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DE C.V.P. DOET HET! 
Te Brussel liet Van den Boeynants in iedere bus een omzendbrief droppen van J8 
cm breed op 60 cm hoog, met daarop een proklamatie in een 30-puntsletter. De 
reuze-omzendbrief bevat een oproep aan de « Bruxellois » in een gezwollen, hoog
dravende stijl; alhoewel de proklamatie nauwelijks een dertigtal lijnen beslaat, 
heeft y.d.B. er gelegenheid in gevonden om niet minder dan 13 maal de ik vorm 
te gebruiken. In essentie zegt de tekst dat het land één en Brussel gioot moeten blij
ven; V.d.B. zal dat karwei opknappen en de mannen die op zijn lijü p7ijken, zijn 
eveneens vast besloten dat te doen. Nog één enkel délail : van deze 'ornzendbnef 
werden er zowat 400.000 e\emplaren in hel Frans en geen enkel in hel Nederlands 
verspreid' , 

Duidelijker kon het door Van den 
Boeynants niet gezegd worden : voor 
hem in Brussel een franse stad, is ie
dere Brusselaar een Bruxellois en woont 
er nergens op de zowat 400.000 adressen 
van de agglomeratie iemand die Neder
lands spreekt of leest. Dit is tenminste 
ondubbelzinnig : de gewezen C.V.P.-
voorzitter en eerste-minister acht het 
volkomen overbodig, ook maar één 
woord Nederlands te verspillen aan de 

kiezers van de hoofdstedelijke agglome
ratie. 

Het « vloms » is voor de « boerkens ». 
In het Pajottenland laat V.d.B. (die, naar 
verluidt, dertig miljoen tegen de kam 
panje van zijn persoonlijke lijst kan 
aangooien) affiches aanplakken waarop 
— natuurlijk ! — hijzelf meei dan le
vensgroot prijkt met het opschrift « Ik 
reken op Ü ». En zelfs in de agglomera
tie hangt er wel zo'n affiche met neder-

landse tekst, want de « boerkens » ko 
men immers in de hoofdstad werken. In 
de brie\ enbussen van de Bruxellois vol
staat echter de taal van che/ nous. 

En meteen is nog eens aangetoond, 
xselk een leuzachtige koehandel de hele 
lijst V.d.B. is. Meteen woult noginaaL 
duidelijk dat hel alle idiootste bediog in 
deze kiesstrijd een buissels bediog is. 
een bedrog van V.d.B. en van heel de 
C,.V,P,. ^. ,« ;, 

In Vlaanderen is de CV P. vlaams, 
niet omdat ze « het gedaan heeft » zo
als ze zélf zegt, maar omdat ze gewoon 
weg daartoe gedwongen weid door de 
onwil van de waalse P.S.C.-ers. In Wal 
loniè is de P.S.C, uiteraard razend an 
ti vlaams. Te Brussel echter blijkt dui
delijk, welk spel er na de verkiezingen 
zal worden gespeeld. De biusselse lijst 
wordt op de Kamer aangevoerd door 
V-'an den Boe)nants en op de Senaat 
door Stru)e . twee ontaarde, aan hun 

(Vervolg blz. 3) 

ONS KONGRES... 

wordt deze namiddag te 15 u ge
houden in het Kongressenpaleis te 
Brussel. Misschien was U niet 
zinnens om er naartoe te komen ; 
er is immers zo veel werk in het 
eigen arrondissement te verzet
ten. Dit kongres zal echter ruime 
weerklank vinden in pers, radio en 
T.V.: een unieke gelegenheid om 
midden in de verkiezingsstrijd nog 
eens langs de grote media door te 
dringen tot bij" het publiek. Daar
om ook is een massale aanwezig
heid van kaderleden, leden en 
simpatizanten zo belangrijk. Aan
wezigheid op dit verkiezingskon-
gres is voor iedereen 

... EEN PLICHT 

EEN 
HALF 
MILJOEN 

op onze bladzijdert 6 en 7 brengen wij de 
vijfde lijst van de « Operatie '68 » ; zij sluit 
af, op dinsdag 12 dezer, met een bedrag van 
475.281 fr. Sindsdien is er echter weer heel 
wat bijgekomen. Alleen op woensdag 13 dezer 
kwam er niet minder dan 90.600 fr. binneit. 
Op die dag bedroeg de totale som dus 565.881 
fr., wat wil zeggen dat het half miljoen is be
reikt. We doen een dringende oproep tot al 
onze lezers opdat ze, hetzij met een eerste of 
een -tweede storting (voor sommigen wordt 
dat reeds een derde of een vierde) het be
dt ag nog verder de de hoogte injagen. In de 
brusselse pers werd dezer dagen herhaalde
lijk aangestipt dat de verkieziiigsstrijd in 
Vlaanderen zich toespitst tussen P.V. V. en 
Volksunie. Op het eerste zicht zou de strijd 
ongelijk kunnen schijnen Maar tegen de 
tientallen miljoenen van de P.V.V staat de 
prachtigste groep toegewijde propagandisten 
van heel het land. Zij mogen echter geen ge
brek hebhen aan materiaal eri aan middelen. 
Daarom is uw steun, op prk 147.97 van 
Volksunie, Brussel-1, zo nodig ah brood en 
water. En dat uw steun op efficiënte wijze 
wordt benut, bewijst de foto hiernaast van 
een onzer 20 mZ-affiches... 



WIJ 

KARDE STRIJD 

De strijd zal hard zijn. De C.V.P. 
speelt nu ook — gedwongen ! 
-— de vlaanise kaart na jaren aan 
de macht te zijn geweest. Ze 
heeft nog steeds de geestelijken 
aan haar kant en beschikt over 
sociale organizaties. De Volks
unie, kampioen in de vlaamse 
strijd, heeft geen organizaties 
maar wordt gesteund door de 
vlaanisgezinden waaronder me 
dunkt meest mannen — de vrou-
>ven zijn zo niet politiek geïnte
resseerd — maar de Volksunie 
zou ook voor enkele flinke vrou
welijke kandidaten op de lijsten 
moeten zorgen, dit helpt mee. 

Voor de West-Vlamingen en de 
Westhoek met zijn werkloosheid 
en ontvolking eens flink propa
ganda maken voor een grote zee
haven Zeehrugge. 

En de Walen sjjannen zich zo 
in voor de Voerstreek, waarom 

" zou de Volksunie zich niet in
spannen voor de verkochte Vla-
niingen van de streek Moeskrocn. 
Geeft ze kans een vlaamse stem 
uit te brengen. Algr Desmcdt 
heeft eindelijk ook üe zijd« van 
zijn volk gekozen, spijtig dat de 
vlaamse bisschoppen \'^H jaar te 
laat zijn. Was dit in 1830 gebeurd 
dan hadden de Vlamingen al die 
jaren niet moeten vechten voor 
peliike rechten die ze nu nog niet 
hebben, daarom moeten we naar 
het Federalisme. Dit moet het 
1ste punt zijn voor de Volksunie. 
De andere partijen zijn unitaris-
ten die reeds jaren dit sisteem 
hebben uitgebuit ten nadele van 
de Vlamingen, alleen de Volks
unie is v(jor volledig zelfbestuur! 

A.V., Wevelgem. 

VLAANDEREKS REDDERS ? 

Het is niet de eerste maal dat 
de (;.V.I'. zich opwerpt als de 
enige en laatste redder in nood. 
De ouderen herinneren zich ze
ker nog « de ziel van 't kind ». 
Van recentere datum zijn « ko
ningskwestie » en het « school-
vraagstuk ». 

ledere keer werd een ultiem 
beroep gedaan op het geweten en 
het vertrouwen der kiezer», die 
er uitsluitend belang bij hadden 
de grootste partij van "t land nog 
sterker te maken, om haar aldus 
in de mogelijkheid te stellen onze 
rechten te verdedigen. 

Doch na het behaalde vcrtrou-
^ '̂en en zelfs met volstrekte 
meerderheid, achtte men de 
schaapjes op het droge en aan 
elastische terugtocht moest er 
niet eens- gedaan worden, omdat 

er nooit een opmars was ge
weest ! 

Daar ze er van overtuigd zijn 
dat het geheugen der kiezers zo 
kort is als het hunne, bezweren 
zij ons nogmaals onze krachten 
niet te versnipperen en samen 
met hen, Vlaanderens kar, waar
van ze zelf eerst die wielen heb
ben verkocht, terug aan 't bollen 
te brengen. 

Gaan wij ons nog maar eens in 
de luren laten leggen ? Zeker 
niet ! Hun nieuwe slagzin : 
« mannen en vrouwen van 
Vlaanderen vooruit ! », zal hen 
als een boemerang kunnen tref
fen . 

Hun geschipper met hun waal-
se partijgenoten is de reinste ko
medie ! Wij kunnen het hen ge
makkelijk op een briefje geven, 
de streken die ze na de verkie
zingen zullen uithalen om de 
« vlaamse geit » terug bij de 
«waalse bok» te brengen en aldus 
de « brusselse fokkers » niet te 
ontstemmen. 

Wat zouden we ook van deze 
gepatenteerde knipmessen anders 
kunnen verwachten ? 

L.V.D.S., Aalst. 

IN MEHORIAM 
« DIE GOEDE REGERING » 

Als men VDB mag geloven had
den \yij een goede regering, een 
regering die de schulden zou ver
effenen van de vorige goede re
gering. Ze zou grote besparingen 
doen en geen hoge belastingen 
leggen. Om te beginnen hebben 
ze eerst hun vergoeding ver
hoogd met bijna de helft, taksen 
en belastingen gingen in een re-
kordtempo de hoogte in. Om zich 
te verontschuldigen vergeleek 
minister l)crlcrc([ de prijs der si
garetten met (leze van Holland 
waar /e nog duurder zijn dan 
hier, maar over de pensioenen 
der zelfstandigen waar ze in 
Holland ook veel hoger liggen 
dan hier, daar zweeg hij wij.selijk 
over. \oo i t werden er meer be
togingen gehouden dan tijdens 
deze regering, vooral door stu
denten en boeren. Ook werd er 
nooit meer met niatrakken en 
geweerkolven gewerkt, het wa
ren innners maar Vlamingen. 
Wat Frankrijk uit zijn l andge -
weerd heeft werd hier met o|)en 
armen ontvangen. In een rekord-
tempo werden de nodige gebou
wen opgericht, maar \oor een 
hogesclxiol in Wallonië die d« 
rust in het land moest verzeke
ren was er tijd noch geldi, wel 
voor tiink.s en vliegtuigen, di« 
dan in tijdi va« oorlog diior de 
viiand op de gronci wordien ver
nietigd, jidge posten wcu'den nog 
steeds door vlaamsojikundigen 
bezet. Onlangs kreeg ik 'n schrij
ven van het ministerie van Ver
keerswezen met mijn insohrij-
vingskaart van "n auto in 'n om-
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slag, volledig in het Frans ! 
Voor dat alles zullen wij ze op 

.31 maart in onze gebeden indach
tig zijn. 

R.B., Torhout. 

DOORSTOKEN KAART 

Nog nooit is het gevaar voor 
een nieuw Hertoginnedal, maar 
dan op een nog veel grotere en 
diepere schaal, zo groot geweest 
als nu. Splitsing van G.V.P.-
P.S.C. is slechts een elektorale 
zet, een doorstoken kaart. Het 
beste bewijs hiervan is de opstel
ling van de V.D.B.-lijst Brussel. 
Is deze lijst trouwens niet sma
lend, door « La dernière Heure » 
van 2 maart, een middelmatige 
lijst genoemd ? Deze lijst bete
kent reeds de eerste kern van sa
mensmelting G.V.P.-P.S.(;., na de 
verkiezingen. Laat minister Ber-
trand dan maar uitpakken met : 
« C.V.P. wil vrij Vlaanderen in 
een hernieuwd België ». Alles 
maar lijm voor goedgelovige 
vlaamse kiezers ! 

Het unitair karakter van de 
drie traditionele partijen, kan 
slechts gedwarsboomd worden, 
door een ma.ssale vooruitgang 
van de Volksunie. Alleen de 
Volksunie kan de politieke struk-
tuur van Belgic-, een voor Vlaan
deren aanvaardbaar gezicht ge

ren. Zeker niet het bedrieglijk 
gebazel van een in verkiezings
koorts verkerende Bertrand. En 
waarom verschijnt de nationale 
voorzitter, Houben nog steeds op 
de ])lanken, zo er werkelij-k twee 
tegenover mekander staande 
C.V.P. en P.S.C, bestaan ? 

Geen Pest Voor Vlaandei'en. 
Geen Comedianten Verdeelde 

Partij. 
Geen Bourgeois Seniele Pra

ters. 
JNIaar wel Volksunie ! 

M.B., Moorsel. 

ZWEEP BlIJFT NODIG 

Sommigen beweren dat de 
C.V.P. inzake radikalisme geen 
zweepslag meer nodig heeft, 
m.a.w. van d'ê V.U. iNIen schijnt 
hierbij te « vergeten » dat tot 
voor kort de (IV.P. alle niaatre-
gelen goedkeurde die de beruch
te driehoek in de hand werken. 
Het was toch de C.V.P. die de 
bouw van de franse kliniek te 
Sint Lambrechts-Woluwe goed
keurde ; de faciliteiten voor Leu
ven en de vlaamse randgemeen
ten eveneens ; jarenlang ver
wierp zij alle V.U.-voorstellen 
die nu door het vlaamse volk als 
noodzakelijk en rechtvaardig on
derschreven worden. Ondei' druk 
van de V.U. aanbidt zij tans wat 
zij onlangs nog verbrandd-e 1 

Het razend anti-vlaams frans-
kiljonisme van de P.V.V. en de 
B.S.P. kunnen wij — vooral in 
ons bedreigde Vlaams-Brabant — 
dagelijks ervaren. Maar het ge
ruisloos bedrog van de C.V.P. is 
even gevaarlijk. In dat perspek-
tief gezien is het de platste elek
torale misleiding de V.U. als een 
« ekstremistische partij zonder 
pozitief progranuiia » te bestem
pelen : datzelfde programma 
lieeft hen immers uit hun zelf
genoegzame slaap gerukt ! Zul
len de Vlamingen zich inderdaad 
eens te meer laten vangen ? 

J.D., We'zembeeJ«-Oppem. 

ALLES OP ALLES ZETTEN 

De (weinige) passieven zouden 
tans moeten beseffen dat de ko
mende verkiezingen zoals nooit 
tevoren voor Vlaanderen levens
belangrijk zijn. Er wordt daarom 
terecht van ieder oprecht Vla
ming het maksimum gevraagd 
om gedurende drie weken alles 
op alles te zetten voor de over
winning van de V.U. Het vol
staat niet dat de Vlaamse Piu'tij 
grote vooruitgang maakt. liet 
moet een donderende overwin, 
ning worden ! Zoniet is het zelfs 
voor een kind duidelijk dat de 
unitaire en anti-vlaamse machten 
alles op alles zullen zetten om 
in de daaropvolgende legislatuur 
Vlaanderen onherstelbare slagen 
toe te brengen. Er zijn immers 
tekenen genoeg die daar nu reeds 
O]) wijzen. 

Daarom moeten wij alles op 
alles zetten : geen enkele inspan
ning mag dit keer te groot zijn, 
niets mag verwaarloosd of aan 
het toeval overgelaten worden. 
Hebben wij er o.a. al eens aan 
gedacht dat al ons werken en 
plakken en schrijven en lopen 
nutteloos is als men ons rolt in 
de telbureaus ? Het is nodig dat 
wij daar over voldoende getui
gen beschikken — die ook eens 
gaan neuzen in de « tellingen » 
van de andere partijen. Bij de vo
rige verkiezingen is men — voor
al in het brusselse — op die ma
nier achter meer dan één bedrog 
gekomen. 

L.B., Tervuren. 

De redaktie draagt geen ver
antwoordelijkheid voor de in
houd der gepubliceerde lezers-
brieven. Ze behoudt zich het 
recht van keuze en inkorting 
voor. Over de lezersrubriek 
wordt geen briefwisseling ge-
voerd. 

van de redoktie 

Brussel, 22 maart 1963 
Betr.i Lijsten en "schone jongens" 

Met het nummer van deze veek i teekt ons bleid 
helemaal in het kOeedje ran de k i e s s t r i j d . De 
verandering heeft zich geleideli jk voltrokken 
en we geloven sselfs dat we l a t e r , vanneer de 
t i jden weer "nonaaal» worden, van ce huidige 
opmaak der bladzijden wel een en ander in de 
oranten van oa 31 maart zullen gebriiken. 

Het kieskleedje van ""t̂ ÎJ" bestaet deze week 
vooral u i t de publikatie van de volledige l i j s 
ten van de Tolksuniekandidaten voor Kamer en 3e 
naat in de zeventien vlaamse arrondissementen, 
al len onder nr . 2> de eerste l i j s t op de k ies -
brieven in VOaanderent De namen var, de kaailda-
ten staan er netjes na raekaar met vermelding 
van eventueel mandaat, beroep, enz. Het zijn 
volledige l i j s t en , zoals reeds bij ie vorige 
verkiezingen, met nieuwe namen, met namen van 
vergrijsden doch ook van vele jcaigeren. Deze 
/olledigheid i s te danken aan i«t ::eer hoge 
=~antal kandidaten, wat de groei var de Volks
unie naar volwassenheid, volwaard i r he id en niet 
het minst naar het sukses bewijst; 

Het volgend nummer zal een verdere stap in 
de elektorale eskalatie van ons blj'4 zijn: de 
foto 's van kandidaten en de l i j s ten der kandi-

.daten voor de provincieraden» Dan eteekt "WIJ" 
p^'oppeosvol met het Volksuniekmim en hopelijk 
E»v de •^e'rtchten van vele nieuwe m<iaia tarief sen? 

w !ü 
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VAHAUDENHOYE: "NAZI'S" 

BETOGING A A N B.R.T 
Al onze parlementairen (behalve de V.U.-voorzitter en -sekreta-
ris die elders belet waren) zijn donderdagvoormiddag in en aan 
het B.R.T.-gebouw op het Flageyplein te Eisene gaan betogen, 
samen met enkele tientallen simpatizanten, tegen de wijze waar
op de Volksunie door de B.R.T. wordt behandeld. Tijdens deze 
betoging kwam. het tot een uiterst scherp incident tussen onze 
parlementairen en P.V.V.-voorzitter Vanaudenhove. Naar aanlei
ding van dit incident werd door onze volksvertegenwoordigers 
Leys en Coppieters een klacht neergelegd, zodat er voor Vanau
denhove nog wel een gerechtelijk staartje zou ktmnen aan vast
zitten. 

Tijdens de huidige verkiezingskam
panje komt de Volksunie hoegenaamd 
niet aan haar trekken in radio en T.V. 
Onze partij krijgt slechts één enkele 
radio-uitzending van tien minuten 
(maandag a.s. te 19u50) en één enkele 
T.V.-uitzending van 15 minuten (maan
dag over acht dagen, vóór de eerste 
nieuwsuitzending). Dit is, gelet op het 
kiezerspotentieel van de V.U. (vergele
ken met dat van de P.V.V, in Vlaande
ren bijvoorbeeld), een schreeuwend on
recht. Daarenboven blijkt de B.R.T.-lei-
ding geen enkele inspanning te hebben 
gedaan opdat tijdens de verkiezings
kampanje de luisteraars en de kijkers 
in de gelegenheid zouden worden ge
steld, de standpunten van de verschil
lende partijen juist te beoordelen en te 
vergelijken. Tenslotte wordt het « toe

vallig » altijd zo geregeld, dat voor V.U.-
perskonferenties geen kameraman be
schikbaar blijkt te zijn, terwijl van 
P.V.V .-gebeurtenissen van vergelijkbaar 
formaat er altijd « toevallig » wél beel
den worden opgenomen. 

Tegen deze stand van zaken — waar
voor niét de B.R.T.-joernalisten, maar 
wel de top en de politieke inmenging 
verantwoordelijk zijn — ging het pro
test van donderdagmorgen. Onze afge
vaardigden stuitten van meet af aan op 
de politie van XL, die blijkbaar op de 
hoogte was van de betoging (worden 
de telefoons afgeluisterd ?). Ze werden 
zeer brutaal door de politie en door en
kele B.R.T.-suppoosten uit de ontvangst
zaal gezet. Buiten op de stoep bleven 
ze verder betogen met spandoeken als 
« Demokratie in de T.V. », « De Volksu

nie eist haar deel » enz. Het kwam her^ 
haaldelijk tot schermutselingen, waar
bij echter — éénmaal is geen regel ! — 
de matrak niet werd getrokken. 

De heer Van den Bussche, direkteur-
generaal van de B.R.T., liet weten dat 
hij geen V.U.-afvaardiging wenste te 
ontvangen. 

Toen de betoging volop bezig was, 
kwam P.V.V .-voorzitter Vanaudenhova 
uit het B.R.T.-gebouw gestapt. Zijn ver
schijning werd door toeschouwers ont
haald op een luid geskandeerd « Pe^t 
voor Vlaanderen, Pest voor Vlaande
ren ». Vanaudenhove slingerde onze 
volksvertegenwoordigers Coppieters 
(weerstander, werkweigeraar) en Leys 
het woord « nazis » toe. Dit werd vast
gesteld door verschillende getuigen, 
waarvan er enkele spontaan hun naam 
en adres gaven. De heren Coppieters en 
Leys hebben de klacht neergelegd we
gens eerroof en laster. 

Het protest tegen de B.R.T.-geplogen-
heden is dus uitgegroeid tot een poli
tiek incident van formaat. Vanauden
hove, wiens beruchte verklaring voor 
de B.B.C. nog in ieders geheugen ligt, 
zal tans de mond gestopt worden. Her
inneren we er aan, dat hij het was 
die op zijn kongres te Knokke een tekst 
wou laten goedkeuren die de B.R.T.-
joernalisten moest beroven van het 
laatste stukje vrijheid en onafhankelijk
heid. Men kan begrijpen, dat zo iemand 
zich op het Flageyplein, ten aanschou-
we van een demokratische betoging, te 
buiten ging aan laster en eerroof ... 

vervolg van bladzijde 1 

DE C.V.P. 
DOET HET 

volk ontrouw geworden Vlamingen, 
wier taal gewoonweg het Frans is. Dit 
franskiljons duo heeft de zegen gekre
gen van C.V.P.-voorzitter Houben. De 
lijst V.d.Bè — de enige lijst waarop 
C.V.P.-ers en P.S.C.-ers samen prijken 
— is de getrouwe voorafbeelding van 
wat na de verkiezingen met de hele 
C.V.P. zal gebeuren. 

Inmiddels moeten echter nog de ver
kiezingen komen ! En het is nodig, eens 
te wijzen op de nefaste rol die de C.V.P. 
sinds tientallen jaren te Brussel heeft 
gespeeld. De statistieken zijn er om het 
te bewijzen. 

In 1965 behaalde de CV.P. in de zui
ver Vlaamse kantons van het arrondisse
ment Brussel (Wolvertem, St Kwintens-
Lennik, Vilvoorde, Halle en Asse) 66.334 
stemmen, hetzij genoeg voor twee tot 
drie zetels. In de stedelijke kantons en 
de gemengde kantons (waartoe nog tal
rijke zuiver vlaamse gemeenten zoals 
Steenokkerzeel, Hoeilaart enz. behoren) 
behaalde de C.V.P. 129.164 stemmen, 
waarvan naar schatting minstens 80.000 
vlaamse stemmen, hetzij nog eens ge
noeg voor minstens drie zetels. De 
vlaamse C.V.P.-stemmen in het arron
dissement Brussel vertegen-woord igdcn 
dus zowat zes zetels. Welnu, in 1965 
zag de zetelverdeling er in de C.V.P. te 
Brussel als volgt uit : op de acht zetels 
gingen er vijf naar de frankofonen en 
slechts drie (!) naar de Vlamingen. 
Minstens drie frankofonen werden ge
woonweg met vlaamse stemmen naar het 
parlement gestuurd, om er tégen de Vla
mingen te ageren ! 

Ditmaal zal het nog erger zijn t Daar 
er een aparte P.S.C.-lijst opkomt, zal de 

lijst V.d.B. het méér dan ooit van vlaam
se stemmen moeten hebben. En met die 
vlaamse stemmen zullen franskiljons zo
als V.d.B. zélf en zoals Struye, of echte 
oasiskemels zoals St Reray naar het par
lement gestuurd worden. De arme Van 
Cauwelaert zal er niet bij zijn : hij werd 
niet eens waardig bevonden om op de 
lijst te komen, want hij is « te vlaams-
gezind ». 

Ziedaar de politiek die door de grote 
mannen van de C.V.P. — de Van den 
Boeynants, de Stru^es, de Houbens en 
hun kiesdravers Van Elslande en De Rie-
maecker — wordt gevoerd. Ziedaar in al 
zijn grove onbeschaamdheid de wijze 
waarop « de C.V.P. het doet ». 

Na de verkiezingen worden de brok
ken in de nationale C.V.P. gelijmd. En 
de lijm zal geleverd worden door de 
kliek V.d.B. ; een Hertoginnedal van 
formaat! 

Tenv'ijl in Vlaanderen de kiesstrijd 
zich toespitst tot een duel tussen de 
Volksunie en de Pest Voor Vlaanderen, 
tracht de vlaamse C.V.P. garen te spin
nen met haar slogan « dat zij het doet ». 
Zij doet het inderdaad : zich te Brussel 
verhoereren met de gezworen vijanden 
van Vlaanderen. Zij doet het inderdaad : 
de stemmen van de vlaamse Pajotten 
ronselen om er de tres grand Bruxelles-
mannen zoals St Rémy mee naar de Wet
straat te sturen. Zij doet het inderdaad : 
de fameuze «liberie du père de familie» 
erkennen. 

De C.V.P. doet het gelijk zij het al
tijd deed. Al van héél lang voor Herto
ginnedal ! 

TOON VAN OVERSTRAETEN. 

Op onze lijsten in heel het vlaamse land prijken talrijke nieuwe namen : 
eens te meer heeft de Volksunie bewezen dat ze open staat om de sterke 
stroming in het vlaamse volk op te vangen en dat ze de moed heeft zichzelf te 
verruimen en te vertreden. Meer dan ooit is de Volksunie een échte volks
partij. 

Enkele nieuwe namen hebben we reeds vroeger voorgesteld (Lode Claes, 
mr. Fr. Baert, dr. Lambert, dr. Hoste, de heer Van Steenkiste). Ziehier een 
reeks andere : eerste plaatsvervanger voor de Kamer te leper is de bekend* 
advokaat Petition ; te Kortrijk wordt de Kamerlijst aangevoerd door lic, L, 
Van Steenkiste, die op de tweede plaats gesteund wordt door zijn naamgenoot 
advokaat F, Van Steenkiste, In het arrondissement Mechelen wordt de Kamer-
lijst versterkt door dr. Moermans en door veearts Rombouts. Onder de nieuwe 
kandidaten zijn vertegenwoordigers van de boerenorganizaties (schepen Per-
sijn, eerste op de senaatslijst te Roeselare e.a.) middenstanders (Pol Peeters, 
arr. voorzitter NCMV-Brussel, achtste op de kamerlijst te Brussel) en sindi-
kalislen (Gust Raeymaeckers en De Block op de senaatslijst te Mechelen e.a,). 
Belangrijke figuren uit de vlaamse strijdverenigingen (V.V.B., V.V.O., V.VA.) 
hebben eveneens onze lijsten versterkt. 

Te Brussel staat prof. Eug. De Facq tweede op de Kamerlijst. De heer 
De Facq is een jonge (1931) wetenschapsman, een psicholoog wiens faam 
reeds over onze grenzen is gedrongen. Hij doceert te Gent en te Antwerpen, 
is korresponderend lid van tal van buitenlandse wetenschappelijke en uni
versitaire verenigingen, geeft geregeld kursussen voor bedrijfsleiders en 

Sterke lijsten 

dank u, 

professoren l 
industriëlen en publiceert over zijn specializatie (industriële sociologie, toe
gepaste psichologie) in de binnen- en buitenlandse vakpers. Als medewerker 
van de stichting Lodewijk De Raet, als voorzitter van de V,V.A, in Oosl-
Vlaanderen, als lid van de Algemene Raad van de V.V.B, en als gemeente
raadslid heeft hij reeds bergen werk verzet in de vlaamse beweging. 

Te Leuven worden onze lijsten aangevoerd door twee professoren van 
de leuvense universiteit. Eerste op de kamerlijst staat prof. Herman Verduyn. 
Prof Verduyn komt uit de vlaamse studentenbeweging te Leuven en wordt 
ten zeerste gewaardeerd én door zijn studenten én door de talloze patiënten 
uit het leuvense die op hem als chirurg een beroep deden. Hij is een sociaal-
voelend professor met een stevige faam ook buiten de akademische kringen. 

Eerste op onze leuvense senaatslijst staat prof. O, Van Paemel die, net 
als prof, Verduyn, van westvlaamse afkomst is. Sinds zijn studententijd is 
hij echter een Leuvenaar geworden ; met zijn groot gezin woont hij sinds 
jaren te Heverlee, Hij studeerde te Leuven en Amsterdam, is hoogleraar 
wiskunde en haalde uit belangstelling, enkele graden in de geestesweten
schappen. In de vlaamse beweging stond hij totnogtoe zijn man ojn, als V,V.B,-
voorzitter Heverlee, 

Deze beide professoren weten zich geruggesfeund door de talloze kollega's 
die zij, alvorens de stap te zetten, hebben geraadpleegd. 

De aanwezigheid van leuvense pr-ifessoren op onze lijsten heeft, na de 
val van de regering over het probleem Leuven, méér dan een simbolische 
betekenis. In de vlaamse volkspartij die Volksunie heet hebben de leuvense 
professoren vanzelfsprekend hun plaats ingenomen. Wij danken hen daar
voor. We danken hen omdat zij als allereersten, gesteund door hun kollega's, 
hun verantwoordelijkheid op vlaams-nationale lijsten opnamen. 

Meer dan ooit : voor Leuven-Vlaams is de Volksunie de énige zekerheid ! 
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HUMOR EN PROPAGANDA 

In vele streken van het vlaamse land is het een harde kiesstrijd aan het worden, waarbij het door
gaans - zoals trouxvens te verwachten was - gaat tussen de Volksunie en de PVV De humor 
konit echter ook aan zijn trekken, ten bewijze waarvan we een foto brengen die door onze man 
te Temse werd gemaakt de ochtend nadat een plakploeg aan het werk was geweest. (Tussen haak-
jes : de « Volksunie »-strook oj onze foto kost méér dan 3 fr./stuk. Denk dus aan Operatie 'óS- zie 
daarvoor onze pagina 6). ^ ' 

VLAAMSE 
Wij weten dat oiue waalse 

broeders (en in het algemeen 
alle latijnse volkeren) graa*", 
hard en spoedig om hulp roe
pen. In België, waar de fianko-
fonen het voor het zeggen heb
ben in a l k kleine cenakels van 
partijen, banken, holdings, vak
bonden, beroepsorgani/aties, 
hof, kerk en loge, wordt echter 
zoveel aandacht verleend aan 
dat geroep, dat op de duur zelfs 
de \ 'laniingen beginnen te den 
ken dat het arme Wallonië in
derdaad vooirang verdient. En 
dat de vetgemeste Menapiërs 
\ a n boven de taalgrens wel wat 
kunnen wachten. 

Het is de grote verdienste ge
weest van de Ekononiische 
Raad voor Vlaanderen, met 
nuchtere cijfers deze legende de 
doodssteek gegeven te hebben. 
Het is wel nuttig in het kader 
van de huidige kiesstrijd, die 
draait lond de waals-vlaanise 
verhoudingen, twee tabellen 
volledig al te diukken in ons 
blad. Het gaat hier om de ge
middelde bruto uurlonen in de 
nijverheid (oktober 196,5) van 
mannen en vrouwen aan de ene 
kant, en onvde sintetischs wel
vaartsindex (1961-64) voor alle 
arrondissementen van België 
aan de andere kant. Het is voor
al deze laatste tabel die uiter
mate belangrijk is, omdat die 
welvaartsindex de beste meter 
is voor de werkelijke welvaart 
van een streek. Deze cijfers wer
den nooit betwist sinds zij een 
jaar geleden weiden gepubli
ceerd, ook niet door waalse eko-
nomisien. 

DUNNER! 
punten beneden die van Brus- Daarom nog steeds : Vlaande-
sel of 100 t. h. ! ren eisende paitij 1 

TABEL 1 

Gemiddelde bruto-uurlonen in de nijverheid in oktober 19i;,) 

M + V 

Antweipen 47 
VVest-Vlaandeicn 42 
Oost-Vlaanderen 41 
Limbuig 4S 
\'!aanderen 41 
Wallonië 48 
Arrondissement Biu'sel 45 
RIJK 46 

M 

50 
45 
45 
50 
47 
51 
49 
49 

31 
.-52 
.S3 
32 
32 
32 
32 

Bron • N.I.S. 

TABEL 2 
Sinteti'.che wel vaartsindex (1961-1974) (Rijk = 100) 

ons samenvatten als Laat 
volgt : 

1) het gemiddelde uurloon in 
de vlaam-.e nijverheid li<n 1 
flank lager dan dat in de waal
se industrie; 

2) de welvaart in Vlaanderen 
ligt 21,2 punten beneden die in 
Wallonië, of 25 t. h., en 76,4 

Antwerpen 
Mechclen 
Turnhout 
ANTWERPEN 
Biugge 
Diksmuide 
leper 
Kortiijk 
Oostende 
Roeselaie 
Tielt 
\'eurne 
WEST-\'LAANDEREN 
Aalst 
Dendermonde 
Èeklo 
Gent 
Oudenaarde 
Sint-Niklaas 
OOST -VLAANDEREN 
Hasselt 
Maa.seik 
Tongeien 
LIMBL'RG 
Leuven 
VLAANDEREN 
Arrondissement Bius«el 

106.5 
75,ti 
58.4 
90 5 
91.0 
56,7 
66,1 
80.7 
84,1 
71.3 
56,7 
85,9 
78,1 
74,7 
60,1 
64,4 
92,8 
71.7 
67,0 
77.5 
69,6 
52,4 
59 3 
62.7 
90,2 
80,8 

Aat 

Chaileroi 
Belgen 
Zinriik 
Thuin 
Dooi nik 

HENEGOUWEN 
Hoei 
Luik 
Verviers 
Borgwoim 

LUIK 
Aarlen 
Bastenaken 
Marche-en-Famcnne 
Neufchateau 
Virion 

LUXEMBURG 
Dinant 
Namen 
Philippev ille 
NAMEN 
Nijvel 

W^ALLONIE 
157,2 RIJK 

80 7 
99.b 
8.3„5 
91,0 
86,8 
87 6 

91.1 
98,8 

122,0 
102,2 
84,2 

112.9 
97,9 
88,5 

103,9 
91,9 
88,5 

94,1 
104,8 
114.2 
90,2 

108,4 
110,8 

102,0 
100,0 

Bron : C.E.S. 

Het kan wat ouderwets lijken, en he t kan als roman
tisch worden gedoodverfd, m a a r het is een vreugde de 
uude neder landse spreuk die als hier titel dient terug te 
ontdekken, ook in 1968 als n a a m van een of andere 
jeugdgroep. Zij die deze spreuk waarderen , en wellicht 
zij die ze openlijk durfden kiezen, vragen alleen m a a r 
met een lichte ironie en sa rkasme dat ook dit « anders
zijn » in deze zo tolerante tijd als een zachtaardige vo rm 
van krankzinnigheid in het gemeenschapsleven geduld 
wordt . Applaus kan gemist worden. Want het is beslist 
mogelijk zeer bewust te « dienen » en toch vrij te zijn 
van illuzies over hen, die deze diensten dan toch nog 
« dulden » ! 

In die geest draagt Nemrod als een zeer aangename 
gedachte de her inner ing mee aan een kor t berichtje uit 
het « Bewegingsleven » van dit blad. Maanden geleden 
al, misschien al een j aa r geleden, verscheen in een p a a r 

«IC DIEN» 
regels het verslag over een kolportage- en propaganda-
tocht ergens in West-Vlaanderen, van één enkele man . 
Hij was er op een zondag heel alleen op ui tge t rokken 
en had met een, alle verhoudingen in acht genomen, 
groot -sukses gewerkt . Zijn naam staat dus nog ergens 
gedrukt tussen de talloze ber ichten van dezelfde aard . 
Het gaat niet om die éne man . Hij is echter wel een dui
delijk sprekend beeld, een scherpe u i tdrukking van wat 
voor zovelen in onze vlaams-nationale s tr i jd geldt. 

Het is nu weeral twintig j a a r geleden dat zij die in een 
échte zin van het woord « uit de doden » waren opge
staan, herbegonnen zijn de volkse gedachte terug uit te 
dragen. Ook dit werkwoord is wa t ouderwets . De angel-
saksische invloed op ons taalgebruik heeft nu de uit-
drtikking « verkopen » ingang doen vinden. Misschien 
is 't alleen m a a r een verandering van taalgebruik. Mis
schien en hopelijk ! Want dan moet men zich de moed 
her inneren van hen, die het hebben aangedurfd hun 
naam en adres te laten bekend maken als voors tanders 
van de vlaams-nationale gedachte.. . Waren zij « helden »? 
Geen mens die dat beoordelen kan, m a a r zeker hebben 
zij « gediend ». Zonder veel uitzicht, m a a r met een hard
nekkige doorzet t ingskracht . 

De volgende paa r weken zullen weer eenzelfde hou
ding, misschien onder een ander u i thangbord , vragen 
van hen die de vlaams-nationale gedachte willen dienen. 
Want waar de verkiezingsonkosten voor een polit ieke 
par t i j in België op een veertig miljoen worden geschat, 
brengen wij slechts de onschatbare waarde in van ons 
« Ie dien ». Een krach t die anders is dan de massale 
macht van de p ropagandamoto r die andere par t i jen op 
volle toeren t rach ten te laten draaien. Een krach t die 
wellicht niet alles kan wat de anderen wél kunnen. Pla
stieken sponsen ui tdelen die 't s imbool moeten zijn van 
de uitzuivering die men zogezegd wil bewerken, ligt bo
ven en in elk geval bui ten onze mogeli jkheden. Zelfs het 
aantal kilo's bedruk t papier kan er niet door vergroot 
worden. Maar het waardevolste is er wel : de eerli jke 
overtuiging, en een toewijding die niet « te koop » is. 

Bij het ingaan van een nieuwe per iode van « dienen » 
zonder berekening past wellicht geen hulde. Ie ts derge
lijks word t wel niet verwacht , want er is geen tijd voor. 
Maar nut te loos is het niet zich de dors t te stillen aan die 
oude en toch frisse bron, waarzonder er zelfs geen schijn 
van s t roming zou bestaan. 

NEMROD 

C^J^^ÓÜOi^ 
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VOOR U, MEVROUW 

NELLY MAES 
geboren Sinaai - 25 februari 1941. 
lerares 
Nederlands - Geschiedenis 
gehuwd - twee dochtertjes. 
Daarbuiten : 
1— een tijdlang jeugdleidster ; 
e— lid van Redaktie « Jong » 

(vroeger « Tijdingen van 
Jong-Davidsfonds ») 
sinds 10 jaar ; 

fc- gewezen nationaal ondervoor
zitster van Jong-Davidsfonds; 

*— kursusleidster Stichting 
Lodewijk de Raet ; 

mm. Ud van de raad van beheer 
van het Kadercentrum voor 
vormingswerk ; 

•» lid van de Advieskommissie 
voor Kulturele Centra 
bij het Ministerie van N.O.K.; 

fc- Ondervoorzitster van V.U.-
Sint-Niklaas ; 

»- voorzitster van VUJO-
Waasland ; 

^ tweede kandidaat 
Kamerlijst St Niklaas. 

\\ 

KIEZER, 

BEN JE 

MAN OF VROUW? 

DE VROUW EN DE POLITIEK 

Je hebt gelijk, lezer, zo'n vraag wordt niet gesteld. Wij leven in een 
demokratisch land. Er is al een tijdje algemeen enkelvoudig kiesrecht. 
Dus ook voor de dames. Als ze oud genoeg zijn tenminste. 

Je stem « uitbrengen » is immers een serieuze zaak. Je kan wel eerder 
je ja-woord geven aan een levenspartner en kinderen krijgen is ook mo-^ 
gelijk voor je eenentwintig bent. Als man (of moet ik « jongen » zeggen?) 
mag je wel je leven geven of dat van een ander nemen : dat is een kwes
tie van uniform, en omstandigheden. En je mag nog een heleboel. Je mag 
je eigen kinderen opvoeden en, mits het vereiste papiertje, ook die van 
je medeburgers. Maar stemmen, nee, dat kan niet. Jeugd kiest onverant
woord en door het voortgezet onderwijs wordt het nog steeds erger. Ze 
stemmen alsmaar extremistischer, alsmaar radikaler. 

HEREN 

Ik bedoel : bepaalde politiekers van 
het mannelijk geslacht. De dames die 
toevallig in hun gezelschap zetelen, kun
nen we grotendeels verwaarlozen. Zij 
vormen het dekoratief element in hun 
rangen en vooral op hun lijsten, waar 
ze steevast worden aangetroffen, overwe
gend op onverkiesbare plaatsen. Na bij
na twintig jaar zijn de vrouwen er niet 
in geslaagd het aanschijn van de poli
tiek te wijzigen. Het ligt msischien op 
de eerste plaats aan de vrouwen, maar 
ik geloof dat wij vandaag de vraag eens 
opnieuw moeten stellen om te zien of 
het echt niet anders kan. 

INTERESSEERT DE VROUW ZICH 
NIET VOOR POLITIEK ? 

Ook bij mannen is de interesse niet al
gemeen en de vrouwen werden opgevoed 
met het idee dat politiek « mannenwerk» 
is. Maar op onze meetings zien we bijna 
zoveel vrouwen als mannen. 

Toch zullen sommige aspekten van 
het politieke leven de vrouw minder 
liggen. Het betreft hier niet de grond 
van de zaak, maar de aanpak. Daardoor 
wordt een vrouw afgeschrikt. 

Ergens moet een reel verschil zijn in 
aksent. De vrouw schijnt van nature be
lang te stellen in de menselijke aspekten, 
terwijl de man gemakkelijker in abstrak-

' te termen denkt. Maar het gaat hier 
slechts om een kwestie \an benaderen. 

Een tweede belangrijk argument voor 
meer vrouwelijke inbreng in de politiek 
lijkt mij het belangrijk aandeel van di
plomatie en onderhandelingen in de 
« politieke strijd ». Achter dg schermen 
werd al heel vroeg de vrouwelijke pion 

ingezet in het diplomatieke spel. Kan 
men dat nu niet open en vrij doen ? 

Naarmate een partij levend is, moet 
zij deze integratie kunnen bewerken. 

KUNNEN VROUWEN POLITIEK 
WERK VERRICHTEN ? 

Het onderwijs dat de vrouwen genie
ten of genoten hebben, zit er voor een 
groot deel tussen dat vele vrouwen deze 
vraag negatief zouden beantwoorden. 

Het specifieke onderwijs voor meisjes 
is van een negentiende eeuwse bazis ver
trokken : opleiding van de « bonne fem
me », voor een beroep in verpleging of 
onderwijs, twee takken die in de liefda 
diglieid him diepste wortel hebben. 

Maar algemeen vormend onderwijs en 
universiteit werden en worden nog meer 
bezocht door meisjes. 

Hoewel ook hier een her\orming zich 
opdiingt, toch lijkt ons dat er voldoende 
vrouwen voorhanden zijn die een poli
tieke loopbaan zouden kunnen aanvat
ten. 

HET PROGRAMMA VAN DE 
VOLKSUNIE EN DE VROUW 

Ik geloof dat l̂ et verkiezingsplatforra 
en de slogans waarin het wordt samen
gevat door zijn zakelijkheid en zijn so
ciale aspekten in staat is, de vlaamse 
vrouw te overtuigen. Vooral « mense
lijke vertaling » van de slogans vind ik 
belangrijk : klare afspraken, goede bu 
ren lijkt mij aantrekkelijker dan fede-
lalisme. 

De \'olksimie wil dat de vrouw in de 
samenleving zichzelf zou kunnen verwe
zenlijken ten zelfden titel als de man. Ik 

vind het gelukkig dat het woord vrou
wenemancipatie werd vermeden. Dat 
ruikt immers naar ontvoogding en hier 
denk je dan niet aan het « establish
ment », maar aan de man. En het « ge
lijke kansen voor de vrouw » moet niet 
op de man gewonnen worden. Het gaat 
erom dat de vrouwen hun kansen krij
gen en hun verantwoordelijkheid opne
men. Een mens mag niet gedetermi
neerd zijn, noch door zijn afkomst, noch 
door zijn milieu, noch door zijn sexe. 
« Geen enkel talent mag voor de toe
komst verloren gaan », zegt de V.U. 
Voor een stuk moet de vrouw haar 
kansen verdedigen tegen een verouderde 
mentaliteit. Dat de vrouw bij de 3 K's 
hoort — keuken, kerk, kinderen — zal 
wel niemand nog verkondigen. Maar 
over haar « onvervangbare taak als op
voeder » praten, doet het nog steeds. 
Staan de psichiaters nog steeds alleen om 
de rol van de vader en de opvoeding te 
beklemtonen Jonge vaders hebben dit 
ook begrepen. Let wel, ik wil de rollen 
niet gewoon omkeren. Ik pleit alleen 
voor een vrij gekozen partnerschap. Het 
buitenhuis-werken is ook geen oplossing 
op zichzelf. 

Bovendien zitten in de wet nog aller
lei diskriminaties, waarvan de V.U. de 
afschaffing eist. Ik geef slechts een voor
beeld : vergelijkt U maar eens het lot 
van de vrouw die een natuurlijk kind 
heeft met dat van de man die dat kind 
verwekt heeft. Hoe gemakkelijk is het 
voor hem, schampavie te spelen en hoe 
kan de vrouw dat beletten ? De Volks
unie pleit bovendien voor een hervor
ming van het onderwijs voor meisjes. 
Niet alleen van dit voor meisjes natuur
lijk, maar een reorganizatie van het be
roepsonderwijs voor meisjes dringt zich 
sterk op om de kans op .een interessant 
beroep te verruimen. Dat belet niet dat 
het beroep van huishoudster-opvoedster 
nog steeds een grote aantrekkingskracht 
•blijft uitoefenen. De vrouw die daarvoor 
opteert, moet daarvoor ook vergoed 
worden. Want haar werk komt evenzeer 
de gemeenschap ten goede als buiten
huiswerk. 

Dit alles wijst op de ernstige bezorgd
heid die de V.U. op alle terreinen toont. 
Nog even wou ik als vrouw de nadruk 
leggen op het programma van ruimte
lijke ordening. De zorg voor rekreatie-
gebieden, woongebieden en een eigen 
huis als demokratische rechten zullen 
de vrouw sterk aanspreken. De lintbe^ 

bouwing langs drukke wegen is een be
stendige misdaad tegenover de school
jeugd. Een mooi verkeersbord met de 
waarschuwing « Rijd voorzichtig, denk 
aan onze kinderen », is gewoon cynisme. 
Wie die kinderen eerlijk verdedigt, wie 
hun toekomstkansen werkelijk veilig 
stelt en ze een land wil geven waar het 
goed is te leven, die kan op de vrouwen 
rekenen. Dit gevoel « veilig » te zijn 
met Volksunie moeten wij aan alle 
vrouwen kunnen geven. Bovendien 
moeten de vrouwen voelen dat de V.U. 
hen toch verstaat en hun benaderings
wijze kan appreciëren. Maar uiteinde-

ER AAN DENKEN 

Hebt gij U ooit afgevraagd hoe
veel mannelijke kiezers bij de 
laatste verkiezingen wel voor de 
Volksunie zouden gestemd heb
ben ? Alleszins veel meer mannen 
dan vrouwen. 

Mogelijk werden 60 % of mis
schien wel 70 % van de stemmen 
voor de Volksunie, uitgebracht 
door mannen. 

In dit laatste geval zouden meer 
dan 100.000 vrouwelijke stemmen 
te weinig uitgebracht zijn op de 
Volksxmie. 

Een groot deel van deze stem
men zijn voor de Volksunie ge
makkelijk te winnen, zonder veel 
onkosten of inspanning, alleen 
reeds door de aktie van de enke
ling bij zijn moeder, zijn groot
moeder, zijn zusters, zijn vrouw, 
zijn dochters, zijn tanten, zijn 
nichten en buurvrouwen. 

Vergeet vooral niet : de per
soonlijke aktie is de machtigste 
hefboom voor de grote doorbraak. 

lijk moet het van onszelf komen, van de 
vrouwen. En ik geloof dat de V.U. niet 
tevergeefs zal wachten. In oktober jl. 
lanceerde ik in een saffiirisch stukje de 
vraag : « Wij kennen owze voormannen 
nu wel. Kennen wij oniJc onze VOOR-
vrouwen ? ». De term had onmiddellijk 
sukses en werd als slogan overgenomen 
door een vijftal dames op de betoging 
van 5 november. Ik heb ze later toevallig 
opnieuw ontmoet... in de Volksunie. 

NELLY MAES 

^ . m . . . c ^ . . J ^ ^ J f i 
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OPERATI 
Van Geraardsbergen naar Brussel telden we 22 (twee en twintig) belgische bak
stenen en fr'inken van de P.V.V. m superformaat. Van Brussel naar Geraardsber-
gen hangen '•s aan de andere kant van de weg nog eens evenveel Hetzij 40 m het 
totaal of zowat één 20 m2 affiche aHe twee kilometer Vermen'gvuldig het aan 
tal affiches met het aantal km rijks en provincieweg m België en met de pnjs 
voor bord plus affiche (zowat 2 000 fr) Als U akkuraat genoeg deze gegevens om 
zet in een totaal, dan hebt U een ruwe schatting van wat de PVV. er kan tegen 
aangooien alleen wat dit medium betreft Hoeveel tientallen miljoenen ? 
Neen, we slaken geen noodkreet' We tornen tegen de papierlawine op met alles 
wat we hebben En U helpt ons daarbij Als U dit blad leest, is de kaap van het 
half miljoen al voorbij en stevenen we naar driekwart miljoen Minder inderdaad 
— véél minder — dan dat waarover de heer Vanaudenhove beschikt Maar dat 
wisten we al langer! 
Opdat de strijd met al te ongelijk zou worden, mmi \i, ons steunen Nog ved^ 
méér steunen dan tot nu toe het geval was Laat ons alles bijeenqooien wat we> 
hebben : ons geld, nog meer geld, onze energie, onze toewijding en onze 

^brains. 
Dam wordt het op 31 maart een grote overwinning En daji zâ l de P.V.V. een papie
ren tijger gebleken zijn! 

ONZE 

VIJFDE 

LUST 
Er op tn er oxec Dilbeek 
1 iriTi Deioncklhieeie, Zemst 
Joii^ Llcnc 
41 Ü|MLII \ M | CU dcule p<iiti| wor 
den I RolaiKJ ()\)'>tdiiinkeike 
Machiuls Hi'ssck 
M L Evcre 
Oud Dmaso \Iilil.int 
Leiumens P , Kotisel 
\ D'B Gtiit 
\ aimiu tiujii stamcafé 3de sfor 
tiiig 
Voor een gnote vUaimse oxeiuin-
nuis; 
1 Cl) \etci;aan van Stat Dctleicc}^ 
Vlaijun4>,ei) s4cmi VLaaiii* «jelijk 
Vlaams I lont cii V IS V ged«i«ui 
lichlben Cnuicio 
Naamloos» O-p^ldbcck. 
Lde stotüui^ V W A, Mechekn 
L G Gciubiii^ge 
Maiijke \aii Poux^ke, Gcixk 
Van 1'oucke Pirkucc (« Op hoop 
\dn /Cfi^e ») 
Van een sta.iisljcditnde 
OndlLiwLj7er op ruit, Oostende 
Naaadoos 
I evsen-r Gansljöicn 
Een no inua l clcuikeucl Vlanaina: 
kan ni de irc!>!p\eii onxstandu-s^be 
cicn m lai \oot een p<urm, itcui^ 
men de Volksunie ' 
Is BlUA'hcl 
VVtg, mci de P \ V 
VVIÏP üuisscl 1*1 (2de sloiuno) 
B S 1' 
On/e eeisle cis vooi dies ani 
iiesluc nu ' 
lionlli«i(.l«'n ' 
P V V l)uiun ' 
N a a rtwlloïo» / n m feni 
J\A,i iinill©»)"» 15e 11 M\ r 
Suul«inr ï& U h^ 
L IXf l'rave H«^ell€e 
J B lltcwiiiiiit h' 
J B Ktwiischot 
1 tmiliiet liti|< Itifboei' B«)Tgeihout, 
« \llkrv »<)(>* Vl'jij'nwlieiimi »). 
Snie\er* \S Rtwsheek (« na.ir ffe 
oxeiwiiimniiniaj n) 
De Giael K Vniwcipcn 

300 
50 
40 

50 
öfl 

100 
100 
50 
20 

50 

100 
60' 

40 
50 
40 
50 
50 

50 
50 

iO( 
100 

10 

•50 
50 

100 
100 
100 

100 
20 
20 

1 (0«i 

5«0 
5« 

2®# 
1 000) 
1 0(OO' 

}00 

100 
2 500 

r E Jacobs, gcpensioneeule uit 
Moitsel 
Jufd 1 Jacobs Moilsel 
Em \ c\n Hoof, Melsele Waas 1 
Naajidoob, ErpsKweips (« voor ^ 
zei f best uw r ») slO 

Eem. pi:iiesteii uit I imbuig, 
Smeeslers G Hofsiade (Bt) 
G S Mecbelen (« ter nagedachte 
nis van mijn lie\e MOUW en op
dat aldus haar stem bi] de \ e r 
kie/inoen niet helemaal 70u \ e r 
loren gaan ») 
Jos \ an Mossevelde, Wachtebeke 
G Va.n \rosse\elde Gent 
Werbrouek E , Egenho\en He 
\erlee 
Veibecck ¥J, Wlmmeit ingen 
(d Mijwillige belasting ») 
De Teinmerm'an Lucien, BuL-
71 n gen 
Al D , Aniweipen ((( het onze voor 
de overwinning ») 
H Dotant, Mortsel 
Coppens, St Mai tensLatem (2de 

•iOO) 
100 
000 

OQ 

100 
500 

storting) 
Loenders fan ((( Hou en tiouw ») 
Een VVrO lid B.imbiiigge 
J S Balen Wezel (« \oor vlaams 
necht 11) 
M L P Edegem 
Naamloos, B'erchem Antwerpen 
} S T , Mortsel 
A D-^ksterlTuis, Mortsel 

(TEOIbeambten Depor Antweipen 
W Van de Vijver, Vnrwerpen 

•500 
200 
)00 

100 

100 

100 

100 
200 

000 
500 

50 

200 
200 
200 
300 
500 
500 
200 

Al op een meeting van V dB geweest ' Daar wordt het geld gewoon te grabbel 
gegooid • Barman and Baily in siiperstijl Er wordt gejluisteid dat de worsten-
maker zowat 30 müiocn tegen zijn kampanje — die alleen in het arrondissement 
Biussel wordt gevoeid — kan gooien Miljoenen die door « goede reit^ies » geïn
vesteerd W01 den in de politieke loopbaan van V dB , want het ene plezier ts het 
andere waard. Koitom, de heel grote (en rijke) repubhque des camaiades Daar 
moeten wij — met uw steun vanzelfsprekend — tegen optornen Ook te Brussel. 
Vooral te Brussel Vandaag nog sloiten op onze postrekening ' 

Eiembodegem 
Govaerts Gaston St T ru iden 
Viinemie Walter en Hilde Wam 
])eis Opgnmbie (« bioederlijk 
delen ») 

200 
3 000 

100 

postrekening 1476.97, 

volksunie, hrussel-l 

Camniiw_)t Beiehein 1000 
Van d«tn Evntfe 1 Lemen (« met 
hoop op zege ' )» 500 
Ruskeii»T Meelhelen (« \ laande 
ren eerst ») 500 
Eedcnakleljn^ Giasenwe/el 2 "iOO 
!Vaai«loos LoftereiT' 200 
A'ia miloos Knokke 1000 
Mu/ik uiten VolkiHimic Haimo 
me ^ntiwenpen 2 7 57 
Hubeit Bairocns \Iooisel 300 
M laiMkoös, Heinle 300 
W Dte «.oiiiiintk llkoirtiijk 2)01 
PK. » G-uavenwe/eli 500 
Dr Lisaeide St Niklaas 1 000 
P r Pa mei 200 
f ^M (« Itt.U(i/in^«in dioel mee ») 400 
CappcWirc Aoulrc Pop«mng.e 
(« \o«)r tedeialwiiie ») 25)Ö 
Rik €><)»<eade 500 
Dr lo«ii«r l4oitir*ik 1000 
Van Diinevjche 1 li , Teijoxiki»-

Veistiaete Pol, Moitsel (<( iiige 
geven door de H Cjcest ») 
j V D , Lckgem 
Goemans Libbrccht G Ho \e 
\ nulenbulcke, Vloen 
(« Wijl koen de minnen stiijden 
en bouuen X h i i d i u u gioot ») 
Vi|f optimisten uit Dwoip ' 
Monte)ne Ancbe BiusselS 
Naamloos (« e \ V N S U er Leu 
ven Lnkel doden tellen ' Voor 
25 zetels ») 
(« Diesclaml Hou7ee ^ Van een 
Gioot Nedeilandtei ») Moitsel 
Naamloos, Borsbeke 
Bellens R Bi instem 
Beke Mos-sclTuans en kiiuleieti, 
S t Geuesi us- Rod e 
Naainlbjas, Beichem 
Rlommaert Biussel 14 
Hugo, Marleen en Duk, Hille 
"em 

100 
500 

1 000 
40 

500 
200 

200 

100 
50 

200 

600 
5H 

0(10 

100 

\ i n den Beigp Vdn Damme Hil 
legem 100 
((( BioedeilijJ» delen »), Diongen 2 000 
Naamloos /aveuiem 100 
1 k , Hoele 200 
A V A , Lo\endegem 200 
Van de Velde H /vvipuTrecht 100 
Naamloos, Brussel 3 500 
Oie Blidscap s Gravenvvezel 150 
V in Biuggen J T u r n h o u t 50 

•< \ 'an een keikbedlende Biugge 100 
\ m Mosse\elde A Vf Gent 100 
Malpa Leopold Landen ((( o]3dat 
er in het Landense nog ineer 
steun zon komen ») 509 
A P , BiusselS 3 000 
H k L Lede (« omdat \\i] Vla 
mingen ziijai ») 450 
J Scrkenn /ellluk 100 
Felix Dt Vos Iddörgcm (« / l eh ie r 
ons bloed W i n n e e t ons recht? ») "00 
Magda Luckx Biusscl 18 500 
Beeekinans J , Molenbeek 1 000 
k n a p e n Lode, EisK^en 100 
Wijssera ICarel, Leerbeek 500 
Ooms Pacsseub IfE, Weiuniel 
(« riieu-\^, namen op de V U.-
li|sien )) 100 
\ m een vkuunse handöLiar, Ant 
werpen 400 
Jan MLiiiG en StKiÊ Eoi gei hout 000 
( h e v s ffh BiusseU 200 
J P I i p s k w e i p s 500 
R en K. IV Rauw Viiiidie\ogel,. 
V K t 500 
De 1 oingie l u i b i , MeiclJieke (2dB 
stol tlüg) 5 000 

(veüvollg' W». 7) . 
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"Veühoeven Jan , iSLntweEpen 1 000 
JKIaps Albert, (Racoiir .̂ )00 
«Gracke !<.., Vilvoorde IOC 
SCö\ens iFians, Roosdaal-Tamel BWi 
A. en M., Geraardsbeigen 300 
Vdii Raeiudonck J. eu G., Nieuw-
kerken-Waas 200 
Naamloos, Hoeilaart 200 
Van Gorp A., Schaften 200 
Carey L., Stekene 1.000 
Van Oostveldt P., Meise 400 
Smet H., Willebioek (« veel 
geluk ») .500 
J a n Andlies, St. Amand«beig, en 
Piet Van den Bossche, Mortsel 400 
INaamloos, St. Amandsberg WO 
Emiel Weckers-Laure^ssens, Reet 1.000 
Naamloos, fiichepdaal I.OOO 
J . Leysen, Tessenderlo 200 
Bert V., Kapelle op den Bos 100 
'Vanloffelt, Zonhoven 200 
Avia-station, tPaal QOO 

i<< L e v e Dieiss land » .Sch i lde 200 
"Nico Schepers, Genk ^100 
Maes Paul, Diest 2,'50 
Willy Ro\er«, Brugge 2,"'>0 
Sofie, Knokke 259 
"Van Bouwel Wilfried, Genk 100 
H.C., Kortii)k 1.000 
Naamloos, Ingelmunster 4.000 
3 Priester-Daensvrienden, Aalbeke 
en Moeskroen 300 
A.N.F.V.E., Kortenberg 1.000 
Naamloos, S.S.W. 200 
Naamloos, Kaggevinne 600 

'4 Een priester uit Limburg 200 
' Crucke R., Knokke 750 

Naamloos, Aarschot 200 
V a n Doren Frans, Puurs 100 
Neuville Albert, Korti i jk 200 
Familie J.P., Brussel-15 (« voor de 
bewustwording van Vlaanderen. 
He t gaat ons allen aan ») 200 
4de storting Denderleeuw 100 
Naamloos, Biben 300 
Naamloos, Deurne 200 
Dierckx Roger, Halle Zandhoven 100 
Mevr. Sap Kimpe, St. Denijs-
Westrem 300 
R. Lenacrts, I loeleden 100 

_ <( Linkcbeck \ ei lost van franko-
fonen » 100 
De Bosschcic 1 h , Anzegem 
(«Vlaanderen ee is t ! Het gaat ons 
allen aan ! ») 1.000 
Coymans A.C,. Borgerhout 100 
A.J. Acrts, Antwerpcn-2 400 
Naamloos, St. Niklaas (« Opda t 
de Partij Voor Verfransing ver
slagen wordt ») 10.000 
Renaa t Van Heusden, gemeente
raadslid, Hasselt 1.000 
Lommeien Verinote, Grimbergen 1.000 
J.V.D., Aalst 2.000 
Adolf Joostens, Merchtein 300 
Naamloos, Grembergen 200 

Foucart Flilaire, Her/e le 
O p de Becc] Juliaan, Hove 
\'<*n de 'Lode, Le tnen 
KaaiTilowiS, Kraaineiiï 
Personeel R . l . f . FJJ .C. 
\o lksun ic Hoelbeek (« opdat het 
kaïiion Bil/en wedeioiu een 
vlaaras-nalionale burcht worde ») 
\'.in MiiUeni A., Knokke (« nu of 
nooit )i) 
Naamloos, A P. 
1'en oiidslrijder. Gent 
ISrooni.uis G , Rijincnain 
1 en \ 1,lining uu l')iika\u 
L J \IA\ 
Uieel \ laeniijnck, Stene 
De Ni|ii M , Hofstade-Brabant 
De RiLsscher, Vilvoorde 
\'dn den Biilck Jan, Antwerpen 
(jcbioedeis Rijckbosch 
M.V., Leuven (« voor 22 zetels ») 
Goosscns E., Aarschot 
Vinck L., Nieuvvpooit 
dr. J Dcvoldei, Weslkeike 
Mevr. De Winter , Mechelen 
Dewinter A., Veltem-Beisem 
Gebr. De Pus, Oudegein 
Franco-^Seneca, St. JPieleis Leeuw 
Dortant C , Ninove 
Gheldof G , Brussel-4 
Naamloos, Genk 
Defer Piet , 'Oostakker 
De Smet Arthur, Destelbergen 
((( steun aan Vlaanderen ») 
Naamloos, Brussel-2 
W.D.B., Antwerpen L.O. 
Mevr. Schraepen, Brussel 
Mevr. Bouttens, Brussel 
Berchmoes Alfons, Brussel 
Naamloos, Brussel 9 
« Met de Volksunie voor de af
schaffing van de dienstplicht », 
Vilvoorde 
M. en E.H F. Voortmans, Eisden 
J.E.M., Oostakker 
Van der Burcht Alf, Erembode-
gem-Terjoden 

'I Luk Broes, Zuid Afrika 
Corijn André, Eeke 
J . Moens, Antwerpen 
P,C.R., Kortrijk 
Verheyen J., Mechelen 
Verheyden Antoon, Booischot 
\ ' an Uyt \en Vilctor, Bonheiden 
K. Buse)ne, Ranst (« ons broe-
deilijk delen ») 
B. Mu)laert , Aalst 

_ <( Moge iedere liberaal de geest 
van Jan Frans Willems geden
ken ! » 
Van een toekomstige kiezer, 
E.R. 
« Elke Vilvoordenaar volge mijn 
voorbeeld », Raf 
Naamloos, Schore 
Volksunie ter zege 
« Eer Vlaanderen vergaat « 
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100 
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500 
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500 
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100 
100 
600 

1000 
500 
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1.000 
1.000 
100 

1.000 
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100 
250 
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1.000 
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1.000 
500 
200 
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2 000 
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1.000 
100 
100 

1.000 
100 
100 
100 

250 
300 

100 

100 

200 
1 0 0 ] 
100 
500 

Edegem 

'n Dopper uit het onderontwik
keld Gciaaidhecgse 
<i Veel siikses [, », S.B Antwerpen 
<( Onidai ik \ laming iben, mi)n 
k.ndinaal, wil ik graag broeder
lijk {Telen mei de V.U. ». Een 
Imibuigci, Riemst 
V .W.A., Mechelen 
(1 Ncdeilandse scholen te Brus
sel; geen vrijheid voor het ge-
/in'.lioofd », H R., Mechelen 
Alscmbeigenaar 
iM.G , Lennik 
Naamloos, Malderen 
A.F. Dcllaert O J ' . 
Naamloos, Baardegem 
\ 'an Hoti le Martha, gepensio-
iieeid, VValegem 
S Vogclaers, Merksem 
\'eiliaeghe Ainié, gepensio
neerd, Waiegem 
Als gebroodiootde grijsaard stuur 
ik ook mi |n penning 
A. De Keeisniaeker, Hoboken 1 
Van Helst Jan, Mechelen (« Nu 
wordt beslist over Vlaanderens toe
komst ») 
Naamloos, Nederbrakel 
Darquennes G., Lier 
De Kleyn Ach., Hulshout (« Wij 
sparen mee voor een nieuwe ze
tel ») 
De Preitere Jozef, Eernegem 
Een politiek gedeporteerde 1940-
45 (« Met de Volksunie naar een 
vrij en machtig Vlaanderen in 
een nieuw en ordelijk België ») 
Agneessens Herwig, Denderleeuw 
(« Vanwege het onlangs ontbon
den V.B.V. Blauwvoetvendel 
Priester Daens, Denderstreek -
opdat de Blauwvoet vliege ! ») 
V.U.-afdeling Burcht 
Casteleyn C , Oostende 
Dr. Kauffmann J., Borgerhout 
Albrecht H., Gent 
H.D., St. Amandsberg 
Dirks Fr., gemeenteraadslid. 
Borgerhout 

Stockmans T., Berdhem-Antwer-
pen 
V .U. -Brasschaa t 
Pieters M., Deurne 
V^incx, Heverlee 
'I'wee gepensioneerden, Ber-
chem • 
H.W., Gent 
Naamloos, Staden 
Omver en erover. Staden 
Janssens Miei, Gent 
Goossens Denis, Aarschot 
V.U.-afdeling Halle 
Lebon Frederik, Brussel-19 
Steun voor de ontvoogdingsstrijd 
van de vlaamse mens. vanwege 
een groepje Lokerse leraars 
V.U.-propagandaploeg van het 
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50 
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50 
50 

50 
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100 
200 

200 
500 

1 000 
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.000 

.000 
400 
.000 
200 
100 

300 

200 
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200 
.000 

200 
300 
100 
100 
100 
200 
000 
100 

l^anion Zandhoven l'OOO 
Slabbinc^c Roel, Edegem 100 
M.«., T i ane en H.D.S., Edin-
gen (« Voor het behalen van 20 
volksvertegenwoordigers ») 200 
Lahave Hugo, St.-Amandsberg 500 
Bestuur V.U. Erembodegera-
Cent ium 1.000 
\'.U.-afdeling Erembodegem-
Terjoden 500 
L.D., Erembodegem (« 'Een zit-
penning gemeenteraad, wie 
volgt? »)) 250 
Onbekende simpatizanten. Den
derleeuw 250 
Naamloos, Brussel (2dc storting) 100 
lEiop en erover, .Gent 100 
Opeiat ie 68, Mechelen (3de stor
ting) 40 
Oi>eratie 68, Mechelen 50 

|î  Een pastoor uit Limburg 100 
Voor opeiatie 68, Herminatre, 
Ronse 60 
De C.V.P. doet het met de mond, 
de P.V.V. doet het met belastin
gen en volmachten, de B.S.P. doet 
het met meer, de V.U. doet h e t ! 50 
Eerste bijdrage 68, doorbraak Lim
burg 50 
B.J., Vorst-Brussel-19 197 
Cobbaert A., Schaarbeek 100 
I.emmens, Beverloo 50 
Trappeniers Kam., Tervuren 100 
D.H., Brugge 500 
S.J., Balen-Neet 20 
D.J , Deurne-Zuid 40 
Brevdelstad, J.E.S.N.V., (« Vlaan
deren staat p a l ! ») 50 
Naamloze steun tot bestrijding 
der Pest van Vlaanderen 200 
M. Peeters, Herderen 40 
Weg met P.V.V. in Vlaanderen, 
H.L., Rumbeke 50 
Naamloos, Roeselare 50 
J.CH.M., Brugge (« De eerste 
steunpenning maar niet de laat
ste ! ») 50 
Naamloos (« Vrije demokratie ») 200 
Naamloos, Mechelen 500 
Verhuiziiiff 1968 50 

Totaa l vijfde lijst 
Vorige lijsten 

Totaal 

152.702 
322.,579 

475.281 

1.000 

tsecF H04 iwemc 1 

Onze antwerpse kaderleden, o.l.v. hun 
arrondissenmentsvoorzitter R. Frickel, 
volop bezig met de verkiezingsslag. Zo 
is het te Antwerpen, zo is het elders. 

iHoudt onze pro pagan dis ten aan de slag: 
bezorg hen materiaal En stort daarom 
vandaag nog uw steun. 

.•«VS-'KW 

file:///olksunic


8 wui 

ONZE KANDIDATEN 
ARRONDISSEMENT AALST 

Kamer 
1., dr. R. Van Leemputten, uittredend 
"" volksvert., burgemeester, Yelzeke. 

• 2. F. De Brul, gemeenteraadslid, Aalst. 
3. dr. F. Van Nieuwenhove, Geraardsber-

gen. 
4. G. Mallefroy, Burst. 
5. E. Lallemand, Lede. 
6. Barro, Ninove. 

PLAATSVERVANGERS 

1. Jan Caudron, uittredend provincie-
raadsl., gemeenteraadsl., Aalst. 

2. Bosselo F., gemeenteraadslid, Welle. 
3. Eeckhoudt M., uittredend provincie-

raadsfid, Aalst. " ^ 
4. dr. Van der Beken, Aalst. 
5 F. üe Man, burgemeester, Denderhoü-

teni. 
6. D. Jacobus. 

—> 

V y i ^ -

volksunie 

Senaat 
(SAMEN MET OUDENAARDE-RONSE) 

<'-^ 1. aroh. Diependaele R., Erwetegem. 
2. Verdonck, Nukerke. 
3. F. De Man, burgemeester, Denderbou-

teni. 
4. F. De Neve, Aalst. 

PLAATSVERVANGERS 

1. U. De Graeve, uittredend provincie
raadslid. Burst. 

2 Gies Cosyns, burgemeester, Kwaremont. 
3. R. Van der Weeën, Denderleeuw. 
4. Thomas Jan, Wortegem. 
5. Neyrinckx. 
6. dr. Hellebuyck, Kruishoutem. 

ARRONDISSEMENT ANTWERPEN 

Kamer 

" " " ^ ^ 1 - ITT. F. Van der Eist, uittredend volks-
•- ĵ̂ ^ vert., voorzitter V.U. 

— ^ ^ 2 . R. Mattheyssens, uittredend volksvert., 
v,^.^ Mortsel. 

^^"^^^^3. mr. H. Schiltz, uittredend volksvert., 
.̂ ^^ gemeenteraadslid, Antwerpen. 

—^^ 4. dr. H. Goemans, uittredend volksvert., 
gemeenteraadslid, Berchem. 

5. Slosse Et., uittredend provincieraadsl., 
Schoten. 

6. mw De Lie-Van den Bossche, Beren-
drecht. 

7. Kallingaert, gemeenteraadslid, Merk-
sem. 

8. Willen e, 's Graven wezel. 
9. dr. Vermiert, Boom. 

10. Quireynen, Westmalle. 
11. Verhaert, Kalmthout. 
12. Degraef, gemeenteraadslid, Deurne. 
13. mw Raets-Van den Driessche, C.O.O., 

Borgerhout. 
14. G. Bergers, gemeenteraadslid, Ant

werpen. 
15. Severyns, Zwijndrecht. 
16. jufL L. Luyten, Rumst. 
17. Snoecken, Antwerpen. 
18. Verbruggen, Brasschaat. 
19. Nic Van Bruggen, Antwerpen. 
20. Juul Dillen, schepen, Borgerhout. 

PLAATSVERVANGERS 

1. Et. Slosse, uittredend provincieraads
lid. Schoten . 

2. I^iet Van Dooren, gemeenteraadslid, 
Berchem. 

3. A. De Beule, gemeenteraadsl., Wilrijk. 
4. Droogmans, Merksem. 
5. Goddé, Antwerpen. 
6. Verbiest, Deurne. 

Senaat 
*i. dr. Roosens, uittredend senator. An 

werpen. 
2. dr. H. Ballet, uittredend senator, Ar 

werpen. 
3. H. Engels, Schoten. 
4. Huybers, Berchem. 
5. Pichal, gemeenteraadslid, Hoboken. 
6. Verbeelen, gemeenteraadslid. Borger

hout. 
7. Van Vlimmeren, Ekeren. 
8. Van Hoofstadt, Mortsel. 
9. dr. Sevens, Wilrijk. 

10. mw. Van den Berg-Van de Leeft, Ant
werpen. 

PLAATSVERVANGERS 

1. mr. Herman Waegemans, uittredend 
provincieraadslid, gemeenteraadslid, 
Antwerpen. 

2. H. Engels, Schoten. 
3. Ward Rolus, uittredend provincie

raadslid, schepen, Mortsel. 
4. J. De Boel, gemeenteraadslid, Edegem. 
5. Jordaens, gemeenteraadslid. Schoten. 
6. mw. De Boe-Van Meensel, Antwerpen. 

volksunie 

volksunie 

ARRONDISSEMENT BRUGGE 

Kamer 
Mr. Leys P., uittredend volksvert., bui 
gemeester, St Andries. 

2. Dr. Biesemans T., Jabbeke. 
3. Gijsels W., Ruddervoorde. 
4. Fraipont J., gemeenteraadslid, St ^ • 

dries. 
5. dr. Jos Speybrouck, Brugge. 

PLAATSVERVANGERS 

1. mr. G. Van In, uittredend provincie
raadslid, Brugge. 

2. Van Houttegem, Helst. 
3. Van den Bussche 1., Brugge. 
4 Nele MoUet-Soenen, St Kruis. 
5. Van Moortel J., St Kruis. 
6. Reckelbus L., Sijsele. 

Senaat 
"t"! Declercq Haf, Knokke. 

2 apoleker P. Vlieghe, '1'orhout. 
3. dr. A. De Bondt. Brugge. 

PLAATSVERVANGKHS 

1. (Ir. J. Kerckliof, Zedelgcni. 
2. A. Van den I5erghc, RuddervoouK. 
3. l'onjaert Kaïel, I^lankenherge. 
4. Van de Pitte, St Micliiels. 
5. Güossens F., Oostkamp. 

volksunie 

ARRONDISSEMENT BRUSSEL 

Kamer 
dr. Vic Anciaux, uittredend volksver
tegenwoordiger. 
prof. Eug. Defacq, hoogleraar St 
Ignatius. 
A. Van Malderen, Dilbeek. 
mw. Vanden Houtte-Van den Brande 

Lea, Mollem. 
Piet Vranken, Elingen. 
Lode Verdoodt, schepen, Essene. 
Johan Laeremans, Grimbergen. 
Pol Peeters, arr. voorz. NCMV, Kapel
len op den Bos. 
Jef Schoevaerts, gemeenteraadslid, 
Kampenhout. 
Pol Feytens, gemeenteraadslid, Merch-
tem. 
F. Van Drjjogenbroeck, uittredend 
provincieraadslid. Liedekerke. 
Leo Fagot, Hamme-Wemmei. 
M. Panis, Dilbeek. 
Staf De Doncker. uittredend provincie
raadslid, Gooik. 
G. Verheyen, St Martens-Bodegem. 
Piet Leplat, Kraainem. 
Theo Pauwels, Evere. 
Lode Theyssens, Ternat. 
V. Van Muylem, Hoeilaart. 
J. Van Ackoleyen, St Agatha-Berchem. 
Ward Pas, Kapellen op den Bos. 
F. Pouillon, voorzitter ACV, St Gene-
sius-Rode. 
Rik Van Rillaer, Steenokkerzeel. 
Michel Meert, Brussel. 
L. Knaepen. Molenbeek. 
Jan Loos, Eppegem. 
F. Van Hassel, Pepingen. 
Gust Borloo. St Pieters-Leeuw. 
Mies De Wilde, Groot-Biigaarden. 
Vic Roggeman, Schaarbeek. 
Tuur Jonckers, Vilvoorde. 
mw. F. Van der Eist, Brussel-12. 
dr. De Keyser, Beersel. 

PLAATSVERVANGERS 

1. Achiel Van Malderen, Dilbeek. 
2. J. Verlooy, Jette. 
3. Johan Laeremans, Grimbergen. 
4. Piet Vranken, Elingen. 
.5. Pief Leplat, Kraainem. 
6. Jef Schoevaerts, gemeenteraadslid, 

Kampenhout. 

Senaat 
dr. jur. Lode Claes, Eisene. 

2. B. Maes, Zaventem. 
3. Dolf Schelfhout, Liedekerke. 
4. Jef Bastaerds, St Kwintens-LenniU. 
.1. M. Van den Heule, Brussel. 
6. F. De Blieck. Kapellen op den Bos. 
7. G. 'Michiels. gemeenteraadsl., Hofstade. 
8. A. Van den Driessche, Grimbergen. 
9. O. Assclinan, St Katarina-Lombeek. 

10. H. (lellinckx. St Martens-Bodegem. 
11. M. Van Gijseghem, Koekelberg. 
12. Fons Labean, Brussel. 
13. mw. M. Heerman, Overijse. 
14. R. Rongé, Anderlccht. 
15. Jos Verlooy, Jette. 
16. dr. jur. M. Ponnet, L'kkel. 
17. F. Van Dooren. Wemmel. 

PLAATSVERVANGERS 

1. Jozef Bracke, Kalken. 
2. P. De Visscher, Dendermonde. 
3. A. Van den Abeele, Hamme. 
4. mw De Koker- Vermeir, St Gillis. 
5. Rik De Meester, Zele. 
6. dr. Coppiau, burgemeester, Massemen. 

ARRONDISSEMENT GENT-EEKLO 
Kamer 
1. dr. Leo Wouters, uittredend volksver

tegenwoordiger. Gent. 
2. dr. J. Wannyn, uittredend volksverte

genwoordiger, burgemeester, Nevele. 
3. O. Van Ooteghem, uittredend provin

cieraadslid. Gentbrugge. 
4. mr. Mark- Stals, uittredend provincie 

raadslid, St Amandsberg. 
5. Coessens, Astene. 
6. Jos De Moor, uittredend provincie 

raadslid, Merelbeke. 
7. Jef De Zitter, Gent. 
8. Mia Dierickx, Gent. 
9. G. Van de Kerckhove, Aalter. 

10. Van Peteghem, schepen, Zeveneken, 
11. I. Van de Walle, Zomergem. 
12. Van Gremberghe, Ertvelde. 
13. dr. L. De Busschere, Gent. 

PLAATSVERVANGERS 

1. O. Van Ooteghem, uittredend previa 
cieraadslid. Gentbrugge. 

2. mr. Mark Stals, uittredend provincie 
raadslid, St Amandsberg. 

3. dr. jur. Roeland Raes, Gent. 
4. Kris Versyck, Gent. 
5. Verpaele A., Gentbrugge, 
6. Rijkbosch, Deinze. 

y 

volksunie 

Senaat 
1. Prof. dr. L. Elaut, uittredend senata 

Gent 
2. mr. F. Baert, advokaat, Gent. 
3. O. Van de Kerckhove, uittredend pr« 

vincieraadslid, Aalter. 
4. Coppens, gemeenteraadslid, Oestelbei 

gen. 
5. Schelslraele, schepen, Nevele. 
6. Joris De Keyer, Gent. 

PLAATSVERVANGERS 

1. mr. F. Baert, Gent. 
2. O. Van de Kerckhove, uittredend pro 

vincieraadslid, Aalter. 
3. P. De Wit, Merelbeke. 
4. De VVaele, Machelen-a/d-Leie. 
.). De Gryse, Zelzate. 
6. dr. J. Wannijn, Ne\ele. 

ARRONDISSEMENT HASSELT 
Kamer 

PF,AATSVKHVAXGI:HS 
^SSfi] 

1. B. Maes, Znveiiteni. 
2. dr. jur. M. Ponnet, l'kkel. 
3. M. Van den Heule, Biussel. 
\. Jef Bastaerds, St Kwintens-Lcnnik. 
5. H. Hongé. Anderlecht. 
I). ("i. Michicls. gemeenteraadsl., Ilufstade. 

DENDERMOHDt 
Kamer 

1 Ir. I)c Conimer, (jrembergen. 
^. Goctgcselschap, Biiggenhoiit. 
3. apoteker Declerck, Hamme. 
. dr. Jules Van Boxclaere, uittredend 

provincieraadslid. Wichelen. 

ö. Jef Olaerts, Genk. 
2. A. Duchateau, St Truiden. 
3 G. .Minten, Halen. 
4. mw. Henckaerts-Hendrickx, Diepen 

beek 
5. Jan Hendrickx, uittredend provincie 

raadslid, Beverjo. 
6 Jan Gusters. Hasselt. 

[•LAATSVEP.\ AXGERS 

1. ir. Uenaat Van ilcusden. aenieente-
raadslid, Hasselt. 

2. Hik Decoster, Tcsscndcrlo. 
3. dr. jur. G. Govaerts, St Truiden. 
4 mw. Jacobs-C^ciIeniDut. gcnicciiteraads 

lid, Beringen. 
5. R. Reenaerts, schepen, Stevoort. 
6. dr. Van de Kerckho\e, Genk. 
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KAMER EN SENAAT 

volks-

volksunie 

(SAMEN MET TONGEREN-MAASEIK) 
1. A. Jeurissen, schepen, Zonhoven. 
2. Joris Hardy, Hasselt. 
3. Is. Van Duren, Genk. 
4. G. Van Duffel, Lommei, pu'<^-
5. Jan Geeraerts, Opgrimbie. ' ^ S I A " 
6. Leo Fitters, Maaseik. yt¥^' 
7. ir. Clem Colemont, Nieuwerkerke. 

PLAATSVERVANGERS 
1. drs. M. Coppieters, uittredend 

vertegenwoordiger. 
2. Van Soest, Heverlee. 
3. De Rover, Betekom. 
4. mw. Aalvoet, Leuven. 
5. G. Waegemans, Duffel. 
6. N. Cuypers, Leuven. 

ARRONDISSEMENT MECHELEN 

Kamer 
.^^•^M. Ludo Sels, uittredend provincieraads-

• ^ lid. Duffel. 
2. ir. O. Renard, gemeenteraadslid, Meche-

len. 
3. dr. Moermans, Willebroek. 
4. veearts Rombouts, Putte. 
5. H. Cools, Nijlen. 
£i. dr. Bouwens, Lier. 

PLAATSVERVANGERS 

= ^ Toris Hardy, Hoeselt. 
2. Jan Custers, Hasselt. 
3. A. Custers, Bree. 
4. J. Van de Neste, Kuringen, 
5. Leo Pieters, Maaseik. 
6. Jan Hendrickx, Beverlo. 

ARRONDISSEMENT lEPER 
Kamer 
1. Capoen M., techn. ing., Westvletereir 
2. Vermeersch O., Voormezele. 

PLAATSVERVANGERS 
1. mr. S. Petillion, advokaat, leper. 
2. M. Coudyzer, Wervik. 
S. M. Foulon, Westouter. 
4. dr. jur. H. Carton, Poperinge. 

ARRONDISSEMENT KORTRIJK 
Kamer 

>1. lic. L. Van Steenkiste, Kortrijk. 
2. mr. F. Van Steenkiste, advokaat, ge

meenteraadslid, Heule. 
3. dr. W. Van Holme, Menen. 
4. dr. Herman Stockman, Kortrijk. 
5. R. Parmentier, Waregem. 
6. dr. jur. H. Van den Bulcke, Lauwe. 

PLAATSVERVANGERS 
1. lic. D. Bossuyt, Deerlijk. 
2. R. Van de Putte, Kortrijk. 
3 A. Masselis, Zwevegem. 
4. M. Van de Vijvere, Kuurne. 
5. N. Van den Bulcke, Heestert. 
6. L. Debels, Kortrijk. 

Senaat 
(SAMEN MET lEPER) 

^ • l . F. Blanckaert, Kuurne. 
^ 2. dr. Maddens, Geluwe. 

3. A. Dutry, Menen. 
4. mr. Waterblee, advokaat, leper. 

PLAATSVERVANGERS 
1 J. Carton, leper. 
2. J. De Smedt, Beveren-Leie. 
3. O. Deconinck, Reningelst. 
4. .N. Pammelaere, Ingooigem. 
6. Rik Sohier, Poperinge. 
6. F. Dutoit, Bellegem. 

ARRONDISSEMENT LEUVEN 
Kamer 
•1. prof. dr. Verduvn, hoogleraar, Kessel 

Lo. 
2 mej. Alida Brauns, Kessel-Lo. 
3 Willy Beckx, Bost. 
4 ir. Van Orlce, llalle-Boeienhove. 
5 Depre/., Tervuren. _-
fi I. De Huyter, St Joris-Winge. 
7 K. Van den Bos, Kessel-Lo. 
8 iiiw neleel)ce(k-B;nMlet, He\er. 

ri.XArSVHUVA.NGHHS 
1 Walter Luyten, Berlaar. 
2 I'. Peelers, arr. voorzitcr .NCMV-Brus-

sel, Kai)ellen-op-(ien-B()s. 
3 Van Besien. llaacht. 
4. Bert Gerard, techn, ing., Kessel-Lo. 
h. Willy De Coen, Leu\en. 
6. mw. Van .\ei t-Evcraerts, Testelt, 

Senaat 
\. prof. O. Van Paemel, hoogleraar, Hever 

lee. 
2. Paeps, St Joris-Weert. 
3. Willem De Rover, Betekom. 
4. mw wwe. Theo Brouns, Leuven / ^ > ; 

PLAATSVERVANGERS 
1. apoteker G. Delanghe, St .\mand. 
2. Lode van Dessel, Nijlen. 
3. lic. P. De Smedt, Willebroek. 
4. lic. S. Vergauwen, gemeenteraadslid. 

Lier. 
5. mw. Maes-Nauwelaerts, St Katelijne-

"Waver. 
6. G. Waegemans, adjunkt-sekr. VVO, 

Duffel. 

Senaat 
(SAMEN MET ARR. TURNHOUT) 
. drs. Wim Jorissen, uittredend senator, 

alg. sekr. V.U., Mechelen. 
2. Carlo Van Elzen, gemecnteraadsl., Mol. 
3. G. Ergo, Houtvenne. 
4. mw. Boiiwens-Van Dessel, Lier. 
5. architekt G. De Vos, gemeenteraadslid, 

Kessel. 
6. Gust--ftaeymaeckers, sindikaal afge-
j -vaardigde. Geel. 
7. Jos Heylen, Herenthout. 

PLAATSVERVANGERS 
1. dr. Toon Verbove, Oosterlo-Geel. 
2. L. Mertens, Turnhout. 
3. Stevens, gemeenteraadslid. Duffel. 
4. L. Van der Stichelen, Turnhout. 
5. De Block, sindikaal afgevaardigde, Wil

lebroek. 
6. L. Sels, uittredend provincieraadslid. 

Duffel. 
—/' 

volksunie 

ARR. OOSTENDE-YEURNEDiKSMUIDE 

Kamer 
Et. Lootens, uittredend volksvertegen- j ^ 
woordiger, Koekelare. —* Ĵ  

2. H, Bnnnoghe, De Moeren. 
;i. dr. Lambert, Oostende. 
4. ir. O. Hu>ghebaert, Westende. 
5. Hendrik Pyson, visser-reder, Nieuw-

poort. 

PLAATSVKHVANGKHS 
1. Van Steenkiste, Oostende. 
2. B. Lagast, techn. i r , gemeenteraadslid, 

Bredene. 
3. J. Callewaert, Oostende. 
4. Bert Van de KerckhoNC, techn. i r , Mid-

delkcrke. 

5. M. Zwaenepoel, uittredend provincie
raadslid, gemeenteraadslid, (jistel. 

6. dr. Jef Hoste, Diksmuide. 

Senaat 
Leo Van de Weghe, gemeenteraadslid, 
Oostende. 

2. A. Huyghe, stadsbediende, Veurne. 

PLAATSVERVANGERS 
\. Et. Lootens, uittredend volksvertegen

woordiger, burgemeester, Koekelare. 
2. M. Zwaenepoel, uittredend provincie

raadslid, gemeenteraadslid, (jistel. 
3. Jules Haesebaert, Adinkerke. 
4. dr. O. Lagae, Oostende. 

ARRONDISSEMENT OUDENAARDE-RONSE 
Kamer 
1. Gies Cosyns, burgemeester, Kwaremont. 
2. J. Van Cauwenberghe, W^ortegem. 
3. Amaat De Vos, Oudenaarde. 

-i> 
PLAATSVERVANGERS 
1. ir. Dirk Baertsoen, Kruishoutem. 
2. Monique Matthys, Deftinge. 
3. J. Hallewaert, Elsegem. 
4. J. Cosyns, Nederbrakel. 
5. H. Castro, Kruishoutera. 
6. dr. R. Van Leemputten, uittredend 

volksvertegenwoordiger, Velzeke. 

Volksunie 

ARRONDISSEMENT ROESELARE-TIELT 

Kamer 
'1. dr. jur. Mik Babyion, uittredend volks

vertegenwoordiger, gemeenteraadslid, 
Roeselare. 

2. Geert Deraan, uittredend provincie
raadslid, Pittem. 

3. Van Biervliet, burgemeester, Gits. | ., 
4. dr. D. Van Darame, Staden. " ^ 
5. dr. P. Vanden Broucke, Hooglede. 

PLAATSVERVANGERS 
1. L. Golsteyn, Wingene. 
2. Jef Pattyn, Izegem. 
3. ir. H. Verslijpe, Tielt, 
4. B. Depoorter, uittredend provincie

raadslid, gemeenteraadslid, Izegem. 
5. L. Lejaeghere, Ardooie. 
6. veearts G. De Groote, Oostrozebeke. 

Senaat 
>1. W. Persijn, schepen, Wingene. 
2. A. Verstaen, Wakken. 

PLAATSVERVANGERS 
1. G. Deman, uittredend provincieraadslid, 

Pittem. 
2. Van den Ameele, Gits. 
3. R. Delbaere, Wilsbeke. 
4. Jos Lievens, oud-burgemeesler, uittre

dend provincieraadslid, gemeenteraads
lid, Roeselare. 

volksunie 
Senaat 
(S.\MEN xMET DENDERMONDE) 

dr. G. De Paep, uittredend senator^ 
Beveren. 

2. .0. De T?us, Oudergem. 
3«,J.-Wijmeersch, St Niklaas. 
4. Rik de Meester, Zele. 

PLAATSVERVANGERS 

1. E. Verbeeren, Lebbeke. 
2. dr. jur. Raf Alderweireldt, St Niklaas. 
3. dr. J. Van Boxelaere, uittredend pro» 

vincieraadslid, W^ichelen. 
4. E. Van Peteghem, Lokeren. 
5. C. Van Driessche, Zele. 
6. Joris De Backer, St Niklaas. 

ARRONDISSEMENT TONGEREN-MAASEIK 

.Kamer 
;i', dr. jur. ï lvrard Raskin, Eigenbilzen. 
'2. dr. Duchateau, Hoeselt. 
3. Jaak Ceuppens, Neeroeteren. 
4. lic. Jef Bussels, Hechtel. 
5. L. Jorissen, Tongeren. 
6. J. Olieslagers, Overpelt. 
7. A. Custers, Bree. 

PLAATSVERVANGERS 

\. Jaak Ceuppens, Neeroeteren. 
2. G. Van Duffel, LommeL 
3. J. Geeraerts, Opgrimbie. 
4. F. Joris, gemeenteraadslid, Gellik. 
5. J. Bergenhuyze, geraeenteraadslid, Tea-

ven. 
6. M. Boelen, Eigenblilzen. 

ARRONDISSEMENT TURNHOUT 

Kamer 

ARRONDISSEMENT ST NIKLAAS 
Kamer 

drs. M. Coppieters, uittredend volks
vertegenwoordiger. 

2. Nelly Van der Eecken-Maes, St Niklaas. 
3. dr. Lisarde. St Niklaas. 
4 dr. G, De Paep. lid C.0.0,, Beveren. 

PLAATSVERVANGERS 

1. lic. W. Van den Abeele, Lokeren. 
2 apoteker Lode Maes, lid C,0.()„ St Ni. 

klaas, 
3. architekt Enk VerscJiraegen, Kruibek^; 
4 P, Wenselaer, Kruihekc, 
.}. O. Fransseiis, Verrel)r<jek. * 
G. F. Demaere, St Niklaas. 

mr. Jo Belraans, advokaat, geraeente
raadslid. Geel. 

2. Noyens, J., oud-voorzitter A.B.S.-Turn-
hout, Pottel. 

3. Mr. (iis Anthonis, advokaat, Herenthals. 
4. mw. Hoesen-Leen, gemeenteraadslid^ 

Mol. 
5. mw. Van Houtven, Oud-Turnhout. 
6. dr. Valgaren, Mol. 
7. VVillems, Westerlo. 

PLA,\TSVERVANGERS 

1. mr. Cis Anthonis, Herentals. 
2. Fons Tubeckx, gemeenteraadslid. Geel» 
3. Edward Mertens, Mol. 
4 Herman Verbeven, Osterlo-Geel. 
5. Van den Bruul F., Hulshout. 
6. Hugo Draulans, tandarts, Westerlo. 

voiksunie 

file:///mand
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W E S T - B E R L i J N S E BE

VOLKING DAAUT 

f De bevolking van West-Ber-
lijn vertoont een toenemende 

'neiging tot dalen. Dat is niet al-
' leen een gevolg van de oprich
t ing van « de m u u r der schan
de » die de stad in twee snijdt 
en de stopzetting van de vlucht 
van Oost naar West tot gevolg 
had. Nog in 1962, toen de m u u r 
werd opgericht, boekte West-
Berlijn 120.000 nieuwe burgers , 
van wie sindsdien de helft naar 
de Bondsrepubliek is uitgewe
ken. 

Een van de oorzaken van de
ze emigratie is het gebrek aan 
kleine woningen ,voor alleen
staanden en jonge echtparen. 
Het ontbreekt integendeel niet 
aan grote hotels, nachtbars en 
grote verkoopcentra. Voor hen 
die deze centra onderhouden is 
er niet voldoende woonruimte . 
Bovendien zijn van alle grote 
westduitse industr iemaatschap
pijen er slechts 2 in West-Ber-
lijn vertegenwoordigd en even
redig ook weinig kleinere fir
ma's . Vandaar dat er weinig 
promotiekansen voor jonge 
krachten bestaan. Alle grote 
firma's hebben zich sinds lang 
in West-Duitsland gevestigd, 
ondanks de fiskale voordelen 
die de s tad verleent. Vandaar 
een steeds sneller wordend ver
ouderingsproces van de bevol
king : er zijn dubbel zoveel 65-
jarigcn (en ouder) in West-Ber-
lijn dan in de Bondsrepubliek. 
Dat zulks invloed heeft op 
de koopkracht hoeft geen be
toog. 

A A N D A C H T VOOR 

B E D R O G I 

O p de franse boekenmarkt 
werd een nieuw tijdschrift ge
lanceerd : « Histoiia 2me Guer
re mondiale ». Er wordt heel 
wat reklame voor gemaakt, ook 
in de komnierciële zenders als 

bv. Europe I. Het tijdschifit 
wordt als c( objektief » en « ge-
dokumenteerd » aangeprezen. 

In de reklamebladzijde over 
dit tijdschrift ontdekte een 
frans historikus op 4 foto's twéé 
duidelijke vervalsingen : een 
eerste foto over de gevechten in 
1940 te Narvik (Noorwegen) 
wordt gepubliceerd als een (( ge
heime » foto die ook voor Hit
ler werd verborgen gehouden, 
omdat daarop de « eerste duit-
se nederlaag » te zien was. In 
feite gaat het om een foto die 
afgedrukt werd in nr. 1 van 
1941 van « Signal » en even
eens in het boek « Narvik im 
Bild ». Natuurli jk zijn dit alle
bei duitse en berlijnse publi-
katies. De tweede <( geheime » 
foto heeft \ e rband met de SS. 
Geheim ? Hij werd reeds in 
1931, twee jaar voor Hitler aan 
de macht kwam gepubliceerd in 
het franse tijdschrift « Le Cra-
pouillot » en laat geen SS-man-
nen zien maar gewone Schupo's, 
politiemannen, in turnkostuum. 

En dan maar zweren bij het 
gedrukte papier ! 

T O C H BOYKOT 

Het franse [persagentschap 
A.F.P. is, samen met twee ame-
rikaanse (A.P. en U.P.I.) en een 
engels (Reuter), een van de 
grote informatiebronnen \oor 
internationaal nieuws. A.F.P. 
heeft heel wat financiële moei
lijkheden, want de 54 t. h. 
staatstussenkomst laat nog 46 
t. h. over diS op één of andere 
manier moeten binnenkomen. 
Daarom besloot A.F.P. /ijn ta-

•rieven te verhogen. 
Het kanadese persagentschap 

Canadian Press zou 13.000 har
de dollars méér moeten betalen 
per jaar. Canadian Press heeft 
zonder enige bespreking beslo
ten die dollars en de vroegere 
prijs samen te besparen : het ka-
nadees agentschap heeft zijn 
abonnement opgezegd. 

T R E U R E N D E 

D I P L O M A A T 

Alles komt uit. Of ten min
ste toch heel wat : toen John
son te Rome de paus wilde be
zoeken, zat hij heel verveeld 
met het officiële hoffelijkheids-
bezoek aan Saragat, de Italiaan
se prezident. Die woont nl. mid
den in Rome en Johnson vrees
de betogingen. De amerikianse 
ambassadeur kreeg opdracht — 
nog tijdens de luchtreis van zijn 
prezident naar Rome ! — het 
zaakje te regelen. Johnson wou 
zo in het voorbijgaan wel even 
Saragat een handje geven. 

De Italiaanse prezident stond 
ecluct op de diplomatieke gc-
biuiken. 

En de amerikaanse ambassa-
deiu' te Rome, de ongelukkige 
Reuiha id t die hoopte te Paiijs 
benoemd le worden, kan nu 
treuren over de kaïi^ die vooi-
bijging. 

MIRAGES 

U I T G E L E E N D ? 

Reeds op 8 november v an vo
rig jaar puijliceerde het parijse 
weekblad « Le Canard enchai-
né » tot in bijzonderheden het 
verhaal over het « uitlenen » 
van 22 franse Mirage-toestellen 
aan Israel juist de dag voor het 
begin van de ooi log in het Mid
den Oosten. Isi.icl hdd toen — 
op hcL geschikte ogenblik — 24 
toestellen gevraagd om « le oe
fenen ». 

Door een technische inoei-
li |kheid kwamen slechts 22 
buukba ic toesiellen aan. De pi

loten jnocsten met grote moei-
lijkhccica tijdens de vijandig
heden naar Fiaiikiijk vvoiden 
i(*tig gebracht. 

Niemand heeft dat l)cricht 
toen gelogensliaft. Nu de gaul-
lisiische v olksv ei tegen wooidi-
ger en bekende ooilogspiloot 
CU<)>leiiii<inn dil veihaal beves-
im<lc \()oi de duiise televizie, 
kisaiii Cl vscl een «woordelijke» 
logenstraffing van de minister 
van ooilog ^fessmel en nog een 
wm [siaél. Maar geen van bei
de logenslraffingen is overtui
gend Hel schijnt nL Closter-
mann zelf geweest té 'z i jn die 
de piloten terug heeft ge-
biacht ! 

i\fi-,-,chien weid deze « uitle
ning voor oefeningen » als een 
loiiline/aak behandeld, zonder 
ineevveien van de Gaulle zelf. 
Misschien is dit een illustratie 
te meer \dn de dubbelzinnig
heid van élke politiek. 

W a m waar look is... Zeker 
als die rook nog zichtbaar is zo 
lans» na de b iand I 

Links op deze foto staat generaal Giap, tijdens een bezoek aan het front in Vietnam. Hij is de 
zeer knappe — militaire tegenspeler van de amerikaanse bevelhebber, generaal Westmoreland. 

De herverkiezing met een zeer grote 
meerderheid van aartsbisschop lïaka-
rios tot prezident van Cyprus, mag voor 
de buitenwereld een komplete verras
sing heten. Na de staatsgreep te Atene 
en de jongste spanning tussen Turken en 
Grieken wegens Cvprus, waarbij de 
Grieken door de knieën gingen, zodat de 
griekse Cyprioten zieh in de steek gela-

stemmen tegen 70.000. Deze keer was 
het aantal voorstemmen gestegen tot 
220.P91 met slechts 8.577 stemmen tegen. 
Meer dan 95 % hebben dus voor de 55-
jarige etnarch gekozen, de door Gri\as 
onderschoven tegenkandidaat behaalde 
nauwelijks 4 % der stemmen. Als men 
dergelijke cijfers ziel zou men geneigd 
zijn te denken aan kiesverrichtingen in 

was het begin van zijn politieke car
rière) doch geleidehjk is dat veranderd. 
iMen zal er niet ver naast zijn wanneer 
men veronderstelt dat hij bij het proe
ven van de macht de smaak in zich zelt 
heeft voelen groeien. Makarios ging dan 
ook de kieskampanje in onder de slogan 
« Makarios en alleen Makarios ». Zijn 
tegenkandidaat die nog met de Enosis-

DE GAULLE VAN CYPRUS 
ten voelden, verwachtte men dat Maka
rios daarvan de rekening zou betalen, 
ook al werd zijn rivaal, generaal Grivas, 
het eerste slachtoffer van de turks-
griekse ruzie. Het viel heel anders uit. 
Zoals zo vaak bleek dat indrukken en 
interpretaties nopens de gezindheid van 
de griekse Cyprioten tegenover Maka
rios glad verkeerd waren of op zijn 
zachtst gezegd aan understatement le
den. 

Om te beginnen verliepen de kiesver
richtingen in de grootste kalmte ondanks 
de tegenovergestelde verwachtingen. Het 
was acht jaar geleden dat Makarios tot 
staatshoofd geko/en werd met 144.000 

totalitaire staten. Nochtans kan er van 
dwang of vervalsing der stembusuitsla
gen geen sprake zijn. 

Het gaat hier niet om gewone verkie
zingen. De griekse Cyprioten hebben 
door Makarios met een quasi-eenstem-
migheid te herkiezen willen antwoorden 
op de « dezertie » van Atene en hebben 
terzelfdertijd voor een cyprischer 
Cyprus willen stemmen. Enosis, hereni
ging met het griekse moederland, 
heeft sinds november van vorig jaar op 
Cyprus alle inhoud en aantrekkings
kracht verloren, niet het minst bij Ma
karios zelf, die aanvankelijk een ijverig 
voorstander van de hereniging was (clat 

vlag zwaaide, kan vandaag zijn psycho
logische flater slechts berouwen in de 
totale nederlaag. 

Het gevolg van deze herverkiezing zal 
ongetwijfeld de bijna totale likvvidatie 
van Grieken lands medezeggenschap in 
de kwestie Cyprus zijn. De griekse pers 
heeft trouwens met meer dan gewone 
diskretie de verkiezingen « verslagen ». 
Turkije van zijn kan< zal aan het Maka-
rios-Cyprus een veel hardere tegenstan
der hebben dan Atene. De zwakheid van 
Griekenland in de jongste krizis is trou
wens ook vcrklaarljaar door de regime-
veranderingen die er plaats hebben ge
grepen. Het militair bewind had inder

daad andere katten te geselen dan Cy
prische : het moest zich zelf in stand 
houden en vooral krediet trachten te 
werven in Amerika en in andere v\'es-
terse landen. Vandaar zijn zwakke reak-
tie op de turkse dreigementen. 

Makarios heeft nu de zegen gekregen 
van zijn « onderdanen s>. liet is een poli
tieke zegen voor een kerkvorst in de 
ware zin van het woord, geen eigenlijke 
diktator doch ook geen demokraat. Hij 
houdt van vorstelijke praal doch houdt 
terdege rekening met de eisen van de 
tijd waarin hij leeft. Het is een vreem
de mengeling van rennaissance-manie-
ren en 20-eeuwse praktische opvattin
gen. Makarios kent zijn vrienden en 
tegenstanders zeer goed. Men zou hem 
eigenlijk zonder veel riziko zich te ver
gissen, de levantijnse de Gaulle kunnen 
noemen. Bij het franse staatshoofd is de 
gencraalsuniform het aureool, dat de 
politikus een bijna dubbel aanzien ver
leent, bij Makarios is dat het bisschop
pelijk gewaad. Ook Makarios aarzelt niet 
uit berekening met de kommunisten aan 
te pappen, zoals de Gaulle droomt van 
een Groot-Europa tot aan de Oeral, on
danks het kommunistische Oost-Europa. 
Ook Makarios is onberekenbaar, zijn 
grilligheid schijnt zijn kracht uit te ma
ken, nog een punt van overeenkomst 
met de Gaulle. Deze soepelheid blijkt 
uiteindelijk de grootste waarborg voor 
Makarios' onafhankelijkheid te zijn. Men 
zal het spoedig ervaren, nu hij in zijn 
quasi-vorstelijke macht werd bevestigd. 

K.V.B. 

file:///erband


WM 
1 

WE 
ST VAN ALLEN HER 

Op 6 april e.k. zal in de V.T.B.-zaal te Antwerpen een herdenlcingsplechtigheid in

gericht worden, naar aanleiding van de 20ste verjaring van het afsterven van Er-

nest Van der Hallen. Tientallen persoonlijkheden uit de vlaamse kulturele wereld 

patronneren deze posthiime hulde. 

Waaioiu deze herdenking ook en vooral het nationaal-bewuste Vlaanderen moet 

interesseren, vernemen we uit de mond van Oskar Van der Hallen, broer van 

Ernest. 

« Ik heb nooit over mijn broer in het 
publ iek gesproken, noch over hem ge
schreven, m a a r heb dit overgelaten aan 
vr ienden, die zulks u i t s tekend hebben 
gedaan en nog doen. Nu hij in deze 
vroege lente 20 j aa r overleden is, wil ik 
over hem een getuigenis afleggen dat, 
n a a r het me toeschijnt , bizonder aktu-
eel kan klinken. Ernes t Van der Hallen 
w o r d t algemeen beschouwd als een 
jeugdbezieler, als een d romer van een 
m i n of meer utopische wereld, als een 
ongeëvenaard sprookjesdichter , als een 
l ir isch verteller over ontdekte landen 
e n volken. Dat was hij zeker, m a a r ook 
en zelfs vóór alles — wie zal he t ge
he im van de komplexe persoonli jkheid 
in ieder mens onthul len ? — was hij 
een s t r i jdersna tuur . Hoe zou hij anders 
de jeugd hebben kunnen bezielen en 
leiden toen deze in de dei tiger j a ren 
ver raden en bekampt werd door wie 
zijn geestelijke en nationale leiders had
den moeten zijn ? Hij was en bleef tot 
he t einde vechten voor de gave kansen 
van een idealistische jeugd, voor het be
s taansrecht van zijn volk, ook en voor
al van de schamelsten van dit volk. In 
elk van zijn romans en verhalen, in zijn 
« Brieven » klinkt een sociale bewogen
heid, een geëngagecrd-zijn dat toen niet, 
m a a r nu wél vanwege de kuns tenaars 
aanvaard en geëist wordt . 

Hoewel niet aktief op het zuiver po
litiek terrein, was hij nationalist in de 

meest vols t rekte zin. Het nat ional isme 
betekende voor hem wat het nu ook 
voor ieder bewust Vlaming en Neder
lander zou moeten betekenen : het 
recht en de plicht op totale ontplooiing 
van het eigene, uit de diepten van het 
volkse bewustzi jn gesproten besef, 
waardoor de enkeling naar zijn hoog
ste bloei toegroeit. In gemeenschap met 
zijn volk, met de erfenis van zijn verle
den, met zijn taal en de misterieuze 
band met zijn geboortegrond, is de 
mens en de kuns tenaar in s taat — en 
alléén dan — om ten volle zichzelf te 
zijn. 

Elke kunst , elk beschavingsfenomeen 
word t in zijn verscheidenheid gevoed, 
krijgt een eigen, onvervreemdbaar ge
laat door dit allereigenste dat we bij 
gebrek aan een be te r woord het natio
nal isme noemen. Dit is in alle kul tuur-
landen zo geweest zolang de wereld be
staat . Ook vandaag word t een vlaams 
kuns tenaar in het bui tenland geëerd in 
de ma te dat hij vlaams is. Ook al 
schrijft hij in het Frans . Wie opgaat in 
een snobist isch kosmopoli t isme, snijdt 
de worte ls af die hem binden aan de 
aarde waar eêh bepaald Volk zijn eigen 
ku i tuur tot hoogbloci heeft gebracht 
en geeft zijn vitalitêtt pri js . 

Dat deze nationale voedingsbodem 
in Vlaanderen zolang bedreigd was en 
dat een overgroot deel der massa op 
sluwe wijze door belgische potenta ten 

tot kul turele en sociale minderwaardi
gen werd veroordeeld, was voor ' Er-
nest Van der Hallen een oorzaak van 
verdriet én soms hars tochtel i jk verzet. 
Vandaar zijn kompromisloze strijd
vaardigheid voor de bewustmaking van 
het volk, van de jeugd, en zijn liefde 
voor de kultureel onmondigen en de so
ciaal berooiden die nog alti jd he t 
g rondpat roon van ons volk vormen. 

Het wil me toeschijnen da t deze 
s tr i jd nog in zijn aanvangsstadium is . 
Dat hij , nu alles sneller schijnt te gaan, 
de goede r ichting uitgaat , zou voor Er-
nest een reden tot verheugenis zijn. 
Voor ons echter, een aansporing tot fa

nat iek volhouden. Dat is naa r mijn me
ning de zin van de herdenking. 

O. VAN DER HALLEN. 

Voegen wij hier nog aan toe, dat ons 
blad reeds vóór een paar jaren op de 
figuur van Ernest Van der Hallen wees 
en dat wij, ter gelegenheid van de Er-
nest Van der Hallen-herdenking, in de 
loop der maand maart een uitgebreid 
artikel over Ernest Van der Hallen ge
reed hadden staan. Tengevolge van de 
verkiezingen en de daaruitvolgende 
noodzakelijke wijzigingen aan het blad 
moest de publikatie ervan uitgesteld 
worden : wij hopen het in de loop der 
maand april te kunnen brengen ! 

paradijs voor wandelaars 

HET ODENWALD 
Wie kilometers wil verslinden wonnrrr hij met vakantie is, wie jammert ah hij « zijn 

gemiddelde » niet haalt, moet iiiel meer venier lezen. Wat volgt, ian hem niet meer 

inteicsseien. Ten lioogste zal hij gcringsthattend de schoudeis ofihalen. Wie in het 

zenuwslol)end beslaan dat wij allen leiden (ofivcl « lijden n), een rustpunt zoekt om 

bi] de dicjje zin van de natuur even te blijven stilslaan, die geven wij een gouden 

tip : ontdekt het naluwpatk Bergüiasse-Odemoald. Het is het grootset nalinnpaik 

van de Westduitse Bondsiepubliek (eventjes 170.000 hektaie). Het bezit ook een 

gans persoonlijk kaïakter. 

Het Odcn^^\lld ligt tussen de Rijn, 
de *Main*-"en de Neckar. Het is een na
tuureiland gebleven vol rubt en bezin
ning, te midden van grote, drukke 
stadscenüa. Het is afgezoomd met lief
lijke heu\els — ze « bergen » noemen 
is wel wat o\erdreven .— tussen 150 en 
600 m. hoogte. Uit de vier windrichtin
gen leiden moede wegen naar het hart 
van dit rustige \akant ie land. Hier krui
sen zich de weg die van de Mainrivier 
naar de Neckar voert (Bundesstrasse 45) 
en de Nibelungenstrasse. die loopt van 
Worms aan de Rijn door de mooiste 
streken van de Ried, de Bergstrasse en 
het Odenwald naar het dal van de Main 
en door de Spessart naar de oude bis
schoppelijke stad Würzburg. 

De voornaamste troef van het Oden
wald is zijn afwisseling. De meeste da
len lopen van het noorden naar het zui
den, parallel aan de Bergstrasse, de ge-
/ei^ende tuin van Duitsland. Hier be-
i i t d t de lente het eerst Duitsland. Bo
xen dorpen en stadjes hangt dan de 
glimlach van de natuur. 0 \ e r de ooste
lijke, bosrijke heuvelkammen in de 
richting van het Maindal, loopt een 
historische erfenis uit de tijd der Ro
meinen : de grens van het Romeinse 
Ji|k. de « linies » met goed bewaarde 
gcLiiigenissen zoals het Römerbad bij 
\Viir/i)urg. Prachtige kastelen, vaak 
met lijke kollekties, wisselen af met 
iioiite burchten, eerbiedwaardige vak-
vveikhuizen of de Einhardsbaailiek — 
VlIIste e. — bij Steinbach en de be-
locmdc Röningshalle van het vroegere 
klooster Lorsch im Ried. 

In de vallei van de Mümlina; — de 
iKi.im / d l IS haast een gedicht — ligt 
Jiad konig, waar jaarlijks zowat 10.000 
kuiirgasten hun bloed komen verjongen 
en hun zenuwen rust geven. Zwemba
den, moderne sportcentra, komfoitabele 
kaïnpccrphuusen liggen verscholen in d'; 
mooiste hoekjes van het Odenwald en 
hel dal van de Neckar. 

U zult het nauvrelijks geloven : in 
het Odenwald wordt nog gedaan aan 
iv ooi snijden, pottenbakken en diamanls-
slijpen. In de landbouw legt men zich 
vooral toe op veeteelt en fruitteelt. Als 
jongste innovatie op toeristisch gebied 
wij/en wij op de vakantiedagen die u 
kuilt dooibrengen op een hoeve. Dina-
mische landbouwers hebben in hun hoe

ven kamers voor toeristen laten inrich
ten. Sommige verblijven hier voor lan
ge tijd en vergeten de ganse tijd zich
zelf, grote en kleine zorgen. En als U 
daarenboven in een of andere stoeterij 
nog een li jpaard kunt vinden, dan is 
ook de ruimte een deel van uw ver
blijfplaats. 

He t Odenwald is vooral trots op zijn 
uitgestrekte bossen, zijn verkwikkende 
lucht die tonisch werkt en het zachte 
water. 

He t Odenwald zult U ecjiter alleen te 
voet ontdekken. 

Daarom heeft de Vereniging Natuur
park Bergstrasse-Odcnwald op de voor
naamste punten uitgestrekte parkeer
plaatsen aangelegd. Van hieruit leiden 
korte of langere wandelpaden door de 
bossen. 

In het zuidelijke Odenwald roken nog 
kolenbrandeismijten, veiblijven herten, 
reeën, wilde zwijnen, bos- en korhanen. 
Het Odenwald kent geen kalender, 
geen jaargetijde, geen hoogseizoen. Ti j 
dens elk jaargetijde is het hier mooi, 
ook 's winters wanneer men et kan 
skieën. In Siedelsbrunn en Beerfelden 
liggen zelfs springschansen. 

He t Odenwald betekent een park 
voor wandelaars. Wie dit weet, weet 
waar hij zijn persoonlijk paradijs kan 
vinden. 

volksunie 
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ANTWERPEN 

Antwerpen 
GETUIGEN TIJDENS DE 
TELLING 

Wacht niet met u op te geven 
aan het sekretariaat van uw afde
ling. Doe liet dadelijk. Tel. sekre
tariaat afd. Antw. Stad 32.S1.01. 

KOLPORTAGE 
In sektie Noord van onze afdr-

llng op zondag 17 maart . Vergezeld 
door niikro-wagen Vertrek lokaal 
ï i j l , St. Jansplein 22. Antwerpen 
om 10 uur 

VAST SEKRETARIAAT 
Het vast sekretariaat der afdelin.i; 

'Antwerpen stad zal tot 31 maart 
gedurende gans de maand 
maar t de ganse dai; toej^ankelijk 
zijn, op de volgende uren : van 8 
uur 30 's morgens tot Ui uur 30 in 
de namiddag Donderdags tot !'.> 
uur, zaterdag en zondag gesloten. 
Tel. 32.81.01 sekretarjs M Coddé 

Borgerhout 
AUTOKARAVAAN 

Zaterdag 23 maart houden wij 
een aatokaravaan in onze gemeente 
met het oog op de wetgevende ver
kiezingen, eveneens met onze mi 
krowagen voorop. 

Bijeenkomst te 14 uur. 30 aan de 
Bikschotelaan, nabij de Gitschotel-
lei en te Boelaerpark. Het mag en 
zal geen flop worden. 

W O O R D J E VOORAF 
Wegens de huidige kiesstrijd en 

beperkte plaatsruimte zullen wij de 
komende weken onze plaatselijke 
mededelingen tot een minimum 
herleiden. 

MAANDELIJKSE 
LEDENVERGADERING 

\ rijdag S maart « a s onze zaal 
volzet De vergadering, in het te
ken van de kieskampagne, was ge
wijd aan het onderzoek en de toe
lichtingen voor de propaganda en 
aan alles wat met de verkiezingen 
in verband staat. 

Om beurt namen onze mandata
rissen het woord om een en ander 
duidelijk te stellen, zoals het dub
bel spel van de C.V.F, en de ko
medie van P.V.V en B . S F . Te
vens gaven zij de nodige onder
richtingen. Bert de Vos verstrekte 
uitleg over het nut van de tellers 
op de kiesbure'en en Storme deed 
een dringende oproep tot algemene 
propaganda. 

Achtera! werden de taken ver
deeld. 

ALGEMENE VOORZITTER 
VAN DER ELST SPREEKT 

\ rijdag 22 maart a.s. om 20 uur 
30 hebben wij een a'igemene leden 
vergadering met als spreker alge
meen voorzitter Van' der lülst, in 
ons lokaal « De Nieuwe Carnot », 
Carnotstraat l>0, eerste verdieping 

Iedereen welkom. 
VOLKSUNIEKONGRES 
BRUSSEL 

Heden namiddag te 15 uur heelt 
het V.U. Verkiezingskongres plaats 
in het Kongressenpaleis te Brussel. 

Wie door gebeuriijke omstandig-
lieüen \ergat \oür de reis in te te
kenen kan dit nog heden voormid
dag op een der hierna volgende 
adressen. Verplaatsing .50 fr. 

\ ermoedelijke vertrekuren : on-
ge\eer 13 uur aan de Gitscholellei, 
Kwart over een- aan het Moorkens-
plein (gemeentehuis). 

Zij die reeds in.schreven ontvin
gen inmiddels juiste gegevens. 

Zij die met eigen wagen de ver
plaatsing doen hoe\en niet aan te 
sluiten. 
MORGEN ZONDAG 
KOLPORTAGE MET WIJ 

Morgen zondag houden we nog
maals een kolportage met ons blad. 
Meer dan ooit moeten \\ ij ons pa
raat houden en strijdvaardig zijn. 
Bijeenkomst te 10 uur bij Frans 
Dirks, Karel Van den Oeverstraat 
2G. 

Op 24 maart komen wij op het
zelfde uur bijeen bij Bert Verbee-
leii, Jozef Fosenaerstraat 37. 

RAAMAFFICHES 

Niet iedereen is geschikt om aan 
plaUdienst of het « bussen » te 
doen. Doch gelijk wie kan en moet 
een raamaffiche hangen. 

D.it is de zekerste propaganda. 
t)ecii geburenvrees ! 

Tc liekomen bij Frans Dirks (een 
teleliiu;.'jc volstaat). 

NUTTIGE ADRESSEN : 
Voor alles wat de aktie betreft, 

de verkiezing, het aansluiten als 
lid, kan men zich wenden tot : 

J . Dillen, Buurtspoorweglei S7, 
tel. 35.09.28; F. Dirks, Karel Van 
den Oeverstraat 2b, tel. 36.38.94; 
B Verbeelen, Jozef Fosenaerstraat 
37, tel. 35.57.08. 

ZEER BELANGRIJK 
B E R I C H T ! 

Ook wij hebben leden en kiezers 
die moeilijk de verplaatsing kun
nen doen naar de kiesburelen. 

Wij durven dan ook met aan
drang vragen : 4) geef ons de na
men en adressen van personen in 
zo'n geval opdat wij ze zouden kun
nen afhalen, 2) onze autobezitters 
die bereid zijn hieraan mee te hel
pen worden dringend verzocht hier
van Frans Difks in kennis te stel
len. 

Het is een dwingende plicht onze 
mensen te helpen ! 

Vermits de organizatle hiervan 
tijd vergt verwachten wij zo spoe
dig mogelijk de nodige adressen. 

KERMIS DER 
VLAAMSE HARTEN 

De lotenverkoop gaat onvermin
derd voort, doch wij dienen no^ 
heel wat te verzetten. Van elk lid 
nog een kleine inspanning en de 
zaak is beklonken. Bewerkt uw 
omgeving. 

DRAAGT UW STEENTJE BIJ 
Om een volwaardige kieskam

pagne te kunnen voeren dienen wij 
over ruime geldmiddelen te be
schikken. 

Helpt ons hierin door storting op 
postrekening 1275.01 van Juul Dil
len, Borgerhout of door inschrij
ving op onze steunlijst. 

Adressen worden graag, inge
wacht. 

Burcht 
GROOT VOLKSUNIE-BAL 

Zaterdag, IG maart , in zaal De 
Ster, Kaai 19, te Burcht, speelt het 
orkest De Romeo's ten dans. Inkom 
30 fr. 

Aanvang 20 uur. Fnkele onzer 
antwerpse mandatarissen hebben 
reeds hun aanwezigheid toegezegd. 
l ' ook kunt door Uw aanwezigheid 
Uw penning bijdragen tot het be
kostigen van onze verkiezingsstrijd 

Boechout 
AFDKUNG GESTART 

Met een onverwachte en talrijke 
opkomst werd vrijdag 8 maar t '08 
onze jonge en veelbelovende V.L'.-
afdeling Boechout een WKRKE-
LIJKHKID. Onder voorzitterschap 
\ an volksvertegenwoordiger Rei-
mond Mattheyssens werd tijdens de
ze stichtingsvergadering de algeme
ne en verkiezingstoestand bespro
ken. Algemeen applaus \ an instem
ming volgde op de bekendmaking 
dat de h. Jos Lemmens (oud-Chiro-
leider) als kandidaat op de provin-
cielijst, bij de verkiezingen van .il 
dz., de 5e plaats zal bekleden (kies-
distrikt Boom-Kontich). Meteen 
neemt onze jong(st)e afdeling met 
alle kracht deel aan de huidige ver
kiezingskampanje. Een eigen sterke 
en jonge propagandaploeg, die niet 
bij de pakken is blijven zitten, kent 
geen rust meer. 

Het volgend kernachtig en jong 
bestuur werd gevormd met volledi
ge goedkeuring der vergadering : 
voorz. : Jos Lemmens — Heuvel
straat 82, (tel.' 51.29.76); sekret. : 
Van Hauwaert Etienne —• Fr. Van 
der Muerenstr. 20; penningm. : Ver-
linden Jan —• Vinkenstr. 36; propag. 
. Moens Ludwig — Berkenweg 2; 
organis. : Hanus Hilaire — Fruit-
hoflaan 20, (tel. 51.41.49.); raadslid 
Van Soom, Gerbrand — Heuvelstr. 
31, (tel.^ 51.35.82); raadslid : Van 
Praet, Flor — Provinciesteenweg 
363, (tel. 51.41.90). 

Deurne 
MEDEWERKING BIJ 
KOMENDE VERKIEZINGEN 

Personen die bere id zijn ak-
tief mede te w e r k e n bij de ko
mende verkiezingen w o r d e n ver
zocht d r i n g e n d hun naam op te 
geven aan d e h. Hi lven, Gen. 
S l ingeneyer laan 117, Deurne , tel. 
36.60.38 - i ede re w e r k d a g tussen 
18.30 en 19.00 u. 

Herenthout 
STEUN 

Leden die ons effektlef steunen 
willen kunnen dit doen hetzij door 
overschrijving op bankrekening nr 
132.04999, Vlaams Steunfonds, Kre
dietbank Herentals, hetzij door het 
overhandigen van hun persoonlijke 
bijdrage aan een onzer bestuursle
den. 

Hoboken 
NAAR HET KONGRES 

Naar aanleiding van het kieskon-
gres op 16 maart zal afdeling Ho
boken een bus inleggen naar Brus
sel. \ 'ertrek te Hoboken Kioskplaats 
te 14 uur. Wij doen een dringende 
oproep aan alle leden om sainen te 
gaan met deze bus. Prijs : 50 fr. 

Lier 
FEEST VAN DE OMROEPER 

Als steun voor dit vlaams-natio-
naal streekblad gaat op 23 maart 
voor heel het a i r . Mechelen het 
feest van de omroeper door. Feest
zaal : Technisch instituut, Kruisbo-
genhofstraat. Lize Marke met haar 
befaamd dansorkest zorgt voor de 
stemming. De Lierse beatgroep 
The young generation zorgt voor 
een apartje voor de jonge lul. Stem
mige bar voor de niet-dansers. In
kom 50 tr. 

Inkomkaarten bij : 
Frans Lachi, Berlarij 40 te Lier, 

03-701443. 
Bob Dosfel. Kleine Barreelstraat 

SO, Mechelen, 
Michel Servaes, Empainlaan 28. 

Mechelen, 015-19139 
Lode Van Dessel, Zandvekenvel-

den 8. Nljlen, tel. 03-708276 

Merksem 
KERMIS VOOR 
VLAAMSE HARTEN 

Een boekje lootjes kost 50 fr. Fi 
is een auto en vele andere nioou-
prijzen te winnen. Boekjes met lo
ten in Tyl en bij onze bestuursle
den. 

VERKIEZINGEN 
Ieder die begaan is met de goe

de uitslag van de verkiezingen voor 
de Volksunie moet nu het zijne bij
brengen, leder donderdagavond is 
vergadering in Tijl Die meer wil 
weten over de verkiezingsaktie stel
le zich in verbinding met het se
kretariaat, tel. 45 57.77. 

Wie werkelijk geen tijd heeft of 
om andere redenen niet kan hel
pen, kan financieel bijspringen. In 
Ty! hangt een intekenlijst en de 
post-chek van Frans Geens is nr 
9992.39. 

RAAMAFFICHES 

Zoals gebruikelijk rusten onze 
mannen van de propaganda niet, ze 
geven zich volledig. 

Ook wij kunnen ons steentje bij
dragen of hebben wij soms nog ge-
burenvrees .' De slogan « Zeker is 
zeker » indachtig, zullen wij aan 
ons raam de affiche van de Volks
unie plaatsen. Dat is nog steeds de 
beste propaganda en hier bestaat 
geen kans tot overplakken. 

Raamaffiches aan te vragen bij 
ons bestuur. 

VOOR ONZE NIEUWE LEZERS 
Hierna de adressen van bestuurs

leden-mandatarissen, waar men 
steeds terecht komt voor sociaal 
dienstbetoon en desgevallend ook 
kan lid worden van de Volksunie. 
Lidmaatschap 50 fr. per jaar voor 
het hoofdlid (gewoonlijk gezins
hoofd); mogelijke bijleden 20 fr 
Juul Dillen, Buurtspoorweglei 87, 
tel. 35.09.28: Frans Dirks, Karel Van 
den Oeverstraat 26. Tel. 36.38.91 
en Bert Verbeelen, Jozef Fosenaer
straat 37. Tel. 35.57.08. 

VROUWENAFDELING 

De laatste dag oin in te schrij
ven voor diegenen die willen deel
nemen aan de gezellige avond met 
worstenbrood of appelbrood en kof
fie op woensdag 20 maart te 20 
uur 30 in den Tyl, is zaterdag 16 
maart . Deelname in de onkosten 
20 fr. per deelnemer en een prijs 
mede te brengen van minstens 25 
fr. waarde. 

De mannen mogen ook mee 
doen. 

AUTOKARAVAAN 

De dag voor de verkiezing, 30 
maart , mag volgens politiemaatre
gel geen propaganda op de straat 
gemaakt worden. De geplande au-
lokaravaan, in samenwerking met 
de afdelingen Schoten en Bras-
schaat zal dus plaats vinden op 

zaterdag 23 maart . Samenkomst te 
14 uur op de Maantjessteenweg, ver
lenging van de Rlnglaan. 

Het moet een indrukwekkende 
karavaan worden. Niemand ma,g 
ontbreken. 

Al wie een wagen heeft moet het 
zich als een plicht aanrekenen za
terdagmiddag, 23 maart , voor de 
\ 'olksunle te rijden. 

Wij vragen ook enkele autobe
zitters, die geen getuige moeten 
zijn, zich de dag der verkiezingen 
een paar uur te willen opofferen om 
oude en zieke kiezers, die zich 
moeilijk kunnen verplaatsen, op te 
halen. 

GETUIGEN-TELLERS 

Het is noodzakelijk, dat al wie 
zich als getuige-teller heeft opgege
ven beseft welk groot belang er aan 
verbonden is dat deze funktie met 
ernst en nauwkeurigheid vervuld 
wordt. 

Allen worden verzocht, donder
dag 21 of 28 maart op de vergade
ring in T>l aanwezig te zijn vooral 
de jongeren, die voor de eerste 
maal zullen zetelen. Natuurlijk re
kenen wij er vast op dat al wie 
zich heeft opgegeven om als getui-
geteller te zetelen, het als een ere-
plicht zullen aanzien om op post te 
zijn. Op 31 maart kan het er op 
aan komen. 

Mortsei 
VLAAMSE KRING 

In ruil voor ons traditioneel voor
jaarsbal nodigen wij al onze leden 
en simpatizanten uit deel te nemen 
aan Kermis der Vlaamse Harten ; 
het groots galabal van « Harten-
troef )• op 30 maart te 21 uur (bij
drage 75 fr.) de klein-kunstavond 
« Spelevaren op Vlaamse baren i> 
op 1 april te 20 uur (Inkom 50 fr.) 
en trekking van de reuzetombola. 

Beide feesten in de zalen van de 
Harmonie te Antwerpen (tram V en 
15). 

Bestel nog tijdig uw kaarten bij 
Wim Claessens, Liersesteenweg 197. 
Mortsei (tel. 51.39.09). 

Scheidekant 
BAL 

Volksuniebal zaal cc Temsica », 
Kaai, Temse op zaterdag 23 maar t 
1968 om 20 uur. 

St.-Kat.-Waver 
G R O O T BAL 

De \'ülksunie-atdeling van de ge
meente St.-Kat.-Waver organizeert 
op 16 maart haar jaarlijks dans
feest met de medewerking van 
Louis Neefs en het orkest Musica-
Conibo, in het parochiaal centrum, 
Hlzestraat, St.-Kat.-Waver. Eerste 
dans te 20 uur 30. Reuze tombola 
en gezellige Bodega in de boven
zaal. 

ZOEKERTJES 

Als bijverdienste gevraagd ; 
plaatselijke agenten, telefoon nood-
iakelijk, hoge kommissieionen, geen 
verzekeringen. Gesteund door grote 
publiciteit. Schrijven Et. Vervaecke, 
Noordkustlaan 10, Groot-Bijgaar
den. T 212. 

SPANJE, begin COSTA-BRAVA, 
te LLANSA, laüO KM. ver, 20 KM. 
over franse g rens , tn p rach t ige 
verkavel ing, g ra t i s zwemkom, 
mach t ig zicht op Middell. Zee. 
Villa en appa r t . te h u u r vanar 
Pasen . T. : 03.51.36.30. 

Zou graag voor 1 of 2 kinderen 
zorgen, ook appartement te huur in 
juni, juli, augustus : Bruggesteen-
-weg 240, Uitkerke. T 24. 

Heren in bezit van wagen of tele
foon voor hoge blijvende bijverdien
ste, geen verkoop of verzekeringen. 
Schr. Isollerbau, G. Verhamme, 
Roelspaanstraat 19, B Gent, T. 22. 

Uw Spaanse zon : appartementen 
jull-aug. - 4 pers. per tlag : 320 fr. 
- 3 pers. 45 d. : 3.835 fr. - 11 pers. 
15 d. : 8320 fr. - 6 pers. per maand : 

8.5,50 fr. Vraag Immo Spain folder. 
Cornells, Edegemsestr. 60, Mortsei. 
Tel. 03-49.26.14. T 20. 

Te huur : juli en augustus, Zee
dijk : Raversijde - Oostende, resi
dentie : Costa Bella, pracchtig-mo-
dern gemeubeld appartement, 5de 
verdieping - 2 slaapkamers, zomer
terras met enig uitzicht ! Schrij
ven : Desnerck Roland, Zeedijk 20, 
Raversijde - Oostende. Bellen : "s 
avonds 059-79151. T 23. 

Aanbevolen 
Huizen 

AL AL AANBOUW 
KEUKENS GLASAL 

Engerstraat 161 , Erps-Kv^erps 
Tel. (02)59.77.83 

DE ENIGE KEUKEN IN EUROPA 
O N V E R W O E S T B A A R 

«PIET POT » 
Antwerpen 's gezell igste 

Bierkelder 
Grofe Piefer Polstraat 4 

(b i j Suikerru i ) 
Open vanaf 8 uur s'avonds 

Maandag gesloten. 

REISBUREAU 
Vlaams Reisbureau n.v. 

Maatsch. zetel : An twerpen 2 
Tel. : (03)49.30.45 - 49.15.94 

Bezoek « De Veerman » 
te St-Amands a.d. Schelde 

Mosselen - Paling 
Uitbater : Jan Brugmans 

De specialist der 
standaarddeuren 

). LEEMANS, Deurne zuid 
Van Havrelei 70, te l . 35.63.17 
Agent : De Coene • Kort r i jk 

EURO-DOMI 
Moderne wooninr ich t ing 

Kru idtu in laan 6, Brussel 1 
(tussen A. Maxlaan en 

E. Jacqmainlaan) 
Tel. (02)18.1717 

3-2-68 
BLANKENBERGE 
« Rubenshof » 

Wetstraat 79 - Tel. (050)41571 
Lokaal Volksunie 
Kamers - Pension 

«.Vlaams Huis » Knokke 
Kamers - Vo l led ig pension 

Gezellige sfeer. 
Verminder ing voor groepen. 

Elisabethlaan 105 . Tel. 632.70 

Breydelhof • BRUGGE 
Jozef Suveestraat 2 

Gelagzaal - 120 plaatsen 
Tel. (050)350.67 

PLASTIEK 
FRANS PARQUIN 

Lange Lobroekstraat 44 
An twerpen - Tel. (03)36.16.47 

Verpa'Kkingsemmer - Stapelkisten 
Vervoerk isten - Polyethyleen-
zakken, -ve l len - Rollen - Be-

dri jsschorten - Prijskaartjes. 

il 

Ploofdredakteur . 
T. van Overstraclen 

Alle briefwisseling voor re-
daklie naar : 
Rotatyp, Sylv Dupuislaan 
110, Brus. 7. - Tel. 23.11.98 

Beheer ! 
Maurice Lemonnierlaan 82, 
Brussel 1. - Tel. : 11.82.16 
Alle klachten voor niet ont
vangen van blad op dit adres. 

Jaa rabonnement : 300 £r. 
Halfjaarlijks : 170 fr. 
Driemaandelijks : 95 fr. 
Abonnement bui tenland : 

480 fr. 
S teunabonnement : 820 fr. 

( m i n m u m ) 
Losse n u m m e r s : 8 fr. 

Alle stortingen voor hel blad 
op postrekening : 1711.39, 
«V\TJ» Vlaams-nationaal week
blad. 

Veranlw. ui lg . Mr. F. Van der 
Eist, Beizegemslr. 20, Brus. 12. 

http://32.S1.01
file:///ergat


WIJ 
13 

PERS 

De scheu r ing bij de brusse lse social is
t en — die Col lard en Van Ej 'nde als sim
pele en « ongevaar l i jke » meningsver 
schi l len pogen voor te s te l len — hebben 
heel w a t pennen in beweging geb rach t in 
de k l eu rpa r t i j pe r s . Vooral de ka to l ieke 
joe rna l i s t en t r ach t en zich te t roos ten over 
de — grenze loze — v e r w a r r i n g in eigen 
r a n g e n door te verwi jzen n a a r de ruz ie 
tussen Ge lde r s -Faya t en J\Iachtens-Simo-
net , die volgens de Libre de vorm van een 
s ic i l iaanse Vendet ta heeft a angenomen . 
Het is na tuur l i jk ijdel, de eigen z iekte 
m e n e n te « genezen » door over de ziek
ten van de a n d e r e n te bazelen. 

In het geval van deze zieke par t i jen 
bere iken h u n schr i jve laars s lechts da t ze 
de eigen mizer ies nog meer iii het l icht 
Btellen. 

Voora lee r dit tema in onze pe rskn ipse l s 
aan te sni jden toch eers t t w e e s t emmen 
van ou t s ide r s . Ee r s t de s tem van « Oud 
België », P.H. Spaak, die nog altijd denkt , 
da t he t « vade r l and » hem nod ig hee t t en 
een ar t ikel in Le Soir pleegde w a a r o v e r 
de k r a n t van Cool het volgende schreef. 

HET VOLK 

« We zullen over he t a r t ike l van Spaak 
n ie t ve rde r bomen . Het w a s on tgooche lend 
en i emand o n w a a r d i g die zovele j a r e n zo 
g ro t e invloed heeft u i tgeoefend op de Bel
gische pol i t iek . Wan t , ind ien de kr iz is nu 
zo d iep zit, dan is da t toch en ige rma te te 
•wijten aan he t geb rek aan doorz i ch t en 
vooru i t z i ch t da t al le opeenvolgende rege
r i ngen in he t ve r l eden aan de dag hebben 
gelegd ? 

De h. Spaak leverde in « Le Soir •» he t 
bewi j s da t hij de pol i t ieke t r a p p e r s to taa l 
kwi j t is en da t de meest e r v a r e n s t aa t s 
m a n he t t empo van de evolut ie hi België 
n ie t kan b i jhouden indien hij er niet iede
r e dag met be ide voeten in s taa t . De d in
gen gaan vlug in ons l and de jongs te 
tijd ! ». 

W e s a v o u r e r e n t e r loops de kostel i jke 
beken t en i s dat indien de kr iz is nu zo diep 
zit di t toch en ige rma te te wi j ten is aan 
he t gebrek aan doorz ich t en vooru i tz ich t 
van vele opeenvo lgende reger ingen . In 
we lke reger ingen de C.V.P. bi jna voor tdu
r end de toon aangaf. . . 

Wee t Spaak nie ts dan hol le a lgemeen
heden te ver te l len, kensche t send voor deze 
b laaskaak , die nooi t iets van de belgische 
na t iona l i t e i t ens t r i jd begrepen heeft, dan 
k l ink t veel gezond ve r s t and uit het 
hoofdar t ike l van het enige blad, da t in 
ons land 's zondags verschi jn t . Onde r de 
t i tel « Mist over de stad » schri jf t Hec to r 
Dubois (geboren Brusse l aa r en socia l i s t ) 
o.a. het volgende : 

DIMANCHE PRESSE 

« De f r ans sp rekenden van de hoofds tad 
lopen ongetwijfeld met ze l fmoordgedach
ten rond . Hoe zouden zij a n d e r s aans ta l 
ten m a k e n om de tak door te zagen w a a r 
op zij gezeten zijn en N\ a a rvan de twijgen 
toch van vlaamse oo r sp rong zijn ? Wan
n e e r de zon zal opgaan op 1 apr i l , zal de 
mist nog d ich te r hangen en zal de stad, 
•waarin ik geboren ben en w a a r v a n ik on
d a n k s alles w e n s da t zij de hoofdstad van 
di t land moge blijven, in groot gevaar ver 
k e r e n ». 

Dubois is ech te r een roepende in de 
woes t i jn , al zijn f ransta l ige kollega 's te 
Brussel hetzen o n v e r d r o t e n voor t tegen 
al w a t Vlaams is en zien de s t o r m w i n d 
nie t ops teken , die aangeblazen w o r d t door 
de V.U. 

Op zijn gekende , snoevende toon t r a c h t 
J o s Van Eynde de b reuk bij de brusse lse 
social is ten en de wee r s l ag d a a r v a n in de 
«B.S.P. te min imal i ze ren . 

VOLKSGAZET 
« De w a a r h e i d zal wel zijn, dat elkeen 

met zeer gro te koelbloedigheid , zoals die 
waarsch i jn l i jk al leen in de socia l i s t i sche 
r angen kan w o r d e n gevonden, de toes tand 
o n d e r ogen heeft gezien. 

I edereen wee t da t er na 31 m a a r t nog 
een B.S.P. zal zijn. Iedereen geeft er zich 
r e k e n s c h a p van da t dan in de brusse l se 
federa t i e zekere r eo rgan iza t i emaa t r ege len 
onvermi jde l i jk zullen w o r d e n . 

Alleman beseft da t he t b rus se l s inc ident , 
al heeft h e t een zeker na t ionaa l be lang , 
toch in hoofdzaak is v e r w e k t door een 
s i tuat ie die u i t s lu i tend in he t twee ta l ig 
hoofdstedel i jk arrondissem-ent bes taa t . 
Het is m a a r ge lukkig da t de vast legging 
van de t aa lg rens a n d e r e a r r o n d i s s e m e n t e n 
e rvan heeft bevr i jd .» 

« Reorganiza t ie », « koelbloedigheid », 
een « zeker na t ionaa l be lang » : het zijn 
de w o o r d e n die m e n gebru ik t , w a n n e e r 
men met sommige zaken verveeld is of 
schr ik heeft. De bange r ikken flui ten in 
het donker . Ook dit a r t ike l bevat een be
ken ten i s : er zal i n d e r d a a d na 31 m a a r t 
nog een B.S.P. zijn, zoals er na die da tum 
o p n i e u w een C.V.P. zal zijn met een op
n i euw braaf geworden vlaamse C.V.P. 
W a t in tussen de meest venijnige k r a n t van 
België over he t social is t isch k i e sp rog ram-
ma en de b reuk te Brussel denkt , ve rne 
men we vanui t de mina re t t en van de W a r -
moesberg . 

LA LIBRE BELGIQUE 

« Het akkoord Klemskerke -Verv ie r s be 
vest igt in p r inc ipe de socia l is t i sche een
heid . In werke l i j khe id komt dit a k k o o r d 
nee r op de reg iona le a tomizer ing van he t 
land. Dit a k k o o r d stel t de op r i ch t ing voor 
van een reeks reg iona le b u r e a u x en d ien
s ten doch eist terzel fder t i jd de meest p ie t 
lut t ige p lan i f ika t le en de mees t vers t ik
kende eta t izat ie . Net he tgeen er nodig is 
om he t land te v e r l a m m e n . Zelden w e r d 
de in te l l ek tue le lu iheid van de social is ten 
me t zulk een opperv lakk ighe id ten toon 
gespre id . De K e u r e van Quaregnon w e r d 
v e r s n i p p e r d tot reg iona le confet t i . 

He t gekke van he t geval is da t de B.S.P. 
na de op r i ch t i ng van a l ler le i o rgan i smen 
te hebben beple i t , zonde r de b e s t a a n d e 
p a r a s t a t a l e d iens ten af te schaffen, durf t 
s te l len « da t he t ekonomische p r o g r a m 
m a van de soc ia l i s t i sche par t i j elke bu -
r o k r a t i e v e r w e r p t » ! De B.S.P. sp reek t 
s lechts van s ta tu ten , o rgan i smen en p l a n 
nen, doch b o u w t nie ts k o n k r e e t s op. Deze 
geestel i jke a r m o e d e val t samen met een 
d iepe ve rdee ldhe id in he t h a r t van he t 
land, d ie de a l lu res van een s ic i l iaanse 
vende t t a a a n n e e m t ». 

J o s Van E y n d e zal er over k u n n e n medi 
t e r en . Maar ook de C.V.P. kr i jgt er van 
langs ,dat is t r o u w e n s op de W a r m o e s b e r g 
dagel i jkse kost g e w o r d e n . 

Nie t zonde r i ron ie s tel t de L ib r e vast 
dat alle k l eu rpa r t i j en zich be roepen op de 
eenheid van he t l and . 

« Afgezien van de ex t remis t i sche p a r 
tijen (Volksunie , F.D.F. , P .assemblement 
Wal lon ) sp reek t i ede reen zich in deze 
kiess t r i jd ui t voor de eenhe id van he t 
l and ; de v laamse C.V.P. doe t het op h a a r 
meche l se d o c h on-oekiuiienische bi jeen
komst , d e Waalse C.V.P. mist geen enkele 
ge legenheid om deze l i e fdesverk la r ing af 
te s teken, de lijst V.D.B.-Slruye on t s tond 
o m d ie e e n h e i d s d r a n g te bewi jzen , d e 
P.V.V. doet n ie t a n d e r s dan de eenhe id op
hemelen , en zelfs de B.S.P. p lak t g ro te af
fiches — opr i sp ing van z w a r t e h u m o r ? 
— met koeien van r o d e l e t t e r s « E e n h e i d 
van he t l and ? Ja , s temt social is t •». En 
di t op he t ogenbl ik dat er te Brussel t w e e 
socia l i s t i sche lijsten zijn •» ! 
_ Een eind ve rde r komt toch de b l a u w e 

liefde bij de L ib re boven piepen, met he t 
o v e r b e k e n d e belgisch - pa t e rna l i s t i s che 
schouderk lap jes ten behoeve van de Vla
mingen : 

« Ind ien men werke l i j k de na t i ona l e 
eenhe id wi l b e w a r e n d a n zou z ich in 
V l a a n d e r e n een n a t i o n a l e s t r o m i n g moe
ten mani fes te ren , n ie t an t iv l aams m a a r 
bedaagd en wi js in de zin van een ver
d r a a g z a m e dia loog. Zoals he t po l i t i ek 
s c h a a k b o r d er ui tziet in het n o o r d e n van 
he t l and ligt het voor de h a n d da t a l leen 
de ve r s t e rk ing van de P.V.V. de enige mo
gel i jkheid is om deze s t roming te ver 
w e k k e n »... 

volksunie 
D a a r m e e kan de C.V.P., die vroeger op 

de hand- en spand iens ten van de L ib re 
mocht rekenen en dat na het verkiezings
bedrog o p n i e u w zal kunnen , het s te l len. 
Maar eers t moet ze een afstraffing kr i jgen. 
De Libre kan u i t e r aa rd niet zeggen, dat 
die afstraff ing niet van de P.V.V. doch van 
de Volksunie zal komen. 

Alle lieve b r o e d e r s uit de par t i jpol i t ieke 
bo l leuwinke l ke ren t ans voor eigen deur , 
te rwi j l ze zich inbeelden dat dit voor an
d e r m a n s deur gebeur t . Zo k ronke l t de 
S tandaa rd zich in al ler lei bochten om de 
vlaamse. C.V.P.-ers, die hun v laamse over
tu iging ( ? ) voor het klassieke bord l in-
zensoep aan Vanden Boeynan t s verkoch
ten, om toch maa r hun polit iek hachje te 

VAN DE V.U.-LEIDING 

AANDACHT VOOR DE VOLGENDE DATA : 

1) Op donderdag 21 maart van 14 lot IG uur moeten de groeperingsverklaringen 
ingediend worden : voor het parlement bij het Hoofdbureau van de hoofdplaats der 
provincie (fonnulier 34 of 36), en voor de provincie bij het Hoofdbureau van het ar
rondissement (formulier 33 of .37). 

De verklaringen moeten afgegeven worden door ten minste één der kandidaten, 
en ondertekend door len, minste twee van de eerste drie kandidaat-titularissen. 

2) Op dinsdag 2ü maart van 14 tot 16 uur moet de aanwijzing van de getuigen 
ingediend worden bij het Hoofdbureau \ a n het arrondissement (formulier 40). Deze 
akte moet niet door al de kandidaten ondertekend zijn : de aanwijzing is geldig wan
neer ze gedaan werd hetzij door een of meer kandidaten voor de provincie, hetzij 
door een of meer kandidaten voor het parlement. \ 'oor de provincie moet dus geen 
alzonderlijke aanwijzing gebeuren. 

r edden , te ve r schonen . De kap i tu la t ie van 
deze kap i tu l a rds bij u i ts tek voor de eisen 
van V.D.B, en zijn f rans ta l ige sp i t sb roe-
de r s is i m m e r s de voorafbeeld ing van het
geen de v laamse C.V.P. na 31 m a a r t zal 
doen, na dr ie w e k e n de v laamse l eeuw te 
hebben u i tgehangen , om d a a r n a w e e r he t 
makke v laamse schaap te w o r d e n . 

Het w o r d t een ui t ing van moedeloos
heid . 

DE STANDAARD 

Het p r o g r a m m a van V.D.B, onderzoe
kend schri jf t de k r a n t van de Emi le J a c q -
ma in l aan volgende kap i ta le beken ten i s . 

« De Vlamingen van he t ka r t e l hebben 
a a n v a a r d da t de wet , d ie he t taa ls te lse l 
van d e k i n d e r e n in de b russe l se scholen 
regel t , k a a w o r d e n he rz i en . Het gaa t h i e r 
o m de « vri je keuze van he t gezinshoofd ». 
De f rans ta l igen s t aan e rop d a t v laamse 
o u d e r s he t r e c h t moe ten kr i jgen h u n k in
d e r e n n a a r f ranse scholen te s t u r en . Van 
v laamse C.V.P.-zijde zijn sommigen van 
oordee l da t he t beg inse l van d e vri je keu 
ze nie t be tw i s t m a g w o r d e n . Zij zijn be 
r e id de v r i jhe id te e r k e n n e n , op voor 
w a a r d e da t e r genoeg nede r l ands ta l ige 
scholen t e r besch ikk ing s taan . Zij r e k e n e n 
e rop da t de v laamse oude r s h u n k i n d e r e n 
dan n a a r die scholen zullen zenden . 

Het is he t gekende ref re in t je van de 
« v laamse zin voor s chake r ingen , voor 
rus t ige en rede l i jke dialoog » enz. Als de 
v laamse C.V.P. vóór de verkiezingen zo
iets a a n v a a r d t , w a t zal dat dan w o r d e n na 
de verkiez ingen ? . . . 

W a n n e e r w e al g r a s d u i n e n d In de pe r s 
n a a r u i t e r s t l inks z w e n k e n k u n n e n w e n a 
de k r i t i ek van de L ib r e v e r n e m e n w a t de 
r o d e b r o e d e r s denken over he t b e r u c h t 
socia l i s t i sche sme l tk roesakkoord Klems
kerke-Verv ie r s . 

DE RODE VAAN 

« Dit p r o g r a m m a , w a a r v a n w e de an
d e r e f inessen n ie t zo dadel i jk k u n n e n ui t 
eenzet ten , is een •w^are k r a c h t t o e r . De idee 
van decen t ra l i za t i e is in elk onde rdee l van 
he t p l an aanwezig , m a a r w o r d t ook s teeds 
w e e r opgevangen en ove rhee r s t d o o r de 
a lomaanwez ige zorg om de un i t a i r e s t ruk -
t u u r toch te h a n d h a v e n •waar he t m a a r 
enigszins d e n k b a a r is. W e h e b b e n s t e rk 
d e i nd ruk , da t d i t p r o g r a m m a nie t van 
a a r d zal zijn om enig verk iez ingssukses 
voor d e B.S.P. in de h a n d te w e r k e n , be 
ha lve dan we l l i ch t te Brussel , m a a r he t 
b russe l s p r o g r a m m a van de B.S.P. zal zich 
dan ook zonnek l aa r u i t sp reken over he t 
geen de brusse l se soc ia l i s ten le iders ( de 
mi l i t an t f rankofone a l tans) van de hoofd
s tad van het land wi l l en maken : een 
r e a k t i o n a i r e b u r c h t ». 

Deze i nd ruk is bij ons een over tuiging, 
en het zal de social is t ische scheur l i j s t niet 
zijn die dit zal be le t ten . 

Over de d i skr imina t ie , w a a r v a n de kom-
munis ten in de B.R.T. he t s lachtoffer zijn 
w a t de k i e sp ropaganda betreft , is de k r a n t 
in tussen nie t te sp reken , ook omda t de 
Kommunis t i s che Pa r t i j volgens h a a r t ans 
een na t iona l e r par t i j is dan de C.V.P.-
P.S.C. Voor zover een marx i s t i s che pa r t i j 
na t ionaa l kan zijn na tuur l i jk . . . 

EUROPAPOST 

Dat de belgische kr iz is in Nede r l and 
meer dan g e w o n e a a n d a c h t w e k t ligt haas t 
voor de hand . In het bul le t in « E u r o p a -
post » poogt een zekere N. een ve rk l a r ing 
aan de hand te doen w a a r o m er nog s teeds 
een « psychologisch i jzeren gordi jn tus
sen Hol land en Vlaanderen » hangt . Na de 
s taa tse bazis van de n o o r d n e d e r l a n d s e 
s taa t ont leed te hebben en het k le in-ne-
de r l ands denken komen de f laminganten 
op de p roppen : 

« l-"n nu komen d a a r die f laminganten , 
dwazen , d ie mensen die zo i jveren voor 
nede r l andse taa l en cu l tuu r : « Slechte 
Belgen mi jnheer , als u he t mij vraagt , w e 
moeten toch al les doen om E u r o p a tot 
een eenheid te maken , nou d a a r kun je 
het n e d e r l a n d s niet bij gebru iken ». Een 

k a r i k a t u u r ? Zeker, m a a r een k a r i k a t u u r 
IS een afspiegeling van d e werke l i jkhe id , 
een ove r t r ekk ing e rvan . E r zijn ook a n 
d e r e k r a c h t e n bij ons ; ik behoef de n a 
men van Geyl en P a a r d e k o o p e r s lechts t e 
noemen, m a a r h e t a lgemene beeld van 
f laminganten als « r a r e Belgen » over 
h e e r s t toch nog wel , al moe t ik toegeven 
da t dit imago de laa ts te tijd s te rk aan he t 
a fbrokkelen is ; r ad io , TV en onde rwi j s 
zijn toch w e l e rgens goed voor ». 

Des te be te r . 

L E S O I R 

W e dalen w e e r af n a a r het zuiden, n a a r 
Bruxel les Capi ta le , w a a r Le Soir even is 
gaan neuzen in de peters l i js ten van V.D.B. 
en daa rb i j tot volgende vasts te l l ing k w a m : 

« E r is vastgesteld d a t he t l e e u w e n a a n 
deel van de pe t e r s d e r lijst V.D.B.-VIaamsè 
C.V.P.-Brussel d o o r d e v laamse dorpe i i 
van he t a r r o n d i s s e m e n t •werd ge leverd , 
h o e w e l er ook van Je t t e bij zijn. Moet m e n 
d a a r u i t af leiden da t de f rankofone p e r s o 
nal i te i ten , d ie in gemeen a k k o o r d met d e 
v laamse C.V.P. op de lijst V.D.B, s taan n i e t 
mogen r e k e n e n op d e volkse s teun van d e 
k r i s t en -demokra t i s che organiza t ies ? O p 
he t eers te gezicht zou men tot een d e r g e 
lijke konk luz ie komen , m a a r e r is ook een 
a n d e r e ui t leg. De v laamse C.V.P.-Brussel 
w o u zich i n d e r d a a d nie t d o o r de gebeur 
tenissen la ten ve r r a s sen en h a d r e e d s 
vóór he t akkoord me t V.D.B, in zijn t r a 
d i t ionele k iesd is t r ik ten he t nodige a a n t a l 
p e t e r s h a n d t e k e n i n g e n ingezameld . E e n s 
he t a k k o o r d onde r t ekend , heeft men he t 
n ie t nodig m e e r geoordee ld de v o o r h a n 
den zi jnde peters l i j s ten d o o r a n d e r e t e 
ve rvangen ». 

Voor één keer een v laams o v e r w i c h t 
dus . Als men dan bedenk t dat V.D.B, zich 
W a a l me t de Walen voelt, e r op ui t is, de 
Vlamingen in he t brusse lse met de mede 
pl icht igheid van eerzucht ige v laamse 
C.V.P.-weekdieren een reuzekool te s to 
ven en zijn « proklamat ieaf f ichen » aan 
de Brusse laa r s u i ts lu i tend in he t F r a n s 
opstel t , dan hebben w e een n i e u w staal t je 
van grof b o e r e n b e d r o g . Vlamingen zijn 
a ls pe te r s geen euvel voor een Soir en een 
V.D.B., de profi j ten en de machtspoz i t ies 
gaan toch n a a r de f rankofonen. 

D E G A Z E T 

Tot slot nog even een echo over he t 
akkoord tussen de d r i e vlaamse rek to ren , 
da t op gemengde gevoelens bli jkt on thaa ld 
te zijn. In de a n t w e r p s e Somerss t r aa t oor 
deel t de redak t ie er als volgt over . Zelfs 
de Somcr ( m a a r dan van Leuven) kri jgt 
een veegje uit de pan . 

« Uit al w a t •wij over he t r e k t o r e n a k -
koord pub l i cee rden , is duideli jk gebleken, 
da t de ka to l ieke r e k t o r van Leuven-Ne
d e r l a n d s met de vri jzinnige konfra tef van 
he t RUC.\ pak t ee r t om he t ka to l iek un i 
ve rs i t a i r onde rwi j s te An twerpen te van
gen in zijn vlucht en te k o r t w i e k e n . 

De d i t i r ambische metafoor « vlucht » 
i s h i e r n ie t ove rd reven w a n n e e r men 
weet , we lke groei de UFSIA kennen . Kom, 
laa t ons bekennen , dat he t van a a r d is 
om a n d e r e ins te l l ingen ja loers te s tem
men . Alvast bijv. het RUCA.. Alle toe-
komstperspek t ieven ten spijt w o r d e n d e 
h u m a n e w e t e n s c h a p p e n in S in t - Igna t ius 
verkozen boven de we tenschappen in he t 
r i jkscen t rum. 

Het is pijnlijk voor de RUCA-rektor , d ie 
di t gebrek aan v e r t r o u w e n onvermijdel i jk 
voor eigen r eken ing nemen moet . Het is 
in zekere ma te een k r e n k e n d e s i tuat ie . E n 
de h. Massar t r eagee r t als een gek renk t 
man . Gepr ikkeld , geobsedeerd , ve rb l ind . 

De h. Massar t s laagde er in de m e d e w e r 
k ing te v e r w e r v e n van p r o r e k t o r De So-
mer . Ook die is de m e e w a r i g e getuige van 
de UFSIA-groei . Als katol iek zou hij zich 
moeten verheugen , m a a r hij oordeel t als 
m a n d a t a r i s van een ins t i tuut en deelt d e 
nai jver van Massart . Zo on t s t aa t h e t pak t 
van Faus tus ». 
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BRABANT 

Kiesdistrikt Brussel 

Provinciale verkiezingen. 

Nu onze kandidaten voor het kan
ton Brussel gekend zijn en we we
ten wat onze verpliclitinjjen zijn 
ten oveiitaan van de N'olksunie 
als partij en met het oog op de 
komende gemeenteverkiezingen 
doen wij een dringende en warme 
oproep tot onze partijleden, vlaam-
se verenigingen en de vla;nns\ ol
iënde gemeenschap van Biiissel, en 
biezonder aan hen die financieel bij 
machte zijn, ons zowel op propagan
distisch en materieel gebied te wil
len steunen, .luist ons kanton staat 
in de volle branding van de strijd 
en de klein.ste g]ft kan ons veel 
helpen en is welkom. Men kan de 
stortingen doen op postrekening Nr 
5.̂ 2(5.48 op naam van onze lokaal
houder, AUons Stroobants, Ple 
tlnckxslraat .SS, Brussel 1, met de 
vermelding op de keerzijde — Kies-
fonds Kanton Brussel — of anders 
een geldbriefje onder omslag te 
sturen aan veinoemil adres. Bij 
voorbaat dank ! De kandidaten 
nummer 2, distrikt Brussel : Van-
denhenle, Schermie, Mw De Be
cker, Maes, Adang-Mw Van der 
Eist, Alw Vanderstratten - Stroo
bants. 

Anderlecht 
KIESMEETING 

Op donderdag 21 maart te 2(1 
nur in de zaal Mertens organizeert 
de afdeling Dilbeek een verkiezings
meeting met als sprekers dr. V. 
Anciaus, Lode Claes en Van Mal-
deren. 

De vergadering gaat door in de 
zaal Mertens, Ninoof}.estw. te Dil
beek. Alle lezers van « 'Wt] » zijn 
hartelijk welko..i ! 

Brussel 
FINANCIËLE MOBILIZATIE 

Op de jongste arrondissements-
raad werden de streefcijfers vastge
legd ; 1 frank per inwoner in het 
arrondissement Halle-Vilvoorde; 
Op<( fr. in het arrondissement rand
gemeenten en 0.20 fr. in het arron
dissement hoofdstad Brussel. 

\\'ekelijks zal de stand per ge
meente percentsgewijze worden 
meegedeeld. 

De afdelingsbesturen worden ver
zocht de beloofde bijdiagen zo vlug 
mogelijk te storten op PRK 8li.)+.,V) 
van \ olksunie V / W arr. Brussel te 
Brussel. Deze bedra.gen worden ge
voegd bij de klassering per gemeen
te. 

Personen die bereid zijn op een 
verantwoorde en dinamische wijze 
(minstens .ï.OOO fr.) mee te werken 
aan de fin. mobilizalie in liun ge-
nu'ente hemen telefonisch kontakt 
op met de leden van liet financieel 
komitee 23.44.4S: 2.3 IS 0,5; 2b.64.51; 
59,4S84. 

Alle leden, abonnees en simpati-
7anten worden tevens verzocht hun 
persoonlijke bijdrage te storten op 
boven\ ermelde postrekening. 

KOLPORTAGENIEUWS 
Deze maand : nog 1 kol-

portage op 17-3 te Diegeni. 
Bijeenkomst om 9 uur achter de 

K.V.S. of om O uur 30 aan de kerk 
van Diegem. Hierna worden de pro-
pa.gandatochten voorlopig stop ge
zet. 

Brussel • Halle • Vilvoorde 
FINANCIËLE 
MOBILIZATIETOESTAND 
10-3-68 
1) St.-M.-Bodegem 341 t. h. 
2) .lette 198 t. h. 
3) Diegem lOS t. h. 
4) St.-A.-Berchem 94 t.h. 
5) Kap.-op-den-Bos 

Nieuwenrode 92 t. h. 
G) St.-K.-Lennik 88 t. h. 
7) Wem mei 74 t. h. 
8J St.-Joost,-Etterb. 

St.-L.-Woluwe 
St.-P.-Woluwe 73 t. h. 

9) Steenokkerzeel 
Nedcrokkerzeel 72 t. h. 

10) Dilbeek-ltterb. 6() t. h. 

11) Meisc-W<)l\er(em ()4 t. h. 
12) Oanshoren 

KoekeUicrg (i l t. h. 
13) Kraainem-\Vez. O . 

Slerrebeek 
St.-St.-^^•<>luwe W t. h. 

14) Kssene-IIekelgem 
Terallene .Ï3 l. li. 

I.>) Holstade-Mnizen 47 t. h. 
lt>) ICIesvijt-Kppegen» 

Weerde-Zemst 42 t. h. 
17) Herfelin.gen-Kesler 

Leerbeek 41 t. h. 
18) Brussel-Laken 

N.-O.-H. 
Molenbeek .39 t h. 

20) Beersel-Drogenbos 
Linkebeek-Ruisbroek .38 t. h. 

21) Alsendierg-Rode Ki l. h. 
22) Cirimbergen 4 t. h. 
23) St-Piet.-Leeu«- 3 t. h. 

Grimbergen - Beigem 
MEETING 

Vrijdag 22 maart spreekt om 20 
uur volksvert. dr. N'ic Anciaav in 
het Fenikshof. Alle leden worden 
verwacht, brengt vrienden en sim-
patizanten mee. 

LAATSTE AUTOKARAVAAN 
V. LI.-automobilisten hoiuU nu 

reeds <le datum van 30 maart a.s. 
vrij, daags \ oor de verkiezingen, om 
aan de laatste autokaravaan deel 
te nemen. Verzameling om 14 uur 
aan het Kerkplein. \ erontschuldi-
gingen \^orden niet a anvaa rd ! 

Kessel 
TWEEDE BAL 

Cïezien het grote sukses van het 
eerste lentebal van onze afdeling 
vorig jaar, kon het niet anders of 
er moest een tweede en nog bete
re uitgave volgen en w^l vandaag 
zaterdag 16 maart in zaal Alcazar, 
Liersesteenvveg 2. Eerste dans om 
20 uur 30 . . Orkest : The Ever-
(ireens. Eregast is senator Wim 
Jorissen. 

Laken 
ALGEMENE MOBILIZATIE 

ledereen die 3 Volksunieërs in 
de Kamer wil voor Brussel, die 
wat werklust, ideeën en geld over 
heeft voor de zaak, melde zich drin
gend op 't sekr R. Neyberghlaan 
188 (lel. 266451). 

St. Genesius-Rode 
Alsemberg 
VOLKS VERGADERING 

Onze afdeling organizeert op 
woensdag 27 dezer te 20 uur in de 
zaal « De Zwaan » te Alsemberg, 
Pastoor J. Bolsstraat, een volksvcr-
gadering waarop o.m. onze volks
vertegenwoordiger Vic Anciaux het 
woord zal voeren. 

St-Martens Bodegem 
VOLKSVERGADERING 

Morgen zondag 17 maart heeft 
om 11 uur 's voormiddags in de 
/aal « Marina », St. Martinusstraat 
alhier een volksvergadering plaats 
met als sprekers volk.svert. Vic An-
ciaux en de h. Lode Claes. Alle 
leden, simpatizantén en belangstel
lenden op post. 

Wemmei 
VOLKSVERGADERING 

Donderda.g 28 maart a.s. te 20 
uur 30 heeft te Wemmei in de zaal 
« Centrum » (café Felix Thjssens) 
een grote volksvergadering plaats 
met als sprekers volksvertegen
woordiger dr. Vic AnciaiK en 
lijstaanvoerder voor de senaat Lo
de Claes. Alle leden op post, brengt 
vrienden en simpatizantén mee. 

Sint-Jans-Molenbeek 
BAL 

Zaterdag G april richt de « Vlaam
se \ ' r iendenkring » in samenwef-
king met de studentenvereniging 
K.S.G. een lentebal in de vernieuw
de zaal « De witle poort J>, Hack-
slraat 39, Molenbeek. Twee orkes

ten : « Rudi .lans » en o The Car 
riage Company ». Eerste dans : 19 
uur. Inkom : 50 fr. 

OOST-VLAANDEREN 

Astene 
O P R O E P 

Met het oog op de huidige ver-
Ivie/ingsstriid doen v\ij langs de/.e 
weg een oproep tot on^e leden en 
siaipati/.anten, die wensen bun 
diensten aan te bieden 

De belangstellenden kunnen zich 
wenden tot een der volgende 
adressen : Coe.ssens L., Achlerstr 
UI , Astene, tel. 761807; Ruckbosch 
R., Driesstraat 36, Petegem-Leie, 
tel. 762179 en Onderbeke M., A 
San Eethoutestraat 45, Deinze, tel 
762911. 

Denderleeuw 
FINANCIËLE MOBILIZATIE 

De afdeling nam het op zich 
20.000 fr. te storten in de kas van 
het arrondissementeel verklezings-
londs. De propagandisten zijn reeds 
op de baan voor het inzamelen 
\ a n de nodige fondsen. We doen 
een beroep op allen, mild te steu
nen. Wij hebben deze ^teun brood
nodig om de strijd aan te gaan te
gen de « grote » drie. 

Deinze 
MEETING 

De afdeling Deinze-Petegeni-As-
tene organizeert op donderdag 21 
maar t a.s. te 20 uur 15 een verkie
zingsmeeting onder het motto 
» \ ' laanderen eerst door vlaamse 
samenwerking ». Sprekers : Dr Jan 
\A'annyn, Mr Frans Baert en O. 
Van Ooteghem. 

Lokaal : Gasthof D'Hulhaege te 
Deinze. 

Wij nodigen alle leden en simpa
tizantén van het distrikt Deinze uit. 

Erpe 
RALLY 

Zondag 17 maart 1968 jaarlijkse 
voetrally over een afstand van 6 
km. Start te 14 uur aan het dorps
plein. Prijs voor ieder deelnemer. 
Inschrijvingsreclit : leden 20 fr., 
niet-leden 30 fr. 

Inlichtingen bij : Bob van der 
Siipe, Bossestraat 2, Erpe. tel. (053) 
26597, postrekening : 4()1920. 

Gent - Eekio 
AUTOKARAVANEN 

17 maar t : vorming Vlaams huis 
Roeland 8 uur 45, vertrek 9 uur 15. 
Middag Machelen-Leie Dorp 13 uur 
4.5. 

24 maar t : vorming Vlaams huis 
Roeland 8 uur 45, vertrek 9 uur 15. 
Middag vertrek, terug aan de Roe
land om 14 uur. 

30 maar t : randgemeenten Gent. 
Vertrek te Ledeberg Marktplein om 
13 uur 45. 

Breng uw knapzak mee, voor 
warme soep wordt "s middags ge
zorgd 

Geraardsbergen 
T W E E D E G R O O T VLAAMS 
DANSFEEST 

De Volksunie Kanton Geraards
bergen richt heden zat. 16 maart 
om 21 uur 30 in de zaal Hemelrijk 
(Oudenberg) haar tweede groot 
vlaams dansfeest In. Ze verwacht 
een massale opkomst als korte en 
aanmoedigende pauze in deze tijd 
van kiesstrijd. Iedereen welkom ! 

Merelbeke 
B A L ' 

De afdel ing lijdt niet aan de 
dansz iek te m a a r moet zoals al le 
a n d e r e afdel ingen ook h a a r kas 
spijzen. D a a r o m v e r w a c h t e n wij 
een zo talr i jk mogelijk publ iek 
op za te rdag 16 maar t , in de gro te 
danszaa l « Regi », Hunde lgemse-
s l eenweg t /g . E e r s t e d a n s om 
20.30 uu r . Orkes t Arseen Sabo. 
Inkom 50 fr., f ami l i ekaar ten 
150 fr. Kaar ten ve rk r i jgbaa r bij 
onze bes tuurs l eden of bij de se-
k r e t a r i s J. De Sut ter , Kard . Mer-
c ie r laan 1, Melle-Vogelhoek. 

Sint-Amandsberg • Oostakker 
GROOT BAL 

Zaterdag 16 maart geven we ons 
jaarlijks dansfeest in het « Hotel 
de Lourdes », O.L. Vrouwstraat 6 
te Oostakker, met het befaamd or
kest « Bert Brent ». 

Slnt-Niklaas 
PLAKPLOEG EN HELPERS 

Allen die daadwerkelijk willen 
niechel|)en aan de kiesstrijd, ofwel 
om te plakken op door ons gehum
de platen (dus toe.i;elaten), ofwel 
om pamfletten rond te dragen ge
ven hun naam op aan Herman 
Rimbaut Kleibcke l iS - tel. 761053. 
VERKIEZINGSFONDS 

Om de brievenbussen van ons ar
rondissement van een groot aantal 
pamfletten te voorzien, en om aan 
onze propagandisten het nodige 
propagandamateriaal te bezorgen, 
verv\ achten wij dringend uw fi
nanciële bijdrage op prk. 514 van 
de Bank Lambert te Beveren-\\ 'aas, 
met vermelding « voor rekening 
.50.075 ». 
SUKSESRIJKE 
AUTOKARAVAAN 

N'erleden zondag werd op aan
vraag van enkele simpatizantén te
rug een aiitokaravaan ingericht 
waaraan werd deelgenomen door 
ca. 45 wagens. De simpatie die wij 
konden oogsten in het noorden van 
ons arrondissement wettigt on/er 
hoop voor een Volksuniezege op 
31 maart . 
AUTOKARAVAAN OP 
ZONDAG 17 MAART 

Samenkomst om 9 uur .30 op de 
Grote Markt te Si. Niklaas. Vol
gende reisweg werd uitgestippeld : 
St. Pauwels, Kemzeke, Stekene, De 
Klinge, Kieldrecht, Meerdonk, Ver
rebroek, Vrasene, St. Gillis-W., St 
Niklaas. 
STERRIT O P ZATERDAG 
23 MAART 

1ste rit. N'ertrek op de markt te 
St. Niklaas om 15 uur, St. Pau
wels, Kemzeke, Stekene (Steke-
naars pikken aan), De Klinge, St. 
Gillis-W., St. Niklaas aankomst om 
17 uur .30 voor de openluchtmee
ting om 18 uur. 
LOKEREN 

2de ril, N'ertrek om 13 uur. Dak-
nam, Eksaarde, Sinaai, Belsele 
(Puyveld en dorp, St. Niklaas open 
luchtmeeling om 18 uur op de 
markt . 
KRUIBEKE 

3de rit. N'ertrek om 15 uur. Ba
zel, Rupelmonde, Steendorp, Temse, 
Tielrode, Elversele, St. Niklaas 
openluchtmeeling om 18 uur, Markl. 
BEVEREN 

3de rit. \'ertrfek om 15 uur, Mel-
sele, Kallo, Doel, Kieldrecht, Verre-
broek, \ ' rasene, Nieuv^ kerken, St. 
Niklaas openluchtmeeting om 18 
uur. 

Zwijnaarde - De Pinte • 
Zevergem 
O P R O E P T O T SOLIDARITEIT 

Onze afgevaardigden zijn niet in 
de mogelijkheid iedere simpatizant 
persoonlijk te bezoeken. Zij die 
wensen het verkiezingsfonds te 
steunen storten hun bijdrage voor 
Zwijnaarde - Zevergem op P . C . nr 
99.43.63 van mevr. Vermeersch-Ras-
schaert G.; voor de Pinte : P.C. m 
15.13.25 van mevr. De Zitter - Ver-
straeten M., De Pinte. Het gaat ons 
allen aan l 

Waarschoot 
FEDERALISME OF... 
UW LEVEN! 

Zaterdag 23 maart ()8 te 20 uur 
in het lokaal « De Nieuwe Reizi
gers », Stationsstraat 109, worden 
de absouten van de unitaire staats-
süuktuur voorgezongen door Frans 
Baert, Mare Stals en Fons Van Hol-
derbeke. 

Alle \ 'U-vrienden uit het hele 
Meeljesland worden verzocht hun 
welgemeend rouwbeklag te komen 
aanbieden. 

WEST-VLAANDEREN 

Blankenberge 
AVONDFEEST 

Op zatcrda.g 23 maar t a.s. vindt 
in de zaal a Thalia x>,- Weststraat, 
lilankenberge, het V.U.-afd. feest 
plaats. Welkom bij voorbaat. 

Brugge - Torhout 
ARR. AVONDFEEST 

Zaterdag 6 april vanaf 20 uur 30 
gaat ons arr . avondfeest door. 
Voor uitnodiging en organlzatle zal 
V.U. afd. St. Andries instaan. Ver
antwoordelijke is afd. voorzitter 
M. Goethals, Moerstr. 38, St An
dries 
KIESFONDS 

Om onze goede lijsten voor Se
naat, Kamer en Provincie te schra
gen, vragen we een milde gift (« een 
die zeer doet »!) voor ons kies-

fonds Niet iedereen kunnende be
zoeken, richl U lot arr . pei)nin.g-
meesler Rik Monies ne, A. Bonlestr. 
2.i, St Mithiels of per storting of 
overschrijving naar postrekening 
178528 van Kredietbank, Brugge, 
met vermelding « voor rekening ;ir 
7.408 ». Dank bij voorbaat ! 

Brugge 
HULP EN STEUN GEVRAAGD 

^^'e doen een nieuwe oproep tot 
onze simpatizantén om metterdaad 
hid|) te verlenen : opgave als getui
ge in telburelen, opgave als mede
reiziger in autokaravanen op zon
dag 24 en zaterdag 29 m a a r t ' a . s . ; 
alle aaidiiedingen richten aan Ar-
noud Vanhauteghem, Invalidenlaan 
1, Heist of op ons sekretariaat : 
Suveestraal 2, Brugge. 

AFDELINGSBESTUURS
VERKIEZINGEN 

Onze leden hebben hun plicht 
zeer talrijk en zeer stipt gekweten. 
Werden de bh. Delille (Knokke), 
Dombrccht (St.-Kruis), De N'riese 
(.\ssebrock), (ioethals (St.-Andries), 
Biesemans (.labbeke) en Bauwens 
(jongeren), soms met overweldigen
de meerderheid opnieuw als voor
zitter voorgedragen, dan versche
nen als nieuwe voorzitters de lih. 
Corty (afd. Bru,g.ge) en N'an Parijs 
(afd. Blankenberge). 

Kortrijk 
WIND IN DE ZEILEN 

De Volksunie Kortrijk heeft wind 
in de zeilen. Spontaan bieden zich 
zeer veel medewerkers. Wie nog 
bereid is om een handje toe te ste
ken, wende zich tot ons lokaal 
1302. 

Een kijkje in ons programma : 
Zat. 16 maar t verkiezingskongres 

te Brussel. 
Dinsdag 19 maar t ; kontaktavond 

Kuurne en Cirkel. 
Woensdag 20 maar t : te Menen 

in Royal Palace. 
Donderdag 21 maar t : grootse 

meeting te Waregem in zaal Groen-
hove. 

N'rijdag 22 maart : Wevelgem ca
fé Derby. 

Zaterdag 23 maar t : vertrekt te 
14 uur een autokaravaan door gans 
het arrondissement. Inschrijvea in 
1302. 

Dinsdag 26 maar t : kontaktavond 
te Avelgem. Nog een kleine duw en 
het arrondissement Kortrijk mag 
vlaggen ! 

FINANCIËLE STEUN 

Iedereen weet dat het er weer 
hard zal aan toegaan in Kortrijk. 
Alleen een stevige partijkas kan de 
strijd met sukses aanvatten. Verge
makkelijk het werk van onze on
vermoeide propagandisten (na hun 
dagtaak) door zelf iets te doen : 
stort uw bijdrage op 11.97.00 ASLK-
Kortrijk met vermelding Volksunie. 

Menen 
TELLERS 

Personen die bereid zijn te funk-
tionneren in de tellingsburelen van 
Menen of Moorsele geven hun 
naam op : Wahisstr. 70. 

Oostende • Kortrijk 
Brugge - Roeselare 
PROVINCIAAL BAL 
VAN VOLKSUNIE 
WEST-VLAANDEREN 

W a k k e r het vuur aan vóór d e 
n i euwe strijd tegen de u n i t a i r e 
( h ) o r d e w o r d t beslecht . 

Noteer d a a r o m onmiddel l i jk en 
d a n s met ons op za te rdag 16 
m a a r t te 20.30 u u r in de zaal «Het 
Wit P a a r d » , Van Isegeralaan te 
Oos tende . 

De d a v e r e n d e format ie van 
T o n y Dua en de Golden F i n g e r s 
zorgen voor een geestdr i f t ige 
dansavond. 

Roeselare • Tielt 
KARAVANEN 

Zaterdag Ki maar t ; vertrek 
Koornmarkt, Isegem. 

Zaterdag 23 maart : start te Roe
selare aan de kop van het kanaal . 

Vertrek telkens te 14 uur stipt. 
Inl. Verslijpe. Tel. 400,54 of De-

poorlere. tel. 31039. 

MEDEWERKERS 
GEVRAAGD 

Voor schrijfwerk, plakwerk enz. 
worden medewerkers gezocht. Meld 
u schriftelijk of telefonisch bij M. 
Babyion (lel. 20208) of bij een van 
de plaatselijke bestuursleden. 

http://23.44.4S
file:///ssebrock
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MATWieU'S BiDDBNBBDRIJF 
TURNHOUTSEBAAN 1 0 2 , i O RG E RH O UT - TEL. 35.17.»3. 

• IJHUIZCN : Oie^eslrail t 4 . | * , Antw. Tel. 31.01.H 
• C9i|nenslrial 3».4I, Aniw. tel 33;47.I4 - Gllijfarlléi »0. Deurne, Iel. 3*.25^2 

WÈNTELPOORT 

type ALUGA 

«laVt \Mi 
CUÏIU tn MOMTOtW. ^ 
CntH va«r vtrielenjift. "̂  
Hftlelbifm M •94n W«VI-KI, 

Woit«r ROLAND 
_ 6.Jipl»rr>»f< OptitllK — 
K.rVitf4.t 5« — Antwerpen 
|Ut « »* »f M >«KtK\nmv 1 

TeWegn t K ««.U 
14 91 U<hi ff vtitooa Jaiaf, 

/ ^ - _ i _ . 

A»T9Pï||g 
v ^ ^ ^ 
^sk^f 

H O M E 
Eigenti|dse wonmginnchtingg 

Kunstni|verheid 

Rijschoolstraat 45B 
Sint-Truiden 

Telefoon : (011)741.96 

.^^-K^^-k-k-K-K** 

MEVEKAN 
Hebt U geld nodig ? 

Zo ja, tel. 
03/35.19.71 -36.43.24 

BRILLEN 
Laatsta modellen 
Degelijk aangepast, door 
gediplomeerde optiekers 

EUROPTIEK.. . 
F. Veckemansfraat 106, Brussel 
Blansfloerlaan 28, Antwerpen 
Hovenierstraaf 9, Aalst 

CONTACTLENZEN 
Gespecializeerde d i e n s t 
Gedipl Spec. Van Pottelbergh 
- KOSTELOZE DOKUMENTATIE -

Voor afspraak ; 
Tel (053)28870 
Zonder verbintenis. 
Volledige terugbetaling 
van alle ziekenbonden 

LEDEN : 10 % KORTING 

$(«ndaarduitvo«rIng _ n^ \iB T 
Poon oani 'm aluminium. Omlljiting B R E V B T 
In o«PnO<fet«erda «taaiplaat. O 1 A O O 
laar lichte bediening. « J VI W O 
Automatische sluiting. 
Voordelige prijzen. 

J E U R C L O O 
A. JEURiSSEN-CLOOSTERMANS & ZONBN 

ZONHOVEN- * 
Wsier«traat, 2 - Tel. 011 /132 .31 & 132 .SÓ. 

]0!> 

HERMES 
S G I f € ) € ) L Zuidlaan 54 

M. Lemonnieriaan 211 
Tel 11 00 33 
Brussel 

VOLLEDIGE 
SEKRETARIAATKURSUS 
IN 2 JAAR 

Steno- en daktylografie 
in vier talen. 
Boeki^ouden. 
Sociale wetgeving, 
tvloderne talen. 
Handelscorrespondentie. 

Dag. en avondlessen. 
De school waar Vlamingen 
zich thuis voelen. 

Beter en voordeliger 

Groepen en maatschappi jen 
a l lerhande ! ! ! 

Speciaal voor U bedacht , 

IEDER DORTMUNDER 
THIER BRAU HOF 

kan U op ieder ogenbl ik van 
de dag van het jaar middag
en avondmalen aanbieden 

I N T E R E S S A N T 
A v o n d m a a l op vr i jdag, 

za terdag of zondagavond 
in een gezel l ige sfeer. 

N a d i e n k r i jg t U gratis gedu
rende 5 uur een der beste 

Oberbayern orkesten. 
Middag- en avondmaal In groep 
gezellig fijn, goed en goedkoop. 

VERSE ZEEVIS 
VIsverdelers en 

diepvrieshouders, 

vraagt Inlichtingen 

en prijslijst 

Firma DEPREZ 

Vismijn 104 

O O S T E N D E 

Tel. (059) 717.15 

Ook een VLAAMS verzekeringsmakelaar kan U beslist 
aan de voordeligste voorwaarden verzekeren. 

Wees konsekwent en wend U daarom tot het 

Verzekeringskantoor | x , rfl A t ^ 

Parklaan, 14, ZAVENTEM 
Tel. (02)20.18.59 
Keuze uit 80 verschillende maatschappijen. 
Afdoende hulp bij schadegeval. 

Op aanvraag en VRIJBLIJVEND alle gewenste inlichtingen. 
Eventueel overname van uw bestaande verzekering bij de huidige maatschappij. 

Inlichtingen ter plaatse 

THIER BRAU HOF 
Leuven - Tel. (016)46311 

T H I E R B R A U H O F 
Hulste Tel. (056)71536 

T H I E R B R A U H O F 
Antwerpen Tel. (03)312037 

DE K L A R O E N 
Aalst Te l (053)22853 

W I M M A E S 

vraagt U zijn militanten in moei 
lijke ogenblikken (boete en gevang) 
niet m de steek te laten Stort on-
verv^njld uw steun op éen der twee 
ondeistaande rekeningen bi] de 
kredietbank van uw gemeente : 

— rek nr 1100/37 305 van het 
V M O Antvveipen ot 

— rek nr 110ü/3b<)71 van tiet 
Vlaams Sfilidanteitsfonds. 

ALLEEN OEZE TWEE rekeningen 
staan onder mijn persoonlijk toe 
zicht 

Hebt u ze allemaal ? 

— Sociaal-ekonomïsch ontwikkelingsplan voor 

Vlaanderen 1966 1976 , ••• ••• ••• •• 

••• ••« — Brussel, stad xonde? gericht . . . , , . 

• ^ Tet Tweede Aktivisme .«• .•• « ••• ••• «• 

«^ Kongresrede Mechelen 1963 •«• ••• •» ••« ••• •• 

«— Volksuniet fundament en taak (december 1967) 

— Witboek Zwartberg . . . . . . 

rr« • • 

• • • « • L«.« • • • • «•« • • 

25 ^ 

30 (• 

40 F 

»5 f 

15 F 

10 F 

Bestelling door storting 

op pr. 1476 97 van Volksunfe v z w d , M Lemonnieriaan 82 Brussel l 

Voor een bedrag van 110 F ontvangt U het ganse pakket. 
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DOE ALS WIJ: BOUW MET «KUNNEN»! ! ! 
vanaf de EERSTE STEENLEGGING een VEILIGE BELEGGING 

4 X OIOVEBTROFFEN MOGELIJKHEDEN 

I. EEN RUIME EENSGEZINSWONING 

met grote hall, garage, bureel, CV-plaats, bergplaats, 
grote living, geïnstalleerde keuken en badkamer, 2, 3 
of meer ruime slaapkamers. 
Dit is tenminste RUIM !!! 

PRIJS : vanaf 650.000 F 

I I . KOMFORT EN VERZEKERDE OPBRENST in 
onze appartementsgebouwen : 

die qua grootte, afwerking en prijs, onvergelijkbaar zi jn met deze die 
U elders vindt EEN voorbeeld : deze prachtige SUN RESIDENCE in 
het « Hof van Havenith » appartementen met 1/2/3 slaapkamers, al lu-
minium ramen, thermopane, centrale verwarming, sauna, ui tzonderl i j 
ke brandbeveiliging, badkamers met houtbekleding en automatische 
handdoekdrogers, enz.. . 
HUN PRIIZEN ? ONVERCELIIKBAAR : vanaf 450.000 F 

I I I . EEN MEESTERWONING MET HET 
«ETIKET van STANDING» 

. . . ru im genoeg om uw bureel prakti jk of magazijn in te vestigen. 
En een afwerking die uw standing vereist : marmer, parket, Italiaanse 
faience, prachtige gordijnkasten van muur tot muur, dekorerende open 
haard, apparte toiletten en vestiaire, badkamer met ligbad en/of 
apparte douche 
PRIJS : n a t u u r l i j k m i n d e r d a n 9 5 0 . 0 0 0 F 

•iiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimi 

ook in 
Uw bereik 

IV. U HOUDT VAN DE NATUUR : 
naargelang het kader bouwen wi j voor U de villa ' t z i j in hoevestijl, 
' t zij klassiek, ' t zij modern, steeds aangepast aan uw eigen smaak, 
budget en leefgewoonten. GEEN PROBLEEM : U kan di t zeker Bezoek 
even één onzer informatiecentra en U kr i jgt een juist idee van wat 
voor mogelijkheden U al heeft en . . . onderschat ze niet ! ! ! 
U kan een villa bouwen vanaf 600.000 F 

ALGEMEEN BOUWBEDRIJF KUNNEN n.v. 
ANTWERPEN 

Meir 18, tel. (03)31.78.20 
CENT 

Onderbergen 43, tel. (09)25.19.23 
GENK HOLSBEEK / LEUVEN 

Winterslagstraat 22, tel. (011)544.42 Rotselaarsebaan 37. tel. (016)459.28 

EEN PRIVÉ ZWEMBAD PER DAG ï... 

Zo maar l iefst 100 zwembaden 
bouwde de f i rma De Cock in vier 
maanden. Een fantastisch resultaat, 
te danken aan onze kundige en 
hardwerkende monteurs. 

100 gezinnen die in 1967 de luxe 
van een eigen zwembad werden 
aangeboden. 

Misschien denkt u ook we l eens 
aan een eigen zwembad .. maar 
ach, zo iets is te duur voor mij en 
dan dat beetje zon in di t kl imaat 
hier.. ». Zo redeneert u misschien. 

HET HELE JAAR ZWEMPLEZIER. 

Maar, weet u dat de pri js van uw 
eigen zwembad wel l icht tienmaal la
ger is dan de meeste mensen den
ken ? En dat zwemmen ook in een 
pr ivé zwembad — overdekt en ver
wa rmd — het hele jaar door een 
plezier kan zi jn ? Natuur l i jk , de 
pri)s van een zwembad varieert 

sterk naargelang de luxe en afme
t ingen. De pr i js van een zwembad 
van 'n r i jke f i lmster, zoals uit f i lms, 
l igt aanzienli jk hoger dan een 
zwembad van 5 meter diameter. 
Daarom bent u er nog niet toegeko
men een pr ivé-zwembad te laten 
aanleggen. U dacht er zelfs nog niet 
aan zich in te l ichten. . . 

EIGEN ZWEMBAD, EIGEN BAAS. 

Tot nu toe g ing u misschien — 
om te zonnen en te zwemmen —-
naar de kust. Of naar een andere 
openbare zwemgelegenheid om 
voor uw gezin enkele uurtjes een 
paar meter grond te veroveren, te
midden van een lu idrucht ige massa 
eendagstoeristen. 

's Avonds reed u in el lenlange 
f i les terug naar huis. En in plaats 
van gezondheid en rust te hebben 
opgedaan, stapte u vermoeid en 

nerveus in bed Gun uzelf, uw ge
zin het beste : een eigen zwembad 
van f i rma De Cock. Bij u thuis in 
de tu in , waar u de baas bent. 

KINDERBEKKENS. 

Zi|n in verschi l lende grootten ver
kr i jgbaar aan geschenkpri|zen. Zie 
afgebeeld moddel let ie op de fo to 
h ie ib i | . 

VOLWAARDIGE ZWEMBADEN. 

Zi jn verkr i jgbaar vanaf 5 m diam. 
en vanaf 14.975 fr., inclusief af loop. 

ZELFBOUWBADEN. 

Firma De Cock levert voor de doe-
het-zelvers k o m f i l e t e zwemba
den, verpakt voor ze l fbouw. Wi j 
helpen u met plannen en geven alle 
nodige inl icht ingen. Plus sturen w i j 
een specialist ter plaatse om u raad 
te geven. Zo bespaart u arbeidsloon 
van derden en kunt u zeggen : « Ik 
heb m'n eigen zwembad aange
legd ». 

LUXE ZWEMBADEN. 

Voor minder dan 35 000 f r heeft 
u een zwembad van 6 m diam. kom
pleet met f i l ter instal lat ie, a f loop en 
bodemstofzuiger. Zo'n zwembad kan 
overdekt worden met een luchtge-
dragen hal , ve rwarmd en voorzien 
worden van de meest luxueuse 
snufjes. 

RECHTHOEKIGE ZWEMBADEN 

Standaardüitvoering : 3X7,50 m 
voor 49.000 fr. Levering in gepre-
fabriceerde e lementenbouw — dus 
lage kostpri js en bi jna of geen 
schade aan uw tu in bi j aanleg. 

IN 10 DAGEN AANGELEGD. 

Firma De Cock legt b i j u 
zwembad aan in minder 
dagen ! 

dan 
een 
t ien 

BESTEL VOORDELIG. 
Jammer genoeg bestelt iedereen 

tussen apri l en augustus en toch 
w i l l en w i j iedereen op t i j d leveren. 

Dat doen we ook, want zelfs k lan
ten die vor ig jaar augustus bestel
den, konden dezelfde maand nog 
zwemmen. 

Maar wis t u dat u veel voordeel 
geniet uw zwembad vóór apri l o f 
na augustus te bestel len. 

HEEFT U INTERESSE ? 

Vraag dan v r i j b l i j vend gratis do-
kumentat ie per postkaart of te le
foon . 

Of nog beter : kom eens k i j ken . 

WIJ LEVEREN : 
— RONDE MODELLEN van 3, 5, 7 

en 9 m diam. met diepten van 
1,20 m of 2,00 m. 

— RECHTHOEKIGE MODELLEN: van 
3m X 7,50m tot 7,50m X 15m 
van eenvoudige tot de meest 
luxueuse, met f i l ter instal lat ie, 
automatische verwarming tot 
vo lwaard ige gemeentezwemba
den. 

BEKIJK DE FOTO'S EN KIES. DEGELIJKE AFWERKING.MINI ' / IUM ONDERHOUD EN HET HELE JAAR ZWEM
PLEZIER VERZEKERD. U BRENGT HET HEERLIJKE ZUIDEN IN UW TUIN. 
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