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Uw stem was een Doelpunt 
voor Vlaanderen 

De uitslag van de verkiezingen is 
voor de Volksunie een groot sukses: 
dit is de zo ongeduldig verwachte 
doorbraak in de provincies Antwer
pen, Oost-Vlaanderen en Brabant. 

Niemand kan er thans nog aan 
twijfelen dat de volgende maal de 
Volksunie ook in Limburg en West-
Vlaanderen onweerstaanbaar zal 
doorbreken en aldus het Vlaams-
nationalisme terug op weg is om de 
vroegere machtspositie te herove
ren. 

Het is mijn oprechte overtuigmg 
dat deze overwinning een overwin
ning is voor gans Vlaanderen, voor 
gans ons volk. De weerslag ervan 
werd door de eerste minister, de 
heer Eyskens, zelf onder woorden 
gebracht : een belangrijk verschijn
sel in het politiek leven van ons 
land. Ook de pers, van uiteenlopen
de strekking, ziet er een waarschu
wing in aan het adres van de re
gering en de traditionele partijen: 
er moet meer aandacht besteed wor
den aan de Vlaamse problemen, men 
mag de Vlaamse gewesten niet ver
der verwaarlozen en achteruitstel
len. Dit is wat wij in de eerste 
plaats wilden bereiken : drukking 
uitoefenen op de traditionele par
tijen, invloed uitoefenen op het re
geringsbeleid. 

Het is mij een aangename plicht 
de bijna honderdtachtig duizend 
Vlaamse kiezers en klezeressen te 
bedanken voor het vertrouwen dat 
*ij ons geschonken hebben door 
voor ons te kiezen. 

Het is mijn vaste wil er over te 
waken dat dit vertrouwen niet be
schaamd zou worden en ik ben over
tuigd dat de zes nieuwe gekozenen 
met mij hun plicht zullen doen en 
hard werken. 

De uitslag geeft onze kiezers en 
kiezeressen het recht fier te zijn : 
zij hebben iets bereikt. 

Ongetwijfeld zijn er thans velen 
In Vlaanderen die het achteraf zul
len betreuren dat zij toch niet voor 
de Volksunie gestemd hebben. Het 
argument van de verloren stemmen 
hebben wij in drie provincies glans
rijk weerlegd en ook in West-Vlaan
deren en Limburg behouden de 
stemmen uitgebracht op de Volks
unielijsten hun volle waarde en be
tekenis en wordt daarenboven de 
grondslag gelegd voor de toekomst. 

Ik moet hier ook hulde brengen 
aan onze militanten en propagan
disten die werkelijk zich zelf over

troffen hebben In een onvergetelijke 
Inzet : onvermoeibaar en met geest
drift hebben zij de kiesstrijd ge
streden in een voorbeeldige geest 
van kameraadschap en Vlaams 
Idealisme. Ik dank hen ontroerd en 
van ganser harte voor al wat zij ge
presteerd hebben, volkomen onbaat
zuchtig, zonder enige vergoeding. 

Ik wens hier geen namen te noe
men, maar Ik moet uitzondering 
maken voor één man, die in de af
gelopen jaren meer dan wie ook ge
presteerd heeft in dienst van de 
partij en die, helaas, niet behoort 
tot de gekozenen : onze algemene 
sekretaris. Wim Jorissen. Het Is 
mijn plicht hem te danken voor aJ 
wat hij voor de Volksunie gedaan 
heeft en hem de verzekering te ge
ven dat deze schitterende overwin
ning voor een groot deel zijn werk 
is. 

Om te besluiten nog een woord 
tot onze kiezers : reeds doen geruch
ten de ronde over een drie partijen
regering; de solidariteit van de drie 
traditionele partijen wordt daar
door eens te meer bevestigd. Wi] 
zullen een waakzame en heftige op
positie weten te voeren en zowel 
onze Vlaamse boeren, als onze mid
denstanders, arbeiders en bedien
den mogen er op rekenen dat wlJ 
hun belangen zullen verdedigen. 
Wij behoren niet tot diegenen die 
de dag na de verkiezingen reeds ver
geten zijn wat zij tijdens de kies
strijd allemaal gezegd en beloofd 
hebben. 

Wij mogen niet op onze lauweren 
gaan rusten : Integendeel moet er 
nu verder gewerkt worden op par
lementair vlak, op organisatorisch 
vlak, op Ideologisch vlak. 

De organisatie van de partij moet 
verder uitgebouwd en verbeterd 
worden : de resultaten bewijzen 
eens te meer dat een goede organi
satie een waarborg is voor een goe
de werking. 

Het is mijn oprechte wens dat ve
len die tot nu toe geaarzeld hebben, 
thans de stap zouden zetten en on
ze rangen vervoegen om samen met 
ons te werken, in een opbouwende 
geest, aan een betere toekomst voor 
ons volk. De Volksunie wordt in 
Vlaanderen en in dit land een 
macht waarmee rekening moet ge
houden worden. Dit hebben de ver
kiezingen bewezen. Met nieuwe 
moed zetten wij de strijd voort. 

Mr. VAN DER ELST. 

I 
^ ë& 

Ï4^ 

fïLFEDERAAÖR. 

^K^h\ **^^ 

Onze eisen na de overwinning 
Hat Hoofdbestuur van da Volkiuni», v«rgaderd onder voorziftertchap van 
Mr. F. Van der El$t en in bijzijn van al de gelcozenen der partij : 
dankt de Vlaamse kiezers en kiezeresten die door hun vertrouv/en te schen
ken aan de Volksunie van deze verkiezingen een Vlaamse manifestatie 
gemaakt hebben van grote betekenis en waarde; 
dankt al de militanten en propagandisten voor de schitterende wijze v/aarop 
l i j deze kiesstrijd gevoerd hebben, volledig onbaatzuchtig en nipt Inzet van 
al hun krachten; ^ 
eist dat de Vlamingen In de nieuwe regering het aantal ministers zouden 
krijgen waarop zij redelijkerwijze aanspraak mogen maken; 
eist dat gezien de tociaaUakonomische achterstand van hef Vlaamse land de 
departementen van ekonomische en sociale zaken en van tewerkstelling 
zouden toevertrouwd worden aan Vlaamse ministers; 
eist de onmiddellijke splitsing van het departement van openbaar onderwijs 
en de benoeming van een Vlaams minister bevoegd voor alle Vlaamse kul-
tuuraangelegen heden; 
eist de oprichting van een departement van het gezin ten einde een aktieve 
gezinspolitiek te waarborgen; 
geeft opdracht aan de gekozenen van de partij, zodra het parlement terug 
zal samengeroepen zijn, de nodige initiatieven te nemen ten einde : 

— onverwijld de zetelaanpassing te doen doorvoeren; 
— de afschaffing van de talenteliingen en de vastlegging 

van de taalgrens en van een s ta tuut voor de Brusselse 
agglomeratie te bewerken ; 

— de oprichting van een zelfstandige Investeringsmaat
schappij voor de Vlaamse gewesten door de Staat en de 
splitsing van het programmat iebureau te doen aanvaar
d e n ; 

-— de ekonomische expant iewetgeving te verbeteren in de 
.' zin £oaU destijds beoogd door de amandementen De 

Saeger, ten einde aan de Vlaamse gewesten het aandeel 
te waarborgen waarop zij aanspraak mogen m a k e n ; 

— de afschaffing van artikel 123 sexies opnieuw voor te 
stellen en de nodige maatregelen ter likwidatie van de 
gevolgen der repressie; 

Verzoekt de gekozenen een waakzame oppositie te voeren 
in opbouwende geest : 
— er over te waken dat een einde zou komen, door het 

nemen van passende maatregelen, aan de achteruitstel
ling van de Vlamingen in de openbare diensten en 
parastatale instell ingen; 

— er over te waken dat een einde zou komen aan de niet-
naleving van de taalwetgeving, o.m. in het leger, in het 
onderwijs te Brussel, in tal van parastatale instellingen, 
e n z . . . ; 

— er over te waken dat er een aktieve landbouwpoli t iek 
gevoerd wordt en de Vlaamse boeren niet langer ver
waarloosd en benadeeld worden ; 

— er over te waken dat de nodige aandacht en zorg besteed 
wordt aan de belangen van de middens tand; 

— er over te waken dat de oud-koloniaien eindelijk zouden 
geholpen worden en dat de Staat zijn morele verplich
t ingen tegenover deze oud-kolonialen en ook tegenover 
de bezitters van obligaties van Kongolese leningen zou 
naleven; 

— er over te waken dat door passende maatregelen ten 
spoedigste een einde gesteld wordt aan de ontstellende 
achterstand van de Vlamingen in de sektor van het 
hoger onderwijs, o.m. door de oprichting van een hoge
school te An twerpen . 

Bevestigd zijn wil om, na de behaalde overwinning, de 
strijd voor de ontvoogding en de welvaart van het Vlaamse 
volk in een federaal België met alle krachten voort te zet ten. 

Bij de doorbraak 
van de 
VOLKSUNIE 

Terecht heeft incn de opnierl-ivfj 
gemnaht dat de doorhrnah van de 
Volksume yrotendeels te d'inken i.i 
aan het ongeduld, de ergernis zelfs 
van de Vlaamsyezinden om het 'iitf-
lilijven -van vervezenlijknu/en ron 
de C.V.P. verliezinijsheloften ran 
79-JS : %asfleg>jmg van taalgrens, de 
gelijk tweetalig kt at uut voor Brus
sel, hvlliturautoiioinie, zetrliiar>iuis 
sing, oplossing van de repressie. Tus
sen haakjes allemaal proi/rannna-
punten ontleend aan de VolLimne. 

De Gazet van Anfircrpen irhrijft 
nogal argeloos dat de ('. V I' dn- pro-
grampiinlen nooit reiloorliml lirrfl. 
Wij willen dat graag aainiuiiden 

Maar een regeringspartij moet 
haar program uitroeren. Kv de 
C.V.P. heeft evenals de vooroorlogse 
Katoliehe partij nooit een Vlaams 
programviapvnt uitgevoerd zonder 
de bedreiging door de Vlaams-natio
nalisten. 

De Volksume Leeft echter ook en
kele tienduizenden stemmen hijge-
ivonnen in de kringen van werklozen 
en mohiele arbeiders, bij de hoeren 
en bij de middenstanders. Wij heb
hen voor en na de verkiezingen tal 
van zulle personen ontmoet. Bij allen 
zijn de verwachtingen in de Volks
unie hoog ges^iannen. 

En Vlaams nationale partij it 
nooit de partij geweest van taalhe-
langen alleen : zij is een volks-unie 
m de echte zin van het woord. Onze 
belangstelling gaat ten volle naar de 
noden van onze middenstanders, be
dienden, boeren en arbeiders. 

Ook in hef parlement zullen ze het 
merken. 

TT tm Jorissen. 
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J5eóte dank 
Het hoofdbestuur van de Volksunie hecht eraan onie pro

pagandisten, lezers,s.vmpatisanten en kiezers te danken voor hun 
hulp in het bewerken van de grote Volksunieoverwinning 

Dank ZIJ hen aUen is het naoorlogs Vlaams-nationalisme, 
na 16 jaar strijd thans definitief opnieuw doorgebroken. 

Vlaanderen mag terecht vlaggen. 
De grote partijen hebben een ernstige waarschuwing ge

kregen. Gaan zij de Vlaamse stroming voorbij dan zuUen de 
volgende verkiezingen nog katastrofaler voor hen uitvallen. 

Ondertussen zullen wij er de zweep opleggen. 1 
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De Vlaamse sitijd in de Kamer van Volksvertegenwoordigers 

De eerste lussenkomst van Priester Deens 
i 

E 

Van Schildwacliten 
en Barrikadenstrijders 

Er Is Iemand die zich dezer dagen zeer klein getoond heeft, 
kleiner en laaghartiger nog dan wij vermoedden : Schildwacht 
ofte Karel van Canwelaert. Iedereen weet op welke laag-bij-de-
grondse wijze zijn krant « Het Volk », onze partij heeft aange
vallen. Toen dan Dr. Wouters de « grote » schildwacht uitdaag
de om in een zaal van de stad Gent een vergadering te beleggen 
en er de lasterlijke beschuldigingen te komen herhalen is onz« 
wachter zonder een kik te geven onder zijn schild gekropen ! 
Schrljvelend in het Volk beweerde onze man dat hij en zijn 
krantje het waren die de talentelling hadden verhinderd. Scho
ne woorden in de mond en in de pen van iemand die dezelfde 
naam draagt als die andere grote barrikade-held Fronsoo van 
Cauwelaert die zondag In de Apollo-zaal te Antwerpen machte
loos voor zijn C.V.P.-klezers stond en toen, achter in de zaal, 
de mannen van de Volksunie « Landverrader » « Broodrover » 
en « Wat hebt gij met Belmans gedaan » begonnen te roepen, 
antwoordde met te zeggen dat hij tachtig jaar voor Vlaanderen 

had gewerkt. Waar dan van Cauwelaert, zo vragen wij ons in 
gemoede af ? Waar hebt gij gewerkt voor Vlaanderen ? Niemand 
kan daar op antwoorden. Niet de vierduizend neuzen die ver
plicht waren naar het sportpaleis te tiegen, destijds toen de 
« grote » gevierd werd, ook niet van Cauwelaer^ zelf ! Net zo
min als Schildwacht kan antwoorden op de vraag hoe hij de 
talentelling zou verhinderd hebben. Toch niet met het taal-
kompromis zeker ? Kom, wij zullen voorlopig aan de van Cau-
welaerts geen vragen meer stellen in dit blad. De strijders zijn 
te vermoeid. Zij moeten nadenken tegen de tijd dat het nieuwe 
parlement gaat bijeenkomen en de mannen van de Vollisunie 
daar vragen gaan stellen, tot meerdere eer en glorie van hun 
kiezers en tot pijniging van de hersenen der Schildwachten en 
der barrikaden-vechters. 
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POLITIEKE MOORDEN 
(Ben ik dan de hoeder van mijn broeder 

Kaïn) 
ledere dag en evenveel bei-haaSde poli
tieke moortlen f Oeen Kongolees ol CSil-
nees is in staat de wreedheden te beden
ken, die de huidige C.V.P.-regerlng hier 
elke dag blijft toepassen 

Staatsminlster Struye, de man die meer 
dan 100 maal zi]n handtekening plaatste 
onder een bevel tot executie, kopman van 
de O.V.P. te Brussel. Op dezettde lijst 
stond de anda« CV.P.-exeouteuar De Bua 
de Wamaff e 1 

Op deze O.V.P.-liJst stemden nog vele 
Brusselse flaminganten; langs het kanaal 
det lokvogels De Winter, Lindemans en 
consoorten om. 

Een andere lijsttrekker op de O.V.P.-
•enaatslljst zijner streek was de fameuze 
Miareau de Melen, de seigneur die nadat 
een linkse regering het terechtsteüen reeds 
sedert 6 maand had geschorst, deae te
rug invoerde en In de week voor de ver
kiezingen terug 17 mensen deed execute
ren om genoegen te doen aan de bloed
dorstige patriottards uit zijn ammdlsse-
ment I 

Intussen deed ook Kard. Van Roey, die 
meende dat er nu genoeg geboet was, door 
zijn vastenbrief van voor 2 Jaar een drin-
gfflide en plechtige oproep tot de C.V.P.-
regertng voor clementie. 

Wat heeft deze C.V.P-regering toen ge
daan om haar eigen bloften en de oproep 
van Kard. Van Roey na te komen? Ab
soluut niets! Te St-Glllis zitten thans nog 
evenveel gevangenen gekerkerd als voor 
twee Jaar. Ook de uitzonderlijke gelegen
heid van 's Konings huwelijk werd door 
de C.V.P. niet In het minst benut! 

In het nieuw Programmamanifest der 
O.VJ". voor de Jongste verkiezingien kwam 
zelfs geen woord meer voor over llkwida-
tie der repressie of vrijlating van gevan
genen I 

Ja, lezen, voor mij ligt een swaar en 
geleerd boek. Het papier is vergeeld; de 
titel is in 't frans. Inderdaad, het betreft 
de « Annates Parlenientaires de Belgique ». 

Neen, ik ben geen historlkus, en toch 
héb ik dit atiikje geschiedenis opgediept 
nit een verborgen hoek van onze univei^ 
dteitsbibUotheek. 

(( Wat gaan ons de woorden aan die meer 
dan een halve eeuw geleden werden uitge-
q>roken in de praatbarak » hoor ik V 
mompelen... Lees niet verder, en laat de-
Be woorden voor hen die wensen kennis 
te maken met de Vlaamse vernederingen, 
maar ook..., kom U zult zelf kunnen oor-
In de Belgische kamer van Volksvertegen
woordigers. 

Laat ml] toe, lezers, de herinnering op 
te roepen aan hen die Vlaanderen heb
ben verte{;enwoordlgd. De meesten hebben 
ons reeds lang verlaten; hetzij de dood ze 
ons ontnam, hetzij het Belgisch gerecht 
ze verdreef... Maar hun woorden blijven. 
Moedige woorden van moedige mannen; 
maar ook..., kom V zult zelf kunnen oor
delen. 

Ik begin met de « Sessi(m legislative 
ordinaire de 1894-1895 ». Waarom? Om
dat ik toch ergens moet aanvangen. Ver
der was het in 1894 dat Priester Daens 
zijn intrede deed In de kamer. En dat is 
dan toch een merkwaardig feit niet 

Tot dan toe hadden de socialisten in de 
kamer de strijd gevoerd voor de ontvoog
ding van de arbeiders. Steeds opnieuw 
kloegen hun afgevaardigden de onmense
lijke werkvoorwaarden aan waaronder de 
arbeiders gebukt gingen. Maar de nadruk 
werd in hoofdzaak gelegd op de fabrieks
arbeiders. Dit kon moeilijk anders daar 

In Kongo werden door het van België 
simpatie en steun ontvangende rcghne 
van Kalondjl en Tjsombé verschillende 
politieke moorden gepleegd. Het grootste 
deel der internationale pers kWMn in 't 
geweer en beschuldigde België van mede
plichtigheid. 

Hieronder volgt de zeer diplomatieke 
reaktle onder vorm van eommiiniinié van 
de zeer diplomatieke C.V.P-mlni8ter Wi-
gny. Dezelfde die verleden jaar verklaar
de : dat de Vlamingen nog niet rijp wa
ren voor de diplomatie ! 

( De Belgische regering heeft met weer
zin de terechtsbeUing van vijf pdltl^e 
gevangenen in Zuid-KasaI vernomen. Het 
Belgisch volk heeft steeds zonder voorbe
houd de poJltitóe processen veroordeeld. 
Alles vrijst er op, dat in die geheime en 
summiere processen de rechten <^ verde
diging niet werden geeertjiedigd. 

De Belgische pegeimg heeft te meer het 
recht pleohtig te protesteren... omdat in 
haar land nimmer dergelijke buitenspo
righeden zijn geschied... en het ook even 
schandalige misbiniiken aan de kaak heeft 
gesteld als deae zich in an<»eie gebieden 
van Kongo hebben voorgedaan. » 

Zo dan, rijk land, bestuurd door een 
CVJ-Berste-Minister die zijn sleutel en 
een C.VJ.-Mlnister van buitenlandae zâ  
ken die zijn geheugen verloor. BIJ ons 
weten is de welbekende waarheid bestrij
den nog altijd een wi«Akroepende zonde I 

Het was toch die andere CV.P.-ex-ml-
nlster die over de naoorlogse politieke re-
preesieprocessen het vernietigende oordeel 
velde ; t une Justice de rois nègres! » 

Over deze Justitie die te lionden door 
C.V.P-bonaen wel overwogen werd ont
worpen en hier voor 90 % door C.V.P.-
ers doorgevoerd! De huidige C.V.P.-ers 
gaan daar thans nog prat op 1 Het be
wijs : onlangs nog steunden de C.V.P.-
mandatarissen van het arr Mechelen de 
kandidatuur van de beruchte auditeur De 
Smet aJs raadsheer W] het Hof van Be-
roep I 

Meer dan lOOO mensen werden na deze 
oorlog in politieke processen ter dood ver
oordeeld en hiervan werden er meer dan 
200 ferpcht gesteld ! 

Een Daar namen : De Peyter, Vindevo-
gel Dom. Modestus Van Assche, enz., war 
ren dat geen politieke moorden? Veelal 
werden deze mensen veroordeeld in sum
miere processMi met voor de verdediging 
het gekende « Maitre, vo«s avez dix mi
nutes ». 

De tientaUen nog nauwelijks levende 
krengen die n Jaar na de bevrijding nog 
steeds te St<Mllis gekerkerd zitten, zon
der vooruitzicht op vrijlating - dank zU 
de ueruchte « mention i» gesproten uit het 
twein van de zeer krlsteiljke ex-CVP.-
mmister Moeyersoon, kopman van de 
C.VP. te AaSst. Zijn ÖAT... «oms «eea 

de socialistische gekozenen voornamelijk 
nit de industriële centra stamden. 

Daens echter brengt een nieuw geluid 
In de kamer. In het Nederlands (wat ren 
hele onderneming was, zoals O volgende 
week zult kunnen lezen), en reeds met 
zijn eerste woorden neemt hij de verde
diging op van de kleine Vlaamse man, de 
Vlaamse landbouwer, de wroeter, de slaaf. 

Daens sprak voor de eerste maal in de 
kamer gedurende de zitting van 21 decem
ber 1894. Hier volgen nu zijn historische 
eerste woorden : 

« Mijne heeren, het zal niemand hier 
en bulten deze kamer verwonderen dat ik, 
de eersite maal het woord in deze verga
dering nemende, het doe ten voordele van 
onze vrome en zoo diep beproefde Vlaam
se landbouwers. Diep beproefd zijn ze, ja, 
doch ze zijn verduldig omdat ze christen 
zijn en christen zullen ze blijven; groot 
in hun lijden, en ze vragen terecht dat er 
een einde aan hunne ellende gesteld 
worde. 

En bun toestand verslecht nog van jaar 
tot jaar : een aantal, om lasten en pach
ten te kunnen betalen, moesten het klein 
vaderlijk erfgoed verkoopen of verpan
den. 

En met de eigenlijke veldarl)eiders, ak-
keriieden gaat het nog min goed, duizen
den trekken ledere zomer naar Frankrijk 
om daar het geld te verdienen dat hun 
moet toelaten voor 't onderhoud van hun 
gezin te zorgen, want met het bespotte
lijk laag loon dat zij in ons land thans 
trdiken, is het waarlijk niet mogelijk. Wilt 
ge er een voorbeeld van ? Onlangs op weg 
zijnde naar de gemeente Lede, ontmoette 

Ik eenen van die boerenwerkcrs. i< Hoe 
gaat het ? », vraag ik hem. « Slecht! » 
was zijn antwoord, <( ik win maar 8 stui
vers daags en den kost ». Ik stapte zijn 
nederige woning binnen en vond er zijne 
kinderen — hij heeft er zes — slapende 
op stroo! Die man kwam naar de stad 
wonen, hopende dat daar voor hem de 
uitkomst was, maar, eilaas'. weldra was 
hij een dier talrijke werkloozen die de 
straten der stad Aalst doorkruisen. Op 
eene bevolking van 25.000 inwoners zijn er 
meer dan de helft bij het armbestuur in
geschreven... 

., Mijne Heeren. 't ig ontegenspreliclijk 
dat, als men een blik werpt op den alge-
heelen toestand, men al ras tot de over
tuiging komt dat er te weinig aan de min
deren en te veel aan de hooggeplaateten 
wordt betaald. Indien de bedeling der be
grootingen op billijker wijze geschiedde; 
indien wat min vette jaarwedden en wat 
min hooge pensioenen werden betaald, dary 
zou de algemeene toestand dadelijk beter 
worden. Maar dat is niet voldoende om 
allen ter hulp te kunnen komen; wat, 
mijns dunkens, in ons land vooral dient 
betracht. Is dat men er toe besluite de 
begrooting der krijgsdiensten merkelijk In 
te krimpen. MiUloenen kan men daar vin
den, millioencn thans nutteloos verspild, 
nutteloos onttrokken aan 's lands wel
vaart... ». 

Tot daar Priester Daens In zijn eerste 
tussenkomst In de kamer. Wel lezer, is er 
dan zoveel veranderd in ons duurbaar 
land ? Of vindt V ook niet dat de eisen 
van Priester Daens heel véei gemeens heb
ben met de eisen van thans ? 

Snuffelaar. 

ePeRNOTCN 
WAT NU GEZONGEN ? 

Onze Limburgse C.V.P, parlemen
tairen hebben zich «ens te meer 
grandioos belachelijk gemaakt 
voor het Intellektueel publiek en 
le l fs voor iedereen die wat politiek 
gezond verstand heeft. 

Zondagnacht na het bekendma
ken van de verkiezingsuitslagen 
verklaarde Fred Bertrand, voorzit
ter van de « Vlaamse » vleugel van 
de C.V.P. dat de socialisten de 
Volksunie mochten dankbaar zijn 
om de hulp die de Volksunie hen 
bad gegeven ! 

Fred Bertrand is een zonderlinge 
< demokraat ». Hij zou klaarblijke
lijk liefst een éénpartijenstelsel 
Eien zoals In Rusland ? Of er zou 
ten minste buiten de C.V.P. alleen 
socialisten, liberalen en kommu-
nisten mogen deelnemen aan de 
verkiezingen. De C.V.P. zou een 
blancovolmacht moeten krijgen 
van haar kiezers, die voor de rest 
voor niemand anders zouden mogen 
kiezen dan voor hen ! Niet te ver
wonderen dat de kiezers zulke half
wassen kerels beu worden en een 
geduchte afstraffing toedienen. In 
een demolu-atie voelt men zich toch 
nog graag vrij te denken wat men 
wil. Overigens zullen we binnenkort 
wel zien wie de ware bondgenoot 
van de socialisten zal zijn : Fred 
Bertrand en zijn A.C.V. of wij. 

Wie zich nog idioter aanstelt dan 
Fred Bertrand is Hubert Leynen, 
C.VJ». senator en hoofdredakteur 
van « Het Belang van Limburg ». 
Weten onze lezers wat Hubert Ley
nen schreef in zijn snertkrant op 

dinsdag 28 maart onder de titel 
« Wat nu gezongen » ? 

Hier gaat het : 

« We hebben de indruk dat de 
vorming van een nieuwe regering 
niet van een leien dakje zal lopen. 
Hoewel de CV.P. de zo gewenste 
meerderheid in de Senaat verliest, 
blijkt toch uit de partij-verhoudin
gen in de Kamer, dat praktisch 
een regering zonder de C.V.P. on
mogelijk is. Inderdaad, de beide 
linkse partijen beschikken slechts 
over 104 zetels op 212, wat wil zeg
gen, dat ze niet .kunnen regeren 
« zonder de medewerking of wel 
willende onthouding van kommu-
nlsten of Volksunie », en dan nog 
zou zulke koalltle nog een veel te 
zwakke meerderheid hebben ». 

Wat vinden onze lezers van zul
ke tekst? Zo we Hubert Leynen een 
•choelie zouden noemen zou het 
woord te krachtig zijn ? Men heeft 
In zijn krant al Volksuniedokumen-
ten vervalst. Nu wordt het nog 
mooier. 

Klaarblijkelijk denkt Hubert nu 
dat hij een hoofdvogel afgeschoten 
heeft. Het is tekenend voor hem. 
ledere lezer met wat verstand, ook 
te Hasselt, vindt zo 'n tekst idioot. 
En zo heel lang zal het zelfs op de 
Limburgse dorpen niet meer duren 
eer men zal beseffen met wat voor 
een soort rekeitjes men met Ber
trand of Leynen te doen heeft. 

Het is anderzijds goed dat onze 
lezers inzien hoe onze partij in Lim
burg moet vechten. Weet men dat 
elke dokter of apoteker die durft op 

de lijst te komen van de Volksunie 

bestendig onder dreiging staat van 
de christelijke ziekenkassen en o 
wee zo een briefje van de zieken
kas niet in orde is. 

Het gerecht wordt er bij betrok
ken en het wordt een veroordeUng 
wegens « valsheid in geschrifte » 
met verlies van politieke rechten. 
Christelijke demokratie en dikta-
tuur staan in Limburg op één lijn. 
Hun « groten » Bertrand en Leynen 
te horen en te lezen betekent voor 
de Limburger niet alleen eens la
chen of zich ergeren zoals voor de 
lezers of toehoorders in de groot
stad. I n Limburg slikt 60 % van de 
bevolking nog dergelijke smeerlap-
perijen. En schaamtegevoel moet 
men bij die « heren > Bertrand e n 
Leynen niet verwachten. Alle mid
delen zijn goed om hun diktatuurtje 
te handhaven. 

Toch bewijzen de Jongste verkie
zingen dat ze andere platen zullen 
moeten opzetten. Want hun kinder
achtige tingeltangel begint lelijk te 
krasselen. 

EKERTJES 

AANBOD 
Een meubelfabri* uit Mechelen vraagt: 

een bediende; een binnenhuisarchltekt-
delforateur; verkoopspersoneel in vast ver
band; verkoopspersoneel alleen 's zater
dags en 's zon lags; een meubelpolierder. 
Schrijven kantoor blad, zo mogeUjk met 
referenties. 

AJ e r v u ^ ^^f^ pn^oBu^M e M 

'iiT'^rn"-* 
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B'arlemen^svei'kiezinge 
onder het vergrootglas 

'Wie zondagavond en -nacht voor de kijk
kast zat of zijn radiotoesteJ had aange
draaid om een en ander te vernemen over 
het verloop van de verldezingen, zal wel 
tot de slotsom ziin gekomen dat de poli
tieke leiders de Bitslagen op zeer uiteen
lopende wijze interpreteren. Dit is niet zo 
Terwonderlijk als men nagaat dat de 
kleurpartijen er in feite bekaaid zijn af
gekomen ^n dat hun onmacht om de fun
damentele problemen op bevredigende ma
nier op te lossen gevaren in zich bergt 
waarvoor geen enkel redelijk mens blind 
kan blijven. 

Voor de Volksunie brachten de verkie
zingen een beloning voor de oni>aatzuch-
tige arbeid van degenen die nooit hun 
vertrouwen in het Vlaamse volk hebben 
verloren. De weg die nog moet afgelegd 
worden, ligt evenwel nog bezaaid met ge
vaarlijke hindernissen en omdat wij de 
lessen moeten trekken uit hetgeen achter 
ons ligt, is het wenselijk de parlements-
verkiezingen Ie analyseren, eerst van alge
meen standpunt uit en vervolgens van 
Vlaams national standpunt uit. 

Een van de gevolgen van de Bel
gische kieswetgeving is dat de uit-
tlagen per kanton worden viedege-
deeld. Dit fatroon is veel te ruw om 
betrouirbare vergelijkingen inogelijk 
te tiiaken. Men m,ag inderdaad met 
uit het oog i-erliezen dat er per kan
ton tussen 10.000 en 200.000 geld'ge 
tt-eTnmen worden uit gebracht en dat 
de resultaten ongelijkwaardig zijn 
door de invloed van de sterfgevallen 
(meer dan lOO.OOi) per jaar), de toe
voeging van nieuire stemgerechtig
den en de niet onbelangrijke migra-
tiebeweqinqin. Ondanks de onzeker-
heidsmarqe, die nu eenmaal inhe
rent is aan iedere aanwending van 
niet voldoende oenerevs, kunnen toch 
een aantal gevolgtrekkingen gemaakt 
worden. 

De C.V.P. heeft tijdens de voor
bije verkiezingen de niet gemakke
lijke prestatie verirezenlijkt van in 
alle kantons van het land achteruit 
te boeren. De grootste afstraffing 
kregen de vo^gelingen van T^eo-met-
de-pijp in het kanton Beringen, waar 
rij in ver"ehiking Tnet l^'^S niet 
•minder dan l-'i.^T % stemmenver
lies moesten inkasseren (dp Vnll-s-
unie ginn nota hene in hetzelfde 
kanton slechts 2,6f) % vooruit). Van 
helann is verder de vaststelli'nn dat 
de C.V.P. in een t'ental Wanhe 
kantons meer dan 10 % der stemmen 
verloor. 

Alhoewel de socialistische fanfare een 
vreugdemarsch heeft aangeheven, blijkt 
nit de ci'fcrs onweerlegbaar dat ook de 
B.S.P. enkele zware klappen heeft gekre
gen, tn het arrondissement Bergen, een 
traditionele rode burcht, zakte het per
centage van de B.S.P. met bijna 11 % en 
het is zeker niet van tielang ontbloot er 
Op te wi'zen dat tn hetzelfde arr^ndiose-
ment de kleurpartijen het klaar speelden 
om in a'le vlif Initons be^aneriil- s'-m-
menverlies te lild^-n. een büzonderhoid 
die natutirliik door alle dagbladen zal 
doodgezwegen worden. Daarentegen boe
ken de sorialist<>n hier en daar winst in 
het Vlaamse land, vooral in Limburg. 

Ondanks de lichte stemmenwinst op 
tal van plaatsen, verliezen de libfalen 
eén zetel. Um de aandacht af te leiden, 
beffen de blauwe broertjes het refrein 
aan van de Ifi.SOOO stemmen die niet in 
het parlement vertegenwoordigd zijn. De
zelfde heren hebben er echter nooit gra
ten in gevonden dat in 1958 de Volksunie 
genoegen diende te nemen met een zetel 
voor 104 000 stemmen en dat in West-
Vlaanderen de Volksunie ihans mtt 25.137 
«temmen op het matje blijft staan Het 
kau overigens geen kwaad er op te wij
zen dat de 'iberalen in de vier Vlaamse 
pro-ilnoie» + liet arrondissement Leuven 
nog hechts S volksvertegenwoordigers 
hebben. 

Ingevolge een vnj belangrijke 
ttenimenu'inst behalen de kommu-
nisten zon el te Bergen als te Char
leroi het kiporum, waardoor ztj op. 
een drie zetels tn d^ wacht slepen. 
Voor het overige hebben de kommu-
nt-sten het beieijs geleverd d/tt zij 
tn Vlaanderen slechts over een zeer 
kleine aanhang beschikken. 

Het gtjaTnm^r van de kleurpar
tijen »v0r ie ondankbaarheid, de 

oppositiementaliteit en de wispeltu
righeid van de kiezer mag evenwel 
voor een jonge, dynamische partij 
als de onze geen reden zijn om zelf 
niet tn de spiegel te kijken en de 
vinger op zwakke punten te leggen. 
Wij menen er derhalve goed aan te 
doen hieronder een aantal zakelijle 
vaststellingen op grond van de ver
kiezingsuitslagen ie doen. 

1) De erepalm, van verdienste 
komt toe a^n het kanton Nevele in 
Oost-] laanderen waar de Volksunie
lijst 16,62 % van de vifgebracJite 
stemmen behaalde. Tussen 10 en 15 
% boekten de kantons Berchern, Eke-
ren, Duffel (Antwerpen) en S>nt-
Niklaas, Aalst, Zot te gem (Oost-
Vlaanderen). Een groot aantal kan
tons bereikten tussen 5 en 10 %, na
melijk : Antwerpen, Borqerhnut, 
Kontich, Zandhoven, Mechelen, 
Heist op den Berg, Lier, Puvrs, 
Turnhout, Mol (provincie Antwer
pen), Asse, Wolrertem (provincie 
Brabant), Gistel, Roeselare, Izegem, 
Oostrozeheke, Zomer gem, Feklo, 
Dendermonde, Hamme, Wetteren, 
Beveren, Sint Gillis Waas, Tem se, 
Herzele, Ninove (Oost-Vlaanderen), 
Hasselt, Herk de Stad, Bilzen, Me-
chelen aan de Maas, Maaseik, A'epr-
pelt. Peer (Limburg). In alle met 
genoemde kantons van de vier 
Vlaamse provincies en de arrondis
sementen Brussel en Leuven bleef 
de Volksunie beneden de S %. Het 
IS zonder meer duidelijk dat deze 
rangschikking geen waardemeter van 
de verdiensten der militanten in de 
onderscheiden kantons kan en wil 
zijn. 

2) In de provincie Antwerpen, 
waar de Volksvniezeilen bol storulen, 
blijven de kantons Boom, Arendonk 
en Hoogstraten (resvektierelijk 2.S4 
%, 2,37 % en 2,1.% % der stemmen) 
zwakke broertjes. Ovvallend is wel 
dat de socialisten te Boom het hooq-
ste stemmenvercenfaqe van het ne-
lele Vlaamse land bereikten (in lf)'^,9 
behaalden zii er zelfs meer dan •'iO 
%, een imihim in Vlaanderen) en 
dat f e Hoonstrnten d» C .V P het
zelfde resitltaat ^lereikte (8'),4'^ K ). 
Ook Arendonk leunt stevig bij de 
C.V.P. aan. ^ 

5) In de specifiek Vlsams* kantons van 

Sint-Kwintens-Lennik, Vilvoorde en Wol-
\ertp'"i s^ng de Voii's"nie flink voo-,.i\ 
De Brusselse agglomeratie — onyefwiife'd 
het moeilMVste wprV'erreln — MMft e^n 
zorgenkind en Sint-GPMs is het eni«re kan
ton waar de Vo»k«runle zich met mln/'or 
da.n 1% inT> cf^ n^ ,„f,^ ,^ ^5,^, ^^^ 

stemmen di<-nde tevreden te stePen Daar
tegenover staat dat in Sint-Jans-Molen-
beek en Anderlecht 2 02 % en 2 48 % wer
den behaald. 

4) In geen enkel kanton van het arron
dissement Leuven (waar de liberalen op
nieuw 4 % winst wkten) slaagde de 
Volksunie er in de kaap van de ."i % te 
omzeilen. Haacht blijft op het peil van 
1958 (4.08 %).Leuven leverde 4 06 % op 
en in de andere kantons schommelde het 
percentage tussen 2 en 3. Ondanks de 
sterke Bberale üifiltratie moet het moge-
Hik zijn in dit arrondissement nog dui
zenden stemmen bij te winnen. 

S)Op het eerste gezicht liikt het moel-
Ujk een verklaring te vinden voor de ach
teruitgang in het kanton Bilzen (6 49 % 
tegen 10 20 % in iq.M- Men rmg hi-r we! 
spreken van een onaangename Limburgse 
verrassing, want Bilzen is het enige kan
ton waar de Volksunie stemmen verloor. 

6) De proportioneel grootste vooruitgang 
boekte de Volksunie in het kantmj Sint-
Niklaas (van ?.50 % naar 10 08 %l Knn-
kreet uitgedrukt komt de aldaar geboekte 
vooruitgang hierop neer dat elke 10 V.ü-
kiezers in 1958 er in 1961 28 geworden 
zijn. 

7) Op arrondissementeel vlak le
verde Sint-Niklaas de grootste winst 
op (van 2.98 % naar 7,71 %), ztjn-
de een groeikoefficient 2,6. 

8) Het kleinste stemmenpercen
tage bereikte de Volksunie in het ar
rondissement Oudenaarde (2 41 %). 
In vergelijking met 19-58 ging Ou-
denaarde flink vooruit en de kame
raden tullen zeker ojt de infitlagen 
W9g voortgaan. 

9) In 1958 behaalde de Volksunie 
104.823 stemmen voor de Kamer en 
78.23.3 voor de Senaat; thans bedroe
gen deze cijfers 182.616 en 158 222. 
Zulks betekent dat in l'I'S op 100 
V .U.-Iciezert voor de Kamer er 
slechts 75 voor de Senaat hun stem 
aan de Volksunie hebben gegeven. 
In 1961 is het percentage tot 85 ge
stegen. Nu het wel voor iedereen 
duidelijk geworden is dat de Volks
unie een volwaardige politieke partij 
IS, moet ieder Volksunie-kiezer er 
van doordrongen worden dat de fa
bel van de verloren stemmen heeft 
afgedaan. Volledigheidshalve volgen 
hier de verschillen tussen Kamer en 
Senaat voor de verschillende proven-

Hielp De Volksunie 
de Socialisten ? 

« Het Volk » en In h a a r voetspoor 
« De Gazet van Antwerpen » s ch re 
ven d a t de Volksunie Hoor s t em
men te on t t r ekken a a n de C.V.P. de 
socialisten a a n zetels hielp. 

Een klassieke onwaarhe id . 
Hoe is de toes t and? 
Vooreerst on t t rok de Volksunie 

n ie t al leen s temmen a a n de C.V.P. 
1. Veel nieuwe kiezers kozen 

Volksunie. Bij de .leupd is de Volks
unie s terk vertesrenwoordigd. Wat 
n o r m a a l is vermi ts wij de jongs te 
par t i j zijn. 

2. Wij on t t rokken kiezers a a n de 
socialisten in de intel lektuele 
Vlaams social isf 'srhe k n n ? e n en 
ook wat bij de li»'erale Vlaamsge-
zinden. 

3. Wij bele t ten da t heel wa t 
s t emmen van mid ' l ens tanders en 
boeren n a a r de l iberalen xoui^en 
jregaan zijn door «i» d^^b*1T^t^nl»'e 
houd ing van dere \7t"'':*t par t i i aan 
de kaak te stellen : de b e ' i n e e n van 
boeren en a»>-derp 7Plf<:t!<nrt'gen 
slachtofferen in d» reee r ine en 
blaasjes wijsm'fr-"n in ('e v e ' k ' » -
zingsstrijd De 7e 'Nta^d igen 7?>ren 
plotseling buiten de liheralf par t i j 
een andere mogpl'^'^beid : de nieu
we pa r t i j . Men m'>pst dg ingebon
den brieven in « ^oci^al Verweer » 
en de hoof da r ' i k^ ' s in « Het P'>e-
renfront » van de l aa t s t e weken 
voor de verkiez i igen m a a r lezen. 
Die spreken bo*k' 'e 'en. 

En nu de gro"»! van de r aak 
De Volksij-n'e »^ad hij de verkie

zingen in 1958 • '«4 "t^ k - e ' T s v"or 
de kamer en 1 7p'el en 78 2'?3 kie
zers voor de senaa t en geen retel . 

Bij de l o n r s t e verk'»'''*'»'ert h- 'al-
de ze 182 616 k'eze'-s ^oor ffe Ka
mer en 5 7etpl*, Dus met 7^.73S 
meer vier zete '* bil. *ls men weet 
da t men gemiH-'^'-i ?4 oon s temmen 
nodig heeft voor e-n zetel dan z'et 
men d a t de V"r<!»nips*pnur>en it'*-
erst v r u c h t b a a r in zetels omgezet 
werden. 

Voor de s e n a a t behaa 'de •'e 
Volksnuie 1 ' " " ' ? s+emmen te
gen 78.233 in '.'>8 Ren winst dns van 
80 000 s temmen (of helemaal iu'st 
79 989 meer ) . Fen STator-sTetei nu 
haa l t men met o ieevepr 48 000 
s t emmen Dus ook hier w»er een 
grote vrnchthaa'- ' ipid van de nieu
we Volksuniesterpmen 

Onze lP7ers; zien ' ' " s ee^s te rn^pr 
dat de C V P -k ran t en niet- t e rug
deinzen voor onwaarheden . 

Het is noch tans de woede van de 
kiezers ten overs taan van hun on
waarheden die hen heel wat s tem
men gekost heeft 

Zij blijken n ie t&£eleerd te heb
ben, ' ^ - i v ~̂  % J . -

Wij zulTeiT ftog meer s temmen 
moeten winnen eer men ons» op een 
faire wii«e zal bevechten. 

Nochtans beweert de CV P. voet
bal te spelen zonder vuile fouts. 

Wim Jorissen. 

cie$ : Antwerpen : 8.500; Brabant : 
6 000; West-Vlaanderen : 3.500; 
Oost-Vlaanderen : 6.500 en Limburg: 
500. 

10) De arrondissementen Roeselare-
Tielt en Brugge lijken in West-
Vlaanderen het gunstigst voor het 
behalen van het kirorum. 

Om de redenen die hierboven reeds 
werden aangegeven. Is het gemakkelijk 
hypothesen voorop te zetten over de orde 
van grootte van de faktoren van stern-
menverschuiving ten gunste van de Volks
unie. Wij geloven e<'hter niet dat wij de 
bal ver misslaan als wij de nieuwe stem
men van de Volksunie gaan zoeken bij : 

a) degenen die bij de vorige verkiezing 
blanco hebben gestemd; persoonlijk me
nen wii dat dit aantal vrii belangrijk is; 

b) degenen die uit geloofsoverwegingen 

C.V.P. hebben gestemd In 1958: hnn aan
tal bedraagt volgens ons meerdore dui
zenden . 

c) degenen die thans voor de eerste 
maal hebben gestemd; ons inszlens neemt 
deze groep het leeuwendeel van de winst 
voor haar rekening; 

d) de katholieke en socialistische arbei
ders die het bestaan van Vlaamse proble
men aan de lijve voelen; 

e) katholieke en vrijzinnige intetlek-
tuelen die de kleurpartijen de rug heb
ben toegedraaid. 

Tot besluit achten wij het noodzakelijk 
dat de militanten in elk kanton de ver
kiezingsuitslagen van 1954, 1958 en 1961 
grondig zouden onderzoeken en hun be
vindingen zouden neerschrijven. Voor de 
verdere propaganda kunnen de aldus be
komen en onder elkaar uitgewisselde ge
gevens van zeer groot nut zijn. 

Marcua 

Mr. F. Van der Elsr 
voor de Radio 

Ik beschouw de ui ts lag van deze verkiezingen voor onze 
pa r t i j , de Volksunie, als een doorbraak : wanneer een par t i j in 
p l aa t s van 1 zetel in de K a m e r er 5 verovert en 2 in de Senaa t , 
is dit een belangr i jke verschuiving, vooral wannee r men in a a n 
merk ing neemt d a t de Volksunie een Vlaamse par t i j is die alleen 
in h e t Vlaamse land a a n de verkiezingen dee lneemt 

Ik geloof ook n ie t d a t deze uitslag mag beschouwd worden 
a ls een voorbi jgaand verschijnsel . In tegendeel ben ik de m e 
ning toegedaan d a t .de ui ts lag van de vorige verkiefüifiCB. H» 
verkiezingen van 1958, moest beschouwd worden als een voor
bi jgaand verschijnsel , o m d a t er toen tengevolge van de school-
kwestie een gewetensdruk ui tgeoefend weed 99 Ae kiezers. 

Ik kan mij aans lu i ten bij he tgeen de eers te-minis ter , dhr . 
Eyskens. v a n d a a g op zijn persconferent ie verklaard heeft : de 
doorbraak van de Volksunie is in he t politiek leven van dit land 
een belangrijk verschijnsel , omda t h e t de reaktfe is van een 
deel van de Vlaamse kiezers tegen de verwaarlozing van de 
Vlaamse problemen door de t radi t ionele par t i jen . 

De Vlaamse kiezers hebben gehoor verleend a a n de t h e m a ' s 
waar rond de7e kiesstri jd door mijn par t i j gevoerd werd : deze 
t h e m a ' s werden door ons in de televisie-ui tzending die ons toe
ges taan werd uiteengezet . 

Ti jdens de volgende legis latuur stellen zich onvermijdeli jk 
een a a n t a l problemen die door de overwinning van de Volksunie 
op het voorplan komen : ik denk daarb i j aan de problemen die 
verband houden me t de Vlaams-Waalse verhoudingen in on» 
land en ook met de hegemonie van de hoofdstad Bru.ssel. 

Ik meen te moeten beklemtonen d a t wij t i jdens onze kies-
kampagne de nadruk gelegd hebben op de sociaal -ekonomisrh 
aspekten van he t Vlaamse vraagstuk. Vlaanderen kan ten over
s t aan van de problemen van werkloosheid en mobili tei t der a r 
beidskrachten onmogelijk de bevoordeling van de overgemdus-
tr ial iseerde Waalse gewesten nog langer a a n v a a r d e n : wij me
nen dat de S t aa t zijn plicht moet doen ten overs taan van de 
sociaal -ekonomische ach te r s t and van het Vlaamse land en het 
ini t iat ief moet nemen tot he t voeren van een akt ieve politiek 
van indust r ia l i ser ing en werkverschaffing. 

De k 'ezers die in Vlaanderen voor de Volksunie gestemd 
hebben, gaven daardoor ui t ing a a n hun wil een oplossing te 
zien eeven a a n he t fundamentee l probleem van de Vlaams-
Waalse samenleving in dit land door politieke s t r t ik tuurhervor -
minsren. ledere toekomstige regering zal h iermee rekening moe
ten houden. 

Al is het Vlaamse land t i jdens de sociale onlus ten van de 
cember 11. vrij rust ig gebleven, de Vlamingen zijn niet langer 
bereid zich passief neer te leggen bij een politiek beleid d a t hen 
ontgoochel t en benadeelt Dit weze een waarschuwing 

ik weet dat de C V P.-leirers zich verschuilen ach te r de 
doorbraak van de Volksunie om hun nederlaag uit leggen : 
vooreerst wil ik doen opmerken da t de C V P . ook in Wallonië 
een neder laag geleden heeft: vervolgens komt het mij voor da t 
de nederlaag door de C V.P. geleden te wijten is aan de CV P 
zelf. die een vrij belangri jke fraktie van h a a r Vlaamse kiezers 
onts temd en afgestoten heeft door het feit da t zij volledig in 
gebreke gebleven is op Vlaamse gebied 

Evenwel is dit volgens mij geen voorbijgaand verschijnsel, 
omdat de un i ta i re Belgische s t aa t spa r t i j en geen voldoening 
kunnen schenken a a n het Vlaams-na t ionaa l denkend en voe
lend deel van ons volk. 

Toevallige en voorbi jgaande omstand igheden , zoals de Ko
ningskwestie en de Schoolkwestie. hebben tot nu toe verhinderd 
da t een klare toes tand geschapen werd 

Wij zijn t h a n s teruggekeerd tot meer normale mach t sver 
houdingen en he t is mijn overtuiging da t deze verkiezingen een 
keerpunt zijn : van nu af zal de Vlaams-nat iona le par t i j t e rug 
h a a r opmars voortzet ten, tot de uiteindelijke oplossing van h e t 
Vlaamse vraagstuk. 
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RIZENDE ROEUHD 

Geachte redaktle. 

ücblldpad. hoofdschrijvelaar van het 
•nrrthlad Het Volk, Is na een wekenlanice 
leuKrnrampainie teg:en de Volksunie na 
vervallen in een acute crisis van honds
dolheid. NOK onlang* hadden we dit heer
schap voorspeld dat de uialag: der verkie
zingen nog meer splinters onder tijn 
scbHdpadhuid zoo steken I 

Het blijkt na dat de obsederende gedach
te hieraan, die hem ook in zijn slapeloze 
nachten niet losliet mede met de talrijke 
berirhten van zijn informatiediensten over 
dp massale simpatie in brede bevolking»-
lagen voor de Volksnnie, de crifdx heeft 
verhaast. De schildpad ligt op haar rug en 
razend van machteloosheid, klawiert zij 
met haar poten door de lacht Langi 
mond en neus. oren en ogen; langs alle 
porieen kwiilt zij haar slllm a l t ! 

Oe man scheldt : « De sociale sector la 
voor de mannen der Volksunie een geslo
ten boel ! ». Onze beweringen over het 
negativisme van het A.C.W tegenover de 
Vlaamse mobielen noemt hij lasterlijk 

Hoe zo : hoe dikwijls heeft de C.V.P. 
de laatste 50 laar reeds geregeerd of me-
degeregeerd ? Wij herhalen de vraag : 
V W t deed de C.V.P gedurende deze hal
ve eeuw reeds om onze Vlaamse mobiele 
arbeiders werk in eigen streek te ver-
scbaffpn 7 

Vorig jaar nog diende kamerlid De Soe-
gher bij het parlement een voorstel In er 
toe strekkende de grote maatschappijen 
te verpMehten een gedeelte van hun meer
waarden In Industrieel onderontwikkelde 
gebieden (Vlaanderen) te beleggen. De 
A C W.-erg lieten hem bi de steek en 
STFivtDEN TEGEN ! 

Onder deze C.V.P. regering werden over 
hel taar 'MP van de kredieten voor eko-
nomlsche expansie er 4.3 miljard aan 
v u anderen en 5.5 miljard aan het reeds 
overgeindastrialiseerde Wallonië toege-
kenrt ' 

ALLEEN de Volksunie respecteert de 
Vlaam»«**'!H*«Wef als volwaardig Hd der 
gemeenschap ZIJ komt er tegen op hem 
als ( verplaatste koelie n te behandelen 
en eist voor hem « WEKK IN EIGEN 

Op de Volksoidelijsten kwamen zeer veel 
anieiders voor. oji. metselaars en dokwer-
ker»! Op de C.V.P. lijsten vonden wij en-
kei als arbeider vermomde, maat vetbe-
taaMe vrijgestelden der tindikateii. Ofwel 
bourgeois van het slag van Karei Van 
Caiiwelaert die nooit arbeider geweest zijn 
en dagelijks verplaatst worden In molli
ge Kussens! Zij zailen sleh niet veronge-
iutiken onder de weg of In de Waalse mij
nen van Marrlnelle ! 

Nietwaar. Schildpad, gij die alUjd de 
mond vol hebt over « sociaal n en « oaze 
arbeiders ». zijt bezoldigd ah hoofdredak-
teur van Het Volk. verder ab man vaa 
bet \<.'.W., daartrtj nog aw « ereloon « 
en andere voordelea als C.V.P. aeiiator en 

^C<»^^Wt ^ ' Ni •* ^%S I ^ I • ^ r ~ ^ « - ^ S K ^ p » 

zeer waarschijnlijk voor CTW welvaart ook 
nog wat als beheerder der C.V.P. sarmas 
ofte Welvaartwinkels ! 

Gij zegt daar ergens sprekend over de 
arbeiders >' Anderen hebben het. voor hen, 
wel begrepen •>. Wü zeggen : gil hebt het, 
VOOR O. wel begrepen ! » 

Wij begrijpen best DAT DE SOCIALE 
SECTOR VOOR ü GEEN GESLOTEN 
BOEK IS ! en dat GIJ U ZEER SOCIAAL 
VOELT: 

Welke raad gaf uw oom ook weer aan 
de Vlaamse Jeagd : « Wordt rijk en gij 
ruit macht verwerven ! n 

Arm Vlaanderen dat met znike arrivl»-
ten moet ten oorlog gaan! 

Schorpioen. 

VUISTEN OP TAFEL 

G«achte Redaktie. 

De verklezings-ultaiag voor Ae Volksunie 
Is schitterend dat geeft tedereen toe. aelfs 
de C V P.-fcranten, terwijl hun leiders 
(vooral Theo Lefèvre) er niet graag bl] 
waren ZIJ begonnen onmiddellijk vuur en 
vlam te spuwen op de Volksunie in radio 
en T V dat bewijst wel hoe nijdig zij wa^ 
ren en dat opent nog meer mensen de 
ogen Nu kcwnt het er voor de Volksunie 
op aan In het parlement met de vuisten 
op tafel te kloppen om aan onze mensen 
te laten zien dat vrtj geen slapers naar de 
Wetstraat gestuurd hebben Zoals glJ het 
gezegd hebt, mannen van de Volksunie : 
« Mest de Wetstraatstallen leeg ' » 

G D . - Antwerpen. 

SCHEELTJE OP DE NEUS 
Beste Volksunie, 

Als oprechte Vlaams-natlonaUst kan Ik 
natuurlijk niet andars dan verheugd zijn 
over de prachtige rezultaten die onze oar-
tlj heeft behaald 

E}a«nnee heeft bet Voile met haar drek-
proza z'̂ ker oet scheelt Je op haar neus 
gekregen Gelukkig zijn de gewone men
sen niet meer zo dom als waarvoor Schild
wacht en 7ijn bende ze gehouden hebben. 
Ik geloof dat bet haatproza van die schrlj-
velaars (die geen Joemalisten kunnen ge
noemd worden) veel mensen de ogen heeft 
geopend I 

VJ. - Gent. 

BU DE BOK 
Mijne heren. 

Als middensttander befo ik yoor nw par
tij gestemd omdat Ik het beu was voor een 

van de zogenaamde c groten > te kiezen, 
die doen ons tocb steeds maar bij de bok. 
Het is nodig dat zij ook op middenstands
gebied de zweep voelen die gij kunt hante
ren dan pas zullen zij Iets voor ons doen. 
Reeds nu beginnen ze veel schrik te krij
gen, wat gaat bet worden als de zeven 
verkozenen van de Volksunie in de Wet
straat van bun oren gaan maken. 

Geef ze er van langs Jongens ' 
Middenstander - Borgerhout. 

Nier alleen 
in Spanje amneslie 

Ter gelegenheid van een west-Europees kongres voor amnestie aan de 
Spaanie poJltieice gevangenen en i l j , die In ballingschap leven, gehouden 
te Panjs op 25 en 26 maart. 

EEN BDEL GEBAAR VAN KONINGDi ELISABETH VAN BELGIË, als
mede van de anarchistische, kommunistische, socialistische, liberale en 
seestelijke humanisten : Anseele. Bi^wood. Collard, Finet, C. Huysmans, 
kanunHs Leclerq. Rolin, Spinoy, Cox. Dehoasse, Laroek, Pierson. P Vermey-
len. Nobelprijswinnaar E.P. Pire en talnjke nniversiteitsprofessoren : 

(KootnRln BUsatietb) « Van ganser harte sluit ik mij aan bi] het edel 
> Initiatief, dat tracht het lijden te verzachten van zovele ongeluickigen, 
> enkel plichtlg vertclaard hun gevoelens te hebben uitgedrukt In voile 
> vrijheid van geweten. 

> Ik hoop ten stelligste, dat het rechtsgevoel niet ontbreekt aan het 
» geweten van nen, die de macht in handen hebben. 

> Mijn beste wensen gaan naar a'le Spanjaarden, die wlJ hoogschat-
> ten, ODClat nw ooroep moge aanhoord worden door uw goevemement en 
> dat het de vrijheid verlene, geelst door het kruim van uw medebur-
> gers 

> ik sta naast U met heel mijn ziel. » 
Zullen nu hare ma.1esteit en medestanders ook IJveren voor de In-

vrilheidstelling van de 100 DoittleKe gevangenen, die reeds 16 
jdar 'iirhten in de gevangenissen van St fiillis en Lenven en waarvan 
vrouM en hinderen bun bestaan moeten voortslepen In armoede en eUendeT 

We denken van n i e t ! 

VLAAMSE VRIENDEN, 
Zeker door da schuld van vorige regeringen, kan onz* munt nial geherwaardeerd worden, dut onre koopkracht ward 
verminderd : U stemt zeker allen tegen verdere devaluatie an stort onmlddalllik 100,— F op postgiro 44 75 89 van 

BOEKHANDEL MEYERS-TREFOIS, PONTSTRAAT 50, TE MEUE 
En U geniet nog én van da vóórintekanprijt én van da waardevolle munt van vóór 10 maart 1961. 

De nieuwe Alfabetische 
Encyclopedie in 5 delen 

Met deze storting tekent U In op hat uniek standaardwerk van daz» aauw. 
Deze encyclopedie verschi|nt In alia West Europese talen, de nederlandsa ultgava staat onder da redactia van 
Dr Lissens, e.a Vijf grote delen, samen ongeveer 4.500 biz., circa 45 000 Trefwoorden, enkele duizenden foto's an 
telteningen, 120 grote an kleine kaartan in twee tot zat kleuren, enz., dit alles voor da prijs van 2700,— F voor hat 
hele werk. 
Deze som is betaalbaar desgewenst tn 27 stortingen van 100,— F; ofwal na ontvangst van elk deel 540,^— F par daal; 
ofwel aan de postbode. U zijt vrij de betalingsmanler zelf ta bepalen op de keerzijde van de storting, da vooruit
betaalde som wordt dan van de eerste rekening afgetrokken. 
Stel niet uit tot morqen wat U hedan nog doen kunt. Wa kvnnan U daza voorwaarden ntat varder waarborgen. 

Uw boekhandelaar 
FRANS MEYERS-TREFOIS 
PONTSTRAAT 50, TE MELLE 
Tel. (09^521081 

(Gent) 
Postgiro 447589 

P£R5SP/eGeL 

HET HAKDELSBLID 

SPEKTAKl»L\IRE TOORtriTGtNG 

Onder deze titel brengt het Handelsblad 
van Antwerpen op 28 maart enkels be-
.schouwingen over de pracntige vooruitgang 
van de Volksunie Het Handelsb'ad schrijft 
wat vo'el 

Er zullen -reinig vourgsuuiden te vinden 
zün van een zodanig tpektakuUire vooruit
gang van een kleine partij als deze die de 
Vo'ksunle nu op haar naam mocht schrij
ven : van 1 kamerzetel naar vijf en van 
nul senaatszelels naar 2 is een prestatie 
die er zijn mag, vooral dan voor een par
ti) die slechts over een b^^cheiden propo-
gandabudget beschlKken kan, zodat haar 
aktie gedoemd is om overvleugeld te wor-
dea door de bamura van de « grote dne » 
die over geen eigen dagb ad beschikt en 
die door een gedeelte vin de C.V.P -pers 
ongenadig op de korrel werd genomen. Oe 
Volksunie kri'iri in het nieuwe parlement 
een klankbord dat greter is dan haar lei
ders waarschijnlijk zelf badden gehoopt of 
vp -wach», Zli h f f t rioh in de loop der ja
ren geleidelijk kunnen ontdoen van het 
od'nra. de << T>artij der landverraders n te 
zim. Zij vertrekt met een zuivere lel en 
als zij in het par'ement een waakzame en 
taktlsrhe opposifip voert. d<>n is het niet 
uitgesloten da< h lar snkses vün 26 maart 
61 van meer dan voorbijgaande ttetekenis 
zon worden. 

SOCIAAL VERWEER 
ZWARE OPGAVE 

Dit een iezersonef tn het mlddenstands-
t>lad c Soc aal verweer » balen wij bet vo^ 
gende over onze partij • 

Of bet hier alleen maar om gelegen-
heidsstemmers heeft gehandeld of over 
« nieune vaste klanten » Is een kwestie 
die Towel zal afhangen van dp toekomstige 
regeringskonstellalic als van de positie die 
de Volksunie m de diverse kwesiies zal in
nemen Zij zal zich in ieder geval niet mo
gen opslolten binnen de perken van een 
romantisch flamingantisme of scbnij gaan 
acti 'T vage slogans. Zij zal voor de vraag
stukken die riizen met betrekking der hcr-
vrmin» van de staa»«ln«tel'itigpn de 
Waals-Vlaamse verhoudingen, voor het so
ciaal tieteld. vfMir de fin^ncielp kwesties, 
op'oasingen moeten kunnen voorstellen die 
met utopisch riln. konkreet en tot de ver
beelding van de openbare mening spreken. 
Voor een Heme r>artlj. rti» over gertnee 
kaders besririkt zal dat vanTc'fsprekend een 
opgave xiin die in de fraktijk erg zwaar 
zal uitvaUec. 

DE STAKDflARD 
DE AFSTRAFFING 

ütl De SU-iKlawd van 28 maart laten wij 
volgende oesctiouwingen vo ai-n 

Vooral de overwlnamg v^a de VlAamse 
nationalisten treft de vertteekling en mag 
wel ju% net meest mai-kaBlr 'eit van deze 
verkiezingen worden Oesrhonwd. D^t de 
vertegenwoordiging van de Volksunie in 
de Kamer ineeiu van I op 5 zetel» wordt 
gebracht, beeft de leiding van de C.V.P. 
plinlijk verrast Reeds hebhen enkele voor
aanstaanden luidop bna ontstemming te 
kennen gegeven en gesproken vaa u Poli
tieke onrijpheid n. 

Die reaktie Is begrijpelijk maar tevens 
misplaatst en onverantwoord. 

De C V F -leiding coo beter een gewe-
tenaaadenack tiwtrtlen. Oe Volksttnie loa 

deze spektakulaire sprong niet hebben ge
maakt, indien de C.V.P. de jongste jaren 
een duidelijke en kordate politiek op 
Vlaams gebied had gevoerd De leiding o i 
ook de regering zijn beide onverschillig 
gchleven voor de meest dringende waar-
schuvringen. Ondanks de vele plechtige 
beloften kwam de herziening van artikel 
r'3-sexies van bet strafwetboek er iHet 
door bleef de zetelaanpassing uit, kwam 
er geen regeling voor de taalgrens en de 
Brussels agglomeratie, liet de benoemlngs-
polltlek dikwills te wensen over. Onder die 
voorwaarden was het wel zeer moeilijk om 
In Vlaanderen een goodwill-politiek te voe
ren ten voordele van de C.V.P. 

In het Vlaamse land bestaat er een 
groeiende strekking naar autonomie, be
stuurlijke scheiding en federalisme, die — 
omdat zij niet opgevangen wordt door de 
C.V.P — andere wegen zoekt. Men dient 
de nodige besluiten te trekken uit de ver
schuiving die zich in het Vlaamse land ten 
nidele van de unitaire C.V.P en ten voor
dele van de nationtllstiscbe partij heeft 
voorgedaan. Het Ie thans vrlTwel zeker dat 
de groep van de Vlaamse natietia.*i8teB op
nieuw een bestendige faktor gaat worden 
In het parlement. 

De Standaard schrijft dan verder dat 
het een onbehaajrlijke Indruk maakt 8on> 
mlge CV.P-leiders reeds onmlddeTliJlt vij
andige t$wn te horen uiten jegens personen 
die het vertrouwen ontving"^ van Vlaamae 
en overwegend katolieke mensen De kie
zers van de Volksunie zijn ge«n overlopers 
zegt het blad verder. Men zou veeleer kun
nen zeegen dat deze nr^sen tot aan cïe 
jonjïste verkiezingen om reden «an KcHilsgs-
e i schoolkwestle voor de CV P stemden, 
ofschoon hun hart W] de nationalisten 
bleef. 

DE NIEUWE GAZET 
ONTGOOCHEUNG 

De Antwerpse lu-ant « De Nieuwe Ga-
aet » ziet In de stemmen-aanwinst vcwr da 
Volksunie een uiting van d« ontgoocheling 
van de kiezers t o v . de OV.P. Het blad 
schrijft o.m wat volgt : 

In de Vlaamse gewesten hebben een vrij 
groot aantal kiezers die in 1958 ban ver
trouwen schonken aan de CV P., deze keer 
kennelijk hun ontgoocheling laten blijken 
door te stemmen voor de Volksunie. Hei 
suhseg van de Volksunie dient echter niet 
enkel daaraan toegeschreven te worden, 
maar tevens aan de slmpatle dia ce bU 
vele middenstanders ontmoet. 

HET LAATSTE NIEUWS 
VERRAST 

Het Laatst» Nieuws schreef op 28 maart 
dat de uitslag van de Volksunie veien heef* 
verrast, : 

Eens te meer is gebleken hoe men te 
Brussel weinig afweet en weinig aandacht 
schenkt aan wat zich elders in het land 
voordoet. Terwijl men te Brussel kiesvoor» 
delen zocht met verouderde leuzen die on
houdbaar zijn, verschijnt de h. Deconinck 
van de Volksunie aan de poorten der hoofd
stad in gezelschap van vier andere verko
zenen. Hun aanwezighud in de Kamer 
zal bij de l>ehandeling van de taaivraag
stukken opgemerkt worden. Het ware be
ter geweest voor het land indien de buil}-
ke optoeslngen die vear de hand <lggeo In
zake taalgrens en Vlaamse en Waalse kul-
tarele en ekonomiscbe ontwikkeling, te ge
legener tijd waren goedgekeurd geworden 
door het parlement. 

NNEUWE ROTTERDAMSE 
COURANT 
GEEN NADEEL 

De kberaJe Nieuwe Rotterdaoiae Cou
rant zegt dat de opbioei van de \fotlcsunis 
het logisch gevolg ts van bet antagonlame 
tussen Vlaanderen en Wallonië BK »«•-
lies van stenunen aan deze partij la voor 
de &VJ>. zeber geen nadeel, aldua d* 
N R C De « Tijd - De Maasbode t daar
entegen beweert dat Renard tot een wi* 
tionaJe bewustwording van Vlaama BelgiS 
meer heeft bijgedragen daa honderd ]«ec 
Vlaamse beweging t 

& Bouw met o m de droom van uw levan I 

K Een heerlijk landhuis in aan omgaving 
\ door Uzelf gekozen 

— onze prijzen buHei* benkurrentia 
— een zeer degeliike konstruktle 
— snelle en perfekta afwarltiag 
— aan harmonisch gehael 

4 << 
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Voor alle Inlkhrtn<?»n : 

ROLUS & V A N DER PAAL p.v.ba. 
en ONS LAMr»Hi|rS o.v b a. 
LANCE GASTHUISSTRAAT 16, ANTWERPEN, TB. 33 85 65 

Desgawemf bezookan w i | U graa^ tttuls. 

Brmng aan bazeak san onze bowivwaevew I 

Burelen 9-12 h. • 1 4 - 1 ^ h. - ook zaterdag 
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Onze Uilslagen Wij triomfeerden! 
KAMER 

ANTWERPEN : 1958 
61 011 - 7,3 % (32.684 - 3,9 % ) 

Arrondlssehient Antwerpen : 
42 799 - 8,2 % (22.981 - 4,4 % ) 

Arrondissement Mechelen : 
11.671 - 7.1 % (6 270 - 3.8 % ) 

Arrondissement T u r n h o u t : 
6.541 - 4.2 % (3.433 - 2.2 % ) 

BRABANT : 
27.8155 - 2.3 % (16 511 - 1.4 % ) 

Arr. Brussel : 
21.099 - 2.5 % (12.097 - 1.4 %) 

Arr. Leuven : 
6 716 - 3.2 % (4.469 - 2.1 %) 

LIMBURG : 
14 283 - 5.3 % (9.705 - 3.6 % ) 

Arr. Hassel t : 
7.087 - 5.5 % (3.329 - 2.6 % ) 

Arr. Tongeren : 
7.196 - 5.1 % (6.376 - 4.5 % ) 

CK)ST-VLAANDEREN : 
55 185 - 7.1 % )30 751 - 3.9 % ) 

Arr. Gen t : 

23 824 - 7.2 % (15.125 - 4.5 % ) 

Arr. Aalst : 

14 635 - 9.5 % (8 394 - 5.4 % ) 

Arr. Dendermonde : 

6.344 - 6.3 % (2.561 - 2.5 % ) 

Arr. Oudenaarde : 

1 739 - 2.4 % (1.288 - 1.7 % ) 

Arr. St Niklaas : 
8 643 - 7 7 % (3.383 - 2.9 %) 

WEST-VLAANDEREN : 
24.128 - 3.9 % (155.117 - 2.4 %) 

Arr. Brugge : 
5.871 - 4.6 % (2.832 - 2.2 % ) 

Arr. l eper : 
2 228 - 3 1 % (1.661 - 2.2 % ) 

Arr. Kor t r i jk : 
4.441 - 2.5 % (3.092 - 1.7 % ) 

Arr. Roeselare : 
6 420 - 5.3 % (3.809 - 2.0 % ) 

Arr. V e u m e : 
5.289 - 4.3 % (3.722 - 3.0 % ) 

Totaa l : 
179.561 - 3.41 % (104.823 - 1.98 % ) 

SENAAT 

ANTWERPEN : 1958 
52 693 - 6.3 % (23.948 - 2 9 % ) 

Arrondissement Antwerpen : 
37 025 - 7.1 % (16.460 - 3.2 % ) 

Arrondissem. Meche len -Turnhou t : 
15 668 - 4.9 % (7.488 - 2.3 % ) 

BRABANT : 

21 656 - 1.8 % (12.802 - 1.1 % ) 

Arrondissement Brussel : 

16 587 - 1.9 % (9.295 - 1 1 % ) 

Arrondissement Leuven : 
2 429 - 2.9 % (1.398 - 1.8 % ) 

LIMBURG : 
13 726 - 5 1 % (8.102 - 3.0 % ) 

OOST-VLAANDEREN : 
48 7 1 0 - 6 4 % )21 430 - 2.80 %) 

Arrondissem Gent -Eeklo : 
21.770 - 6.7 % (12 885 - 3 9 % ) 

Arr. Dendermonde-S t . Niklaas : 
12.572 - 5 9 % 

Arrondissem. Oudenaarde -Aa l s t : 
14.368 - 6.4 % (8 545 - 3.7 % ) 

WEST-VLAANDEREN : 

21437 - 3 5 % (11.951 - 1.5 % ) 

Arrondissement Kor t r l jk - Ieper : 

6.088 - 2.4 % (3.651 - 1.4 % ) 

Arr. Roeselare-Tiel t : 
5.962 - 4 9 % (3 122 - 2.5 % ) 

Arr. Veume-Diksmuide-Oos tende : 
4.067 - 3.4 % (3 079 - 2.5 % ) 

Arrondissement Brugge : 
5.320 - 4.2 % (2.099 - 1.6 % ) 

ONZE GEKOZENEN IN DE 

PROVINCIERADEN 

Antwerpen - Rolus Edward 
Ceuppens Benoit 
FaelJnkx Hippoliet ' 
K u n n e n Huber t 
Sels Ludo. 

B r a b a n t - Van denborre . 

Limburg - Drs. De Graeve. 

Oost -Vlaanderen - Demoor Jos 
Van de Kerck-
hove Omer 
Caudron J a n . 

AARSCHOT 

Onz* verbeten strijd werd diw met een 
"srh'ttPrend resultaat bekrcord 

Maar nu begint eerst yoorgoed het orga
nisatorisch werk voor de Terdere uitbouw 
van on7€ kampfonnatle WiJ danken allen 
die meog-hoJpen hebben aan het berei
ken van tiet sukses. Wi] vernamen, dat 
anderp flinke kerels onze rangen willen 
vervo-gen Zij ziin welkom, want wij mo-
s-n met verdagen en vo«7«k«- niet oo 
onze auweren rusten Wij moeten door
werken tot de eindzege op ons streven be-
-eikt s onze leuas « Vlaanderen eerst > 
Indachtig. (DR.B.) 

zeUsianaig reiziger gevraagd, voor het 
medenemen van Bretoense bedden, met 
2e?r Konkurerende prijzen Kommissie 
10 % ^ OOSTERLINCK Wichelsesteen-
Weg 82 LEDE (Tel. : 232 53 Aalst). 

WELLE 
Vnjdag a.s. 7 aprU te 20 u. wordt In 

ons lokaal café Cambrmus dorp, overge
gaan tot de stichting van de plaatselijke 
afdeling m aanwezigheid van Volksvert. 
Dr Van I^eemputten Aalst en Volksvert 
Dr Leo Wouters Gent 

Wij verwachten U zo talnjk mogeUJk. 

DE JONGE VLAAMSE PARTIJ 
De T.V. ki jkers hebben z o n ^ g -

n a c h t k u n n e n kennis m a k e n me t 
de jonge voorzit ter van de jonge 
pa r t i j , de l iberalen. De heer Motz 
aarzelde even of hi j zich ook wel 
de moeite zou getroosten a a n de 
Vlaamse T.V. ki jkers wat te ver te l 
len. D a a r n a bleek hij geen Neder
lands te kennen . 

Zo hebben de ki jkers eens me t 
eigen ogen k u n n e n zien wie b a a s 
is b ü de l iberalen. 

-vc..u.c»L DiEPENDAELt 
archi t€kt , Erwetegem, sena to r 

Anl«!t - rhirtpnnj»r'^'> - Rort";» 

Dr. Robert ROOSENS 
beheerder C O O., sena to r voor 

Antwerpen 

AALST HOO0STE P R5PNT 
In percen ten u i tgerekend gaa t 

h e t a r rond i s sement Aa^st voorop 
De verkiezingen gaven volgende 
percen ten : 
1. Aalst : 9 51. 
2. Antwerpen : 8 28. 
3 Gent-Eeklo : 8 24. 
4. St. Niklaas : 7 71. 
5. Mechelen : 7.12. 
6. Dendermonde : 6 30. 
7 H a s s e l t - S t Truiden : 5.51. 
8. Roeselare-Tiel t : 5.24. 
9. Tongeren-Maaseik : 5 M. 

Al deze a r rond i s sementen over-
sciireden de 5 %. 

ST. NIKLAAS 
HOOGSTE PFROENT W»MST 

Volgende a r rond i ssement ver
hoogden h e t mees t h u n % s n -
m e n : 
1. St. Niklaas : m e t 4 73. 
2. Antwerpen : met 3.81. 
3. D e n d e m o n d e : me t 3.78. 
4. Mechelen : me t 3.31. 
5. Hassel t -St . Truiden : me t 2.S7. 
6. Gent-Eeklo : me t 2.71. 
7. Brugge : me t 2 31. 
8. Roeselare-'.. It : me t 2.15, 
9. T ' " ^ h o n t • T».et 2 01. 

|Miiim.u,H,»ni,»MniiimiMiMiiiiiMiMiiiiiiiHiHiHHiHHnimiitiiiiHiiiiimiiiiiiiiinmniiiiiiimiiimiiiiiitiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinu: 

I HOOGSTRAAT 15a en 17 I 
I A N T W E R P E N | 

j S'aapkamers - Eetkamers - Salons | 
I ' ^ ' - Wasmachines i 
I Gasvuren - Kinderwagens - Stoven l 
I 25 rOl 30 •/. OP DE GETEKENDE PRIJ7EN I 
1 OP VERTOON VAN DEZE AANKONDIGING | 

}<nr**9nf - Krediet | 
OPEN ALLE DAGEN VAN 9 TOT 20 UUR § Dr . LeO WOUTERS 

""'™ "̂"™™™'''n™n'm'n™n"i"nw"inimtHiniiiiniriMiininiinmiHuiiiuiimi»iiiiiuiiiiuituuiiiraiii5 volksvertegenwoordiger voor u e n t 

Advokaa t F r VAN DER EI>ST 

voorzi t ter van de Volksunie, 

volksvertegenwoordiger voor An t 

werpen 

GROEN 

Theo Lefèvre sloeg groen uit op 
de T.V. toen hij de Volksuniewinst 
moes t toegeven Volgens Theo was 
he t een s lechte ».aak over de demo-
kra t ie d a t nieuwe par t i j en sukses 
hadden . Voor Theo blijkt demolt ra-
tie vers ta r r ing . Elk i>egrip van ver
nieuwing moet ui tgesloten worden. 
Noch tans is ju is t de mogeli jkheid 
van vernieuwing kenmerkend voor 
de demokra t i e . \nders moet m e n 
bij h e t éénpar t i jens te lse l blijven 
zoals in Rusland 

Da t anderz i jds Huber t Leynen be 
lachel i jk doet in « Het Belang van 
Limburg » kan men nog a a n v a a r 
den. Maar d a t h e t hoofdbestuur 
van de C.V.P. m e e n t even dom te 
moeten doen als Huber t d a t g a a t 
er bii ons n ie t meer in. De C V P . 
Is toch nog aJtiid de ta l r i jks te p a r 
t i j in di t land. Beweren da t een 
link«e regering om te k u n n e n s t and 
houden de s teun moe t hebben van 
kommunis t en of Volksunie is wel 
een beetje kras . Mef de s teun van 
de k o m m u n i s ' e n jt«a he t gaan m a a r 
waarom de V(^ksunie er Wj g e 
sleurd. 

De bedoeling is k laa r ! 

Noch een linkse noch een rechtse 
reger ing zal onze s teun hebben. Wij 
zullen de k rach t ige oppositie voe
ren die we beloofd heb' ien. Maa r 
da t de C.V.P. TO een s l - r h t e verl ie
zer was wisten we niet En d a t voor 
een voet»>aln»ooe van de Is^e a fde-
l?nf 

Advoka3.t D. DECONINCK 
Volksvertegenwoordiger voor 

Brussel 

lAKOaCHT 6 ? i T 
Op za te rdag 8 apr i l v ier t 

Gen t de grote Vlaamse Over-
winnmg van 26 m a a r t . 

Om 3 uu r vorming van fees
telijke k a r a v a a n OD de Krljgi,-
laan aan he t huis van Dr Leo 
Wauiers . Toch t door de ganse 
s tad Gent . Om 4u 30 vorming 
a a n de Reep van een f ees top
tocht a c h t e r de muziekkapel 
van de Blauwvoetvendels door 
he t s t a d s c e n t r u m n a a r Roe
land, waar om 5 u de feescver-
g a d e n n g p laa ts heeft. Om 9 
uur 's avonds geert Kare l ui t 
de Roe and een feestbal waa r 
al len we kom zijn. 

Toegang gra t i s . 

VOORKEURSTEMMEN 
Onze voorzit ter . Mr. F . Van der 

Eist. kreeg te Antwerpen n ie t m i n 
der d a n 6.364 voorkeurs t emmen , 
he tgeen een groot persoonli jk suk
ses be teken t . Hij behaa lde a ldus 
m é é r voorkeur s t emmen d a n de 
s t aa t smin l s t e r s Van Cauwelae r t en 
Huysmans . 

Dr . Roosens, eers te k a n d i d a a t 
voor de senaa t , kreeg 3 195 voor-
keurstenmnen. 

De s impat ieke Dr. Goemans , a l s 
derde k a n d i d a a t voor de K a m e r , 
b e h a a l d e 1.561 voorkeurs temmen. 
Reimond Mat theyssens 406. 

Voor de provincie kreeg 1ste sche 
pene Hippoliet Pae l lnckx n ie t m i n 
der d a n 2.605 voorkeurs temmen. 
Provincieraadsl id Ward Rolus 1.166 
en provincieraadsl id Benoi t Ceup
pens 822. Kare l Dillen : 315. Leo 
Kete leer in h e t d is t r ik t Boom-
K o n t i c h : 348 

Dr. Van LEEMPUTTEN** 

volksvertegenwoordiger voor Aals t 

Te Mechelen kreeg Wim Jor i ssen 
1.025 voorkeur s t emmen en Ludo 
Sela 1 416 Wij wil 'en er op wijzen 
d a t W. Jor issen te Mechelen voor 
h e t eers t opkwam en n i e t afkomst ig 
is n l t deze s treek. 

De heer F r a n s Van de Moortel 
374 en de hee r De Pr ins 277. Voor 
de s e n a a t b e h a a de de heer S t e 
vens 1.222 voorkeurs temmen. De 
heer Hipo ' ie t Peeters 264 en de hee r 
Verschaeren 182 ( M e c h e l e n - T u r n 
hou t ) 

Te T u r n h o u t kreeg J o Be lmans 
1.383 voorkeurs temmen en de hee r 
Waute r s 210 

Te Gen t behaa lde Dr Leo Wou
ters 3.961 voorkeurs temmen Dr. 
J a n Wonnyn kreeg er 3 209. De eer 
ste k a n d i d a a t voor de senaa t . Dr. 
Debusschere, Icreeg 2 743 voorkeur
s t e m m e n Drukken wij er op d a t Dr. 
Wann i jn in zijn k ieskan ton 2.201 
voorkeurs temmen behaa lde w a t 
meer dan h e t dubbel Is van de 
C V . P - e r FOTicke. 

Te Aalst behaa lde Dr. R icha rd 
VSLO. Leempn t t en 3.360. 

Jef Cool 1.447. 

Re imona .vi-io. xor-YSSENS, 

hande laa r , volksvertegenwoordiger 
voor An twemen 
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^ School-

^ Bureel- en 

^ Terrasmeubelen 

«HiHiHiNiiiimiomniHiniHimmHimMiHimiiiniiiHiininiiimm 

1 Zetelfabriek Boterberg | 
i LEDEZIJDE-LEDE i 

»^v^Ay^^j^Nif^j)l,f^f w^jwj 

Alleanvardaler i 

Engel & C 
3 

o 1 

= Eigen produktl* 
= Uitgebreid gamma 
= Aan huis geleverd 
s Protpektut 
S op verzoelc 

s 
S Voor leden 

I en abonnee* 
Volksunie 

S 

TEL. (053) 225.60 f 

20 % KORTINO 1 

fittnnwiiiiHmmiHiHnimimmHiHmnmimHtmmnHmiiiMiMrl 

I de KNUPPEL IN 'IHANENKOT 

Speciale modellen op aanVraag 

A. JEURISSEN -
CLOOSTERMANS & ZONEN 

ZONHOVEN - Tel : (011) 132.S1 

Bezoekt onze toonzalen 

ZOEKERTJ 
Juff Nederlands-Prans dactylo zoekt be-

trelcklng van vertrouwen. Gemakkelijke 
omgangstaal, schnjven blad B.N. 

* * 
Gevraagd vr Brussel (centnmi) gezin 

buisbew. 
Zaak biedt werkgeliegenheld voor mao. 

Schijven bureel blad : V.V3. 

Lasser. Blja. praktijk zoekt betrekking^ 
Jong ervaren element. Sobr. Bur. Wad 
J O B 

HUWEUJK'w. «fc !• «w» i^mmifl « h ^ 

Te Plttem treden op • ajwU 1961 to den 
echt de beer André Bvaraert en Juffrouw 
Lutgart Maascho 

A£ui bruidegom en tKiiid, beneveos aan 
hun grootouders en ouders onze hartelijk
ste gelukwenaen. 

ijiiiiuiiiimiitiiiiiiiiiiiiiniiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiminiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiis 
s = 
f Advie* en bemiddeling s 

1 In alle | 

f FISCALE GESCHILI.EN | 
3 1 
3 Boekhouding 1 

1 Sociale Wetten = 

>»|(^»»^».Vt| 

STUDIEDIENSTEN 

Te pas en te onpas ve rk laa rden 
de C V.P -ers voor de verkiezingen 
d a t de Volksunie n ie t s ve rmoch t 
vermi t s zij als kleine pa r t i j n ie t 
over de ui tgebreide s tud iend ien -
s ten beschikten waarover de ande re 
en grote pa r t i j en wel k u n n e n be
schikken. Da t is Inderdaad waar , 
wij k u n n e n ons deze weelde n ie t 
veroorloven m a a r toch is de ge
schiedenis van de krekel h e r h a a l d 
geworden. Terwijl de C.V.P s tud ie-
en a n d e r e « d iens ten » h u n eigen 
lof zongen in ui tgebreide voetbal 
bal lades, hebben de m a n n e n van 
de Volksunie als vlijtige mieren ge
werk t tot s t i ch t ing van de kiezers 
die ons deze keer niet over he t 
hoofd gezien hebben. S tudied ien
s ten of niet , de kiezers hebben ons 
h e t ver t rouwen gegeven en wij zul
len woord houden : iedere ver tegen
woordiger van de Volksunie in h e t 
p a r l e m e n t zal d a a r ha rd moeten 
werken, zoals mees te r van der Eist 
d a t t rouwens op zijn eent je ook ge
d a a n h e e f t ! 

VOORSPELLING 

Onze voorspelling, die door som
migen n ie t werd aangenomen , als 
zou de C V P . n a de verkiezingen 
m e t de socialisten gaan regeren, is 
bewaarhe id geworden. Zowel de 
A.C.V -ers als de Roden m e t Spaak 
a a n be t hoofd zi t ten op he te kolen 
om samen scheep te gaan . Voor
w a a r een schoon p a a r : de voor 
band ie t en u i tgemaak te Socio's sa 
m e n met de « i)rave » Kristeli^ke 
s indikal is ten * Brave, zeggen wij 
m a a r op gebied van haa tp roza en 
van las ter k u n n e n de roden nog 
veel leren van hun gele broeders. 

BOREFI Fidaciaire I SLECHT FIGUUR 

3 
S 

Omer DE RAUW 

Esplanadestraat 7 

AALST 

Tel 053 221.42 

nlimiiiinniiiiiiiiuMiiiniiiiiiiiiiiiniimimiinintinimmiiMMiniiF 

\ Wie In LEUVEN 
I de BIERKELDER niet bezocht; 
I wa< tn LEUVEN niet 

* Oude Markt 22 
onze blerkelder 

Algemeen agent voor Belgte 

ABTS 
STEENWEG OP TIENEN, 94 

KOHBe«C-LO 

Passend en «angenaam lekaat 
va«r vergaderlnqeo en klulM. 

Beate énmkm 
togen a w t l i * p r i iM* 

Wie dezer dagen Theo Lefèvre en 
zijn akolieten op de T.V. gezien 
heeft zal bemerkt hebben da t he t 
aangez ich t van de C.V.P -voorzit ter 
alles behalve geestelijke vreugde 
u i t s t raa lde , he t stond eerder in ci
t roen - smaak - plooi Wij kennen 
veel kijkers die Theo deze keer voor 
he t eerst hebben opgemerkt op hun 
scherm en de indruk die zii van 
hem hebben opgedaan was alles be
halve sch i t t e rend te noemen. 

HAKENKRUIS 

Te Stabroek zit nog een kliekje 
fanat iekel ingen van de C V P bi j 
een die onder leiding van een on-
derwijzert je allerlei ba ldadigheden 
u i tha len t i jdens de verkiezings
str i jd. Bij he t af rukken en over-
plakken van a n d e r m a n s p ropagan
da bleef he t natuur l i jk niet w a n t 
toen deze « heer t jes » bemerkten 
da t hun har ing niet b raadde , von
den zij er niet beter op dan h a k e n 
kruisen op de weg te gaan kladden 
samen met « Volksunie » n a t u u r -
lilk Wij gaan ons d a a r geen kwaad 
bloed in maken , t rouwens de ui t 
slag van de verkiezingen is daa r om 
te bewijzen da t zij he t scheel t ie op 
h u n neus hebben gekregen In het 
kiesdistr ikt Ekeren ging de Volks
unie van 1750 n a a r 6205 s t emmen 
voor de provincie en van 2000 n a a r 
meer dan SOOO voor de Kamer . Mo-
geo wij er t rouwens de Sta broeke
n a r e n nog eens a a n he r inneren d a t 
bij de Inhuldiging van b u n C.V.P.-
bureemeexter . C V P - sena to r Lee
m a n s kwam spreken ? I a h e t bu i s 
van de ( e b a n g e n e . . . e n s . . . 

Onze dank aan de propagandislen, 
simpahzanren en kiezers 

Tegenstanders gebruiklen 
vuile gangslermel-oden 

Wij hebben vorige week een (vrtileel geschreven over de keurige wijze 
waarop onze propagandisten hun werk hebben gedaan. Dat was werkelijk 
prachtig. Ondanks de kleine middelen waarover zij beschikten hebhen zi] het 
klaar gespeeld om gans het Vlaamse land m onze kleuren te zetten en om 
overal opmerkelijke dingen te doen die veelmeer dan de Barnum-affiches van 
de grote partijen (met of zonder voetballers) m het oog sprongen en de aan
dacht trokken van de kiezers. 

GEWELDIGE VERKIEZINGSSTRIJD 

Iedereen mo^t toegeven dat de Volks
unie een geweldige verkiezingsstrijd heeft 
gevoerd alle verhoudlngsn In acht geno
men Zondagmorgen hadden onze man
nen op praktisch alle wegen In het noor
den van het arrondissement Antwerpen 
onze nummers en slogans neergekalkt Wa
terdag reden de gansp dag autokaravanen 
van onze partij door all» gewesten en 
overal werd tot op het laatst* ogenblik 
de prooaganda gevoerd Het ging zelfs zo 
ver dat onae mannen juist voor het och
tend-krieken nog nummers van de Volk». 
unie voor de klesburelen op de grond gin
gen strooien. 

DOKWERKERS EN TRAMMANNEN 

Ge zouJ* er van wM-achieten hoeves! 
Antwerpse dcrfcwerkers en trammannen er 
voor de Volksunie gestemd lisbben, zei ons 
Iemand uit de Smjorenstad Het volgende 
staaltje kan ons daarvan ook oveT*niaen: 

op een van de gekend» Antwerpse trams 
staan een paar dokkers die luidop ver
kondigen dat ze voor jle Volksunie gaan 
Iciezen « Wat gij » vragen ze aap d« 
« Watitman ». Die steekt zijn ov^tulg^ng 
oolc niet onder s'oe'en of banken en *̂ e-
aamt evene^s de bolletjes voor onze t>ap. 
tij te zuUen zwart maken IDe ontvanger 
Is uiteindelllk ook voor de zaak gewonnen 
en als de tram on.de Groenniaats aankomt 
zijn oraktisch alle r=>izi'̂ ers hef eens ra t 
zij de7e keer voor de Vlaams Nationalis
ten gaan opnemen I 

SANDWICH 

Het Handelsblad bracht daags na de 
verkiezmgen een goed vrslag over de viii-
le wijze waaroD tegensjrevers (?!] moe
ten nie^ ver gezocht worden' enkele on
zer kandidaten hebben Ijehandeld Dat il
lustreert zeer goed het feit dat sommig'̂ n 
voor niets terugrie nzen 7e'fs niet voor 
gangstermetoden om de Volksunie nadeel 
te oerokkpnen Dr Delahaye kwam 'n de 
Llange Scholierstraat te Antwerpen van 
e^n plakiociït terug 'Hij werd m voor 
noemde straat olotseling voorbljgestol-en 
door een bestelwagen die vlak voor ziln 
auto kwam mden Achteraan was even
eens een wagen komen volgen De bestel
wagen remde olotseling bruu''s 7oda.t Dr 
Delahave ermee In botsing kwam, terwijl 
de tweede wagen zijn auto ook nog e ns 
langs achter « s^ndwich^e » De voorruit 
van de dokterswagen sprong ain diggelen 
waardoor de arts aan het gelaat werd ?»-
wond De aanranders sloegen dan de ove
rige ruiten van de wagen van Dr Delahav 
ook nc^ kapot De dok'ter heâ ft geweigei-d 
k ' a c h t 'Tl '<- Hiono-n ^nr) i nan»- h'< n-,on-,r' 

zou dat toch niet gebaat hebl>en Men her
innert zich In dit verlsand trouwens nog 
zeer goed het geval met advokaat Schiltz 
die enkele duistere kerels er op betrapte 
toen zij zijn woning met teer aan 't t>e-
kladden waren Hij schreef toen de num
merplaat op maar ailhoewel de daders 
maar al te goed gekend waren, kwam er 
van een vervolging nooit wat In huls. 

BANDEN DOORGESNEDEN 

Een ander staaltje Is eveneens te Ant

werpen gebeurd. Een kandidaat van de 
Volksunie die op een bureel wei kt moest 
het ontgelden Men wilde zijn autoban 
den doorsteken zaterdagvoormiddag, maar 
toen men zijn auto niet wist te ontdeK-
ken, vonden de bandenpnkkers er met 
beter op dan a! de banden van de wasen» 
die in de straat voor het bureel gepar
keerd waren, door te snijden. 

Wij zouden in dit stukje nog atidere 
walgelijke feiten kunnen aanhalen om. 
gevallen van broodroof, maar wij ga<in 
dat voorlopig niet doen omdat wij ons ho
ven dergelijke laairheden kunnen stellen. 

Feit is dat de VoUisunie de overwinnaar 
van de verkiezingen Is, daar kan geen speid 
tussen gestoken worden Wij dansen daar 
voor onze propagandisten, onze kiezers en 
al diegenen die hun steentje heh'-en hij 
gedragen om deze overwinning mogelijk 
te maken. 

DE V M O : H^AST ZONDAG OP ZONDAG : KOLPORTAGE ' 

füilcsi 

Woihenheitn 
JUU 

SEKTKELLEREI 

SCHLOSS WACHENHEIM-AG 
WACHENHEIM A.DLWEINSTRASSE 

njNVOST P.V.B.A. 
l e l (OS) 35 38 .54 

POTHOKKSIKAAT. 142 
ANTWKRPKN 

Onze leus : ü dienen 4 
Ail«> voor Camping \ 
Gereedschap voor all* stielen f 
Regenlcledii f 
Sclioenen, botten 
Legerttoit 
Hendorrfen artil<elen 

Wat U nergens vindt, vindt U bi] ons 

AMERICAN HOUSE 
VlASMARia U " "' tlOl>LAM9 51 
OENT ANTWERPEN j 
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Al l * wortirHien î oet •«•> l>l*e om potlgire $4 45 4A, W joriMvrv Brussel. 
VerantwoortMHIike ultoav*' Mr F Vert der El«t, Belreaon^ttraat. 2 a BTUMKI 12 

http://on.de


DE VOLKSUNIE - N ' 13 - 1 APRK 1461 * 7 

Limburg laai Overmaas niet los De andere toon 
De Overmazer ERNST, 2de kan

didaat Tongeren-Maaseik, kreeg 
1.850 voorkeurstemmen. 

Tongeren-Maaseik moest het stel
len zonder Dr. Duchateau (meer 
dan 2.000 voorkeurstemmen in 
1958) en met Wim Jorlssen uitslui
tend als plaatsvervanger. Toch haal
de Tongeren - Maaseik 7.196 stem
men tegen 6.376 in 1958. 

De moedige kandidaat Ernst uit 
Overmaas haalde een groot sukses : 
1.850 voorkeurstemmen. 

Hiermee heeft Limburg bewezen 
dat het Overmaas niet loslaat. Net 
zo min als de Brusselse randge
meenten. 

De heer Ernst mag voortaan ver
zekerd zijn dat zijn strijd in Over
maas de volledige steun van het 
Vlaams nationale Vlaanderen ge
niet. 

Hij moet maar spreken. Vlaan
deren zal helpen. Wij wachten er
op I 

ERNST, 
onze man uit Overmaas. 

D£ VOaRSTffSSK Bi/ L?M/iiUQO 

r' • * :•"> ••' '•/ " '.' •,' 

jM*r- c*"-^ • • . ; / 
..J>:? 

- :-.-J'.* ml», u r « /f ^yj 
ifat 

"S*" 
ty*"y 

:\^ 

•.•'•'\ 

STWCHT s 
^AACHUri 

yoere/r > . ^ 
ayoe*-€/i £.^>v 

rA daai f 

f 

ojnze. &sso 

net i/laam^ ceA^^t/ w li/i^ 

Triomf 
Ie Aalsl 

WelUcht xljn er llnlis of rechts nog 
enhele onbeleerbaren te vinden die den
ken dat de overwinning der Vollisanle eng 
gebonden Is aan de huidige konjunktuur 
en dat zij weinig of geen beloften voor 
de toekonxst inhoudt. Hierop is al v<ri-
doende geantwoord en wel o.m. door Mr. 
Van der Eist dadelilk na de verkiezingen: 
het succes der Volksunie is niet toeval
lig; eerder dient het uitblijven van dit 
aucces in 1958 en vroeger geweten te wor
den aan de toevalligheden van school
strijd en koningskwestie. 

Er bestaat niet de minste twijfel over 
dat de Volksunie nog lang niet de gren
zen van haar elektorale mogelijldiedon 
heeft bereikt. Een treffende illustratie 
daarvan is de verkiezingsuitslag te Aalst. 

Sinds het Oaensisme is het Vlaams-na-
tionalisme in het vooroorlogse Aalst steeds 
een belangrijke faktor geweest. Na de oor
log verdeelden de drie grote partijen bij
na gelijkmaiig de veritiexingskoek. In 1958 
— geen schitterend iaar voor de Volks
unie ! — slaagden de nationalisten er in, 
bwfen de 6 % te blijven in het kanton 
A«lst. 
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Thans werd de krachttoer verwezenlijkt, 
dit reeds (volgens de begrippen van voor 
26 maart althans !) zeer hoge percentage 
te verdubbelen. Oe Volksonie haalt in het 
kanton Aalst meer dan 12 % der stem
men. Behoudens het kanton Nevele (een 
landelijk kanton met een veel kleiner aan
tal stemmen) is dat het hoogste cijfer in 
heel het Vlaamse land. 

Wie de verhoudingen te Aalst ook maar 
bij benadering kent, zal weten dat die 
12 % in geen geval een grens vormen. 
De Volksunie heeft er voor en tijdens de 
verkiezingsstrijd wel hard gewerkt, de 
idaatselijke omstandigheden waren wel 
buitengewoon gunstig. Maar een beter ge
organiseerd nationalisme zal er stellig in 
slagen, op korte tijd het huidig percen
tage nog flink op te drijven 

Die mogelijkheid bestaat niet alleen te 
Aalst; ze bestaat overal. 

In het arrondissement Aalst was er op 
2? maart maar een partij die reden tot 
juichen had; de Volksunie. De groten lie
ten er alle drie van hun pluimen bij de 
nationalistische opmarsj. 

Maandagvond werden de nieuwe man
datarissen aan de Aalstenaars voorgesteld 
op een frote triomfmeeting in de zaal 
« Madelon ». Leo Wouters en dr. Van 
Leemputten, de Oost-Vlaamse volksverte
genwoordigers, senator Diependale en pro
vincieraadslid Caudron voerden er het 
woord na een geestdriftige inleiding door 
Jef Cool, een der belangrijkste pioniers 
van de Vlaamse overwinning te Aalst. 

En na de meeting zag Aalst voor het 
eerst sinds hünsi een kwart eeuw weer 
het beeld van de Vlaams-nationalc triomf; 
een geestdriftige, luidnirhtlge. zinderende 
opmarsj van bijna 1.000 nationalisten 
door de straten der stad. 

Ne« f̂w nM metu. Nu naar de 20 % t 

De grote 'partijen zijn een viertal 
weken geleden de voorbije verkie-
xingsstrijd ingegaan zonder veel en-
toeziasvie, zonder ideën en zonder 
programma. In hun eerste verkie-
xingsblaadjes schilderden enkele be-
roepsmen uit de publiciteitswereld in 
eerder matte kleuren de weldaden 
van een vage welvaartstaat. Over de 
brandende problemen in ons land 
geen woord en zeker geen woord over 
de Waals-Vlaamse verhoudingen. 

Naarmate de propaganda van de 
Volksunie begon door te dringen en 
naartnate de Volksunie in deze ver-
hiezingsstrijd vaart begon te krijgen, 
is daarin verandering gekomen. De 
grote partijen ontdekten opeens 
Vlaanderen. Tot zelfs in een der be
langrijkste socialistische verkiezings
manifesten heette het plots : « Ja, er 
is een Vlaamse achteruitstelling •«. 

Dat was een eerste pozitief rezul-
taat van de aanwezigheid der Volks
unie in deze verkiezingsstrijd. 

Onder de dreiging van een groei
end Vlaams-nationaal kiezerskorps 
werden de grote partijen gedwongen, 
een deel van hun kampanje te beste
den aan de Vlaamse problematiek. 

Verleden zondag heeft de dreiging 
van een Vlaarns-nationaal kiezers
korps dan definitief gestalte gekre
gen in een versterkte Vlaamse oppo
sitie in het parlem,ent. 

En sindsdien is de toon der grote 
partijen radikaal aan het verande
ren. 

Bij de socialisten gewaagden 
Fayat en Spinoy van een « Vlaamse 
doorbraak », die ook voor de B.S.P. 
met ongemerkt kan en mag door
gaan. De liberalen feliciteren zich
zelf omdat de voorzitter van het Li
beraal Vlaams Verbond werd geko
zen. En na het beschamende Motz-
incident in de T.V. op de avond der 
verkiezingen hebben ze zich gehaast 
om, mede te delen dat tijdens de ko
mende legislatuur waarschijnlijk 
iemand t van de Vlaamse taalrol » 
partijvoorzitter zou worden. 

In het € Volk t en in de * Stan
daard » wordt er dag aan dag de na
druk op gelegd dat de Vlaams-
Waalse problematiek dringend om 
een oplossing vraagt en dat het pro
bleem trouwens rijp is roor een op
lossing. Woensdag kwam de groep 

der Vlaamse C.V.P. kamerleden 
speciaal bijeen om de vraagstukken 
m verband viet repressie en Vlaams-
Waalse verhoudingen te bespreken. 

Zo blijkt reeds een paar dagen na 
de definitieve Vlaams-nationale 
doorbraak een totaal nieuw klimaat 
in Vlaanderen te zijn geschapen. 
Gedaan met het « faux problèvie », 
gedaan met het wegmoffelen van de 
Vlaamse noden en eisen. 

En dit is nog maar een begin. De 
Vlaams-nationale aanwezigheid in 
het parlement zal eindelijk — na 
vijftien voor Vlaanderen verloten 
jaren — de logge massa der groten 
m beweging brengen, op weg naar 
een definitieve en afdoende oplos
sing. De weg die door de Volksunie 
wordt gebakend. 

We maken ons geen illuzies. De 
weg is nog lang en de groten zijn 
traag. Maar een terug bestaat er 
niet meer en het ritme van de 
Vlaamse opmarsj zal groeien met 
het groeien ran de Vlaams-nationale 
macht. 

De toon in Vlaanderen is totaal 
veranderd. Hij is radikaler gewor
den. En optimistischer. 

Waar is de tijd I 
WAAE IS DE TIJD .. 

Dat de Vlaamse frontsoldaten, die lucht 
gaven aan hun Vlaamse overtuiging, op
gesloten werden in fronlgevangenissen; 
of geweerd als pestlijders, zoals Dr. Ver-
duyn, die in 't Zuiden van Frankrijk, te 
Montpellier, dienst moest doen in een 
hospitaal; of verzonden naar 't Kamp van 
Auvours, waar onze jongens, achter pinne-
kensdraad, als misdadigers hun dagen 
moesten slijten; of ondergebracht in de 
bossen van het departement de Ome, 
waar adv. P, Davidts, Ward Hermans, de 
gebroeders De Schepper, en zoveel ande
ren, van •$ morgens tot 's avonds moesten 
zwoegen om bomen uit te hakken; of ver
bannen op het eiland Cezembre, zoals de 
Z.E. Aalmoezenier, Paul Vandermeulen; of 
gevangen gezet In de gevangenis van 
FresnesL 

Kameraden van de Volksunie, het is 
goed dat die wandaden van de Belglcls-
len eens opgefrist worden. De Vlaamse 
jongens hebben veel geleden voor Vlaan
deren. Dit lijden mag niet vruchteloos ged
weest zijn. Hun lijden moet onze strijd 
voor Vlaanderen, recht voeden, 't Is ons 
recht ons als Vlamingen uit te leven. 

Weet ge wel, dat een Belgisch generaal 
durfde te zeggen, sprekend over de Vlaam
se frontsoldaten : « We zullen ze rehabi
literen in hun bloed ». met de bedoeling 
«e speciaal In te letten tegen het dultse 
front. Zo ver was het gekomen ! 

En niiddelerwijl deden de Vlaamse jon
gens aan 't front, hun voHe plicht, niet
tegenstaande al de tormenten, die hun 
kameraden, en zij zelve, als Vlaming, te 
verduren hadden. 

Denkt maar aan de gebroeders, Frans 
en Ward Van Baemdonck van Temse, 
sergeanten in 't 2de bataljon van 't 24ste 
linieregiment. Vooraleer een nachtelijke 
aanval te doen met hun bataljon op de 

DE ZONDEBOK 
Nee, V krijgt geen bespreking van het 

boek Paul Lebeau zopas uitgekomen bij 
de Vlaamse Rockets (onbetaalde reklame) 
maar het lezen van dit werk, bracht wel 
in mij een paar bedenkingen op. 

Paul Lebeau heeft de sfeer en de geest 
in de kolleges van tussen de beide oorlo
gen, zeer juist gezien en deed ons aan on
ze eigen kollegejaren terugdenken. Hee 
men ons daar, niet officieel natuurlijk, 
tot flaminganten kweekte, wij aan de 
hand van half-politieke meetings het antl-
bolsjevisme ingepompt kregen, en 1 ater 
stank voor dank ontvingen met als top
punt : jongens die konsekwent waren en 
naar het oostfront trokken. 

Ja die jongens zijn het die zondebokken 
mogen genoemd worden. 

Nota. — Onbewust denken wiJ aan pei-̂  
sonen als Viktor Leemans, Frans Van Cau-
welaert e.a die met het woord anderen 
warm hebben gemaakt, maar zetf geen 
daad waaraan risiko's verlx>nden zijn heb
ben gesteld 

Ook nu telt m̂ en m alle partijen van 
die « warmmakers », die als de warmge-
maakten voor federalisme, waarschuwend 
de armen opsteken en veto's stellen. Dit 
soort warmmakers ziln de opportunisten, 
die met een schuin oogje lonken naai f^n 
plaatsje m de giote partijschaapstallen. 
De Vlamingen moeten vooral die lokvin. 
ken schuwen; het zijn de onder^^ver» 
T«n onze kradtt. ""' . 

duHse steUlngen te Steenstrate, fluister
den ze mekaar toe : u Als de ene sterft^ 
de andere, ook >i. Na de aanval vonden 
brankardiers de twee gebroeders bij me
kaar, gesneuveld aan de voet van een 
knotwilg, in het nomandand. Dte moedige 
Jonge Vlamingen hebben hun i^icht ver
vuld, jusqu'au bout, wars van alle huichel-
•chtig patriotisme, en hebben ons een les 
gegeven van ware broederUefdc. 

Denkt aan de humaniora-student, Re-
naat De Rudder, die eveneens aan de Uzer 
sneuvelde en daar zijn schone ziet aan> de 
Heer weergaf, met de woorden : « Alles 
voor Vlaanderen en Vlaanderen voor 
Christus » erbij voegend : Ik wist niet 
dat een mens zoveel lijden kon. Renaat 
De Rudder stond bekend onder zijn ka^ 
meraden als de heBlge van de IJzer. Dat 
was werk^Jk een waardige zoon van 
Vlaanderen. Mocht« onze huidige Vlaam
se jeugd zich spiegelen in ralke hoog
staande volksgenoten. 

Denkt aan Lode de Boninghe en Fran»-
ke Vanderllnden, eveneens gesneuveld. 

Aan 't front hadden ze mekaar Ieren ken
nen en waren dikke vrienden geworden, 

niettegenstaande de Boninghe nit «en 
zeer aristocratisch milieu kwam, en Frans-
ke Vanderllnden uit een werkersgezin. 

Aan de IJzer bestonden geen standen. 

't Was de mens die van tel was, en zo
wel onder de handarbeiders ais onder de 
geestesarbeiders treft men schone mensen 
aan. Dit had Lode de Boninghe aan '( 
front Ieren Inzien, Alzo ontstond de ware 
Vlaamse volksgemeenschap. 

Denkt aan Joe English, aan Fr. Willems, 
aan Firmin Deprez, aan al de geslBfeüvel-
dcn, begraven onder een helden-hulde/erk-
je, want 't wareii allemaal Jongens, di» 
met een schoon ideaal bezield waren tn 
trouw hun plicht vervulden, niettegen* 
staande de onmenselijke vemederingeiv 
van wege hun Belgische oversten. 

Kameraden van de Volksunie, denkt a t 
en toe aan het lijden, geleden door uwe 
voorganger* en denkt aan de verheven, 
voorbeelden door sommigen gegeven. Dit 
«al u sterken in uw strijd voor zelfbestuur, 
waardoor Vlaanderen tot zijn voUe recht 
moet komen. 

Dixl.. 

Zij hadden geen ogen voor Vlaamse vraagstukken 
en kregen het schedtje op de neufj^ , 
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Terwijl overal door de autofabri
kanten zegebulletijns de wereld 
worden Ingezonden en koortsig ge
werkt wordt aan nieuwe modellen 
en nieuwe montagekettingen, werd 
ergens m de advertentiebladzijden 
van enige dagbladen uit het Vlaam
se land het berichtje weggemoffeld 
dat de werkhuizen van de NV. Mi
nerva uit Antwerpen wegens Ukwl-
datie van de vennootschap open
baar zullen verkocht worden 

De Minerva-personenwagen, waar
van reeds sedert jaren sprake was, 
zal wel een wensdroom blijven Het 
pleit alleszins voor de zozeer ge
roemde ondernemingsgeest van de 
grootkapitalisten « de chez nous » 
dat België de enige belangrijke 
staalproducent ter wereld is zonder 
een eigen autonijverheid 

Door het parlement van de Fill-
pijnen worden wetten klaar ge
maakt om de buitenlandse invloed 
in het bedrijfsleven te beperken en 
de eigen mensen een ruimer aan
deel m de topfunkties te bezorgen 
Een van de meest ingrijpende 
maatregelen die op het getouw 
werd gezet is de bepaling dat 2 3 
van de leden van de raad van be
heer der grote maatschappijen 
Filipino's moeten zijn « Filippini-
seren » noemt men dat In ManlUat. 

Bij ons spreekt men ook veel over 
de vervlaamsing van het bedrijfs
leven Waar de mond van de kleur-
politiekers van vol is, loopt hun 
hart echter zelden van over 

* « * 
De handel en wandel van de Bel

gische grote maatschappijen schijnt 
In de Vlaamse pers als onderwerp 
zowat taboe te zijn en de heren 
achter de schermen zullen hiervoor 
wel hun redenen hebben Omdat de 
centenkwesties altijd worden inge
roepen om de hegemonie van de 
Waalse grootnij verheid ten nadele 
van de Vlaamse volksgemeenschap 
te bestendigen, kan het geen kwaad 
te weten dat de machtige « Union 
Miniere du Haut-Katanga » in 1959 
een bruto-winst van 5 miljard 225 
miljoen kon boeken (na aftrek van 
provisies voor belastingen, rente, 
enz, bleef nog een slordig bedrag 
van 3 miljard 535 miljoen over). 
Een andere maatschappij uit Brus
sel, de Petrofina, diende zich vorig 
jaar met een winst van 522 miljoen 
tevreden te stellen Hiervan werden 
bijna 31 miljoen in de vorm van 
vergoedingen en tantièmes toege
kend aan de direkteuren, mensen 
die men toch ook niet van honger 
kan laten sterven 

Marciu 

" Bergsiromeft üeven goedkope 
drqfkracht 

In IJsland ztjn «r onielbar» grots en Heme stfomen dis ech
ter niet bevaarbaar zijn ïvegem hun sterk verval De meeste heb
ben hun oorsprong onder de gletschers. Het water w gri]s van ds 
vulkaanasse en heeft bij zeer icarm loeer dtktot)lt een onaange
name geur. Stroman die daarentegen bronioater afvoeren, z%}n 
Iristalhelder. Waar zij vathwtt het hoogland komen ztjn er tal
rijke grootsaandoende loatervallen. De meest bekende i> zeker de 

Gulfoss (govdval) tn het zindvn. 
De vele hergstromen met hun watervallen en versnellingen 

bieden voor IJsland een gexeeldige krachtbron die lan jaar tot, 
jaar meer aangewend wordt om, elektrische stroom te winnen zo
dat heden dmzends h'uizen tan licht voorzien worden via dez» 
goedkope energie Daarenbutten bieden de meeste stromen een 
ongemeen rijk jachtterrein voor sportvissers die er vooral forellen 
komen tangen 

REYKJAVIK 
De hoofdstad ban IJsland is tn 50 jaar tijds uit een kleine 

havenstad met 6 000 inwoners tot een moderne grootstad gegroeid. 
Thans nonen er ongeieer 60 000 menten (40 % van de ganse be
volking). De regering is er gevestigd, men vindt er hef parlement, 
de iini I er%iteit, i ei schillende teaters en muzea 

Vissers kunnen slechts varen tot hun veertigste jaar 

36 UREN AAN EEN STUK 
WERKEN IS GEEN LACHJE 

Verdienste hangt af van grootte der vangst 

'S 1 

'^\AEF7S:LLS\ES 

Een der meest bezochte toeristische oorden in IJsland. Men 
hemeilt zeer duidelijk het latagesteente op de toorgrond Achter
aan de legel lan een uitgestorien tttitrberg 

VI 
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Het iveer is zeer grillig tn IJsland. De zon schijnt volop en enkele minuten 
later steekt er plotseling een orkaan op die een uur of twee woedt om dan 
weer even plots te verdwijnen. Wtj hebben enkele hachelijke ogenblikken 
meegemaakt aan boord va/n de Oostendse treil er « Van der Weyden ». Sotns 
komen reusachtige waterbergen en stortzeeen op het schip aandieunen De 
bemanning op het voordek is vastgesjord aan touwen want het gebeurt meer
malen dat ZIJ m een twee meter hoge vateriloed als ifio^nlken lan toor-
naar achterdek worden gestuwd 

percent naareelang de opbrengst, den op 
tegen de uren arbeid, «n de haast on-
men^UJlce omstandigheden warrln dea» 
soma verricht wordt' 
Geen IJalandvlaser houdt dit werk tot 
zijn veertig jaar vol, dat hebben wlJ tawi-
wens bemerkt op het schip, waar bijna 
alle matrozen tussen de zestien en de vijf 
en twintig Jaar oud waren De meeeten 
zijn t>eginnen te varen op IJsland als 
scheepsjongen op veertienjarige leeftijd 
Het pijnlijkste is de penaloenregelmg D« 
visscfs kunnen er eerst van renleten op 
hun vijf en zestigste jaar, wanneer ze rot 
gewerkt zijn en zich lam van reumatbme 
nog slechts met moeite kunnen voort
slepen. Dat is de klacht van de Vlaamsa 
vissers, de bittere schaduwzijde van een 
op het oog romantisch beroep Het is 
trouwens waarschijnlijk juist door het 
feit dat onze visserstloot uitsluiternd uit 
Vlammgen bestaat, dat zij zo stiefmoeder
lijk door de regering behandeld wordt 

Staf de Lie 
Volgende week Amerikanen bestolcen 

walvissen met bommen 

N« een storm di- een dag en een nacht 
aanhield u» li«t weder echter meer stand
vastig genrorden Het leven herneemt aan 
bootxl zijn g-ewone gang en het net wordt 
regelmatig om de drie uur opgehaald 

BFUZEV ANGST -.^ 
Tot nu toe is de vangst regeanatig ge-
weesU Oo negende dag na de afvaao-t̂  
duS de vierde dag van de visvangst slaan 
we een reusachtige school schelvis in het 
n£t Eien vrachtje vaa minstens tien ton 
vi« dat In zeven keren bovengetrokken 
dient ts worden Deze mooie vangst komt 
veel goedmaken van wat wij, bij hot ver
lies van het net, de vorige dagen ver
speeld waren 
Het uitzicht la zeei goed, voornamelijk 
op de bergen vwi Ingoldsofdl die met 
sneeuw «*i ijs b©di*t zijn en een prach
tig dekor voimen met de schiumendo 
branding wanneer ae door de zon l>e-
schenen worden Voor de IJslanders moet 
het echter niet moeilijk zijn zich later 
eventueel op de maan te gaan vestigen 
want talrijke landschappen met de ron
de vormen en de afgeknotte kegei« van 
de viKJegeie vulkanen hebt)en veel w^g 
van de voorntellingen die men ons van 
deze planeet tracht te geven 
VISSERS HEBBEN HONDENLEVEN 
Het is adrJiemaal met zo looakleuiig ge-
ateld met de vissers WiJ denken aan het 
paartje dat op de pier te Oostende stond, 
juist toen een diepzee visser binnenliep 
van een dnewekenreis naar IJsland 
« Kijk » zei da Jongen met landrotten-
wij&heid tegen zijn meisje Die zijn van
nacht uitgevaren « i ze lopen nu binnen 
met een grote portie vis z^. verdienen ge 
makkel'jk geld » 

Oppervlakkig bekeken verdienen de vis
sers die op IJsland varen een mooi duit, 
njaar dan moet men eerst de harde wer
kelijkheid o^der og«i zien om te be-
sejCfen dat niet alles goud u wat blinkt 
Om te tiegmnen • op heen- en terugreis 
een normale dagtaak met daarbij acht 
uur wacht Op de vissenj zelf, die tien 
dagen duurt, doorlopend werken zonder 
afgelost te worden, dikwijls als de vangst 
goed la, zea en dertig uur aan een stuk 
Hoe da^ mogelijk i s ' Als «• veel vis op 
het dek komt dan gebeurt het meermaals 
dat ei ruim drie uur voOTblj gaat eer de 
vangst geremigd w en in het ruim gelxw-
gen Net de tijd om weer te gaan win
den 

In de .wmei wanneer de middemachb-
zon de duisternis verdrijft, wanneer het 
weder mild is en de zee kalm, dan kan 
het er allemaal nog door 's Winters ech
ter wanneer de duisternis enkel maar 
even overgaat m schemering van twaalf 
tot drie, als touwen, stangen mast«i en 
alles wat zich buiten op het dek bevindt 
met een liJf-dikke ijslaag Ijedekt is, dan 
IS liet werk op een Uslandvaarder hele-
mz&\ geen lachspel Wanneer ge in uw 
warme kooi zijt gekropen om heel even 
de stranane botten te kunnen strekken 
en do bel dan weer gaat wanneer ge 
vliegenvlug in d« haU-ontdooide jekker 
en de mikbotten moet kruipen en wan
neer ge dan buitenkomt in de barre kou 
Om een stortzee over het warme Ujf te 
krijgen, dan ijegrijpt men pas hoe vrese
lijk hard het is visser te zijn Wat weegt 
het loon dat meestal afhangt van de 
vangst want de opvai enden hebben een 

BIEF Si UKKEN ZO GROOT M» 
SOFPBORDEN 

Het eten aan boord van een IJsland-
vaarder, is buitengewoon goed ver
zorgd, want het is eigenlijk de enige 
troost gedurende het harde werk op 
de wekenlange reis De kok zal in 
zijn kombuis dan ook geen wortel 
schieten want hl) heeft het druk bij 
zijn potten en pannen om tijdig 
klaar te komen voor de maaltijd en 
beter dan gelijk wi© weet hij hoe
veel de twmtig opi arenden kunnen 
verslinden Hij heeft een ruime ijs
kast ter beschikking waarin vlees, 
groenten en andere eetwaren steeds 
vers gehouden worden 
De kok van de » Van der Weyden » 
Il als een vader voor zijn mannen, 
steeds een vriendelijk woord, steeds 
de vraag : « wat moet het voor U 
zijn "> H Altijd beste zeemanskosl ook 
breeduit overgoten met een borrel-
inhood van de bijtende Eng«lse 
9SUS. 
Wat denkt V van biefstuk met spie-
gel-ei, snert met broodkorstjes, hnt-
sepot, gebakken aardappelen met 
spek, geroosterde Iiaal, heQbot, tong 
en andere vissoorten om dan de pan-
nekoeken met bruine suiker niet te 
vergeten. Wij hebben op de Vaiv der 
Weyden trouwens de grootste bief
stukken gegeten die wij ooit te ver 
orberen kregen, ze waren zo groot 
als «oepschotels 

Een vangst lan tien ton tis Het was de mooiste dte wtj boven 
haalden. Ztj bestond meestal uit schelvis 
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NAAR NEW YORK 
MET DE SUPER DC-6B 

SUPER TOERIST KLAS 
aan een lager tanef dan « Economy das» » 

VOLLEDIGE M X A L T I J D E N 
verfrissingen, dranken, enz zonder supplement 

REGELMATIGE UURROOSTERS 

heen en terug »lecht« t l Ö . Ü U U f " 1* 

VRAAO ONZE BIJZONDERE VOORWAARDEN 

«FAMILY PLAN» 1 

OFTLCmiR 
ICELANDIC AIRLINES 

Vraag inlichtingen aan uw reisbureau of aan LOFTLEIDIR 
Lange GailtiuUttraat 14, Anwerpen - Tel 

Ravensteinttraaf 66, Brussel - Tel 
32 92 50 

13 23 39 
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