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Verder in ons blad zal de lezer
nog een oproep vinden tot linantiele steun voor onze T.V -uitzending Inderdaad — zoalb wij
verleden week reeds uitvoeriger
meldden komt de Volksunie
voor het scherm van de Vlaamse Televisie op donderdag 8 oktober te 19 u 45. De radiorede
van Mr Schiltz gaat op woensdag 7 oktober te 19 u 50 Het^ is
vooral de T V -uitzending
die
ons veel geld zal kosten. Daarom vragen wij U nog eens a a n dachtig onze oproep op bladzijde 5 te willen lezen.

VERKRIJGBA^R B!J A l l E DAGBLADVERKOPERS

Mr Hugo Schiltz,
lijstaanvoerder te An werp.
Mr F van der Eist
volksvertegenwoordiger.
Voorzitter • Rudi van der Paal
Zang door Kor van der Goten
en Hugo Raspoet.
Omlijsting
door het
gezelschap
« Nele » met Kris Deroo.
ALLEN DAARHEEN!

«Antwerpen boven » Deze leuze heeft '•ja
Antwerpse VU. — ter gelegenheid van de
verkiezingen — tot de hare gemaakt
En niet alleen nu, maar ook in de toekomst
zullen WIJ deze slogan indachtig blijvea.
Als echte Antwerpenaars, als leden van 'n
partij in dienst van ons volk, gaat indeidaad het belang van onze mensen bovei
al de rest.
WIJ zijn niet gebonden aan de Brusselse
franskiljonse kapitalisten die met alle mogelijke middelen de ontwikkeling van Antwerpen trachten af te remmen en die in
de huidige stadshuisregeerders gemakkehjke en gewillige dienaars voor hun pohtiek hebben Hoe is het anders verklaarbaar dat broodnodige kiedieten voor de h a ven van Antwerpen — onder meer voor de
aanleg van het zevende havendok en het
graven van een tunnel onder het zeekanaal
Zandvliet-Kruisschans — geweigerd woiden door de Brusselse ministeries •> Hoe is
het anders mogelijk dat de Antwerpse
luchthaven te Deurne wordt afgeschaft,
daar waar iedere moderne Europese haven
over een degelilk ingericht vliegve'd beschikt "^
Hoe is het anders te verklaren dat een
wereldstad als Antwerpen, nog steeds niet
over een universiteit beschikt die voldoet
aan het schreeuwend tekort aan dergelijk
onderwijs in Vlaanderen en vooral m het
Antwerpse ''
Moeten wij verder wijzen oo ae veikeerschaos in onze stad, vergeleken bij Brussel
waar op ieder kruispunt een tunnel of een
viadukt ter beschikking van de automobilisten staat ? Moeten wij nog de aandacht
vestigen op het getreuzel met de nieuwe
tunnel of het werkelijk wraakroepend a a n slepen van de E-3 snelweg, waarmee —
ondanks alle beloften — nog steeds niet
begonnen werd "> Moeten wij nog eens de
diktatuur van de twee grote partijen aan
de kaak stellen, de BSP en de CVP die
iedere benoeming of iedere verhoging In
een stadsbetrekking, afhankelijk maken
van de kleur der partij-lidmaatschapskaart
en niet van de bekwaamheid of de behaalde diploma's ?
Wij zouden zo kunnen voortgaan over de
jeugd- en gezinspolitiek, over de woningbouw, het onderwijs enz.
Zoals het thans is kan het niet blijven
voortgaan De Volksunie wil daar verandering in brengen. Zij kan dat met de
steun van alle lezers en simpatizanten.
Deze laatste week voor de verkiezingen
dient nog een grote inspanning geleverd
te Antwerpen Maar met de inzet van ieders krachten wordt het mogelijk gemaakt
dat de stem van de Volksunie krachtig
versterkt wordt in het Antwerpse stadhuis.
Dan wordt een onafhankelijke en slechts
aan de volkswil gehoorzamende oppositie
mogelijk een oppositie die geen blad voor
de mond zal nemen, maar luid en vastberaden h a a r stem zal laten weerklinken.
Mr Hugo Schiltz
Gemeenteraadslid
Lijstaanvoerder V.U.-Antwerpen
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ANTYVERPEN : DE ECHTE VLAAMSE HOOFDSTAD
OPEN BRIEF AAN G.V.P.-STUDER ENDEN
ANTWERPEN BOVEN!
EEN BOER WORDT VAN ZIJN ERF GEJAAGD
ZWENDELEN BANKROET
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DAVIDSFONDS
Mijne heren,
Mijn inziens verd ent, de hulde
tam de heer Amter, en de vooi'afgegane besprekingen van h e t DïtVidsfonds wel eens in een luxelijstje in ons weekblad te verschijn e n . De commentaren over deze
ïiu'de, en de sektievergaderingen.
bevestigen ons de gezonde wijze,
waarop deze « grootste cultui-ele
organisatie van Vlaanderen
»
stelling neemt.
Stelling neemt, inzake federalisme, met een juiste fcMrmulering
v a n h e t « waarom federalisme »
en « daarom federaJlisme » .
Meer nog, we zien, hoe deze organisatie h a a r leden en alle andere bewuste Vlamingen
ertoe
aanzet « bij h e l vervullen hunn e r poültieke püichten h u n vertrouwen te weigeren a a n degenen,
die zich bijvoorbeeld zouden neerleggen bij een publiek rechterlijke minorlzM-ing van de Vlamingen » h e t verheugt ons te h w e n
d a t die door en door KatoUeke
organisatie » fen beroep doet op
andersdenkende
Vlamingen
om
één te zijn. Eenheid in de strijd
voor Vlaanderen.
E,D.B. - Bdegem.

BEGONIATEELT
Toen de begonlateelt er niet al
t e schitterend meer voor stond,,
werd de G.B.C.O. (Gentse Bloemenbollen Coöperatieve) gesticht.
D a t gebeurde in het voorjaar 62.
De Belgische Boerenbond n a m deze coöperatieve onder h a a r bescherming en garandeerde d a t al
wie toetrad tot de GBCO, zeker
kon zijn van de betaling van zijn
bloembollenoogst. Met de ledenwervmg werd een begin gemaakt,
m a a r d a t ging niet zo gemakkelijk
als men aanvankelijk
vermoed
had. Men mag niet uit het oog
verliezen d a t die kwekers onder
de middeleeuwse druk staan van
enkele exporteurs, welke die menfeen zodanig de schrik op het lijf
Jagen, d a t zij praktisch tot geen
^ k e l e vereniging durven toetreden. Zo geraakte de GBCO a a n
113 leden op de meer dan zeven-

nonderd bloembollenkwekers.
De
aanges otenen kregen k'eine voorsohotten van de BB. die slechts
toegestaan werden wanneer aankoopfacturen van Exporteurs kon.
den voorgelegd worden. De BB
n a m natuurlijk geen risico. Een
goed half jaar na de levering kon
a a n de leden m a a r 64 % van de
prijs uitbetaald worden, vanwege
h e t niet verkopen van ruim 3,5
mllj. bollen, De coöperatieve leed
een verlies van + 7 milj. F om h€t
In klinkende m u n t uit te di'ukken
en natuurlijk m e t h a a r de aangeslotenen.
I n juni 63 werd dan een algemene vergadering van de GBCO
samengeroepen. Daar
verscheen
ook een hele bende fijngeklede her a i van de BB Bijna ai de aangeslotenen (95 %) zagen in d a t
h e t een kwestie was van volhouden en ondanks de geleden verliezen stemden ze voor h e t behoud
van de GBCO. De BB zegde ook
een steun toe van 3 miljoen en
m e n kon verder werken.
De GBCO h a d echter zonder de
waard gerekend. Op aandringen
van de BB werd 14 dagen later
een nieuwe algemene vergadering
samengeroepen. Daar
verscheen
slechts één eerbiedwaardige BBm a n om te verklaren dat de BB
wel drie miljoen wüde geven, m a a r
aJleen als de GBCO ontbonden
werd. Onder deze finantiele druk
zijn de meeste kwekers gezwicht.
Ze stemden voor de liquidatie van
de GBCO en h e t onherroepelijke
was gebeurd. De bloembollenkwekers waren weer machteloos en
moesten beleven dat de « Exporteiurs » in 1963 opkochten 15 %
onder de vastgestelde prijs.
De « Exporteurs » hebben bij de
BB enkele goede vrienden, die
daar natuurlijk voor niets tussen
zitten.
Voor buitenstaanders k a n het
goed zijn te beklemtonen d a t de
betalingen aan de bloembollenkwekers eerder op een rare manier gebeuren. Ze werden in h e t
verleden steeds met kleüie voorschotten betaald en de rest kwam
dikwijls m a a r n a vele maanden.
Ook daarin h a d de GBCO verandering kunnen brengen. De gro-
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ten hebben er a n d e r s over beschikt m a a r wij zullen ons niet zo
m a a r gewonnen geven.
T.D,S.

Z.I.V. - TERUGBETALING

J.B.

Waarde Redaktie,
Er zal geen terugbetaling geschieden bij een rechtstreeks beroep op een specialist.
Deze a a n g e n a m e verrassing voor
werkman en middenstander kon
m e n vernemen in de « Gazet van
Antwerpen ». Voor de zoveelste
m a a l is minister Leburton en met
hem, de ganse regering en vakbonden, door de knieën giegaan,
voor de willekeurige eisen van de
Syndikale Kamers der Geneesheren, m a a r ook voor de mutualiteiten, die er alle baat bij hebben.
Eerst de beugel van de huisdokter
en d a a r n a deze van de specialist.
Is dat geen geldklopperij op grote schaal? I s d a t geen groot schandaal waar CJhristelijke organisaties. Christelijke ministers en anda:e
Christelijke
partijrobotten
h u n medewerking a a n verlenen?
Is dat geen CVP studiedag waart,
waar openlijk « aanbevelingen »
a a n de partijleiding, een grotere
weerslag
zouden teweegbrengen,
dan h u n
afgezaagde toespraken
van Verroken en konsoorten, die
enkel zelfbelangen op h e t oog
hebben? W a t gaat er gebem-en bij
een spoedgeval op zon- en feestdagen, wanneer de huisdokter onbereikbaar is? Zelf betalen of kreperen?
Wet is wet, schreeuwde de pro-'
letarier van de Socialistische partij.
Waar blijft zijn gebrul, nu de
belangen van de kleine m a n op
h e t spel s t a a n ; m a a r dit k a n hij
niet loochenen, ook zijn profiteurs
hebben gebogen voor de machtigen, alle « Internationales » ten
spijt. M a a r hoe zit h e t n u met de
gemeenschappelijke aktie der gro^
te vakbonden AC?V, A B W ? Wel
heren Majoor en Oool, vele kleine
ogen zien met spanning toe, zonder hoop want wie gaat zijn eigen
beugel ledigen, terwHle van de gezondheid van de kleine m a n ?
Voor de VU ligt hier een schone
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ANTWERPEN - BRUSSEL
Geachte Redaktie,
Onlangs kloeg een lezer in deze rubriek over de ellendige toes t a n d van de baan Antwerpen Bi-ussel, Ik kan dit ten volle bijtreden. Op dit ogenblik worden er
hier en daar (waarom doet men
h e t weer niet ineens grondig?)
herstellingswerken uitgevoerd a a n
h e t versleten wegdek. Ik heb bemerkt dat sommige versperringen
niet verlicht worden 's nachts.
Het g a a t hem hier om de roodwit geverfde vaten die de bouwvakken afzomen en die 's nachts,
m a a r vooral
bij
mist (zoals
die in dit seizoen voorkomt) geen
veiligheid bieden voor de automobilisten.
J.B.

- Antwei-pcn,

PARTfJPOLITiE
Geachte

heren,

I n de Volksunie en in h e t Pallieterke, later ook in de Gazet
van Antwerpen, verschenen reeds
berichten over h e t
ongelooflijke
optreden van de Deurnse politie
ten opzichte van de Volksunie aldaar. De Vopo's van Deurne doen
werkelijk dienst als een
soort
partijpolitie die alles laat begaan
ja
zelfs goedkeurend
toekijkt
wanneer de rode knokploegen op
de s t r a a t verschijnen, m a a r er
lustig op los knuppelt en slaat
wanneer h e t om VU-propagandisten gaat.
In welke omstandigheden onze
jongens daar te D e w n e h u n bewonderenswaardig werk doen, is
niet t e beschrijven. Hier gaat h e t
n e e echt a's in de tijd van de
katakomben.

Nog nooit is een gemeenteverkiezing zo belangrijk geweest als
nu, n c ^ nooit ook hebben de
kleurpartijen zoveel angst g e h a d
a l s nu.
E n hoe komt dat? Zij zitten
allen met de dood in t h a r t omdat wij ook meedoen a a n de verkiezing. Die schrik voor de Volksunie is wel een bewijs d a t zij op
velerlei gebied te kort schieten.
Zij huilen d a t deze kiezing a a n
's lands beleid toch niets zal wijzigen. Waarom dienen zij dan h u n
lijsten in en zouden zij er ons
willen buitenhouden, als zou deze
kiezing met het Vlaamse probleem
niets te maken hebben.
De belangen van heel Vlaanderen s t a a n op het spel en dit moet
eerst en vooral tot uiting komen
m de gemeenteraden.
Deze verkiezingen zullen
dan
ook een grote weerslag hebben en
een voorproef zijn van wat ons
land te wachten staac bij de parlementsverkiezing. Het zal gedaan
zijn met de machtswellust
uit
Brussel, die pretentie zal gekraakt
worden.
Het is Brussel d a t zich vijand
m a a k t van de twee volksgemeenschappen en dit met steun van
zovele Vlaamse platbroeken
die
n u in vele gemeenten nestelen.
Daarom stemmen wij Volksunie o p
11 oktober.
J.C. - MortseL

De redaktie draajrt geen verantwoordelijkheid voor de Uihoad der
^ p u b l i c e e r d e lexersbrleven. Ze behoudt zich het recht van keuze
en inkorting voor Over de lezersrubriek wordt geen briefwisseling
gevoerd.
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Petje a i voor de ploegen die ondanks alles toch nog schitterende
prestaties leveren in de voor h e n
zo moeilijke verkiezingsstrijd.

Geachte heren,

GRONDEN
GRÜITROOE

Bediening met
koorden'ot mat
stang en windwerk

taak, breng de bevolking zonode
nog voor de verkiezingen op de
hoogte van deze snode daad.
Humanist of katholiek, wanneer
de reuk van h e t geld in de nabijheid is, grijpen beide klauwen er
naar, als roofdieren n a a r h u n
prooien.

TEL 131 31
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211 M. L e m o n n i e r l a a n .
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«Antwerpen dood, Vlaanderen begraven». Dat zegde René de Clercq. Men

n «

l';11

verwijt de Sinjoren vaak h u n pretentie en misschien terecht. Ofschoon wat
voor pretentie wordt aangezien, vaak enkel 'n luidruchtig gemanifesteerd gevoel van wereldburgerschap is. Want wereldburger is hij, de Sinjoor die de

Jffl|

bonte vlaggen van tientallen landen o ver de fiere Schelde voorbij ziet schuiven.
Antwerpen, de stad waar de straatjongens

aan

de havenkant

allen

een

mondvol Engels, Duits en zelfs Noors beheersen. Bewust is hij ook, de Sinjoor, d a t hij de enige Vlaamse wereldstad bewoont, waarvan de haven 95 t.h.
van alle zeevervoer in ons land verwe rkt en aldus een der nog zeldzame
sterke Vlaamse troeven is in de ekonomische machtsstrijd van Vlaanderen.

Een kuituur is in de moderne tijd
slechts leefbaar wanneer zij beschikt
over enkele grote stedelijke centra
waarlangs het kontakt met de wereldstromingen in stand wordt gehouden. Daarom is het voor Vlaanderen zo belangrijk dat Antwerpen zijn
taak als grootste Vlaamse stad e r n stig ter harte zou nemen.
Antwerpen moet in Vlaanderen
toonaangevend zijn voor de kuituur
in de brede zin van het woord.
Er was een tijd dat het Antwerpse
kunst- en geestesleven leidinggevend
was voor heel België, de schilderkunst
met de Antwerpse akademie in de tijd
van Leys, De Braekeleer enz..., de muziek met Peter Benoit en de stichting
van het conservatorium, de letterkunde met Conscience en de rumoerige bent romantiekers.
Lange tijd waren de Vlaamse Oper a en de Nederlandse Schouwburg tot
over de grenzen bekend en vermaard.
Deze tijd is voorbij. De centralistische staatspolitiek zoog langzaam

beleid en het gebrek aan dinamisme
en bekwaamheid van de, sedert j a ren, socialistische leiding van h e t departement « Schone kunsten », zijn
niet vreemd aan deze evolutie. De
benoemingen in de schouwburgen
gebeurden vaak volgens politieke
kriteria en leidden tot wanbeheer,
zoals enkele jaren geleden in de
Opera.
Het gebrek aan kontakt van de
meeste schepenen met de aktieve
kultuurbeweging
(wie
van
hen
groeide op in de sfeer van de Vlaamse
Beweging ?) heeft zich tastbaar gewroken. Ook h e t totaal ontbreken
van intergemeentelijke samenwerking
op het gebied van kultuurpolitiek en
toerisme.
Nog biedt Antwerpen potentieel
mogelijkheden. Schouwburg en Opera
spannen zich in om « uit de p u t » te
geraken; schilder- en beeldhouwkunst
winnen aan kwaliteit en belangstelling. Op eigen kracht zal het evenwel
niet gaan. Een zeer aktief kultuurbe-

Het Antwerpse stadhuis : hier komt na 11 oktober een versterkte V.U.-traktie
aan bod. (Chché C.G.T.-foto de Sutter).
stelling te wekken voor onze kunstschatten. Niets wordt er gedaan om
door gedurfde initiatieven de toeristische aantrekkelijkheid van de stad
op te voeren, afgezien van de biennalen in h e t openluchtmuzeum voor

Vlaamse hoofdstad worden die ons
volk meetrekt in de vaart der komende eeuw; materieel welvarend, kultureel vooruit!
Drie voorwaarden moeten vervuld
worden. Ten eerste het afwentelen

antwerpen de echte
Vlaamse hoofdstad
m a a r zeker grote kapitalen uit Antwerpen weg. Het officiële en private
maecenaat koncentreerde zich langzamerhand te Brussel. Antwerpen
dreigde en dreigt te evolueren n a a r
een ekonomisch-welvarende,
doch
kultureel-arme stad.
De verpolitisering van het kultuur-

leid van overheidswege is geboden,
wil Antwerpen niet in een provincialistische sfeer wegzinken. Is h e t in
dit verband niet verbazend hoe weinig het toerisme te Antwerpen wordt
gesteund en uitgebouwd ? Het hotelwezen kwijnt. Weinig wordt ondernomen om in h e t buitenland belang-

beeldhouwkunst, biedt het zomerseizoen aan de toeristen alleen een m a ger theaterfestival, uitgespannen over
vele weken
Hoelang zal het nog duren vooralleer Antwerpen zal beschikken over
een schouwburgkompleks een wereldstad waardig, met tentoonstellingsen konferentiezalen ? Een kongresgebouw ook, geschikt om er internationale ontmoetingen in te organiseren en aldus de stroom van het i n ternationale geestesleven te leiden
n a a r deze, van nature hiervoor a a n gewezen stad, ontbreekt nog steeds.
De urbanisatie en de woningbouw
blijven te Antwerpen angstwekkend
kleinsteeds en staan in schrille tegenstelling tot het dinamisme van de
havenuitbreiding. De ondernemers
die door het optrekken van appartementsgebouwen het uitzicht van de
stad mede bepalen voor de komende
veertig jaar, vertonen over het algemeen een totaal gemis aan sociale
verantwoordelijkheidszin. De banaliteit van hun gebouwen wordt slechts
geëvenaard door de twijfelachtige
kwaliteit ervan Het stadsbestuur laat
begaan en bouwt vaak zelf al niet
beter Zo dreigt Antwerpen een ba
nale leliiirp «t-^H tp worden.

Het Rockoxhuis te Antwerpen, getuige van vroegere goeie smaak.
(Cliché C.G.Ï.-foto de Sutter).

Het is teiiöiot>.e ten veeg teken dat
zelfs in de voor het Antwerpse geestesleven zo belangrijke kwestie van de
universiteit, geen politiek eenheidsfront kon verwezenlijkt worden. Hoe
willen de Sinj oren meer ontzag en
meer kredieten van Brussel afdwingen, wanneer zij onder elkaar de
versleten, negendiend-eeuwse tegenstellingen niet kunnen overbruggen ?
Met h a a r wereldhaven, venster op
de wijde wereld, h a a r ekonomische
bloei, kan Antwerpen weer een

Mr. Hugo Schiltz.
van het verstikkende Brusselse overwicht in België. Ten tweede het heropwekken van het besef bij de Smjoren zelf, van hun verantwoordelijkheid en hun taak als wereldburgers
in Vlaanderen Ten derde door het
overbruggen van steriele partij legenstellingen, een eendrachtige, zeer aktieve kultuurpolitiek mogelijk maken
die het hele Vlaamse land ten goede
zal komen
Het spreekt vanzelf dat deze taak
niet beperkt bhjft
tot het bestuur
van Antwerpen-stad, doch een opdracht vormt voor de hele agglomeratie in de brede zin In afwachting
dat er een regering gevonden wordt
die de moed zal hebben het probleem
van de grote agglomeraties te beslechten, IS dan ook een sterke intergemeentelijke samenwerking gaboden.
Bij dit alles mag niet vergeten
worden dat de stad van burgemeester
iVIarniks een taak te vervullen iieeft
als schakel tussen Zuidelijk Nederland en Vlaanderen De Scheldemonding moet voor beiden een grote
Europese toegangsweg blijven, bron
van welvaart en verstandliouding.
Deze ideeën hebben de jongste /es
jaar de aktie van de Volksunie in hp*
Antwerpse geïnspireerd. Zij zullea
samen met onze vooruitstrevende
sociale en ekonomische programma's
de aktie van onze mandatarissen in
het Antwerpse bepalen.
Antwerpen boven. Vlaanderen ten
bate !
Mr Hugo Schiltz
gemeenteraadslid
Lijstaanvoerder Antwerpen-stad.
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Te beweren dat ik met gespannen aandacht uitgekeken heb
naar uw vergadering van verleden zaterdag, zou lichtelijk overdreven en voor u alleszins te vleiend zijn. Te verkondigen
echter dat uw studiedag me Siberisch koud liet en dat ik hem
gewoonweg en definitief verwees naar de afdeling « ^erkIezingslawaai », zou evenmm stroken met de waarheid.
Natuurlijk stond hij, studerenden, in het teken van het verkiezingslawaai. In een vlaag van zeldzame en eerlijke openhartigheid hebben een paar partijtrouwe joernalisten dat deze week
reeds zeer duidelijk bevestigd : « De nabijheid der verkiezingen
was een stimulans voor de vergadering ». Verre van mij echter,
hem alleen daarom reeds te verwijzen naar de afdeling der
absoluut onbelangrijke gebeurtenissen. Wel integendeel lijkt het
me een waardevolle aanwijziging voor het nut en de noodzaak
van onze bloedeigen Volksunie, aan uw vergadering-in-verkiezingstijd te meten hoe ver gij leeds gedreven wordt door de
vrees voor de elektorale konkurrentie. Dat is juist het voor u zo
onprettige en voor ons zo verblijdende nevenaspekt van uw
plotse studieverlangens : zij tonen overduidelijk aan dat de por
in de rug wel degelijk gevoeld wordt. Om in de terminologie van
de nieuwbakken historicus Verroken te blijven : de keffertjes
van de Volksunie houden die hele grote Vlaamse C.V.P. lekker
wakker. En om een vraag van diezelfde Verroken eens om te
keren : wat zou de Vlaamse beweging zijn zonder ons, zonder de
Volksunie ?
Ik hecht, studerenden, niet al te veel belang aan de inhoud
der verslagen en tussenkomsten op uw bijeenkomst. Dat een
gc])rikkelde De Saeger - en De Saeger is altijd geprikkeld, kwestie waarschijnlijk van een of andere onvolkomenheid in de spijsvertering - woest over de Volksunie is te keer gegaan, och kom,
v i e zou het hem kwalijk nemen ? Dat Verroken in de jongste
twintig jaar slechts Vlaamse C.V.P.-overwmningen heeft zien
boeken, wisten we reeds uit de omvangrijke Vlaamse biibel-indundruk, die in schijfkens in de « Standaard » verschijnt.
Belangrijker lijkl mij, studerenden, het feit dat in het debat
vooral mindere goden aan het woord kwamen. Mensen die
stammen uit wat gemeenlijk in politicis « de bazis » wordt
genoemd. De bazis die veel en veel vlugger en heftiger reageert
op de stromingen en prikkels in de brede massa. De bazis die
veel en veel vlugger onrustig wordt, omdat zij in haar kleine
mandaten en op haar beperkt operatieterrein direkt de dreiging van de opzettende Vlaams-nationale vloedgolf voelt. En dan
waag ik het er toch op, de reakties vanuit de bazis op uw studiedag - hoe ongeordend ook en hoe gespeend van iedere vaste
politieke wil en richting - een niet onbpHngrijk en verheugend
verschijnsel te noemen.

Over het regeringsontwerp
waarbij de verjaringstermijn
voor politieke misdrijven van
20 op 30 jaar zou worden gebracht, schreven we reeds
verleden week : het is het
kroonstuk van de Londense
repressiewetgeving, een nieuw
retro-aktief en dus onwettig
diskriminatiewapen.
Wij staan met ons oordeel
niet alleen. Ziehier wat E.P.
Boutsen, de gekende franciskaan die « De Blauwe Vallei»
schreef, en E.P. prof. De Muyt,
eveneens franciskaan en ler a a r aan St Lucas te Brussel,
in de «Gazet van Antwerpen»
schreven : «Wij zijn helemaal niet speciaal bevoegd
om de politieke verhoudingen
in dit land te beoordelen :
m a a r wat een angst voor een
Degrelle verbergt zich achter
deze schijnheiligheid ' En wat
een mensonwaardige trouweloosheid tegenover de edele
mens die Wies Moens steeds
was en gebleven is. Zelden
werd het nog overblijvende
kristelijke in onze gemeenschap zo rechtstreeks en zo
diep bedreigd als door dit regeringsontwerp.
Er drukt
reeds een zware last op ons
omdat onrecht niet hersteld
werd; het zou echter beter
zijn dat de zwaarste politieke
krizis ontstond dan dat nieuw
onrecht zou worden toegelaten ».

achter gaat zo krachtig mogelijk worden
aangeklaagd.
Dat het hier gaat om een juridische
monsterachtigheid
hoeven wij niet te bewijzen.
Het onkristelijke en immorele van dit ontwerp is echter
zo grof dat we durven vragen
dat zij, die bereid zijn iets
dergelijks in overweging te
nemen, er als regeringsontwerp officieel
mededeling
van te doen, zouden ophouden in het openbare leven
als kristenen op te treden ».
Dit is slechts één van de
talloze reakties op het regeringsontwerp dat — we herhalen het — reeds in de
schoot der regering werd besproken.
In dit verband is het kenschetsend dat op de « studiedag » van de Vlaamse CVPvleugel alles in het werk
werd gesteld om de tussenkomsten over de gevolgen
van de repressie zo sterk mogelijk te beperken en te ontkrachten.
Vlak vóór de verkiezingen
wenst de C.V.P. vooral de patriotten — kandidaat-stemmers voor de P.V.V. — niet te
ontstemmen. En
daarom
moet er over het monsterontwerp zoveel mogelijk gezwegen worden!
Ook door een Van Elslande,
een Segers, een Declerck En
zeker door een Custers of een
Leemans, zielige ontsnapten
uit de cellen van de na-oorlogse repressie.

AANKLACHT

De zeer scherpe aanklacht
van de beide paters is daarmee nog niet ten einde : «De
samenstelling van regering en
parlement zijn bekend en
daarom moet het misbruik
van de naam « kristelijk » en
de schijnheiligheid die daar

LAAG EN GEMEEN

is en blijft de uitwas van heC
verraad en collaboratie met
de vijand. Zij zijn evenzeer
tegen België en onze instellingen als zij dat waren meti
de hulp van Hitler tijdens de
oorlog». Verder heet het dal3
de Volksunie « in de leer is
gegaan bij Goebbels, de rechterhand van de massamoordenaar Hitler » en dergelijk
fraais meer.
Door wie wordt dat proza
de wereld ingestuurd ? Door
Jos Van Eynde, dé specialist
terzake ? Door een obskuur
kommunistisch krantje ?
Neen : de « Netestad » is 'n
C.V.P.-orgaan, een « christelijk » krantje.
Ter aanvulling nog dit : op
de V.U.-lijst te Lier staat o.m.
als kandidaat Bert Goyvaerts, broer van de door de
Duitsers tijdens de oorlog
terechtgestelde
Gommaar
Goyvaerts.
DETIEGE
In de Antwerpse Polder is
er om zo te zeggen geen paal
meer onbedekt. Stuk voor
stuk werden ze beplakt met
Volksunie-slogans. Dit terwijl er van de andere p a r t i j en nog geen spoor is. Waarschijnlijk moet dit fel de ogen uitgestoken hebben van
B.S.P.-manitoe schepen Detiège die in de Polder voor
een bloedarmoedige socialistische meeting moest komen
spreken. Hij gaf de sukkelaars
van de Antwerpse reinigheidsdienst, die onder zijn bevel
staan, order de propaganda
van de V U m de dorpskommen te verwilderen. Toch gemakkelijk als de « partaai »
het hele stadsaoaraat ter beschikking heeft Maar of het
demokralisch is betwijfelen

Zelden kregen we gemener
anti-Volksunieproza
onder
ogen dan dat uit « De Netes t a d » , een Liers weekblad.
Het sraat er in de zuiverste
stijl Van het hoera-patriotti-swij.
me anno 1944 : « De Volksunie

im %inv VOL v.u. PROPAGAHOA

Echter nóg belangrijker is, studerenden, het onuitgesproken
deel van uw bijeenkomst geweest. In het vooruitzicht van de
nakende verkiezingen zijn de grotere goden dan toch niet d u r \ e n
thuisblijven en hebben zij met saamgeknepen lippen het zwijgend legioen der voorste rijen gevormd. Zij waren er 1 Een
eerste-minister Lefèvre, die toch de aangewezen man was om te
zeggen « maak u niet druk, jongens. Op mijn woord van eer :
het komt allemaal in orde ». Hij was er om te zwijgen ! Een
partijvoorzitter Van den Boeynants, die toch de aangewezen
man was om te zeggen « maak u niet druk, jongens. Op miin
woord van eer : de hele partij staat achter u ». Hij was er •m
te zwijgen. De sombere Grijze Eminentie Met De Lange Arm,
Moyersoen uit Aalst : hij was er om te zwjigen ! Wat werkeli)k
invloed heeft en macht in de Vlaamse C.V.P. ontweek wellicht
niet de bijeenkomst maai dan toch iedere vorm van deelneming
aan de besprekingen.
Wat rest ons dan, studerenden, als eindkonklusie '? Weest
gepust ; ik verwijs niet naar het kennelijk gebrek aan geestdrift,
dat zelfs "de « Standaard » moest vaststellen. Ik vergenoeg er me
mee te zeggen dat uw bijeenkomst duidelijker dat ooit twee
dingen heeft aangetoond. Ten eerste : dat onderaan deels oprecht
en deels uit berekening een steeds groter Vlaamse zenuwachtigheid ontstaat. Ten tweede : dat de partijleiding van even weinig
goede wil is als vroeger, doch reeds voorzichtig moet doen
« alsof ».
En ik besluit : wanneer binnenkort de Vlaams-nationale
dreiging nog eens met een ruk vooruit versterkt wordt, eindigt
voor u allen definitief de periode van het studeren. Dan zal,
dringend en onontkoombaar, de thans ontweken vraag uit uw
eigen bazis opklinken : < heren, gij moet iets DOEN, of wij
verzuipen ».
Inmiddels tot op 11 oktober.
uw dio Genes.

Te Antwerpen was er een Volksuniesimpatizant, die in de Kloosterstraat een leegstaand hui.- ue^at.
Hij gaf de schriftelijke toelating de \oorgevel hele.uaal vol te plakken, wat dan ook prompt gedaan
werd, zelfs in volle dag, door onze plakploegen. Het is een voorbeeld dat navolging verdient. Wij
kunnen geen reusachtige reklameboren afhuren zoals de « grote partijen ». Wij doen daarom een
beroep op al onze simpatizanten : sta tijdens de week die nu ^olgt gevels, muren en borden af aan
onze plakploegen. Een simpel toelatingsbriefje is genoeg en U bewijst er ons een onschatbare
dienst mee 2
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TERREUR TE DEURNE
Reeds verleden week kloegen we de praktijken aan van
de Deurnse B.S.P, in deze
verkiezingsstrijd.
Inmiddels is het er niet op
gebeterd. ledere nacht jagen
tientallen en tientallen rode
herrieschoppers op eenzame
V.U.-propagandisten.
Voor
een paar dagen werd voor
20.000 fr schade toegebracht
aan een wagen van een Volksunie-propagandist.
Tegelijkertijd blijft het gemeentebestuur de ogen stijf
dichthouden voor de uitspattingen der « groten » en verdubbelt het zijn bedreiging,
de Volksunie te beroven van
ledere officiële propagandamogelijkheid.
Fraaie demokratie daar te
Deurne !
PECH MET LUSTEN
Bij gemeenteraadsverkiezingen zijn er steeds ettelijke
betwistingen omtrent de geldigheid van bepaalde lijsten
of bepaalde kandidaturen op
lijsten.
Zelden gebeurt het echter,
dat één der grote partijen In
een belangrijk centrum —
waar de « groten » toch een
hele staf met ondervindmg
te hunner beschikking hebben
— een flater begaat. De Aalsterse C.V.P heeft het onwaarschijnlijke
dan
toch
klaargespeeld en moet het
stellen met een onvolledige
lijst. De «beste beheerders

Van In Guido, hoofdbestuurslid VU - advokaat - lijstaanvoerder V d. groep « Volksbelangen» te Brugge-Zeebrugge (lijst nr 5).

der s t a d » maken, n a h u n
mager bewind van zes jaar,
nu nog eens extra een rotbeurt.
Meer in de lijn der mogelijkheden ligt het feit dat de
C.V.P. in de gemeente Kallo
een onregelmatige lijst indiende, die dan ook prompt
afgekeurd werd. Met als gevolg dat te Kallo slechts twee
lijsten om de kiezersgunst
gaan dingen : de B.S.P. en
de lijst « Vernieuwing » met
sterke Vlaams-nationale t e n denz en met de steun van de
Waaslandse Volksunie.
TWINTIG

m

JAAR

Verleden week vierde het
onafhankelijk
gewestelijke
weekblad «Het Vrije Waasland » zijn twintigjarig bestaan.
Het blad heeft in die twintig jaar een merkwaardige
evolutie doorgemaakt, zowel
Inzake vorm als inhoud. Het
is momenteel één der belangrijkste streekbladen van het
ganse Vlaamse land, met een
uitgebreid
spreidingsterrein
en met een omvang en een
degelijkheid die veel «algemene weekbladen » het mogen benijden.
Het is daarenboven verheugend dat «Het Vrije Waasland » inderdaad een werkelijk onafhankelijk weekblad
is, dat zijn onafhankelijkheid
regelmatig bewijst door in
Vlaamse
aangelegenheden
zeer duidelijke en zelfs scherpe taal te spreken.
« Het Vrije Waasland » is
één dier langzaam talrijker
wordende streekbladen die
begrijpen dat politieke obedientie zeker niet de beste formule is om te slagen. Steeds
talriiker zijn de lezers die, na
een week hersenspoeling via
h u n kleurkrant, het op prijs
stellen ten eerste
degelijke
informatie over hun eigen
streek te ontvangen en ten
tweede het « groot » nieuws
ook eens samengevat te zien
naast het kommentaar van
onafhankelijke en vrije kronikeurs.
In die zin kunnen streekbladen als het « Vrije Waasland » een zeer belangrijke en
pozitieve rol spelen.
We wensen onze konfrater
het allerbeste voor de volgende twintig !

We leven in een vreemd land. In een
staat, bekend om zijn « puik » wettenarsenaal, doch een staat, waar dit
wettenarsenaal door zoveel mogelijk fui
met de grootst mogelijke elegantie feestelijk wordt ontdoken. De belg is een
wetsontduiker bij uitstek en het geldt
in den lande als een bewijs van slim-

TZENDING
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Verleden dinsdag sprak de
algemene sekretaris Wim J o rissen voor de radio. De tweede uitzending voor de mikro
van de B.R.T. gaat op woensdag 7 oktober te 19 uur 50
met als spreker Mr Hugo
Schiltz de Antwerpse lijstaanvoerder. Tenslotte hebben
wij op donderdag 8 oktober
te 19 uur 45 het T.V.-programma van de Volksunie.

rijke
stortingen
noteren.
Daarbij mag en kan het echter niet blijven. De bijdrage
van allen die ons genegen
zijn is er nodig om ons T.V.programma te vefwezenlijken.
Stort daarom een zeer milde gift op pr nr 1476.97 van de
Volksunie te Brussel 1. Ook
een briefje van 20 fr in een
omslag op adres Volksunie,
M. Lemonnierlaan 82 te Brussel is welkom.

de kas nooit genoeg kan gespijsd worden vooral niet in
het vooruitzicht van de komende parlementsverkiezingen die aan de partij een nog
veel grotere inspanning zullen vragen.
Trouwens wordt, zodra de
ingekomen steun het voor de
T.V.-uitzending benodigd bedrag heeft overschreden, het
batig saldo gestort in het
speciaal fonds voor de parlementsverkiezingen.

Reeds verleden week hebben wij uitvoerig meegedeeld
dat dit laatste programma
ons een heleboel geld zal
kosten. Wij deden dan ook
een oproep tot finantiële
steun. Reeds deze week mochten wij verschillende belang-

Wij hebben lang gestreden
om onze plaats op het T.V.scherm te verkrijgen, nu is
het zover. Maar nu is ook het
woord aan U allemaal om er
voor te zorgen dat wij het
kunnen blijven
volhouden
En wees ervan overtuigd dat

Wij rekenen op U hoewel
wij weten dat reeds herhaaldelijk en ook bij gelegenheid
van de gemeenteverkiezingen
een beroep op uw geldbeugel
werd gedaan. De nood is echter groot : S.O.S. T.V.-uitzending !

Belgen gelijkheid in rechte en in feite »
heeft daaraan niks veranderd. We zouden over de staat als wetsontduiker
bladzijden kunnen schrijven.
Om bij het recente verleden te blijven
geldt de kreupele taalwet van 1963 als
een potsierlijk maar tevens ergerlijk
voorbeeld van wetsontduiking door de

GE Sf AS
AlSWERKGEVER-WETSQHTDUiKER
heid of sluwheid als men zoveel en zo
dikwijls de wet kan omzeilen .
De « Zwaantjes » en de belastingskontroleurs liunnen daarover een hartig
woordje meepraten.
We hebben echter in de kunst van het
wetsontduiken een befaamde leermeester, de staat zelf. En vooral daarover
kunnen de Vlamingen een hartig woordje meespreken. Artikel 6 van de grondwet : «De belgen zijn gelijk voor de Wel»
is tot op heden na 134 jaar in België
een sinistere komedie gebleken, en de
mooie belofte van Albert I aan de frontsoldaten. « Na de oorlog krijgen de

staat zelf gepleegd. Denken wii maar
even aan de zogenaamde eentaligheid
van akten van vennootschappen in het
Vlaamse land opgericht, aan het gesjacher met de Vlaamse klassen in de
Voerstreek en de officiële tweetaligheid
van Brussel.
Maar ja, dat geldt alleen de « flaminganten J> zegt men. Laat ons niet naïef
zijn. Op verschillende terrehien speelt
de staat wetsontduiker als werkgever,
tot grote schade van de kleine man, die
er het slachtoffer van is .Onlangs kwam
ons nog een dergelijke ergelijke toestand aan de oren. Het betreft de dien.st

van het staatszeewezen der scheepsbouw
te Oostende, afhankelijk van het ministerie van Verkeerswezen.
Iedereen weet, dat de minimum lonan
en loonbaremas in de private sektor
opgesteld worden door de paritaire
kommissies van werkgevers en werknemers in een bepaalde sektor en dat
die kracht van wet hebben.
Welnu, in die dienst te Oostende waar
geschoolde werklui als : mekaniekers,
paswerkers, draaiers, frezers, schavers,
electriekers, ketellappers, lassers, koperslagers, meubelmakers, scheepstimmerlieden, smids, schilders, metsers, (mogen
wij hier de geoefende losse arbeiders
ook vernoemen die in 't zelfde geval
verkeren) werkzaam zijn, wordt aan die
werknemers na 4 jaar vaste dienst een
loon uitbetaald, dat neerkomt op ongeveer 35 fr./u. terwijl in de private sector v/ 10 tot 15 fr. meer wordt betaald
voor 't zelfde werk. Het duurt 30 j .
vooraleer die vaklui aan een normaal
loon komen. Ze hebben dus eventjes
30 j . onder de prijs gewerkt. Het straffe
van het geval is dat het toegevoegd personeel dat op zijn beurt 3 tot 5 F. per
uur lager staat dan het normale uurloon, nog beter betaald wordt dan het
vast personeel.
Ter zake in de ouderdomspensioenregeling bestaan ook ergelijke onregelmatigheden. Zo zou iemand die op 30jarige leeftijd in dienst is getreden

moeten werken tot zijn 76 jaar om een
normaal pensioen te bekomen. Het
A.C.O.D. en de C.C.O.D. beweren voor
die zaken al jaren op jaren vruchteloos
gewerkt te hebben. In diezelfde scheepsbouw vegen die slndicaten hun hielen
aan de vierjaarlijkse verkiezingen voor
de ondernemingsraad die uit mannetjes
met een jaknikkerskompleks is samengesteld. Op enkele na hebben alle werknemers met volledige instemming van
de directeur een verzoekschrift aan de
minister van Verkeerswezen gestuurd.
Dit verzoekschrift werd op 8 juli verstuurd en zou reeds bij de Minister in
onderzoek zijn. De klassieke administratieve sleur kennend, heeft onze volksvertegenwoordiger Frans Van der Eist
aan de minister een parlementaire vraag
gesteW die luidt « Door het personeel
van de Scheepsbouwdienst van het Zeewezen wordt sedert geruime tijd aangedrongen op een herziening van de
weddeschalen en een aanpassing van J e
lonen aan de normale lonen uitbetaald
in de privé-sektor.
Kan de Heer Minister mij meedelen
of in deze aangelegenheid reeds een
beslissing genomen werd, zoniet hoever
het onderzoek gevorderd is >.
Wij hopen dat in die zaak spoedig een
bevredigende oplossing wordt gevonden. Ook in de Staatsdiensten moet
immers gelden « gelijk loon voor gelijk
werk ».
Mik Babyion.
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SAEGER ...

La libre Belgique van vorige woensdag (30-9) verdiept
zich over de «afzweringsrede»
van Jos de Saeg;er op de studiedag van de CV.P. van vorige zondag.
Zij haalt « Le Matin » aan,
die schreef dat «het misprijzen » van De Saeger « voor de
Ijzerbedevaarders klaarblijkend is» en die daarvoor in
h a a r nopjes is.
Daarna buigt ze zich over
de gedaantewisseling (volteface) van De Saeger en onderzoekt ze zijn verlaten van
h e t Vlaams standpunt.
Drie mogelijkheden worden
vooropgezet.
11. De intieme vriendschap
met Spinoy, door wie hij
hoopt minister te worden en
itoch burgemeester te blijven.
2. De Saeger zou menen dat
het gros van het Vlaamse
volk de Vlaamse agitatie beu
is.
3. August Cool zou De Saeger
aanbevolen hebben opnieuw
In de volgzame C.V.P.-gelederen te treden met het oog op
zijn verdere loopbaan. Een
strakke Vlaamse houding zou
zijn kansen op een ministerschap in de volgende C.V.P.B.S.P.-regering verbeuren.
EN ZIJN LOOPBAAN
»••
Als we zien hoe De Saeger
te Mechelen één is met Spinoy (één zoals Theo Lefèvre
en Paul Henri Spaak) en hoe
hij de jonge Vlaamse diplomaten «Fayat-boys» noemt,
om de socialisten in het ge-

vlei te komen, lijkt ons de
laatste veronderstelling de
juiste.
De Saeger heeft nooit wat
anders gezien dan zijn loopbaan. Nu mag men in de
Vlaamse CV.P. wel een tijdje
de Vlaamse voorman uithangen (denk aan Frans van
Cauwelaert en P.W. Segers)
maar het mag niet te lang
duren en men mag niet bokkig zijn zoals Gerard van den
Daele.
De Saeger is niet bokkig.
Hij weet op tijd zijn spel te
vermunten.
De man is ook expert-boekhouder.
Jammer voor De Standaard,
die weer een nieuwe Vlaamse
C.V.P.-held moet zoeken. Wat
denken ze van Mon Derine ?
Zijn ambitie is -niet geringer dan die van De Saeger.
Of is Tindemans bruikbaar ?
Wij willen zelf ook nog wel
wat verder zoeken. Misschien
vinden we iets bruikbaars
voor onze goede Standaard.
PARAPLU
Het proces van de rookpotten te Leopoldsburg is in volle gang. Het zou het proces
van de legerleiding zelf moeten zijn. Zij zijn de enige
verantwoordelijken voor een
onvergeeflijke slordigheid die
drie jongens het leven kostte !
Nu zal men een paar sukkelaars van lagere rang veroordelen en de rest gaat de
dooipot in !
Klassieke metode van de
sabelslepers.

"Wie verwacht of gehoopt had dat de
Bturiiedag van de Vlaamse C.V.P.-er.'s
het einde zou betekend hebben van het
geschipper en eindelijk tot positieve
daden zou geleid hebben komt bedrogen
uit.
Aanvankelijk zou de Vlaamse C.V.P.
een eigen kongres houden. Het geschipper begon reeds toen dit kongres gedevalueerd -werd tot een voorzichtige
.« studiedag •». Doch de vertoning die
opgevoerd werd, met duidelijke electorale bekommernis en uit onverholen
vrees voor de Volksunie, alhoewel door
de Vlaamse pers van C.V.P.-strekking
dik in d« verf gezet, zal ieder objectief
•waarnemer eens te meer overtuigd hebben dat het gesebipper voortgaat.
Deze Vlaamse C.V.P.-ers, di« in de
CV.P.
een twee derde meerderheid
bezitten, hebben besloten « aanbevelingen s> te richten tot de CV .P., dus tot
zich zelf ! Dit is voorwaar een zoutloze komedie : in plaats van beslissingen, in plaats van daden ... aanbevelingen !
De strulituur van de eenheidspartij
die de CVJ'. is (met evenwel even veel
invloed van de Waalse minderheid als
van de Vlaamse meerderheid in het
partijbestuur!) bleef buiten diskussie
en dus ook geen sprake meer van
ruimere autonomie voor de Vlaamse
C.V.P.-vleugel ! Aan de oppermacht van
de unitaristen in de partij, aan de partijleiding zal niet geraakt worden. Dan
•wanneer het bewezen is dat de Vlaamse
C.V.P.-ers door deze partijleiding bedrogen werden, tenzij zij zelf de Vlaamse
openbare mening bedriegen.
Het feit blijft dat de voorzitter van
de BJS.P., de heer Collard, in de Kamer
verklaard heeft zonder enige tegenspraak dat tussen de beide regerende
partijen een overeenkomst gesloten
•werd waarbij de stemming over de
Ketelaanpassing ondergeschikt gemaakt
•wordt aan een voorafgaandelijk akkoord
over de grondwettelijke waarborgen die
&»n de Walen moeten verleend •worden.
Indien zij bet ernstig meenden badden
de Vlaamse C.V.P.-ers thans hun partijleiders en hun eerste minister moeten
ondervragen over deze overeenkomst.
Daarover hebben zij allen gezwegen.
Hom eis van zetelaanpassing zonder
voorwaarden wordt door hun ei^en
houding geloocbenstraft; zij weten zeer

IN ARREN MOEDE
Dat het archislecht gaat in
de CVP bewijst onze vriend
Woeste Moyersoen in het a r rondissement Aalst. Overal
moest hij rondlopen en knievallen doen om toch maar
wat behoorlijke kandidaten
te krijgen op de CVP-lijsten.
Ook te Meerbeke moest hij
nog n a a r Canossa gaan om
een — verdianstelijke — grijsaard van boven de 70 jaar
nog op de lijst te plaatsen.
Het kan verkeren Woeste.
Boontje komt om zijn loontje !

BEGOOCHELING
Volksvertegenwoordiger
De Saeger is niet alleen over
zijn kookpunt heen,
hij
maakt zich daarbij begoochelingen.
Te
Mechelen
schrijft hij in zijn verkiezingsblaadjes dat de Volksunie geen 2.000 stemmen zal
halen en evenmin een zetel. Hij is dus de enige CVPer die achteruitgang voor de
Volksunie voorspelt,
daar
waar al zijn andere partijgenoten van 50 tot 100 %
winst voor onze partij vooropzetten.
Bij de parlementsverkiezingen waren er voor de VU
2 800 stemmen te Mechelen.
Welnu een eerste zetel zouden we er t h a n s halen met
2.300 stemmen, een 2de met
minder dan 4.000, een derde
met minder dan 5.000,
Daar zullen we maar stoppen zo niet sterft onze goede

goed en sedert lang reeds dat de zetelaanpassing gekoppeld werd aan de
grondwetsherziening en zij weten zeer
goed waarom. Zij hebben dit aanvaard
en goedgekeurd. Thans beroepen zij
zich op de regeringsverklaring waarin
de zetelaanpassing beloofd •werd. Maar
zij hebben aanvaard en goedgekeurd
dat gedurende haast vier jaar dit punt
van het regeringsprogramma begraven
werd, wel wetend hoe moeilijk het zou
zijn het n(^ te verwezenlijken op het
einde van de legislatuur. Waarom hebben zij al die jaren laten voorbij gaan ?
Waarom hebben zij alle socialistische
eisen die in het regeringsprogramma
voorkwamen mee helpen verwezenlijken
zonder de tegenprestatie te eisen? Thans
zijn hun woorden ijdele praat.
Op de vooravond van het parlementair verlof hebben de Vlaamse C.V.P.-ers

vriend Jos nog voor 11 oktober. En we hebben hem
nog lang nodig alss propagandist voor ons.

ZUIVERE KAMPANJE
Hubert Leynen heeft to
« H e t Belang van Limburg»
iedereen bedreigd die een onzuivere verkiezingskampanje
zou voeren.
Is hij de geschikte zedenmeester ?
Voorwaar n i e t !
Bij de kampanje in 1&54
voor de parlementsverkiezingen gaf zijn k r a n t Het Belang
van Limburg een fotokopie
van een vlugschrift van onze partij. Daar stond op dat
wij amnestie vroegen, niet
voor verraders en verklikkers, m a a r voor de politieke
gevallen. Welnu in de fotocopie was het woordje niet
geschrapt.
Klaarblijkelijk vreest Hubert nu dat men te veel zinspeelt op zijn m a n d a a t in de
Limburgse
kolenmijnen,
waar hij gevangen zit als
Vlaming tussen de franstalig«n.
Maar het brengt toch heel
wat geld op, naast
zijn
hoofdredakteurschap
van
Het Belang van Limburg en
zijn wedde als senator.
Wij hopen dan ook dat
Aeze oude-rexistische politieke arrivist er zal over waken dat zijn krant, die
-specialist is in verkiezingsgemeenheidjes zich t h a n s
netjes zal gedragen.

ralen nog veel minder te verwachten is
en er is geen sprake van deze ook maar
in het minst te sparen. Doch wij kunnen
niet uit het oog verliezen dat de C.V.P.
in Vlaanderen de meerderheidspartij is,
dat zij een beslissende verantwoordelijkheid draagt. Daarbij komt dat juist
bet feit dat de Vlaamse C.V.P.-ers zich
willen doen doorgaan als uitvoerders
van een Vlaams programma, waarbij zij
voorhouden dat de Volksunie overbodig
is, ons verplicht in de eerste plaats met
hen te polemiseren.
Indien de Vlaamse C.V.P.-ers het eerlijk meenden dan hadden zij op deze
studiedag een gawetensonderzoek kunnen honden : een antwoord zoeken op
de vraag hoe het komt dat zij nederlaag
op nederlaag geleden hebben onder deze
regering, hoe het komt dat zij door hun
partijleiding én door bun eigen ministers

EEN SLAG IN HET WATER
gepoogd van de CV.P. te bekomen dat
zij zou weigeren verder deel te nemen
aan de besprekingen over de grondwetsherziening. Zij mislukten in hun
poging en er bleef niets anders over dan
een verklarng van de heer De Saeger
namens de Vlaamse C.V.P.-ers. Wat
blijft er nu over van deze bedreiging?
Men had kunnen verwachten dat de
Vlaamse C.V.P.-ers thans zouden onderzocht hebben welke houding zij moesten
aannemen tegenover hun partijvoorzitter, de heer Van den Boeynants, die
zich van de verklaring van de heer De
Saeger niets aangetrokken heeft en
verder blijft deelnemen aan de besprekingen over de grondwetsherziening.
Wij zijn niet a priori tegen de Vlaamse
CVJ.-ers gekant : •wij weten zeer goed
d«t van de Vlaamse socialisten en libe-

op beslissende ogenblikken telkens in
de rug geschoten werden. Hoe het komt
dat hun politieke invloed ver beneden
hun werkelijke betekenis in het politiek
bestel van dit land blijft.
Dit zou eerlijk en moedig geweest zijn
en zou wellicht geleid hebben tot een
andere houding en een nieuwe taktiek.
Thans is het voor alle waarnemers
duidelijk dat het gesebipper voortgaat
en dat de Vlaamse CV.P. besloten is
verder te zwemmen in de dubbelzinnigheid.
De Vlaamse C.V.P.-ers hebben besloten vooral de Volksunie aan te vallen.
Het is waarschijnlijk door de Volksunie
aan te vallen dat zij de Vlaamse zaak
het best dienen. Alleen de Volksunie is
^ermoedeliik de hinderpaal voor de
oplossing van de Vlaamse kwestie. Na
de oorlog, toen er geen Volksunie Q{

KALMPJES AAN
De Rode Vaan valt h e l
kartel VU-CVP aan te Borgerhout.
Dat is h a a i goed rechte
jMaar de Vlaamse k o m m u nisten moeten toch bedeu*
ken d a t zij zelf op tal v a n
plaatsen in Wallonië met dé.
socialisten
samenwerken*
Onze vriend Juul Dillen uit-«
maken voor reaktionair ia
trouwens onjuist. Juul I>il<!<
len is een sociaal vooruit-i
strevend man.
Zitten er trouwens in de
Volksunie
andere
lieden?
Allen volgen wij onze kongresbesluiten en die zijn
vooruitstrevend.
Voor wie h e t wil progressistisch. Voor wie dit nieU
wil,
sociaal. Ons om het
even!

V.U.-redakteur Staf De Lie,
eerste kanditaat yan de Antwerpse Polder, derde op de
Volksunielijst te Antwerpenstad.

geen Vlaams-nationale partij meer \erlegenwoordigd was in het parlement,
verklaarden Vlaamse C.VJ.-ers immers
dat de Vlaamse Beweging geen reden
van bestaan meer had en dat het moest
uit zijn met de Vlaamse kwestie. Dat
was hun oplossing !
De Volksunie overbodig ? Wat hebben
de heren gedaan vóórdat de Volksunie
voor hen een bedreiging werd ? Het
hing van hen af de heropstanding van
een Vlaams-nationale partij te voorkomen en te beletten. Indien zij hun
plicht gedaan hadden dan was er wellicht geen kans meer geweest voor het
opkomen van een Vlaamse partij. Deze
is en blijft de enige stuwende Vlaamse
kracht in ons politiek leven. Alleen omwille van de Volksunie hebben de
Vlaamse C.V.P.-ers hun studiedag gehouden. Wie zal zulks durven tegenspreken?
En aan de heer De Saeger, die opriep
tot strijd tegen de Volksunie, zouden
wij « ad hominem » willen vragen :
waarom hij, die reeds in 1946 kandidaat
•was op de CV.P.-lijst en in 1949 zijn
intrede deed in het parlement, zich pas
als vlaamsgezinde ontpopt heeft nadat
de Volksunie bewezen had dat in de
Vlaamse stroming politieke drijfkracht
aanwezig gebleven was ? Wie zou nog
te goeder trouw kunnen ontkennen de
enorme betekenis die de Volksunie
gehad heeft voor de ontwikkeling van
onze binnenlandse politiek : het volstaat de vergelijking te maken tussen de
periode vóór en na de eerste doorbraak
van de Volksunie !
De Vlaamse C.V.P.-ers, die in het
politiek bedrijf het dichtst bij ons staan,
hebben ons steeds weer ontgoocheld.
Zij hebben ons opnieuw ontgoocheld
met hun studiedag, waarvan niets zal
overblijven, waarvan niets positiefs zal
uitgaan. Het hekken blijft aan de oude
stijl hangen.
Wij betreuren dit, want het is niet
waar dat wij negativisten zijn, dat -wij
wensen dat de Vlaamse problemen onopgelost blijven. Gans onze houding is
gericht op de spoedige en afdoende
oplossing van de Vlaamse problemen.
Wie dat wil zal evenwel niet moeten
rekenen op de Vlaamse C.V.P.-ers : hun
remedie is een kwakzalverij waarvan
de ervaring reeds lang bewezen heeft
dat er geen heil van te verwachten is.
Mr Frans vaa der Eist.

DE VOLKSUNIE

wim jorissen
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Deze dagen voor de gemeenteverkiezingen zijn er van een zeer drukke
bedrijvigheid bij de Volksunie. Verleden week kondigden wij aan dat
een radio-uitzending zou plaats hebben op woensdag 7 oktober en een
T.V -uitzending van de Volksunie op
donderdag 8 oktober. Verleden dinsdag, 29 september sprak de algemene sekretaris Wim Jorissen reeds
voor de mikro van de B.R.T. Wij
brengen hier deze belangrijke toespraak in haar geheel.

Geachte Toehoorders,
De twee regeringspartijen, de CVP
en de BSP, beijveren zich haast om
ter meest om te verk'aren dat de gemeenteraadsverkiezingen uitsluitend
gaan om gemeentelijke toestanden
en dat ze mets met de regeringspohtiek te maken hebben.
Dit is een bekentenis. De bekentenis dat de twee regeringspartijen
weten dat hun politiek niet populair is en dat er heel wat onbehagen
en mistcvredenheid heersen in het
land.
Nochtans vragen wij ons af hoe de
gewone kiezer in de steden het onderscheid zal kunnen maken tussen de slechte politiek op nationaal
vlak van zijn kamerleden en senatoren en van hun poUtiek in de gemeenten zelf.
In de meeste steden gaat het immers om dezelfde personen, die én
in de gemeente de plak zwaaien én
in het parlement de wetten maken.
Het zijn dezelfde personen die hun
aanzien en him macht van burgemeester of schepene gebruiken om
op de verkiesbare plaatsen te staan
bij de parlements-verkiezingen. Daardoor leggen zij zelf de band tussen
beide verkiezingen. Ook bij de volgende parlementsverkiezingen zullen
zii steunen op hun burgemeester- of
schepenambt om opnieuw verkozen
[te worden en hun ongelukkige politiek voort te zetten.
De grote partijen steunen in het
land op de macht die ze bezitten in
de gemeenten en zo de gemeenteraadsverkiezingen niet tegen hen
zouden uitvallen zullen ze niet aarzelen na 11 oktober te verklaren dat
de kiezers hun nationaal beleid goedgekeurd hebben
Ook dat behoort tot hun vaste zeden en gebruiken.
Over deze gemeenteraadsverkiezingen zal nochtans — of men het
wil of niet — de schaduw hangen
van meer dan drie jaar verkeerde en
ergerlijke politiek :
•— de schaduw van het verlies van

voor de radio
Edlngen, van Aubel, van de Platdietse streek en van zovele gehuchten en gemeenten langs de
taalgrens;
de schaduw van de verdere stelselmatige verfransingspolitiek te
Brussel;
de schaduw van het noodlottige
Hertoginnedal met het verlies en
de verfransing van de Brusselse
randgemeenten;
de schaduw van de verwaarlozing
van de belangen van landbouwers
en zelfstandigen;
de schaduw van het aantasten
van de levensstandaard van arbeiders, ambtenaren en bedienden door geknoei om en vervalsing van de indeks;
de schaduw van de onrechtvaardige verdeling van de door de
gunstige konjunktuur geregeld
stijgende nationale welvaart, tus-

Algemeen Belgisch Vakverbond twee
jaar geleden, toen algemeen sekretaris Major er verklaarde : « Mijn
vriend Spinoy en ik hebben alles gedaan voor industrie in Wallonié, zelfs
ten koste van Vlaanderen ».
Wallonië dat tienduizenden vreemde arbeiders moet invoeren krijgt de
fabrieken. De Vlaamse arbeiders
moeten maar naar ginder gaan.
Dat is sociale politiek. De acht
urendag wordt zo een bespotting
Klaarblijkelijk
beschouwen
de
Vlaamse socialisten echter dit urenlange pendelen elke dag als de ideale oplossing voor de vrijetijdsbesteding van onze arbeiders en voor hun
kulturele verheffing.
Het voornaamste en haast enige
wapen dat wij Vlamingen in handen
hebben om onszelf uit de semi-koloniale overheersing van de franstaU-

Op het gemeentelijk vlak valt er
nog heel wat te doen.
— De gemeente staat in dienst van
het gemeenschapsleven in zo volmaakt mogelijke vorm. In de
praktijk betekent dit dat zij geen
onderscheid mag maken tussen de
burgers volgens stand of politieke overtuiging.
— De gemeente moet zich stellen
boven levensbeschouwelijke verschillen In de praktijk betekent
dit dat zij geen onderscheid mag
maken tussen de burgers volgens
hun al dan niet godsdienstige gevoelens
— De gemeente dient de minderheid
in het politieke leven te betrekken.
In de praktijk betekent dit dat
de Volksunie op nationaal vlak
zal ijveren voor vertegenwoordigers van de oppositie in het schepenkoUege als waarnemers zonder
stem.
— De gemeente dient kontakt na te
streven tussen bestuur en burgers.
In de praktijk betekent dit dat
de Volksunie zal ijveren voor
« open schepenkollegès » waar de
burgers van nabij de werking van
het gemeentebestuur leren kennen.
Het betekent tevens de oprichting
van wijkraden, die onder toezicht,
over een zekere begroting kunnen
beschikken.
— De gemeenten streven interkommunale samenwerking na,
In de praktijk betekent dit dat de
Volksunie zal ijveren voor het oprichten van kolleges van burgemeesters per kanton.
— De gemeenten dienen een beslist
Vlaams standpunt in te nemen op
het plan van de nationale politiek.
In de praktijk betekent dat dat de
gemeente druk moet uitoefenen
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de kleine kapitalistische fransta- gen en van het franstalig grootkalige top van het land aan de ene pitaal te bevrijden is onze getalen al de andere bevolkingslagen meerderheid. Die verkwanselen of
aan de andere kant.
vergooien wil zeggen definitief afOver deze gemeenteraadsverkie- zien van een vrije ontwikkeling in
zingen zal in Vlaanderen vooral de de toekomst.
zware slagschaduw hangen van de
Wat ons te wachten staat van onantl-demokratische en reaktionaire
grondwetsherziening, die de Vlaamse ze franstalige tegenstanders kunnen
meerderheid i.d. land wil vernietigen we reeds horen te Eisene - Brussel,
om de Vlamingen voor goed ditmaal, waar de P W zoals zij dat noemt, een
vast te spijkeren in de rol van mis- franstalige oase wil in het leven
roepen. De Vlamingen zullen binnendeelde tweederangsburgers.
kort Eisene - Brussel niet meer moMen zal pogen dit met zo weinig gen bezoeken om de oase - geneugmogelijk ruchtbaarheid te doen.
ten van ons franstalig Herrenvolk
Diefstallen en misdaden pleegt niet te storen met hun boeren- en
proletenmentaliteit.
Wellicht bemen in de duisternis en in stilte.
denkt
men
thans
in
de
Brusselse saReeds heeft de regering bij wet
vastgelegd dat Vlaajideren nooit lons voor de gewone Vlaamse volksmeer dan 50 % van de hogere amb- mens, die uiteraard niet meer Frans
ten zal krijgen, al telt het 60 % van kent dan de Waalse en Brusselse mide Belgische bevolking. Reeds heeft nisters en generaals Nederlands, een
de regering vastgelegd dat de Vla- nieuwsoortige Jodenster die hij zal
mingen in de Brusselse agglomera- moeten dragen als hij de grond van
betie slechts 25 % van diezelfde amb- onze eeuwenoude hoofdstad
ten zullen mogen bezetten ook al zijn treedt. Dit alles gebeurt dan in naam
de Vlamingen te Brussel veel talrij- van de Vrijheid en van de Vooruitgang, beide woorden met een grote
ker.
hoofdletter.
Alle Belgen zijn immers gelijk voor
de wet, maar de franstaligen staan
Niet alleen In de P W is men de
erboven.
slaaf van deze Brusselse franstalige
De meerderheid leveren wij wel taalrascisten, ook de BSP voert te
bij de werklozen, bij de maneuvers, Brussel eenzelfde politiek en zelfs te
bij de kleine boeren en zelfstandi- Leuven geeft ze tweetalige verkiegen, bij de lagere ambtenaren en zlngsbladen uit om de franstalige
bedienden. De meerderheid leveren bourgeoisie ter wille te zijn. De CVP
we ook bij de pendelarbeiders, waar maakt gfrSn uitzondering op de renog steeds meer dan 200 000 Vla- gel. Zelfs in het Vlaamse land deelt
mingen werk moeten ^oeken te Brus- zij met de P W de eer op vele plaatsel en in Wallonië, in Nederland, sen nog franstalige kandidaten voor
de gemeenteraadsverkiezingen voorDuitsland en in Frankrijk,
op te zetten.
Overal is er industrie te veel, alEen stem voor de traditionele parleen in Vlaanderen is er te weinig.
tijen, ook op gemeentelijk vlak, beHet waarom hebben we vernomen tekent een stem, nationaal, voor hju
op het kongres van het socialistisch traditionele anti-Vlaamse politiek.

op de centrale gezagslichamen,
telkens dit voor de Vlaamse belangen nodig is.
— De gemeente moet een zo groot
mogelijke
zelfstandigheid
betrachten.
In de praktijk betekent dit dat de
Volksunie op nationaal vlak zal
ijveren voor de onverenigbaarheid
van het ambt van burgemeester
of schepene met dat van volksvertegenwoordiger of senator.
Bij ontstentenis aan voldoende
staatsinitiatieven vallen er in onze
steden en gemeenten nog heel wat
eigen initiatieven te nemen op het
kulturele, sociale en ekonomische
vlak. Aan aktieve kultuurpolitiek
dient gedaan en een kultureel paspoort voor de jongeren ingevoerd.
Initiatieven dienen genomen op het
haast braakliggend terrein van volksopleiding en vrijetijdsbesteding. Onder meer dient gezorgd voor meer
speelpleinen, sportvelden en zwemgelegenheden voor de jongeren.
Moderne opvattingen dienen doorgezet op het gebied van de stedebouw
en meer sociale initiatieven uitgewerkt voor alle minder begoede groepen. Dringende impulsen moeten er
komen tot nieuwe industrievestigingen, omdat de staat hier grotendeels
in gebreke blijft.
De oude roest dient uit de gemeen•teschamieren verwijderd.
Deuren en vensters dienen wijd
opengegooid voor de vernieuwing.
Een aktieve opbouwende jonge oppositie meldt zich aan : de Volksunie,
Vlaams en sociaal, in sommige steden en gemeenten thans reeds verruimd tot een breed Vlaams front.
Wij hopen dat de kiezers ons de
kans zullen geven te bewijzen wat we
waard zijn.
Wij danken hen daarvoor reeds bij
voorbaat.

.8
*Anwerpen boven». Onder die Sinjorenleuze is de Antwerpse Volksunie ten
strijde getrokken voor de gemeenteverkiezlnffen. Het is een fiere leuze en
re getuigt allerminst van minderv?a,4rfligheidskompleksen. En terecht mag
Antwerpen zich doen doorgaan als de voorpost, de stad die de spits afbijt.
Het is toch te Antwerpen dat na de j ongste oorlog de eerste tekenen van
Vlaams leven zichtbaar werden. Het is toch te Antwerpen dat de Volksunie
ontslaan is. Het is toch Antwerpen da t drie VU.-parlementairen naar de kamers zond. Antwerpen, de stad van de grote Vlaamse betogingen, van het
Vlaams Nationaal Zangfeest. Antwerpen, de burcht van de Volksunie, de
kultuurdraagster van Vlaanderen, de stad waar de toon wordt aangegeven
en waarnaar in dagen van strijd wordt opgekeken. Antwerpen ten slotte,
de échte en énige wereldstad in ons land, omdat zij ligt aan de stroom die
de uitweg biedt naar alie 's Heren landen.

LIJSTAANVOERDER
MR SCHILTZ
De Volksunie is te Antwerpen voor
de gemeenteverkiezingen thans volledig zelfstandig in het strijdperk getreden met een lijst van 43 man, aangevoerd door gemeenteraadslid Hugo
Schiltz, Advokaat Schiltz is een in
Antwerpen en ook in gans Vlaanderen bekende en alom gewaardeerde
figuur. Hij is nuchter, wetenschappelijk geschoold en sociaal-voelend. Als
student behaalde hij aan de universiteit verschillende belangrijke diploma's in recht, ekonomische wetenschappen en filosofie. Hij was één
der eerste promotors van de herleving van het Vlaams studentenleven,
wat gepaard ging aan een uitgesproken sociaal gevoel. Inderdaad nam
hij als eerste in ons land het initiatief tot het inrichten van sociale stages voor studenten, thans ruim verspreid. Zo beleefde hij tweemaal zijn
vakanties als gewoon arbeider en als
mijnwerker. In 1958 werd hij — ingevolge een akkoord C.V.P.-Volksunie
op de laatste plaats van de lijst met
een indrukwekkend aantal voorkeurstemmen als gemeenteraadslid verkozen. Sedertdien leverde hij het bewijs van een grote politieke begaafdheid. In een indrukwekkende reeks
interpellaties verdedigde hij de Antwerpse belangen op ekonomisch, kultureel en Vlaams gebied : de havenui .breiding, de samenwerking van
alie Antwerpse gemeenten, de coördinatie met Noord-Brabant (Nederland), de
transmutatieklassen,
universiteit Antwerpen enz... zijn enkele der onderwerpen. Alom gekend
is zijn hardnekkige strijd voor het
behoud en de aanmoediging van de
Antwerpse luchthaven en zijn scherpe aanklachten tegen de Brusselse
geeuwhonger waaraan de Antwerpse
belangen steeds meer geofferd worden. Meester Schiltz is een man
waarop de Volksunie terecht fier kan
gaan Zijn bekwaamheid en zijn bij»
val zetten een grote partij er toe aan
belangrijke ambten aan Mr Schiltz
|i!|iii«N;ii|}i|!ijii[iii|l|ij|i!|jjjiiijf

aan te bieden. Hij heeft de verleidelijke aanbiedingen bedaard van de
hand gewezen, wat wel pleit voor zijn
grote Vlaamse trouw en zijn onomkoopbaarheid. Met Mr Schiltz verzekert de V.U. aan de Sinjoren een bekwame hardnekkige en moderne
verdediging van de Antwerpse en
Vlaamse belangen.

VOORRANG VOOR DE HAVEN
Reeds thans staat het vast dat de
Volksunie te Antwerpen op 11 oktober een schitterende overwinning zal
behalen, en dat de stem van onze
partij krachtiger dan ooit zal weerklinken in het Antwerpse stadhuis.
Samen met een lijst vol klinkende
namen, kan de Antwerpse V.U, ook
een schitterend programma naar voren brengen, programma waarvan de
voornaamste punten hier even zullen
belicht werden.
Daar is natuurlijk allereerst
de
haven. Antwerpen heeft op dat gebied een eeuwenoude traditie, bene-
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mens een faam als wereldhaven hoog
te houden. Zij wordt in haar gerechtvaardigde ambities echter op een
haast ongelooflijke wijze gedwarsboomd door de heren die te Brussel
over de plannen beslissen en tevens
de nodige kredieten moeten verlenen.
Wil Antwerpen gelijke tred houden
met New-York en Rotterdam, dan
moet de loop van de Schelde drastisch
!!!!li!!!*'*!'l';!?:f!i

aangepakt worden, zoniet blijven de
superschepen tot 100.000 ton uit Antwerpen weg. Inderdaad hebben de
Nederlanders reeds twee havens waar
dergelijke superschepen kunnen binnenlopen : Rotterdam en Vlissinge.
Deze laatste — de Sloe-haven — zal
mettertijd ongetwijfeld de grote konkurrent worden voor Antwerpen dat
gehandikapt wordt door de Schelde
die dringend dient aangepast voor
schepen van grote tonnemaat. De
bewijzen van Brusselse sabotage zijn
voor iedereen die een beetje betrokken is bij de zaak, duidelijk. Daarom
wil de Volksunie het beheer over de
Schelde losmaken van Brussel en samen met dat van de haven toevertrouwen aan een breedopgevat autonoom bestuur waarin zetelen : de
stad, samen met de omliggende besturen, de arbeiders, de havenondernemers en -gebruikers. Dit havenbeheer zou over wettelijk bepaalde kredieten beschikken en ruime bevoegdheden in alles wat de uitbouw van
de haven betreft met haar verbindingen te lanrt npr spoor en per vlieg-<
tuig (De'irne).
aovefiaicii dient zeer nauw samengewerkt met het Waasland, NoordBrabant, Zeeland en Nederland m
h e t algemeen. Het moet gedaan zijn
met het onzinnig en ongezonde bekampen van Rotterdam, waarbij voor
Antwerpen geen voordeel te halen \s
en wij ons in Nederland slechts wrok
kunnen halen'. Wanneer
werkelijk
zou kunnen gestreefd worden naar
een zeer ruime samenwerking, dan
zou van de ganse delta der grote rivieren, j a van het hele Bénelux-middengebied, één reusachtig industrieel

ontwikkeld havenkompleks te maken
zijn, het welvarendste en het grootste ifi de wereld.
HET VLIEGVELD
MOET BEHOUDEN BLIJVEN
Nauw verbonden met de haven,
juist omdat zij een aanvullende rol
speelt, is de Antwerpse luchthaven te
Deurne. De afschaffing ervan werd
beslist door de Antwerpse C.V.P.-manitoe minister Segers en de verdere;
likwidatie wordt voortgezet door de
C.V.P.-er Bertrand die met alle m o gelijke middelen de ontwikkeling of
zelfs de normale bedrijvigheid, t e gengaat. De redenen van deze onzin-*
nige afschaffing zijn duidelijk : buiten de belangen die enkele — zeer
dicht bij sommige ministers staande
— grondspekulanten hebben bi^ het
opvouwen van het vliegveld, i,"; er
ook de Brusselse geeuwhonger, Brussel dat ook hier weer opduikt om de
lakens naar zich toe te halen. Teaen
de afschaffing heeft de Volksunie,
vooral bij monde van haar gemeenteraadslid Mr Schiltz, zich krachtdadig verzet, en zal zij zich ook tot het
uiterste blijven verzetten. Alle m>ddelen zullen ons daarbij goec! zijn.
Wij worden trouwens In ons r e c h t m a tig streven bijgestaan en aesteund
door alJe vooraanstaande Antwerpse
verenigingen en k n n e e n . zoweJ u)t de
handel, de nijverheid, het toeri.<5me
en zelfs de pJaatselijke A.C.V.-afdeling van het vliegveld Deurne die b r u taal in de hoek werd geduwd door de
minister, toen zij het waagde te p r o testeren. Ook de Antwerpse pers heef:6
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eensgezind stelling genomen ten
voordele van het behoud der luchthaven. Nochtans wordt zij daarin
niet bij gesprongen door de politiekers
der grote partijen, die angstvallig
zwijgen wanneer deze kwestie wordt
aangesneden Want ook de socialisten zitten mee in het komplot net
zo goed als de liberale ,spitsbroeders
en wanneer het er op aankomt te
Brussel de luchthaven te verdedigen,
lappen zij de Antwerpse belangen
doodeenvoudig aan hun laars.
EEN UNIVERSITEIT
VPORIEDEREEN
Over het onderwerp universiteit is
reeds tot in den treure geschreven en
gesproken. Het is voor burgemeester
Craeybeckx de redplank waaraan hij"
zich vastklampt om zijn gehavend
prestige op te kalefateren Evenals de
luchthaven geldt het hier naast een
algemeen Vlaams en sociaal belang
een specifiek Antwerps belang Beseft men wel goed dat de tweede
grootste stad van het land, de hoofdstad van Vlaanderen het moet stellen zonder universiteit V Gaat het
nog langer op de grootste haven, het
grootste industrieel kompleks van het
land te laten uitgroeien zonder universitaire
laboratoria,
zonder
scheepsbouwinstituut enz... ?
Intussen zwijgt het kollege van
burgemeester en schepenen in alle
talen over dit zo nijpende vraagstuk.
De reden is gemakkelijk te vinden :
de socialisten zweren bij een rijksuniversiteit, bestuurd door de Brusselse administratie van Onderwijs
(waar zij de lakens uitdelen). Vlaamse bekommernissen spelen bij hen
geen rol (houden zij inderdaad ook
niet de franstalige sektie van de
Rtlkshandelshogeschool in stand ?)
eni^^i hun partijbelang telt.
De C.V.P.-ers houden het bij het
programma der spreiding van kandidaturen, omdat de bisschoppen dit
wensen en om via het hoger onderwijs ook hun partijbelangen te steunen (zo beletten zij immers het onts t a a n van een groep onafhankelijke,
radikaal Vlaamse hoogleraren). Het
rezultaat is dat de hele kwestie blijft
hangen.
In de piaats van deze mizerabele
politieke koehandel tussen C,V.P. en
socialisten heeft de Antwerpse V.U.
(hierin gesteund door gans de partij) een eigen oplossing : die van een
' autonome Antwerpse
universiteit,
bestuurd door een raad waarin zetelen • afgevaardigden van de Provincie, de Stad en de Gemeenten, van
de nijverheid, de handelskringen, de
middenstanders en arbeiders, de
professoren en studenten. Geen benoemingen van professoren door
partijministers maar door deze raad,
In overleg met de akademische overheid l

Een pluralistische universiteit, voor
iedereen. Een enkele universiteit
waarin gelovigen en niet-glovigen,
voor de vakken waar dit pas geeft,
onderwezen worden door professoren
van hun gezindheid : waarin iedere
levensbeschouwelijke richting zich
vrij kan uiten door aalmoezeniersdiensten, eigen vergaderlokalen enz...
maar waarin tevens een solidaire gemeenschapszin kan groeien tussen
Vlamingen van verschillende richtingen. Geen 19de eeuwse universiteit,
geen schoolstrijd-universiteit,
maar
een hogeschool der toekomst. Dat wil
de Volksunie.
UITWEGEN
VOOR HET VSTRKESR
Er is waarscnijnlijk geen tweede
stad in Europa waar het verkeer 20
chaotisch is als te Antwerpen, De onmogelijke toestanden aan de tunnel
zullen de meeste lezers wel bekend
zijn Sinds tientallen jaren is deze
tunnel te klein voor het steeds drukker wordend verkeer. Tot de bouw
van een nieuwe tunnel werd veel te
laat overgegaan en bovendien wordt
er op een ellendige wijze getreuzeld
met de uit te voeren werken. Van een
derde oeververbinding — zoals zij
steeds werd geëist door de Volksunie
— die meer naar het noorden zou
liggen en van zeer groot belang is
voor de haven die zich in die richting
uitbreidt, is er intussen geen sprake
meer. Gaat men, wanneer de nieuwe
tunnel er is voortgaan het verkeer
dat afkomstig is van de haven, of er
voor bestemd is en dat meestal uit
zeer zwaar vrachtvervoer
bestaat,
doorheen de stad blijven leiden "^
De toevoerwegen naar Antwerpen
zijn haast alle in een erbarmelijke
staat Van de E-3 is er nog steeds

ANT^VERPE
VLAAMSE POORT
OP DE WERELD

geen de minste spoor : richting Gent
gaat net over een baan die overbelast
is en talloze nmdernissen opwerpt.
Richting Nederland is het zo mogelijk nog erger gesteld. Het verkeer
naar Brussel gaat via een reeks hindernissen nauwe straten en flessennekken, terwijl de beruchte brug
(kemelbrug van de überalen neette
het destijds in de kiespropaganda
van de C V P . ) te Wilrijk er nog altijd is
Het verkeer in de omnenstad is
ongelooflijk.
De
wantoestanden
vloeien vooral voort uit een verkeerde pohtiek van openbare werken die
slechts Deoogt elektorale voordelen te
halen door net bevoordeligen van bepaalde (vooral nieuwe) wijken. In het
havengebied is de chaos volledig. Het
vrachtvervoer, de arbeiders en bedienden worden er op mee.st ongelooflijke wijze gehinderd door allerlei
obstakels en vooral door de veel te
nauwe bruggen
De Volksunie wil in dit verband
dat er te Brussel nu eens eindelijk
door alle Anwerpse mandatarissen uit
het Antwerpse stadsbestuur,
gezamelijk en krachtdadig op de tafel
zou worden geklopt. Slechts op die
wijze wordt het mogelijk dat Antwerpen het volle pond krijgt. Waar
er te Brussel op ieder kruispunt een

viadukt of een tunnel werd of wordt
gebouwd, om het verkeer vlot en gemakkelijk te doen verlopen, eisen wij
voor de hoofdstad van Vlaanderen
hetzelfde
De Antwerpse vraagstukken die wij
hier bondig uiteengezet hebben, hebben in grote lijnen ook betrekking op
de omliggende gemeenten, op de
Antwerpse voorsteden. In talrijke van
deze plaatsen neemt de Volksunie
deel aan de gemeenteverkiezingen.
In het raam van het door Mr Schiltz
uitgewerkte plan voor interkommunale samenwerking kan er /eer veel
verwezenlijkt worden en is er baat te
vinden voor een gebied dat zich tot
ver buiten het Antwerpse stadscentrum uitstrekt Daarvoor dient er aan
dezelfde touw trokken te worden
en gestreden tegen diegenen die te
Brussel de lakens naar zich toe willen halen, daarbij geholpen door hun
knechljes in de gemeentebesturen
van het Antwerpse Het is de taak
van de Volksunie ernaar te «treven
dat m de toekomst een brede intergenieen<eliike samenwerking wordt
mogelijk gemaakt waardoor hel batig saldo van de inspanningen gaat
naar diegenen die er rechl or hebben
en waarbij een eerste stap wordt
gezet in de richting van een autonoom
en eigen Vlaams beheer.

EEN BOER WORDT VAN
ZIJN ERF VERJAAGD...
H e t meest o v e r t u i g e n d e bewijs dat m e n k a n vinden o m de onbelcwaamheid, de pietluttigheid e n de o n m a c h t v a n de A n t w e r p s e s t a d h u i s poli tiekers aan de k a a k te stellen, i s te zoeken in de A n t w e r p s e P o l d e r s .
Hier kregen zij. in de loop der jaren i m m e r s het beheer over zes d o r p e n :
achtereenvolgens w e r d e n O o s t e r w e e l , W i l m a r s d o n k , O o r d e r e n en later
Lillo, Berendrecht en Z a n d v l i e t aa ngehecht bij A n t w e r p e n en ging h e t
bestuur v a n deze g e m e e n t e n over in A n t w e r p s e h a n d e n . Met de a a n hechting ging de gemeentelijke a u t o n o m i e der p o l d e r d o r p e n verloren
en k w a m g a n s de administratie bij h e t A n t w e r p s e s t a d h u i s te liggen.

De aanhechtingen konden doorgevoerd worden onder het mom van de
havenuitbreiding. En inderdaad, niemand — ook niet in de Polder —
heeft ooit betwist dat de haven zich
diende uit te breiden en dat daartoe
alle andere belangen ondergeschikt
waren.
VERLIES
VAN ZELFSTANDIGHEID
Als eerste betwisting kan evenwel
aangehaald worden of het wel nodig
was daarom de volledige zelfstandigheid van de betrokken gemeenten te
niet te doen. Het grootste gedeelte
van de dorpen valt — hoe men het
ook draait of keert — immers buiten
het bestek van de havenuitbreiding.
De gemeentelijke administratie liep
er gesmeerd en de uitvoering van
zekere plannen — die gepaard zouden kunnen gaan aan een uitbreiding
van de havenkompleksen (maar die
de Antwerpse strategen zelfs niet
hadden) zou geen hinderpalen ontmoet hebben bij de gemeentelijke
overheden, zeker niet wanneer
zij
zouden doorgevoerd geweest zijn in
het raam van een gezonde interkommunale samenwerking zoals de Volksunie die voorstaat.
Daarmee klopt men evenwel bij de
stadhuisregeerders in Antwerpen aan
dovemansoren. Bij hen is er geen
sprake van planning, van menselijke
waarden of van gezonde samenwerking. Het was er hen om te doen zoveel mogelijk grondgebied bij Antwerpen te voegen, hun kiesklienteel
uit te breiden, hun materiele voordelen te vergroten ea hun totale macht
te vestigen
De Antwerpse Polder
werd voor de potentaten van het Antwerpse stadsbestuur een echte kolonie, waar zij naar willekeur en goeddunken kunnen heersen.
Enkele voordeelden zullen hierbij
duidelijkheid brengen.

ONTEIGENINGEN
Toen bij het begin dezer eeuw, Oosterweel langzaam werd aangewreten
door Antwerpen en later — ondanks
het protest van de burgemeester en
de bevolking — helemaal werd a a n gehecht, begon hiermee voor de Polder de tragedie van de onteigeningen.
Er was geen sprake van dat de bewoners, die dan toch een offer brachten in het algemeen belang, ruim
vergoed en schadeloos gesteld werden
voor het verlies van hun bezittingen
en voor het ontnemen van hun broodwinning. Integendeel, met allerlei
dwangmetoden en drukking wist men
zo goedkoop mogelijk te onteigenen,
terwijl er van schadeloosstelling voor
het ontnemen van de broodwinning
geen sprake was.
Hetzelfde gebeurde te Wilmarsdonk en Oorderen, die in 1927 bij
Antwerpen werden ingelijfd, ook
reeds onder het motto van havenuitbreiding, alhoewel er pas nu (en dan
nog buiten de dorpskommen) werken
aan de gang zijn. De bewoners werden hier eveneens onteigend tegen 'n
appel en een ei, maar mochten tegen
een lage huurprijs in hun woningen
blijven. Deze — op zichzelf nochtans
hoogst eigenaardige handelwijze —
wordt door de stadhuisstrategen a l tijd met veel brio — als het toppunt
van sociaalvoelen — van de daken
geschreeuwd. De Antwerpse potentaten vergeten echter dat er sinds
meer dan veertig jaar geen veranderings- of herstellingswerken werden
uitgevoerd aan de huizen van Wilmarsdonk en Oorderen zodat deze
dorpen het uitzicht hebben van openluchtmuzea. Wilden de bewoners
toch enigzins fatsoenlijk behuisd zijn,
dan dienden zij de herstellingswerken zelf te bekostigen., Zo ook de
landbouwers die hun gebouwen en
materiaal dienden aan te passen aan
de moderne omstandigheden. Op dit
ogenblik worden Wilmarsdonk en

v^L ' i f *"tj« ^«« Berendrecht dat mcwt Terdwijnen onder zandepsmiitinffen
t o t o bovenaan : de doodzieke landbouwer FUl de SchiUter w o r d t ^ U ^ M
boerderijtje gejaagd.

Oorderen gesloopt, de bewoners uit
hun huizen gezet, maar van schadevergoeding vanwege de stad is er
geen sprake !
BRANDSTICHTING
De geschiedenis herhaalt
zich
steeds. Toen in 1957 drie andere
Polderdorpen, Berendrecht, Lillo en
Zandvliet er moesten aan geloven en
bij Antwerpen werden
ingelijfd,
trachtte het stadhuis ook weer zo
goedkoop mogelijk te onteigenen en
te zwijgen over schadevergoedingen
voor het verlies van bestaansmogelijkheden. Hier waren de betrokkenen
echter reeds geleerd en na gerechtelijke procedures werden zij in het gelijk g-esteld. Evenwel geeft de stad
zich nog niet gewonnen, want ook
omtrent de betaling van de eigendommen worden — door hen die een
normale prijs willen — procedures
gevoerd. Is dit geen hoogst ongezon-

denstanders die hun bedrijven en bé"
staansmogelijkheden verli.ezen, zeer
erg benadeeld, dan is dat al evenzeer
het geval met arbeiders en bedienden,
bezitters van een woning. In de met
afbraak bedreigde dorpen Wilmarsdonk, Oorderen, Lillo wonen talrijke
kleine lieden : arbeiders en gepensioneerden die er in hun bescheiden h u i zen tot op hun laatste levensdag gelukkig zouden geleefd hebben
Met
het schrale onteigeningsgeld dat de
Wilmarsdonkenaren en de Oordernaren destijds (het is nu al bijna
veertig jaar geleden) ontvingen e a
dat sindsdien zeer ontwaard is, met
de som die de Lillose inwoners voor
hun bescheiden woning thans ontvangen, kan geen nieuwe woning a a n gekocht worden, kan in vele gevallen
niet eens een stukje grond gekocht
worden, want in tegenstelling met de
bedragen die Antwerpen voor te onteigenen bouwgronden betaalt, dient
men in de naaste omgeving vier tot

BAHKROET VAN STADSPOLITIEK
de toestand ? Daar waar men de
mensen, die van h u n bedrijven verjaagd of uit h u n huizen gezet worden,
met de grootste tegemoetkomingen
zou moeten behandelen, daar waar
alles in het werk zou moeten gesteld
worden om hen te helpen bij het zoeken n a a r nieuwe bestaansmogelijkheden, laat men het zo ver komen dat
— door de schraapzucht, en de hebzucht van het stadsbestuur, de Polderbewoners zich moeten wenden tot
het gerecht om genoegdoening te
verkrijgen.
Bovendien worden de stadhuisheren kwaad wanneer zij op tegenstand
stuiten en nemen zij hun toevlucht
tot ongelooflijke maatregelen. Enkele voorbeelden volstaan : te Wilmarsdonk werd een landbouwer —
die n a een operatie aan de nieren,
doodziek te bed lag — bij het ochtendkrieken door met oorlogsgeweren
gewapende stadspolitie uit zijn huis
verjaagd, n a d a t men een smid onder
wapendwang de deur had laten openbreken. De broer van de betrokkene
die hulp wilde gaan bieden werd dusdanig geslagen dat hij naar het ziekenhuis diende gebracht waar hij
enkele dagen bewusteloos heeft gelegen ! Tegenwoordig gaat het nog a n ders : de uitdrijvingen gebeuren nu
door een officieel van stadswege a a n gestelde brandstichter, die de hoeven
in de Polder doodgewoon boven de
hoofden van de bewoners in brand
'"iTit steken '.
DE KLEINE MAN
Worden de landbouwers, de mld-

vijfmaal en zelfs tienmaal meer neer
te tellen ! Begrijpelijk dan ook dat
de zwarte vlaggen steken te Lillo !
Begrijpelijk vooral wanneer men de
behandeling kent die deze mensen
beschoren is. De betrokkenen worden
individueel n a a r Antwerpen geroepen
waar 'n streng administratieve dienst,
zonder enig menselijk begrip, zich
met hun geval bezighoudt. De Poldernaars staan er als laten tegenover
kasteelheren. Eenvoudige mensen —
en de meeste verkeren in dit geval —
staan altijd in de minderheid.

ON BEKWAMEN
Tot zover de onteigeningen. Wat
nu h e t beheer van de stad Antwerpen
over de aangehechte dorpen betreft:
dit laat op alle gebied te wensen over.
Er zouden boeken te schrijven' zijn
hierover, m a a r in het beperkt bestek
van deze bijdrage zullen wij ons
houden aan de voornaamste punten.
Buiten de onbekwaamheid om t e
besturen in het algemeen, is er v a n wege de stadhuispotentaten niet h e t
minste begrip voor de totaal van de
stadsmens verschillende mentaliteit
van de Polderbewoners. In een streek
die sinds eeuwen bestuurlijk goed
was ingedeeld — de Polderbesturen
behoren tot de oudste demokratische
organen hier te lande — in een streek
die een sterke en besloten samenho-<
righeid heeft, geheel landelijk is i n gesteld met eigen zeden en eigen gebruiken, komt Antwerpen een ware
kolonialistische politiek voeren.
(vervolg blz. 11)'
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Gemeenteverkiezingen
Op te merken valt ook, d a t op
de derde jdaats van deze Volksunielijst de schoonbroeder v a n de
hxiidige OVP-burgemeester
voorkomt en d a t de plaatselijke VOOTzltter. Pons Uyttersprot,
zijn
I^aats afstond a a n de heer P .
Bryssinckx, rustend schoolhoofd,
die op de Volksunie-lijst de houding manifesteert v a n h o n d e r d e n
B u r c h t e n a r e n die zich door h e t
geploeter v a n huidig bestuur en
ACTV-gekruIp bedrogen voelen.
De 11 kandidaten, die de iwind
in de zeilen hebben, zijn de volgende :

ITWERPEN
ANTWERPEN
D e Volksunie beeft Mer nr 4.
D e lijst ziet er uit süs volgt :
ï . Schlltz Hugo, advokaat, gemeenteraadsM.
5. Bergers Geraak, k l e e r m a t e r .
8. De Lie Staf
(Berendrecht),
joernaUst.
4. Ballet
Hendrik,
geneeshew,
oud volksvertegenw.
6. De Bouvre Ray, (Linkeroever),
vertegenwoordiger.
*. De Boel Lncien, geneesheer.
i7. Van der Sptart Petrus, scheepshandelaar.
6. Van Elsacker F r a n s , schrijnwerker.
9. Van de Leest Julia, zonder beroep.
ÏO. Deville August (Berendreeht),
bedlende.
11. Ceuppens
Benoit,
g;epensioneerde, provincieraadslid.
12. Hennissen Luc, küisjewder.
13. Olaes Edgaxd, bediende.
14. Twrfs Edward, s(aiüder.
15. Bachot Theo, autovoerder.
16. Delaihaye Karel, geneesheer.
17. Boeckx J o h a n n a , boekhoudster.
18. Van de Ven F r a n s (Berend r e c h t ) , aannemer.
19. De Vos Hendrik, lia, beheerder.
20. Van Waliendael August, havenalrbeider.
21. Van Haver Guido, scheepswerktuigk.
22. Schepmans Arthur, bakker.
23. Goethals
Karel
(Zandvliet),
hoofdboekhoudw.
24. Van Peel Maria, huisvrouw.
25. Cornells Georges, gr. oorlogsinvalide.
26. Peters Jozef, bediende.
27. Bogaerts Margriet, huisvrouw.
28. Rousseeu Cyriél, gepensionea-de.
29. Wouters F r a n s (Berendrecht).
bediende.
30. Cuypers Adolf, accountant.
31. Cluytens Jozef,
tandtechnieker.
32. Gijselinck Alfons, beheerder.
33. Cockx Maria, bediende.
34. J o r d a n Karel, elektrieker.
35. De Maeyer Karel, bediende.
36. Devriendt Hendrik, sassenier.
37. Pierre J o h a n n a , huisvrouw.
38. J u c h t m a n s Leopoldine, zonder
bra-oep.
39. Van S a n d e n F r a n s , gr. oorlogsinvalide.
40. J a n s s e n s Petrus, h a n d ^ a a r .
41. Van Breedam Hugo, mtaiteerder.
42.Roosens Robert, geneesheer senator.
43. W a g e m a n s H e r m a n , advokaat,
oud volksvertegenw.
BtMCnT
I n deze strijd- en nijvèrheidsgemeente, komt de Volksunie op
m e t een volledige lijst onder de
Blagzin : Volksbestuur door Vo3k=
unie.
De kiesstrijd is hier reeds enkele weken a a n gang tussen B S P —
kommunisten — ACV-ers die op-komen onder de n a a m CVP — en
onze eigen mensen. De Volksunie
poibliceerde reeds h a a r programm a d a t door iedereen a a n v a a r d
wordt als zijnde n u c h t a : —- ins l a a n d — en zakelijk en vooral te
verwezenlijken. Wij hebben inderd a a d nog zelden zulk een degelijk
en noodzakelijk gemeente - prog r a m m a erezien

1. Eduard Blockx, akkountant.
2. Walther Verhulst, bediende.
3. Ray. Michiels,
handelsvertegenwoordiger.
4. WUfried Bijl, garnierder.
5. Elisabeth Stroobants, prospeetrice.
6. Henri Decante, afgevaardigde.
7. Omer Van Acker, autovoerder.
8. Petrus Vercruyssen, meestergalst.
9. Guido Nielandt, automekanieker.
10. F-or. De Cock, fruitkweker.
11. Piet
Bryssinckx,
rustend
sciioollKMrfd.

een intense propaganda mogelijk
gemaakt hebben. Maar de strijd
gaat verder en k a n slechs tot een
volledig sukses leiden mits de toewijding en h u l p van alle VlaamsNationalisten. Bn vergeet
het
niet, slechts enkele
maanden
scheiden ons v a n de landelijke
verkiezingen, die van uitzonderlijk belang zullen zijn voor de
Volksunie, die toch a a n de spits
s t a a t v a n de Vlaamse ontvoogdingsstrijd. D a a r o m doen wij nogmaals een warme oproep tot al
onze simpatizanten.
Uw giften worden steeds m e t
d a n k a a n v a a r d op ons sekretar i a a t ; u k u n t natuurlijk ook oversdhrijven op de Postrekening nr.
86.08.70 v a n G. Schonkelen, Kapellen.
Ook O kunt tnel
howen,
treedt toe tot bet (espectaU•eerd huwelljkswerk
met UJ»
ten, ichr.
PabUclteli Ardaen
Pierre, afd. H , Amtterdamstr.
55, Oostende.
KONTICH
Gemeenteraadsverkiezingen.

GEEL
1. Belmans J o (33), a d v o i a a t , arrondissementeei
voorzitter
Volksunie, W a t e r s t r a a t 31. .
2. Tubbeckx Alfons (46), accountant,
uittredend
gemeenteraadslid, Winkelomheide.
3. Vervoert Louis (41), handelaar. Nieuwstraat 20.
4. Peeters F r a n s (49), spoorwegarbeider, erkend
weerstander,
Larem.
5. Verboven Herman
(30), h a n delaar, Oosterlo.
6. M a n n a e r t s Bonaventura
(31),
autovoerder, Zammel.
7. Aerts F r a n s (52), landbouwer,
Bel.
8. Vranckx Alfons
(41), autovoerder - bediende. Stelen.
9. Goots Magdalena (42), echtgenote Belmans Marcel, huishoudster. Gasthuisstraat 98.
10. Geerinckx Jos (31), handelsreiziger. Gasthuisstraat 38.
11. Meulemans J a n (38), diamantbewerker, Oosterlo.
12. S t a n d a e r t Hendrika (44), echtgenote Neerman,
handelaarster, Pas.
D e getallen a c h t e r de n a m e n
duiden op de ouderdom der kanKAPELLEN
De Volksunielijst voor de gemeenteraatisverkiezingen werd als
volgt samengesteld :
I

1. Schonkeren
Geert,
bediende,
Putte.
2. Mevr. Maria VanpottalsbergheHendrickx, handelaarster, Kar
pellen.
3. V a n Geenhoven Guido, bediende, Kai)enen-Bos.
4." Wouters J a n , schrijnwerker. Kapellen.
5. Raemdonck Emlel, handelsvertegenwoc«:diger. P u t t e .
6. Mevr.
Korten,
huishoudster,
Kapellen.
7. Zegels
Lucien,
elektro-mekar
nieker. Putte.
8. Roefs Emiel, op rust gesteld metaalarbeida-, Kapellen.
DajoJi.

Het afdelingsbestuur
bedankt
hartelijk d e tateijke KapeUenaren
die doer h i m steun h e t voeren vap

De plaatselijke Voöksunie-afdeling geeft h a a r voEedige steim en
medewerking a a n de lijst VolksBelangen die te Kontich werd
neergelegd.
Volgende lijst werd ingediend :
1. Verbaet Ludo, geneesheer, Duic e n s t r a a t 45.
2. Steiu-s Jozef, fotograveerder.
Edegemsesteenweg 87.
3. Van Goethem René, nijveraar,
Antwerpsesteenweg 10.
4. J a e k e n Behé, bediende, Witvrouwenveldstraat 14.
5. Dupont
Bafaël,
geneesheer.
Antwerpsesteenweg 86.
6. Goris J a a k , Vertegenwoordiger
Duffelsesteenweg 22.
7. Andries
Frans,
paswerken
T r a n s v a a l s t r a a t 35.
8. Hansens Petrus, hovenier, Keizershoek 175.
9. Buyens
Jan,
schrijnwerker.
Broekbosstraat 20.
10. Verbist August, laborant. Nachtegaalstraat 68.
11. de Bock, J o h a n , schilder, J .
Charlottestraat 6.
12. Defossé Luc, schilder. Keizersboek 210.
13. Hellemans J a n , advocaat. Antwerpsesteenweg 38.
Autofcaravaan.
O p zaterdag 10 october, laatste
dag voor de verkiezingen, richt
Volksbelangen een
autokaravaan
in.
Al de autobezitters worden verzocht h i e r a a n deel t e nemen. Verzameling te 9 u u r 30, in de Hofstraat. Propagandamateriaal wordt
ter plaatse bezorgd.

LET WEL
De prachtige affiche in veelkleurendruk, groot formaat 70
op 60 cm, welke gebruikt k a n worden in allle gemeenten waar
Volksunielijsten werden ingediend ligt ter beschikking op het
algemeen sekretariaat.
De kostprijs 4 F per eksemplaar is d a t ruim waard. Door
in oordeelkundig gebruik van enkele hondarden desier affiche's
wordt een echte Volksunie-noot gegeven a a n de plaatselijke
strijd.
Bestellingen tegen voorafgaande betalingen of per 1476.97
Volksunie te Brussel.
(Aantal vermelden op strookje postrekening.).

11. Verstappen
neerde.

Frans,

gepensio-

MEBKSEM
Wij doen een dringende oproep
a a n ai de Vo'ksuniemensen van
onze gemeente zich buitenhuis te
begeven en te p r a t e n met verwanten en kennissen om de laatste stoot te geven en wankelmoedigen de goede weg te wijzen.
Stem onder nr. 5!
Alhoewel wij h e t eigenlijk overt
bodig vinden, m a a r wij willen
niets a a n h e t toeval overlaten,
waarschuwen
wij onze
mensen
tegen een afgescheurd
CVP-er
die met een sentimenteel beroep
op oude vriendschap, t r a c h t stemm e n te ronselen voor h e t hopeloos geval der
Gemeente-Belangen. Evenmin luisteren n a a r de
halfslachtigen die op de CVP-lijst
pronken, die U komen a a n p r a t e n
wij zijn toch ook goede Vlamingen. Het is larie. Zij hebben ons
lang genoeg in de zak gedaan. Er
is m a a r een oplossing, stemmen
onder nummer 5 Volksunie
Oude en gebrekkige kiezers.
Die worden per a u t o afgehaald.
Gelieve tijdig n a a m en adres op
t e geven.
Sekretariaat Volksunie E5m. Lem i n e u r s t r a a t 33, tel. 45.57.77 of
Café Tyl, Bredabaan 298, tel.
45.89.76.
Zondag, 11 oktober.
Vanaf zes uur bijeenkomst
Tyl, verkiezingsuits'agen.

in

UITNODIGING
Op zaterdag 26
sept. 1964is j
geoi>end : Het Gasthof, Het j
Anker, Markt 10, Zele.

OOST-VLAANDEREN
ST GILLIS - DENDEEMONDE

HOVE
Vlaamse lijst
komt op onder
n r 4; hier volgen de kandidaten.
1. Vansteenkiste Gerard, notarisbediende.
2. Buys Arthur Butger, bediende.
3. Van Moorsel Elza, lerares.
4. Opdebeeck Leo, boekhouder.
5. Geysen Herman, bediende.
6. Castelijns Hendrik g ^ e n s i o neerde.
7. Senaeve Anna, regentes.
8. Van P u t Joannes, metaalbewerker.
9. Verheyden Hugo, elektricien
10. Piret Victor, werktuigkundige

Lijst Volksbelang die door onze
plaatselijke afdeling wordt
gesteund, ziet er uit als volgt :
1. Marievoet Hendrik, burgerlijk
ingenieur.
2. T a m i n a u Albert, spoorwegbediende.
3. De Pauw Maurits, staatsbediende.
4. De Petter Remi, landbouwer.
5. Heuninck Suzanne, snijdster.
6. Van Hese Yvan, architekt.
7. Buydts
Vlctorine,
staatsbediende.
8. De Visscher Gaston, technisch
bediende.
9. De Koker J a n , bediende.

ZWIJNDRECHT
Eindelijk een nieuw geluid te
Zwijndrexdit. W a t door velen in
deze gemeente voor
onmogelijk
werd gehouden is n u werkelijkheid. Naast de twee lijsten van de
traditionele sleur-partijen CVP en
BSP, komt een volledige lijst van
Vlaajnse Volksbelangen zich mengen in h e t politiek debat. Onnodig te zeggen d a t deze lijst het onvoorwaardelijk
en volledig vertrouwen verdient van alle Vlaamsgezinden, - sympathisanten en leden van de Volksunie. Aan h e t
succes twijfelt n u niemand meer,
zelfs onze tegenstrevers niet.
Onder het motto « Vlaamse
Volksbe'angen », h e t vernieuwend
element in een verouderde en verwaarloosde gemeente biedt deze
lijst zich a a n met de volgende
kandidaten :
1. Dr. A. Van Bogaert, geneesheer.
2. Achilles
Bonnaerens, bediende.
3. F r a n s Van Haute, bloemist.
4. Dr. Willy Pelemans, geneesheer.
5. Jozef Vercruyssen, natiebaas.
6. Pauline De Meulenaere, z o n d ^
beroep.
7. Robert WiHems, werk'-eider.
8. Ludo Van Duyse, telefoontefcnieker.
9. André Van der Meeren bediende.
10. Herman
Vmck,
radioteknieker.
11. Piet Severing, bakker.

WEST-VLAANDEREN
POPEKINGE
Aan al onze ieden en familie,
alsook a a n al de smipatisanten
vragen wij dringend op I I oktober te willen stemmen op lijst nr
4 voor kandidaat nr 3 Dries Cappelaere, zo stemt U Volkamie.
Stemt in geen geval voor kandid a a t n r 13 van lijst 1, want met
totentrekkers zijn wij niet gediend.
DIKSMXJIDE
Werf tocïi ten.
10 oktober : Oostende verzamelen a a n de H. Hartkerk om 2 uur
30.
Gemeenteverkiezing.
Op zondag 11 oktober zal in
h e t Vlaams Huis gedurende h e t
wekelijks bal, regelmatig de uitslagen van de gemeente verkiezingen bekend
gemaakt worden
door een speciale dienst.
Toegang kosteloos.

EEM BOER WORDT VAN ZI|N ERF VERIAAGD
(Vervolg van blz. 10)
ONZE OPL.OSSiN|5
Hiertegenover stelt de Volksunie —
die sinds jaren ononderbroken en
taai de rechten van de Poldermensen
heeft verdedigd en vooraan stond In
hun strijd — een gezonde oplossing
nl. : de terugkeer naar een beperkt
zelfbeheer in het raam van het Antwerpse stadsbestuur, door het invoeren van wijkraden die over een bevoegdheid beschikken waar het gaat
om zaken die rechtstreeks de eigen
belangen aangaan, die door de eigen
bevolking gekozen worden, die tevens
over een gekontroleerde begroting
zouden beschikken en aldus in het
raam van de mogelijkheden voor een

eigen beheer kunnen instaan, DezQ
vorm van zelfbestuur doet geen afbreuk aan de rechten van hen die
bijvoordeeld in stadsdienst werken
integendeel het zou hun positie versterken. Goed fungerende wijkraden
zouden de wantoestanden en het onrecht dat thans bestaat ongedaan
mdken.
Met dit a r g u m e n t als v o o r n a a m s t e
punt op h a a r p r o g r a m m a
trekt
de
P o l d e r s e V o l k s u n i e , w a a r v a n vijf l e den op de gezamelijke
Antwerpse
V-ü.-lijst s t a a n , t e n strijde bij de g e meenteverkiezingen.
Staf De Lie
Derde kandidaat
o p d e V.U.-lijst Amtwerpeo

DE VOLKSUNIE

112

Gemeenteverkiezingen'
GEMEENTEVERKIEZINGEN !
Wij verzoeken alle afdelingen, waar deelgenomen
wordt aan de gemeenteverkiezingen (hetzij als Volksunie, hetzij onder een andere benaming), hun volledige lijst zoals ze ingediend werd — inbegrepen leeftijd en beroep der kandidaten — onverwijld op te
willen sturen aan de redaktie, p/a Rotatyp, Sylvain
Dupuislaan 110, Anderlecht.
Wij verzoeken alle afdelingen tevens onmiddellijk
het nummer te willen opgeven waaronder hun lijst
opkomt alsmede de juiste benaming ingeval niet als
€ Volksunie s> wordt, deelgenomen.
De redaktie.

ANTWERPEN
BERCHEM
De Volksunie is te Berchem in
de arena getreden met een volledige lijst kandidaten. De lijst
kreeg nummer 3.
I. Dr. Goemans Hector.
2 De Roever Jozef.
3. Brentjens Jozef.
4. Creten Juul.
5. Van den Bosch Paul.
6. Macs Wim.
7. Van den Elsken Maurice.
8. Mevr. Gorremans Antonia.
9. Verswijvel Lodewijk.
10. Hoyaux Reginald.
11. Darmoise Emile.
12. Van Beeck Renaat.
13. Mej. Strijmans Helena.
14. Nuyts Karel.
15. Van Liebergen Roger.
16. Seidel Arthur.
17. Van Camp Paul.
18. Mevr. De Block.
19. Oste Robert.
20. Brouwers Edvifln.
21. Peeters Adolf.
22. C o a e s Raoul.
23. Geukens Jozef.
24 Tops J a n .
25. Van Dooren Piet.
Wij vragen a a n iedereen zich
tot het uiterste in te spannen om
zoveel mogelijk kandidaten naar
h e t gemeentehuis te zenden.
Ko'portage.
Wij doen een dringende oproep
om medewerking voor onze kolportage van zondag 4 oktober. Samenkomst Van Hombeeckplein te
10 uur.
De laatste loodjes wegen
het
zw?iarst.
Wij staan nog voor zware kosten, stort heden nog uw bijdrage
op onze rekening 4.185 van Kredietbank - Berchem (p.c.r. 1711).
ledere stem Is er een.
Personen die zich moeilijk kunnen verplaatsen en toch wensen te
gaan kiezen kunnen zich nu reeds
opgeven a a n één der bestuursleden. Zij worden dan op zondag
11 oktober per auto afgehaald.
De zondag zelf kan men zich
van 9 tot 13 uur telefonisch wenden op het nr. 39.68.81.
BORSBEEK
Hier de lijst van de Volksunie,
ingediend te Borsbeek onder de
benaming Gemeentebelangen.
1. Karel Goormans.
2. Jos Van Mol.
3. Mevr. I r m a Van Ballaer,
4. Alfons De Jongh.
5. Gommaar Peeters.
6. Leo Gevers.
7. Mevr K. Neyens-Mizerskl.
8. Ivo Dries.
9. J a n Bulkens.
10. Rik Vackier.
11. Hugo Maes.
EDEGEM
De Volksunleiljst heeft hier het
nummer 2. Hieronder volgen de
kandidaten van deze volledige
aijst.
1. Van Huffelen Louis.
2. Deboel Jozef.
3. Lauwers Wilfried.
4. Van den Berg Jozef.
. 5. Witters Leo.
6. De Keyzer Renaat.
7. Oeyen Pieter.
8. Vantilborg J a n .
9. Steegmans Paul.
10. Muys J a n .
II. Ceysters M. Richard.
12. Verhaegen Walter.
13. Haazen Bernard Ivo.
EKEREN
Hieronder volgt de kandidatenlijst, ingediend door de Volksunie
Ekeren.
1. Volant P.
2. Bertho E.
3. Janssens P.
4. De Muylder J.M.
5. Van Tongerloo M.
6. Van Boven L.

7.
8.
9.
10
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Vertruyen Mevr.
Smo'deren J.
Bertho Dh-k.
Van Caimere C.
Van Looy L.
De Vos P.P.
Senaeve H.
Dupont P.
Mevr. Van Ransbeek
Segers.
Jeurissen A.

A.

MEEKSEM
Kandidatenlijst.
1. K a i n g a r t Lieven.
2. Van Bockel Karel.
3. Poels J a n .
4. Geens Frans.
5. Droogmans Luc.
6. Segers
Yvonne,
echtg. R.
Kloeck.
7. Mulleman Theo.
8 Brabants Leo.
9. Saeys Louisa, echtg. P. Heirman.
10. Fyens Marcel.
11. Ryckbcsch Jozef.
12. Mertens Yvonne, echtg. Van
den Brande A.
13. De Ctorte Gilbert.
14. Huysmans Lucien.
15. Jacobs Eduard.
16. Michielsen Juul.
17. Dams Jozef.
18. Blondeel Alfons.
19. De Loenen Etienne.
20. Leys Frans.
21. Devynck Hugo.
22. Bastiaens Jozef.
23. Mich'elsen Leo.
SCHOTEN
De afdeling Schoten ontwikkelt
een nooit geziene aktiviteit : de
onvermoelbai e
propagandisten
hebben ervoor gezorgd d a t de ganse gemeente in een VU-kleed werd
gestoken, een schaar
bekwame
medewerkers geven het wekelijks
strijdblad « Malpertuus » uit, dat
in alle bussen komt en gretig
wordt gelezen, de financiële mobilisatie komt op volle toeren, de
kandidatenlijst draagt ieders bewondering weg. en steekt gunstig
af bij de bloedarmoedige lijsten
der andere partijen.
Hierna volgen de
Volksunie
kandidaten; die onder h e t nummer 2 de zege zullen behalen :
1. J o h n Jordaens.
2. Manu Stockbroeckx.
3. Pol Venken.
4. Jozef Domus.
5. Jozef Brusselmans.
6. Irena Deneve-Jacobs.
7. OktEiaf Degraeve.
8. F r a n s van Overbeke.
9. Thilla Volders-Jacobs.
10. Willy De Nijs.
11. Ives Bulcke.
12. Robert Vereyken.
13. Werner Engels.
14. Emiel Van den Broek.
15. A. Smeets.
16. Walter Verduyn.
17. Henri Jansen.
18. Theo Peeters.
19. Miei Drmnont.
De Schotenaren houden grote
kuis op 11 oktober!

BRABANT
MOLENBEEK
Gemeen teverkiezln gen.
Alle
leden en
simpatisanten
worden met m a n en macht opgeroepen. Algemene mobilisatie voor
lijst nummer 6.
11 October te Molenbeek de dag
van de doorbraak!
ST. AMANDSBERG
Gemeenteverkiezingen.
I n deze belangrijke
Gentse
randgemeente heeft de VU h a a r
volledige steun
en medewerkmg
toegezegd a a n de lijst « Volksbelang », die zich als doel heeft gesteld vernieuwing te brengen in de
bekrompen,
konservatieve
wijze
waarop de gemeente sinds jaar en
dag door de homogene CVP-meerderheid bestuurd wordt.

Onder de bevolking werd door
middel van een vragenlijst een
soort referendum ingericht, waarop meer d a n 1000 antwoorden
binnen kwamen en waaruit overduidelijk de algemene ontevredenheid blijkt ten overstaan van de
huidige gemeentebestuurders, m e t
burgemeester . diktator Van Pottelbergh a a n h e t hoofd.
De lijst « Volksbelang » is samengesteld uit de volgende dyna<mische ploeg :
1. Coppieters Maurlts.
2. De Kegel Georges.
3. Ritzen J a n .
4. Oaluwaerts Andries.
5. Smet Nestor.
6. De Decker Walter.
7. Sta's Mare.
8 Van Belleghem Willem.
9. Hebbelinck Marcel.
10. De Wi'de Irma.
11. Leyman Norbert.
12. Andries J a n .
13. De Geyter Arthur.
14. Momprofit André.
15. D'Hont Leo.
16. Behiels Achiel.
17. Hosten Jozef.
TERVUREN
De Volksunie geeft de k a n s a a n
al'e Vlamingen van Tervuren, een
stem uit te brengen volgens h u n
geweten, door een eigen lijst voor
te dragen.
Wij staan er tegen een groots
opgezet komplot.
Enerzijds de CVP met een officiële vertegenwoordiger van de
ultra-francofonen
op
de
7de
plaats, en anderzijds een onnatuurlijke kartellijst « Gemeentebelangen » van beschaamde P W ers, n a a r Brussel gerichte BSPers en drie officiële vertegenwoordigers van « Ie groupement de la
Llberté lingui-stique ». Het hoeft
niet gezegd dat, zowel de CVP als
de Gemeentebelangen alle propaganda tweetalig voert, en d a t in
deze mooie Vlaams-Brabantse gemeente.
Wij vragen echter hulp voor
onze strijd in deze zo bedreigde
randgemeente.
ledere
bijdrage,
hoe gering ook, is welkom. De
postrekening nr. 4727.75 van onze
lijsttrekker Georgies Vanaensriessche. Hertenberg 2, Tervuren. staat
open voor alle hulp.
Op zondag 4 oktober te 10 uur
autokaravaan door de gemeente,
verzameling om 9 uur 30 op bovenvernoemd adres. Alle wagens,
vooral van de naburige afdelingen
zijn welkom. Hoe meer zielen, hoe
meer vreugd.
Hieronder de lijst van de Volksunie - Tervuren voor de gemeenteraadsverkiezingen
1. Vandendriessche Georges.
2. Barthlomees Robert.
3. Vandervelden J e a n n e .
4. Depre Jozef.
5. Eggerickx Marcel.
6. Muutjens Ludo.
7. Depre Georges.
De lijst kreeg het n u m m e r 3
toegewezen.

UIMBURG
HASSELT
Dit zijn de kandidaten van de
Volksunie op de lijst Volksbelangen (lijst 4).
2. R e n a a t Vanheusden.
6. Fernand Schruers.
11. Piet Bortels.
15. J a n Lelièvre.
Wie Volksunie wil stemmen.
stemt voor deze v^er kandidaten
gezamenlijk.
Wij vragen met a a n d r a n g a a n
onze lezers van Hasselt : m a a k t
zo veel moge ijk propaganda voor
onze vier kandidaten. En elk zegge • het voort : de Volksunie Hasselt stemt vier m a a onder lijst
vier (Volksbelangen),
Indien U ons wil steunen, stort
uw bijdrage op rekening n u m m e r
569-04733 van K.B. Hasse.t, op
n a a m van
R e n a a t Vanheu?den,
Zavelvennestraat 32 (vermelding:
kiesfonds) of overhandig uw finantiële steun a a n een onzer kandidaten of propagandisten.
Uw bijdrage zal goed besteed
worden.

OOST-VLA A N D E R E N
DENDERLEEUW
Voor de eerste m a a l in de geschiedenis der gemeente komt er
een zuivere Volksunielijst op bij
de gemeenteraadsverkiezingen.

Alle kandidaten zijn immers
trouwe leden en abonnenten van
de partij.
Het lokaal is een gonzende bedrijvigheid. Ieder is optimist.
Volgende kandidaten s t a a n op
onze lijst n r 1 :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Van der Weeën J e a n .
D'Hoe Julien.
Goessens André.
De Metsenaere Wilfried.
Wijnant Petrus.
Witterzeel Louise.
Asselman Maurits.
Fieremans Emiel.
Pevernagie Herman.
De Bisschop Victor.
Lanckman J a n .

Acht
kandidaten
ondergaan
de verkiezingsdoop.
Zes kandidaten zijn vader van
een gi-oot gezin.
En alle kandidaten zijn er vast
van overtuigd minstens een zetel
uit de strijd te halen.
GENT
Gemeenteverkiezingen.
Met een
van
de prachtigste
lijsten uit h e t Vlaamse land, is
Gent ten strijde getrokken tegen
de kleurpartijen in de Gentse Stede.
Inderdaad, onze lijst
geniet
overal zeer veel bijval gezien h a a r
verscheidenheid van voorgebrachte personen die alle standen vertegenwoordigen op stuk van propaganda werd, reeds heel wat werk
afgelegd.
Een eerste pamflet
op 20.000
exemplaren werd massaal te G e n t
verspreid.
Reeds twee zaterdagen n a elkaar werd er de zaterdagnamiddag in het stadscentrum overgegaan tot
de verspreiding van
pamfletten,
n u m m e r s van
de
Volksunie en allerlei propagandamateriaal.
Aan de vier Vlaamse lokalen
h a n g t een reuzespandoek waarop
ondertussen reeds h e t n u m m e r 5
werd aangebracht.
Een speciaal n u m m e r van «Hier
Gent» werd verspreid op 15.000
exemplaren.
Op 13 september trok een eerste geslaagde a u t o k a r a v a a n door
de stad, die overal zeer veel bijval genoot.
Reeds gans de m a a n d september, rijdt een geluidswagen door
de stad die de a a n d a c h t van alle
G e n t e n a a r s vestigt op het feit dat
er te Gent nog iets anders bestaat
d a n de 3 traditionele partijen. De
radiowagen doet dit werk verder
tot a a n de verkiezingen.
De dag n a de loting van de
n u m m e r s zijn alle officiële aanplakborden netjes bep'akt met ons
n u m m e r en andere affiches.
25.000 n u m m e r s van de Volksunie, gewijd a a n G e n t werden
uitgedeeld in het stadscentrum of
werden gebust.
Op 27 september trok een 2de
geslaagde a u t o k a r a v a a n door de
stad.
Een speciaal verkiezingspamflet
Op 60.000 exemplaren werd klaargemaakt en in iedere bus van Gent
besteld.
W a t komt er nog?
Zondag 4 oktober vindt onze
laatste
reuze-karavaan
plaats
Reeds 40 auto's zegden hun medewerking toe. Ook U moet aanwezig zijn, wij verwachten U zondagmorgen om 10 uur a a n de Roeland.
Vr jdag 9 oktober vindt onze
slotmeeting plaats in de KNS. St.
Baafsplein.
Deze schouwburg met naar 900
plaatsen moet bomvoi zitten, zodat wij zeker op de aanwezigheid
van alle simpatisanten rekenen.
Voeren er h e t woord : Dr Leo
Wouters, ir Guido Deroo, Piet
Vanderschueren en Joris Dekeyser. Het muzikaal amusementsprog r a m m a wordt verzorgd door de
choreograf sche groep Nele uit
Grimbergen, en de
chansoniers
Kor van der Goten en Hugo Raspoet.
Wij hebben nog steeds personen
tekort om getu ge te zijn in een
der telburelen. Vrijwilligers kunnen zich aanbieden in h e t Vlaams
huis Roeland.
U moet volstrekt niet Gent bewonen, doch wel het arrondissem e n t Gent-Eeklo.
Wij voerden de propaganda zo
groots mogelijk. Het spreekt vanzelf dat zu ks zeer zware financiële lasten met zich brengt. Nogmaals doen wij een warme oproep
om de k a s van de gemeenteverkiezingen te steunen door Uw milde gift. Hoe kimt U zulks doen?

Stort Uw bijdrage op
PCB
852115 van Guido Dekeyser, Onderbergen 57 te Gent, m e t de vermelding : voor de Volksunie - Gemeenteverkiezingen.
U koopt steimbons van onze
propagandisten of in een der vier
Vlaamse lokalen.
U steekt een briefje van 20 P
onder gesloten omslag en s t u u r t
dit a a n een der onderstaande
adressen :
Dr Leo Wouters, Krijgslaan 118,
Gent.
Guido Deroo, R a k e t s t r a a t 8,
Gent.
Guido Dekeyser, Onderbergen 57,
Gent.
S'eurs J a n ,
Gordulakaai 37,
Gent.
Rigo Karel, Eedverbondkaai 46,
Gent.
Dellaert Edmond,
Kempstraat
137, Gent.
Raes
Roeland,
Verpleegsters t r a a t 194, Gent.
Schouls Guy, Rooigemlaan 97,
Gent.
Volksunielijst
voor
de stad
Gent.
1. Wouters Leo.
2. Deroo Guido.
3. De Zitter Stefaan.
4. Van der Schueren Piet.
5. Dellaert Edmond.
6. Schouls Guy.
7. Raes Roeland.
8. Eeckhaut Hubert.
9. Rombaut Paul.
10. Sleurs J a n .
11. Rigo Karel.
12. De Olerck Karel.
13. Van Hecke Cyriel.
14. Quinteyn Marie-José.
15. Van Dae'e Raf.
16. Van Renterghem Odiel.
17. Lecompte Adhemar.
18. De Wever Vera.
19. Gesquière F r a n s .
20 Lefèvre Lucien.
21. D'Hondt Georges.
22. Van der Poorten Marcel.
23. De Soriet Luc'en.
24. Van Hecke Kamiel.
25. Dierickx M'cheline.
26. Dochv Karel
27. Van Cauwenberghe Michel.
28. Terryn Maurits.
29. D'Hondt K«miel.
30. W a n t René.
31. Drubbe' Klement.
32. D'Hont J a n ,
33. Van D a m m e Gerard.
34. Dierick Mia.
35. Goossens Maurits.
36. Lippens Gustaaf.
37. Verdonck Maurits,
38. De Brabandere Raf.
39. Dekevser Joris.
MARIAKERKE
Alle Vlamingen stemmen op 11
oktober voor lijst n u m m e r 2 met
6 n a a m s t e m m e n voor k a n d i d a t e n
nrs.
2. Karel Crlel.
3. Cyriel Godderis.
4. Pau! Ghysbrecht.
5. Roger Bafort.
6. Jozef Meerschaut.
11. Maurice Vergult.
* Dus 6 m a a l stemmen, n a a s t vermelde n a m e n voor lijst n u m m e r
2.
MELSELE
Lijst met kandidaten Ingedierd
door de Volksunie afde'ing Me'sele onder de n a a m « Vlaamse
Volks'ijst ».
1. Helinckx Jozef.
2. T r u y m a n Petrus.
3. D'Haese Maria.
4. Cools Lodewijk.
5. De Caluwé G'lbert.
6. Van Aerde Ivo.
7. Van Mieghem Louis.
8. Paternoster Robert.

WEST-VUAANDEREN
MIDDELKERKE
Wij delen "mee a a n al onze lezers en simpatizanten d a t de a i de ing Middelkerke a a n de verkiezingen deelneemt met twee leden - kandidaten bij de « lijst der
vernieuwing ».
3. F r a n s
Decock,
Nieuwpoortsteenweg 12, Middelkerke.
6, Roger Baeckelandt, Oostendesteenweg 12, Middelkerke, tatbrlkant, 47 jaar.
De vooruitzichten zijn zeer gunstig en de invloed onzer kandidaten op h u n medekandidaten Is
van doorslaggevende a a r d om de
volled ge doorbraak in onze gemeente te bewerken.
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Gemeenteverkiezingen'
ANTWERPEN

ANTWERPEN
Gemeenteverkiezing:en,
Oproep aan ai onze leden en
simpatisanten!
Wie helpt onze militanten nog
a a n meer materiaal voor de
komend« gemeenteraadsverkiezingen ojn. borstels, emmers,
koudlijm, kalk,
benzine, enz.
Giften worden in dank aanvaard op het arrondissemen.
teel sekretariaat te Berchem,
grote steenweg 165, of bij D
thuis afgehaald.
Geldelijke steun op postrekening 86.89.97, Bert Raets, St.
Matheusstraat, 45, te Borgerhout met vermelding, gemeenteverkiezingen,
V.Ü.M.
Nieuws
(Volksunie
Militanten).
Nieuwe propagandisten en mi
litanten die zich honderd ten
honderd willen Inzetten, melden tlch onverwijld persoonlijk, schriftelijk of telefonisch
op de vo-'gende adressen :
V.D.
sekretariaat,
grote
steenweg
165. Berchem. TeL
39.92.06.
Militanten • lokaal a Tijl »,
Antwerpsestraat
59
Mortsel.
FPL 49.81.64.
Allen op post!
Voer propaganda van Mam tot
Man! Inlichtingen op het telefoon nummer 39.92.06.
ANTWEBPEN-STAD
Ledenvergadering elke week.
Tot
de
gemeenteverkiezingen
hebben wij
elke woensdagavond
om 20 uur 30 in de bovenzaal van
lokaal « Peter Benoit » kontakten werkvergadering voor alle leden in verband met de verkiezingskampagne.
Woendag 7 oktober.
Slotmeeting In het beursgebouw,
waar Mr. Van der Eist en Mr.
Schiltz het woord zullen voeren.
BERCHEM
Autokaravaan.
Kolportage.
Kolportage voor de
afdeling
Berchem op zondag 4 oktober
Samenkomst
Van
Hombeeckplein te 10 uur. ledereen is wel.
kom.
DEURNE
Propaganda op de dag der verkiezing.
Wi] vragen aan alle simpatisanten, die niet bang zijn er voor uit
te komen dat ze V a a m s
nationalisten zijn op de dag van de
verkiezing de leeuwenvlag uit te
hangen van 's morgens vroeg.
UUBOKEN
Verkiezingen.
Financiële mobilisatie.
WIJ geloven niet dat we u. Ie
zer. moeten paaien om wai geld.
ge weet tiet zo goed als wi], pro.
paganda kost veel Wij verwachten uw bijdrage aan een der volgende adressen :
Van Dorst
H.. St. Bernardse
stwg. 482.
Pichai
Chretien
Heidestraat
293
Peeters Jan, Lage Weg 158.
Crick
Alfons.
Meerlenhoflaan
49.
Bracke Altons, Berkenrode'ei 6.
Mevrouw Maes,
J
Pauwelss t r a a t 150
Doe uw plicht
wij doen de
rest!
Sociaal dienstbetoon : kiespUchtigen die wegens ouderdom ol
ziekte, moeuijk
het
kissbureel
kunnen oereiken
verwittigen tijdig Mevrouw Maes. Jules Pauwelsstraat 150 (telefoon 37 54.89).
ZIJ worden dan op 11 oktober
per auto thuis afgehaald en teruggebracht.
MORTSEL
Afhalen van zieken, invalieden en
ouden van dagen.
Wie zich moeilijk naai her Kiesbureel kan
verplaatsen zaï op
eenvoudige
aanvraag
at gehaald
worden
Talrijke leden stellen zich met
h u n wagen ter beschikking van
deze mensen. Deze week krijgen
alle leden en simpatisanten een
rondschrijven toegestuurd met een
strook die ze verzocht worden terug te willen zenden.

WILRIJK
Kiesfonds.
Help onze strijd door materiaal
(papier, briefomslagen,
emmers,
borstels, koudlijn, kalk enz.) t e
verschaffen;
Door een bijdrage te storten ol
over te schrijven op postrekening
7899 van de Kredietbank Oosterveld Wilrijk met vermelding « Rekening 1339 van Volksunie Wilrijk »;
Door bij onze- propagandisten
een steunkaart te kopen voor bedragen die schommelen van 10 P
tot 1000 P.

BRABANT
DILBEEK
Kiesfonds.
Oproep vanwege onze simpatisanten die voorkomen op
de
«Vlaamse Volksbelangen» — lijst
Dilbeek om zonder dralen uw
steun te storten op Prk. 1426.47 van
Kredietbank - Scheut voor onze
lijst. Ze voegen er a a n toe d a t tegelijkertijd, mocht u nog niet gestort hebben, een welgekende propagandist u tegen kwijtschrift uw
bijdrage in ontvangst zal nemen.
ITTERBEEK
De verkiezingsstrijd draait op
volle toeren in de om'iggende gemeenten, desondanks zullen de
zelfde en onvermoeibare vrienden
-onzer gemeente met h e t blad in
de h a n d zondag a.s. a a n uw deur
staan.
Dat ze op een heel warm onth a a l zullen ontvangen
worden,
laat niet de minste twijfel bestaan.
Dus allen op post voor de kolportage te itterbeek, verzamelen om
9 uur a a n de kerk alhier.
Wie wenst afgehaald verwittige
nog zaterdag op nr 212894 van de
heer De Coster.

OOST-VLAANDEREN
BEVEREN-WAAS
Onze kandidatenlijst voor de gemeenteverkiezingen ziet
er als
volgt uit :
1. Pred Segers, Meidoornlaan 20.
2. Walter Van Remoorter, Vesten 39.
3. Theophiel Bosman, Qe Brown e s t r a a t 28.
4. Andre Braem. Bisschop Triestlaan 44.
5 Ward van de Vijver, Hof ter
Wellelaan 28.
6. Julien
Smet,
Lijsterbessenlaan 17
7. Paul
Bosman,
Boerestraat
z. n.
8. Marcel
Martens,
Kloosterstraat 73.
9. Dony
Onghena,
Kruibekesteenweg 28
10. Albert Van Hove, D. van Beverenlaan 42.
11. ïCamiel Kips, Kallobaan 117.
12. Alfons Verhulst, Middenheide
110.
13. Arnold
Liessens,
Kerkstraat
104.
GENT
Gemeenteraadsverkiezingen.
Alle ledeu
en
synipatisanten
worden verzocht aktief mede te
werken aan de
verkiezingsstrijd
en een aktieve mondelinge propaganda i-e voeren voor onze lijst,
die wordt aangevoerd
door Leo
Wouters en Guido Deroo.
Ziehier het programma van de
aktiviteiten waarvoor wij uwe medewerking vragen
Gedurende d t
verk.ezingsstrijd
ledere
vrijdag
kontaktvergadering
Zondag 4 Oktober 10 uur reuzepropagandakaravaan in de stad
Gent. vertrtK aan de Roeland
Woensdag 7oktober ladio uitzending van de Volksun.e (om 19 uur

Dringende oproep om zich als
getuige voor de telburelen op te
geven.
GROOT-OUDENAARDE
Ook in deze stad heeft de VU
een kandidatenlijst neergelegd.
Ze wordt aangevoerd door de afdelingsvoorzitter
en
afgesloten
met de n a a m van ons hoofdbestuurslid en bedrijvige arrondissementele sekretaris Gies Eeckhoudt.
Hier volgt die lijst.
1. Denhaerynek Albert, handelaar.
Oudenaarde.
2. Huysman Hubert, wever, Eine.
3. D'Haeyer
Pieter,
nijveraar,
Ename.
4. Vandenabeele
Paul,
drukker,
Edelare.
5. Smet Ernest, meestergast, Leupegem.
6. Lambrecht Edgard, handelsreiziger. Oudenaarde.
7. Deconinck Albert, vleeshandelaaï. Oudenaarde.
8. Eeckhoudt
Gies,
ambtenaar.
Oudenaarde.
Finantiële steun kan gegeven
worden (PR 74344 Kredietbank
Oudenaarde - voor rekening Volksunie Oudenaarde).
ST-NIKLAA?-WAAS
Vervoer van invaliden of ouden
van dagen.
Er wordt een dienst georganiseerd om de invaliden en ouden
van dagen op zondag 11.10.1964 te
vervoeren n&ax de kieslokalen.
Naam en adressen dienen te
worden opgegeven a a n de heer
Flaf Alderwelreldt, Regentiestraat
31, St. N i k a a s , tel. 76.26.29, of op
h e t secretariaat, Leo
Verbeke,
Kleibekestraat 121, St. Niklaas, tel.
76.39.16.
Kiespropaganda.
Elke zaterdag om 14 uur 30 en
zondag om 9 uur 30 zal de microwagen in de stad rondrijden. Er
worden zoveel mogelijk deelnemers
verwacht.
Grote meeting te St. Niklaas,
Op dinsdag 6.10.1964 grote meeting te St. Niklaas in de zaal Stad
Nantes. Grote Markt. Begin te
20 uur.
Mr Van der E'.st, VU-voorzitter
zal h e t woord voeren!
Steunfonds.
Alle bijdragen, hoe klein ook.
zijn welkom.
Stortingen kunnen worden gedaan op p.cr. nr 325.33 van de
Kredietbank te St. Niklaas, voor
rekening nr 4713 van de Volksunie.
ST. NIKLAAS
Kandidatenlijst.
1. Mr. J a n Verniers, advokaat.
2. Emiel Van Haver, nijveraar,
oud-burgemeester.
3. Raph. Alderwelreldt, bediende.
4. Roger Van Laere, wasserijuitbater.
5. F r a n s De Maere, textiel-arbeider.
6. Louis Van de Velde, landbouwer.
7. Julien Braeckman, bediende.
8. Louis Maes, apotheker.
9. Julien Wijmeersch,
bedrijfsleider.
10. Bert Van Woensel, nijverheidsbediende.
11. Georgette Verborgh, zonder beroep.
12. Albert Aendenboom, arbeider.
13. Marcel Mertens, breigoedfabrikant.
14. Roger Vaerenwijck, vertegenwoord.ger,
15. Roger Roggeman,
handelsbediende.
16. Paul Verschelden, technischtekenaar.
17. Erik Waterschoot, drukker.
18. Leo
Pieters,
(irukker-tijpograaf.
19. Gustaaf Heu'wegh, pasteibakker.
20. Paul Rombaut,
hulp-apotheker.
21. Maurice Van den Branden,
bediende.

22. Georgette Aendenboom, onderwijzeres.
23. Albert Meganck, kleermaker.
24. CTjTiel Van Laere, gepensionneerde.
25. Leon Verbeke, bediende.

WEST-VLAANDEREN
GISTEL
Lijst « Volksbelangen ».
Deze lijst is volledig en draagt
h e t nummer 1.
1. Zwaenepoel
Maurits,
rekenplichtige.
2. Neels Daniel, handelaar.
3. Gunst Pieter, bediende.
4. O r t m a n n Paul, afgevaardigde
directeur.
5. Peel Herman, draaier (zelfstandig beroep).
6. Sijs Gerard, mekanieker.
7. Beernaert
Esther,
huisihoudster.
8. Willy Henderyik, bediende.
9. Steenkiste Willy,
banketbakker (in dienstverband).
10. Decombel Marcel,
bouwarbeider.
11. Bultynck
Jules, metaalarbeider.
Ouderdom van de kandidaten :
33 è, 45 jaar.
Financiële bijdragen worden altijd in dank aanvaard. Deze kunnen gestort worden op postrekening 22.166 van Oostende Kredietbank met melding voor rekening
2774 Despienter Zwaenepoel.

Wij zoeken handelszaak
omgeving Gent, liefst buiten gemeente, voor verkoop
van onze wenskaarten voor
alle gelegenheden. Geen
onkosten, alleen betalen
wat verkocht is. Goede
kommissie.
Inlichtingen
redaktie blad.

D i e p e s t r a a t 44 (tel : 32.44.30)
ANTWERPEN
Alle kwaiiteitsspeelgoed
SpeUen*vpor gnpiot en klein;

Alles voor modelbouw
—•Dinky - Gorgl - Match Box
Lego - Sioliet - Matador
Jumbo Airflx - Schildpad
enz. enz. enz.

SCHUIMRUBBERMATRASSEN
met
Gebreveteerdt
bedekkingslagen

ADINKERKE
Gezien h e t belang van de komende verkiezingen, zowel op nationaal als op gemeentelijk vlak,
r a d e n wij onze leden en sympathisanten ten stelligste a a n niet
voor een kleurpartij, doch enkel
voor bewuste Vlamingen te stemmen.
Dit kan door te stemmen op
lijst n r 3, de lijst van de Verenigde Werkers, met als kandidaten :
J. Haezebaert.
R. Goderis.
A. Decreus.
K. Miny.
Stem Vlaams, dus stem voor
n u m m e r 3.

RESSORTMATR.ASSEN
( B r e v e t - 529768)
met
Gebreveterde karkassen
(Brevet • 512767)

BRUGGE
Op zaterdag 3 oktober a.s. gezellig avondfeest uitgaande van
de lijst «Vlaamse Volksbelangen»
te Brugge. Dit samenzijn vindt
plaats in h e t hotel « Hansa-Rubens ». philipstockstr. 9, Brugge,
aanvang 20 uur 30,

MBT

6PECIAAL
BREVET

OOSTENDE
Alle ouden-van-dagen, getarekkigen en zieken kunnen voor h u n
verplaatsmg n a a r de stemburelen 'n beroep doen op onze ledenvrijwiUigers die op 11 okt. a.s. him
wagen en
hun
goede diensten
kosteloos ter beschikking stellen.
Wie van deze diensten gebruik
wil make,n wende zich zo vroeg
mogelijk tot J. Provoost, Nieuwlandstr. 47 of L. van de Weghe.
Wapenplem 9. Tel. 763.28.
Onze leden en
sympatlsanten
uit het kieskanton Oostende die
bereid zijn getuige te zijn op de
telburelen, worden verzocht zich
a a n te melden vcwr 5 okt. op een
van de twee hierboven aangegeven adressen.
N.B. de Volksunie heeft te Oostende h e t nummer 7.

STAR:
T E Z E L E (O.-VL.)
GEWATTEERDE BEDSPREIEN
WOLLEN DEKENS
Tel. (052) 44641 en 44642
Indien L' geen v e r k o p e r
in u w o m t r e k k e n t s t u u r
o n s een k a a r t e en w e
zenden L het a d r e s van
de d i c h t s bijgelegen verk o p e r Star Zele.

501

Donderdag 8 oktober lelevisieuitzending van de Volksunie 'om
19 uur 45).
Vrijdag 9 okiobei^ grote meeting
om 20 uur m de KNS.
Sprekers o a. onze a.st-aanvoerders dr Leo Wouters en ir Guido Deroo
K einkunsigedeeite .iiet de cnaru
sonnier Kor Vander Goten en Hugo Raspoet. alsook de choreagrati=che groep Nele uit Grembergen.
Presentatie en
voordracht van
mevr, Kris Deroo.
Zondag 11 oktober v.m vervoer
van zieken,
n.m. getuigen m de telburelen.
Zaterdag 17 oktober vieren van
onze ove v/inning met een feestelijke auto-karavaan.

VLAMINGEN
Met rijke ervaring en grondige vakkennis...

WIM MAES
Grote Steenweg, 165, Berchem - Antwerpen
Telefoon : (03) 39.92.06
Beroepsmedewerker der maatschappijen

CONSTANTIA

stelt zich kandidaat voor :
1. Overname van één Uwer lopende verzekeringspolissen.
2. Alle gebeurlijk nog af te sluiten verzekeringspolissen.

IK K O M OP U W EERSTE

VERZOEK

Leven - Brand - Familiale - Persoonlijke Auto - Wet - Burgerlijke aansprakelijkheid.

NATIONALE LOTERII
TREKKING OP 5

OKTOBER

50.000.000' loten

DE VOLKSUNIB
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ANTWERPEN
ANTWERPEN
Dienstbetoon.
Senator Dr R. Roosens, Markgravelei 28, Antwerpen, telefoon :
37.01.37.
Maandag VMi 19 xiur 30 tot 20
uur 30.
Andere dagen op afspraak. Vragen n a a r de sekietaresse.
MEBKSEM
OiH-oep.
Wi] danken al onze vrienden,
lowel vrouwen als mannen, voor
de spontaniteit waarmede ziJ onjae oproep om medewwkmg in daden hebben omgezet. Onze propagandaleider
en
lijstaanvoerder
Lieven Kalingart vraagt nog enkele jonge m a n n e n om de laatste
dagen en nachten n e t werk op de
s t r a a t te doen.
VI. K. Groeninghe.
Wij hebben de tiJd nog niet gevonden om een wocwd te wijden
a a n de twee tentoonstellingen die
de Vlaamse Kring Groeninghe
tijdens de Merksemse Kermisdagen voor h e t publiek toegankelijk
stelde.
De tentoonstelling « Ik h e b een
hobby » was weer een groot sukses zowel voor wat de tentoonstellers en h u n werken betrof, als
voor de belangstelling van de talrijke bezoekers. Een bemerking :
ie tentoonstellmg was veel te eng
behuisd, om al h e t schone d a t daar
te zien was, tot zijn volle waarde
te laten komen.
Over de tentoonstelling gewijd
a a n de nagedachtenis van Dr. Aug.
B o n n s hing een gans andere atmosfeer. De zaal Tyl leende zich
uitstekend voor deze bizondere gelegenheid. Stil en Ingetogen verwonderden er zioh de bezoekers
over wat daar te zien was. De
wonderbare geschiedenis van een
generatie die verdwijnt, een volk
d a t blijmoedig
gestreden heeft,
heldhaftig geleden, en waarvan
duizenden tot in de dood en tot
a a n de bedelzak trouw bleven,
en nog zijn.
Aan de bezielers van deze tentoonstelling, J a n Van Hoogten en
zijn toegewijde medewerkers wize dank en bewondering.

r.v

Aktie.
Wie rondkijkt In de gemeente
heeft reeds kunnen merken d a t
onze iM-opagandamannen dapper
doorwerken en van aanpakken
weten. Van de kleine P W en n e t
G r a n d Bazar-ijst je trekken wij
ons niets aan. Die zijn wij over de
kop gegroeid. Wij onderschatten
de m a c h t luet van onze twee grote tegenstrevers, ge'ukkig kennen
wij h u n zwakke plekken en wij
weten d a t wij ze a a n k u n n e n
Diegenen d e aktlef wiUen deelnemen a a n de verkiezingsstrijd
kunnen zich nog altijd melden
btj de propagandaleider
Lieven
Kalingart, Pastoor
Bampsstraat
18, tel. 45,85.19, bij de sekretar.s
K. Van Bockel, Em. Lemineurs t r a a t 33, tel. 45,57.77 of 's avonds
n a 20 u u r in lokaal Tyl, Bredabaan 298. Wij k u n n e n a l e hulp
gebruiken.
3 zetelsbal.
Het verkiezingsbal van de Volksu n i e te Mechelen kende verleden
aaterdag een uitnemend sukses.
400 aanwezigen betoonden een
danslust die geanimeerd werd door
het prima dansorkest van de Sky
Club van André Coucke. Zegezeker
werd als bizondere attraktie overgegaan tot de ver otmg van 3 zetels geschonken door plaatselijke
fabrikanten. De daverende stemming bij de voorstelling van de
kandidaten, waarborgt te Mechelen een overwinning voor
de
Volksunie onder h e t nummer 2.
Op va-schillende andere plaatsen komen onzse mensen in de
strijd.
Willebroek : in deze belangrijke gemeente wordt de lijst van de
Volksunie aangevoerd door een gekend arbeidersleider : Theo De
Block.
Bornem : in h e t h a r t van Klein
B r a b a n t is Gust De Mayer lijsttrekker.
Shit Katelijne Waver : h e t duo
Ceuppens - Wildiers zeer gekend
in de tuinbouwkringen verzekeren
hier de doorbraak.
Lier : de lijst wordt rangevoerd
door Lic. Vergauwen.
Naast deze Volksunielijsten komen op talrijke plaatsen lijsten
op waarnaar h e t vertrouwen v a n

'^', '

« i z e Volksuniemensen moet gaan,
Berlaar : onze arr. sekretaris
Walter Luyten s t a a t er a a n h e t
hoofd van een stevige lijst Vo'ksbelangen waarop twee uittredende
gemeenteraadsleden
medekandidaat zijn.
Nijlen : een lijst Volksbeweging
met Van Tenderloo en onze a r r .
propagandaleider F r a n s Van Dessel jagen de CVP-meerderheid de
daver op h e t lijf.
Kassei : m e t architekt De Vos
als kopman zal de lijst Volksbelangen m e t een f i n k e ruk de gemeentehuisdeuren
openbeuken
voor een Vlaamse lijst.
Duffel
: onze Volksimievoorm a n n e n Sels en Stevens gaan
hier m e t de lijst Volksbelangen de
beslissende strijd a a n om a a n d e
diktatuur Van IJamme een einde
te maken.
Puurs : heeft ook een Vlaamse
lijst m e t onze vriend Peeters, lijsttrekker is advokaat De Wachter.
Voor h e t overige kunnen we
nog zeggen dat in Rulsbroek Liezele, Wiekevorst, Helndonk. Koningshooikt
zelfstandige
lijsten
tegen de kleurpartljen
opkomen
en d a t op verschillende van deze
lijsten gekende
Volksuniemensen
de stem van de Vlaams - nationalisten verdienen.
MOBTSEL
Antokaravann.
Volksunie Mortsel dankt h a a r
leden en simpatisanten die deelgenomen hebben a a n de autokar a v a a n van zaterdag j.1. Spijtig
genoeg viel reeds n a Berchem de
geluidsinstallatie uit zodat onze
mikrowagen in eigen
gemeente
het zwijgen werd opgelegd. Hij is
echter reeds terug hersteld en de
verschillende wijken van de gemeente krijgen weldra h u n beurt
Propa«an«la.
Onze eerste verkiezingsnummers
zijn uitgedragen. E n vergeleken
met die van de andere partijen
zijn het pareltjes wat betreft inhoud en presentatie. De officiële
verkiezingsborden zijn volgeplakt
en grote publiciteitspanelen zijn
v a n 1 tot 12 oktober gehuurd. VU
Mortsel voert een degelijke propaganda, die echter veei geld
kost. Daarom vragen we u een
kleine, of nog liever
een grote
bijdrage te storten op
P.C.R.
49.85.00 v a n R. Van Boven, Deurn e s t r a a t 70 of stuur een briefje
van twintig in een omslag n a a r
h e t sekretariaat.
Vlaams Huis Tijl.
Zondagavond 11 oktober
verwachten We al onze leden e n simp a t i s a n t e n in ons Vlaams Huls
« Tij! ». Antwerpsestraat 5. Het
bestuur en de kandidaten zullen
eveneens aanwezig zijn. We zullen
proberen diezelfde avond zoveel
mogeilik uitslagen v a n de verschillende kiesburelen te noteren
om d a n reeds uit te maken wel-

^ss
^oi^ih, 'ff^t* » * : L ' W

lil

mMw

WELLE
D e w i e l e r w e d s t r i j d v a n o n s w e e k b l a d « De V o l k s u n i e » w e r d , v o o r
vele h o n d e r d e n geestdriftige s p o r t m a n n e n , h a r d n e k k i g b e t w i s t en
uiteindelijk g e w o n n e n d e « r de l o k a l e v e d e t t e en lid d e r V . ü .
Nico Ghyssels.

70EKERTJ
Dameskapper
zoekt
bekwame
werkster. T e bevragen Hove K a pelstraat 70 of tel. 03-51.26.71.

HET GEVAAR BELOERT U TE ALLEN KANTE I U MOET VERZEKERD ZIJN 1
• VOOR UW LEVEN.
• U W AUTO.
• U W HUIS.
• U W MEUBELEN.
R a a d p l e e g o n s , U zult e r b a a t bij v i n d e n .
Daarom slechts één adres :

.

VERZEKERINGEN VAN DER PAAL. VOORRRAFCK & CO P V B A
JAN VAN R I J 6 W I J C K L A A N 62, A N T W E R P E N . T E L . 03/37.54.38 - P.C.R. 163.620
Beheer : Van der Paal - Voorbraeck.
D i r e k t i e : L i c . R i k De V o s .

ke uitslag VU Mortsel haalt.
Het wordt een gezellig, en vast
en zeker een spannend, onderonsje
VU Mortsel houdt er a a n alle
leden en simpatisanten te bedan,ken voor de man-tot-man propaganda v a n de laatste weken. D a n k
zij u allen b e h a ' e n we op 11 oktober de overwinning!

BRABANT
BRUSSEL
Op zondag 4 oktober te 10 u u r
30 wordt in de Kapel der E.E.
P a t e r s Jezuiten - Brialmonstraat,
Brussel de H. Mis opgedragen,
met gelegenheidssermoen, voor de
afgestorven V.O.S.-leden en in 't
biezonder voor de diep betreurde
Karel De Feyter.
Vlamingen vergeten wij onze
doden niet en gedenken we trouw
zij die door h e t Belgisch gerecht
werden neergeschoten
Sportieve Vlaming 34 j . (gesch.) sucsesvol zakenman, zeer
huiselijk — heeft morele steun
nodig. Verlangt kennismaking
met
Vlaamsvoelende
intelligente dame 28 j Zeer goed
voorkomen en gevoelig
—
blond en slank, m e t moderne
opvattingen
kindje
(meisje)
gn. bezwaar. Om in vriendschap ontspanning te nemen.
Evntl. later huwelijk. S c h r n.
kantoor blad (Rotatyp) die
doorzend.
GANSHOREN-KOEKELBERG
De vier gemeenten van k a n t o n
Mo'enbeek bundelen h u n kracht e n s a m e n om de lust m Molenbeek en Brussel
t e steunen. I n
onze gemeenten komt de Volksunie
dus niet op. i n Ganshoren m a g U
i n geen geval voor de CVP of de
PW
stemmen.
Burgemeesta:
Beauthier en schepen Wybouw
hebben met m a n e n m a c h t (en
de hulp v a n Etrimo) G a n s h o r e n
verfranst en alle Vlaamse gemeenteklassen afgeschaft. Vlamingen, zet h e n deze
geestelijke
moord op onze kinderen betaald 1
Op de BSP-lljst s t a a n goede Vlamingen.
Stem voca* ze, m a a r niet voor
CVP of PVV.
JETTE
De afdeling J e t t e heeft beslist
geen lijst In te dienen m a a r kra<*itige steim te bieden a a n de lijst
« Unie » (nr 6) te Molenbeek e n
de « Vlaamse lijst Brusselse Belangen » (nr 1) te Brussel.
En in Jette?
Wi] r a d e n onze leden en simp a t i s a n t e n a a n te kiezen voor de
h h . J a n Withof (14de), Victor
Maillé (19de) en Marcel d'Heygere (aiste) op lijst 2.
Deze kandidaten zijn h e t m e t
onze doelstellingen eens op nation a a l vlak en genieten ons vertrouwen. Ojjgepast . m a a k drie bolletjes tegelijk zwart, zoniet vardeelt gij Uw krachten. Wie principieel niet voor een itjst m e t
CVP-strekklng wil kiezen, stemme
n a a s t de n a a m van de heer Lodewljk De Gunsch die een goede
Vlaming op de BSP-iljst is Vergeet echter niet d a t de B S P v a n
J e t t e geleid wordt door A Houslaux, een Waals racist.
Het bestuur verzoekt alle leden
en vrienden dringend hiilp t e bie-

den a a n de Vlaamse lijsten die ta
Molenbeek en Brussel ingediend
werden. Voer persoonlijke p r o p a ganda bij al Uw kennissen; w a t
te Brussel zal gebeuren zal een
grote weerslag hebben op
de
Vlaarise zaak.
Wie h u l p k a n bieden k o m t
steeds terecht op h e t sekretariaa*
v a n de Brusselse Belangen : Vooru i t g a n g s t r a a t 191, Brussel 1, teL
18.51.75.
Ook voor ziekenvervoer tijdens
de verkiezingen (zowel voor Molenbeek als Brussel) komt m e n
d a a r terecht.
KORTENBERG-EBPS-KWERPS
Op zaterdag, 3 oktober te 19 u u r
spreekt Dokter Richard Van Leemputten,
VU-volksvertegenwoordlger, In de zaal Teugels, L e u v e a .
b a a n 224, Kortenberg onder h e t
m o t t o : VolksunieI Nu!
Het probleem der randgemeenten — franskiljonse grondroof —
wordt uiteengezet door middel v a n
lichtbeelden door D h r W. Kuyperi,
leraar te Leuven.
ZWIJN DBECHT
Op zaterdag 3 oktober opening Vlaams Huis « Were-Di »
bij Eugenie en Pieter Severins
iedereen van h a r t e welkom.
Adres : Polderstraat 15, Zwijndrecht.

LIMBURG
Steunfonds Limburg.
Nog steeds komen ons steunbijdragen toe v a n leden en sympathisanten.
Hiervoor onze beste dank. O c *
de propagandisten halen tijdens
h u n huisbezoeken steungelden op
zodat We deze wedJ weer een
stukje verder zijn gekomen. Vooral h e t k a n t o n Herk de stad heeft
zich
uitzonderlijk
ingespannen
en h a a l d e h e t grootste procent o p
a a n steun.
Maar m e t dit alles heeft Limburg toch nog niet het beoogde
bedrag k u n n e n verziamelen e n
doen we nog steeds beroep op U
allen om een bedrag, hetzij groot
of klein te wUlen storten op P R .
481526 van Clem Oolem<Mit, Dlestweg Nieuwerkerken (Llmb.) of i n
een omslag toe t e sturen.
De bijdragen v a n vorige week
waren :
Van Laere Neerpelt
100 F
Uit sympathie vr Limburg
P.N. Dllbeek
200 BI
Naamloos Koersel vr federalisme
250 P
J a a k Veestraeten Hasselt
200 P
R. Mayers Genk
100 P
Onbekend Stalenstr. Waterschei
100 P
M t Hendrickx Genk
500 P
Volksunielid Genk
500 P
A.B. K e r m t
500 P
E e n fanatieker u i t Hasselt
50 P
A.A. K u r i n g e n
50 P
M.V. Spalbeek
20 P
M.B. K e r m t
10 P
Victor Devue Nleuwerkerken 100 P
Vorige bijdragen
Huidig t o t a a l

45.386 P
48.066 P

GEBOORTEN
M a n n a - Rudi e n Llnda, begroet e n m e t vreugde h u n zusje Ingrld
in b e t gezin J . Veestraeten - Bonh o m m e te Bree.
Hartelijke gelukwensen.

De meest precieze eo
volledige taalsrensinformatle
vindt D In

y

O DE ZUIDNEDERLANDSE TAALGRENS
IN HET BELGISCH PARLEMtNl »
128 bU. - 19 gedetailleerde kaarten.
Prijs ; 50 fr
Bestellen door storting
op PCR 1476.97 van Volksunie - Brnssel 1 oi
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SPREEKT UW TAAL T E BRUSSEL !
Onze mandatarissen en onze voormannen spreken NEDERLANDS in alle restaurants en winkels waar zij komen !
Wij hopen dat onze m e d e s t a n d e r s hetzelfde doen !

ANTWERPEN
ANTWERPEN
glotmeeiing 7 oktober.
De afdeiingen zorgen elk voor
het vormen van een autokaravaan
naar de slotmeeting.
Vooraf kan iedere autokaravaan
de betreffende gemeente doorkruiBen.
Het provinciaal komltee rek«it
erop dat de verschillende afdelingen blijk zullen geven van hun
organisatietalent en kracht.
Voor woensdag, 7 oktober rekent
het komitee op een tot de nok
gevulde Beurs.
Parkeerplaatsen zullen — In de
dichte nabijheid van de Beurs —
voorzien worden. Nadere richtlijnen hierover volgen.
Mikrowagen.
Onze eigen mikro-wagen bolt
door de stad.
De laatste week moet hij echter dag-in dag^uit de Volksunie^
Btem in de Antwerpse straten laten klinken.
I>aarom : zoek autovoerders
voor onze mikro-wagen! Al kunnen zij sletóhts een paar uurtjes
per dag of per week rijden!
Geef ze op aan ons afdelüigseekretariaat : J. Mertens, Wetstraat 91, Antwerpen, tel. 364884.
Alle bereidwilligeft, die de laatste dagen nog willen meewerken
aan onze verkiezing.sslag kunnen
zich op bovenstaand adres melden.
Autobezitters voor ziekenvervoer tijdens de verkiezingsvoormiddag (11 oktober).
Getuigen voor de telburelen tQ
de namiddag.
Alle andere «helpende handens
zijn welkom!
Niemand ontbrelce op de slotmeeting op 7 oktober in de beursI
BERCHEM
Financiële mobilisatie.
Wij doen een drmgende oproep
tot al onze leden om een vrijwillige bijdrage van min. 100 F te
Btorten op onze rekening nr. 4185
Ojij de Kredietbank, Berchan
p.c.r. 17.11). Deze bijdrage zal onze zware financiële lasten in verband met de verkiezingen wat ver.
lichten.
Medewerking.
Iedereen die in de mogelijkheid
verkeert mede te werken aan de
verkoop van steunkaarten, bussen
van strooibiljetten, deelname aan
autokaravanen enz., enz., wordt
vriendelijk verzocht zich kenbaar
te maken.
Dienstbetoon.
Adv. E. Ehlinger, Grote Steenweg 289 te Berchem, iedere vrijdagavond van 19 tot 20 uur of na
telefonische afspraak.

BORGERHOUT
Op maandag, 5 oktober e.k.
Vindt onze maandelijkse vergadering plaats in ons lokaal « De
Nieuwe Camot », Camotstraat 60,
Antwerpen te 20 uur 30.
Als spreker begroeten we ditmaal dhr. Rudi Van der Paal,
Provinciaal voorzitter.
Ook ohze sympathisanten worden op deze vergadering verwacht.
Gemeenteraadsverkiezingen.
AUe ouden-van-dagen, gebrekkigen en zieken kunnen voor hun
verplaatsing naar de stemburelen
een beroep doen op opze ledenvrijwilllgers die op 11 oktober
hun wagen en hun goede diensten
ter beschikking stellen.
Wie van deze diensten gebruik
wil maken wende zich zo yroeg
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mogelijk tot : Dillen Juul, Buurtspoorweglei 87, Borgerhout. Tel. :
85.09.28.
Dirks Frans, K.V. den OeverBtraat 50, Borgerhout. Tel. :
38.38.94.
Verbeelen Bert, Jozef Posenaerstraat 37, Borgerhout.
Tel. :
35.57.08.
m Borgerhout brengen alle Vlamingen 3 voorkeurstemmen uit :
één voor Juul Dillen, één voor
Frans Dirks en één voor Bert
Verbeelen, de 8ste, 9de en 21ste
kandidaten op de lijst nummer 1.
Zo stemt V geidig en Vlaams.
DEVRNE
Bekendmaken der verkiezingsuitslagen.
De Volksunie Deurne zal de uitslagen der gemeenteverkiezing bekendmaken in het lokaal « Concordia », Tumhoutsebaan
28,
Deurne ( O .
De zaal is toegankelijk vanaf 17
,uur op 11 oktober 1964.
HOBOKEN
Hulp gevraagd.
We treken door in de Rode
Burcht van Vlaanderen!
Zoals U reeds zult vernomen
hebben werd er een voltallige
lijst, 21 kandidaten neergelegd.
De lijst wordt aangevoerd door
de Heer Christiaan Pichal en Mevrouw Maes Angela - Van Looy
gevolgd door een flinke schaar
jonge overtuigde mannen wat beloofd voor de toekomst.
Onze mensen hebben mUd gesteimd in de mate van het mogelijke maar Hoboken telt meer dan
30.000 inwoners met plus minus
10.000 brievenbussen.
We zouden nog graag 10.000 F
bijeenkrijgen om de kampanje
tegen de kleurpartijen aan te
kunnen.
Toont asjeblieft onze jongere
vrienden en idealisten dat het
woord kameraadschap niet ijdel
is.
Helpt ons, hoe gering ook uw
bijdrage is en stort vandaag nog
op postcheclfnummer 8919.40 —
Maes Angela te Hoboken.vermelden op de strook V.'U. propaganda. Wij danken U.
MECHELEN
De arrondissementsvoorzitter OsKar Renard, doet een drmgenQe op.
roep tot al de sympatisanten, hem
aktief bij te staan in zijn strijd
tegen de unitaire partijen. Met de
daad, met de raad met de steun
van uw spaarcenten. Een storting
op P.R. 6019.72 van A. Van de
Werf, Caputsteenstraat 138 Mechelen, maakt onmiddellijk een grote
steun uit voor de kampanje.
Geef ons munitie, de Vcdksunie
verovert voor D 3 zetels,
SCHOTEN
Steun ook glJ ons verkiezingsfonds : stort op postrekening
607196 van Pol Venken, Schoten.
Voor een Vlaams . nationale
vertegenwoordigmg op het gemeentehuls : ten aanval!

BRABANT
ANDERI.ECHT
Op de jongste vergadering werd
besloten alle steun toe te zeggen
aan de Vlaamse lijst te Brusselstad. De bestuursleden zullen verwittigd worden wanneer ze een
taak moeten uitvoeren.
De Heer Deconynck, I^enniksebaan 1057, werd tot nieuwe penningmeester aangesteld.

WEEKBLAD
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BEDAKTIE : Mt Fr. Viui der BIn HoofdredaJiteui.
I . van Overstraeten Bedaktiesekretarls.
S. De Lie. Ur O» (Joninck. WUD Joiissen, Uo. WLnjten. B. MattJieruena, W Cobbant, 51 Babylon.
E. SlOMe. dl U Wonter* L. Olercks.
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Bestuursvergadering.
Maandag 5 oktober a.a te 20
uur bestuursvergadering ten huize
van de sekretaris, Anderlechtse
Weggevoerdenstraat
13, Anda*lecht. Dagorde : gemeenteraadsverkiezingen.
Let wel.
Alle leden op post nu zaterdag
voor het arrondissementeel bal te
Vilvoorde.
HEVERLEE
Het bestuur van de afdeling samen met kandidaten en propagandisten heeft zijn laatste schikkingen getroffen voor de gemeenteverkiezing en een
uitgebreide
aktie gepland. In 't bijzonder
wordt hier nog een drinijjnde oproep gedaan voor de werftocht op
zondag 4 oktober; iedereen doet
mee; verzamelen in « Cristaa »
Leuven te 9 uur.
Tweede dringende oproep nl.
voor de auto-bezitters om samen
met sympatisanten deel te nemen
aan de autokaravaan op zaterdag
10 oktober; verzamelen op het
Arenbergp'ein (Station) te Heverlee te 14 uur.
Voor 't overige verwachten wij
dat iedereen deze laatste dagen,de
nodige propaganda zal voeren in
zijn kring, in zijn omgeving en
waar het ook maar enigzins kan.
LEUVEN
Pater M. Brouns s.j. komt op
zaterdag, 3 oktober 64 te 20 uur
in Erasmushuis, Vaartstraat 7,
spreken over « Het » aktueel
Vlaams vraagstuk, onpaitijdig en
nuchter gezien door. een theologische bril!
« Radikalisme in de Vlaamse
kwestie ».
Toegang vrij en iedereen van
harte welkom.
Zondag 4 oktober, grote werftocht. Iedereen op post!
Verzaanelen in lokaal « Cristal »,
Parijsstraat 12 te 9 nvx.
SINT-AGATHA-BERCHEM
Bestuursleden van de kern St.
Agatha-Berchem vormen kartel
met de Berchemse unie. Zi] fungeren op de 3de, 4de en 5de
plaats.
TERVUREN
De propaganda voor de gemeenteverkiezingen draait op volle toeren. Toch verwachten wij nog
dat al onze mensen zelf ook zullen optreden als propagandisten
In hun eigen omgeving en bij
vrienden, kennissen en familie,
hxm invloed zuHen aanwenden om
onze lijst naar de overwinning te
voeren.
TIENEN - GLASBEEK
Eindelijk is het zover. De Volksunie steekt van wal met een actie die tot doel heeft in de oosthoek van Brabant afdelingen uit
te bouwen in elke gemeente. Er
zijn in onze dorpen tientallen
mensen die enkel wachten op een
actie van de Volksunie, om tot de
partij toe te treden. De parlementsveitiezlngen zijn in aantocht. Het arrondissement Leuven moet een verkozene hebben.
Daarvoor is een doorgedreven actie nodig. Er mag geen enkele
stem voor Vlaanderen verloren
gaan. Om deze actie tot een goed
einde te brengen is ook Uw steun
nodig. Indien tJ een abonnement
wenst op ons weekblad of indien
U wenst lid te worden van de
partij of, beter nog, Indien U actief wenst mee te werken aan de
uitbouw van de partij in Uw eigen dorp of stad stuur dan een
briefje of een kaartje aan onderstaand adres. Zelfs indien U enkel
maar eens wil praten met Iemand
die in de beweging staat, laat het
ons gerust weten. Wij zullen zeker eens bij U komen aankloppen
De tijd om lijdzaam toe te zien,
welke streken de belgicistische
kleurpolitiekers met Vlaanderen
uithalen, is definitief voorbij.
Vlaanderen wil zijn lot in eigen
banden nemen. En die handen
zijn die van ieder van ons, ook
de uwe. Wij allen zullen ons
steentje moeten bijbrengen om
van Vlaaderen niet slechts ons
huis, maar werkelijk onze thuis te
maken, waar wij als gelukkige
mensen kunnen leven.
Hier dan het adres : Lissens
Ward, Nieuw Overlaar 70, Hoegaarden.

LIMBURG
HALEN - LOKSBERGEN
De Volksunie - afdelmg Halen Loksbergen heeft besloten de lijst
die onder naam « Halen - Loksbergse belangen » zal opkomen, te
steunen.
Hiermee worden diis alle VU •ympatizanten gevraagd om UJ

de aanstaande gemeentelijke verkiezingen op deze Ujst hun stem
uit te brengen.
HASSELT
Vorige zaterdag vond te Hasselt
de laatste provinciale bijeenkomst
plaats van de geïnteresseerden
voor de gemeentelijke verkiezingen in Limburg.
Er werden vooral een aiante.1
praktische regelingen getroffen in
verband hiermee.
Tevens dient de aanwezigheid
<^gem6rkt van de nationale sekretaris, Wim Jorissen.
MECHELEN AAN DE MAAS
Vriendenband Limburg deelt
mede, dat door haar een groot
feest wordt ingericht op zondagavond 26 oktober in de sporthall
te Mechelen-Maas.
Hieraan werken mee : de bekende Vlaamse TV vedette Jef
Burm, en het orkest — voor de
danslustigen — Jos van Beek, dat
in twee formaties speelt.
Nadere Inlichtingen volgen nog.

OOST-VLAANDEREN
SINT NIKLAAS
Steunfonds.
De Heer Braeckman werd aangeduid als penningmeester voor
het verkiezingsfonds. Huisbezoeken
zuMen worden afgelegd.
Kleine giften worden ook in
dank aanvaard. Stortingen kunnen worden gedaan op p.c. nr
325.33 van de Kredietbank te St.
Niklaas voor nr. 4713 van de Volks,
unie, met vermelding gemeenteverkiezingen.
AALST
Grote
kolportage-bedrijvlgheid.
Zaterdag 26, Welle, 127 nrs. verkocht door slechts een heel beperkt aantal deelnemers.
Zondag 27, buitengewoon geslaagde werftocht in Zottegem :
386 nrs verkocht. De kandidaat
van de VU-lijst Zottegem, De
Naeyer Gustaaf nam er zomaar
76 voor zijn rekening. Het betekent meteen het rekordverkoopcijfer van het arrondissement
Aalst,
Voor Welle en Zottegem wordt
11 oktober een schone dag.
Nu moet alles gezet op de grote kolportage van 4.10.64 In Aalst.
Wij moeten een overweldigende
uitslag iDereiken : op naar de 1000
nrs. Alle afdelingen van het arrondissement
worden
verzocht
aan deze kolportage hun zo talrijk mogelijke deelneming te verlenen.
Deze laatste grote Inspanning
voor de verkiezingen, zal de traditionele partijen, die nu reeds suf
zitten, de laatste slag toebrengen.
Dat zij K.O. geslagen worden. Dit
is toch ons aller betrachting.
Daarom nog eens een samenbundeling aller krachten.
Samenkomst lokaal De Vriendschap, Aalst, 8 uur 30.
Ook zondag 4.10 grote autokaravaan : Aalst, Erembodegem, Denderleeuw, Welle, Aalst.
Samenkomst lokaal De Vriendschap, Aalst. 14 uur 30.

tingsvergadering over de gronA
wetsherziening. Als spreker za]
optreden de Heer Victor Dewachü
ter, lid van het hoofdbestuur van
de W B .

Aanbevolen
Huizen
HERBERGEN
Geniet van de lekkere
koffie «De Olifant>
in het Vlaams Huis

« PETER BENOIT »
Frankrijklei 8 Antwerpen
Op doorreis te Aalst : bezoek het Vlaams Huis

(( DE VRIENDSCHAP
Kerkstraat 9
(bij Grote Markt)
Bar

Bowling

Buffet

OOSTHOEK
Oosthoekstraat 12
KNOKKE - Tel. 63.811

VLAAMS HUIS
Ijzerlaan 82 Tel. (051)50749

DIKSMUIDE
Uitb. Leo Vreese
Feestzaal voor groepen
EL.EC. APPAR.
Vermindering vr lezers V.ü.
Hulsh. App. Radio-T.V.Bandopnemers...
37.92.57. ELAGBO 38.74.68
De Damhouderstr. 23, Ant.
BOUWEN - WONEN
De specialist der
standaarddeuren
J. L E E M A N S D e u r n e Z .
Van Havrelei 70. T. 356317
Agent De Coene Kortrijk
Plastic vloer en trapbedekkingen Deliflex - Taplflex
enz.
Inlichtingen :
Claessens-Cornelis Schutstr. 18 Denrne T. 36.13 12
Voor uw modern interieur

EURO-DOMI
Kruldtuinlaan 6 Brussel
met Geschenken-kelder
Bouw- veranderingsherstellingswerken
S E G E R S Adriaan
Steynstraat 187
Hoboken Tel (03)37.43.81
BOEKEN • TIJDSCHR.

WEST-VLAANDEREN
DIKSMUIDE
Op zaterdag 24 October in de
feestzaal Vlaams Huis : Vlaams
Herfstbal. Het orkest de « Zeekanters » speelt ten dans. Eerste
dans om 20 uur 30; deelname in
de kosten 30 F, De opbrengst van
dit bal is ten voordele van de
Voksunie-propagandisten.
Dienstbetoon.
De zitdag van dr. Leo Wouters
vindt plaats op maandag 5 October
vanaf 18 uur in het € Vlaams
Huis », IJzerlaan 83.
Pater Brauns.
Voor de personen die nog wensen de schitterende rede op de
namiddag van de IJzerbedeevaart,
door Pater Brauns gehouden, te
beluisteren zal op zaterdag 3 oct.
om 18 uiu' en zondagnam. 4 oc.
om 15 uur de bandopname afgedraaid worden in het « Vlaams
Huis ».
MENEN
De Vlaamse Volksbeweging afdeling Menen, houdt op 2 oktober
a.s. om 20 uur in de zaal Royal
Palace, Schoolstraat, een voorUchtüigsvergadermg over de grondwetsherziening. De heer Wilfried
Martens zal er spreken over het
ondOTwerp : « De grondwetsherziening, domper op de Vlaamse
ontvo<^ding? ».
WAREGEM
Op zondag 4 «rittoba: a.s. «m 20
uur houdt de Vlaamse Volksbeweging te Waregem een voorlich-

Voor al uw Vlaamse lektuur
Eén adres :
Boek- en dagbladhandel

Paul BEQUET
Nassaustraat 6 Antwerpen
HOTEL - RESTAURANT
Bezoek het Payottenland
goede spijzen vindt ü in
afspanning

((DE KROON »
O.L.V.-Lombeek (054)32381
« Vlaams Huis » Knokke
Kamers
vol. pension gezellige sfeer
Vermindering v groepen
Elisabeth! 10.5 T 632.70
Vlaams Huis Breughel
de Smet de Naeyerlaan 141

BLANKENBERGE
Telefoon : (050)41637
Vol. Pension 30 kamers
UURWERKEN
Zwitserse uurwerken
bij meester uurwerlunaker

SLAETS
Dewinterstr 11 Oudergem
T. 72.45 43 terminus tr 35
10 % korting leden V.ü.
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Men heeft dus grof spel gespeeld. ISIen
heeft Vlaanderen eens te meer bedrogen
door de Waalse volkswil bij ons vervalst
voor te stellen.
Het is valsmunterij van de ergste
soort. Men wil ons blijvend koloniseren,
niet om de eenheid van het land te redden maar wel omwille van de eenheid
van de B.S.P. en omwille van de brandkoffers van het Brussels grootkapitaal
die verder dienen gevuld op het zweet
en de werkkracht van onze Vlaamse
bevolking.
Heel dat spel om de grondwetsherziening is een ongehoord schandaal, een
nooit geziene zwendel. Van de Vlaamse
kleurpolitici moet men echter niets
anders verwachten. Reeds 134 jaar slikken zij alle vernederingen en helpen zij
ons volk vernederen en uitzuigen.

1 ÜT in den Ireiire heeft men
on/e oren doen tuiten van de Waalse
riinorizatievrees, die alleen kon opgelost
v o r d e n door een grondwetsherziening,
die een grendel op onze Vlaamse getalmeerderheid zou plaatsen. Het bewuste
deel van het Waalse volk zou dit van
ons eisen evenals de welbegrepen Belgische vaderlandsliefde.
De eunuchen van de Vlaamse kleurpartijen waren natuurlijk onmiddellijk
akkoord, de Vlaamse P.V.V. omdat ze
omvervalt bij elk patriottisch deuntje,
de B.S.P. omdat ze zo de eenheid van de
B.S.P. wilde redden, haar hoogste doel,
de Vlaamse C.V.P. omdat ze zich steeds
willoos laat leiden door de partijleiding
en de machten achter de schermen.
Wij
hebben
die
grendelgrondwet

ZWENDEL
steeds met de moed der wanhoop bestreden omdat we weten dat het een antidemokratische en reaktionaire zet is
van onze Brusselse kolonisators om de
verdere Vlaamse ontvoogding voortaan
grondwettelijk onmogelijk te maken en
ons gekoloniseerd te houden.

D

E Walen hebben
thans
eveneens het Brussels spel ontmaskerd
en onze Vlaamse kleurpolitici in hun
hemd gezet.
Want over welk Wallonië praat men
als men het heeft over de Waalse minorizatievrees ' Toch niet van het politiek
niet bewust gedeelte, want dat zegt niets
en eist niets.
Maar toch wel het bewust en agerend
Wallonië dat zijn uitdrukking vindt in
de Waalse Volksbeweging (M.P.W.) en
haar dagblad La Wallonië en weekblad
Combat (socialistisch), in de Waalse
Liberale Beweging (Mouvement Liberal
Wallon), in de Waalse Vernieuwingsgroep (Renovation Wallonne : Katoliek)
en in La Wallonië Libre (Waalse nationalisten) ?
Welnu al deze groeperingen hebben
ge/;amelijk in het dagblad «La Wallonië*
van 25 september een oproep gedaan
aan alle Vlaamse demokraten (Adresse
aux démocrates flamands) waarin ze
uitdrukkelijk verklaren geen grendelgrondwet te willen I
Letterlijk schrijven zij wat volgt :
« De Waalse Bewegingen hechten er
aan de Vlaamse demokraten ervan op
de hoogte te stellen dat zij vijandig staan
tegenover elke grondwettelijke procedurekneep die er zogenaamd toe zou
strekken « de Walen te beschermen
tegen hun minderheidspositie » in het
Belgisch parlement. Het Waalse volk
wenst niet te genieten van het onterend
statuut van beschermde minderheid ».

H

I ET
is
trouwens
niets
nieuws. Herhaaldelijk hebben vooraanBi nden uit de Waalse Beweging soortgelijke taal gesproken. •

EN

D

E heer Verroken heeft zijn
gemis aan kennis van de geschiedenis
van de Vlaamse Beweging nog verder
bloot gegeven door de vaststelling dat
de opmarsen naar Brussel en Antwerpen
een sterke reaktie van de franstaligen
voor gevolg hadden en door bijgevolg

BANKROET

Het zal helaas niet veranderen tenzij
de bevolking zelf zich van hen afkeert.
Dit proces is echter gelukkig aan gang.

D

' E studiedag van de Vlaamse
C.V.P. heeft geen antwoord gegeven aan
het Waals adres. Men heeft wat kritiek
over de grondwetsherziening naar voor
gebracht maar het beginsel zelf van de
grendelgrondwet werd niet eens ernstig
betwist.
De studiedag was even tam en even
gedwee als de Vlaamse C.V.P.-ers nu
eenmaal zelf zijn.
De partijvoorzitter en tal van ministers waren daar. Dit was voldoende om
iedereen braafjes nietszeggende dingen
naar voor te laten brengen. Noch de
partijvoorzitter, noch een van de ministers vond het geval de moeite waard om
het podium te beklimmen !
Partijsekretaris Tindemans heeft willen laten zien dat bij een behoorlijk
gedokumenteerde en akademische redevoering kan in elkaar steken. Dit zal de
academici genoegen doen.
Uit zulk slag redevoeringen wordt
echter zelden een aktie geboren en zij
betekenen gewoonlijk niet meer dan
een slag in het water.

J

kiezingen toen de Volksunie vijf zetels
haalde in de Kamer. Van schijnbaar
vraagstuk werd het Vlaams probleem
toen reëel !
De historici zullen het niet moeilijk
hebben dit na te gaan in de jaargangen
van de Belgische kranten. Ze dienen
alleen maar De Standaard, Het Volt en
La libre Belgique erop na te slaan en ze
zullen de zaken vlug doorhebben.

AN Verroken
had
het
anderzijds weer gevonden. Jan vindt er
altijd iets op ! Het werk van de Vlaamse
C.V.P. wordt niet genoeg gewaardeerd
volgens hem. Want het is de Vlaamse
C.V.P. die de Vlaamse Beweging altijd
gedragen heeft en de geschiedenis zou
dit moeten boekstaven ! Jan is er alvast
mee begonnen !
Een paar vragen slechts aan " onze
lezers.
Wanneer is men opnieuw over de
Vlaamse Beweging beginnen te praten ?
Toch omstreeks 1954. De Volksunie haalde toen één zetel.
Wanneer is men de Vlaamse Beweging
weer als het gevaar gaan inzien in de
C.V.P. en in de franstalige kringen te
Brussel ? Toch in 1961. Vlak na de ver-

hun groot positief nut te betwijfelen.
Als de heer Verroken eens een geschiedenis van de Vlaamse Beweging opslaat
zal hij vlug zien dat elke Vlaamse verovering het gevolg was van langdurige
en scherpe Vlaamse offensieven maar
dat die ook altijd gepaard gingen met
uitermate scherpe reakties van de franstaligen. Hij moet b.v. alleen maar denken aan de gelijkheidswet of de vernederlandsing van de Gentse universiteit.
Verroken vindt het verder een verovering de mogelijkheid Vlaamse scholen
afgedwongen te hebben te Edingen. Wil
Verroken ons eens vertellen, hoeveel
kinderen er te Edingen in Vlaamse
scholen zitten ? Geen enkel I De taalwetten zijn te Edingen waard wat ze te
Brussel waard zijn. De enige oplossing
voor Edingen was het volledig Vlaams
statuut, zoals het Centrum Harmei het
vooropzette. Maar ja bij de bespreking
van het taalgrensvraagstuk was de leuze
van Verroken : « Soyons bon prince ».
Door zijn « prinselijke » houding werden duizenden Vlamingen aan de verfransing overgeleverd.

H

ET Vlaams bewuste Vlaanderen heeft dus volgens ons wel een
juiste waardering voor het werk van de
Vlaamse C.V.P., waar ze die parlij doodeenvoudig afschrijft. Waarmee de C.V.P.
juist krijgt wat ze verdient.
Volksvertegenwoordiger Kiebooms was
even argeloos - of doortrapt argeloos ? als altijd.
Hij verzette zich tegen de wijziging
van de verjaringswet van 20 naar 30
jaar. Uitstekend ! Maar waarom vroeg
hij de aanwezige eerste-minister en de
aanwezige ministers Segers, Van Elslande en Custers niet waarom ze die
wet in de kabinetsraad goedgekeurd
hebben ? Custers wist toch waarover
het ging ?
Kiebooms wist dit alles toch even goed
als wij ? Waarom dan de volksmens
willen bedriegen door de voorstelling
dat alleen minister Vermeylen voor die
wet was ?

D

E hoofdvogel werd echter
afgeschoten door De Saeger.
Hij had op die studiedag alleszins
heel wat meer praat dan te Hertoginnedal. Zijn tegenstrevers waren hier inderdaad afwezig. De « Vlaamse leider »
achtte het zelfs nodig onrechtstreeks de
Ijzerbedevaarders uit te schelden voor
achterlijken. Dit zal zijn lijfkrant De
Standaard, die de IJzertorenleuze A.V.V.V-V.K. in haar banier voert ontzettend
veel genoegen doen. Haar
nieuwe
Vlaamse « held » durft ten minste mannelijke taal spreken.
De vaststelling dat de Fayat-boys of
jonge Vlaamse diplomaten niet naar
IJzerbedevaarten gaan is eenvoudigweg
subliem ! Die jongens zitten immers in
Amerika, Azië of Afrika op hun post en
kunnen inderdaad bezwaarlijk
even
been en weer vliegen. De vele vrienden
en partijgenoten, die we echter onder
hen tellen, aarzelen echter niet als ze
in het binnenland met vakantie zijn
samen met ons naar deze achterlijke
bedevaart te trekken.
De heer De Saeger neemt het ons
verder kwalijk dat de Volksunie meedoet aan de gemeenteraadsverkiezingen!
Wat gaat hem dat aan ? Dat hij probeert
baas te worden in de C.V.P., bij ons
maakt hij daarvoor geen kans. Wij doen
'datgene wat we voor Vlaanderen noodzakelijk vinden. We hebben thans een
150 lijsten en binnen zes jaar hopen we
er meer dan 300 te hebben. Moge dit
vooruitzich hem een troost zijn.

D

E Saeger wil anderzijds de
V^olksunie niet in schepenkolleges met
de C.V.P. Hij wil alleen met B.S.P.-ers
akkoorden aangaan. W^ij danken hem
voor deze bekentenis.
Vooreerst zijn we riet bereid alles te
verkopen voor een burgemeestersjerp of
een ministerschap zoals er sommige
C.V.P.-politici bestaan, die de heer De
Saeger wel zeer goed kent. En daarbij
als de C.V.P. de meerderheid niet heeft
zal zij het niet voor het zeggen hebben I
Wij zullen het hoofd koeler houden dan
onze vriend De Saeger en de C.V.P. als
gebeurlijke partner niet a priori uitsluiten, daar waar men ons nodig zal
liebben.

4oor

^^/Wi4«»

De heer De Saeger kreeg voor zijn
optreden de gelukwensen van Le Matin
en van La libre Belgique. Deze laatste
krant stelt zelfs vast dat achter het
Vlaamsgezind intermezzo in de loopbaan
van de heer De Saeger een definitief
punt gezet is. Zijn rede zou dus een
soort afzwering geweest zijn. Veel zullen
we er niet aan verliezen.
La libre Belgique wenste trouwens
alle Vlaamse C.V.P.-ers geluk met hun
zin voor « realisme » en « positivisme »,
Waarmee menen we alles gezegd is.
De Standaard schreef dat de aanbevelingen van de voorzitter van dit merkwaardig miskraam van een « studiedag »
gegeven werden op de wijze van een
notaris die een testament voorlas.
Profetische woorden voorwaar. De
Vlaamse C.V.P. maakte haar testament.
Welke erfenis laat ze achter ?
Het bankroet.

Interfonie
BECO
L e v e r i n g v a n G a s - e n stookolie
v a n a f 1000 1. over h e t g a n s e l a n d !
Kwaliteit

Dienst

Paardeiunarkt 2 0
Tel. (03)

Beco-prijs!
Antwerpen

32.04.77-32.02.10

KIES BECO : OOED GEKOZEN !

Geluidsversterking in de perfektie voor
zalen, reklamewagens, kerken, huiskamers, enz...
Wendt U in vertrouwen tot :
ELECTRO-AKOUSTIEK

DE GELUIDSBRON
Lange Leemstraat 7 a
ANTWERPEN - Tel. : 33.04.95
Radio - T.V. - draagbare radiotoestellen
platendraaiers. Wij vertegenwoordigen
enkel merken van de hoogste hoedanigheid — Bandopnemers vanaf 2.250 F .
tot 117.000 F .
Op vertoon van deze aanliondiging geniet
U speciale voorwaarden.

