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TONGEREN
In het Tongers publiciteitsblad;
« Weet-Kent » van 3-9-64 verscheen
weer eens op het titelblad een grote (25-27 cm) reklaam van « Mailleux-Prères, Seraing » : volled g
éénta'ig Frans. We hebben die
Waaltjes het reklaamblad teruggestuurd met volgende tekst in
het Frans (we vertalen hier) :
e Wijl wij 15 jaar in Wallonië
woonden, kunnen wij V met zekerheid zeggen dat nooit een
Vlaamse firma een Nederlandstalige reklame publiceert in een
Waals blad. Waarom plaatst U
een Franstalige publiciteit in een
•Vlaams blad? Wij vinden dat ten
Beerste onverstandig en weinig
commercieel. Vertalers zijn er in
Luik TOOdoende op de fabrlek-burelen te Tinden. En... geen Vlaams,
geen central, heren. »
Vlaami^ezlnden van Tongeren,
Wilt U van de Ambiorixstede een
echt* Vlaamse stad maken (want
dat is ze nu niet), reageert eveneens (Vl&ams werk van elke dag)
op allerlei franskiljonse karpeleprongen. Al die Poêleries, Boulangerles, Tailleur, Avocat... moeten
verdwijnen.
J.G. - Tongeren.

WOORMCRAMEIJ
Waarde Redaktie,
Wel verklaart de heer Spaak,
dat de Kaldige regeringskoalitie
een nieui» optie van vier Jaar
moet bekomen om ons een Skandinavisch cehik op te dissen.
Wel beweert de heer Vanden
Boeynants dat de uitslagen bij de
gemeenteraadsverkiezingen, de genomen standpunten van zijn partij over de bijzonderste politiAe
vraagstukken, jn niets zullen kunnen wijzigen.
Deze woordkramwij dient alleen maar om de panische angst
van deze heren tegenover bet
verdikt van 11 oktober, weg te
moffelen
Maar de kiezer kan zich, btj de
komende raalpUBöag, onmogelijk
tot de traditionele polltiekers.

wenden met zijn stem. Daar ' Maar vermits het een tweetalige
staan de dwaasheden van een Ledienst is, wordt de taalwet verfèvre, een Segei"S. een Gilson, een
kracht en dat voornamelijk door
Van Eslande, een Spinoy borg
de stilzwijgendheid van het vakvoor.
verbond waar ik mijn bijdrage
aan gaf. Nu ben ik aangesloten
En dit wetende, ti-achten de
bij. liet A W , samen met mij nog
woordvoeders van de legeringseen deel van het Nederlandstalig
I>artijen, de uits'agen, nu reeds
personeel en ik ondervind dat elvan hun inhoud te ontdoen.
ke Vlaming in zijn hart wei zou
Maar na de grote Vlaamse bewilllen overgaan uit protest. Helaas
toging m Brussel en Antwerpen
zijn er teveel nog gebonden aan
kunnen de gemeenteraadsverkiede kleursyndikaten door bewezen
zingen van 11 oktober, niet meei
diensten.
als louter plaatselijke aangelegenheden beschouwd worden. En zeWat me in de kletirvakbonden
ker niet na Hertoginnendal. En
tevens dwars zit, zijn de velschilverwerven deze verkiezingen een
lende ideologische opvattingen die
belang dat de gemeentegrenzen
de arbeiders verdelen, waardoor
ver te buiten gaat. Zo ver zelfs
er een verzuiling is ontstaan.
dat de regeringspartners,
hun
En nochtans gaat het steeds om
propaganda
liefdesverklaringen
dezelfde boterham. Het grootkapiten spijt, hun zelfbeheersing kwijt
taal geeft op dat gebied nochtans
raken, de Vlaamsgezinden in 't
het goede voorbeeld; bij hen begevlei willen komen door malkaar
staat er geen geel, rood of blauw
voor franskiljon uit te schelden.
geld.
Verwijzen we maar naar De StanDaarbij het feit, dat het vakverdaard tegenover Prof. Vranckx in
bond (ACTV) niet aan politiek doet
in Volksgazet en omgekeerd.
met
regelmatige
propaganda
« stemt CVP ». Neen, het spijt
De Vlaamse kiezer houdt enkel
mij, ze hebben ons al te dikwijls
maar rustig zijn stok gereed : de
verraden. Denk aan HertoginneVolksunie-stok.
dal. Volwaardige kulturele autoE.. Erembodegem.
nomie; zetelaanpassing zonder afbraak van onze ntunerieke meerderheid; vernederlandsing van het
bedrijfsleven (vtóledig>.
VAKBOND
Dit alles heeft me overtuigd van
de noodzaak van een onpartijdig
Mijnheren,
Vlaams Vakverbond. Mijn innigNa 16 jaar onafgebroken lid en
ste wens is nu, dat de Vlaamse
gedurende enkele jaren kaderlid
arbeiders hun plicht zullen besef,
van het ACV te zijn geweest, zijn
fen!
mU de laatste tijd enkele punten
duidelijk geworden, waardoor ik
V.D3. - Hulshout.
als konsekwent denkend Vlaming
ontslag moet nemen uit het ACV
(CCOD).
Als staatsagent heb ik m BrusADAMO
sel een totaal andere vakb<Hid ïeren kennen.
Mijnheer,
Unitair in wezen en waar de
Geen « dank V, Adamo », asjeVlamingen zich steeds als tweeblieft.
derangsburgers behandeld zien.
Het is doodncNrmaal dat hij voor
Volgend feit deed de maat over.
de Belgische Televlste - Nederlopen. In onze werkplaats moet
I&ndstailige uitzendingen. Nedereen sektiechef benoemd worden.
lands spreekt.
Tegen alle taalwetten m wil men
Moeten we « dank U s zeggen
een eentalige Waal benoemen.
omdat ook de Waien nu de EngdOnze
CCOD - afgevaardigde,
se spreuk beginnen Rennen en
een Wa^, wil er zich van afmatoepoBsen : Spreek de taal van de
ken met een smoesje, als zou de
man
waarmee ge zaken wilt doen?
chef geen persoonlijk kontakt
moeten hebben met het personeel.
VJ!. - Zellik.

TV-ONDERSCHRIFTEN
Waarde Redaktie,

VOEDINGSWAREN
EN TAAL

Ik lees in « De Volksunie » van
26 september in een lezersbrief u
overgemaakt door A.C. Eisene, onder andere, het volgende :
Maar wanneer zullen wij de
Waalse TV eens kunnen bedanken
voor Vlaamse onderschriften? ».
Ik geef de Waalse TV volkomen
gelijk dat ze uitsluitend Franse
onderschriften gebruiken. Bravo
voor de Waalse TV. Onze eis moet
zijn : geen onleesbare tweetalige
onderschriften op onze TV. Dus
uitsluitend
Nederlandse
onderschriften
zoals
ondergetekende
onlangs per telegram aan de heer
Direkteur - Generaal der Televisie
gevraagd heeft. Waarom moeten
97 % der kijkers in de onmogelijkheid gesteld worden, c^ behoorhjke wijze de uitzending te
volgen?
Om 3 % andere kijkers ter willen te zijn? Onze eis moet zijn :
voor de Vlaamse TV eentalige Nederlandse onderschriften met grote, goed leesbare letters en een
korte zin.
V.DJJ. - Ksene.

TV-UITZENDING
Geachte heren,
Hier ingesloten vindt U een
bankbiljet van loa F als bijdrage
— volgens mljn vermogen — voor
het op TV-scherm konen van de
Volksimie donderdag 8 oktober.
Ik wens de Volksunie vert, veel
sukses erv vooruitgang, overal, bij
de a.s. gemeenteverkieitegrai en
hij de kwnende parlementsverkiezingen.
M.V. - Gent.
Redaktie : Xf kregen wij talloze
brieven als reaktie aft onze oproep om finantiele stetin voor de
TV-uitzending. Zeila eenvoudige
arbeiders die met een klefti loon
moeten rondkomen zonden ons
bijdragen. Wij bedanken hen —
en allen die gestort hebben, of
het nog gaan doen — er allerhartelijkst om.

Geachte Volksunie,
Onderhavig briefje zou ik graag
gepJaatst zien in één van eerstkomende uitgaven van U. geëerd
b^ad.
Verscheidene malen reeds bij
Inkopen doen werd ik ziedend bij
de vaststelling wat een lef sommige fabrikanten hebben om in
onze Vlaamse streken produkten
te verkopen men enkel Franse
tekst. Ik geef één voorbeeld.
Enkele maanden geleden werd
er een chocopasta op de markt
gebracht door een Brusselse firma. Onze kinderen en ik vonden
hem de smakelijkste tot nog toe
verbruikt. Toen ik echter op het
glas hun ééntahge transe tekst
bemerkte werd deze smaak wrang.
Nu vraag ik mij af, moeten wij
ons, zelfs tot in onze eethoek, door
deze minachters van onze moedertaal laten in het gezicht slaan!
Kimnen deze heren niet het voorbeeld volgen van konkurrenten
uit CSiarleroi die hun choco-pasta
verkopen met tweetalige tekist?
Om deze Brusselse fanatiekers
te doen luisteren. Is er volgens
mij maar één middel en dit is :
Vlaamse huisvrouwen laten wij
allen de niet te versmaden macht
dJe wlJ hebben, gebruiken en bij
bet aankopen doen van onze voedings- en andere huiaboudartikelen, ter plaatse akijken we'k
vlees wij in de kuip hebben, en
niet eten of verbruiken wat ons
niet tn onze schone Vlaamse taal
kan aangeprezen of uitgelegd wor^ea. Hiermee zullen wij ocdc ons
Steentje bijdragen tot de waardering van onze geliefde taal.
Mevr. D.G. - Aalst.

Oe redaktie draagt geen versntwoardeUJUield voor de tahood diec
gepubliceerde tesersbrieven. 2S« behoudt Eieli het recht ran kcoxc
en inkorting root O v ^ de Icscrsrsbrlek wordt (een brtefwlHellng
eevoerd.
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stelt zich kandidaat voor •
1. Overname van één uwer lopende verzekeringspolissen.
2. Alle gebeurlijk nog af te sluiten verzekeringspolissen.

IK KOM O P U W E E R S T E

VERZOEK

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

Algemene handelsopleidïng
Schoolgeld : maxim.
8.000 F per jaar of
3 maal 3.000 F.
met recht op Kindergeld.
Oe school waar Vlamingen
rich thuis roeien.
Beter en

voordeliger.
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mr. hugo schiltz
voor de radio

Nadat de alffp^raene seVretaris Wim
Jorisseu xceas eca ^cslaagae redevoering: voor de rauk>

naa

kwam verleden woensdag
werpse

lijstaanvoerder,

gehouden,
de

Ant-

gemeente-

raadslid Mr Hugo Schiltz voor de mikro van de B.R.T.
Wij brengen nieronder deze toespraak in haar geheel.

Waarde Luisteraars,
Gedurende 10 minuten gaan wij
U spreken over de Volksunie en de
gemeenteverkiezangen en vanzelfsprekend zullen wij U bij het slot vragen
op 11 oktober a.s. te stemmen voor
onze kandidaten. En nu verwacht ü
natuurlijk een litanie van beloften
waarbij U in een handomdraai een
paradijs van een gemeente voor ogen
wordt getoverd. Of misschien verwacht U een scherpe redevoering
waarin zelfzeker wordt beweerd dat
alleen de Volkbunie deugt en alle andere partijen uit oplichters zijn samengesteld.

grond te kopen, moet de gMneente
helpen üoüi tijdige reservering van
goed gelegen gronden. Door bestudeerde stratenaanleg kan het drukke verkeer doelmatig gekanaliseerd
worden opdat de gewone straten veilig en luchtig zouden blijven. Alle
woonwijken moeten vanzelfsprekend
voorzien zijn van waterleiding en degelijke riolering. Vooral In grote gemeenten moet verder dringend gewaakt worden over het behoud van
voldoende groenzones, met speelruimten en rustplaatsen, waar de zon
kan doordringen. Teveel grote gemeenten dreigen lelijke steenhopen te
worden. Kortom, de aanleg van de
gemeente moet er m de eerste plaats
op gericht zijn de mensen gezond,
rustig, veilig en luchtig te laten wanen.
De opvattingen van de Volksunie
over de taak van de gemeente reiken
echter verder Niet alleen de stenen
maken een huis, ook de geest van de
bewoners is belangrijk. Even belangrijk als de gezondheid is de vrede, de
samenwerking en de gezonde geest.
Daarom is de Volksunie voorstander
van een zeer aktieve gemeentepolitiek voor Jeugd en Gezin. De gemeenten kunnen de ouders helpen bij de
opvoeding o.m. door het aanmoedigen
van studieambities en door te zorgen

held die van het gemeentebestuur
moet geeiSL worden. Vindt U het bv.
normaal, waarde luisteraars, dat de
jongeren meer of mmder waardering
voor hun organisatie of werking zouden ondervinden alnaargelang zij
zelf of hun groep behoren tot de opiniegroep die, soms vrij toevallig, de
meerderheid op het gemeentehuls
heeft behaald Dat is nochtans vaak
de praktijk daar waar oude partijen
zoals de C V.P. de B.S.P. en de tot
P.V.V herdoopte liberalen het bewind voeren.
De Volksunie vraagt dat het gemeentebestuur a.h.w. in een glazen
huis zou zetelen omdat het niets te
verbergen heeft en ledereen op dezelfde wijze steunt en aanmoedigt.
De samenhorigheid en de goede verstandhouding tussen de inwoners zou
zeker sterk bevorderd worden als ook
de minderheden van de raad in het
schepenkollege
zouden
vertegenwoordigd zijn al was het maar als
waarnemers. Dit zou veel kleinzielige dorpspolitiek en onnuttig wantrouwen uitschakelen.
Het gemeentebestuur moet trouwens
aktief naar de bewoners gericht zijn
en zich niet beschouwen als een administratie-bureau dat rustig afwacht
tot er iemand komt klagen. Grote
agglomeraties worden vaak chaotisch
uitgebouwd, sommige wijken liggen

DE VOLKSUNIE EN 11 OKTOBER
Nu, waarde luisteraars, zo simpel
is het niet, dat weet U evengoed als
wij en wie U zo zou toespreken, onderschat het gezond verstand van de
gewone Vlaamse mens. Wij gaan alleen zeer kort enkele opvattingen van
de Volksunie over het bestuur van de
gemeenten uiteenzetten en aan U het
oordeel overlaten.
Voor de Volksunie moet de gemeente, waarin wij toch het grootste gedeelte van ons leven doorbrengen,
waar onze kinderen opgroeien en de
ouden van dagen een welverdiende
rust genieten, in de eerste plaats een
gezonde gemeente zijn. De gezondheid is toch mede van het voornaamste voor het geluk van de mens. De
eerste bekommernis van de gemeentebesturen moet dan ook gaan naar
een goede urbanisatie. Zij moeten de
mensen aanmoedigen en helpen bij
het bouwen van gezonde woningen,
met licht en lucht en speelruimte
voor de kinderen. Daar waar de grondspekulatie het de gewone man onBiogelijk maakt nog een lapje bouw-

dat de jeugd beschikt over degelijke
ontspanningsmogelijkheden, hetzij op
sportvelden, hetzij in jeugdtehuizen,
hobbyplaatsen, discotheek en noem
maar op. Een discreet toezicht door
bekwame, jonge monitoren lijkt hierbij aangewezen.
Gelukkige gezinnen brengen allicht
in de gemeenten de gezonde geest
waarvan wij spraken. De mogelijkheden voor de gemeenten om de gezinnen aan te moedigen en te helpen
zijn overtalrijk. Het programma van
de Volksunie voorziet een hele reeks
praktische maatregelen, subsidies,
tariefverminderingen,
voorlichting
enz... Deze mogelijkheden kunnen best
in iedere gemeente besproken worden
in de jeugd- en gezinsraad die in alle
gemeenten zou moeten opgericht
worden met de medewerking van een
schepene speciaal gelast met het
jeugd- en gezinsbeleid en van de
speciahsten van de Bond voor grote
en jonge gezinnen.
Bj dit alles legt de Volksunie sterk
de nadruk op de eerlijke onpartijdig-

ver van het stadscentrum verwijdera
of worden er door wegen, kanalen,
spoorbanen enz. van afgesloten. Teneinde- een werkelijke demokratische
samenwerking tussen alle stadsdelen
te bereiken staat de Volksunie de oprichting voor van verkozen wijkraden
die kunnen zorgen voor een goed
kontakt tussen de centrale gemeenteraad en de onderscheiden wijken.
Aldus wordt het bestuur zo dicht mogelijk bij de mens gebracht.
Maar ook de sociale verstandhouding moet door de gemeentebesturen
bevorderd worden. De aanleg van
woonwijken moet zo geschieden, dat
er kontakt mogelijk gemaakt wordt
tussen alle lagen van de bevolking.
Het wordt immers steeds duidelijker,
dat afgezien van enkele super-kapitalisten de belangen van de arbeider, de bediende, de ambachtsman
en zelfs van de vrije beroepen zeer
dikwijls samenvallen. Waarom dan
per wijk, per straat of per blok de
huizen bijeengroeperen al naarge(vervolg blz. 7)
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We verzoeken alle afdelingen, ons dadelijk na de
verkiezingen de gedetailleerde uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen in
hun gemeente schriftelijk mee te delen. Deze gegevens moeten dinsdag a.s.
in ons bezit zijn, opdat wij
in ons blad van volgende
week een totaal overzicht
zouden kunnen brengen.
Ons adres: «De Volksunie»,
p.a. Rotatyp, Silvain Dupuislaan 110, Brussel 7.
De redaktie.

V L A A N D E R E N

LEFEVHE SPARTELT

Beste kijkers,
Over ons bloedeigen T.V.-programma zullen wij maar best
geen oordeel vellen : het staat of het valt immers met wat gij er
over gedacht hebt. Trouwens, op het ogenblik dat we dit briefje
uit onze azerty tokkelen, zijn alleen nog maar de linkse broeders
(B.S.P. inklusief Jos en de « russsische » kommunisten) over de
antenne onze huiskamer binnengewandeld.
Tussen haakjes : onze oproep tot de lezers om ohs te helpen
bij het dekken der kosten van deze uitzending, is flink beantwoord geworden ondanks het feit dat de strijd ter plaatse dezer
dagen grote bedragen moet hebben verslonden. In ieder gev?il :
we brengen nog eens onze postrekening onder uw (welwillende)
aandacht : nummer 1476.97 van Volksunie, Brussel I. U begrijpt
echter zelf wel, dat deze herhaling van uw en ons postcheknuminer niet de werkelijke aanleiding is tot dit briefje.
Er is er een andere ; de « petite histolre » van onze uitzending. Ze is waard, genoteerd te worden in het stapeldikke dossier van de T.V.-klachten der Volksunie. Laat ons dan, beste
kijker, even beginnen bij het begin.
Het begin is een brief van de direkteur-generaal der T.V.
die iemand van onze partij uitnodigt om in het gebouw aan het
Flageyplein deel te komen nemen aan de trekking van een uitzendingsdatum voor politieke programma's in verband met de
gemeenteverkiezingen. Zo verzamelen zich op een bepaald
ogenblik vier vertegenwoordigers (drie namens de traditionelen
en een namens onszelf) ten burele van de direkteur-generaal
waar het, vooraleer de eigenlijke trekking geschiedt, tot een
protest komt vanwege de C.V.P.-afgevaardigde tegen de deelneming van de Volksunie aan de reeks uitzendingen. Laten we
er onmiddellijk aan toevoegen dat het protest niet verder
geraakte dan het formele stadium, ver genoeg nochtans om
achteraf vast te stellen dat de jongens van de kommunistische
partij er hun deelneming aan de reeks aan te danken hebben.
Het is hun gegund !
En nu krijgt de geschiedenis haar pikant draaitje. Ten
burele van de heer directeur-generaal wordt overeengekomen
dat de uitzendingen der verschillende partijen zullen bestaan
uit studio-opnamen van een redevoering een samenspraak of een
uiteenzetting door één of meer mensen, geïllustreerd eventueel
met teksten, foto's, grafieken en film. Op een vraag van de V.U.afgevaardigde legt de direkteur-generaal de modaliteiten vast :
50 % van de uitzendingstijd mogen besteed worden aan het
gesproken deel en 50 % aan de illustratie.

Men zal zich herinneren
dat Reimond Mattheyssens
eerste-mmister Lefèvre een
knellend parlementair vraagje stelde in verband met een
brief aan een Antwerpse firma, waarin de regermg verzoekt om franstalige bescheiden. Lefèvre heeft nu geantwoord dat die onderrichtingen niet van zijn departement uitgaan. Wij menen te
weten dat zulks wél het geval is De naam van iemand
uit zijn kabinet werd zelfs
vernoemd. Maar zelfs indien
het uitging van een ander
departement, lfan""BliTfï"'"'aê~"
eerste-minister
verantwoordelijk voor de (onwettelijke
en verfransende politiek) van
zijn regering
De eerste-minister voert
verder aan dat die rapporten
bestemd waren voor een internationaal organisme met
het Frans en het Engels als
voertaal. Een blote mededeling zonder enig bewijs, ons
door
Lefèvre
afgeleverd,
overtuigt ons 'niet Wij herinneren ons nog te goed zijn
formele belofte in verband
met de E-3, waarvan hij
bliksems goed wist dat zij niet
kon worden gehouden en inderdaad ook niet gehouden
werd. Maar zélfs als Lefèvre
hier de waarheid spreekt, dan
had hij (of zijn kolega) de
bestemming van de rapporten moeten bekend maken
om de wetsovertreding te
verklaren
Wij zullen zijn
antwoord klasseren in onze
stapelplaats van de goedkope
ministeriële smoesjes.

Op het ogenblik dat de Volksunie praktisch klaar is met
alle materiële voorbereidingen van de uitzending, wordt haar zo
langs de neus weg meegedeeld dat de uitzending ook voor de
100 % mag bestaan uit een film. Een protest tegen deze laattijdige beslissing wordt luchthartig weggewuifd met de opmerking « dat over die 50 %-afspraak geen enkel geschrift bestaat ».
Wij vinden, beste kijker, een dergelijk argument nogal aan
de straffe kant. Want met de beste wil van de wereld - en we
hebben heel véél goede wil - kunnen wij er niets anders uit
besluiten dan dat het woord van een direkteur-generaal in de
B.R.T. niet zo heel veel weegt en blijkbaar - of vergissen we
ons ? - minder dat de verlangens van de grote partijen die in
alle gemoedsrust na de afspraak ten burele van de direkteurgeneraal aan hun tien-minuten-filmbandje begonnen zijn.

G O E D BEGIN

dio Genes.

HUN BELEID
Een op drie loon- en weddetrekkenden der Zuiderkempen werken buiten hun eigen
streek. Op een aktieve bevolking van 62.000 eenheden zijn
er dagelijks 16.000 mobielen.
Van die 16.000 zijn er 3.500
die dagelijks verder moeten
gaan werken dan de a a n grenzende arrondissementen.
Bijna 10.000 pendelaars leggen dagelijks een reis af van
twee uur; 4.500 zijn 3 uur per
dag onderweg en een dagelijkse reisduur van 5 tot 6 uur
is zelfs niet uitzonderlijk.
Waar de Waalse pers met
genoegen akteert dat, dank
zij ruime overheidssteun de
Borinage gered is, moet men
vaststellen dat in de Zuiderkempen de toestand nauwelijks is verbeterd.
Het weinige dat voor de
Zuiderkempen wordt gedaan,
geschied dan nog met grote
vertraging.
Ook dat zijn de rezultaten
van de eksaltante politiek der
"regering" Lefèvre.

DEURNS
In onze nummers van verleden week en van veertien
dagen geleden hebben we
reeds melding gemaakt van
het feit dat de Deurnse Volksunie geducht van zich moest
afbijten om zich de rode
knokploegen van het lijf te
houden. Politie en gemeentebestuur deden hun duit in
het zakje om het onze Deurnse vrienden zuur te maken.
De Volksunie-Deurne heeft
echter stand weten te houden ! Ze had het anders niet
onder de markt. Alleen voor
schade aan eigen auto's en

verplegingskosten beloopt d^
kostenraming reeds 30.000 fr.
De helft van dit bedrag
werd, in een spontane opwelling van solidariteit, binnen
de vier dagen ingezameld.
Plaatsgebrek
verhindert
ons deze week, de steunlijs^
te publiceren.
Wie onze Deurnse kamera-*
den nog even wil helpen, n o tere het adres : dhr Hilven,
Gen. Slingeneyerlaan
117,
Deurne-C, tel. 36.60.38 (alle
dagen tussen 18 u 30 en 19
uur).

POLITIEK EN SHOW
De « waarde kiezer » wordt
door de traditionele partijen
werkelijk op alle mogelijke en
onmogelijke manieren bewerkt en gehersenspoeld. Zo
zagen we een pamflet, waarop een meeting werd aangekondigd en dat eindigde met
volgende tekst : «De terugwedstrijd Anderlecht-Bologna voor de Europabeker zal
tijdens de meeting rechtstreeks uitgezonden worden ».
En dat als verkiezingsargument !

BONDGENOTEN I
De «Volksmacht», weekblad van het A.C.V., heeft In
de verschillende arrondissementen de Vlaamse kristendemokratische'
kandidaten
aangezet tot ^ voorkeurstemfflSn^Schïer de n a a m van
kristen-demokratische kandidaten op de C.V.P.-lijsten.
In het Brusselse worden de
Vlaamse kristelijke arbeiders
aldus aangezet tot het stemmen voor met name genoemde fran.staligen, die aktief
staan in het wallngantisme.
Dat is het toppunt ! « De
Volksmacht» als kiesdraver
voor de Waalse overheersing
te Brussel !
Als het maar sindikalisten
zijn kan de rest de «Volksmacht » blijkbaar geen barst
schelen Wat haar niet belet,
voortdurend te beweren dat
ze « van de Volksunie geen
lessen in Vlaamsgezindheid
heeft te ontvangen ».

NIET HIER
Deze week titelden de
kranten : « Voor het eerst algemene amnestie ». Om dadelijk alle verwarring te voorkomen, voegen wij er aan toe
dat deze titel sloeg op amnestie-maatregelen
in het
kommunistische Oost-Duitsland...

Voor de rest : veel kijkgenot, vanwege

Grote waakzaamheid van
de Vlaamse studenten te
Leuven zal dit jaar meer dan
ooit geboden zijn. De studentenverenigingen hebben door
h u n onthouding bij de optocht een zeer geslaagde
« openingszet» gedaan.
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De Vlaamse studentenverenigingen te Leuven hebberl
het akademisch jaar goed begonnen : zij weigerden deel te
nemen aan de jaarlijkse openingsplechtigheid. De stoet
verloor er heel wat van zijn
(geel-zwarte) kleur bij.

Op 11 olxloher zijn onze « innigste w gedachten bij hen : de Gents'g
franskiljon en de ncdcrlandsonliundige Brusselaar die aan het hoofi
staan van de meest noodlottige regering voor Vlaanderen.
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WAALSE HETZE
De Waalse hetze tegen de
Schelde-Rijnverbindng duurt
voort. Nu is het de Luikse
provlnciegoeverneur Clerdent,
die zich heeft uitgesproken
tegen verwezenlijking ervan
zonder h e t gelijktijdig toekennen van een hele reeks
voordelen aan Luik.
We herinneren er aan, dat
Luik vroeger aan Antwerpen
zijn steun voor de verbinding
had
toegezegd.
Wanneer
thans
provinciegoeverneur
én burgemeester én Luikse
partijen tegen de verbinding
in het geweer komen, is dat
— naast anti-Vlaamse hetze
.— ook zuivere woordbreuk.
En met die woordbrekers
vraagt men ons, braaf unitair
verder de koek te delen;
grootste stuk voor hen n a tuurlijk ! Geen sprake van !

zijn kwaliteit als Jezuïet. Hij
kan terugkeren wanneer hij
wil als hij de juiste «lijn»
weer volgt. Dat is de betekenis van de formule « exciaustratio qualificata ».
De vraag is waarom moest
dit weer juist voor de verkiezingen gebeuren ? De bedoeling ligt er vingerdik op. Toch
heeft het niet de terugslag
die de C.V.P. verwacht had.
De tijd van het klerikalisme
is nu eenmaal voorbij voor
alle denkende wezens.
Alleen de profiteur eerste
klas van het klerikalisme Hubert Leynen meent er in «Het
Belang van Limburg»
nog
m u n t uit te kunnen slaan.
Waaruit slaat die profiteur
nu echter geen m u n t ? Hij is
een typisch Limburgs produkt
van geloofsuitbuiting. Geestdriftig over het Concilie zal
Leynen alleszins niet zijn.

GEWETEN

MISLUKT
VERKIEZINGSMANEUVER
Reeds lang hing h e t in de
lucht. We verwachtten h e t
voor de verkiezingen. En het
Is gekomen. Wat ? De m a a t regelen tegen Pater Brauns.
Hij is niet weggegaan op
'eigen verzoek m a a r onder
drukking van de C.V.P. die de
provinciaal van de Jezuïeten
onder druk gezet hebben. P a Ier Brauns is dus geschorst in

Het konflikt m e t Pater
Brauns sluit aan bij het konflikt met De Linie en bij het
konflikt in Nederland rond
De nieuwe Linie. Het gaat
om de persoonlijke vrijheid.
De vraag die moet gesteld
worden is niet of Pater
Brauns altijd gelijk heeft als
hij iets vooropzet (wie wel ?),
ook niet of hij te heftig
schijnt (die « ondeugd » heeft
hij met St Paulus en St Augustinus gemeen), m a a r wel

of hij het recht heeft zijn
mening voorop te zetten. Dat
hij daarbij andere gelovigen
kwetst ? Kwetst Mons. Philips
ook niet de niet-C.V.P. gelovigen door het feit dat hij als
C.V.P.-senator toch ook aan
politiek doet ?
Wie vindt dat geestelijken
niet aan politiek mogen doen
moet dan ook het beginsel
tot iedereen uitbreiden.
Waarom wel C.V.P. en voor
een andere partij niet ?
Het klopt n i e t !

ROME EN BELGIË
Op het Concilie wordt er
ingrijpend
hervormd.
De
voornaamste
hervormingen
komen tegemoet aan de protestantse kritiek : de gezagsvermindering van de paus, de
grotere inslag van de volkstaal in de liturgie, de inperking van de Mariacultus, de
onderschikking van de apostolische overlevering aan de
Bijbel, de grotere gewetensvrijheid.
Bij dit laatste punt situeert
zich het konflikt. Hoe h a r m o nieert men gewetensvrijheid
en gehoorzaamheid ? Wat
weegt het zwaarst in de balans ?
Meer gaan we over dit geval voorlopig niet schrijven.
Als C.V.P.-verkiezingsstunt
is het echter een hopeloze
mislukking !

KOMEDIANT
Wij hebben Bracops steeds
gekend als de verfranser van
Anderlecht. Hij moest waarachtig de Brusselse P.V.V.
niet veel toegeven.
Op een verkiezingsmeeting
te Mechelen sprak hij Kich
echter uit voor een welgeregelde tweetaligheid te Brussel. Hij schijnt niet te vergeten dat 75 t.h. van zijn a r beiders-Mezers te Anderlecht
Vlamingen zijn.
Evenwel willen we Bracops
heel wat vragen stellen over
zijn gemeente. Zijn nederlandstalig atheneum omvat
sinds dit jaar de derde (latijnse en moderne).
Het
franstalig ateneum bestaat
echter reeds lang en beschikt
over uitstekende lokalen met
een degelijke uitrusting.
En het nederlandstalig ?
Dit is ondergebracht in een
oud burgershuis. Het opvoedkundig materiaal ontbreekt
daarbij haast volledig! Bespaar ons dus verkiezingskomedie, burgemeester Bracops.

KU-KLUKS-KLAN
Hoever het taalracisme van
de Bracopsen en van de J a n sensen het te Brusel al gebracht heeft kan men vaststellen in de Brusselse parken. De franstalige kinderen passen toe wat ze aan
huis horen. De Vlaamse kin-

deren worden beledigd en dat
ze niet afgeranseld
worden
hebben ze slechts te danken
aan het feit dat hun ouders
niet in de nabijheid zijn.
De franstalige Brusselaars
hebben
de
Ku-kluks-klan
niets te benijden. Nu ja de
politieke leiders van P.V.V.,
B.S.P. en C.V.P. te Brussel
leren hen niets anders.

HANDEN A F
De Antwerpse Beurs was
verleden
woensdagavond
werkelijk eivol gelopen voor
de slotmeeting van de Antwerpse Volksunie. Met grote
geestdrift werd de lijstaanvoerder Mr Hugo Schiltz —
evenals voorzitter van der
Eist — die beiden .als spreker
optraden, hier begroet. Rudi
van der Paal hield, na het
voorstellen van de voornaamste kandidaten, een forse
toespraak waarin hij — in
een taal die Jos van Eynde
waarschijlijk het best zal
verstaan — antwoordde op de
bedreigingen die de B.S.P.ondervoorzitter de jongste
dagen tegen de V.U. heeft
geuit. «Handen af van onze
mannen, of gij zult het voelen » dat was h e t besluit van
de krachtig
geformuleerde
waarschuwing die de Antwerpse voorzitter -^ n a herinnerd te hebben aan het
koUaborateurs-verleden
van
Jos van Eynde — bracht-

«Waldorf» is een naam, die de Antwerpse
C.V.P. met alle geweld liefst uit de wereld zou
bannen. Waldorf is een « gelegenheid » te Antwerpen, waar een gewezen C.V.P.-schepen zich
ontfermde over de eenzame onschuld van een
knappe dakloze.
De tekenaar van de Volksunie-Antwerpen vatte
in enkele lijnen de verhouding Waldorf - C.V.P.
samen zoals hiernaast en hieronder.
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dat past bij de Gentse «liefdadigheid », is deze vereniging volkomen tweetalig, met
uitgesproken voorkeur voor
het Frans.
Steeds weer en ondanks
eindeloze protesten in de pers
moeten we vaststellen, d a t
h e t Rood Kruis in Vlaanderen veelal een volksvreemde
en wéinig-populaire
instelling is, laatste toevlucht van
de franskiljonse reaktie. Het
prinselijk
voorzitterschap
heeft daaraan niets veranderd !
BERGEN
Van den Boeynants is te
Bergen, de stad van Collard,
gaan spreken. Naast de gewone verkiezingspraat
wist
hij toch iets belangrijk te
vertellen : hij keurde het
C.V.P.-B.S.P.-akkoord betreffende het gezamenlijk bestuur
der stad na de verkiezingen
goed.
Te Bergen blijkt dus nog
duidelijker dan elders : geel
stemmen is rood stemmen,
rood stemmen is geel stemmen.
RAZENDE J O S
Het B S P-parlqbureau heejl liüi • nalaaiUjh loiiler ioevalUg, nu vlak voor de gemeenteverkiezingen
beziggehouden met de tueddesehalen van het gemeente- en provuxciepei koneet Waai schijnlijk is dat, om te
doen vergeten /loe ontevreden sommige kategoneen van het personeel waren in de voorbije jaten. Zo o.in.
de politie, die zich te Antwerpen een paar maal tot een staking genoopt zag en die trouvuens zetjs eens ail
heel het land naar Brussel afgezakt kwam.

PRIMAIR
De BSP argumentatie tegen ons op veel plaatsen is
allerpnmairst.
Het heet dat zij Vlaamsgezind zijn (ja, ja in de verkiezingstijd zijn ze dat in
Vlaanderen), maar geen nationalistische fanatici zoals
wij,
die de
voikerenhaat
prediken
Volksnational'sten
prediken geen volkerenhaat, dat
doen de staatsnationalisten,
waar wij net onze strijd t e gen voeren. Wij willen dat
elk volk vrij leeft, dus ook
het onze De Vlaamse BSP
wil ook dat elk volk vrij
leeft behalve dan het onze
Wij kanten ons tegen de
perrenvolkmentahteit
en
h e t taal- en kultuurracisme
van de franstalige Brusse
laars
En wat doen
de
Vlaamse
socialisten ? ZiJ
steunen dat racisme en die
v:amingenhaat omdat hun

Brusselse (en vele Waalse)
partijgenoten nu eenmaal
Vlammgenhaters zijn. Partijeenheid voor alles. Dan
mogen hun franstalige partijvrienden o^ de Vlamingen spuwen De Vlaamse
socialsten zijn niets anders
dan de kollaborateurs van
onze franstalige
kolonisators. Dit is een vrij alleenstaand geval van het socialisme in de wereld. Overal
steunen zij de onderworpen
vo'keren tegen hun kolonisators, m Vlaanderen daarentegen helpen ze die. Omwille van het smeer likken
ze hier de kandeleer.

REKORD
Een laagterekord van deftigheid heeft de Lierse CVP
in haar verkiezingskampanje ten beste gegeven Alle
S.S,-ers
en
concentratiekampen werden erbij gesleurd omdat een ineerher-

ste'de partijgenoot op onze
lijst stond. Niet iedereen
vindt immers zoals Custers
en Leemans de CVP de beste partij. De Lierse CVP-ers
kregen een waardig en indrukwekkend antwoord van
een van onze kandidaten,
wiens broer in een Duits
koncentratiekamp
omgekomen IS.
En een proces
wegens
eerroof.
Zij krijgen er nog een
tweede bij indien ze hun
lasterlijke beschuldiging van
woordbreuk
tegenover
de
heer
Bouwens
voorzitter
Lier niet intrekken.
Wij zullen de Lierse CVPers wel fatsoen bijbrengen
als ze er uit zichzelf geen
hebben.

SECTION GAND
Te Gent bestaat er een
vereniging van bloedgevers
voor het Rode Kruis. Zoals

in de taaikommissie
W i j weten
dat de Kommissie
voor Taaltoezicht de grote belofte
w a s om de V l a m i n g e n te troosten
n a H e r t o g i n n e d a l . Door de taalwet
v a n 2 a u g u s t u s 1963 werd deze
Kommissre inderdaad grondig gereorganiseerd : er w e r d e n enkele
v e t t e p o s t e n bijgemaakt, die m o e s ten dienen o m de vriendjes te
plaatsen.
In het Staatsblad v a n 5 juni ' 6 4
verscheen een mededeling w a a r u i t
bleek dat een V l a a m s e inspecteurgeneraal voor de V a s t e T a a l k o m missie zou w o r d e n a a n g e w o r v e n
l a n g s de uitzonderingsprocedure
v a n artikel 18 van het S t a t u u t van
Het Rijkspersoneel, d.w.z. zonder
examen.
Dit beteicende dat de h o o g s t e
post van het V l a a m s personeel ten

behoeve van de T a a i k o m m i s s i e zou
i n g e n o m e n w o r d e n door i e m a n d
v a n buiten de administratie.
O n z e vriend Volksvertegen/> oordiger R. M a t t h e y s s e n s stelde d a a r o m a a n de Minister v a n B i n n e n landse Z a k e n een h a r d e p a r l e m e n taire v r a a g , waarin o m verschillende p r a n g e n d e inlichtingen w e r d
verzocht.
Z o w e r d o.m. g e v r a a g d of d e
Minister h a d n a g e g a a n of er in de
Rijksbesturen geen enkele a m b t e n a a r geschikt w a s om deze funktie
te vervullen.
Minister Gilson a n t w o o r d d e hiero p negatief, h e t g e e n inderdaad een
g r o v e belediging b e t e k e n d e
voor
d e V l a a m s e a m b t e n a r e n : er w a s
d u s geen enkele V l a a m s e k a n d i d a a t die v o l d o e n d e kennis h a d v a n

Jos Van Eynde gaat de
jongste dagen geweldig tekeer
tegen de «SS-ers» en «zwartzakken» van de Volksunie.
Dat is bij iedere verkiezing
zo.
Rond die tijd namelijk
méér nog dan anders wil de
B.S.P.-ondervoorzitter
doen
vergeten dat in 1940 de BSPvoorzitter een der eerste kollaborateurs was en dat Jos
persoonlijk zich kandidaat
stelde om « het ene grote n a tionaal-socialistische >
blad
uit te geven.
Een vies zwart kazakdraaiertje, die Jos !
SCHELDERiJNVERBINOING
In « Volksgazet» van 6 dezer schrijft Lode Craeybeckx
een hoofdartikel onder de t i tel « Een warm beroep op de
vurige stede ».
Met dat artikel wil de Antwerpse burgemeester bij zijn
Waalse partijgenoten
wat
meer begrip opwekken voor
de Schelde-Rijnverbinding.
Maar is een artikel dan het
geschikte middel ? Waarom
steunt de B.S.P. niet met alle
m a c h t de Antwerpse belangen

de t a a l w e t g e v i n g , terwijl l a n g s
Franstalige zijde de geschikte k a n didaat wel te v i n d e n w a s in de
Rijksbesturen ! W a t eën k o m e d i e K a n m e n in die v o o r w a a r d e n
n o g wel w a a r b o r g e n d a t het o n d e r zoek n a a r k a n d i d a t e n uit de Rijksb e s t u r e n wel objectief w e r d gedaan ?
V o l g e n s Minister Gilson w a s het
ook niet g e r a a d z a a m een u i t z o n d e r i n g s p r o c e d u r e in het leven te roep e n waarbij in de eerste plaats d e
V l a a m s e a m b t e n a r e n uit a n d e r e
o p e n b a r e diensten, zoals de p a r a s tatale instellingen, de provincieen g e m e e n t e d i e n s t e n , in a a n m e r king k o n d e n k o m e n .
Hij oordeelde dat ook in deze
o p e n b a r e diensten geen enkele
• V l a a m s e a m b t e n a a r a a n w e z i g is,
d:e v o l d o e n d e k e n n i s heeft v a n d e
taalwetgeving.
Volksvertegenwoordiger
Mattheyssens vroeg v e r d e r of d e M i nister, ingeval v a n a a n w e r v i n g v a n
b u i t e n de administratie, dit niet

en waarom legt ze terzake de
Walen niet de partijtncht o p t
Of gaat dat n i e t ?
Het gaat anders geinakke>
lijk genoeg a n d e r s o m !
I n ieder gevfil is
Ctaey*
beckx's artikel een schamele
bekentenis van onmacht vau-«
wege de Antwerpse burgemeester en meteen vanwege
de hele Vlaamse B.S.P.
TWEETALIG

KOKSIJDE 1

In de gemeente Koksijde
wordt tweetalige verkiezingspropaganda gevoerd. De vier
ingediende lijsten wedijveren
om te hengelen n a a r de
stemmen van een zeer kleine'
minderheid francofonen, t e r
ontstemming en grote ontgoocheling van talrijke ingezetenen van de gemeente.
Welke waarborgen zal een
gemeenteraad, uit dergelijke
bussen geboren, op Vlaams
gebied bieden, wanneer de
partijen nu reeds h e t masker
van de tweetaligheid hebben
gelicht.
Koksijde is een Vlaamse
kustgemeente,
beschermd
door de taalwet. Ieder anderstalige die er zich vestigt,
dient zich aan de streektaal
aan te passen , zoals onze
Vlaamse volksmensen dit In
Wallonië verpHcht zijn te
doen. Koksijde zal nooit een
nieuw Brussel worden.
Zo tonen de « groten » weer
eens hun ware gelaat.

ZWANZERï,
De B.S.P. heeft huis a a n
huis te Mechelen een folder
aan de m a n gebracht, met
veel grote woorden over
Vlaams kultuurpatrimonium
en termen om elke kultuurnationalist in verlegenheid te
brengen. Voor ons niet gelaten. Hoe Vlaamser, hoe liever ! Het manifest was ondertekend door een vijftal
dokters en advokaten. De
namen van deze partijvrienden waren voor de Mechelaars
veelbetekenend. We wensen
geen afbreuk te doen aan de
beroepskennis van de onderscheiden personen. Wanneer
het « ons Vlaams kultureel
erfgoed betreft» (sic) moeten wij toch twijfelen aan de
overigens aan de toog sympatieke hoop gezellige zwanzers die nu om de lieve duiten uit volle borst uitroepen :
« Vlaanderen eerst»,

k o n laten g e b e u r e n door een uitzonderlijk e x a m e n . Dit k o n hier
toch e v e n goed i n g e v o e r d w o r d e n ,
zoals o n l a n g s g e b e u r d e v o o r d e
uitzonderlijke
aanwerving
van
Vlaamse diplomaten.
O o k d a t m o c h t niet g e b e u r e n ,
w a n t Gilson h a d een k a n d i d a a t ,
die absoluut een h o g e post m o e s t
h e b b e n . Zelfs een universitair dip l o m a w a s overbodig, w a n t
de
k a n d i d a a t v a n d e Minister h a d geen"
enkel d i p l o m a .
Ondertussen werd de Heer De
G r o e v e b e n o e m d . V r o e g e r w a s hij
werkzaam op het Christen Syndik a a t en sedert 3 jaar de akoliet v a n
Gilson o p zijn K a b i n e t .
Men vertelt d a t hij v r o e g e r in d e
administratie w a s als klerk. Stel U
v o o r : een s p r o n g v a n klerk toÉ
inspecteur-generaal.
Dergehjke
k l u c h t w o r d t op'gevoerd door Gils o n , die m o e t z o r g e n v o o r de h e r w a a r d e r i n g v a n het o p e n b a a r ambt'.
M arnix

mr.hugoschiltz
voor de radio
(vervolg van blz. 3),
lang de echte of veronderstelde
« stand » van de bewoners ? Is de
charme van sommige andere gemeenten niet juist gelegen in het feit dat
iedereen er zich zonder onderscheid
thuis voelt en in een ongedwongen
omgang de sociale verbondenheid beleeft ? Door het toekennen van familiale en andere toelagen in de vorm
van aankoopbons in de gemeente
zelf te besteden, kan eveneens het
samenhorigheidsgevoel
versterkt
worden.
Sommige diensten als studieorientering, gezinshulp en waarom ook
niet baby-sit diensten, zullen de mogelijkheden van de kleinere gemeenten te boven gaan, hetzelfde met
zwembaden, sporthallen, kultuurcentra enz... De Volksunie is dan ook
voorstander van aktieve samenwerking tussen aanpalende gemeenten.
Dergelijke samenwerking belet niet
alleen kostenversnippering doch kan
tevens helpen om de soms wat benepen dorpshorizon te verruimen en de
mensen begrip bij te brengen van
bredere samenhorigheid en solidariteit.
Gezondheia, goeae geest, samenhorigheid, dat is allemaal mooi zal U
misschien denken, waarde luisteraars,
maar niet alles. Daarin heeft U gelijk'. 'Wij "moeten nog een woord zeggen over de welvaart, noodzakelijke
voorwaarde om al die mooie beginselen in werkeljkheid te kunnen omzetten en beleven. Hier wacht de gemeenten een belangrijke taak. De
ekonomische rol van de gemeenten
is de laatste jaren steeds gegroeid.
De Volksimie zal, overal waar zij na
11 oktober mede het gemeentebeleid
zal beïnvloeden, de initiatieven van
de Vlaamse gemeenten voor industrievestiging en verruiming van de
werkgelegenheid krachtdadig steunen. Vanzelfsprekend moeten ook op
dit gebied de gemeenten de handen
inéénslaan Geen kleingeestige konkurrentie van het ene dorp tegen het
andere voor het bezit van de fabriek die zich in die streek wil komen vestigen, maar overleg tussen
alle betrokken gemeenten om samen
de vestigingsplaats te bepalen en samen de voorwaarden uit te werken.
Zo zullen de nieuwe fabrieken niet
chaotisch over de streek verstrooid
worden en de landelijke woonstreken
ontsieren, maar zinvol gegroepeerd
worden tot groter nut voor alle aanpalende gemeenten en gevoelige kostenbesparing.
Waar het centrale bestuur te Brus-

sel, zoals de B.S.P.-minister Spinoy
openlijk toegaf, al het mogelijke
doet om de nieuwe bedrijven over te
hevelen naar Brussel of de Öorinage,
zal de Volksunie in de gemeentebesturen krachtdadig ijveren voor degelijke samenwerking van Vlaamse

gemeenten om deze schandalige politiek te dwarsbomen.
En zo spraken wij het woord uit,
waarde luisteraars, Vlaamse gemeenten. Veel gaan wij U hierover niet
zeggen. We zijn er immers van overtuigd dat met de toepassing van de

Dit is de Voll(sunie
E E N NIEUWE

PARTIJ

die anders is dan de andere,
die niet gebonden is aan het grootkapitaal,
die, onafhankelijk staat van de syndikaten,
die niet aangevreten is door klassenstrijd en standen waan,
die niet volgepropt zit met de profiteurs van het
regime.
MH'iCm >

E E N VLAAIVSSE

PARTIJ

die strijdt voor het welzijn van gans de gemeenschap,
die door en door Vlaams is, zoals het volk dat
ze wil dienen,
die kompromisloos het durft opnemen tegen de
grootmachten,
die breed open staat
voor gelovigen en vrijzinnigen,
voor jongeren en ouderen,
voor witten en zwarten,
voor arbeiders en intellectuelen,
voor werknemers en zelfstandigen,

EEN

PARTIJ
die niet links wil en niet rechts, doch vooruit \

OM
CEIDIfi IE SIENNEN VOOR ONIE IIISKN
kunt U stemmen als volgt :
— indien U akkoord bent met de samenstelling en de volgorde onzer lijst, maak dan het vakje zwart bovenaan de lijst.
— U kunt ook een voorkeurstem geven aan ^én of meer kandidaten op onze lijst. In dat geval stemt U nergens anders dan achter de naam of de namen dezer kandidaten op onze lijst. Ieder der door U aangeduide kandidaten op
onze lijst geniet dan van uw volledige stem.

moderne, vooruitstrevende opvattingen die wij hier bespraken, en met de
aansporing van een sterke aanwezigheid van de Volksunie in onze gemeenteraden onze gemeenten automatisch steeds meer levende en bewuste Vlaamse gemeenschappen zullen worden. Het voorbeeld van de
vele burgemeesters die mede opstapten in de marsen te Brussel sterkt
ons in deze overtuiging. Dat zij nadien smadeliik verloochend werden
door de leiders van hun eigen partijen zal voor vele jaren als een vlek
op onze recente geschiedenis kleven.
De Volksunie strijdt voor moderne,
dynamische, Vlaamse gemeenten als
cellen in een vrij, vooruitstrevend en
optimistisch Vlaanderen; gemeenten
waarin het goed is als Vlaming te leven
Vindt U, waarde toehoorders, dit
programma de moeite waard ? Wilt U
zelf hieraan meewerken ''
Geef ons dan een kans, stem op 11
oktober a.s voor de mensen van de
Volksunie.
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DE G E M E E N T E . . .
De kuituur, in brede zin genomen, kan slechts blijven bestaan indien beide
elementen : het kultuurscheppende en het kultuurdragende, met elkaar in
verbinding blijven. Waar de kultuurschepping vervalt, waar het volk teren
moet op zijn verleden zonder de toevoer van jong bloed, vervalt ook de kuituur en wordt tot een historisch monument. Waar echter de kultuurschepping geen klankbodem vindt in de gemeenschap, wordt de kuituur tot een
soort geestelijke luxe voor enkelingen en verschrompelt bij gebrek aan geestelijke belangstelling of materiele mogelijkheden.

Elke kultuurpolitiek zal derhalve
erop gericht moeten zijn : ten eerste
aan het kultuurscheppende element
de geestelijke en materiële mogelijkheden te verlenen tot ontwikkeling,
instandhouding en bloei, ten tweede
de kultuurdragende basis zo breed
mogelijk te maken, door het inlassen
van een derde bij-komende element :
het kultuurverspreidende.
' De staat, als gezagdrager van de
volksgemeenschap, heeft dus een
dubbele taak te vervullen met zijn
kultuurpolitiek.

zouden de natuurlijke en de strukturele indelingen paralleel moeten lopen
en elkaar dekken. Maar ook nu zien
wij een neiging tot een zeker parallelisme : het centrale gezag moet bevoegdheden afstaan aan regionale en
gemeentelijke instanties.
Gezagsspreiding betekent echter

•
DE

GEMEENTE

Maar noch de • volksgemeenschap,
noch de staat zijn een ondeelbaar en
monolitisch geheel. Zoals de eerste
opgebouwd is uit verscheidene kleinere organen, zo is de tweede eveneens in kleinere gezagsstrukturen
verdeeld. In een ideale maatschappij

I

zag en de verantwoordelijkheden :
dit gezag behelst tevens een verantwoordelijkheid op kultureel gebied en
de opdracht tot het voeren van een
kultuurpolitiek.
De gemeente heeft dus op dit gebied, evenals het centrale gezag, een
dubbele taak te vervullen, en dit des
te meer wanneer dit centrale gezag
tegenover de volksgemeenschap te
kort schiet of wanneer de staat geen
beveiliger is. maar aanrander.
Een aktieve gemeentelijke kultuurpolitiek zal zich dus niet beperken
tot enkele subsidies aan kulturele
groeperingen, subsidies die dan nog
bij voorkeur verleend worden aan
politiek-bevriende verenigingen.

te pas nadat hij eiaers waardering
gevonden heeft En al te vaak moet
een kunslenaai eerst dood 2ijn, eer
de gemeente beseft dat zii fier op
hem kan zi.in. De Kunstenaar — en
de kuituur — zouden er veeJ meer
mee gebaat zijn, indien een gedeelte van wat er aan die poslhume huldigingen gespendeerd wordt
tijdens
het leven van de kunstenaar
zijn
scheppend werk zou vergemakkelijkt
hebben. Het minste wat men kan
vragen is toch wel dat een gemeentebestuur zoveel belangstelling voor
zijn kunstenaars opbrengt als voor
zijn sportlui, al hebben deze laatste
dan ook meer supporters-kiezers.
In sommige landen hebben ge-

EN DE KULTUURPOLITIEK

tevens spreiding der verantwoordelijkheden. Niet alleen politiek en administratief, ekonomisch en sociaal
dragen regionale en gemeentelijke
instanties een deel van het totale ge-

AKTIEVE KULTUURPOLITIEK
De kultuurpolitiek, de verhouding
tussen het gezag en de kuituur, wordt
bepaald door wezen en opdracht van
beiden.
Dit betekent in de eerste plaats, dat
het gezag (in casu het gemeentebestuur) instaat voor behoud, beveiliging en bloei van het patrimonium
der gemeenschap. De kuituur is een
essentieel bestanddeel van dit patrimonium.
Dit betekent tevens, dat het gezag
verantwoordelijkheid draagt tegenover het hele kulturele leven, tegenover elk element ervan.
Wij vermeldden in de eerste plaats
behoud en beveiliging van het patrimonium. Kultuurbloei veronderstelt
een bepaald geestelijk klimaat : een
geestelijke vrijheid, een atmosfeer
waarin de kuituur groeien kan en
zonder hinder voortleven. De gemeente dient derhalve te waken op de
zuiverheid vd,n dit klimaat. Zij dient
de kulturele integriteit van de aan
haar toevertrouwde gemeenschap te
verzekeren, en af te weren al wat tot
verbastering of vervreemding zou
kunnen leiden. En hiermede bedoelen
wij niet slechts de strikte handhaving
der wettelijkheid op taal- en kuituurgebied, maar ook het toezicht op het
uitzicht der gemeente. Het gemeentebestuur grijpt wel in, wanneer het
estetisch uitzicht dreigt geschonden
te worden. In dit verband wijzen wij
erop, dat in sommige landen de gemeentebesturen gerechtigd waren,
een speciale taks te heffen op vreemdtalige opschriften, reclames enz., die
een indruk van verbastering konden
teweegbrengen.

STEUN AAN DE KUNST
In de tweede plaats dient een aktieve gemeentelijke kultuurpolitiek
het hele gebied der kulturele aktiviteit te omvatten : h a a r belangstelling
moet zowel van het kultuurscheppende als naar het kultuurverspreidende
gaan.
Al te veel gemeentebesturen ontdekken de kunstenaar in h u n gemeen-

meentebesturen stipendia ter Deschikking gesteld van hun kunstenaars. Wij willen niet eens zover
gaan. In ons land hebben gemeentebesturen jaarlijkse literaire en a n dere prijzen ingericht. Ook dat hoeft
niet algemeen te worden : wij staan
trouwens tegenover deze prijzen-politiek zeer sceptisch.

GEZONDE VERHOUDING
Evenmin kan het verlenen van gemeentelijke, provinciale of staatssinecuren aan kunstenaars een algemene richtlijn zijn. De kunstenaar is
ook maar een mens — en wij stellen
herhaaldelijk vast dat in dergelijke
gevallen een politieke afhankelijkheid ontstaat, die niet bevorderlijk
is noch voor de vrijheid van de
kunstenaar, noch voor de objektiviteit van de beoordeling.
In de praktijk kan een gezonde
verhouding tussen gezag en kultuurschepping, tussen bestuur en kunstenaar, zich uiten in velerlei vormen
en wij moeten ons ervoor hoeden al
te strakke schema's vast te leggen.
Hoofdzaak is dat er bij het bestuur
der gemeente een werkelijke kulturele
belangstelling is : dan zal het ook
voor ieder geval de meest-geéigende
vorm vinden. Voorschotten, subsidies,
aankopen, prijzen, zijn slechts enkele dezer mogelijkheden.
BREDE BAZiS
De kultuurverspreiding — die er op
gericht moet zijn de basis, d i. het
kultuurdragende element, zo breed
mogelijk te maken — kan zich uiten
in een groot aantal aktiviteiten en beschikt over vele mogelijkheden Hier
kan de gemeente werkelijk aktief
en koördinerend optreden, daar waar
h a a r aktiviteit t.o.v. het scheppende
element der kuituur slechts stimulerend kan zijn.
Het is niet voldoende dat de gemeente aan de bestaande kuituurgroeperingen* haar steun verleent of
subsidies geeft voor kulturele manifestaties van diverse aard : toneel,
tentoonstellingen, voordrachten enz.
(vervolg hiernaasQ]
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NAAR DE OVERWINNINe
De kleurpolitici verschieten op dit
ogenblik h u n laatste pijlen. Heel veel
hebben ze er ten andere niet kunnen
verschieten omdat ze er met veel
hadden. Hun nationale politiek van
de laatste drieënhalf jaar gaf ze lood
in de vleugels. De strijd van de BSP
en van de CVP was defensief. Uit alle macht probeerden ze de gemeenteraadsverkiezingen los te haken van
de parlementaire, wat slechts gedeeltelijk kan verantwoord worden
én
omdat het veelal om dezelfde mensen gaat én omdat de partijen nationaal hun macht optrekken op basis van de gemeente
CVP en BSP denken echter over de
verkiezingen heen reeds aan de schepenkoUeges. De machtshonger van de
socialisten in dit geval is typisch en
het tekent mede het verval van deze
partij. Zij voelt zich onwennig in de
oppositie ! Jos van Eynde Is op de
uitspraak van De Saeger dat de CVPers geen schepenkolleges mogen vormen met de Volksunie gevlogen zoals een hongerige hond op een teil.
Hij vindt dit natuurlijk prachtig en
hij wijst de CVP daarbij erop dat ze
ook geen schepenkolleges mogen vormen met de PVV. Met wie ze het dan
wel moeten doen is duidelijk !
Wat ons betreft heei die koehandel
voor de verkiezingen interesseert ons
niet Waar wij in gunstige omstandigheden van een schepenkollege zullen kunnen deel uitmaken zullen wij
h e t doen, om te bewijzen dat wij positief bestuurswerk kunnen verrichten Wij zullen er echter niet achteraan lopen want de meeste gemeenten
evenals het land zelf hebben een
waakzame en vinnige oppositie nodig.
De taak van oppositie dient dringend
herwaardeerd te worden want zonder behoorlijke oppositie geen behoorlijke demokratie.
Wij moeten
ons volk daarbij leren dat een oppo' sitie in een demokratie de plicht
heeft van vinnig en scherp te zijn
I n België is er geen behoorlijke oppositie meer sinds de BSP uit alle
m a c h t en met alle middelen nationaal wil regeren en plaatselijk besturen Zij valt in de fout, die de liberalen naar de afgrond gebracht heeft,
te menen dat de ideale groeivorm
voor een partij is postjes uit te delen.
De BSP is geen oppositiepartij meer,
de PVV zal het nooit worden. Daarvoor mist ze de vinnige jongeren,
daarvoor gaat ze te zeer gedrukt onder het gewicht van de notabelen,
waarin geen politieke fut zit.
Groot is dus de nood aan een degelijke politieke oppositie.
Het zal de taak zijn van de Volksunie in de loop van de eerstvolgende
jaren die politieke leemte in ons
land te vullen en die taak wilskrachtig en geestdriftig op zich te nemen.
Men heeft in ons land een vinnige oppositie nodig als brood.
Een ander opvallend feit is de innige verstandhouding van de CVP en
van de BSP. Zij vallen elkaar praktisch niet aan. Hun partijen schijnen
wel één geworden. In de meeste gem.eenten hebben ze trouwens reeds
af .>esproken voor na de verkiezingen.
Te Antwerpen en te Mechelen bv. Ugt
het er vingerdik op en voor Brussel
schijnt de zaak eveneens in kannen
en kruiken.
Het is dan ook onzinnig hier en
daar nog een stem uit de 19e eeuw
te horen opklinken, die de Volksunie
aanspoort de CVP te sparen. Ja die
zelfs de Volksunie verwijt hier of
d a a r een lijst te hebben ingediend
die de CVP schade zou berokkenen !
En dit op een ogenblik dat de klaardenkende koppen in heel de Katolig-

ke wereld van oordeel zijn dat een
Katolieke partij uit den boze is en
uitermate schadelijk voor de geloofsbelangen ! Ja dat men in dezelfde
kringen het als fout begint te beschouwen Katolieke universiteiten en
zelfs Katolieke scholen te h a n d h a ven ! Zullen de Vlaamse Katolieken
dan met de Zuidamerikaanse altijd
de meest achterlijke van de wereld
blijven ?
De wereldkerk denkt voor 90 %
progressistisch, Vlaanderen zit nog
tussen die 10 % reaktionairen, al
gaan onze bisschoppen te Rome toch
ook ai flink op in het progressistisch
klimaat Daar worden ze ook niet gehinderd door grootkapitaal en Hof en
is hun visie zuiver.
Vermits de ontwikkeling in de Kerk
zo is dat de taktiek van de Katolieke
partij opgegeven wordt is het een
weldaad vanwege de Volksunie de
CVP nu reeds voor een stuk op te
ruimen. Dat maakt de overschakeling later makkelijker.
De verkiezingsstrijd heeft ook onze visie bevestigd dat tal van socialistische Vlaams-gezinden zich politiek losgemaakt hebben van de BSP.
En omdat de Vlaamse BSP het Vlaams
vraagstuk, dat toch voor een flink
stuk een sociaal vraagstuk is, volledig verwaarloost en omdat de BSP
in zijn geheel meer en meer verburgerlijkt. Zij hebben leren inzien
dat de sociale strijd in Vlaanderen
voor een flink deel door de Volksunie gedragen wordt. Zij hebben ook
leren inzien dat bij ons gelovigen en
niet-gelovigen volstrekt "gelijkwaardig
naast elkaar staan, dat wij noch geloof smisb ruikers- zijn noch
Kerkschimper.*Het geloof is bij ons werkelijk een
privéaangelegenheid wat het noch bij
de klerikale CVP is, noch bij de a n tikerkelijke BSP.
Al de vroegere CVP en BSP kiezers heten we vandaag reeds h a r t e lijk welkom in de Volksunie, de p a r tij met de nieuwe geest en van de
vernieuwing.
Bij de grote partijen is er immers
geen uitweg. Zij liggen vastgeroest
in de typisch Belgische verhoudin-

gen, waarbij het grootkapitaal de
plak zwaait en wadi on Hof, Kerk en
Loge steun verlenen wanneer dit nodig b ijkt, steun die trouwens wederkerig is.

De traditionele partijen zullen ons
daarbij nooit uit de vernederende positie verlossen van gekoloniseerde
meerderheid Vermits zij zelf verantwoordelijk zijn voor die kolonisatie en hun partijbelang zich verzet
tegen een openliike schu'dbekentem s en een openlijke boete
In Vlaanderen hebben de k'eurpartijen hun kansen verspeeld. Doe»
de kracht van de inertie zullen met
hun volledige verbrokkeling nog jaren eemoeid zijn, maar het proces
gaat ziin sang.
Zondag za' men zien hoever hun
onthindine vordert en hoe groot onze groeikracht is.
Wim Jorissen.'
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Te Mechelen heeft de Volksunie eens te meer een geslaagde verkiezingsstunt ineengestoken.
Op een van die ergerlijke, middeleeuwse bruggetjes die het verkeer in de Dijlestad tot een
nachtmerrie maken, werd een protestaktie op touw gezet, protestaktie die veel bijval vond
— uitgenomen dan bij de stadhuispotentaten die de politie uitzonden — en die er zeker zal
toe bijdragen dat nu eindelijk een punt wordt gezet achter het schandaal der keurslijf-bruggen.

DE GEMEENTE EN DE KULTUURPOLITIEK
(vervolg van vorige blz.)
De belangrijkste faktor die in de
kuituur het sterkst het eigene, het
wezen en de aard der volksgemeenschap uitdrukt, IS de taal. Het behoud en de vrijwaring ervan behoren
tot de taak van het gezag dat tegenover deze gemeenschap verantwoordelijkheid draagt.

TAALPOLITIEK
Taalpolitiek is kultuurpolitiek, en
hieronder verslaan wij niet alleen de
vrijwaring tegen vreemde invloeden
en tegen verbastering door het insijpelen van een vreemde taal. Hieronder verstaan wij ook : het behoud
en de bloei van een zuivere, eigen
kultuurtaal.
Zolang geen zuiver Nederlands gesproken wordt door een gesloten
groep, zolang het ABN de taal blijft
van enkelingen — het aantal van hen
stijgt wel, doch in te geringe mate
en niet massaal genoeg — zolang
moet kultuurverspreiding in de eerste
plaats ook verspreiding van het ABN
zijn. Het valt daarom te betreuren

dat zo weinig gemeentiebesturen hier-

in hun verantwoordelijkheden opnemen of initiatieven nemen. Er zou
geen enkele gemeentelijke instelling
mogen bestaan, waar het ABN-gebruik niet verplicht is. Er zou zeker
geen enkele school mogen zijn, waar
de onderwijzers niet verplicht zijn in
alle omstandigheden ABN te spreken.
De gemeente kan hier, meer dan op
welk ander terrein, een kultuurpolitiek voeren die rezultaten kan afwerpen. Belangstelling wekken voor
schilderkunst, toneel, literatuur, muziek, is werk van lange duur, van geleidelijke volksopvoeding. ABN spreken kan in één generatie bereikt
worden, indien alle verantwoordelijke instanties — en de gemeente niet
het minst — het hunne ertoe bijdragen.
Waarom geen ABN-prijskampen
tussen de leerlingen van alle scholen,
gemeentelijke en andere, door het
gemeentebestuur ingericht ? Het zou
ook de wedijver om zuiver Nederlands te spreken in de scholen aanwakkeren. Deze prijskampen zouden
op een objektieve wijze moeten gevoerd worden en niet zoals het nu
soms gebeurt door het voordragen

van een van buiten geleerd versje.

Waarom geen aanmoedigingsprijzen
voor personeel dat zuiver Nederlands
spreekt ? Men geeft wel premies voor
de kennis van een tweede taal :
waarom geen voor de kennis der eigen taal ?

EEN TWEEDERANGSFAKTOR
Wij hebben slechts enkele algemene gedachten voorop gesteld : elke
gemeente dient op dat gebied haar
eigen programma uit te werken, volgens haar mogelijkheden en de bestaande situaties.
Veel hangt af van de mensen, die
verantwoordelijk zijn voor de kultuurpolitiek in de gemeente. Al te
veel wordt de kultuurpolitiek beschouwd als een tweederangsfaktor.
Iedereen die de verantwoordelijkheid draagt tegenover de gemeente
en haar inwoners zou ervan moeten
overtuigd zijn, dat niet slechts het
uiterlijke aspekt der gemeente verfraaien en verbeteren — maar d a t
ook de Innerlijke situatie, de kulturele standing en de geestelijke waarde
van h a a r bewoners een gemeentebestuur £ot eer strekken.
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de hij naar het impressionisme, dat
bij hem tof een sensitivisme toespitste. Hij schetste deze evolutie
zelf, en vötte ze samenu in twee namen : van Zola tot Maeterlinck.
Van Deyssel schreef verscheidene
romans, maar het roman-genre lag
hem niet.
Zijn taalimpressionisme
kon hij uitvieren in «prozagedichSmarten » vormde Heï een drievoudig ten » zoals «In de Zwemschool» en
schoolvoorbeeld voor de literaire in de «Adriaantjes» : een zeer miproduktie der Tachtigers.
nutleus-uitvoerig verslag over kleine
De auteur ervan was Lodewijk Van en grote gebeurtenissen en indrukken
Deyssel, en het proza-stuk is een deel uit het leven van een kind.
uit een — overigens afbrekende —
Als stylist was Van Deyssel een der
kritiek op Nietzsche.
grootsten uit onze literatuur. In de
Lodewijk Van Deyssel -:- zijn vernieuwing die de Tachtigers in onschuilnaam komt van de plaats van ze literatuur brachten, zijn niet zo
herkomst van zijn familie in Han- zeer zijn scheppend proza dan wel
nover — werd geboren op 22 septem- zijn polemiek en zijn strijdvaardigber 1864 als zoon van de in Vlaande- heid van belang, alsmede zijn stilisren zeer bekende Jozef Albert Alber- tische begaafdheid en zijn bekomdingk Thijm, stichter van « Dietsche mernis om de Nederlandse literatuur
Warande » en professor aan de Leu- met de literaire tijdsstromingen van
vense universiteit.
elders het kontakt niet te doen verReeds heel jong — hij was amper liezen.
Hij wilde zijn land « hoog opstoten
zeventien — schreef hij in het
tijdschrift van zijn vader en stortte midden in de vaart der volkeren » en
zich met hart en ziel in het literaire heeft er in de mate van zi.1n mogeleven. Van de Franse naturalisten, lijkheden en met al de hartstochtedie hij aanvankelijk zeer bewonder- lijkheid van zijn temperament aan
de, en van het naturalisme evolueer- meegewerkt.

HONDERDMAAL '' DE WITTE ff
| w | er gelegenheid van de honderste editie van Ernest Claes' «De Witte >"
X

werd in zijn geboortedorp Zichem op initiatief van de Vlaamse Toeristenbond een monument onthuld, gebeeldhouwd door Albert Poels,

Het meestbekende werk van^Ernest Claes werd nog eens in pers, radio en
T.V. in de kijker geplaatst en men kwam van diverse zijden de lof zingen
van de auteur van Vlaanderens meest populaire boek.
Wij hebben in ons blad niet op deze gelegenheid gewacht om aan Ernest
Claes de eer te geven die hem toekomt, dit terwijl de officiële literatuur jarenlang een nogal hautaine en Kieineiende houdmg aannam tegeover deze
c heimatliteratuur ».
Er zijn over het werk van Ernest
Claes — en dus ook over de « De Witte > — enkele stereotype opvattingen
verspreid, die de betekenis van dit
werk zoniet kleineren, dan toch onvolledig waarderen doen.
Wie « De Witte » alleen ziet als een
plezierig en humoristisch kinderboek,
heeft het niet helemaal begrepen.
Van Duinkerken deed terecht opmerken, dat Claes met « De Witte » er in
geslaagd is het meest-volkomen evenwicht te bereiken tussen het guitige
kinderboek enerzijds en de psychologische kinderroman anderzijds. Er
zijn weinig werken in de wereldliteratuur die zoals «De Witte» in deze
uiterst-evenwichtige kombinatie van
het guitige, schelmse en het fijnzinnig-typerende geslaagd zijn. Er is
daarenboven — en Walschap wees
hierop — een andere al te eenzijdige
opvatting van het werk van Ernest
Claes. Bij een al te zeer de nadruk
leggen op het humoristische, vergeet
men dat dit werk ook nog iets anders wil dan de mensen eens doen
lachen. Wij wezen destijds reeds op
het feit dat achter de zachte humor
waarmee Ernest Claes mensen en
dingen beschrijft, een weemoed volle
liefde schuilt voor dit volk uit het
« arm Vlaanderen » van voor de eerste
wereldoorlog. De wereld van Claes is
een wereld van goedheid en eenvoud,
Inderdaad, en de auteur wordt zelden
slechts bitter. Maar uit de verscholen
tragiek dezer kleine mensenlevens
klinkt een — niet direkt geformuleerde — aanklacht op : de leaer
wordt gekonfronteerd met de schamelheid en de armoede van een
schoon en goed volk, en dit blijft in
hem nazinderen. De lach van de humor is een scherm waarachter een
diep medegevoel met het leed der
mensen schuil gaat.

stond, dat men bijna van buiten
kende, zo dikwijls werd het herhaald
en tot voorbeeld gesteld : «Ik houd
van het proza». Samen met Kloos'
« Ik ben een god in 't diepst van mijn
gedachten » en Verwey's « O Man van

DE VLAAMSE GRAMMOFOONPLAAT
O

nder vele opzichten stonden wij ofwel met lege handen, ofwel metseen
achterstand die piriiïljK aandeed èn vaak de indruk gaf onoverbrugbaar te zijn. Ouderen van dagen hebben de start van de grammo-

foonplaat, en het bijhorend toestel dat via de naald op het draaiend vlak
ons de klanken doorseinde, nog gekend De Vlaamse platen uit die tijd stonden op het laagste ontwikkelingspeil. Titels als « Ruzie in 't straatje », « Oep
den tram», «Bal den tantist» spreken boekdelen. Na die ruwe aanvangsperiode kwam de humoristieke Frans Lamoen & Co (met «haar» en «zonder
«haar» al naar het onderwerp ja dan neen aangebrand was). Tussendoor
kwamen dan de schlagers uit klankfilms het geheel vervolledigen. Zo vormde men de kunstsmaak van de Vlaamse bevolking.

Het' zangonderricht in onze instituten, in het leger, in de jeugdgroepen, vacantiekampen en zelfs in de
familiekring krijgt in heel wat gevallen de «Vlaamse grammofoonplaat als
ruggegraat. De plaat speelt haar rol
als volwaardige zanginstructeur.
Wie als Vlaamse solist of als
Vlaamse zanggroep op een hoog niveau staat (Radioschoolkoren - « Ontdek de ster») krijgt nu zijn kansen
om prestaties voor eeuwig op een
plaat vast te leggen. De verkoopsmarkten zijn gevonden, nu dienen zij
nog slechts uitgebreid te worden.
Ieder Vlaams gezin, ieder instituut
(of school) met moderne strevingen,
ieder jeugdbeweging die ernstig aan
zangonderricht wil doen, ieder opvoedingsofficier die zijn soldaten vertrouwd wil maken met een reeks
mooie Vlaamse liederen vormen nu 'n
kleine (later wellicht meer uitgebreide) verkoopsmarkt.

Alhoewel velen reeds vóór 1940 se en wereldfaam zich tussendoor
dachten aan verwezenlijkingen op ontfermden over een « licht Vlaams
In de derde plaats willen wij de al een hoger niveau kwam er praktisch plaatje» zou de Europese Fonoclub
te veel verspreide opvatting, dat Er- bitter weinig van terecht : geldge- de eerste stoutste verwezenlijkingen
nest Ciaes een «dialektschrijver > brek om van wal te steken, totale brengen. De langspeelplaten «Het
zou zijn, eveneens tot haar juiste om- onverschiligheid van de Vlaamse Peleton », « Vlaanderen zingt », «De
Wanneer radio en T.V. dan nog
vang terugbrengen. Claes schrijft in massa voor de goede Vlaamse gram- Rubenscantate» en nog zovele an- gunstig reageren en van deze platen
zijn dialogen, omwille van het rea- mofoonplaat, technische achterstand dere opnamen brachten een nieuw doeltreffend en veelvuldig gebruik
listische beeld, soms — niet altijd — om iets recht te zetten dat konkur- startschot. Zonder de vernieuwing maken; ,
rentiemogelijkheden bood met dat- van ons jeugd- en volksliedrepertoriin dialekt. '
wanneer de Vlaamse Hulzen en
gene wat het buitenland op de markt um zou ook die poging ten dode zijn Gildehuizen hun juke-boxen stoffeDit neemt niet weg, dat een groot bracht ... de strijd was te ongelijk opgeschreven. Het nieuwe lied in
ren met een bepaald aantal Vlaamse
gedeelte van zijn werk absoluut niet en te gewaagd.
volkstoon bracht de redding voor de 45 t. plaatjes;
dialektisch is, en dat, wat taalbeToch was er een sterke drang om belangstel'ing en schiep de eerste
wanneer onze kultuurverenigingen
heersing en stijl betreft, vele jonge- van
wal te steken. Men deed een verkoopsmarkten.
hun feesten opluisteren met een keuren bij hem nog wat zouden kunnen
Het initiatief van de Europese Fo- ze uit ons Vlaams liederrepertorium
leren. Ik denk bijvoorbeeld aan dat paar roekeloze pogingen ... en moest noclub
kon de firma's met wereld- en wanneer onze Vlaamse pers evenuiteindelijk
«de
vlag
strijken».
zeer zuivere en schone verhaal van
faam
niet
langer onverschillig laten! veel belangstelling zal betonen voor
«
Huize
Peter
Benoit
»
(Antwerpen)
« Floere het fluwijn ». «De Witte »
«HIS
MASTERS
VOICE» had Vlug « eigen schoon » als voor buitenlanden
«
Roe'and-platen
»
(Brussel)
kunheeft meer dan één generatie steeds
opnieuw kunnen bekoren. Hij zal het nen er nog hun narigheden over ver- begrepen we'ke mogelijkheden zich se schlagers, dan staan wij aan de
blijven doen, omdat deze Zichemse tellen. Wie leergeld betaalt en daar- op dit terrein aanboden en wij zien vooravond van de grootste verwezenkwajongen de bekoring en de fris-; na voortwerkt dank zij de lessen in een minimum van tijd een konku- lijkingen en zullen wij kunnen bogen
heid bezit, waarheen alle mensen in uit het verleden krijgt wellicht zijn rentiestrijd onstaan om meer Vlaam- op het inlopen van een halve eeuw
elke tijd met heimwee zullen terug kans voor de toekomst. Van het be- se grammofoonplaten op de markt achterstand. Wij worden dan weer
een volwaardig zingend volk !
denken : de ongerepte droom en de ginne stond het vast: « zonder een te brengen.
ernstige
verkoopsmarkt
gaat
het
De groeikans der Vlaamse volkseenvoud van hun jeugd.
Een volledige documentatie beniet». En waar zou men die vinden? liedbeweging wordt weldra de sterk- treffende Vlaamse grammafoonplaten
ste stimulans. Jeugd en volk zingen werd, in samenwerking met diverse
«De Europese Fonoclub», met de weer een eigen lied ! Tekst- en toon- bekende platenmerken, uitgegeven.
moedige Louis Phiapsen en Leo Boo- dichters brengen ons liederen voor
Deze kataSogus is te verkrijgen bij
Menigeen zal zich uit de lessen van nen aan het hoofd, werd de grote eigen smaak en voor eigen gebruik. de V.Z.W. Roeland-uitgaven William
Nederlardse literatuur in het mid- pionier en de eerste grote baanbre- De afname van de geperste platen Woodstraat 12 te Borgerhout - Antbrengt de wagen 'definitieif aan 't werpen, telefoon : (03)35.73.28.
delbaar onderwijs nog herinneren, ker !
wiiiPTTi np Meiier.
hoe er een stuk op het programma
rollen.
Waar andere firma's met Europe-

LODE VAN DEYSSEL
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PE VOLKSUNIE

GemeenteverkiezingenPROVINCIE ANTWERPEN
VERKIEZINGSUITSLAGEN
Alle afdelingsbesturen van gemeenten waar de Volksnnie opkomt (onder haar eigen naam of onder een andere
naam) worden verzocht r a n zodra de eerste officiële,
Srehee! of gedeeltelijke uitslagen in hun bezit zijn, deze
onmiddellijk door te geven aan het telefoonnummer 36.41.95
(twee lijnen).
Dit geldt voor de uitslagen van alle partijen van de
gemeenten. Het stelt ons in staat in het lokaal PEHCER
BENOIT, Frankrijklei 8 te Antwerpen, naast radio en T.V. •
uitslagen ook een overzicht te geven van de verkiezingen
in de ganse provincie op een bord dat daar zal opgesteld
worden.
Personen die uitslagen wensen te verkrijgen bellen het
nummer 38.91.24 op.

ANTWERPEN
ANTWERPEN-STAD
Vervoer.
Voor vervoer van zieken en gebrekklgen naar de kiesburelen in
het stadsgebied van Antwerpen.
Telefoneer naar Van der Spurt,
tel. 339228 (Van Aerdtstraat 2).
Ook wie een auto bezit en kan
meewerken aan dit vervoer, gelieve zich aan dhr. Van der Spurt te
medden.
ANTWERPEN
De Volksunie heeft hier nr 4.
De lijst ziet er uit ais volgt :
1. Schiltz Hugo, advokaat, gemeenteraadshd.
2. Bergers Gerard, kleennaJier.
3. De Lie Staf (Berendrecht)",
Joernalist.
4. Ballet Hendrik, geneesheer,
oud volksvertegenw,
6. De Bouvre Ray, (Linkeroever),
vertegenwoordiger.
6. De Boel Lucien, geneesheer.
,7. Van der Spurt Petrus, scheepebandelaar.
8. Van Blsacker Frans, schrijnwerker.
9. Van de Leest Julia, zonder beroep.
10. DeviBe August (Berendrecht),
bediende.
11. Oeuppens Benoit, gepensioneerde, provincieraadslid.
12. Hennissen Luc, kllsjeerder.
13. Olaes Edgard, bediende.
14. Torfs Edward, schilder.
15. Bachot Theo, autovoerder.
16. Delahaye Karel, geneesheer.
17. Boeckx Johanna, boekhoudster.
18. Van de Ven Frans (Berendrecht), aannemer.
19. De Vos Hendrik, lic, beheerder.
20. Van Waliendael Ai^ust, havenarbeider.
21. Van Haver Guido, scheepswerktuigk,
22. Schepmans Arthur, bakker.
23. Goethals Karel (Zandvliet),
hoofdboekhouder.
24. Van Peel Maria, huisvrouw.
25. Cornells Georges, gr. oorlogsinvalide.
26. Peters Jozef, bediende.
27. Bogaerts Margriet, huisvrouw.
28. Bousseeu Cyriel, gepensioneerde.
29. Wouters Frans (Berendrecht),
bediende.
30. CIJuypers Adolf, accountant.
31. Quytens Jozef, tandtechnieker.
32. Gijselinck Alfons, beheerder.
33. (3ockx Maria, bediende.
34. Jordan Karel, elektrieker.
35. De Maeyer Karel, bediende.
36. Devriendt Hendrik, sassenier.
37. Pierre Johanna, hulsvrouw.
38. Juchtmans Leopoldine, zonder
beroep.
39. Van Sanden Frans. gr. oorlogsinvalide.
40. Janssens Petrus, handelaar.
41. Van Breedam Hugo, monteerder.
42Roosens Robert geneesheer senator.
43. Wagemans Herman, advokaat.
oud volksvertegenw.

BORGERHOUT
Het bestuur van de afdeling
dankt ailen die hebben bijgedragen tot het welslagen van onze
IMTopaganda-aktie, in het bijzonder
de plakkers, bussers en de mensen
•van de autokaravaan, die alle dagen op de bres stonden voor het
welslagen van de gemeenteraadsverkiezing die voor de afdeling zo
belangrijk is. Het is een algemene
herhaling geweest voor de komende parlementsverkiezingen.
Het bestuur nod.gt alle leden en
sympathisanten uit om zondag, 11
dezer, vanaf 18 uur in de bovensaai van ons lokaal de « Nieuwe
Carnot », Carnotstraat 60, Antwerpen, samen de uitslag van de ver-

kiezing te volgen. Onze Vlaamse
Bart, WiUem De Meyer en zijn
Fientje zorgen voor de goede
stemming.
Het l)estuur doet tevens nogmaals een oproep opdat iedereen
3 voorketu-stemm^i zou uitbrengen a.s. zondag, een naast elke
kandidaat, t.t.z. één naast Dillen,
één naast Dirks en één naast Verbeelen. Zo is uw stem geldig en
heeft zij het meeste waarde voor
de Volksunie.
BERCHEM
De Volksunie is te Berchem in
de arena getreden met een volledige lijst kandidaten. De lijst
kreeg nummer 3.
1. Dr. CSoemans Hector.
2. De Roover Jozef.
3. Brentjens Jozef.
4. <3reten Juiü.
5. Van den Bosch Paul.
6. Miaes 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 R<*iert.
20. Brouwers Edwin.
21. Peeters Adolf.
22. Colaes Babul.
23. Geukens Jozef.
24. Tops Jan,
25. Van Dooren Plet.
Wij vragen aan ledereen sslch
tot bet uiterste in te spannen om
zoveel mogelijk kandidaten naar
het gemeentehuis te zenden.
ledere stem is er een.
Personen die zich moeüijk kunnen verplaatsen en totih wensen te
gaan kiezen kunnen zich nu nog
opgeven aan één der t)estuursleden. 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. Irma Van Ballaer.
4. Alfons De Jongh.
5. Gommaar Peeters.
6. Leo Gevers.
7. Mevr K. Neyens-Mizerski.
8. Ivo Dries.
9. Jan Bulkens.
10. Rik Vackier.
11. Hugo Maes.
EDEGEM
De Volksunieüjst heeft hier het
nummer 2. Hieronder volgen de
kandidaten van deze volledige
hjst.
1. Van Huffelen Louis.
2. Deboel Jozef.
3. Lauwers wUfried.
4. Van den Berg Jozef.
5. Witters Leo.
6. De Keyzer Renaat.
7. Oeyen Pietw.
8. Vantüborg Jan.
9. Steegmans Paul.
10. Mtiys Jan.
11. Cieysters M. Richard.
12. Verhaegen Walter.
13. Haazen Bernard Ivo.
BRASSCHAAT
De Volksunie steimt de lijst
Volksbelang in zijn geheel. Tevens staan haar bestuursleden de
heren Roger Hermans en Bert de
Bruyn op de derde en vijftiende
plaats. Een voorkeurstem op hun
naam verdient aanmoediging.
De lijst draagt het ntunmer 2.
Hier volgen de kandidaten :
1. Rik Decleir.
2. Erik Van Zandwe^Mt
3. Roger Hermans.

4. Alfons Jacobs.
§. Georges Heynen.
6. Frans Carsau.
(7. Alfons Dierckjj.
8. Petrus Peeters.
9. Jan Gilis.
10. Simon Cootjans.
11. Walter Goetschalckx.
12. Jos Beirens.
13. Pol Van Hooydonck.
14. Frans Jolie.
15. Bert De Bruyne.
16. Mevr. Wagemakers.
17. Marcel Mertens.
BURCHT
In deze strijd- en nijverheidsgemeente, komt de Voikstuiie op
met een volledige lijst onder de
Blagzm : Volksbestuur door Volksunie.
De 11 kandidaten, die de wtnd
In de zeilen hebben, zijn de vot
gende :
1. Eduard Blockx, akkountant.
2. Walther Verhulst, bediende.
3. Ray. Michiels, handelsvertegenwoordiger.
4 Wilfried Bijl, garnlerder.
5. Elisabeth Stroobants, prospectrice.
6. Henri Decante, afgevaardigde.
7. Omer Van Acker, aUtovoerder.
8. Petrus Veroruyssen, meestergast.
9. Guido Nielandt automekanieker.
10. Pior. De Cock, fruitkweker.
11. Piet
Bryssinckx,
rustend
schoolhoofd.
DEURNE
Kandidatenlijst.
1. De Ridder (Jarlo, technisch tekenaar, 38 jaar.
2. De Graef Franciscus, bediende, 37 Jaar.
3. De Ryck Alliert, bediende, 48
jaar.
4. Picard Michael, bediende, 43
jaar.
6. Pardon Albert, technisch ingenieur, 29 jaar.
6. Myln Roland, bediende, 29
jaar.
7. De Backer Cesar, pasteibakker, 30 jaar.
8. Meurrens Lea, Iwdiende, 36
jaar.
9. Lepez Georges, metaalbewerker, 37 jaar.
10. Bruyninckx Frans, technisch
ingenieur, 27 Jaar.
11. Van Zundert Mathilda, bediende, 38 jaar.
12. De Clerck Hendrik, letterzetter, 42 Jaar.
13. Hermans Emiel, boekhouder, 45
Jaar.
14. Van HuUe Marcel, metaaöjewerker, 41 jaar.
15. Slootmans Constant, elektrieker, 27 jaar.
16. Meukens Jozef, bediende, 37
Jaar.
17. Hendrickx Jeanne zonder beroep, 34 jaar.
18. Deeien Ludovious, op rust gesteld, 65 Jaar.
19. Van Baelen Jozef, spoorarbeider, 43 jaar.
20. Pincket Paul, zaakvoerder, 29
Jaar.
21. Leys Benoni, op rust gesteld,
71 jaar.
22. Devisscher Leonttne, dienstmeid, 39 Jaar.
23. Goovaerts Emile, diamantbewerker, 37 jaar.
24. Declercq Leonard, schilder, 29
jaar.
25. Alen Maria, zonder beroep, 34
jaar.
26. Mertens Augusta, winkelierster, 33 jaar.
27. Nelissen Lambert, bediende, 33
jaar.
28. Debruyn Maria, zonder beroep,
67 jaar.
29. Van den Abeele Joseph, verkoper, 43 ja^r.
Te Deume heeft de Volksxmie
nummer 1.
Propaganda op de dag der vA-lüe«ng.
Wi] vragen aan alle simpatlsanten. die niet bang zijn er voor uit
te komen dat ze Vlaams
natio•nalisten zijn op de dag van de
verkiezing de leeuwenvlag uit te
hangen van 's morgens vroeg.
EKEBEN
De verkiezingsstrijd nadert zijn
einde. De Volksunie wacht In volle
vertrouwen de uitslag van de verkiezingen at.
Onze afdeling heeft zich waardig gedragen. Zij is niet ingegaan
op de uitdagende propaganda van
eea zekere groep, die uitpakte met
« Vlaamsgezindheid » en die in
het verleden geen enkele Vlaamse daad stelde. Integendeel! zie
het medestemmen voor de af-

schaffing van de jaarlijkse toelige aan de Uzertoren, enz., enz.
De Volksunie van Ekeren is er
i n n ^ van overtuigd
dat
de
Vlaamsgezinden uit alle partijen,
als één man, voor haar kandidaten ziullen stemmen.
De Volksunie weet dat zij zondag aanstaande bij de winnaars is.
Ekeren stemt Volksunie, de enige
volkse en Vlaamse partij, onder
nr. 4.
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. Vertruyen Mevr.
8. SmoWeren J.
9. Bertho Dirk.
10. Van Caimere C.
11. Van Looy L.
12. De Vos P P ,
13. Senaeve H.
14. Dupont P.
15. Mevr. Van Ransbeek A.
16. Sogers.
17. Jeurissen A.
GEEL
1. Belmans Jo (33). advokaat, arrondissementeel
voorzitter
Volksunie, Waterstraat 31.
2. Tubbeckx Alfons (46), accountant,
uittredend
gemeenteraadslid, Winkelomheide.
3. Vervoort Louis (41), handelaar. Nieuwstraat 20.
4. Peeters Frans (49), spoorwegarbeider, erkend weerstander,
Larem.
6. Verboven Herman (30), handelaar, Oosterlo.
6. Mannaerts Bonaventura (31),
autovoerder, Zammel.
7. Aerts Frans (52), landbouwer,
Bel.
8. Vranckx Alfons (41), auto.
voerder - bediende. Stelen.
9. Goots Magdalena (42), echtgenote Belmans Marcel huishoudster. Gasthuisstraat 98.
10. Geerinckx Jos (31), handelsreiziger. Gasthuisstraat 38.
11. Meulemans Jan (38), diamantbewerker, CX>8terk).
12. Standaert Hendrika (44), echtgenote Neerman, handelaarster, Pas.
HOVE
De Vlaamse lijst komt op onder
nr 4; hier 'volgen de kandidaten,
1. Vansteenkiste Gerard, notarisbediende.
2. Buys Arthur Butger, bediende.
3. Van MoOTsel Elza, lerares.
4. Opdebeeck Leo, boekhouder.
5. Geysen Herman, bediende.
6. Castelijns Hendrik, gepensioneerde.
7. Senaeve Anna, regentes.
8. Van Put Joannes, metaalbewerker.
9. Verheyden Hugo, elektricien.
10. Piret Victor, werktuigkundige.
11. Vwstappen Frans, gepensioneerde.
KAPELLEN
De Volksimielijst voor de gemeenteraadsverkiezmgen werd als
volgt samengesteld :
1. Schonkeren Geert, bediende.
Putte.
2. Mevr, Maria VanpottalsbergheHendnckx, handelaarster Kapellen.
3. Van Geenhoven Guido, oediende, Kapellen-Bos.
4. Wouters Jan. schrijnwerker, Kapellen.
5. Raemdonck Emiei, nandelsvertegenwoordiger, Putte.
6. Mevr. Korten,
huishoudster.
Kapellen.
7. Zegels Lucien, elektro-mekanieker. Putte
8. Roefs Emiel, op rust 'gesteld metaaiarbeider. Kapellen.
KONTICH

5. Dupont Rafael, geneesheer*
Antwerpsesteenweg 86.
6. Goris Jaak, vertegenwoordigerj
Duffelsesteenweg 22.
7. Andries
Frans,
paswerker^
Transvaalstraat 35.
8. Hansens Petrus, hovenier, K d .
zershoek 175.
9. Buyens Jan,
schrijnwerker^
Broekbosstraat 20.
10. Verbist August, laborant, Naclitegaalstraat 68.
11. de Bock, Johan, schilder, J .
Charlottestraat 6.
12. Defossé Luc, schilder. Keizershoek 210.
13. Hellemans Jan, advocaat, AnU
werpsesteenweg 38.
Autokaravaan.
Op zaterdag 10 october, laatst»
dag voor de verkiezingen, richt
Volksbelangen een autokaravaan
in.
Al de autobezitters worden verzocht hieraan deel te nemen. Verzameling te 9 uur 30, in de Hofstraat. Propagandamateriaal wordt
ter plaatse bezorgd.
MERKSEM
Kandidatenlijst.
1. KaJingart Lieven.
2. Van Bockei Karel.
3. Poels Jan.
4. Geens Frans.
5. Droogmans Luc
6. Sogers
Yvonne, echtg. tL
Kloeck.
7. Mulleman Theo.
8. Brabants Leo.
9. Saeys Louisa, echtg. P. Helrman.
10. Pyens Marcel.
11. Ryckbosch Jozef.
12. Mertens Yvonne, echtg. Van
den Brande A.
13. De C!orte Gilbert.
14. Huysmans Lucien,
15. Jacobs Eduard.
16. Michielsen JuuL
17. Dams Jozef.
18. Blondeel Altons.
19. De Loenen Etienne.
20. Leys Frans.
21. Devynck Hugo.
22. Bastiaens Jozef.
23. Michielsen Leo.
Oude en gebrelikige kiezers.
Die worden per auto afgehaaldGelieve tijdig' naam en adres op
te geven.
Sekretariaat Volksunie Em. Lemineurstraat 33, tel. 45.57.77 ot
Café Tyl, Bredabaan 298, teL
45.89.76.

SCHUIMRUBBERMATRASSEN
met
Gebreveteerdb
bedekkingslagen
RESSORTMATRASSEN
(Brevet • 529768)
met
Gebreveterde karkasacn
^Brevet - 512767)

Mar
SPECIAAL
BREVET

.STAR:

Gemeen teraads v erki ezingen.
De plaatselijke VoiKstmie-afdeImg geeft haar volledige steun en
medewerking aan de lijst VolksBelangen die te Kontich werd
neerge egd.
Volgende iiJst wero ingediend :
1. Verbaet Ludo, geneesheer Duicenstraat 45.
2. Steurs Jozef, lotograveerder
Edegemsesteenweg 87.
3. Van Goethem René, nijveraar.
Antwerpsesteenweg 10.
4. Jaeken René. bediende, Wltvrouwenveldstraat li.

TE ZEI.E (Ü.-VL.)
GEWATTEERDE BEDSPREIEN
WOLLEN DEKENS
lel (052) 44641 en 44642
Indien L geen verkoper
in uw omtrek kent stuur
ons een kaarte en we
zenden L' het adres van
de dichts bijgelegen verkoper Star Zele.

emeenteverkiezinsen
MECHELEN
ORNEM
Volksunielijst onder nummer 5.
1. August De Maeyer.
2. Hugo Segers.
3. Justine De Clercq.
t. J a n Van Assche.
5. Albert Van Kerckhoven.
6. Edward Suykens.
ï. Marie-Louise De Raedt.
t. Viktor Moortgat.
9. Karel Mannaert.
UEB
Volksunielijst onder nummer 1.
1 Vergauwen Silvain, lic. handels
en cons, wet,
3 Van Dessel Elisa, echtg. Edgard Bauwens, verpleegster.
S Aiaers
Maurits, voorz.
VI.
Kring Lier, houtbewerker.
*, Van Ouytsel Ludo, lid alg.
raad v. d. VI. Volksbeweging,
handelaar.
5. Luvten Ward, afdelingssekret a n s , bediende.
6. Goyvaerts Albert, schilder.
7. Storms Alfons, hovenier.
8. Nagels Martha, -wed. Sohorrewegen, onderwijzeres.
9 Houben Gommaar, havenarbeider,
10. Peeters Jozef, landbouwer.
11. Lens Sylvia, huishoudster.
12 De Prince Ferdinand, oud-bestuurder Lierse Muziekakademie.
13. Siebens Mariette, echtg. J a n
Mijlemans, huishoudster.
14. Merkx Alfons, dag oner.
15. Baeten Godfried, bediende.
16. Ho'.emans Frans, plafonneerder.
17. Langmans Jozef, fotograveer
der.
18 Ma es Remi, rustend landbouwer.
19. Vo-ckaerts Gustaaf, beheerder,
oud-provincieraadslid.
MECHELEN
Volksunielijst onder niunmer 2.
1. Oskar Renard, ingenieur.
2. Fons Van de Werf, hovenier.
3. Michel
Cauwenbergh,
technisch ingenieur.
4. Frans Van Roy, medisch afgevaardigde, oud-preses.
5. J a n De Prins, bedrijfsleider.
6. A'cis Provinciael, magazijnier.
7. Lea Buts, houshoudster.
8. Herman Vandenbranden, verkoper.
9. Fons Van Oauwenberg, postbediende.
10. Fi-ans Gielis, herbergier.
11. Maurits
Vereist, bouwkundig
tekenaar.
12. Michel Servaes, bediende.
13. J a n Haezendonck, meubelmaker.
14. Lode Vervoort, hande sreiziger.
15. Mevr. Germame De Greef Raemdonck, onderwijzeres.
16. Marcel Janssens, ateneumleraar, licentiaat Germ. PU.
17. Marcel Bastijns, bediende.
18. Herman Keldermans,
techn.
ingenieur.
19. Herman De Nef, handelaar.
20. J a n Goormans, handarbeider.
21. Raf Loosen, technisch ingenieur.
22. -.i.vr. Rosa De Preter - Verbiest, huisvrouw.
23. Jozef Lauwers, meubelmaker.
24. Mevr. Julia Bosmana - Thiel,
huisvrouw.
25. Lode Van Damme, autobestuurder.
26. V' i y Prmsen, vertegenwoordigv,!.

27. ^v,u Van Esbroeck, doctor m
scheikimde.
28. ^ .ons Verschaeren, gepensioneerde.
29. P.ans De Prins, oud-giiitier.
S i K.4TEL1JNE-WAVER
Volksun.eajst onaer nummer 3.
1 öwan Ceuppeiis, nandeiaar.
2. Juui Wi'.diers, tuinbouwc..
3
' i-^nn Gi sbrechts, kooerma4. .,.., Eyckaiaijs. OLOienue.
5. irdJis Van Hoof, arbeider.
6. so Kennes, arbeider.
7.
1 Van de Voo.de. g^rneerB
810
11
12
13.

ILIS Maes, bediende.
3-1 Wildiers, metaalbewerker.
- ujs Van Roosmaelen, Jand^
<^uwer.
^a Van de Voorde, bedlende.
-né Schreurs, bediende.
Liurent
Carpentler, eoclaalassistcnt.

WILLEBROEK
VoJksunielijst onder nummer 4.
1. De Block Theo, elektrieker.
2. De Smedt Pierre, lic. in h a n dels- en fmanc. wetensch.
3. De Laet J a n , herbergier.
4. Peeters Ward, joernalist.
5. De Wachter Jos, papierbewerker.
6. Van de Walle J a n , bediende.
7. De Mol Desire, bediende.
8. Tersago Lode, handlanger.
Vergradering.
Op zaterdag 10 oktober, volksvergadermg in het lokaal Amber,
Appeldonkstraat 87 te 20 uur.
Sprekers :
Marcel Brauns.
Wim Jorissen.
Oproep.
Wie ons in de rode burcht Willebroek (BSP 8 zeterls, CVP 5) wil
steunen kan dit doen door storting op prk. 8551.24 van Pierre De
Smedt, Kapitein Trippstraat 53,
Willebroek.
DUFFEL
Volksbelangen : onder nummer
2.
1. Stevens Alfred, technisch ingenieur.
2. D'Heldt Eugeen, gepensioneerde.
3. D'Heldt Gaston, postbode.
4. Wagemans Germain, ambtenaar.
5. Liekens Frans, landbouwer.
6. De Coek Gaston, arbeider.
7. Nauwelaerts Leopoldina, echtg.
De Bruyn, huishoudster.
8. Aerts Jozef, landbouwer.
9. F r a n s Jan-Alfons, landbouwer.
10. Andries Joz, landbouwer.
11. Aerts Emiel, arbeider.
12. Ceusters Alfons, kleermaker.
13. Sels Ludo, bediende.
Alfred Stevens was bij vorige
parlementsverkiezingen onze lijstaanvoerder voor de senaat, Ludo
Sels was 2de kandidaat voor de
Kamer. Hij heeft de laatste plaats
gevraagd voor de gemeenteraadslijst.
D a t Duffel onder Volksbelangen
opkomt is te wijten a a n het feit
dat enkele onafhankelijken graag
mee op de lijst gestaan h a d d e n
om de diktatuur van burgemeester
Van Hamme te breken. De Volksunie h a d in 1964 te Duffel reeds
15 % stemmen. Om volksvertegenwoordiger Van H a m m e genoegen
te doen maker we er 25 % van.
Naast onze lijst is er alleen de
CVP lijst en die van de BSP. De
liberalen hebben geen lijst.
BERLAAR
Lijst Volksbelangen onder nummer 4.
1. Walter Luyten,
arrondissementssekretaris Volksunie.
2. Jan-B. Van Looy, oud-gemeenteraads id v. Kat. VI. P a r t i j .
3. Denis Docx, gemeenteraadslid,
er e-schoolhoofd.
4. F r a n s Op de Beeck, oud-ondervoorz. Kat. VI. partij.
5. Gustaaf Soons, sociaal-assistent.
6. F r a n s Hellemans, landbouwer.
7. Jozef Meulders, plafonneerder,
8. Frans De Rijck, magazijnier.
9. WiUy Van Looy, diamantbewerker.
10. Alida Ingang, fabriekwerkster.
11. Jozef Van Bel, diamantbewerker.
12. Jozef Mattijs, sociaal-assistent.
13. Jozef Torfs, ambtenaar, gemeenteraadslid.
De Kat. VI. partij komt m e t
meer op. Haar vertegenwoordigers
s t a a n op de lijst Vo ksbelangen.
De derde kandidaat de heer Docx
Is gemeenteraadslid van de huidige meerderheid, de « Geuzen », die
6 zeteis tellen op de 11. De twee
CVP verkozenen van 1958 kwamen
eveneens over. Een ervan staat op
de laatste piaats, de heer Torfs
O Q de lijst staan VU leden en
onafhankelijke V a m i n g e n . De tegenstanders spreken echter steeds
van de Volksunielijst, wat overigens de bijval voor de lijst niet
vermindert. A l e kandidaten vroegen een meeting met Wim Jorissen als spreker na-^st Walter Luyten. Ze vond plaats in een eivol'e
zaal. Na afloop werd 5.144 frank
opge^i-'ald voor het verkiezingsfonds
KESSEL
L.jst
V!aamse
Volksbelaingen
onder n u m m e r 3.
1. Gommaar De Vos, architekt.
2. J u u l Van de Ven.
3. F r a n s Aerts.
4. Antoon Ooesemans.
5. Ludo Van den Bergh.
6. Modest Dleltjenai
't. LouJ« Sleeckx.

8. Eugeen Hendrickx.
9. Constant Bats.
10. Karel Ceulemans.
11. Alfons Nicolay.
NIJLEN
Lijst Volksbeweging onder nummer 2.
1. F r a n s Van Tendeioo, landbouwer.
2. F r a n s Van Dessel, arbeider, a t rondissementeel
propagandaleider.
3. J o s Vervoort.
4. Achiel Van Tendeioo, bediende.
5. August Verberckt.
6. Jozef Rijnders.
7. André Van Gansen.
8. Fons Buyens.
9. Egied Steylaerts.
10. Maria Van Looy.
11. Modest Vleminckx.
Ook hier een lijst van VU leden
en onafhankelijke
Vlaamsgezinden.
De kansen s t a a n goed om de
sterkste lijst te zijn. Er zijn verder twee katolieke lijsten (splitsing van voormalige CVP), een
socialistische lijst en een liberale.
MECHELEN (arrondissement).
Onder verscheidene benamingen
zijn er nog Vlaamse lijsten te
Puiu-s (lijstaanvoerder advokaat
De Wachter en derde k a n d i d a a t
Hyp. Peeters, VU bestuurslid-, te
Liezele (Tersago) t e Ruisbroek
(Vlaamse Volksbeweging) te Koningshooikt, te Wiekevorst en t e
Heindonk.
Te Bonhelden kennen we niet
alle kandidaten op de onafhankelijke lijsten. Alleszins staat op
lijst n u m m e r 2 (Gemeentebelangen) als negende k a n d i d a a t de
heer L. De Rybei, die een betrouwbaar Vlaams radikaal kandidaat is.
ANTWERPEN (arrondissement)
SCHOTEN
Hierna volgen de
Volksunie
kandidaten; die onder h e t niun*
mer 2 ae zege zullen behalen :
1. J o h n Jordaens.
2. Manu Stockbroeckx.
3. Pol Venken.
4. Jozef Domus.
5. Jozef Brusselmans.
6. I r e n a Deneve-Jacobs.
7. Oktaaf Degraeve.
8. F r a n s van Overbeke.
9. T h ü l a Volders-Jacobs.
10. WUly De Nijs.
11. Ives Bulcke.
12. Robert Vereyken.
13. Werner Engels.
14. Emiel Van den Broek.
15. A. Smeets.
16. Walter Verduyn.
17. Henri J a n s e n .
18. Theo Peeters.
19. Miei Drumont.
De Schotenaren houden grote
kuis op 11 oktober!
SCHILDE - HALLE KEMPEN
Het bestuur van de afdeling zet
ieder V-aams Nationalist a a n één
of liefst vier voorkeurstemmen uit
te brengen op de lijst Gemeentebelangen te Schilde En wel voor
de volgende van onze meest aktleve leden en propagandisten.
Lijst n r 2 Gemeentebelangen.
6. Daniels Rik, sekretarls Vlaams
vakverbond.
8. Vandeputte
Pol,
kantonaal
afgevaardigde.
9. Janssens Els, echtgenote Maurits Vanderbruggen, sekretaris
Vlaamse ziekenkas en afdelingsvoorzitter Volksunie.
11. Huber Lucien.
ZWIJNDRECHT
Onder het motto « Vlaamse
Vo.ksbe angen ». het 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, natlebaas.
6. Paulme De Meulenaere, zonder
beroep.
7. Robert Willems, werkieider.
8. Ludo Van Duyse, telefoonteknleker.
9. André Van der Meeren, bediende.
10. Herman
Vinck,
radloteknieker.
11. Plet Severins. bakker.
WOMMELGEM
I n deze gemeente geeft o n w
Volksunie • afdeling h a a r voile
"ertrouwen a a n de lijst Oemeea-

tebelangen met h e t lijstnummer
I. Wij vragen d a n ook a a n al onze leden, Volksunie - lezers en
sympathisanten h u n stem te geven, niet a a n CVP of BSP, ook
niet a a n de lijst Peers, m a a r wel
a a n de Gemeentebelangen, a a n
h e t nurmer 1.
TURNHOUT
De VoJksunielijst, zoals hij werd
voorgedragen te T u r n h o u t ziet er
uit als volgt.
1. Godfried Degreef, 28, industrieapoteker.
2. Paul Van Eyck, 35, technisch
ingenieur,
afdelingsvoorzitter
S. Eugeen Wauters, 67, gei>ensionneerde, oorlogsvrijwilliger 1418.
4. Leopold Mertens, 36, bediende.
5. Louis Kuppens, 32, tuinier.
6. Adrlaan De Winter, 35, bediende.
7. Isldoor Mertens, 36, vertegenwoordiger.
8 F r a n s Wilemsen, 31, makelaar.
9. J a n Van Menten, 29, garagist.
10. Jef Versmissen, 30, radioteknieker.
II. Louis Verstraelen, 41, meester,
gast metaalbewerker.
Ons n u m m e r Is 5.
ZWIJNDRECHT
Op zaterdag 3 oktober Is geopend Vlaams Hids « Were-Di »
bij Eugenie en Pieter Severins
iedereen van Itarte welkomAdres : Polderstraat 15, Z ^ n dreclit.

BRABANT
GANSHOREN-KOEKELBERO
De vier gemeenten van k a n t o n
Molenbeek bundelen h u n kraoht e n s a m e n om de lijst in Molenbeek en Brussel
t e steunen. I n
onze gemeenten komt de Volksunie
dus niet op. I n Ganshoren mag ü
In geen geval voor de CVP of d e
PW
stemmen.
Buifeemeest»
Beauthier en schepen Wybouw
hebben met m a n en m a c h t (en
de hulp van Etrlmo) G a n s h o r e n
verfranst en alle Vlaamse gemeenteklassen afgeschaft. Vlamlngen, zet hen deze geestelijke
moord op onze kinderen betaald 1
HALLE
T e Halle komen wij op onder
de n a a m « Vernieuwing ». De
lijst kreeg nxunmer 4. De rangorde ziet er uit als volgt :
1. Bigare
Albert,
bureaoichef,
voorzitter Voücsimie.
2. De Geeter Roger, lic. germ,
filologie, ateneumleraar, voorzitter Vlaamse Volksbeweging.
3. Lambert J a n , beambte - vertaler.
4. Mevr. K De Handschutter,
huishoudster.
5. Moens Hugo, bediende.
6. Vansteyvoort Andre, lic. eoon.
wetenschappen, leraar
7. Wouters J a n , bediende.
8. Mevr. J. Vanhaelen, hulshoudster.
9. Depaepe Jozef, elektricien.
10. Meclot Gustaaf, oud koloniaal,
gepensioneerd.
11. Mevr. R. Herremans, huishoudster.
12. Masi Marcel, bediende.
13. Moerenhout J a n , technicus.
14. Mevr. A. Dens, huishoudster.
15. Desmet Rogw, brouwerlj-lngenieiu", leraar.
HEVERLEE
Laatste dringende oproep nL
voor de auto-bezitters om s a m e n
m e t sympatisanten deel te n e m e n
a a n de a u t o k a r a v a a n op zaterdag
10 oktober;
verzamelen op h e t
Arenbergpieln (Station) te Heverlee te 14 uur.
Voor 't overige verwachten wIJ
d a t iedereen deze laatste dagen de
nodige propaganda zal voeren In
zijn kring, In zijn omgeving e n
waar het ook m a a r enigzlns k a n .
LIEDEKERKE
De Volkstmle - UJst heeft hier
h e t n u m m e r 2. De rangorde der
k a n d i d a t e n is als volgt ;
1. Romain van der Borre, monteerder.
2. Richard De Schrijver,
bediende.
S. Adolf
van
Droogenbroeck,
schilder.
4. Adolf Scheffhout, elektrlker.
f. Hubert Vtfcamznen, meubfll<
maker.

6. F r a n s van der Perre, bankwerker.
7. Achiel Cobbaert, fabriekwerker.
8. J o h a n n a Janssens, kleermaakster.
9. Ph. van Huylenbroeck, metser.
10. Gilbert De Kok, autogeleider.
11. Alfons Lauwerijs, bediende.
OPWIJK
Voor de gemeenteraadsverkiezing neemt h e t Volksunie-bestuurslid : Van Neste Karel de vierde
plaats in op de lijst der Gemeentebelangen (lijst n r 3).
Er wordt een beroep gedaan op
alle leden en sympathisanten om
een voorkeurstem uit t e brengen
achter zijn n a a m .
De kandidaten van de lijst der
gemeentebelangen hebben zich akkoord verklaard samen te werken
w a t de specifieke
gemeentelijke
aangelegenheden betreft m a a r behouden ieder afzonderlijk
hun
volledige vrijheid ten overstaan
van de algemene nationale politiek.
De venijnige aanval van D e
Saeger op onze Volksuniemensen
tijdens de jongste studiedag v a n
de Vlaamse CVP vleugel en de t e
laken
afwezigheid
op
iedere
Vlaamse manifestatie e n de mar«
sen te Brussel en Antwerpen v a n
alle plaatselijke k a n d i d a t e n op d e
twee andere lijsten moet voor alle nationalisten uit C^wijk een
aansporing zijn om deze huichel a a r s op 11 oktober de nodige afstraffing t e geven die ze verdien
nen.
Geef dtis een voorkeurstem a a n
u w bestuurslid : V a n Neste Kw:el,
vierde k a n d i d a a t op lijst n r 3.
SINT-AGATHA-BERCHEM
Bestuursleden v a n de k e r n S t .
Agatha-Berchem
vormen
kartel
m e t de Berchemse unie. Zij fungeren op de 3de, 4de «tx 6de
plaats.
SX JANS-MOLENBEEK
AHe leden en simpatisantea
worden m e t m a n en m a c h t opgeroepen. Algemene mobilisatie v o w
UJst n u m m e r 6.
11 oktober t e Molenbeek de d a g
van de doorbraak!
V a n d a a g leder op huisbezoek.
Moi^en 11 oktober iedereen lijst
n r 6.
Opgelet ziekenvervoer tel. naai
A W secr. of Mr. K n a p e n , Vandenbogaerdestraat 78.
TEBVURIEN
Van h e t verkiezingsfront.
De afdeling d r a a i t op volle toer e n onder h e t n u m m e r 3. D e
Volksunie brengt hier een geheel
nieuw element in de Ixaditionele
slenter van de gemeente. H a a r
dynamisme bezorgt een n a c h t merrie a a n de tegenstanders, en
is een a a n g e n a m e verrassing voor
de sympathisanten Ons programm a slaat in, en daar waar de gro*i
t e partijen m e t hopen geld smijten, doen wij met kleine middelen wonderen door de onverpoosde inzet van onze militanten.
Zondagvoormiddag
trok
onze
autokaravaan
mét
mikrowagen
door de gemeente en kende een
schitterend verloop.
Een e ^ s t e winstpunt is wel d a t
onze t ^ e n s t r e v e r s , i n deze bedretede
randgemeente
officieel
niet meer durven uitpakken m e t
d e bestuiu"üjke tweetaligheid. D e
zweep werkt, en de schrik voor
de kiezer is misschien h e t begin
v a n de vrtjsheid.
Hieronder de UJst v a n d e Volksunie - Tervuren voor de gemee»
teraadsverkiezingen.
1. Vandendriessche Georges.
2. Barthlomees Robert.
3. VandCTvelden J e a n n e .
4. Depre Jozef.
5. IGggerickx Marcel.
6. Muutjens Ludo.
7. Depre Georges.
De lijst kreeg het n u m m e r 8
toegeweisen.

Dameskapper
zoekt
bekwam*
werkster. T e bevragen Hove BükDelstraat 70 of teL 03-dl.26.71.
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——Gemeenteverkiezingen
VKKEL

BRABANT

BBUSSEL
Hier komt Daniel
Deconinck,
Volksvertegenwoordiger
van
de
Volksunie op met een lijst v a n
Brusselse Belangen,
waarbij de
inwoners van Neder - over - Heembeek, Haren en Laken, goed vertegenwoordigd zijn. D e lijst heeft
n u m m e r 1.
1. Deconindk Daniel, volksverte,
genwoordiger.
2. De Decker Jel, onderstationschef.
3. Stiers Willy, leraar.
4. Vandenheule Michel, vertegenwoordiger.
5. Peeters René, gen. Hippoliet,
TV-acteur.
6. Mevr. Vandersmissen
Marie,
We Heymans.
7. Van den Eede Jozef, vakmankolorist.
8. Dragon Frans, postbeambte.
9. T u t s Henri, beheerder.
10. Jacobs Jozef, schrijnwerker.
11. Franssens Alfons, bediende.
12. Gryffroy Jozef, bediende.
13. De T e m m e r m a n Irma, restauratiehoudster.
14. Deblaere Roger, metaaldraaier.
15. Bousse Maria, echtg. Beckers,
huisvrouw.
16. Ciogneau Staf, bediende.
17. Vrijdags Frans, herbergier.
18. Van den Bossche Karel, mekanieker.
19. Mevr. Vandebroek Flen, echtg.
Vranken.
20. Van Lommei Walter, bediende.
21. De Rijs Karel, meubelmaker.
22. Dejaeger
André,
ambtenaar
RTT.
23 Schermie
Hervé,
handelsbediende.
24. Vandevoorde
Urbaln,
letterkundige.
25. Steyaert Jozef, boekhandelaar.
26. Van der Bracht F r a n s , gepensioneerde.
27. L a b e a t u *lf«HS!;^*»diwwie. '*•"
,2&, gi}e,yi^ N a t h a ü ? , ^ handelaarster.
2t. Van Gaever Germaine, verkoopster.
30. Ballegeer Jef, volksdichter.
31. Warlop Albert, a m b t e n a a r .
32. Mevr.
Van Caick
Lisette,
echtg. Verrept.
33. Mevr. Walgrave Laura, echtg.
Pletinckx.
34 Mevr. Van den Dries Isabelle,
huisvrouw.
35. Vanderstraeten Constant, gepensioneerde.
36. Van Steenkiste Octaaf, bediende.
37. Hendrickx Ernest, hande'svertegenwoordiger.
38. Rongé Raymond, bediende.
39. Van der Spiegel Benoni, modelmaker.

T e Ukkel komt de lijst Vlaamse Volksbelangen op. Hij kreeg
h e t niunmer 6. De lijst ziet er uit
a l s volgt :
1. Michel Vanthournouti gemeente-ambtenaar.
2. H e r m a n Thuriaux,
sohooldirekteur.
3. Pierre De Oock, bediende.
4. Albrecht Verlinden, groothanhandelaar.
5. Mevr. Dewulf - Arts, huishoudster.
6. Hugo Pierret.
De Vlaamse Volksbelangen dragen te Ukkel werkelijk een schitterend programma voor dat iedereen die met de gemeentelijke
belangen begaan is moet aanspreken. Alle Vlamingen, VU simpatizanten en leden steunen de lijst
n r 6.

LIMBURG
BERINGEN
Hier is er lijst Gerard Geyskens, nijveraar,
gevolgd
door
Louis Snijers, mijnwerker.
De
elfde en laatste kandidate is de
zuster van Ingenieur Colemont
provinciaal sekretaris. Men geve
dus een voorkeurstem a a n de
laatste kandidate Maria Colemont,
echtgenote Jacobs.
GENK
Lijst Volksbelangen onder nummer 3.
1. Lenssen Lambert, tech. ingenieur, beheerder.
2. Mevr. Olaerts - Geurts, zonder
beroep.
3. Van Dueren Isidoor, vertegenwoordiger.
4. Schreurs Gerard, handelaar.
5. Berrevoets August, bediende.
6. Grognard Urbain, bediende.
7. Zeelmaekers René, bediende.
8. Wevers Leonard, scheepsmeter.
9. J a n s Leo, bakker.
10. Godderlfi, Mathieu,
mijnwerker.
11. Janssens, René, gep. mijnwer12. Engelen Roger, mijnwerker.
13. Mevr Smeets - Van Hillegem,
lerares.
14. KoU Jos, accountant.
15. Wenmaekers René, mijnwerker.
16. Vonckers J e a n , gep. mijnwerker.
17. Verreyt Juul, mijnwerker.
18. Sclireurs Mathieu, handelaar.
19. Wouters Jeroom, mijnwerker.
20. Stockmans August, gep. mijnwerker.
21. Indestege Jos, hovenier.
22. Vrancken
Henri, horlogemaker.
23. Mevr. Peeters - WiUems, zonder beroep.
24 J a n s Mathieu, beenhouwer.
25. Buysse Herman, burgerl. ingenieur.
Op deze lijst kwam het tot een
brede Vlaamse frontvorming tussen Volksunie'eden en
andere
Vlaamsgezinden.
HALEN - LOKSBERGEN
De Volksunie - afdeling Halen Loksbergen heeft bes'oten de lijst
die onder naam « Halen - Loksbergse belangen » zal opkomen te
steunen.
Hiermee worden dus alle VU sympatizanten gevraagd om
bij
de a a n s t a a n d e gemeentelijke ver• kiez.ngen op deze lijst h u n stem
uit te brengen.
HASSELT
Lijst Volksbelangen onder nummer 4.
Op deze lijst vier n a a m s t e m m e n
uitbrengen op onze vier kandidaten.
2. Renaat Vajiheu-den.
6. Pernand Schreurs.
11. Piet Bortels.
15 J a n Lelièvre.
Dus vier bolletjes op vier kandidatCi» <'an lijst 4.
Zo kiest U geld g en goed.
HEBDEREN

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

T e Herderen is er een lijst van
ons arrondissementeel bestuurslid
Nikel Merken.
1. Nikolaas Merken, vloerlegger.
2. Paul Nijs, vormer.
3 J e a n /"arthoens handlanger.
4. Urbain Molenaers, schrijnwerker.
5. Clement Reynders, hoedenmar
ker.

HOESELT
Hier is een lijst met Dr. Duchateau, die ook k a n d i d a a t zal zijn
voor onze parlementslijst.
1. Dr. L a u r e n t Duchateau, arts.
2. Nicolas Jacobs, autovoerder.
3. Arthur Van Heusden. a a n n e mer.
4. Hendrik Van Hees, landbouwer.
5. Joris Hardy, fiskaal raadgever.
6. F r a n s Lambrechts, gepensioneerde.
7. Hubert Schroë, landbouwer.
8. Matthys Wils, lood- en zinkbewerker.
9. Louis Mouchaers, fabrieksarbeider.
10. J e a n Duelen, fruitkweker.
11. Louis
Thoelen,
eigenaar •
landbouwer.
MAASEIK
T e Maaseik Is er volgende K V P
lijst.
1. André Driesen, schepen.
2. Mathieu Segers, aannemer.
3. J a n Peters, mijnwerker.
4. Piet Pieters, beambte.
5. Peter Van der Zijl, bediende.
6. Jos Engelen, werkman.
7. Albert Jacobs, smid.
8. Mathieu Knippenberg, werkman.
9. Piel Sniekers, handelaar.
10. F r a n s Beirnaert, kleermaker.
11. Henri Van der Donck, oud-burgemeester, gemeenteraadslid.
Op deze lijst staan J a n Peeters
(derde). Piet Sniekers (negende)
en F r a n s Beirnaert (tiende), leden van de Volksunie. De vierde
k a n d i d a a t Piet Pieters is de voorzitter van de Vlaamse Volksbeweging, een betrouwbare Vlaamsgezinde, evenals de tweede kandid a a t Mathieu Segers.
I n geen geval kiezen voor de
heer De Busschere, oud - burgemeester, die zijn Vlaams - nationale beginselen uit h e t verleden
verloochent door op een CVP lijst
te gaan staan.
MËEtrWEN
Hier heeft onze propagandist Alfons Geysels een lijst ingediend.
1. Alfons Geyseds, handlanger.
2. Emiel Wellens,
schrijnwerker.
1. J a a k Grieten, mijnwerker.
NIEL-BIJ-AS
Volksbelangen.
1. Donnat Hannot, bediende.
2. GuUtoume Geebelen, mijnwerker.
3. Renier Maesen, landbouwer.
4. Jozef Houbrechts. landbouwer.
5. Lambert J a n s , handelaar.
6. H e r m a n Keunen, mijnwerker.
7. Pieter Coenen, monteerder.
8. J a a k Mussen, mijnwerker.
9. Joris De Graeve, lic. handelsen
ekon.,
gemeenteraadslid,
provincie raadslid.
Onze Limbiu'gse voorzitter heeft
de laatste plaats gevraagd op deze lijst.
OVEKPELT
Te Overpe't is er een lijst Van
MoU met als laatste k a n d i d a a t
René Evers, oud - provinciaal sekretaris van de Volksunie.
PEER
Er is een lijst met veearts Plas
en J a a k Knevels.
1. J a n Plas, veearts.
2. J a a k Knevels, bediende.
3. G o m m a a r
Deckers, landbouwer.
4. J a n Wellens, meubelmaker.
5. J a n Lpenders, gepensioneerde.
ST. TRUIDEN
Volksunielijst onder nummer 4.
1. Joaef Libens, advokaat.
2. J u u l Bessemans, landbouwer.
3. Emmanuel Brans, bediende.
4. Paul Vranken, handelaar.
5. Mevr. 'S Heeren - Van Welkenhuyzen, regentes.
6. Jozef Duchateau, handelaar.
7. Gustaaf
Onckelinx,
fabriekwerker.
8. Mevr. Yv. De Herdt - Oomen,
huishoudster. •
9. Henri Lafosse,
gepensioneerde.
10. Henri Bronckaers, handelsreiziger.
11. Mevr. Marie Coninckx - Neesen, huishoudster.
ZONHOVEN
Lijst Remans.
1. Albert Remans, burgemeester.
2. Marcel Cuppens, bediende.
3. Viktor Ttmmers, mijnwerker.
4. Albert Danieis, mijnwerker.
5. Emiel Vaes, landbouwer.
6. Henri Roberti, mijnwerker.
7. Henri Donkers, handarbeider.
8. Albert Vaes, mijnwerker.
9. Juul Hulsmans, l a n d b o u w » .
10. Guido Degreef, ingenieur.
11. Jozef Van de Put, schepene.

12. Edward Heeren, ingenieur.
13. Alfons Jeurissen, fabrikant.
Onze lijstaanvoerder voor de
S e n a a t Limburg de heer Jeurissen
bekleedt de 13de en laatste plaats.
Verder wees men ons nog op
lijsten met sterk Vlaamse inslag
te Hamont, Eigenbilzen, Millen,
Lauw, Heusden.

OOST-VLA ANDEREN
AALST
1. Rombaut Luk, meester • modelmaker.
2. De Brul Frans, opsteller.
3. earlier Arseen, bediende.
4. Caudron J a n , licentiaat.
5. De Neve J a n , binnenhuisarchitekt.
6. Van Holsbeeck Robert, arbeider.
7. Van den Berghe J a n , burgerlijk ingenieur.
8. Vanderbeke
Paaü-Pieter,
geneesheer.
9. Piron Raoul, handelaar.
10. Ravijts Marcel, boekhouder.
11. De Bisschop Iwein, h a n d e laar.
12. T e m m e r m a n Karel, ondernemer.
13. De Breucker J a n , boekhouder.
14. De Cock Benedikt, gepensioneerde.
15. De Loof André, handelaar.
16. Roelandt Alfons, bediende.
17. Van der F r a e n e n Germaine,
echtgenote Roggeman Frans,
huisvrouw.
18. Thybaert J a n , postman.
19. Van Daele Veerle, echtgenote
Bomon, handelaarster.
20. Van Langenhove Ernest, spoorwegbeambte.
21 Van den BruHe Rachel, echtgenote Van de Weghe, handelaarster.
22. Meganck Adrienne, echtgenote
Roelandt Herman, arbeidster.
23. Van de Vijver Romaan, fabrikant.
24. Vindevogcl Roza, echtgenote
De Rauw Raf, huisvrouw.
25. De Schrijver Laurent, bedien"-"'-•d'ér^''-'•' '•" •
AALST (arrondissement)
Gemeenteraadsverkiezingen.
Volgende gemeenten nemen er
a a n deel (VU of uitgesproken
Vlaamse inhoud).
Onder n r 1 : Denderleeuw, Velzeke, Welle.Onder n r 2 : Denderhoutem,
Erembodeglm, Lede.
Onder nr 3 : Erwetegem, Zottegem.
Onder n r 4 : Aalst.
BEVEREN-WAAS
Onze kandidatenlijst voor de gemeenteverkiezingen ziet
er als
volgt uit :
1. Fred Segers, Meidoornlaan 20.
2. Walter Van Remoorter, Vesten 39.
3. Theophiel Bosman, De Brownestraat 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.

& Marcel
Martens,
laoosters t r a a t 73.
9. Dony
Onghena,
Kruibeke.
steenweg 28.
10. Albert Van Hove, D. van B»>
verenlaan 42.
11. Kamlel Klps, KaMobaan 117.
12. Alfona Verhulst, Mlddenheido
110.
13. Arnold
Llessens,
Kerkstraat
104.
Ook D kunt •nel
hawen.
treedt toe tot bet ceapeelailseerd buwelijkawerk met U}»ten, tchr.
Pabtlcltelt /Irdaen 1
Pierre, afd. B , Amsterdanutr. 1
55. Oostende.
DENDERLEEUW
Voert lijst n r 1 n a a r de zeg&i
praal.
Zaterdagavond 10 oktober In
Vlaams Huis De Klok :
Trefpunt der optimisten. Gezellig samenzijn voor alle Volksunievrienden.
Zondag 11 oktober : bestendig
sekretariaat van de Volksunie gedurende gans de dag. Wie zieken
in de familie heeft of ouderlingen en personen die slecht te been
zijn, m a g van 8 uur af h e t n r .
66.653 opbellen en ogenblikkelijk
voeren we U per wagen n a a r h e t
stemlokaal en terug naar huls.
Maandagavond 12 oktober, bij
een eventuele zegepraal (wie twijfelt daar nog a a n ? ) feest der
overwinnaars!
Wees er bij!
Daarom : allen stemmen voor
de lijst n r 1!
De lijst der Vlaams Nationale
Partij Volksunie!
Volgende kandidaten staan op
onze lijst nr 1 :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
11.
10.

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

EBEMBODEGEM
De Volksunie heeft het nr 2.
De lijst is als vo gt :
1. De Kerpel Albert, nijveraar,
Terjoden.
2. D'Hondt Luc, leraar. Centrum.
3. De Kegel Maurits, hoefsmid,
Centrum.
4. Van Pottelbergh Tony, optieker, Terjoden.
5. Ghijssens
Karel,
handelaar.
Centrum.
6. Van Impe Jozef, meubelmaker,
Terjoden.
7. Sonck Kamiel, ambtenaar. Terjoden.
8. De Poorter Albert, landbouwer.
Centrum.
9. Domicent
Lode,
letterzetter,
CJentrum.
10. Vertongen Frans, trappenmaker, O n t r u m .
11. De Troyer Godelieve
(echtg.
Toon Van Overstraeten), huismoeder.
12. Verleyen Freddy,
hande'oar,
Terjoden.
13. De Dier J a n . bediende. Centrum.
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G emecnt ever kiezi nee
OOST-VLAANDEREN

GENI
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 01er<dj Karel.
13. Van Hecke Cyriel.
14. Qulnteyn Marie-José.
15. Van Daeie B a t .
16. Van Renterghem Odiel.
17. Iiecompte Adhemar.
as. D e Wever Vera.
19. Gesquière F r a n s .
20. Lefèvre Luclen.
21. D'Hondt Geoi^es.
22. Van der Poorten Marcel.
23. De Spriet Lucien.
24. Van Hecke Kamlel.
25. Dlerickx Micheline.
26. Dochy Karel.
27. Van Cauwenberghe Michel.
28. Terryn Rïaurits.
29. D'Hondt Kamiel.
30. W a n t Rene.
31. Drubbe! Klement.
32. D'Hont J a n .
33. Van Damme G e r a r i .
34 Dierick Mla.
35. Goossens Maurits.
36. Lippens Gustaaf.
37. Verdonck Maurits.
38. De Brabandere Baf.
39. Dekeyser Joris.
GBOOX-ObUENAAKDE
Ook in deze s t a d lieefit de VU
een kandidatenlijst neergelegd.
Ze wordt aangevoerd door de afdelingsvoorzitter
en
afgesloten
met de n a a m van ons hoofdbestuurslid en oedrijvige arrondiase-,
mentele 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, meest ergast, Leupegem
6. Lambrecht Edgard, handelsreiziger Oudenaarde.
7. Deconinck Albert, vleeshandelaar Oudenaarde.
8. Eeckhoudt
Gies,
ambtenaar.
Oudenaarde.
MABIAKERKE
Wij verzoeken alle weldenkende
Inwoners der gemeente, en dan
vooral alle Vlammgen, zich niet
te laten misleiden door verwarrende verkiezingspropaganda veor
de lijst gezinsbelangen. Wi] vragen deze mensen laat u niet beet
nemen. Stemt op 11 oktober voor
lijst nr, 2 met zes naamstemmen
naast de kandidaten :
2. Karei Criel.
3. C. Goderis.
4. P. Gysbrecht.
5. R. Bafort.
6. J Meerscha«t.
11. M. Verguit
Ems 6 maaJ stemmen n a a s t vermelde namen op lijst nummer 2.

4.
5.
6.
7.
8
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15
16.
17.
ST.

Ca'uwaèrts Andries.
Smet Nestor.
De Decker Walter.
Sta.'s Mare.
Van Belleghem Willem.
Hebbelinck Marcel.
De Wilde Irma.
Ley man Norbert.
Andries J a n . ^
De Geyter Arthur.
Momprofii André.
D'Hont Leo.
Behiels Achiel.
Hosten Jozef.
NIKLAAS

Kandidatenlijst.
1. Mr J a n Verniers, advokaat.
2. Emiei Van Haver, nijveraar,
oud-burgemeester.
3. Raph. Alderweireldt, Bediende.
4. Roger Van Laere, wasserijuitbater.
5. Frans De Maere, textiel-arbeider.
6. Louis Van ae Velde, landbouwer.
7. J uilen Braecknian, oediende.
8. Louis Maes, apotheker.
9. Julien
Wijmeersch,
bedrijfsleider,
10. Bert Van Woensel, nijverheidsDediende.
11. Georgette Verborgh. zonder beroep.
12. Albert Aendenooom, arbeider.
13. Marcel Mertens. breigoedfabrikant.
14. Rogei Vaerenwijck, vertegenwoordiger.
15. Rogei Roggeman, handelsbediende,
16. Pauj
Verschelden,
technischtekenaar,
17. Erik Waterschoot, drukker.
18. Leo
Pieters,
drukker-tij pograaf.
19. Gustaaf Heuwegh, pa;stelbakker.
20. Paui
Rombaut
hulp-apotheker.
21. Maurice Van den
Branden,
bediende.'
22. Georgette Aendenboom, onderwijzeres.
23. Albert Meganck, kleermaker.
24. Cyriel Van Laere. gepenslonneerde
25. Leon Verbeke, bediende.
Vervoer van invaliden «£ «uden
van dagen
Er wordt een dienst georganiseerd om de invaliden en ouden
van dagen op zondag 11.10.1964 te
vervoeren n a a r de kieslokalen.
Naam en adressen dienen te
worden opgegeven aan de heer
Raf Alderweireldt
Regentiestraat
31, St. Nik aas. tel 76.26.29. of op
het secretariaat, Leo
Verbeke,
ïdeibekestraat 121. St. NiKlaas, tel.
76.39.16.
Kiespropaganda.
Ook zaterdag om 14 uur 30 en
iondag om 9 uur 30 zal de microwagen m de stad rondrijden. Er
worden zoveel mogelijk deelnemers
verwacht.
STEKENE
Een afzonderlijke Vlaamse lijst
werd te Stekene mged.end. Vanzelfsprekend worden alle leden
en overtuigde V-amingen aangezet deze V.aamse ujst te steunen,
waar onze arrondissementele voorzitter A. Heyse als tweede lijstaanvoerder werd aangeduid.

MELSELb
Lijst met kandidaten Ingediend
door de Volksunie afdeling Me sole onder de n a a m « Vlaamse
Volks,ijst ».
1. Helmckx Jozef.
2. Truyman Petrus.
3. D'Haese Maria.
4. Cools Lodewijk.
5 Ue Caluwé Gilbert.
6 Van Aerde Ivo.
7. Van Mieghem Louis.
8. Paternoster Robert.
ST.

AM4NDSBERG

In aeze belangrijke
Gentse
randgemeente heeft de VU haar
vol.edige steun en medewerking
toegezegd aan de hjst « Volksbelang ». die zuJh als doel heeft gestPid vernieuwing te brengen m de
bekrompen,
konservatleve
wijze
waarop de gemeente sindf jaar en
flag door de homogene CVP-meerderhFid bestuurd wordt.
1 Coppieters Maurits.
2. De Kegel Georges.
3. Ritzen J a n .

WAASLAND
I n het Waasland hebben de lijsten volgende nummers :
Sint Niklaas : Volksunie n r 1.
Beveren : Volksunie nr 1.
Lokeren : Volksunie nr 4.
Melsele : Vlaamse Volkslijst n r
4.
Kal o : Vernieuwing n r 1.
Sint Gillis W. : Volksbelangen
nr 2.
Stekene : Stekense Belangen n r
3.
Alle leden en sympathisanten
kunnen de uitslagen van de verkiezingen vernemen
in de zaal
Stad Nantes, Grote Markt, Sint
Niklaas, op
zondag
11 oktober
vanaf 18 uur.
Een bestendige inlichtingsdienst
is ter plaatse. De mts lagen kunnen ook langs een speciaal televisietoestel gevolgd worden.
Voor de verbmdmg met andere
gemeenten en steden is erai tedefoonUjn voorzien <Mider n u m m o :
03-76.02.53.

WELLE
VOigende lijst werd ingediend
m e t h e t oog op de gemeenteverkiezingen :
1. Abbeioos Maurits.
2. Steennot Arjnand.
3. Coppens Henri.
4. Ganzeman André.
5. De Grom Richard.
6. Segers Clement.
7. Van Rieghem Remi.
8. Van Inye Anna.
9. Cosijns Marcel.
10. Heyman Kamiel.
11. Bosse'oo Frans.
ZOTTEGEM
Hieronder volgt de lijst voor de
gemeenteverkiezingen
ingediend
door VU-Zottegem :
1. Michel van den Bossche, pastelbakker.
2. Marcel De Boe advokaat.
3. Marcel Ameel, kunstschilder.
4. Clement Pauwels, schoenmaker.
5. Elton Squire beeldhouwer.
6. Lannau Remi, bediende.
7. De Naeyer Gustaaf, bedrijfsleider.
8. Becque Raoul, autogeleider.
9. Baekelandt André, kunstschilder.
10. De Cocker Luk, zonder beroep.
11. Podevin René, gepensioneerde.

WE5T-VLAANDEREN

ADINKEBKE
Gezien net belang van de komende verkiezingen, zowel op nationaal als op gemeentelijk vlak,
raden wij onze leden en sympa^
thisanten ten stelligste aan niet
voor een kleurpartij, doch enkel
voor bewuste Vlamingen te stemmen.
Dit lean door te stemmen op
lijst n r 3. de lijst van de Verenigde Werkers, met als kandidaten :
J. Haezebaert. • ,
, ,
R. Goderis.
A. Decreus.
Stem Vlaams,
nummer 3.

dus

Stem

voor

ABRONDISSEMENX BRUGGE
BRUGGE - ZEEBBUGGE
De lijst Vlaamse Volksbelangen
heeft het nummer 5
De lijst is a s volgt :
1. Van I n Guido, hoofdbestuurslid VU, advokaat.
2. Van Belle Juliaan. Joemalist,
hotelier.
3. Vonck Fernand, gewest, voorzitter Alg. VI. Vakverb., bedlende.
4. Torreele Gustaaf, binnenhulsarchitekt, Zeebrugge."
5. Dewyndt Jozef, bediende.
6. Vanden Bussche Ossar, bestuurslid Brugse Bakkersbond,
meester - bakker.
7. De Bruyne Clement, magazijnier.
8. Vande Voorde Roger, sekretaris van verenig., bediende.
9. Deroo Herman, burgerlijk ing.,
oud-voorzitter W S .
10. Mevr. Vander
Praenen, h a n delsgerante.
11. Van
Dierendonck
Arthtu*,
meester - vloerlegger.
12. Bo-s Luciaan, gepens. adjudant, oorlogsvrijwil'iger.
13. Mevr. Mallet, huisvrouw.
14. Dhaenekint George, autogelelder, restaurantuitbater.
15. Spinnewyn Roger, bouwkundig
kondukteur.
16. Mevr. Tuyaerts, werkend lid
V. d. Kon. Brugse Gidsenbond.
17. De J o n g h e Hugo, tandarts.
18. Gobin Antoon, rustend optieker.
19. Mevr. MonbaUliu, herbergierster.
20. De Laere Robert, oud - koloniaal, afgevaardigde A W
21. Demets Joris, textielarbeider.
22. Westyn Roger,
bureeloverste
mutualiteitsverbond.
23. Acken Irene mevr. Wwe Dewolf, werkvrouw.
^
24. Mevr. KeUner, huisvrouw.
25. Vemieuwe Carlos, dekorateur,
bestuurslid KWB-St-Jozef.
26. Desoete « o b r e c h t , handelsgerant.
27. Vandenbriesch Frans, rustend
vleesgrossier, oud-strljder 14-18.
T e Brugge k u n t u terecht voor
Uw wMiken, Uw Iwüp, Uw steun
bij :
Guido Van In, Predikherenrel
20, tel. 375.99.
J u l i a a n Van Belle, Pbllipstocks t r a a t 9, tel. 359.25.

Rogier Vande Voorde, WoUesti-aat 45, tel. 331.95.
Ons permanent sekretariaat :
Hotel Rubens, Philipstockstraat 9,
tel. 359.25.
ASSEBROEK
Volksbelangen onder n r 4.
1. Reynaert Raymond, Dr. jur.
2. De Vriese Mare, handelaar.
3. Inghels Jozef, metser.
4. Buffel Norbert, juwelier.
5. Geldhof Albert, vishandelaar.
6 Mevr. Poppe. huisvrouw.
7. De Bruyne Robert, bediende.
8. De- Wasch F e r n a n d , autogeleider.
9. Masyn Gerard, metselaar.
10. Mevr Van Severen, huisvrouw.
11. Steel Mark. handelaar.
12. Maertens Maurits, beeldhouwer.
13. Bruggeman Wiliy, architekt.
KNOKKE
« Vo'ks- en Handelsbelangen »
onder nr 2.
1. Declercq Raf,
letterkundige,
handelaar.
2. Pevery Robert, beheerder v.
maatschappijen.
3. Micholt Henri, a a n n e m a : .
4. Gabriels Marcel, groothandelaar.
'^
5. Storm Marcel, hotelbediende.
6. De Groote Omer, handelaar.
7. Deneve René, handelaar.
8. Waegenaer L., gep. militair.
9. Van MuUem Alfons sportmonitor.
10. Van Laer Victor, autogeleider.
11. Coene Gode'leve, huisvrouw.
12. De Groote J a n . hotelier..
13. Paeye André, burgerl. ing.
ST K R U I S

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
Esöier,
huishoudSEOT.

8. Willy Henderyik, bediende.
9. Steenkiste Willy,
banketbakker (in dienstverband).
19. Decombei Marcel,
bouwarbelder.
11. Bultynck
Jules, meiaalarbelde>.
KORTRIJK
D e Volksunie komt hier op in
samenwerking met en onder de
benaming « Volksbelangen ». De
lijst kreeg h e t n u m m e r 4. D e
Volksimie - k a n d i d a t e n s t a a n i a
deze volgorde op de lijst :
3. Van Wallegheai Walter, Dr i n
de rechtKi.
5. Van den Broeke Wüly, h a n d e «vertegenwoordiger.
7. Wydoodt August, meestergastschilder.
Alle VU - leden en simpatizanten geven een voorkeurstem a a n
één dezier k a n d a t e n of liever nog
a a n aUe drie tegelijk.
MIDDELKEBKE
Wil delen mee a a n al onze lezers en smipatizanten d a t de af»
de'ing Middelkerke a a n de verkiezingen deehieemt met twee laden - kandidaten bij de « lijst der
vernieuwing ».
3. F r a n s
Decock,
Nieuwpoortsteenweg 12, Middelkerke.
6, Roger Baeckelandt, Oostendesteenweg 12, Middelkerke, fa.brikant, 47 Jaar.

NIEUWPOOBT
Volksbelangen onder n r 2.
1. Vandemoortel Mare, handelsI n overeenstemming met de gevertegenwoordiger.
dragslijn uitgestippeld door h e t
2. Mevr
Van Vlaenderen, behoofdbestuur, vragen wij aan alle
diende.
bewuste Vlamingen niet t e stem3. Leroy Marcel, rust. hoofdambmen voor een der traditionele
tenaar.
kleurpartijen.
4'.'''Vé,W "toó," Wèë9teï^K8ferr'-'V''iJ»
Wij krijgen in onze stad boven5. De Brouwer, gep. adjudant.
dien de gelegenheid onze s t e m t e
6.. Thiers iPaul, > 'bedrijfs3eld«r.
ktmnen uitbrengen voor "Vlaams7. Mevr Dombrecht, huisvrouw.
voelenden o p de lijst n r 4 «Nleuw8. Rechelbus Lucien. traceerder.
poorts Welzijn». Daarom, geen a a r 9. Tuyaerts Henri, handelsvertezeling 1
genwoordiger.
Stem voor de k a n d i d a t e n op
10. Bauters Maria, huisvrouw.
lijst n r 4 namelijk :
11. Vandemoortel Henri, timmerL. Mertens.
man
H. Pyson.
12. Verkempsmck. nijveraar.
P. Stassart.
13. Van Moortel Jozfe, bediende.
E. Vandenbussche.
W. Vandewiele.
TORHOUT
Volksbelangen n r 2.
1. Raes Pirmin, landbouwer.
2. JacquesCelest, bediende.
3. Lammens, landbouwer, afgev.
ABS.
4. Verhaeghe Joris, tech. ing.
5. Duflou Jef. bedrijfsleider.
6. Verbeke, metaalarbeider.
ST MICHIELS
Volksbelangen n r 3.
1. Praipont J a n , publicist.
2. Mahieu Kaxel, tech. ing.
3. Mallengier Geert, bouwk. kondukt.
4. Mevr. Allaert Yvonne, huisvrouw.
5. Golsteyn 1*0, bediende.
6. Legein Walter, tech. ing.
7. Broes Luc, tech. ing.
SIJSELE
D h r Lanckriet

(gemeentebelan-

giMi).

BUDDERVOORDE
Vo'ksbelangen.
ZEDELGEM
Voorkeurstem
A.

voor dhr

Boffel

MOERKERKE
Voorkeurstem voor dihr Debbaut
G.
DIKSMIIIDE
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.

OOSTENDE
De Volksunie komt hier op onder n r 7 en heeft een schitterend
programma voorgedragen.
De lijst ziet er uit als volgt :
1. Leo van de Weghe, arr. voorz.
OVD, lid van h e t hoofdbest.
2. Jef Provoost, zeilmaker.
3. Albert de Donoker, bediende.
4. F r a n s Termote, hotelhouder.
5. Omer v a n Houtte, werktuigkundige.
6. Gast. van den Abeele, bediende.
7. Roland de Meyer, bediende.
8. Robert
Délbol,
scheepswerktuigkundige.
9. Viktor de Keyser, gepensioneerde.
10. Henri Terryn, ijzerdraaier.
11. Bugeen Franco, bediende.
Alle ouden-van-dagen, gebrekklgen en zieken kunnen voor h u n
verplaatsing
n a a r de stemburelen 'n beroep doen op onze ledenvrijvirilligers die op 11 okt. a.s. hun
wagen en
htm
goede diensten
kosteloos ter beschikking stellen.
Wie van deze diensten gebruik
wil make,n wende zich zo vroeg
mogelijk tot J, Provoost, Nleuwlandstr. 47 of L. van de Weghe.
Wapenplein 9. Tel. 763.28.
POPEBINGE
Aan al onze leden ea familie,
alsook 'aan al de simpatisanten
vragen wij dringend op 11 oktober te wi;ie.n stemmen, op lijst n r
4 voor k a n d i d a a t n r 3 Dries Cappelaere, zo stemt U Volksunie.
Stemt in geen geval voor kandid a a t n r 13 van Ujst 1, w a n t m e t
totentrekkH-s zijn wij niet gediend.

GISTEL
Lijst « Volksbelangen ».
Deze Ujst is volledig en draagt
h e t n u m m e r 1.
1. Zwaenepoel
Maurits,
rekenplichtige.
2. Neels Daniel, h a n d e l a a r .

BECO
TeL 03/320477 - 0S6/109.37

15

VOLKSUNIE

kerk) een spreekbeurt over «Doel
en •wezen va» de Vlaamse strijd,
bijbels be)icht ».
Wij verwachten dat alle welden,
kenden uit de streek er zuUen aan
honden deze voordracht bij te wonen.

;¥
ANTWERPEN
Laatste en grootscheepse aatokaravaan op zaterdag
10 oktober doorheen de stad Antwerpen en de gemeenten Berchem-Mortsel.
Verzamelen vanaf 14 uur aan de Dageraadplaats te
Antwerpen (Zurenborg).
Leeuwenvaandel en de nodige slogans op de wagens.

ANTWERPEN
BORGERHOÜT
G emeenteraadsverkiezin gen.
AHe ouden-^an-dagen, gebrekklgen en zlöien kunnen vota: him
verplaatsing naar de stemburelen
een beroep doen op onze ledenvrijwilligers die op 11 oktober
hun wagen en hun goede diensten
ter bescliikklng stellen.
Wie van deze diensten gebruik
Wil maken wende zich zo vroeg
mogelijk tot ; Dillen Juul, BwurtBpoorweglei 87. Borgerhout. Tel. :
35.09.28.
Dirks Frans, K.V. den Oever•traat 50, Borgerhout. Tel, :
38.38.94.
Verbeelen Bert, Jozef Posenaerstraat 37, Borgerhout.
Tel. :
36.57.08.
In Borgerhout brengen alle Vlamingen 3 voorkeurstemmen uit :
één votw Jwtf Dillen, één voor
Frans Dirks en één VOOT Bert
Vwbeelen, de 8ste, 9de «a 21ste
kandidaten op de lijst nummer 1.
Zo stemt U geldig en Vlaams.
DEÜBNE
Bekendmaken

der verklezintrsuit-

De Volksunie Devffne zal de uitslagen der gemeenteverkiezing bekendmaken in het lokaal « Concordia », Tumhoutsebaan
28,
Öeurne (C).

MORTSEli
Vlaams Huis Tijl.
Zondagavond 11 oktober verwachten we al onze leden en simpatisanten in ons Vlaams Huis
« Tijl », Antwerpsestraat 5. Het
bestuur en de kandidaten zullen
eveneens aanwezig zijn. We zullen
proberen diezelfde avond zoveel
mogelijk uitslagen van de verschillende kiesburelen te noteren
om dan reeds uit te maken welke uitslag VU Mortsel haalt.
Het wordt een gezellig, en vast
en zeker een spannend, onderonsje.
VU Mortsel houdt er aan alle
leden en simpatisanten te bedanken voor de man-tot-man propar
ganda van de laatste weken. Dank
zij u anen böialen we op 11 oktober de overwinning!
De zaal is toegankelijk vanaf 17
uur ep 11 oktober 1964.
MERKSEM
De autokaiavaan.
Misnoegd, ontstemd en bedrukt
omdat onze jongens te veel geschilderd hadden, omdat wij zoveel of nog meer dan de tegenstrevers konden plakken, wilde de
gemeenteUjke
overheid
(CVP),
geen toelating geven can de VUkaravaan door Merksem te laten
rijden. Hoe, dat is eender, maar
ten slotte kwam de toelating dan
toch. En zondagmorgen heeft gans
Merksem met simpatieke verwondering toegekeken
naar
deze
machtsontplooing van de gro«ende levenskracht der Volksunie te
Merksem.

LIMBURG

Voor uw leesteti
- ontvangsten en
persoonlijk
gebruik : Isca - Wijneo Champagne. Honderd ten
honderd voordellgei kwaliteit verzekerd. Vlaanderens bruisende schuimwijn
(cBlau wvoet»). Katalogus
op aanvraag, speciale korting aan V.D
IVLfUlCEL
WEYNS
Transvaalstraat
44 - Bercbem Antwerpen.
Telefoon
03/301478.

DE VOLKSUNIE

MECHELEN AAN MAAS
Dans- en ontspanningsavond.
Op zondag a.s. 25 october richt
Vriendenband Limburg een antsi>anningsavond in te Mechelen
aan Maas. Het zal een buitenkansJe worden want zoals we reeds vernomen hebben werken hieraan
heel wat interessante vedetten
mee. Alleen maar de naam Jel
Durm, die deze avond zal leiden,
belooft reeds een volledig succes.
Een van 's lands grootste orkesten zorgt voor de muziek terwijl
enkele gekende sportvedetten zullen geïnterviewd worden.
Wie de prestaties van Vriendenband kent op gebied van ontspanningsavonden weet vooraf dat de»
ze avond alle gezelligheid zal
brengen.
Geen enkele nationalist mag
die avond ontbreken op het rendez-vous.
Deze feestelijkheden
hebben
plaats in de Sporthal. Begin te 20
uur.

Mogen we ü vragen van nu af
vrienden en kennissen aan te spreken om aanwezig te zijn want er
is gezorgd voor jong en oud'.
Steunfonds Limburg.
Tijdens de voorbije week waren
de bijdragen ietwat minder.
Voorzeker zijn de gemeenteverkiezingen hier niet vreemd aan.
Wie zijn bijdrage nog niet heeft
gestort heeft' deze gelegenheid op
P.R. 481526 van Clem Colemont
Nieuwerkerken.
Ziehier de laatste bijdragen.
Voor Genk
40 P
O.R. Aalst
500 P
J. Hendrickx Waterschei
100 P
Peter Maes Lommei
150 P
Eug. S'Heeren St. Truiden 100 P
Loyen Lafelt Vlijtingen
100 P
Vorige bijdi-agen
48.066 P
49.056 P

Huidig totaal
BRABANT

EVERBERG
Op zondag 25 oktober te 10 uur
(voormiddag) houdt Pater M.
Brauns in de Rubenszaal (aan de

ERFS-KWERPS - KORTENBERG
De vergadering van zaterdag 3
okt. was een meevaller.
VOixr een talrijk publliek bracht
dhr Kuypers lichtbeelden en uitleg
om de aehteruitsteUmg van de
Vlamingen in Brussel en randgemeenten. Dr. R. Van Leemputten
gaf een overzicht over de algemene toestand en bewees nogmaals
dat voor Vlaanderen al'een de
Volksunie nog redding kan brengen.
In de beste stemming besloot
deze welgeslaagde vergadering metfeen gezellig praatje.
Nogmaals werd bewezen dat
waar gewerkt wordt, resultaten
kunnen behaald worden. Beste gelukwensen voor de inriclvters en
de werkers uit de afdeling.

Alle zater- en zondagen
Opper Beieren orkest.
Stemming plezier.
Alle dagen, 's middags en
's avonds beste keuken,
niet duur.
Vanaf 's morgens
tot 's nachts
koud buffet en koffie.
Bijzonder ingericht voor
groepsreizen scholen enz...
P a r i n g voor bonderden
autobussen en auto's.
Alles prima verzorgd
en goedkoop.
D O R T M U N D E R
Thierbrauhof II
Groenplaats 33 te Antwerpen
prima koud buffet.
Open dag en nacht.
Zalen voor vergaderingen,
enz.
Van nu af Herman Segers,
oude baas van Monopol
Gent aan de tapkraan.
DORT-BIERKELDER
Oude Markt 22 Leuven
Schoonste bierkelder
van het land.
Niet vergeten dat men m
de drie lokalen de echte
Dortmunder Thierbrau
drinkt met k ' Hertjes.

LEUVEN
Grote autokaravaan door Heverlee. Autobezitters en sympatisanten wü verwachten u op zaterdag 10 oktober te 14 uur op het
Arenbergplein (statiMi) t^ Heverlee.

OOST-VLAANDEREN

AALST (ARK.)
Slechts 1 uur kolportage, in
AaJfit. 486 nrs verkocht.
Nairwelijks een vijfde deel van
de stad is bezocht geweest. Een
kleine b«ekening laat toe het ver.
koopcijfer voor de hele stad te
ontwaren.
De VU lijst gaat hier een schitterende uitslag tegemoet.
Drie zetels liggen m het bereik.
En misschien nog beter?
In ieder geval, wordt Aallst terug de fiere oude Vlaamse stad.
Afspraak op 11 oktober.

Voor al
uw wijnen en likeuren t

GROOTHANDEL F.S.
Llersesteenweg 372
MEICH£LBN

Wterantw. ultg. : Mr P. Van der Bat, Belsegemstraat 20, Brussel 11

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)
Bowling

Buffet

OOSTHOEK
Oosthoekstraat 17
KNOKKE - Tel. 63.811

VLAAMS HUIS
Ijzerlaan 82 Tel. (051)50749

DIKSMUIDE
Uitb. Leo Vreese
Feestzaal voor groepen
CLEC. APPAR.
Vermindering vr lezers V.ü
Huish. App. Radio-T.V.Bandopnemers.»
37.92.57 ELAGRO 38.74.68
De Damhouderstr. 23, Ant.
BOUWEN - WONEN
De specialist der
standaarddeuren
J. L E E M A N S Deurne Z .
Van Havrelel 70. T. 356317
Agent De Coene Kortrijk
Plastic vloer en trapbedekkingen Deliflex - TaplXlex
enz.
Inlichtingen :
Claessens-Cornelis Schntstr. 18 Deurne T- 38.13 12
Voor uw modern interieur

EURODOMl
Kruldtulnlaan 6 Brussel
met Geschenken-kelder
Bouw- veranderlngsherstelUngswerken
SEGERS Adnaan
Stejmstraat 187
Hoboken Tel. (03)37.43.81
BOEKEN - TIJDSCHR.
Voor al uw Vlaamse lektuur
Eén adres
Boek- en dagbladhandel

Paul BEQUET
Nassaustraat 6 Antwerpen
HOTEL. - R E S T A U R A N T

WEST-VLAANDEREN

Niet vergeten : weldra
DORT THIERBRAUHOF l i l
te Brussel.

DIKSMUIDE
Op zaterdag 24 october in de
feestzaal Vlaams Huis : yiaams
Herfstbal. Het orkest de « Zeekanters » speelt ten dans. Eerste
dans om 20 uur 30: deelname In
de kosten 30 P De opbrengst van
dit bal is ten voordele van de
Volksunie - propagandisten.

WEEKBLAD

tntsave vao de r.s.w VOLKSDNIB
BEDASTIE i Mr r r Van der east Hooldredakteur.
£. ran Uveratra«teo RedakUesekretarls.
S. De Ue. Mt Ut l'Oninck. Wim Jorlssen, Ue VI.
ILnyten. R. Matttaeysaens. n Cobbant. M Babyion.
B. Slosse. dz L. Woaters U Olercka
Alle orletwlsseimg root redaktie oaai :
BotatTp. 8T>V Onpaial 110 Broue) 1 TeL 23.11.98.
Beheer t Maunce Lemonmeriaan 8X Brussel I. r e i 11.83.1S
Alle klachteD voor niet ontvangen van blad op dit aOrea.
Jaarabonnement • 200 P
Salflaarlljks • 110 P
Drtemaand»
Ujks ! 60 F
Steunabonnement i 600 f imumnnm).
Lone aommers t £ t.
Abonnement bnltenland • 304 P
Alle itorWJ^jen »ooi Bet blad op oostrekening 1478.91
Volksunie Brussel 1

Aanbevolen
Huizen

Bar
HEVERLEE
Op de werftocht van vcarige
zondag werden bij de 200 ntraimers verkocht.
Thans houden we op zaterdag
10 oktober een grote autokaravaan.
Samenkomen op het Arenbergplein (station), Heverlee te 14 uur.
Pamfletten werden reeds driemaal in alle bussen bezorgd. Deze
week wwden alle huizen nogmaals
bedacht. Iedereen make propaganda met onze kandidaten dhrn Van
Soest Willy, Vanden Abeele Henri, Heus Sylvain, Van den Bempt
Jos, Verbist Jon, Mevr. Moeren Ringoir Godelieve, dbr Tamlnau
Pol en De Meyer Jozef.

D O R T M U N D E R
Thierbrauhof I
te Leuven

HirWEUJK
Op zaterdag 17 oktober treden
te Leuven in het huwelijk : da
heer Willem Claeys, met me].
Tineke Weets. Onze beste wensen
voor het jonge paar.

De meest precieze eo
volledige taalgrenslnlocmatie
vindt O LD

G DE ZUIDNEDERLANDSE TAALGRENS
IN HET BELGISCH PARl.EMtNI »
128 blz. - 19 gedetaUleerde kaarten.
Prijs : 59 fr
Bestellen door storting
op PCR 1476.97 van Volksonle - Brussel 1 of

Bezoek het Payottenland
goede spijzen vindt U In
afspanning

« DE KROON »
O.L.V.-Lombeek (054)32381
« V l a a m s Huis » Knokke
Kamers
vol pension gezellige sfeer
Vermindering v groepen
Ëlisabethl IÖ5 T 632 70
V l a a m s Huis Breughel
d e S m e t de N.-^fycrlaan 141

BLANKENBERGE
Telefoon : <Üf>Oi 41637
Vol. Pension 30 kamers
UURWERKEN
Zwitserse uurwerken
bij meester uurwerkmaker

SLA ETS
Dewlnterstr 11 Oudergem
T. 72.46 43 terminus tr 35
10 % kortins: leden V.D.

rs

mm
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ODRA de gemeentevérfcte2lngen achter de «ug zija zal <Ie
bolitieke bedrijvigheid fn rfe Wetstraat na een lange verlofperiode
lernemen. Wij weten niet voor hoelang, want het zou wel kunnen gebeuren dat de parlementsverkiezingen spoedig volgen. Opnieuw zal men
geconfronteerd worden met de onopgeloste problemen die gedurende enjkele maanden in de koelkast gezet
perden.
^ Wij denken daarbij in de eerste
plaats aan de zetelaanpassing en de
grondwetsherziening.
f Herinneren wij er aan dat de
yiaamse CVP-ers voor het verlof
formeel geweigerd hebben nog verifier deel te nemen aan de besprekhiigen om tot een akkoord over de
'grondwetsherziening te komen zolang

Fsteld dat ' de zételaanpassing, punï
tan het regeringsrogramma, zou verwezenlijkt worden. Zij staan thans
met lege handen door hun eigen
schuld. Ofwel moeten zij nogmaals
kapi tuier en en voorafgaandelijk aanvaarden dat aan de Walen grondwettelijke waarborgen tegen hun minorisatie toegezegd worden. Waardoor de zetelaanpassing haar echte
betekenis en waarde verUest.

D

E onbetrouwbaarheid van
de CVP en de waardeloosheid van de
CVP-beloften moge blijken uit het
feit dat reeds onder de linkse regering van 1954 tot 1958 de CVP, in de
oppositie, wetsvoorstellen indiende
tot zetelaapanssing.

achtlge kultuurautonömle zijn wij
tijdens deze legislatuur geen stap
vooruitgegaan.
De politiek van de regering was
een cenraliserende politiek, gericht
op de verstrakking van het unitair
en gecentraliseerd beleid, de verloochening van al het gebazel over.
« decentralisatie en deconcentratie ».

1 EVERGEEFS ook werd in
Vlaanderen uitgekeken naar een ver^
zachting van de gevolgen der repressie en het goedmaken van onrechtvaardigheden, zoals het uitsluiten
van het recht op oorlogsschade. Artikel 123 sexies werd gewijzigd, juist
genoeg om te ontsnappen aan een
veroordeling door het Eluropees Hof

WELDRA DE AFREKENING
de zételaanpassing niet gestemd is.
Het is gepast aan deze stelligname
te herinneren omdat er op de f ameuEe studiedag van de Vlaamse CVP,
waar de brandende kwesties zorgvuldig vermeden werden en doodgezwegen, niet meer over gerept werd.

E

ENS te meer mogen wij
ons verwachten aan de zoveelste kapitulatie van de Vlaamse CVP-ers en
zullen er wel drogredenen gevonden
worden om niet meer van de CVP te
eisen dat zij haar medewerking aan
de voorbereiding van de grondwetsherziening zou weigeren zolang de
zetelaanpassing niet gestemd is.
Er wordt trouwens van Vlaamse
CVP-zijde zorgvuldig gezwegen over
de overeenkomst tussen de BSP en
de CVP waarbij de zetelaanpassing
ondergeschikt gemaakt wordt aan
het verlenen van grondwettelijke
waarborgen aan de Walen, en waarvan het bestaan door de voorzitter
van de BSP, de heer Collard, op 30
Juni Van dit jaar in de Kamer bekend gemaakt werd.

D

E zaak van de zetelaanpassing is uitzichtloos geworden. Ofwel blijft de Vlaamse CVP op haar
standpunt en eist zij de uitvoering
van hetgeen in de regeringsverklaring beloofd werd; zetelaanpassing
zonder voorwaarden.
Noch de BSP, noch de CVP (de
Waa'se CVP-ers) zijn bereid op de
vooravond van de verkiezingen de
'regeringsbelofte te verwezenlijken.
De Vlaamse CVP-ers hebben gedurende meer dan drie jaar gedwee de
regering gesteund en gevolgd en alles goedgestemd wat van hen geelst
werd. Gedurende deze jaren hebben
zij op geen enkel ogenblik de eis ge-

Van 1958 tot nu is de CVP onafgebroken aan het bewind geweest,
maar van de zetelaanpassing Is niets
terecht gekomen.
Op de Vlaamse socialisten valt er
niet te rekenen, zij zijn bereid tot
alle toegevingen en kapitulaties ten
overstaan van de Walen.
Zo is de toestand dan ook uitzichtloos en is er alleszins niets
goeds meer te verwachten.

Li O zal deze legislatuur aan
de Vlamingen niets dan bittere herinneringen nalaten : de herinnering
aan de gebiedsroof gepleegd naar
aanleiding van de taalgrensafbakening (In 1952 schreef de Standaard
nog naar aanleiding van het wetsontwerp Moyersoen : « De voorgestelde regeling voor Edingen is absoluut onaanvaardbaar. De Vlaamse
volksvertegenwoordiger die dat goedkeurt moet verdwijnen ». In 1962
werd Edingen zonder slag of stoot
aan Wallonië prijsgegeven); de herinnering aan de pijnlijke kapitulatie van Hertoginnedal en de vernedering van de stemming m de Kamer op 11 juli 1963; de herinnering
aan het verraad van de Vlaamse ministers, die zich zelf verloochenden;
de herinnering aan grootse en eensgezinde Vlaamse betogingen, die zonder resultaat bleven door de schuld
van de Vlaamse politieke mandatarissen der traditionele partijen.

voor de Rechten van de Mens te
Straatsburg.
Van enige amnestie - maatregel
geen sprake. Integendeel wil de regering de repressiewetgeving nog
verzwaren! De Vlaamse CVP-ministers hadden hiertegen geen bezwaar
in de kabinetsraad!

ö TEEDS duidelijker tekenl
zich de tendenz af in CVP en BSP om
samen te gaan. Het akkoord te Bergen gesloten reeds vóór de gemeenteverkiezingen tussen BSP en CVP en
waardoor aan de voorzitter van de
BSP, de heer Collard, het burgemeesterschap gewaarborgd wordt is kenschetsend. Alles wijst er op dat de
huidige koalitie zal voortgezet worden. Overigens is er op Vlaams gebied van de P W al niet meer te verwachten dan van de BSP.
Dit vooruitzicht biedt geen gunstige perspectieven. De Vlaamse CVP-ers
mogen dan al beloven wat zij kunnen
uitdenken, zij hebben hun machteloosheid die het gevolg is van hun
zwakheid voor iedereen ten toon gespreid.
Niemand kan nog geloven dat deze
zelfde mensen na de verkiezingen
zullen veranderd zijn, dat zij plotseling een andere houding zullen
aannemen. Tenzij dan dat de bedreiging van de Volksunie hen voort.drijft en verplicht uit zelfbehoud hun
houding te verstrakken.
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OEZEER het Vlaams belang in deze unitaire partijen en organisaties secundair, ondergeschikt
is aan partij- of sindikale belangen
wordt dezer dagen nog eens treffend
bewezen door de Volksmacht. Dit
weekblad van het ACW, dat zich als
vlaamsgezind voordoet, dat een
Vlaams aktieprogramma publiceerde,
enz... maakte thans in de Brusselse

1 NDIEN wij een volledige
inventaris wilden opstellen van het
beleid van de regering en de regerende partijen tijdens deze legislatuur zouden wij vanzelfsprekend nog
over tal van andere kwesties moeten
handelen.
Deze regering heeft het geluk gehad een periode van aanhoudende
hoogkonjunktuur te mogen beleven.
(loOf 7H^.'P.^/:iK<UfiSt^
Hierdoor hebben sommige problemen,
zoals de tewerkstelling en de staatsfinancieën een voorlopige oplossing
gekregen.
Doch wij mogen niet vergeten de agglomeratie propaganda voor Waaleenzijdige bevoordeling van WaUo- se en franstalige kandidaten op de
nië, hoofdzakelijk de Borinage, door lijsten voor de gemeenteraadsverkiede regering en de achteruitstelling zingen omdat het sindikalisten zijn !
en benadeling van de Vlaamse geOp een en dezelfde lijst staan verwesten. Minister Spinoy heeft er in- woede franskiljons en vlaamsgezinderdaad, zoals hij beloofd had, alles den naast mekaar en de kiezer weet
op gezet om de « reconversie » van niet op voorhand wie er uiteindelijk
de Boriange kost wat kost te doen met zijn stem zal verkozen zijn.
s'agen, doch de Vlaamse gewesten
o.m. het testgebied Zuider-Kempen,
werden volledig verwaarloosd.
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• AN kultuurraden kwam
niets terecht en de omvorming van
het departement van nationale opvoeding en kuituur werd door de sekretaris van de V'.aamse Kultuurraad terecht een « fopperij » genoemd. Ook op de weg naar waar-

Het kan evenwel niet onze bedoeling zijn in dit artikel een volledig
overzicht te geven van de regeringspolitiek der jongste jaren.
Waar wij echter de gemeenteraadsverkiezingen kunnen zien als da
aanloop tot de weldra volgende algemene verkiezingen is het niet voorbarig nu reeds de vraag te stellen in
het licht van de ervaring opgedaan
met de huidige regering wat wij in
de toekomst, na de verkiezingen, mogen verwachten-

U mogen ook niet vergeten dat na jarenlange passiviteit de
regering de aanleg van de zo belangrijke E-drie van haar schouders geschud heeft en overgelaten aan een
intercommunale van Vlaamse steden
en gemeenten die nu maar zelf hun
p'an moeten trekken, terwijl dezelfde regering aan de Route de Wallonië volstrekte prioriteit verleende.

AT ons betreft, wij kijken
met ongeduld uit naar de parlementsverkiezingen Wij hopen dat deze
verkiezingen een afrekening zullen
zi.in van het Vlaamse kiezerskorps
met politieke mandatarissen en partijen die onbetrouwbaar gebleken
zijn die hun taak, hun plicht niet
vervuld hebben zoals van hen mocht
verwacht worden. Een afrekening die
een onmiskenbare waarschuwing zal
zijn.

Interfonie
Geluidsversterking in de perfektie voor
zalen, reklamewagens, kerken, liuiskamers, enz .
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