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BLAD VAN DE VLAAMS NATIONALE PARTIJ 
BEHEER ; Maur. LEMONNIERLAAN 82, BRUSSEL 1, TEL. 11.82.16 VERKRIJGBAAR BIJ ALLE DAGBLADVERKOPERS 

ABONNEMENTSPÜ^ O 

Wij vestigen de aandacht van onze lezere, 
propagandisten en simpatizanten op de 
prijzen van een abonnement op ons blad : 
Abonnement van nu tot aan de parlement-s-
verkiezingen : 110 fr. 
Abonnement van nu tot het einde van 
1965 : 230 fr. 
Dit zijn spotprijzen vergeleken bi] deze 
van andere weekbladen. Maak er gebruils 
van,om nieuwe lezers te winnen ! HartelijlS 
dank bij voorbaat. 

DE VLOE Z 

UITSLAGEN IN 20 VOORNAUMSTE VLAAMSE GENTRA 

i ANTWERPEIS 
2 BRUSSEL 
3 GENT 
4 DEVRNE 
5 MECHELEN 
6 OOSTENDE 
7 BRUGGE 
8 BORGERHOUT 
9 BERCHEM 

10 ST NIKLAAS 
11 GENK 
12 AALST 
13 KORTRIJK 
14 WILRIJK 
15 HASSELT 
16 TURNHOUT 
17 MERKSEM 
18 ROESELARE 
IQ LEUVEN 
20 HOBOKEN 

Bevolking 

253.293 
170.489 
157.811 
68.703 
64.772 
56.594 
52.220 
51.182 

48.667 
47.819 
47.417 
45.092 
43.606 
37.396 
36.618 
36.444 
35.098 
35.645 
32.524 
30.557 

V.U.-slemmen 

19.104 
4.645 
8.451 
5.879 
4.413 
2.108 
1.339 

koalitie 

5.613 
4.082 
4.629 
4.161 

koalitie 

4.562 
2.060 
1.614 
2.369 

koalitie 

geen lijst 

1.463 

V.U.-zeteU 

5 
2 
2 
3 
2 
1 
m 

3 
5 
3 
7 
4 
3 
5 
2 
1 
2 
6 

V.U.-%i 

12,49 
5,02 
9,21 

12,99 
10,94 
6,40 
6,23 

m 

19,25 
13,08 
17,63 
15,65 

m 

19,48 
11,41 
7,42 

10,38 
19,50 

m 

7,49 

Ksmton. 
V.U.-% 

1961 

7,29 
1,53 
7,60 
9,58 
6,14 
4.79 
4,77 
9,58 
11,05 
10,08 
6,56 

12,03 
3,26 
11,05 
6,56 
5.13 
9,58 
5,57 
4,06 
7,29 

DE DEJKEN BREKEN t 



GELUKWENSEN 
Geachte Heren, 

Gevolg gevend aan de opioep 
In uw blad van 3 dezer, vmdt u 
ingesloten een briefje van 20 P 
Büs bijdrage in de onkosten van 
uw TV-uitzendmg \an 8 okto
ber 

Terzelfder tijd wU ik u felicite
ren met uw onaigebroken en on
baatzuchtige strijd voor de rech
ten en belangen van de Vlaamse 
volksmens Getuige daarvan is 
luet m het minst uw weekblad 
Spijtig genoeg is het nog te wei
nig gekend, hier, m het arrondis
sement Kortrijk. 

In het vooruitzicht van de ver 
klezmgen van volgend jaar is het 
aMus wenselijk, uw ideeën en 
etandpimten ook m dit West-
vlaams arrondissement Ingang te 
óo&a. vinden. 

E P - Wevelgem. 

kussie met een Waal wou de man 
mi] niet geloven toen ik hem ant-
woordde op zijn vraag « waarom 
de V amingen geen talent^Umg 
wensen » dat wij onze « eigen 
Vlaamse mensen niet kunnen ver
trouwen »' 

Beide voornoemde gevallen zijn 
er echter een levend bewijs voor 

R L - Gent. 

MINDERWAARDIG 
Waarde redaktie, 

Een vriend van mij, waarmede 
Ik destijds school heb gelopen en 
die slechts het lager onderwijs 
heeft gevolgd tot het 6de leerjaar 
heeft het steeds moeilijk gehad in 
zijn verdere leven en heeft daar
door een mmderwaardigheids 
kompleks gekregen 

Nu, op 40-Jarige leeftijd heeft 
hij e<diter een vrouw leren ken
nen, « une vrale bonne beige », 
die van huis uit de beide lands
talen door elkaar mengt. Rezul-
taat : toen ik hem onlangs ont
moette, sprak hij tot mij op de 
geteoken manier van de fransta-
lige die « niet de goed de vlom» 
kan spreek, maar tok zijn de best 
doen »! 

Het is trouwens niet de eerste 
keer dat ik zoiets meemaak De 
vca-ige keer was het feit dat de 
man in kwestie tot onderluitenant 
was bevorderd, en nu veel om 
gang had met franssprekenden, 
de oorzaak! 

Het hoeft natuurlijk geen ver
der betoog, hoe onsterfelijk be
lachelijk snilke stommelingen zich 
maken. 

In een onlangs gehouden dis-

TRANSKEI 
Waai de Bedaktie, 

De Zuid Afrikaanse staatspresi-
dent, de H Swarts, heeft onlangs 
de eerste zittijd geopend van de 
Tianskeise Wetgevende Vergade
ring Na de eerste verkiezingen 
van 20 november van vorig jaar, 
was de Vergadering m december 
bijeen gekomen om een Eerste 
Minister aan te duiden 

Mei 1964 IS een nieuwe mijl
paal, want nu wordt het eigen
lijk wetgevend werk aangevat 

De wetgevende bevoegdheid 
van Transkei werd door het Zuid-
Afrikaans Parlement duidelijk 
omschreven Deze bevoegdheid 
strekt zich meer uit over de land
bouw, de opvoeding, de volksge
zondheid, de wegen en het plaat
selijk bestuur Andere aangele
genheden zoals landsverdediging, 
buitenlandse zaken en sommige 
problemen m verband met het 
gerecht blijven nog afhangen van 
Pretoria 

Invloeden van buitenuit, zullen 
zich met doen gelden m de wet
gevende Vergadering van Trans
kei en dit is een opmeikelijk 
vei schil tussen Transkei en ande-
re Afrikaanse onafhankelijke of 
autonome landen Vele landen 
werden al te vlug aan de onaf
hankelijk overgeleverd en moe
ten nu hun eigen problemen zelf 
maar weten op te lossen In som-
imge gevallen ontberen ze zelfs 
de noodzakelijke financiële mid
delen Als gevolg hiervan werden 
ze de speelbal van diverse invloe
den Het zwakke punt, bleef in de 
meeste gevallen het behoud van 
de openbare oide, die noodzake-
hjk is voor de goede werking van 
een nieuwe Staat 

De Leiders en de Xhosa-bevol-

k ng van Transkei beseffen zeer 
goed dat ze voor sommige taken 
(landsverdediging en bmtenland-
se zaken) nog te weinig ervarmg 
bezitten en hebben Zuid-Afrika 
dan ook verzocht de verantwoor
delijkheid voor beiden te blijven 
dragen Door nog geen verant
woordelijkheid op te nemen in 
domemen waar ze zich nog niet 
thuis voelt, geeft de bevolkmg 
blijk van gezond verstand en kan 
ze haar beste krachten wijden, 
aan de uitbouw van de admmis-
tratie 

De Wetgevende Vergadermg van 
Transkei hebben dit voor op hun 
kollegas van andere Afrikaanse 
parlementen, dat ze zich thans 
volledig kunnen geven aan de 
dmgen die hen het meest aanbe
langen, terwijl ze beschermd wor
den, tegen alles wat hen zou kun
nen hinderen, uitbuiten of tegen
houden 

J B - Merksem. 

PERSMEDEDELING W A 
BIJ het begin van het nieuw 

akademisch jaar oordeelt het W A 
het wenselijk te herinneren aan 
zijn vroeger ingenomen standpunt 
inzake de Franstalige Universiteit 
te Leuven (dd 28 aprü 1962 en 
20 mei 1964) 

Gezien de snelle groei van de 
Belgische taalgemeenschappen 
naar taalhomogeniteit en het lo
gisch hieruit voortvloeiende stre
ven naar kulturele autonomie, is 
het wenselijk dat zonder verder 
uitstel de eerste maatregelen ge
nomen worden om de Franstalige 
afdelmg der Leuvense Universiteit 
m Wallonië te vestigen. 

Hoe vroeger met de voorberei
ding een aanvang gemaakt 
wordt hoe minder spanningen de
ze onvermijdelijke operatie uit
eindelijk zal verwekken Het is 
daarom van het grootste belang 
van nu af aan de bestaande Ne
derlandstalige en Franstalige af-
delmgen van <Je Leuvense Univer
siteit om te vormen tot twee af
zonderlijke en zelfstandige Uni
versiteiten, met elk een eigen rek-
torale raad en administratie, en 
een a/fzonderhjk budget. 

Maatregelen zoals de voorgeno-
mea overhevelmg van de Fransta
lige fakulteit van geneeskunde 
van Leuven naar Brussel of Wo-
luwe ipv. naar een centrum a' 
Wallonië, lossen niets op, maar 
scheppen integendeel nieuwe pro
blemen bij 

VV.A - Brussel. 

STRAATNAMEN 
Mijn Heren, 

Wie in steden in Frankrijk 
rondkuiert, valt het dadelijk op 
dat tal van straatnaamborden al
daar vertrouwde namen uit de ge
schiedenis van dit land voor de 
geest roepen Welke Franse stad 
heeft geen Boulevard Victor Hu
go, geen rue Lafayette, geen rue 
Gambetta 

Hoe staat het dienaangaande 
bij ons? In sommige gemeenten, 
banale straatnamen bij de vleet 
en hoe wemig zijn er die werke
lijk onze Vlaamse mensen — en 
ook de vreemdelmg — aanspreken 
En terloops moge er hier wel aan 
herinnerd worden wat voeten het 
in de aarde heeft gehad om te 
Borgerhout de straat aan Herman 
van den Reeck gewijd, welke 
straat bij het einde van de jong
ste oorlog omgedoopt werd (waar
om ) haar vroegere benammg 
weer te geven. 

Het zal en het moet één van de 
menigvuldige taken van onze toe
komstige gemeenteraadsleden zijn 
er voor te zorgen dat hun gemeen
te ook docB" de straatnaamborden 
een Vlaams uitzicht krljge Stra
ten gelijk Trapstraat en zo meer, 
dienen een flinke trap te krijgen 
en vervangen te worden door na^ 
men uit onze nationale geschiede
nis En niet alleen dat, ook bij de 
naam zou geboorte- en sterfjaar, 
samen met enige toelichtmg 
(functie of ambt) moeten ver
meld. Voorbeeldsgewijs moge ik 
de gemeente Boom vermelden al
waar ik aangenaam verrast was 
er een wijk aan te ti-effen waar
van de straatnamen aan onze 
Vlaamse toondichters en letter
kundigen waren gewijd. 

Wanneer in onze gemeenten een 
Zannekm-, een Rodentaach-, een 

Willem de Zwijger-, een Jan-Frans 
Wfllems-, een Lodewijk de Raet-
straat? Hopehjk Heel binnenkortT 
Want een bewust volk dient zijn 
grote voormannen en helden te 
sreni 

E.V.H. - Lier, 

REALISME • 
Waarde Redaktie, 

Dat de Libre Belgique zich ver
kneukelt met wat zij noemt « het 
pohtiek realisme van de Vlaamse 
CVP » IS een onweerlegbaar be
wijs van de onbetrouwbaarheid 
van de CVP. 

Dit pohtiek realisme is veeleer 
een politieke plaatsjesjagerij. 

In dit verband, staat er daags 
nadien in de zelfde Libre te lezen: 
de heer De Saeger zou op de hulp 
van de heet Spmoy rekenen om 
een mmisterportefemlle te be-
bemachtigen in de volgende rege
ring (BSP-C3VP). 

Dit verklaart het misprijzen 
van de heer De Saeger voor de 
ijizerbedevaarders en de eisen wel
ke er geformuleerd worden Dit 
verklaart zijn afwijzen van ieder 
samengaan met de VU In de 
nieuw gekozen gemeentebesturen 
(kop Van Eynde keurt het toch 
af!). 

Een minister - portefeuille Is 
wel een BSP - CVP belijdenis 
waard. 

Het knechten - onderonsje 
(alias CVP congres) Is aan de 
vooravond van de gemeenteraads
verkiezingen, zeer stichtend ge
weest. 

De Vlamingen werd de gelegen
heid geboden, deze heren de af
straffing te bezorgen die zij ver
dienden. 

BH. - Erembodegem 

De redaktie draapt geen verant-
froordelljklieid voor de InhoDd der 
Kcpubliceerde tezersbrleven. Zt be
houdt dcta het recht van keuze 
en Inkorting voor Over de lexera-
mbriek wordt (een briefwisseling 
^voerd. 

Ik 
ben 

uilgeslapen 
^anr... 

ik koop bil 

¥ ^ ' 1 ^ ^ 
M A T T H I E U ' S B E D D E N B E D R I J F 

TüRNHOUTSEBAAJS 102 BORGERHUUI TEL 35 17 83 
Bijhulzen • Antwerpen Dlepestr 84-86 Iel • 31 01 18; 

Begljnenstr 39-41 Tel 33 47 24 
Deurne CaUlfortlel 60 Tel 36 25 22 

LET WEL 
ALLE ADVERTENTIES 7 0 0 B 
« DE VOLKSUNIE ' dienen toe 
gestuurd aac onze 
PÜBLICITEITSDIENST J 

Antwerpsebaan 232 Berendrecht Fel 0 3 / 7 3 6 6 5 9 
• 
Alleen de soefcertJeiE gaan naar 
het öoofdsekretarlaat • 

M. Lemonnier laan 82 Brussel 1 Tel. 0 2 / 1 1 . 8 2 . 1 6 

GRONDEN IN 

GRUITBODE 

OVERPELT 

NEERGLABBEEK 

HELCHTEREM 

OOSTMALLE 

WEELDE 

RIJKEVORSEL 

ST JOZEF RIJKEVORSEL 

Rechtstreeks van eigenaar 

BEERSE 
SCHOTEN 
MURTSËL 
OPObTtREN 
KALMTHOLT 
EDEGEM (Molenveld) 
DILZEN 
ZONDLREIGEN 

ROLUS&VANDERPAAL 
Jan van Rijswijklaan 6 2 

Antwerpen 

Telefoon : 38 .91 .24 

Direktie : Rudi van dei Paal 

V L A M I N G E N 
Met njke ervaring en grondige vakkennis.., 

WIM MAES 
Grote Steenweg, 165 Bercbem - Antwerpen 
Telefoon (03) 39.92 06 
Beroepsmedewerker der maatschappijen 

CONSTAISTIA 
stelt zich kandidaat voor • 
1. Overname van één uwer lopende verzekeringspolissen 
2. Alle gebeurlijk nog at te sluiten verzekeringspolissen 
IK KOM O P UW E E R S T E VBRJC^EK 

Leven - Brand - Familiale - Persoonlijke -
Auto - Wet - Burgerli]ke aansprakelijkheid , 

GteU Wui: 
GLAZEN en MONTURCfJ, 
GrfiliE voor veaelerden, 
Heislellingen in «19»" weAljvi. 

Walter ROLAND 
*— Gedipfomeerd Optektr -« 
KerlsUaal. 58 — Antwerpen 
l U I eub op htl huiintmmer!) 

Talelo<!n:3S8iU 
1 0 * krling op wMoon de2«». 

e E R M E S 

S C H O O L 

S4 Zaidlaan 

211 M. Lemonnierlaan 
Telefoon : 11 00.33. 
BrasseL 

• 
VOLLEDIGE 
SEKRETARIAAT-
KURSUS 

Algemene handelsopleiding 
Schoolgeld masim. 
8.000 F per jaar of 
3 maal 3.000 F 

met recht op Kindergeld. 

De school waar Vlamingen 
zlcti thnis voelen. 

Beter en roordeliger. 



PE VOLKSUNIE 3 

Verkiezingsuitslagen 

Hieronder de verkiezingsuitslagen van de gemeenten waar onze partij onder 

benaming Volksunie of onder een andere benaming is opgekomen. De ci j

fers in de eerste kolom duiden de stemmen en de zetels aan behaald in 1958, 

deze in de tweede kolom zijn de s temmen en de zetels behaald in 1964. 

Krols 103 
Dr. G. Sevens 120 

Te Wilrijk behaalt de Volksunie 
praktisch 20 t.h van de stemmen. 

MERKSEM 

ARRONDISSEMENT ANTWERPEN 
ANTWERPEN 

CVP 
Socialisten 
Liberalen 
Volksunie 
Komm. 

Uitslagen 
(68.776 19) 
(72.401 
(14.526 

21) 
3) 

(4.257 —) 

43.175 
58.660 
22.377 
19.104 
8.519 

13 
18 
6 
5 
1 

Verkozenen 
Mr Hugo Schiltz, Gerard Bergers, 
Staf De Lie, Dr Hendrik Ballet, Mr 
Herman Wagemans, 

Voorkeurstemmen 
H. Schiltz 4 
G. Bergers 
S. De Lie 
Dr. Ballet 
R. De Bouvre 
Dr. De Boel 
P. Van der Spurt 
F. Van Elsacker 
J. Van de Leest 
A. Deville 
B. Ceuppens 
L. Hennissen 
E. Claes 
E. Torfs 
T. Bachot 
Dr. Delahaye 
J Boeckx 
F. Van den Ven 
H. De Vos 
A. Van Wallendael 
G. Van Haver 
A. Schepmans 
K. Goethals 
M Van Peel 
G. Cornells 
J. Peters 
M. Bogaerts 
C. Rousseeu 
F. Wouters 
A. Cuypers 
J. Cluytens 
A. Gijselinck 
M. Cockx 
K. Jordan 
K. De Maeyer 
H. De Vriendt 
J. Pierre 
L. jHChtmans 
F. Van Sanden 
P. Janssens 
H. Van Breedam 
Dr Roosens 
Mr Wagemans 

Te Antwerpen behaalde de 
een gemiddelde van 12,5 
stemmen. 

BORGERHOUT 

.630 
333 
611 
571 
272 
459 
160 
245 

167 . ,, 
110 
153 
118 
135 
129 
102 
253 
108 
84 
124 
116 
100 
104 
121 
161 
91 
107 
89 
83 
114 
94 
73 
84 
87 
115 
81 
104 
69 
74 
87 
96 
70 
281 
818 

Voiksunie 
t.h. der 

C.V.P. 
Socialisten 
Liberalen 
Komm. 
Vlaamse lijst ( 
CVP-Volksunie 

Uitslagen 
(17.011 15) 
(12.756 
( 2.544 
( 353 

700 

11) 
1) 

—) 
—) 

9.806 
3.931 
1.022 

16.621 15 

Verkozenen 
5. Dillen, Dirks en Verbeelen voor de 
Volksunie. 

V oorkeurstemmen 
Dillen ^-924 
Dirks 2.271 
Verbeelen 2.302 

Te Borgerhout was er — zoals geKend 
— een overeenkomst tusaen de Volks
unie en de C V.P en zal de Volksunie 
dus mede ke( kollege vormen. 

BERCHEM 

C.V.P. 
Socialistea l 
Liberalen i 
Volksunie 
Kommunisten 

Uitslagen 
(16.266 15) 

9.423 
3.847 

8) 
2) 

10.113 
7.929 
3.412 
5.613 

485 

10 
8 
3 
5 

— 

Verkozenen 
Dr Goemans 
De Rover G. 
Breentjens 
J. Creten 

1.464 
108 
155 
69 

Te Berchem behaalde de Volksunie 
19,25 t h . van de stemmen. 

HOVE 

l 
C.V.P. 
Socialisten 
Vlaamse lijst 
Gem Bel 
plus liberalen 

[Jitslagec 
(2.014 
( 567 

( 301 

i 

9) 
2) 

- ) 

1.539 
424 
526 
765 

7 
1 
1 
2 

Verkozenen (Vlaamse lijst) 
Van Steenkiste 

Voorkeurstemmen 
Van Steenkiste 121 
Duys 68 
Mvr. van Helsen 36 

BRASSCHAAT 

C.V.P. 
(Hendrickx) 
Socialisten 
Liberalen 
Volksbelangen 
Gem Bel. 
Volksbond 
Gabriels 

Uitslagen y 
(3.366 5) 5.426 9 

(1.745 
( 639 

(2.527 
(3.525 

2) 
- ) 

3) 
5) 

2.301 
1.536 
1.963 

1.522 

Verkozenen (Volksbelangen) 
Rik Decleir, E. Van Lantweghe. 

Voorkeurstemmen 
R Decleir 279 
E Van Lantweghe 163 
R. Hermans 281 

De lijst Volksbelangen kreeg 15,39 t.h. 
van de stemmen. 

EKEREN 

Uitslagen 
Ekerse Gemeenschap 
C.V.P. (5.204 
Kartel 

Soc.-Lib. (4.016 
Volksunie 

7) 

5) 

—) 

3) 

3.002 
3.709 

911 
212 Komm. ( 186 

V.E.G. 
Palinckx (2.350 

Socialisten 4.297 7 
Liberalen 791 — 
Te Ekeren kwam de lijst enkele stem
men te kort om een zetel te halen. 
Oud schepen Piet Volant kreeg er 219 
voorkeurstemm en 

C.VJ». 
Socialisten 
Liberalen 
Volksunie 
Kommuni^+f 

WILRIJK 

Uitslagen 
(10.129 11) 

7.3S8 
1.927 

7) 
1) 

t erkozenen 
Dr Veeckmans 
Coenen 
De Beul 

8.231 
6.757 
2.762 
4.562 

637 

i.670 
110 
103 

Uitslagen 
(11.532 11) 
( 8.209 8) 
( 1220 —) 

C.V.P. 
Socialisten 
Liberalen 
Volksunie 
Kommunisten 
Gem. Bel. V. Gompel 

Verkozenen 
Kallingart L. 
Van Bockel K. 

Te Merksem behaalt de 
10,50 t.h. van de stemmen. 

SCHOTEN 

8.784 
8 304 
1691 
2.355 

349 
1.249 

342 
174 

10 
10 

1 
2 

— 
— 

Volksunie 

MORTSEL 

De Corte 
C.V.P 
Socialisten 
Liberalen 
Volksunie 
Kommunisten 
Gem Bel. 

Uitslagen 

(7.035 
(4 805 

9) 
6) 

653 
5.115 
5.327 
1074 
2.548 

340 
( 398 —) 

Verkozenen 
J. Jordaens 287 
M Stochbroeckx 251 
P Venken 193 

Te Schoten behaalt de Volksunie 17 
t.h. van de stemmen. 

HOBOKEN 

C.V.P. 
Socialisten 
Libealen 
Volksunie 
Komm. 

Uitslagen * 
( 7.561 8) 
(11.962 
( 811 

13) 
- ) 

( 457 —) 

5.332 6 
11.039 14 

997 1 
1.463 1 

681 — 

Verkozenen 
C. Pichal 265 

Te Hoboken hebben de durvers vajn 
de Volksunie — in de rode burcht — 
7,5 t.h. van de stemmen weten te ha
len ! 

DEURNE 

Uitslagen 
C.V.P. 
Socialisten 
Liberalen 
Volksunie 
Komm. 
Gemeent. 

(17.544 
(21.851 
( 1.568 

12) 
15) 
- ) 

( 351 —) 
( 598 —) 

12.313 
23.853 

1.868 
5.879 
1.274 

8 
18 

Verkozenen 
C. De Ridder 584 
De Graef 106 
De Rijck 145 

Te Deurne — de gemeenten waar de 
roden de plak zwaaien als diktators — 
behaalde de Volksunie 13 t.h. van de 
stemmen 1 

Uitslagen 
(9.939 12) 
(2.529 
(1.403 

2) 
1) 

C V P . 
Socialisten 
Liberalen 
Volksunie 
lib. Gem. 
Kat. Kloeck 
C.V.P. Amssons 
Katohek Vrij Mortsel 

Verkozenen 
W Rolus 
Van Hoofstadt 
W Dupon 

Te Mortsel behaalde de 

4.247 
2.318 
1.227 
2.6&1 

9 
a 
11 
s 

4.683 a 

436 
276 
116 

Volksunie 
nagenoeg 18 t.h. van de stemmen. 

EDEGEM 

Uitslagen 
ABC-Valckaert 
Volksunie 
Gem Bel. ( 932 
CVP (3.043 
Socialisten (1.350 
Liberalen 

1) 
8) 
2) 

( 375 —) 

1.080 
1.50S 

3.129 
1.564 

H 

7j 
3 

619 U 

Verkozenen 
Van Huffelen L., De Boel J. 
De Volksunie had te Edegem 42 stem
men te kort om een derde verkozene 
te hebben. 

KONTlCe 

Uitslagen 
CVP 
Socialisten 
Liberalen 
Volksbelangen 

(543) 422 
1.477 

Verkozenen (Volksbelangen) 
Verbaet 379 
Steurs »113 
Dupont 252 
Van Goethem l i l 

BORSBEEK 

Uitslagen 
CVP 
Socialisten 
Gemeentebelangen 
Onafh. Katolieken 

4 
2 
1 
4 

Verkozene 
De Volksunie kwam hier op onder de 
naam Gemeentebelangen. De heer 
Goormans werd verkozen met 220 
voorkeurstemmen. 

BURCHT 

Uitslagen 
CVP 
Socialisten 
Volksunie 
Kommunisten 

6 
2 
I 

Verkozene 
Hier werd E. Blockx verkozen. 

I 

11 
i i ' 

Het Antwerpse sfadhuf» waar nu de stem van de Volksunie vervijfvoudigd werd. 
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V L A A N D E R E N 

Beste Vriend, 

Gij behoort tot een soort, waarvoor ik veel eerbied en mis
schien nog een beetje meer medelijden heb : bij iedeie verkie-
ling beperkt de bollekenskermis zich bij u tot het uitbrengen 
van een stem Voor Het Geloof, met heel grote G. Eerbied heb 
ik daarvoor, omdat uw stem dan toch alvast gegroeid is uit e-
tische overweging. En medelijden tevens, omdat gij steevast 
voorbijgaat aan een hele hoop dingen die zowat overal in de 
wereld gebeuren of gezegd en geschreven worden. Dat in Enge
land de katolieken veelal Labour stemmen, is u onbekend. Dat 
gezaghebbende katolieke auteurs - waaronder in steeds groei
end aantal de hoogste gezagdragers van de Kerk in vele lan
den - zoals bijvoorbeeld in Frankrijk - het bestaansrecht van 
een partij met als uithangbord de naam Kristelijk ernstig be
twijfelen, kan u niet schokken in uw rotsvaste overtuiging dat 
een goed katoliek alleen maar C.V.P. kan stemmen. Zelfs als die 
C.V.P. bij tijd en wijle de meest onkristelijke politiek voert. 

Uw rotsvaste overtuiging moet dezer dagen wel een aardi
ge deuk gekregen hebben door wat gebeurd is in het Soete 
Waasland en met name in Kallo. Nog niet van gehoord ? An
ders wel de moeite waard om eveo te vertellen. 

In Kallo werden voor de gemeenteverkiezingen drie lijsten 
ingedienv : de C.V.P., de B.S.P. en de lijst Vernieuwing, met 
Volksunie inslag. Door een procedurefout bij het indienen werd 
de C.V.P.-lijst afgekeurd, zodat slechts twee partijen in lijn 
bleven voor de bollekenskermis : de socialistische lijst die 
vorige verkezingen één op de negen zetels veroverde en de 
lijst Vernieuwing. Voor de brave katolieke kiezers was er geen 
twijfel mogelijk : op de lijst Vernieuwing stonden negen kan
didaten die, naast hun uitgesproken Vlaamsgezindheid, tevens 
alle waarborgen boden op kristelijk gebied. Dijstaanvoerder 
een rustend schoolhoofd, sekretaris van een kristelijke mid
denstandvereniging. Verder op de lijst een sekretaresse van 
de kristelijke Vrouwengilde, leden en bestuursleden van A.C.V., 
L.B.C., Boerenbond, enz. Het kristelijk Kallo kon dus op zijn 
twee oren slapen : indien het al waar was dat voor velen het 
wegvallen van de C.V.P.-lijst 'een ramp scheen, bleef toch de 
kristelijke nevenoplossing van een stem voor de even kristelijke 
Vernieuwing. 

Het kristelijk Kallo sliep op zijn twee oren, stond de dag 
der verkiezingen op om kerkwaarts en stembureelwaarts te 
gaan en zorgde voor de meest verrassende en meest onterende 
aller uitslagen : 5 socialisten werden verkozen boven 4 vernieu
wers. Barrabas had het gehaald. Het kristelijk Kallo kreeg een 
socialistische meerderheid. 

Hoe is dat mogelijk geweest ? Och het recept is eenvoudig. 
Er werd tegen de vernieuwers - en dus vóór de B.S.P.-een kam
panje gevoerd waarin verblinde geestelijke en kristeljke sindi-
kalisten hand in hand gingen. Er werden naamloze brieven 
rondgestuurd (herkomst bekend !), er werd een fluister- en rod
delkampanje gevoerd (herkomst bekend 1) en om de kroon op 
het werk te zetten schreef de. o zo kristelijke «Volksmacht j . de 
o zo kristelijke kiezers van Kallo uitdrukkelijk voor : ongeldig 
stemmen. 

Na het tellen der bollekens bleken er 369 stemmen te zijn 
voor de vernieuwers, 432 voor de socialisten en 636 blanco of 
ongeldige stembrieven. De socialistische lijst, met als kandidaten 
een weinig eerbied afdwingend allegaartje, kreeg de volstrekte 
meerderheid. 

Op hetzelfde ogenblik jankten in radio, T.V. en ontelbare 
partijlokalen de «kristelijke» staatslui, lijstaanvoerders en inspi-
rators van de lage stoot van Kallo over de «kristelijke een
dracht» en alle andere mooie en verheven dingen die zij steeds 
gebruiken als het gaat om hun pree van volksvertegenwoordiger 
burgemeester en schepene. 

Dat vriend kristelijke kiezer, moet gij nu toch eens tiefini-
tief in uw oren knopen : dat uw C.V.P.- bonzen, die verdomd 
goed weten hoe in zo'n dorp gelijk Kallo de Vlaamse oppositie 
even katoliek is als om het even welke C.V.P.- lijst, liever een 
gemeente uitleveren aan de socialisten dan de kristelijke kiezers 
vrij en zonder gewetensdruk en morele dwang hun plicht te 
laten doen. 

Nadat zij definitief Wallonië hebben verloren, nadat zij 
Brussel hebben verloren, willen zü nu absoluut ook Vlaanderen 
nog verliezen. Uit kortzichtige, hebzuchtige, bekrompen, laffe 
en kleinmenselijke haat tegen katolieken die op enkele punten 
anders durven denken dan zij. 

Uw dio Genes. 

SOCIAAL VERWEER 

Zoals bekend werd de I ta-
lia-Prijs toegekend aan de 
Vlaamse TV voor de opvoe
ring van « Willem van Saef-
tinghe ». Deze opera werd 
door een Vlaming gecompo
neerd, op een Franse tekst, 
vertaald en door een Vlaam
se ploeg opgevoerd. Deze 
Prijs heeft er schuld aan 
dat de h. Pauwels, hoofdre
dacteur van « Sociaal Ver
weer » — een verdienstelijk 
weekblad voor zelfstandigen 
— het jongste nummer teis
tert met « Lessen... » over 
drie eindeloze kolommen. De 
h. Pauwels bezingt in licht
jes la'lende, patriottische 
pompiersstijl de samenwer
king tussen franstalige en 
nederlandstalige Belgen, de 
grootheid van de Belgische 
Natie, de universaliteit van 
de fransschrijvende Vlamin
gen, onder wie Maeterlinck, 
die hun grootheid danken 
aan de trouw aan de eigen 
aard van hun vo'k. 

Terloops geeft steller som
mige Vlaamse politiekers en 
sommige (taal) wetten de 
schuld van de slechte be
trekkingen tussen frans- en 
nederlandstaligen. Hij be
treurt echter ook het mis
prijzen dat sommige frans-
ta'igen aan de dag leggen 
tegenover nederlandstaligen. 
wijst hij de kulturele een
heid en de integratiepoli
tiek tussen Vlaanderen en 
Nederland af. 

«BELGISCHE» 

OVERWINNING 

De h. Pauwels wenst de 
BRT geluk omdat zij een 
stuk koos « waarachter geen 
(Vlaams) nationalistische 
doeleinden schuilgaan »• De 
Gu'densporenslag, zo schrijft 
hij historisch, is « spijts het 
Vlaams - nationalisme » een 
(Belgisch) nationale gebeur
tenis en een overwinning 
van de middenstand. 

De ItaUa-Prijs moet de h. 
Pauwels een ernstige her
senschudding bezorgd heb
ben, waardoor zijn kronische 
patriottitis, zijn beroepsmis
vorming, zijn patologi-
sche afkeer van en zijn vol

slagen onbekendheid met 
het Vlaams - nationalisme 
hem dit verwarde, holle en 
op verschil'ende plaatsen 
tegenstrijdige, dwaze proza 
hebben ingegeven. Voor de 
vertaler met dienst moet dat 
een hondse karwei geweest 
zijn. Het epistel is helemaal 
geen geslaagd voorbeeld van 
samenwerking tussen frans
en nederlandstaligen waar
over hij zo lyrisch daast. 

ONZIN 

Wij zullen al die onzin niet 
weerleggen. Wij raden de h. 
Pauwels aan « De Slag der 
Gulden Sporen » van kapi
tein dr. Verbruggen te lezen. 
Wat de universaliteit van de 
fransschrijvende Vlamingen 
betreft willen wij alleen de 
h. Pauwels laten opmerken 
dat een Frans criticus van 
Verhaeren schreef, dat deze 
nooit het Frans van Frank
rijk had geleerd noch begre
pen. Het blijkt dat Verhae
ren in Frankrijk niet wordt 
gelezen. En in Vlaanderen al 
evenmin. Verder li-jkt het 
ons een onmogelijke opgave 
trouw te zijn aan de aard 
van het eigen volk en tege
lijkertijd de taal van dit 
volk, dat het voornaamste 
uitdrukkingsmiddel van die 
aard is, te verloochenen. Wat 
speciaal Maeterlinck betreft: 
hij verloochende niet alleen 
de taal van zijn eigen volk, 
maar hij misprees de « Na
tie 3> toen hij uit afkeer voor 
de pietluttigheid en bekrom
penheid van de Belgisch-
Franse kuituur de Belgische 
nationaliteit verzaakte om 
Frans staatsburger te wor
den. 

Wat het Vlaams - natio
nalisme betref t : dat is niets 
anders dan de bezorgdheid 
om de ku'turele en sociaal -
ekonomische belangen van 
de Vlaamse gemeenschap In 
een normale staat zou dat 
burgerzin en vaderlandslief
de heten. 

OP ZIJN TERREIN 

De h. Pauwels moet zich 
op het terrein houden van de 
belangen der zelfstandigen; 
dan zal hij geen hatelijk 
proza schrijven tegen het 

ontwerp van de regering} 
waarbij schadeloosstelling, 
onder bepaalde voorwaarden, 
aan incivieken kan wordenl 
toegekend Het is een punt 
van het regeringsprogram-, 
ma, goedgekeurd door Wal-i 
lingantische, Brusselse mi 
nisters en parlementairen 
uit de BSP en CVP. Hij zal 
dan ook volksvertegenwoor
diger Mundeleer niet loven 
voor zijn gemeen - demago
gische interpeVatie tegen dib 
wetsontwerp. Mundeleer 
werd trouwens, door Bohy, 
de socialistische Waalse mi -
nister voor openbare werken, 
in geen tijd gevloerd. De in-
terpellant werd door Kamer
voorzitter Van Acker gelaakt 
voor de unfaire en onregle
mentaire manier waarop de
ze zijn interpellatie had in
gediend en ontwikkeld. Mun
deleer hield zijn interpella
tie voor een haast lege Ka
mer en voor volledig verla
ten P W - banken. 

« BUITEN EN BOVEN » 

De h. Pauwels schreef her 
haaldelijk dat zijn blad en 
zijn syndikaat buiten en bo
ven de politiek staan, maar 
hijzelf trad naast Van Au-
denhove op voor meetings 
van de P W . Buiten het feit 
dat elke deelneming aan po
litieke meetings In zijn posi

tie fout is en in strijd met 
zij« -eigert verklaringen, zou 
de h. Pauwels toch moeten 
weten dat de achterstelling 
en de verwaarlozing van de 
zelfstandigen ook dateert 
uit de periode 1954-61, t i j 
dens dewelke Van Audenho-
ve ononderbroken minister 
was. Van Audenhove is dus 
mede verantwoordelijk voor 
de wantoestanden die de h. 
Pauwe's, terecht scherp 
aanklaagt. 

De artikels en het politie
ke optreden van de h Pau
wels hebben bij tal van 
Vlaamse zelfstandigen wre
vel verwekt. Laat hij zich 
houden op zijn eigen ter
rein; daardoor zullen de be
langen der zelfstandigen en 
zijn eigen belang best ge
diend zijn. Laat het dan zijn 
«Lessen van een Italia-Prijs» 
zijn, zoals hij schoolmeester
achtig zijn artikel betite'de. 
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IN MEMORIAM 
MR JEF LIBENS 

Verleden aondag, in de 
verkiezingsmorgen bereik
te ons het ontstellende 
nieuws dat advokaat Jef 
Libens, lijstaanvoerder 
van de V.ü. te St-Truiden 
plots aan een hartkwaal 
overleed. 

Jef Libens was geboren in 
1921 en beoefende een 
drukke advokaten-prak-
tijk te St. Truiden. Reeds 
vanaf de oprichting van 
de Volksunie was hij lid 
van het hoofdbestuur en 
werkte zeer actief mee aan 
Üe uitbouw van de partij 
in Limburg. Bij de par
lementsverkiezingen van 
1954 was hij lijstaanvoer
der voor de kamer en be
haalde toen reeds een van 
's lands hoogst« procenten 
stemmen. 

In 1958 stelde hij dan ook 
voor het eerst zijn kandi
datuur voor de gemeente
raadsverkiezingen waar 
hij gekozen werd met 
meer dan 700 voorkeur
stemmen. De vooruitzich
ten voor deze verkiezingen 
waren zeer schitterend 
doch zijn onverwacht 
heengaan sloeg alle illu
sies stuk. 

Advokaat Libens was een 
zeer vriendelijke, ernstige 
en opgeruimde man die 
zich in alle omstandighe
den ten dienste stelde van 
zijn volk. 

Hoeveel honderden kleine 
mensen heeft hij niet ge
holpen in hun moeilijkhe
den en dit steeds gratis. 
Niemand wist hoe vaak hij 
zelf onkosten maakte om 
de gewone volksmens te 
helpen. 
Als zoon van een zeer 
voorname, vooraanstaan
de en gewaardeerde fa
milie uit St. Truiden leef
de hij te midden van de 
St. Truidense gemeen
schap en was er lid en be
stuurslid van talrijke or
ganisaties. In zijn om
gang was hij een graagge-
ziene figuur die steeds hu
mor en vreugde wist te 
brengen. Spijts zijn ziek
te bleef hij een geboren 
optimist die zijn omgeving 
steeds met hoogstaande 
en rake replieken wist te 
boeien. 
Op literair gebied wist hij 
zich als amateur een goe
de faam te verwerven 
Reeds tijdens zijn studen
tentijd schreef hij een 
veel gelezen boek « Staf 
Stappers, student »-
Het heengaan van onze 
vriend Jef Libens betekent 
een zware slag voor de 
partij te St, Truiden. 
Aan de familie bieden we 
onze oprechte deelneming 
aan en delen in de zware 
beproeving die hen getrof
fen heeft. 

Ir. Clem Colemont. 

ROUTE DE WALLONIË 
Reimond Mattheyssens 

had minister Bohy een par
lementaire vraag gesteld in 
10 punten, met ettelijke 
weerhaakjes, over de Route 
de Wallonië. 

Onze verkozene had onder 
meer aan de minister ge
vraagd of hij de mening 
deelde van een bekend eco
nomist (bedoeld was de 
Waalse professor Baud-
huin) volgens dewelke de 
« Route de Wallonië > een , 
politieke en romantische 
weg (is), niet alleen nu t te 
loos maar schadelijk voor de 
economie van de streek. 

Daarop heeft Bohy geant
woord dat hl] niet wenst 
hierover te polemiseren. 

Verder had Mattheyssens 
gevraagd of de minister ak
koord was met de « Conseil 
économique wallon » die oor
deelde dat er belangrijker 
autosnelwegen zijn dan de 
Route. 

Weer antwoordde de mi
nister dan hij niet wou po
lemiseren. 

De minister durft de eco
nomische noodzaak en dus 
de voorrang van de Waalse 
weg niet verdedigen. 

Het is wraakroepend dat 
een nutteloze prestige-weg 
miljarden verslindt. ten 
koste van de economische 
broodnodige E 3, die boven
dien een internationale 
noodwendigheid is, en in 
vervanging moet komen van 

een, levensgevaarlijke weg 
die reeds tal van slachtof
fers heeft geëist. 

BEREKENINGEN 
Het Belang van Limburg 

heeft berekeningen gemaakt 
op grond van dé uitslagen 
van de gemeenteraadsver
kiezingen. Volgens hen zou 
op grond daarvan de PVV 8 
zetels winnen, de kommu-
nisten ^ en de Volksunie 8. 

Stippen we hierbij aan dat 
de parlementsverkiezingen 
altijd gunstiger uitvallen 
voor de kleinere partijen en 
dat het sukses het sukses ter 
hulp snelt d.w.z. dat de par
tijen die nu gewonnen heb
ben nog meer zul en winnen 
bij de eerstvolgende verkie
zingen. 

ONNOEMELIJK 

De Volksunielijsttrekker te 
St. Truiden, Mr. Jozef Li
bens, overleed omstreeks 8 
uur 30. Onmiddellijk telefo
neerde de CVP dit nieuws 
de stad rond en voor elk ver
kiezingsbureau ging 'n CVP-
propagandist post vatten om 
alle kiezers te verwittigen 
van dit overlijden om de kie
zers in de waan te brengen 
dat stemmen voor Mr. Li
bens ongeldig zou zijn. 

De metoden van de Lim
burgse CVP hebben nergens 
in dit land him gelijke. Voor 
geen enkele vuile streek zijn 
Ze vies gevallen. 

HUN ZIENSWIJZE 

Op de Limburgse provin
cieraad heeft voorzitter 
Gruyten openbaar gezegd 
dat de kwestie van de Voer
streek en van Landen bij 
Limburg door de Limburgse 
CVP-ers alleen maar bespro
ken en besUst werd in het 
kader van de stemmen, die 
ginder uitgebracht werden! 
Het beginsel van Vlaamse 
gemeenten hij een Vlaamse 
provincie interesseerde hen 
niet! 

Onmiddellijk heeft ons 
provincieraadslid Joris de 
Graeve het spreekgestoelte 
beklommen om deze uit
spraak van de heer Gruyten 
te onderstrepen en uitleg te 
vragen. 

Het werd muisstil in de 
zaal en de heer Gruyten 
sprak geen woord meer. 

Onze lezers zullen zo be
grijpen waarom Limburg 
niets voor de Voerstreek 
doet. 

Minister Bertrand heeft 's 

avonds dan voor de radio 
schamper verklaard dat de 
zetel van de Volksunie (Jef 
Libens kwam in 58 op niet 
een lijst Libens die 1100 
stemmen haalde, thans 900) 
te St. Truiden door de CVP 
weggekaatst werd. Bertrand 
heeft reeds na de verkiezin
gen van 61 laten zien wat 
een klein ventje hij is. Thans 
s'aat hij door die uitspraak 
een figuur van « lijkenrover ». 
Bertrand is door de konjunk-
tuur iemand geworden, uit 
zichzelf is hij echter niet 
veel. 

Misschien zal zijn gevoelig 
geslonken aantal voorkeur
stemmen hem wat leren.' 

KIES VERSTANDIG 

Mon Derlne schreef op 
vrijdag 9 oktober in de vrije 
tribune van « De Gazet van 
Antwerpen » een artikel 
« Kies verstandig » waarin 
hij naar voorkeurstemmen 
hengelde. Hij kreeg er 800 
of goed een zesde van zijn 
studiemakker Schiltz op de 
Volksunielijst. 

Derlne citeerde « ' t Pallie-
terke > : « een dwaasheid 
ware het in Berchem een 
voetschabel op te richten om 
Jef van Eynde toe te laten 
naar de burgemeestersjerp 
te hengelen »• 

't Pallieterke heeft onder
tussen zijn vergissing inge
zien tegenover Dr. Goemans, 
die Jos van Eynde een zetel 
afgenomen heeft. 

Het heeft eveneens inge
zien dat het niet meer moet 
spotten met de bewering van 
de vermaledijde « progres-
sisten >. die steeds beweer
den door een sociaal vooruit
strevende politiek ook stem
men van vlaamsgezinde 
(jonge) socialistische Intel-
lektuelen en bedienden en in 
beperkte mate zelfs van ar
beiders te kunnen halen. 

Deze vaststelling zal mis
schien de vermeende tegen
stelling nationalisten en 
progressisten uit de wereld 
helpen. Voor zover er bij an
deren dan ' t Pallieterke geen 
kwade trouw mee gemoeid is. 
Ons sociaal program is recht
vaardig en logisch. En het 
bleek daarbij doelmatig ook 
nog, wat politiek van door
slaand belang is. 

Wij leven in 1964 en niet 
meer in 1938. In wezen is de 
Vlaamse Beweging niet ver
anderd, in optiek en taktlek 
echter wel. Wij zijn een vol
ledig onafhankelijke parti j , 
die vex van de CVP afstaat 
en ver van de BSP. Wij 

scheppen een eigen klimaat 
waarin gelovigen en onge
lovigen elkaar kunnen vin
den. Dat is het klimaat dat 
de nieuwe generatie ver
langt en een jonge partij 
moet naar de toekomst ge
richt zijn, niet naar het ver
leden. 

• EGOÏSTISCH 

Mon Derine legt anders in z'n 
artikel zijn egoïstische aard 
nogal sterk bloot. Niet al
leen moet men alleen een 
naamstem uitbrengen ach
ter een « bekwaam, betrouw
baar of sympatiek » kandi
daat, welke hoedanigheden 
Mon zich zelf wel zal toe
dichten, maar hij geeft ook 
de parlementaire CVP-ers 
een ezelstamp! 

Hij eindigt immers zijn 
artikel als volgt : 

« Overigens, wie werkelijk 
meent dat de regeringspar
tijen » het eens moeten voe
len < krijgt over enkele 
maanden de kans om zijn 
ongenoegen te uiten.Dan is 
het regeringsbeleid de inzet 
van de verkiezingen. Dus 
heeft het nu voor de gemeen
ten geen zin >. 

Wij zullen zo vrij zijn die 
gouden raad van Mon Deri
ne volgende verkiezingen te 
gebruiken! 

D E M A G O O G 

Minister De Clerck kwam 
te Meulebeke een verkie
zingsmeeting houden waar
bij het hem aan demagogie 
niet ontbrak. Berten beloof
de zo maar eventjes drie au
tosnelwegen in West-Vlaan-
deren tegen 1972! Hoe be
lachelijk als men weet dat 
de regering niet eens de E-3 
kan of wil financieren en 
onze Vlaamse gemeenten de
ze autosnelweg zelf moeten 
bekostigen. 

Belachelijk bovendien om
dat er met een begin van de 
werken aan de E-3 nog 
steeds geen begin werd ge
maakt. Berten De Clerck 
werd te Meulebeke anders 
« goed > onthaald. Onze 
mannen wisten enkele kor-
rekties aan te brengen op 
een CVP-propagandawagen, 
korrekties die betrekking 
hadden op Hertoglnnedal. 
En de kiezers hebben hun 
oordeel ook geveld te Meu
lebeke : de Gemeentebelan
gen haalden hier vier zetels 
waarvan er clrie naar de 
VU gingen. 

RONDOM PATER BRAUNS 
EEN BRIEF AAN ZIJN MEDEBROEDERS 

Pater Brauns liecft voorlopig afscheid genomen van xijn medeordebroeders. 

Hij xond hen de brief die we hierbij laten volgen. 

Dierbare Medebroeders, 

Door een speciale juridische toe
stand van exclaustratie neem ik een 
wel l icht voorlopig en waarschijnli jk 
langdurig afscheid van U, in volle vrede 
en vriendschap. U kunt zich voorstel
len dat mi jn vranke en openbare stel-
lingname op Groot-Nederlands en 
Vlaams-nationaal gebied politieke ge
volgen met zich meebracht waarvoor 

onze orde-administratie de verant
woordeli jkheid niet kon dragen. 

Geen enkele kerkeli jke administratie 
trouwens kan di t op di t ogenblik In 
België. Toch leek mij onmiskenbaar 
voor mi jn geweten deze duidelijke en 
openbare stellingname onontbeerlijk 
voor het heil van zoveel, sinds de aan
vang der Vlaamse Beweging, der so
ciale beweging en vooral sinds de re
pressie, verBitterde of verdrukte zie
len. Bovendien zou een zwijgen uiterst 
nadelig z i jn uitgevallen voor het ver

trouwen dat die zielen in het priester
schap stellen; iedereen mag door de 
knieën gaan, maar ten minste een 
Godsman niet, dan kunnen w i j nog ge
loven dat het allemaal echt is, als ten 
minste één konsekwent doorspreekt 
en doorhandelt. 

Ik spreek hier voornamelijk van ons 
volks publiek, waarmee zoals U wel 
weet een langdurige en persoonlijke 
kennismaking en liefde mij voorgoed 
verbonden heeft. Ik mocht de kleine 
man niet in de steek laten, welke ook 
de verlangens mochten zi jn van voor
aanstaanden of intellectuelen, enz. . . 

U i t liefde tot de Heilige Drieëenheid 
ging ik als ateneumleerling het kloos
ter in, u i t diezelfde liefde waarvan 
mijn schrijven en spreken getuigde ver
laat ik het omdat ik in de geringste 
broeders en hun persoonlijke en alge
mene noden, het beeld der Goddelijke 
Persoonlijkheden zie en eerbiedig. 

Wel heeft, behalve mi jn intel lectu
ele vorming in de Sociëteit, vooral de 
grote retraite van het novitiaat mij de 
Christusbeleving in zi jn smaad en 

kruis bijgebracht en de vreugde in de 
Verrezen Heer en de zalige Drieëen
heid. 

Als ik in de wijde wereld schande 
en tegenslag te verduren kr i jg, ver
heug U dan met mi j om de beproeving 
en beleef ook iets van humoristische 
pret die ik aan de concrete kleinmen-
sel i jkheid beleef, naar de goede 
Vlaamse geest van Reinaard de Vos 

Onnodig U te zeggen : volhard in 
uw roeping, want U hoort aan de klank 
van mi jn stem dat het een heerlijke 
en soms tot avonturen dwingende 
roeping is. 

Ik keer naar de haard van mijn moe
der en tweede vader weerom die ik 33 
jaar geleden verliet en mijn adres is : 
Oude Kuringerbaan 65, Hasselt 

U moet niet bang zi jn om mij te 
ontmoeten : w i j mogen elkaar gewe
tensvol in de ogen ki jken. 

Wi j blijven onderling verenigd in 
een liefdevol gedenken dat op zichzelf 
al een bidden is. 

getekend, 
Pater Brauns. 
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Pi yOLKSUNH 

Verkiezingsuitslagen 
SCHILDE 

Uitslagen 
Motte (506 1) 
De Backer (2.683 10) 
Kristel. Volksbew. 1948 7 
Gemeentebelangen 1.047 3 
Socialisten *24 1 
De Volksunie kwam hier op met de 
Gemeentebelangen die 3 zetels be
haalden. 

ZWIJNDRECHT 

Uitslagen 

,{3>608 9) CVP 
Socialisten (1.273 
Vlaamse Volksbel. 

2) 
2.649 7 
1.192 2 
1.229 2 

(3.280 
( 794 
( 128 

10) 
1) 

- ) 

1.740 
398 
467 

1.H525 

5 
— 
— 

5 

Verkozenen 
De Volksunie kwam hier op onder de 
naam Vlaamse Volksbelangen en ver -
kreeg 2 zetels. Verkozen zijn : 

Dr Van Bogaert 527 
Bonnaris 258 

BOECHOUT 

CVP 
Socialisten 
Liberalen 
Kr. Volksbel. 

Verkozenen 
De Volksunie kwam hier op onder de 
naam Kristelijke Volksbelangen en 
haalde 5 zetels op 11, 

KALMTHOUT 

ditslagen 

CVP (3.946 9) 3.520 10 
Socialisten (1.412 2) 843 1 
Liberalen ( 337 —) 311 — 
Gemeentebelangen 669 1 
Volksbelangen 662 1 

Verkozenen 
De Volksunie kwam hier op onder de 
naam Volksbelangen en verkreeg een 
verkozene . 

Verhaart Ï77 
De C.V.P. kende een stemmenverlies 
to.v. 58 van meer dan 500, afgezien 
van het feit dat er 500 nieuwe kiezers 
waren. 

ikRRONDISSEMENT MECUELEN 

MECHELEN 

CVP (19.179 14) 14.577 11 
Socialisten (19.065 13) 15.811 13 j 
Liberalen ( 4.188 2) 5.561 3 
Volksunie 4.413 2 
Kommunisten 566 — 
Te Mechelen, met 4.413 stemmen, be-
réHtt de V.U. 11 t.h. van de stemmen 
wat bijna een verdubbeling wordt 
t.o.v het kanton Mechelen in 1961 
(pai'lementsverk.). Het is een rezul-
taa t dat de Vlaams-Nationalisten 
voor de oorlog nooit bereikten. Er ont
braken slechts 107 stemmen voor een 
derde zetel 

Verkozenen 
W. Luyten, Jozef Torfs. 

KESSEL 

Uitslagen 
CVP 1-637 7 
Socialisten ( 713 2) 675 2 
Liberalen 1.637 7 
Volksbelangen 539 2 
Kat. Gem. (1.952 9) 
Te Kessel kwam de V.U. op onder de 
naam Volksbelangen en haalde met 
539 stemmen bijna 20 t.h. van de 
stemmen. 

Verkozenen 
G. De Vos, Juul van de Ven. 

NIJLEN 

ST-KATELIJNE-WAVER 

Uitslagen 
CVP 
Socialisten 
Liberalen 
Volksbeweging 
Eenheidslijst 

886 2 
397 — 
238 — 
708 1 

2.749 8 
Onder de naam Volksbeweging haalde 
de V.U. hier 14 t.h. en kwam men op 
21 stemmen van de tweede zetel. 

Verkozene 
Van Tendeloo. 

DUFFEL 

Uitslagen 
CVP (5.523 10) 
Socialisten (2.369 3) 
Volksbelangen 
Lijst Goris ( 191 —) 
De V,U.-lijst onder de naam Volks
belangen kreeg meer dan 16 t.h. van 
de stemmen en kwam slechts 80 stem
men te kort voca: eea tweede zetel. 

4.712 8 
2.021 3 
1.552 1 

Verkozene 
Ir Stevens 

I^ILLEBROEK 

311 

Uitslagen 
CVP 
Socialisten 
Liberalen 
Volksunie 
Kommunisten 

3.250 5 
5.376 10 

757 — 
474 — 
3fl2 — 

De moedige mannen die hier af te 
rekenen hadden met de oude maar 
felle tegenstelling links-rechts, haal
de hier nu 4,1 t.h van de stemmen, 
vergeleken met het vooroorlogse 
maksimum van 1,8 t.h. een groot 
sukses. 

Uitslagen 
(4.097 9) 
(1.179 2) 

3.731 8 
1.160 2 

96 — 
488 1 

1.683 a 

CVP 
Socialisten 
Liberalen 
Volksunie 
Gem. Belangen 
Peeters (1.133 2) 
Teugels ( 486 —) 
Hier stemden nog heel wat Vlaamsge
zinden voor dorpspoiitieke lijsten. 
Toch verkregen wij er een zetel. 

BORNEM 

Uitslagen : 
Katoliek (1.756 3)' 
De Roos 2.103 5 
Van Oester 267 — 
Volksbelangen 186 — 
CVP (2.928 6) 2.437 5 
Socialisten (1.268 2) 960 1 
Ook hier kenden de dorpspoiitieke 
lijsten nog veel bijval en verkreeg de 
lijst waarop Vlaamsgezinden voor
kwamen niet 't nodige aantal s tem
men voor een verkozene. 

PUURS 

Uitslagen 

(2.854 9) 
(1.015 2) 

&904 a 
3.462 1 
1.080 -^ 
».249 1 
3.188 i 

Dewachter 
CVP 
Socialisten 
Liberalen 

629 1 
1.733 6 

845 2 
679 2 

De Vlaamse lijst te Puurs met advo-
kaat De Wachter haalde er meer dan 
22 t.h. 

Advokaat V. 
Verkozene 
De Wachter. 

ARRONDISSEMENT TURNHOUT 

TURNHOUT 

Mathé 
Kat. Boone 
CVP 
Socialisten 
Volksunie 
Komm. 

Uitslagen 
( 343 —) 

(13.442 
( 6.432 

15) 
6) 

3 
12 

7 
1 

( 117 —) 

Verkozene 
Apoteker De Greef 

GEEL 

Verkozenen 
I r Benard 
F. Van 

CVP 
Socialisten 
Liberalen 
Volksunie 

de Werf 

'LIKR 

Uitslagen 
(10.443 12) 
( 5.589 5) 
( .422 2) 

599 
279 

8.398 
4.644 
3.048 
2.1«8 

10 
5 
3 
1 

De 2.188 stemmen voor de V.U. bren
gen ons op meer dan 12 t.h. of het 
dubbel van de parlementsverkiezin
gen. Gp een dertigtal stemmen na 
werd de tweede zetel bereikt. 

Verkozene 
L ic S. Vergauwen. 

BERLAAR 
CVP (2.390 6) 
Socialisten (1.533 3) 
Gem. Bel. ( 9 9 4 2) 

1.616 
1.465 

4 
3 

CVP 
Socialisten 
Liberalen 
Volksunie 
Kr. Geels belang 

Uitslagen 
(9.806 14) 
(2.769 3) 
( 712 - ) 

2.956 
9.527 
6.585 
1.614 

368 

281 

2.760 3 
909 — 

2076 Z 
8.289 14 

Verkozenen 
- Jo Bëlmaus adv. 

Alf. Tubbeckx 

MOL 

Uitslagen 
CVP 
Socialisten 
Liberalen 
Vlaamse Gem. 
Gem. Belangen 
De Volkstmle kwam hier op met dö 
Vlaamse Gemeentebeléngeni en haï4h 
de vier verkozenen. 

ARRONDISSEMENT AALST 

ZOTTEGEM 

Uitslagen 
CVP (2.106 6) 1.872 4| 
Socialisten (1.105 3 1.323 f 
Liberalen ( 929 2) 688 3 
Volksunie 445 —< 
De V.U. kwam hier enkele stemmetf 
te kor t voor een zetel 

IMPE 

Uitslagen 
C.V.P.-V.U. (227 3)' 
Liberalen 
Gemeenteb. (253 4) 

ERWETEGEM 

Uitslagen 

271 
213 

112 — Socialisten 
De Staercke (696 5 
Hutse (665 4) 
Diependaele (171 —) 
Van de Maele 698 S 
Huysmans 289 Ü 
V.U.-senator Diependaele was hier 
lijsttrekker. 

Diependaele, 
dermeulen. 

Verkozenen 
Van Waeyenberg, Van-

WELLE 
(1.260 1) 
( 581 2) 
( 182 —) 

1.059 
541 

480 

3 
C.V.P. 
Socialisten 
Liberalen 
Volksunie 
Te Welle behaalt de Volksunie 25 t.h. 
van de stemmen. 

Verkozenen 
Abbeloos, Bosseloo. 

EREMBODEGEM 

Uitslagen 
(L152 2) 
(2.430 5) 
(1.040 1) 
(1.772 3) 

2.604 6 
982 1 

1.326 3 
1.226 2 

372 — 
hier 20 t.li. 

• * 

• l i V V , 
« 

*'kr m 
} 

- -

éismi. 
Ifil -

^ 

'•yi 

1 

De Kerpel 
CVP 
Socialisten 
Liberalen 
Volksunie 
Gem. Belangen 
De Volksunie behaalde 
van de stemmen. 

Verkozenen 
De Kerpel, D'Hondt. 

AALST 

Uitslagen 
C.V.P. (12.490) 12 8.478 9 
Socialisten ( 7.428 7) 7.364 1 
Uberalen ( 6.506 6) 5.356 5 
Volksunie 4062 4 
Komm. ( 1.057 —) 931 — 
De Stobbeleer 871 — 
NOP 489 — 
De Volksunie behaalde hier 15,5 t .h. 
van de stemmen. Alle overige par t i j 
en boekten verlies. 

Lambrechts 1.665 4 
Volksbelangen 869 2 
De Volksunie kwam op onder de naam 
Volksbelangen en haalde met bijna 
900 stemmen een percent van 16 t.h. 

Te Erembodegem, waar alle voorwaarden vervuld schenen voor 
een koalitie C.V.P. - Volksunie, is het gemeentehuis (foto hier
boven) sinds verleden maandag weer in handen van een geel-
rood schepenkoUege. Zulks nadat de C.V.P. in haar Lieskam-
panje stemmen had trachten te ronselen o.m. met de figuur van 
Dom Modest Van Asschfi, de martelaar van een repressie waar
in CVJ". staatslui, auditeurs en heksenjagers de toon aaggaven. 
De VolksunLe (die 20% der stemmen en 2 zetels behaalde) be
looft een hardnekkige oppositie ! 

Verkozenen 
Luk Rombaut, Frans de Brul, Arseeri 
earlier, Jan Caudron. 

DENDERLEEUW 

Couck 
Liberalen 
Socialisten 
CVP 
Soc.-Lib. 
Volksunie 
Gem. Bel. 

Uitslagen 
( 138 —) 

(1.810 4) 
(2.645 7) 

( 539 —) 
Verkozene 

J a n van der Weeën. 

252 
3.186 
1.457 

"iSG 

-m 

1 
3 

1 
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Ve r kiezingsuitslagen 
(1.115 
( 356 

5) 
- ) 

445 
1.037 

438 
955 

1 
5 
J 
4 

DENDERHOUTEM 

Uitslagen 
Daensist'en 
CVP 
fiocialist^a 
l ibe ra len 
Gem. Bel. ( 811 S) 
U]8t K W ( 762 9) 
De Volksunie behaalde lüer onder de 
n a a m Daenslsten 16 t.h. van de stem
m e n en een verkozeue, 

LEDE 

Uitslagen 
Raes 1^20 4 
C.V.P. a.587 4 
Liberalen 855 1 
Volksunie 841 1 
Socialisten 717 1 
Verkozene ; Jef Cool. 

VELZEKE-RUDDERSHOVE 

Uitslagen 
C.V.P. 5 
Socialisten 4 
Volksbelangen 2 
De V.U. kwam hier op onder de naam 
Volksbelangen. 

Verkozenen 

Van Leemputten, Uyterhaege. 

ARRONDISSEMENT GENT 

GENT 

(+1) 
( -5 ) 
(+5) 

Uitslagen 1958: C V P . 49.246 (20) -
Socialisten 37.014 (14) - Liberalen 
15.130 (5) Kommunisten 2.701 -
Progr. front 195. 

Verkozenen 
Wouters Leo, volksvertegenwoordiger 
Deroo Guido. ingenieur. 

Socialisten 
C.V.P. 
Liberalen 
Volksunie 
Kommunisten 
Progressisten 

Uitslagen 
34.217 
34.145 
17.824 

8.451 
3 029 

458 

15 z 
15 z 
7 z 
Z z. 

0 z. 
0 z. 

Voorkeurstemmen 
Wouters 
Deroo Guido 
De Zitter Stefaan 
Van der Schueren P. 
Dellaert Edmond 
Schouls Guy 
Raes Roeland 
Eeckhaut Hubert 
Rombaut Paul 
Sleurs Jan 
Rigo Karel 
De Clerck Karel 
Van Hecke Cyriel 
Quinteyn Marie-José 
Van Daele Rat 
Van Renterghem Odiel 
Lecompte Adhemar 
De Wever Vera 
Gesquiere Frans 
Lefevre Lucien 
D'Hondt Georges 
Van der Poorten Marcel 
De Spriet Lucien 
Van Hecke Kamiel 
Dierickx Micheline 
Dochy Kare 
Van Cauwenberghe M. 
Terryn Maunts 
D'Hondt Kamiel 
Want René 
Drubbel Kiemen t 
D'Hondt Jan 
Van Damme Gerard 
Dierick Maria 
Goossens Maunts 
Lippens Gustaaf 
Verdonck Maunts 
De Brabandere Raf 
Dekeyser Joris 

1292 
700 
184 
231 
120 
125 
153 
132 
221 
140 
77 

128 
76 
85 
94 
80 
65 
78 
78 
95 
85 
98 
75 
56 
66 
54 
61 
58 

62 
76 
66 

109 
66 
83 

144 
128 
308 

AALTER 

C.V.P. (3.739 11) 3.673 9 
Socialisten ( 467 —) 164 — 
Volksbelangen 1.014 '? 

Verkozenen 
Op de lijst Volksbelangen werden ge-
kozp'-

''an den Kerckhoven 370 
L. Van de Cavye 516 

C.V.P. 

MARIAKERKE 

Socialisten 
Gezinsbelangen 

Verkozenen 

8 
1 
2 

De volgende V.U.-mannen werden ge
kozen : 

K. 
C. 
R. 
P. 

Criel 
Godderis 
Bafort 
Ghysbrecht 

530 
284 
356 
227 

ST-AMANDSBERG 

C.V.P. 
Socialisten 
Liberalen 
Volksbelangen 

Verkozenen 
Op de lijst Volksbelangen werden ge
kozen : 
Drs M. Coppieters, G. De Kegel, J. 
Ritzen, A. Caluwaerts. 

SCHOONAARDE 
Een oude traditionele lijst, waartegen 
bv. socialisten, sinds tientallen jaren 
een aanval doen, echter zonder re
sultaat, werd thans aangevallen door 
onze V.U.-progandist, met een on
volledige lijst. 
Uitslag : 7 - 2 wat als « goed » aan
zien wordt gezien een zeer gemene 
aktie, van man tot man en huis tot 
huis werd gevoerd. 
De Socialisten kwamen iets te kort 
voor 1 gekozene en de V.U. eveneens 
iets te kort voor een derde man. 

ARRONDISSEMENT ST-NIKLAAS 

BEVEREN-WAAS 

C.V.P 
Volksüilfè 
Socialisten 

Uitslagen 
(6.049 10) 4.958 9 

1.854 2 
(2.155 3) 1.714 2 

Verkozenen 
Jegers F 376 
Van Remoorter-Wouters 232 

C.V.P. 
Socialisten 
Liberalen 
Volksunie 
Kr. Volksb. 

SINT-NIKLAAS 

Uitslagen 
(15.833 15) 
( 9.315 9) 
( 1.259 ^ ) 

( 2.706 1) 

Verkozenen 
Verniers J. 
Van Haver E. 
Alderweireldt R. 

« 

C.V.P. 
Socialisten 
Liberalen 

LOKEREN 

mtslagei» 
(8.829 12) 
(4.574 5) 
(2.431 2) 

12.756 
8.456 
3.886 
4.137 

788 
963 
345 

7.488 
4.554 
2.385 

12 
7 
3 
3 

11 
6 
2 

Volksunie 1.035 — 
kommun. ( 239 —) 241 — 
De lijst haalde hier 7 t.h. en een paar 
stemmen te kort om een zetel te be
halen. 

ST -GILLIS-WAAS 

Uitslagen 
C.V.P: (1.977 7) 2.308 8 
Socialisten ( 345 —) 300 — 
KatoJ (1.119 4) 
Volksbel. (Marin) 941 3 
Hier werden door de Volksbelangen 3 
zetels behaald 

ö i iliKENE 

Vnslagen 
Socialisten (21 —) 809 1 
Vooruit. Kat. 1.943 4 
Roggeman 2.565 6 
Hier behaalde de lijst onder de naam 
Roggeman met 6 zetels, de volstrekte 
meerderheid 

iv^LLO 

Uitslagen 
C.V.P (957 8) 
Socialisten (245 1) 432 5 
Vernieuwing Van Gerven 369 4 
De lijst Vernieuwing haalde 4 zetels. 

PROVINCIE WEST-VLAANDEREN 

ARRONDISSEIVHENT BRUGGE 
C.V.P. 16.472 16 
Socialisten 9.292 9 
Liberalen 2.010 1 
Volksbelangen 1.339 — 
Centrum 2.352 1 
Te Brugge werd geen zetel behaald 
door het afzonderlijk opkomen van 
een oud-schepene. 

ASSEBROEK 

C.V.P. (4.694 8) 
Socialisten (2.912 5) 
Gem. Bel. ( 375 0) 

(burg. Cervin) 
Volksbelangen 

Verkozene 
Op de lijst Volksbelangen werd R. 
Reynaert verkozen 

KNOKKE 

Socialisten 1.371 2 
Gemeentebelangen 4.809 9 
Volks- en middenstandsbel. 1.735 2 

Verkozenen 
Hier werden op de lijst Volks- en mid-
denstandsbelangen verkozen : 
R. De Clercq en R. Fe very. 

ARRONDISSEMENT KORTRIJK 
Zonder kl. ( 1.169 —) . 
Coussens 5.974 6 
C.V.P. (15.743 16) 11.868 13 
Socialisten ( 5.660 5) 5.482 5 
Komm. ( 312 —) 

Verkozenen 
Op de lijst Coussens werden 3 V.U.-
mannen verkozen. 

ARRONDISSEMENT ROESELABRE 

Kart. VU-CC-VAN 6.455 7 
C.V.P. (13.281 15) 10.585 12 
Socialisten ( 5.863 6) 5.343 6 
Liberalen ( 1.244 —) 

Verkozenen 
De Volksunie kwam hier op in kartel. 
Van de 7 gekozenen zijn er 6 Volks
uniemensen en 1 middenstander. De 
V.ü.-verkozenen zijn : 

Mik Babyion 3.555 
J. Lievens 3.270 
G De Meester 
R. Slosse 

R Vandenbunder 
&. Huyghe 

De 4 laatste V.ü.-verkozenen halen 
allen een gemiddelde van 2.800 voor
keurstemmen In het kartel haalt de 
P.V.V. 3,5 t.h. van de stemmen (400 

i stemmen achteruit tegen 1958) de 
middenstanders halen 5 tot 6 t.h., de 
Volksunie haal t 20 t.h. 

PITTEM 

De Vla.amse lijst haalt 20 t.h. van de 
stemmen en 1 zetel : G. De Man. 

IZEGEM 

Op de lijst der twee burgemeesters 
werd R. de Poorter als laatste kandi
daat verkozen. 

INGELMUNSTER 

Op de lijst der gemeentebelangen 
werden 3 V.U.-gezinden, waaronder 
hoofdbestuurslid A. Roels, verkozen. 

ST-BAAFS-VIJVE 

De Vlaamse lijst had maar 2 kandi
daten en haalde er voldoende stem
men voor 3 of 4 zetels. 

MEULEBEKE 

Uitslagen 
Socialisten 1 z. in 1958: 2 z. 
C.V.P. 8 z. in 1958 : 11 z 
Gemeentebel. 4 z. 
Van deze 4 zetels gaan er drie naar i 
V.U.-vrlenden, nl. : 
W. Debouver. ondervoorzitter afde- I 
ling, P Duprez, afdelingslid. R. Cas-
teleyn, simpatizant. 

FOFERINGE 
Volksbelangen, 3 zetels. 
De lijst Volksbelangen bezorgt de 
CVP de nederlaag met 'n verlies van 

995 stemmen, 3 zetels. De Volksunla 
heeft hier het grote aandeel in, 
daarom danken wij alle Volksunie
leden en simpatizanten die h u a 
plicht begrepen hebben. 

OOSTENDE 

C.V.P. (10.340 9) 10.297 9 
Socialisten ( 8.720 7) 7.903 % 
Liberalen (10.117 9) 10.675 10 
V.O.B. ( 1.&13 —) 
Komm. ( 32» —) 761 — 
Afzonderlijke 99 — 
Part. Onafh. en Mid. 1.092 ^ 
Volksunie 2.108 1 
Verkozene : Van de Weghe. 

MIDDELKERKE 
De uitslag van de gemeenteverkiezin
gen heeft bewezen dat de Volksunie 
in onze gemeente de totale door
braak heeft bewerkt. 
Voor de eerste maal na oorlog droeg 
de Volksunie twee kandidaten voor. 
Dhr Roger Baeckelandt werd verko
zen met 357 voorkeurstemmen. 
Onze tweede kandidaat Frans Decock 
behaalde 227 voorkeurstemmen hetzij 
vijf lijststemmen te weinig om verko
zen te worde. 

PROVINCIE BRABANT 

BRUSSEL 

Brusselse Belangen 
Socialisten 
Komm. Moskou 
Francophones 
C.V.P. 
Liberalen 
Concentration 
Komm. Peking 
Indépendants 
Uitslagen 1958 : 
Lib 34.491 (13) 

4.645 
19.671 
5.966 
4.818 

18.577 
37.294 

878 
893 
608 

C.V.P. 35.471 
- Soc. 31.544 

Kommunisten 3.386. 

K+iy 
9 ( - 3 ) 
2 (+2) 
1(4-1) 
8 ( - 6 ) 

18(+5) 

— 
— 

(14) -
(12) -

Verkozene 
Te Brussel werd Volksvert. D. De 
Coninck verkozen op de lijst Brussel
se Belangen die hij aanvoerde. 

ROOSDAAL 

C V P . 
Socialisten 
Gemeentebelangen 

2.391 8 
750 2 

1.092 3 

Verkozenen 
Drie V.U.-kandidaten op de lijst Ge
meentebelangen werden verkozen. 

WBZEMBEEK-OPPBM 

Socialisten 
De Grunne 
Francophones 
Vrede 
Vlaamse Demokraten 

222 O — 
2.210 7 (—2)" 

697 1 i-^l) 
706 1 
810 2 (+1) 

Op de lijst Vlaamse Demokraten wer
den 2 kandidaten verkozen. 

PERK 
Hier werden twee V.U.-mensen ver
kozen nL : Theo Hermans en mevr. 
Van As. 

SCHEPDAAL 

Uitslagen 
Gemeentebel. (Lib.) 
Kristelijke eendracht 
Lijst 3 

3.091 
3.384 

8 

5 
6 

Verkozenen 
Op de lijst Kristelijke eendracht 
stonden drie V.U.-kandldaten. Ze 
werden alle drie verkozen : 

W. Cornells 355 
L De Marie 428 
G. De Wilde 3fl* 

KÜMTICH 

Uitslagen 
Gemeentebelangen ö91 (7) —1 
Socialisten 317 (2) + 1 
Op lijst Gremeentebelangen hadden 
de Volksunieleden Pans en Willems 
resp de 8e en 9e plaats. 
L. Pans 194 voorkeurstemmen won» 
3e gekozene. 
T. Willems 55 voorkeurstemmen wordt 
5e gekozene 
L. Pans wordt hoogswaarschijnlolc 
schepene van openbare werken. 
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KALEIDOSKOO 

VAN S T R I J D . . . 

EN OVERWINNING 

Hieronder brengen wij onze lezers een overzicht van hetgeen tijdens deze 
voor de Volksunie zo schitterende gemeenteraadsverkiezingen behaald werd. 
Het is een kaleidoskoop van goede rez uitaten en overwinningen over gans de 
lijn. Ook waar wij nog geen zetel wisten te behalen is het zo dat slechts 
weinig stemmen ontbraken om een vekozene in de wacht te slepen en dui
den de cijfers een prachtige vooruitgang voor de V.U. aan, vooruitgang die 
onvermijdelijk nog zal vergroot worden bij de parlementsverkiezingen die 
in het verschiet liggen. 

RODE KNOKPLOEGEN 
VERSLAGEN 

In het Antwerpse gingen de dagen 
vlak voor de gemeenteverkiezingen 

. nog gepaard met een (wat de kran-
,ten noemden) veldslag tussen de 
BSP en de Volksunie. Reeds de week 
voor 11 oktober had Jos van Eynde 
aangekondigd dat de mannen van de 
VU zich moesten gereedhouden want 
dat zijn « mannetjes » ons zouden 
komen mores leren. Ter elfder ure 
was deze bedreiging echter ingetrok
ken, maar de VU-militanten bleven 
toch waakzaam. Zaterdagavond laat 
zouden socialisten die van een mee
ting terugkeerden, stelselmatig be
ginnen met het afrukken van aan-
plakbrieven van de VU - Deurne, 
waar de rode knokploegen reeds zo 
duchtig hadden huisgehouden. Bij 
dit afrukken bleef het niet want en
kele tijd later kwamen de socialisti
sche militanten in wagens het Vü -
lokaal te Deurne omsingelen en af
grendelen. Hiervan verwittigd, kwa
men rond middernacht VU - verster
kingen opdagen en in minder dan 
geen tijd wisten deze het lokaal te 
ontzetten, hierbij de rode knokploe
gen — die een wagen vol ijzeren sta
ven met zich voerden — dwingend 
de aftocht te blazen. 

ANTWERPSE OVERWINNING 

Reeds tijdens de grote slotmeeting 
in de Beurs te Antwerpen liet al'es 
voorzien dat een schitterende over
winning tegemoet werd gegaan. De 
nochtans zeer ruime « Beurs » was 
eivol gelopen met simpatizanten en 
militanten uit alle delen van het ar
rondissement en de provincie. Er was 
een enorme geestdrift, voo'-al toen 
Mr Schiltz de lijstaanvoerder, het 
woord nam, later gevolgd door W. 
Rolu3 (lijstaanvoerder te Mortsel) en 
door Mr Van der Eist 

De laatste plaktochten werden ge-
houc'en, de mikrowagens reden on
afgebroken door de straten en in de 
Antwerpse Polder (zojwel trouwens 

als op de Antwerpse Linkeroever) 
beheerste de Volksunie werkelijk het 
terrein. 

De Volksunie - overwinning te 
Antwerpen en in de Antwerpse rand
gemeenten heeft werkelijk het hele 
land verbaasd. Te Antwerpen houdt 
de CVP nog slechts 13 zetels over van 
de 19, de socialisten verliezen er drie 
en de kommunisten winnen er 1. De 
Liberalen vrinnen eigenlijk niets want 
zij konden hun vroeger aantal van 7 
zetels (die zij behaalden voor zij t i j 
dens de vorige verkiezing verdeeld 
opkwamen) niet behalen daar zij 
slechts zes zetels in de wacht wisten 
te slepen. 

De rezultaten van de Liberalen in 
het Antwerpse zijn trouwens nergens 
zo schitterend als deze van de Volks
unie, hier en daar werden zij (zoals 
te Mortsel) achteruitgeslagen en na 
genoeg overal gaat het stemmen
aantal van de Volksunie zeer hoog 
boven dit van de blauwe broeders. 

IN CIJFERS 
De Volksunie haal t te Antwerpen 

stad dus nagenoeg twintigduizend 
stemmen en een percent van 12 50 
t.h. Net zoals hier worden ook te Ber-
chem 5 zetels in -de wacht gesleept. 
Te Berchem werd de overwinnirg 
bevochten onder leiding van hcotd-
bestuurslid en arrondissementeel 
voorzitter Dr Hektor Goemans, zoon 
van wijlen senator Dr Lode Goemans. 
Ruim twintig ten honderd van de 
stemmen werden behaald en Dr Goe
mans persoonlijk wist 1464 voorkeur
stemmen weg te kapen wat heei wat 
meer is dan veel bonzen van de t ra 
ditionele partijen kunnen behalen. 

Te Borgerhout werd het eveneens 
een glorierijke dag voor de onzen 
want de drie Volksunie - mannen op 
de karteUijst met de CVP wc-den met 
een ruim aantal voorkeurstemmen 
(dat schommelde tussen de 2300 en 
de 3000) verkozen. Ook te Merksem 
behaalde de VU schitterende r e s u -
taten, envenals te Hoboken, de rode 

burcht, waar de plaatselijke Volks
unie door hard werken en onvermoei
bare propaganda een zetel m de 
wacht wist te slepen Te Mortsel wist 
lijsttrekker Ward Rolus samen met 
zijn mannen drie zete's te halen en 
een percent van nagenoeg 18 t.h. Te 
Schoten werden drie verkozenen ge
haald en een percent van 17 t h Te 
Wilrijk was de overwinning zo moge
lijk nog schitterender Daar kreeg 
vooral de CVP - diktator Louis Kie-
booms een geduchte afstraffing, 
maar ook de socialisten boeken een 
relatief verlies vermits zij op het 
vroegere peil bleven maar ondanks 
de bevolkingsaangroei geen winst 
wisten te behagen 

De Volksunie behaalt te Wilrijk — 
onder leiding van Dr Veeckmans die 
niet minder dan 1670 voorkeurstem
men in de wacht sleepte — vijf zetels 

In de Antwerpse agglomeratie werd 
de meerderheid van de CVP gebroken 
in Berchem, Merksem, Mortsel, Wil
rijk en Schoten, vijf gemeenten waar 
nu de Vo'ksunie op de wip zit 

ZEGE IN HET MECHELSE 
De verkiezingen in het arrondisse

ment Mechelen hebben ook een spek-
takulaire doorbraak gebracht van de 
Volksunie. Vooral in de twee grootste 
gemeenten werkte de landspolitiek 
reeds sterk door. Mechelen met 11 
t. h. van de stemmen, haalde op 107 
stemmen na de drie zetels wat met
een de socialisten hun dertiende ze
tel zou ontnomen hebben Het is een 
rezultaat dat nooit tevoren, oök niet 
in de beste periode van voor de oor
log werd bereikt. 

Te Lier kreeg de Volksunie 12 t. h 
van de stemmen, het dubbel van de 

parlementsverkiezingen van 1961, on
danks de CVP - piOLdtic.nüüi ovei de 
Vlaamsgezindheid van buigemeester 
Dr Breugelmans In 1939 bereikte 
een VNV - lijst met Dr Sels en Fe'ix 
Timmermans geen dergel'jke u'tslag. 
Op een dertigtal stemmen na werd de 
tweede zetel oehaald 

Ook te Nijlen werd — evenals te 
Berlaar en te Kesse — een prachti
ge uitslag behaald Er ontbraken 
slechts 21 stemmen om de tweede ze
tel te bereiken De CVP werd te Nijlen 
volledig verpletterd (van 9 zetels 
naar 2 of 18 t. h.) Heelwat Vlaams
gezinden stemden er voor een onaf
hankelijke Katolieke lijst, de Socia
listen haalden te Nijlen 9 t. h en de 
PVV S t. h., de Volksunie 14 t. h. 

Duffel, met meer dan 16 % en 1353 
stemmen bracht voor Volksunie -
voorzitter Ir Stevens de zetel Ook 
hier waren er slechts weinig stem
men (80) tekort om de tweede verko-
zene binnen te halen, en de Van 
Hamme - diktatuur te doen s t ran
den. 

Een algemene opmerking : zoals 
Spinoy het openlijk te Mechelen 
moest toegeven, toont de ontleding 
van de verkiezingsuitslag te Lier, 
Nijlen en Berlaar aan, dat ook de 
BSP een flink deel van de kiezers 
aan de Vlaams Nationalisten begint 
te verliezen Te Lier bv. verliest de 
CVP 10 t. h., de BSP 5 t. h. Ook te 
Willebroek tonen de cijfers een dui
delijke strekking hoewel wij er geen 
zetel behaa'den : voor de oorlog 
haalde men hier maksimum 1,8 t. h., 
thans haalt de VU er 4,10 t. h en 
knaagt er duidelijk aan de CVP en 
de BSP vermits de eerste ±100 en de 
tweede 300 stemmen verliest. 

Te Antwerpen werd de pr-^pagan-Ia ia de eeiste plaits gevoerd 
om haven , univerbitelt, vlieghaven. Ook de Biu» e'ae geeuw
honger en de sabotage van de Antwerp'.e belanden door tie 
hoofdstad, behoorden tot de voornaamste punten. Intussen 
houdt Craeyybeckx - hierboven afgebeeld - wel zijn pint vast 
maar laat hij Brussel los waar het er om gaat de rechtmatige 
belangen van zijn stad te behartigen. 
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Een van de overwinnaars in deze verkiesstrijd : Mr Hugo 
Schiltz, die 4630 voorkeurstemmen kreeg en de Antwerpse V.U. 
naar een grootse zege leidde Hier werden immers vijf zetels in 
de wacht gesleept en een totaal aantal van bijna twintigduizend 
stemmen gehaald. Mr Schiltz bleef in de verkiezingsstrijd niet 
in zijnsalon zitten ; hij was er telkens bji wanneer de propa-
gandaploegen 's nachts de straat optrokken. 

Ook in het arrondissement Turn
hout werd voor de verrassing ge
zorgd : te Turnhout zelf behaalden 
wij een zetel, te Geel twee en te 
Mol met een Vlaamse lijst niet min
der dan vier. Het Waasland bleef niet 
ten achter. 

Te Sint-Niklaas werden niet min
der dan drie zetels in de wacht ge
sleept en de CVP-meerderheid gebro
ken. Ook in andere gemeenten van 
het Waasland, werden opmerkelijke 
uitslagen behaald. 

EEN ENKELE OVERWINNAAR 
AALST 

TE 

Te Aalst is' er maar één enkele 
overwinnaar : de Volksunie. Alle an 
dere partijen hebben verliezen gele
den door de rush van de Volksunie, 
De CVP verloor een derde van haar 
kiezers, de liberalen en de BSP wer
den ernstig aangeknaagd. Het bij de 
parlementsverkiezingen in 1961 reeds 
zeer hoge Volksunie - percent werd in 
Aalst - stad opgedreven tot bijna 

geen een zeer merkbare verhoging Is 
van ons aantal stemmen bij de par
lementsverkiezingen van 1961. 

Op het nippertje ontsnapte ons 
een derde zetel : slechts 53 stemmen 
ontbraken om deze derde zetel aan 
de CVP te ontnemen. Dat dit groot 
sukses mocht verwacht worden bleek 
reeds uit het feit dat op de Volksunie-
massaver gadermg van vrijdag 9 ok
tober in de KNS een nooit gekende 
volkstoeloop was. Deze verkiezings
vergadering in aanwezigheid van de 
algemene voorzitter was meteen de 
drukst bijgewoonde en geestdrifüg-
ste van gans Gent : ruim 800 aanwe
zigen. De opkomst voor de socialis
tische meeting in de Casino bedroeg 
650, voor de liberalen in de KNS 350 
en voor de CVP in de « poel » 250! 

TRIOMF TE BRUSSEL 

Te Brussel zorgde volksvertegen
woordiger Daniel De Coninck voor 
een opmerkelijke overwinning door 
met zijn Brusselse Belangen een ze
tel in de wacht te slepen waardoor 
meteen een Vlaams-Nationale verte
genwoordiger in de Brusselse gemeen
teraad binnentreedt. Het stemmen
aantal te Brussel stad werd fantas
tisch verhoogd : van ongeveer 1500 
in 1961 tot 4645 thans. Dit betekent 
5 t. h. van de kiezers wat vergeleken 
bij sommige zuiver-Vlaamse steden 
een bijna ongelooflijk percent is. In 
alle volkswijken lag dit percent zelfs 
bij de zes of zeven t. h. Er dient ook 
op gewezen dat er 800 bonte stem
men waren die, moesten ze geheel op 
de lijst uitgebracht zijn, een tweede 
zetel zouden opgeleverd hebben Ook 
in andere gemeenten van het Brus
selse werden opmerkelijke uitslagen 
behaald, zo o.m. te Molenbeek waar 
bijna 1000 stemmen werden behaald 
in een uiterst linkse gemeente. Voor 
de kantonale voorzitter Jan De Eer
langer was deze verkiezing een per-
soonUjk sukses : Hij verkreeg niet 
minder dan 520 voorkeurstemmen. 

V/at de verdere uitslagen in het 
Brabantse betreft, hierover zullen 
wij volgende week nog meer bren
gen, maar toch wijzen wij nu reeds op 

de rezultaten te Meise en te Roor* 
daal. In deze laatste plaats (samen-* 
gevoegde gemeenten) werden door 
een VU-kartellijst drie zetels behaald 
die alle drie naar de VU gaan. 

OOK WEST-VLAANDEREN JUBELT 

De meest opmerkelijke uitslag vaa 
West-Vlaanderen is zeker deze t» 
Roeselare waar het VU-kartel 7 ze
tels in de wacht sleepte. Van deze T 
gaan er niet minder dan 6 naar de 
Volksunie Het werd een persoon'ijk 
sukses voor Mik Babylon die 3.555 
voorkeurstemmen kreeg, de tweede 
meeste van alle kandidaten van alle 
lijsten en minstens 1000 meer dan 
ieder van de parlementsleden die op 
de lijsten van de tegenstrevers ston
den. 

In West-V aanderen opmerkeli:ke 
uitslagen ook te Kortrijk waar drie 
VU-mensen veerden verkozen, te Pit-
tem, te Izegem, Ingelmunstei en S t 
Baafs-Vijve, waar overal zetels ge
wonnen werden door Vlaamse lijs
ten Wijzen wij ook nog op de uitsla
gen te Meulebeke waar de Gemeen
tebelangen vier zetels haalden, 
waarvan er drie naar de Volksunie 
gingen. 

In Brugge-stad werd de uitslag ge
kenmerkt door het opkomen van de 
lijst Van Den Broele, in de Brugse 
randgemeenten zijn de uitslagen 
zeer goed en ook aan de kust werden 
opmerkelijke rezultaten behaald o m. 
te Oostende waar 1 zetel werd be
haald en te Bredene waar de Volks
belangen vijf zetels in de wacht 
sleepten met op de vierde plaats R. 
Lagast, een VU-kandidaat die verko
zen werd. 

Ten slotte willen wij niet nalaten 
enkele gemeenten te vermelden waar 
de Volksunie de volstrekte meerder
heid behaalde : Nevele, Deurle, Kwa-
remont en Koekelare. Ten slotte ook 
een hartelijk proficiat aan allen die 
verkozen werden en onze oprechte 
dank aan de propagandisten en sim-
patizanten die «ich tot het uiterste 
hebben ingezet en daardoor in de 
eerste p 'aats de schitterende over
winning van de Volksunie hebben 
mogelijk gemaakt. 

OOK LIMBURG TRIOMFEERT 

Voor Limburg dient in de eerste 
plaats de schitterende uitslag voor 
Genk onderstreept. Hier werden niet 
minder dan zeven zetels behaald. 

Hasselt heeft eveneens twee zetels 
verkregen. Te St Truiden ging onze 
zetel nipt verloren omdat onze kan
didaat Mr Libens te half negen 's 
morgens, de dag van de verkiezin
gen zelf, stiert en de CVP onmid
dellijk aan alle hoeken en kanten 
en zelfs aan elk kiesburee het be
richt van overlijden meldde Van 
lijken - eksploitatie gesproken! 

De Limburgse CVP-ers zijn nooit 
voor enkele viesheid verlegen ge
weest! Te Overpelt dient de bijval 
onderstreept van onze kandidaat Re
ne Evers die ongeveer 1100 stemmen 
behaa de op een totaal van ongeveer 
vijfduizend kiezers De lijst' haalde 
vijf verkozenen op de elf. Dr Ducha-
teau te Hoeselt behaalde met de lijst 
die hi,i aanvoerde eveneens vijf zetels 
op de elf Te Eigenbilzen behaalde 
de V aamse lijst opnieuw de meer-
derhe'd De lijst van Jeurisser — 
on.'e lijstaanvoerder voor de Senaat, 
haphle te Zonhoven tnans 8 zetels in 
pi ' s van 2 vroeger. 

D t IS de volstrekte meerderheid 
Veder vermelden we de uitslagen 

te \tiilen waar de V aamse lijst 4 
ze.eis behaalde, te Rosmeer waar de 
Vlaamse hist er 3 in de wacht sleep
te en te Lauw waar een hist met 
Vlaamse strekking, er 4 had Te Ha-
mont haa de de bekenQe notaris Ey-
ben thans drie zetels tegen vroeger 
1 

t<o tal van anaere plaatsen zijn er 
no«r mensen van ons verkozen op de 
nat -t verscheidene lijsten 

^ .als men bemerkt worden er 
scni,.,erende rezultaten in Limburg 
be 'c l:t 

Uet Komt er maar op aaa te dur
ven en te werken! 

KIJKEN ACHTER DE CIJFERS 
16 %. Een ontleding van de uitslag 
— o m . van het aantal en de verde
ling der bonte stemmen — houdt 
schitterende perspektieven in voor de 
parlementsverkiezingen 

Te Erembodegem — tweede belang
rijkste gemeente van het arrondisse
ment — behaalde de Volksunie even
eens een schitterende overwinning : 
20 % der stemmen met 2 zetels De 
plaatselijke CVP, die een «Vlaamse» 
lokvoge op üe tweede plaats had 
gezet om de Vlaams - nationale rush 
In te dammen en die in de kiesstrüd 
ze fs uitpakte met de figuur van Dom 
Modest Van Assche, vond er niet be
ter op dan dinsdag een koalitie met 
de BSP te sluiten. De Volksunie -
doorbraak lag waarschijnliik te zwaar 
op de maae 

Schitterende uitslag eveneens te 
Welle • 2 gekozenen met 25 % der 
stemmen. 

Te Denderhouten en te Dender
leeuw werden de percentages van de 
parlementsverkiezingen ver overtrof
fen, wat te'keTT! een zetel oplever
de 

... e overwinningen te Aalst - stad, 
te Erembodegem en elders leveren 
het bewijs dat de Volksunie - opmarsj 
in de Denderstreek niet te stuiten is. 

De verkiezingen zijn voor de Gent
se Volksunie een succes geworden. 

Op een totaal van 98.347 geldige 
Stemmen behaalden wij er 8.500, het-
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Het stadhuis ven SI. Niklaas, waar voortaan drie V.U.- verkozenen zullen zetelen. 
De verdere uitslagen in het Waasland waren praktisch overal even schitterend. 
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na een overwinning 

De uitslag van de gemeenteraadsverkiezmeren bracht ons een n ieuwe, 
zeer grote overwinning van de Volksunie . Zoa l s ik reeds voor dte radk) 
verklaarde waren de gemeenteraadsverkiez ingen nochtans niet het 
strijdperk waar de Volksunie maximale resul ta ten kan verhopen, o m 
da t de aktie van de Volksunie hoofdzakelijk gericht is tegen he t rege
ringsbeleid en de a lgemene pcJitiek der andere parti jen. Deze uitslag is 
oem ook verrassend en een onmiskenbaar voor teken voor een nog gro
tere voorui tgang bij de aans taande par lementsverkiezingen. 

Het is mij dan ook een aangename 
{dieht allen te bedanken die er toe 
bijgedragen hebben dit schitterend 
resultaat te bereiken : onze zo ver
dienstelijke propagandisten die zich 
onvermoeibaar ingezet hebben in de 
kiesstrLjid, de vele kandidaten die de 
»oed gehad hebben op onze lijsten 
te staan, allen die gesteund hebben 
sn- geholpen. 

Tevens wens ik allen geluk die tot 

gemeenteraadslid verkozen werden. 
Ik ben overtuigd dat zij het als 

hun plicht zullen beschouwen htm 
mandaat op v(»rbeeldige wijze te 
vervullen, in een geest van diensti-
baarheld ten overstaan van gans dte 
gemeenschap om m de grootst moe
gelijke mate het hunne bij te dra
gen tot het welzijn en de vooruit
gang van "lun gemeente 

De betekenis van deze verkiezm-

Nog een beeld uit de verkiezingsstrijd' : een van ife best geslaagde stunts 
was deze te Mecheien, waar Ir O. Renard het Klaarspeelde in een open wa
gen voor de officiële tribune te rijden ter gelegenheid van een publiciteits-
stoet De V.U. haalde te Mechelen op een haartje na de drie zetels. 

De Volksunie Gent-EekFo 

nodie t U, uw faraiiie en vr ienden uitt 

op naar 

GROOTS OVERWINNINGSBAl 

met het orkest Wal t ra van Stan Philips ' 

op» zartendkg 117 oktober a.s. te 21 u u r 

in de zaal Roeland, Kor te Kruisstraat 3» G e n t 

gen reikt echter ontegensprekelijk 
verder dan het gemeentelijk bela.dw 
Zij hebben de betekenis gekregem die 
wij er bewust hebben willen aan ge
ven : een duidelijjre waarscHuwing 
aan het adres van de regering en 
van de regerende partijen. Een waar
schuwing vooral aan het adres va;n 
de Vlaamse politieke mandatarissen 
van de traditionele partij en. Het is 
te hopen dat dez© waarschuwing zal 
begrepen worden en nieuwe kapi-
tulaties vooral dan in verband met 
de grondwetsherziening zullen uit
blijven. 

AUe oprechte Vlaamsgezindten mo
gen zich verheugen over de overwin
ning van de Volksunie in Vlaanderen, 
waardoor gelukkig maar een geldig 
tegengewicht in de politieke weeg
schaal geworpen werd ten overstaan 
van de vooruitgang van de PVV in 
de Brusselse agglomeratie en in 
Wallonië. De vooruitgang van de 
P W in Vlaanderen — die zeker niet 
dezelfde betekenis heeft als de voor
uitgang van deze partij in het overige 
landsgedeelte — wordt in de schaduw 
gesteld door de veel grotere vooruit
gang van de Volksunie, die waar
schijnlijk: de derde belangrijkste 
parti j in het Vlaamse land geworden 
Is 

wat zich m de Brusselse agglome
ratie afgespeeld heeft is een treurige 
uiting van een vlaamsvijandige 
geestesgesteldheid, " ^ e ' n i e l V goeê's 
voorspelt voor de toekomst. Een der
gelijke geestesg^teldheid iS oAl^ef-
enigbaar met de rol die Brussel als 
hoofdstad in dit land te spelen heeft. 
Het is een bittere vrucht van Vlaam
se zwakheid', van de kapitulatie van 
Hertoginnedal. Zwakheid imponeert 
niet en zal de inwoners van de Brus
selse agglomeratie zeker niet tot een 
herziening van hun houding ten 
overstaan van Vlaanderen en de Vla
mingen aanzetten Hier wordt ook 
treffend de schuldige verdwazing be
wezen van hen, m de eerste plaats 
de Vlaamse ministers, die de Vlaam
se randgemeenten bij de Brusselse 
agglomeratie wilden inlijven De uit
slag van de gemeenteraadsverkie
zingen in de randgemeenten bewust 
hoe groot de bedreiging is die op de
ze gemeenten weegt en die in de 
hand gewerkt werd door ze open te 
stellen voor tweetalieheid en verdere 
verfransing. 

De hoop om door de nieuwe taal
wetgeving in de Btusselse agglome
ratie een voor de Vlamingen aan 
vaardbare toestand te scheppen is 
meteen in rook opgegaan : het is 
maar al te duideliik dat de taalwet
geving, zoals in het verleden, een do-
("' Tetter zal blijven voor moedwillige 

gemeentebesturen. En geen enlMif 
minister, geen enkele regering zal de 
moed opbrengen tegen deze gemeen-
tebesturen in t e gaan. 

Ife tegenstellingen zijn scherper 
geworden. Het wordt nog moeilt|fe»ri 
deze in een unitaire staiat te av^e^ 
bruggen. Het gevaar wordt dan ooK 
nog groter dat van de Vlamingen on
duldbare, onmogeiijjce toegevingen 
zullen gevraagd worden om Brusaet 
en Wallonië t e paaien en het un t ta i -
re staatsregjme te redden. Daaroftï 
moeten ook onze waakzaamheid en 
onze weerbaarheid nog; groter wcw-
dien. Wij mogen zeker niet op onze 
lauweren rusten, doch ons bewus? 
zijn dat de grote slag nog volgt : de 
gemeenteraadsverkiezingen mja 
slechts een vooargevecht geweest, be-
slissend zuHèn de parlementsverlae-
zingen zijn. 

NkKMiaal zou een regering die een 
dergelijke afstraffing krijgt er oofe 
het passend besluit moeten uit treïB-
ken : het kiezerskorps moet ztHider 
verwijl de gelegenheid krijgen zicü 
rechtstreeks over het regenngstoe-
leid uit te spreken door parlemenSa-
verkiezmgen. 

Dat IS onze eis. Bet is evenweli te 
voorzien dat de angst van de twee 
regerende partijen voor het oordeel 
van het kiezerskorps zo groot is dat 
zij zich zullen vastklampen aan het 
bewind en het onmogelijke zuUen 
doen om tijd te winnen 

Wij zijn vast besloten de strijd 
voort te zetten tot de algemene ver
kiezingen. Daarom ook zullen wij een 
strijdfonds openen en een beroep 
doen op allen om ons financieel in 
s taat te stellen een langdurige kies-
strijd te voeren en vol te houden. 

De grote vooruitgang bij deze ge
meenteraadsverkiezingen — na onze 
spektakulaire vooruitgang in 1961 — 
verplicht ons tot nog grotere vooruit
gang bdj, de a,s parlementsverkiezin
gen De inzet is zeer belangrijk I e 
dereen^ Voelt a an dat^^-wtj' gekomeïi > 
zijn aaiï een ,kruiJ|Runt der wegen ea,i 
dat dè kansen op de verwezenlijking, i 
van het federalisme groter zijn dan 
ooit in het verleden. Mets mag daa 
eok verwaarloosd worden om <ïe 
Vlaamse openbare mening voor te 
lichten en de verkiezingen grondig 
voor te bereiden 

De overwinning die wij behaalden 
— en die alle verwachtingen overtrof 
— is een bewijs van he t groeiend' ver
trouwen in> de politiek van de Volks
unie en een aansporing om met ver
dubbelde ijver de strijd voort te zet-
ten niet in een geest van negativis
me, maar in een opbouwende geest; 
met de vasfce wil onze problemen op 
te lossen om de toekomst van ons 
volk te waarborgen in het Europa en 
de wepeld van morgen. 

mr. F. Van der Eist 

ANTWERPEN 
Opgelet. 
Alle trouwe plakkers en vaste m e 
dewerkers aan de kampagne te 
Antwerpen worden uitgenodigd op 
een mosselfeest, vrijdag 23 okto
ber Voor woensdag ek . naam op^ 
geven aan Dr Delahaye -

1 

A N T W E R P E N 

Z o n d a g 2 5 oktober 1 9 6 4 te 2 0 u u r 

PROVINCIAAL OVERWINNINGS-
BAL VAN DE VOLKSUNIE 

Feestzaal Pa l l ad ium 

Offerandest raat 42 , Antw,erpen. 

Met hulde aan de ve rkozenen en p ro 

pagandis ten door Rud i v a n der PaeJ 

en Et ienne Slosse. 
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MEER BEGRIP VOOR ZUID AFRIKA 
X«neinde de angsthazen van een bepaalde « flamingantische » pers gerust te 
BteUen, willen wij er op wijzen dat de titel liierlioven niet van ons is. Het 
is de titel van een boek van Dr. JL. Snetlage : een boek dat in zijn objek-
tiviteit, zijn politiek doorzicht en zijn eeriijldieid schril afsteekt tegen de 
argumentloze scheldpartijen en de bewuste of onbewuste halve waarheden 
en hele leugens die in de « gleichgesch altete » pers, in radio em. T/V. -OVK* 
Znid-Afrika verteld worden. 

Wie zich nog de reportage van 
Omer Grawet voor -de Vlaamse teïe-
iVisie "herinnCTt, zal ook de bescha
mende indruk niet vergeten «ajn, die 
het ^ b a t tussen de Vlaamse en Zuld-
Aïrikaanse joemaJisten op hem ge-
ina;akt heeft; beschamend, niet voor 
Zuid-Afrika en voor de overigens 
zeer óbjektieve, openhartige en zelfs 
kritisch - ingestelde titteenzettingen 
der Zuid - Afrikaanse joemalisten, 
maar wel voor het intellektuele peil 
van diegenen die hier de publieke 
opinie moeten vooilichten, en die 
zitati — 2oa3s het heerschap De 
Cüercq van het « Laatste Nieuws » 
1— bij gebrek aan argumenten be
dienden van beledigingen en scheld
woorden. 

De huidige mentaliteit van een ge
deelte der Europese intelligentsia, 
haar • konformistisch modernisme en 
haar beschamend gebrek aan intel-
léktuele moed en eerlijkheid zijn 
reeds een eerste resultaat van een 
kampagne die voor doei heeft het 
morele verzet van Europa tegen een 
ontwortelend en gelijkschakelend 
materialisme te breken en de basis 
onzer kuituur en onzer vrijheid aan 
te tajsten. Ss^aptomatisch is wel, dat 
het marxistische zowel als het kapi
talistische materialisme hierbij el
kaar de liand reiken. 

Tegenover Ben Bella omschreef 
Kroetsjef duidelijk de bolsjevistische 
taktiek : door een bevestiging van 
de bolsjevistische « vredeswil > het 
Westen moreel te ontwapenen. 

De kampagne tegen Zuid-Afrika is 
slechts één facet van dit morele on-
dermijningswerk. 

Het is daarom, dat wij de intellek-
tuele moed «n eerlijkheid van men
sen als een Rassinier, een Hoggan, 
een Taylor enz. niet genoeg kunnen 
waarderen, ook wanneer wij niet 
alles wat zij zeggen of schrijven voor 
100 % kunnen aanvaarden. Het is 
daarom ook dat wij tegen de waan
zin van wat de beroemde Zwitserse 
ekonomist Prof. Wilhelm Róppke 
€ der okzidentale Masochismus » 
noemde, tegen de politieke naïviteit 
en de geestelijke zelfmoordtenden
sen, de politieke moed en de verzets-
wil stellen van een open nationaüs-
Toe dat in de Europese geest en kui
tuur wortelt en dat Europa voor de 

ondergang in een marxistisch of ka
pitalistisch materialisme wil behoe
den. 

Het is daarom ook, dat wij een 
boek als dat van Dr. Snetlage met 
vreugde begroeten, omdat het mid
den het scheldkoor der haatdemago-
gen de stem van de rede en het ge
zond verstand, de stem van het Eu
ropese geweten doet opklinken. 

In de inleidiixg van zijn boek ci
teert de auteur hoofdzakelijk twee 
politieke denkers : Montesquieu en 
Ortega y Gasset. Zowel « L'Esprit des 
Lois » aJs « De Opstand der Horden > 
behoren tot de werken, die het po
litieke denken in Europa hebben be
ïnvloed en essentiële politieke waar
heden hebben geformuleerd. 

Vooreerst dient Montesquieu's op-
v«.tting, dat de konfcrete maatschap-
p^ijke situatie en niet de abstrakte 
menselijke natuur de sleutel tot 
waardering der wetten moet zijn, 
als vertrekpunt. Daarbij komt dan 
Ortega y Gasset's kritiek op de ver
ouderde en gebrekkige Westerse 
maatschappij - denkbeelden, en op 
het verkrijgen van politieke macht 
door de « horde ». 

Snetlage wijs hierbij tevens op het 
ontstellend gebrek aan normbewust-
zijn in de Westerse wereld, en op bet 
despotisme dat ook in een door de
magogie geleide demokratie aanwe
zig is. Zei Prof. Opsomer niet onlangs, 
dat België een oligarchie is met een 
demokratische fagade? 

« Geen aanklacht, maar sympa
thie •» is de titel van het eerste der 
vijf hoofdstukken, waarin het boek 
is ingedeeld. Het is ook het meest-
omvangrijke hoofdstuk : de auteur 
somt er een zestal redenen in op, 
waarom hij het Westen elk recht 
ontzegt om een aanklacht tegen 
Zuid-Afrika uit te spreken. 

Vooreerst heeft het Westen geen 
aanvaardbaar alternatief. Het gaat 
niet op de liberale demokratie en 
het parlementair stelsel als een 
schabloon op ieder volk en in elke 
situatie te willen toepassen. Voor 
een doelmatig funktioneren van dit 
stelsel zijn een aantal voorwaarden 
vereist, o.m. een zekere homogeni
teit in bescbavingspeil en volkska
rakter. Een tweede reden tot afwij

zing van de Westerse aanklacht is 
van morele aard : wie zelf door 
atoombewapening zijn bereidheid 
tot het vernietigen van miljoenen 
tegenstanders bevestigt, moet zwijgen 
over de mensenrechten. In de derde 
plaats is het een zaak van elemen
tair fair-play, een volk dat voor zijn 
toestaan vecht, niet in de rug te schie
ten. 

Ten vierde is de verhouding tussen 
blank en zwart in Zuid-Afrika geen 
uiting van rassenhaat : er is geen 
kwestie van meerwaardigheid maar 
van lijfsbehoud. 

Ten vijfde gaat het niet op zelf 
het kommunisme af te wijzen, maar 
aan een ander volk zijn enige ver
weermiddel tegen een afglijding naar 
het kommunisme te ontnemen. Ten
slotte is er nog het üno-handvest dat 
de inmenging in binnenlandse aan
gelegenheden van een ander land 
verbiedt. 

De argumentatie kan natuurlijk 
nog aangevuld worden. Belangrijk 
lijkt me daarbij, een vergelijking t e 
maken tussen de houding van de 
Zuid-Afrikanen enerzijds, die van an

dere blanke naties (Verenigde Sta
ten, Canada, Australië) anderzijds, 
tegenover de autochtone bevolking 
en de inwijkelmgen. In Zuid-Afrika 
werden de negers niet uitgeroeid zo-
a's de Indianen in Amerika, en werd 
de toegang niet ontzegd aan kleur
lingen, zoals in Canada en Austra
lië. 

De Boeren hebben de < diskrimi-
natie » zelfs zo ver gedreven, dat zij 
in de eerste en tweede vrijheidsoor
log geen lenkei beroep hebben willen 
doen op de negers, en dat ^ij de ne
ger niet hebben wiUen btootstellen 
aan de gevolgen van een oorlog, die 
de blanke voor zijn onafhankelijk
heid voerde. 

Het belangrijkste argument lijkt 
me echter wel het feit, dat de hui
dige siuatie een gevolg is van een 
misdaad waaraan gans Europa schuld 
heeft door medeplichtigheid, doox 
verzuiming of door lafheid. Dat de 
zwaarste schuld daarbij weegt op 
landen, die juist nu het heftigst te^ 
gen Zuid-Afrika tekeer gaan, maakt 
hun argumentatie er niet ernstiger 
om. Engeland heeft door de ^decime
ring der Boerenbevolking schuld .aan 
de huidige numerieke minderheids
positie der blanken. De Verenigde 
Staten hebben in de Boerenoorlogen 
de Britten gesteund met wapens en 
levensmiddelen. Wil men nu de toen 
begonnen biologische uitroeiing van 
het Dietse element in Zuid-AfrUsa 
voortzetten? 

tVervolg volgende week.) 

TONEEL TE BRUSSEL 
DE eOEDE OUDE TIJD IN DE K.V.S. 

Zirid-Afrlka : Voortrekkersmonnment 

Als opening van het voorseizoen 
kregen we een herneming van 
« Kom, doe eens wat » van Neil Si
mon. 

Voor het nieuwe speeljaar zijn 
aangekondigd : «De goede oude tijd» 
van Marcel Achard; « De opvolger » 
van Reinhard Raff alt; « Wie is bang 
voor Virginia Woolf » van Edward 
Albee; « De Sabijnse maagdenroof » 
van Curth Flatow; « De getatoeëerde 
Roos » van Tennessee Williams; 
« Romeo en Julia » van Shakespea
re; « Adam in Ballingschap » van 
Vondel; « Nana » van Staf Knop; 
« Suiker » van Hugo Claus; « Blaise > 
van Claude Magnies; « Tovaritsj » 
van Jaoques Deval; « Liefde kent 
geen tijd » van Roger Ferdinand; 
« Het strooien hoedje » van Eug. 
Lebiche. 

Er zijn wel drie Nederlandse stuk
ken voorzien, maar het leeuwenaan
deel (5) gaat weer naar de Franse 
stukken : de direktie heeft er een 
uitgesproken zwak voor, alhoewel 
iedeTeen nu weet dat deze werken 
niet veel om het lijf liebben, s'-echts 
te Parijs tot hun volle recht komen 
en 'het TCVS-gezelschap niet « lig
gen »• 

Daar elk stuk drie of vier weken 
gespeeld wordt en de verplichting — 
gelukkig — bestaat Nederlandse 
stukken op te voeren, moet het rijke 
wereldrepertoire (buiten de klassie
ke Shak«speare en de Sabijnse 
Maagdenroof, dat door de toneel-
maatschappijen versleten werd) het 
stellen met vier werken : de KVS 
schiet fctier geweldig te kort. 

Voor de officiële opening viel de 
keuze op « De goede oude tijd » 
(« Auprès de ma blonde »K een ver
ouderd werk dat hiervoor geenszins 
past. Naast gebreken als langdradig
heid, teveel aan personages, sommige 
te geïdealiseerde personages (oa. de 
oudjes), bezit het wel kwaliteiten, als 
mensenkennis, gevoelige, emotie
volle en gemoedelijke scenes en aif 
«n toe xafce en af humoristische 
gezegden, maar een lioogvlieger is 

het niet. De conceptie bij de kreatl^ 
na de eerste wereldoorlog kan on^-. 
neel geweest zijn, maar de « flash-* 
back > - metode is lang achterhaald. 

Waar de vertolking te Parijs m«t 
een stel «erste-rangsspelers schitte
rend en vooral specifiek Frans moet 
geweest zijn, kunnen W€ dit van de 
KVS-opvoering niet getuigen. 

De twee hoofdrollen zijn m goede 
handen bij Yvonne Lex (ditmaal 
door sober en natuurlijk spel, zeer 
te genieten) en Senne Rouffaer (e&n 
gewicht figuur, alhoewel het verschil 
in ouderdom in de verschillende be
drijven meer geaccentueerd mocM 
zijn) : Ze brengen perfekt-e toneelt
jes in een vlot samenspel 

Anderzijds heeft regisseur Anton 
Peters er verkeerd aan gedaan Nand 
Buyl toe te laten zich drie verschil
lende rollen toe te eigenen. 

Het is een schaduw op öe verto
ning, niet alleen omdat het opftre-
den van eenzelfde akteur in meer
dere rollen steeds storend werkt, 
maar vooral omdat van de drie ver
tolkingen weinig terecht komt : 'de 
eerste (de zoon) is stunteUg en on
beholpen; van de tweede (de Awier-
bol en proppenscliieter) fcain imen fc»et 
konventionele en het theatra e zo 
afscheppen *n )n de derde (de groot
vader) speelt hij z© mögehj,k QQg 
meer toneel met het oog oo Jan-
publiek. 

Dergelijke metoden zijn er voor het 
publiek en voor de andere leden van 
het gezelschap, die zich een gunstee 
kans ontnomen zien. gewoon onduld
baar 

In öe verdere ta rijke 'bezetting 
dient vooral Werner Kopers als de 
kostelijke pantoffelheid speciaa' ge
feliciteerd. 

De vertaler van dit werk werd met 
bekend gemaakt-— wel de leveran
ciers van een hoorapparaat en een 
siphon die op het toneel gebruikt 
worden! — maar gezien de vertalin
gen gewoonlijk door de direktie zelf 
geleverd woBden... 

J.V. 
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PERSSmGBl 

DE DIJKEN 

BREKEN 

De storm zit in de lucl i t . Het re

sultaat van zondag, vooral waar de 

landsverkiezingen het kl imaat be

paald hebben, heeft vr iend en te

genstander verb lu f t . Waar stroming 

kon gekoppeld voorden aan stevige 

organisatie zi jn de resultaten soms 

aangegroeid tot een vloedgol f . De 

.verwarr ing in de verschil lende kam

pen, b i j de perskommentatoren, is 

groot, leder tracht een ui t leg te 

geven in zi jn r icht ing. Eén zaak 

moet a l t i jd toegegeven. Een verdere 

Volksunie-opmars van groot formaat 

heeft zich zondag vo l t rokken. 

Standaard 
Moet het zaterdag reeds voelen 

aankomen hebben. Waar Manu Ruys 

in 1961 nog dierf propaganda maken 

voor de CVP beseft men bl i jkbaar 

al te best dat het gedrukt papier 

van de Standaard voortaan vooral 

zal moeten verkocht worden in 

Volksunie-kr ingen. 

« Het wachten is nu op de uitslag 

van zondagavond. Wi j kunnen 

slechts herhalen wat w i j woensdag 

schreven : Kies keur ig. Of m.a.w. 

geef een voorkeurstem aan een 

degel i jk Vlaamsbewuste kandidaat. 

Door sommigen is deze raad ver

keerd ui tgelegd. Zij zeggen « Waar

om niet radikaal zeggen : Stem 

CVP ». Anderen zeggen natuur l i jk : 

€ Waarom niet : Stem Volksunie ». 

Waarom niet ? Omdat w i j onmo

geli jk van ui t onze Brusselse re-

daktie een nauwkeur ig en eerl i jk 

oordeel over de duizend verschi l

lende li jsten en gemeentel i jke toe

standen kunnen vel len. En omdat 

w i j betrouwen op het verstand van 

de kiezer die in zi jn gemeente weet 

WIE er de goede Vlaamse kandidaat 

is, en hoe de machtsverhoudingen 

en de koalit iekansen tussen de ver

schil lende part i jen juist z i jn. Demo-

kratie is zelf kiezen, zelf oordelen. 

W i j beschouwen onze lezers niet 

als onmondige kinderen die tot in 

bet stemhokje aan de hand moeten 

worden gehouden. » 

Inderdaad, Manu, Vlaanderen is 

op vele plaatsen volwassen gewor-

La Wallonië 
Zondag kwam dan de uitslag. Gi j 

kent reedt verschil lende persbeoor

del ingen. La Wal lonië vat zeer goed 

de tendenzen samen. 

« Wi j t rekken volgende algemene 

konklusies. Een op te merken voor

ui tgang van de PVV - Een gevoel ige 

nederlaag van de CVP - Een minder 

afgetekende maar betekenisvol le 

teruggang van de BSP - Een ver

bazende sp rong 'van de kommunis-

ten . Gemeenschappeli jke nederlaag 

van de regeringspart i jen - De onop

houdende groei van de Volksunie 

in Vlaanderen - Beperkte en w e i 

nig betekenisvol le suksessen van 

het Waals Front - De zware neder

laag van de « Chinese kommunis-

ten » - De onbetwistbare zege van 

de « terug naar Luik «-lijsten in de 

Voerstreek. » 

LA CITE 
Het Waalse ACV-b lad ontdekt 

plots dat de verkiezingen toch in 

teken stonden van de algemene pro

blematiek. De « opgeloste taalkwes

tie » is doorslaggevend geweest. 

« Een andere vaststell ing : de ver

kiezingen werden in verschil lende 

gemeenten onbetwistbaar door de 

taalproblemen beheerst. Zo hebben, 

zoals voorzien, de li jsten «Terug 

naar Luik » een f l inke meerderheid 

in de Voerstreek behaald waar de 

verkiezingen het aanschijn van een 

volksraadpleging hadden aangeno

men. 

Te Ronse, waar de PVV haar 

campagne op de tweeta l igheid had 

afgestemd, w in t ze dr ie zetels. Ten 

slotte schijnt het groot aantal b lan

co-stemmen in An twerpen we l van 

het Franstalig mi l ieu van de Metro

pool afkomstig te z i jn . Er valt ook 

te noteren dat de lijst van de De

mocratie Chrétienne te Luik het 

f l ink heeft gedaan, wa t onbetwist

baar bewezen heeft dat de christen

democratische organisaties in het 

verleden aan de CVP een belang

r i jk aantal kiezers bi jbracht. Wat 

zich gisteren in Luik heeft voorge

daan, zou de CVP-kringen van de 

vur ige stad tot nadenken moeten 

stemmen. 

...Het succes van de Volksunie in 

Vlaanderen en van de Waalse li js

ten in de Voerstreek wi jzen ander

zijds op het öevaar dat de open

bare opinie voor de taalkwesties 

terug gevoel ig zal worden . 

De zaken staan zo, dat de proble

men van algemene pol i t ieke aard 

opn ieuw zeer kortel ings zul len wor

den gesteld met de ernstige moei

l i jkheden die daarmee gepaard 

gaan. » 

Gelukk ig is er een Vlaams radi 

kaal Front aan het groeien dat het 

zal kunnen opnemen tegen het 

Brussels fanatisme. 

Het Nieuwsblad 
Geeft beschouwingen over de 

toestand in de randgemeenten. Het 

word t du ide l i j k , zonder sterk Vlaams 

federaal gezag gaan w i | verder 

achteruit rond Brussel, ondanks alle 

CVP-verklar ingen dat na Hertogin-

nedal Vlaams-Brabant beve i l igd is. 

« Kraainem word t een reservaat 

voor de Franstalige Brusselaars, d ie, 

te zien naar de vi l la 's die daar ge

b o u w d werden, ook r i jk z i jn . De 

tweetal ige CVP behaalde er de v o l 

strekte meerderheid : 7 zetels, tegen 

1 voor de'social isten en 3 voor de 

« Liberté l inguist ique ». Er is dus 

geen probleem voor de samenstel

l ing van het kol lege, maar men ge

looft dat over enkele jaren Kraai

nem vo l led ig Franstalig zal wo r 

den. » 

De Nieuwe Gazet 
Dit l iberale Antwerpse b lad voel t 

scherp aan dat door het anti-Vlaamse 

fanatisme van de Brusselse en 

Waalse part i jbroeders de PVV in 

Vlaanderen we in ig kans zal maken. 

Het federal isme w o r d t onontw i j k 

baar, geeft deze l iberale krant toe. 

1 Toch mag men rustig aannemen 

dat ook in het Vlaamse land de ui t 

slag van de PVV sensationeel had 

kunnen zi jn indien niet zoveel CVP-

kiezers hun stem deze keer aan de 

Volksunie hadden gegeven. Hierui t 

z i jn zeker voor de nationale le id ing 

van de PVV enkele nutt ige lessen 

te t rekken. . . 

. . .De verkiezingen van ver leden 

zondag hebben reeds in belangr i jke 

mate de taalproblemen tot inzet ge

had. De Volksunie w ie rp ze in het 

debat in Vlaanderen, de PVV in het 

Brusselse en in sommige belangr i jke 

centra van Wal lonië, terwi j l de com

munisten in het zuiden van het 

land evefneens -de kaart van de 

Waalse Vo lksbeweging hebben ge

speeld. 

Het k l inkt misschien hard, maar 

eigenl i jk is men zondag in ons land 

een stap dichter b i j . het federal isme 

gekomen; en dan meer bepaald een 

federal isme met dr ie, want het 

Brusselse begint zich al hoe langer 

hoe meer tot een afzonderl i jk op 

tredend gebied te on tw ikke len , mèt 

eigen pol i t ieke reacties en opvat

t ingen die men elders in België niet 

terugvinden kan. 

De PVV-wal l inganten, die het fe

deralisme voorstaan, kraaien victo

rie; de Volksunie oordeelt dat het 

federal isme in Vlaanderen door

breekt terwi j l de Brusselse kiezers 

zich eveneens in een eigen pol i t ieke 

sturctuur beginnen af te zonde

ren. » 

LA LIBRE BELGIQinE 
Do opperpriester van « la Belgl-

que van 1830 » w i l koud en w a r m 

blazen u i t één mond. Men heeft 

zondag gestemd voor « de taa lvr i j -

heid » en wa t de Volksuniestemmen 

betreft , dat zi jn « ontevredenen >. 

« Twee fe i ten treden naar voor. 

Eerst en vooral het sukses dat in 

vele gemeenten de li jsten behalen 

die de « taalverdraagzaamheid » op 

hun programma hadden geschreven. 

Deze maal is de verdedig ing van de 

v r i j he id pol i t iek lonend geweest. 

Di t moet als hoopvol w o r d e n onder

l i jnd . Men zal de vooru i tgang van 

de Volksunie daar tegen stel len. 

Het is du ide l i j k dat de nederlaag 

van de CVP in franstal ige gemeen

ten omwi l le van de pol i t iek van 

Gilson niet wo rd t vergoed in het 

Vlaamse land, waar de aanhangers 

van het taalextremisme punten boe

ken. Maar het is toch du ide l i jk — 

w e onder l i jnden het reeds vroeger 

— dat deze Volksuniesuksessen te 

w i j t en zi jn aan heel wat andere 

d ingen dan de taalpol i t iek. De 

Volksunie is de strafmaatregel ge

weest van veel CVP-kiezers, zoals 

voor de oor log het V N V di t was 

voor de Katolieke par t i j . Het is het 

geheel van de regeringspol i t iek die 

op de korrel w e r d genomen. » 

Dat is toch du ide l i j k . Heel An t 

werpen stemde Volksunie omdat de 

tar ieven van de Flandriaboten z i jn 

opgeslagen. 

Het Volk 
Toont ons een Schildwacht in pa

niek. Wat moet er gebeuren nu 

noch de franstal ige noch de Vlaams

gezinden weigeren de hal f -en-hal f -

oplossingen van Lefèvre-Spaak te 

aanvaarden. 

« Er z i jn inderdaad twee manie

ren om het separatisme te doen 

zegevieren : het rechtstreeks b i j de 

we t tot werke l i j khe id brengen of 

het land onregeerbaar maken en 

elke andere oplossing doen stran

den. 

N iemand kan loochenen, dat de 

Brusselse kiezers de tweede manier 

aan ' t proberen z i jn , bewust of on 

bewust. 

Ook de socialistische Volksgazet 

doet deze vaststel l ing. W i j geven 

elders in d i t b lad , in ons persover

zicht, de door ons bedoelde tekst 

van de Volksgazet weer. 

Zelfs « Le Peuple » waarschuwt 

tegen de noodlot t ige gevolgen van 

wat te Brussel is gebeurd . 

Het succes van de Volksunie is 

even uitkomstloos. De Volksunie 

kan zetels w innen en kan de 

Vlaamse CVP en in zekere mate de 

Vlaamse BSP verzwakken; maar zij 

kan niets verwezenl i jken en zal 

nooit iets kunnen verwezenl i jken, 

om 't even op we lk gebied. En zi j 

verzwakt degenen, die voor het 

Vlaamse vo lk we l verwezenl i jken 

kunnen. Zi j slaagt er zelfs niet in 

zich te verstaan met de Waalse f e 

deralisten. In werke l i j khe id maakt 

de Volksunie een groot aantal 

Vlaamse stemmen pol i t iek onbru ik 

baar. 

En in elk geval is het l iberaal 

succes in Brussel en in Wal lonië 

onverzoenl i jk met het Volksunie

succes in Vlaanderen. 

Het ene succes neutraliseert het 

andere. De k loof tussen Vlaanderen, 

Brussel en Wal lon ië word t er mer

kel i jk door verdiept. Een dergel i jk 

verschijnsel, als de verk iez ingsui t 

slag van ver leden zondag, is een 

verwarr ingsverschi jnsel. Het is geen 

r icht ingsverandering in de pol i t iek. 

Het is een ui teenbrokkel ing van het 

kiezerskorps in twee verschi l lende 

r icht ingen. » 

De ruk naar het radikal isme heeft 

zich doorgezet, Vlaanderen- in-de-

rug-schietende Schildwacht. Tegen 

het fanatisme van de overzi jde be

schouwt nadenkend Vlaanderen U 

niet meer ais een Schildwacht m i j n -

-heer Van Cauwelaert. Het w o r d t 

« Zel fbestuur voor Vlaanderen » en 

niet «La Flandre part ie intégranta 

de la Belgique », 

DE NIEUWE GIDS 
In het l i j f reukorgaan van Lefèvre 

begr i jp t hoofdredakteur Van Haver-

beke het niet dat de Vlaamse CVP. 

paarden de haver niet kr i jgen dia 

ze verdienen. 

« Betekenisvol is het toch dat de 

Volksunie in Vlaamse centra als 

An twerpen , Gent Mechelen, Ronse^ 

e.a.m., een opmerke l i j k succes boekt 

te rw i j l de Vlaamse CVP het gelag 

r i jke l i jk betaalt. Zelfs de aanwez ig

he id van een Jos De Saeger, een 

Van den Daele, Verroken o f Derine 

die toch in Vlaams opzicht het ver

t rouwen genieten, heeft de neder

laag niet belet. 

Hier kunnen veel vragen w o r d e n 

gesteld en w i j vermoeden dat d i t 

in de schoot van de part i j zal ge

schieden. Heeft de Vlaamse CVP 

(d ie nog even vóór de verk iez in

gen een opmerke l i j k geslaagde s to-

diedag h i e l d ) , we l genoegzaam aan 

voor l icht ing gedaan ? Zi j had toch 

een hele pers te harer beschikking 

te rw i j l de Volksunie het moet ste l 

len met een paar weekb laden. 

Sommigen hebben de Vlaamse ver

wezen l i j k ingen van hun par t i j goed 

gekeurd « met de dood in het 

hart », te rw i j l zi j even later al het 

goede van die verwezenl i jk ingen 

prezen. Was dat we l een ge lukk ige 

houd ing ? » 

Het « zand in cf ogen, zand In ' t 

herte » van de Vlaamse CVP-zand-

zakken pakt niet meer M. Van Ha-

verbeke, dat zul len de parlements

verkiezingen nog du ide l i jker tonen. 

Vooral als Lefèvre de ze l fmoord-

pol i t iek van de CVP b l i j f t voortzet

ten. 

(zie verder biz. 13) 
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Drukt de verklaring af van Lefè-

Vre die aan de CVP-pers in onder

staande bewoordingen het bevel 

geeft « Liever Turks dan Vlaams ». 

De CVP heeft niets gemeen met de 

VU. Zij moet socialisten of libera

len verkiezen. 

« Het PVV-sukses te Brussel en in 

Wal lon ië heeft, onder vele opzich

ten , en hoe paradoksaal dat ook 

moge b l i j ken , dezel fde oorzaken als 

d i t van de Volksunie in Vlaanderen : 

het sukses van de enen en van de 

anderen is voor de CVP de sanktie 

voor haar vaste w i l zich, b i j de o p 

lossing van de problemen waarmede 

ons land is gekonfronteerd, op een 

nationaal standpunt te plaatsen en 

deze te zien in een perspekt ief van 

verzoening en verstandhouding. 

Voor het Vlaamse land l ig t de te 

vo lgen w e g du ide l i jk u i tgest ippeld. 

De CVP moet f ront maken en elk 

fikkoord verwerpen met een part i j -

waarmee z i j , op sociaal p lan even

min als op nationaal v lak, iets ge

meens heeft. j> 

Goed, heren van de CVP. Kato-

lieke Vlaamsgezinden zowel als 

vrijzinnigen zullen door dergelijke 

verklaringen gaan beseffen dat er 

voor Vlaanderen maar één redmid

del Is : een VLAAMSE VOLKS - UNIE 

van al de Vlaamsgezinden tegen het 

eenheidsfront dat de heren Spaak-

Lefèvre - Van Audenhove tegen 

Vlaanderen smeden in de grond

wetsherziening. In Sint-Niklaas werd 

dit reeds bewezen, CVP en BSP gaan 

er samen. Gedaan dus met de uit

buiting van het slogannetje van de 

« Kristelijke Eenheid ». Vlaams-na

tionaal Vlaanderen gaat voortaan 

zijn eigen weg tegen CVP, BSP en 

PVV in. 

Geeft toe dat dit Vlaams-nationaal 

besef reeds boven de oude tegen

stelling links-rechts begint uit te 

stijgen. De Volksunie verovert heel 

wat stemmen van links. 

€ Hoeft het gezegd dat ge l i j k 

aardige regel ing door de l iberalen 

slechts zal wo rden aanvaard, als 

d ie vo ldoende pro f i j t i g is voor de 

Brusselse belangen ? En meteen is 

het du ide l i j k dat de Vlaamse belan

gen hier het onderspi t zu l len de l 

ven . De PVV hoeft zich van de 

Vlaamse kiezers immers niets meer 

aan te t rekken want ze heeft er 

daar toch niet zoveel ; en in de 

franstal ige v leuge l van de CVP zal 

de sol idari tei t met de Vlaamse 

v leuge l ver te zoeken z i jn . Van de 

andere kant zu l len ook de socialis

tische leiders de franstal igen ter 

w i l l e z i jn ( nu meer dan ooi t ) o m 

dat toegevingen van d ie aard toch 

slechts aangerekend worden aan de 

Vlaamse CVP en niet aan de BSP. 

Dit laatste is wel iswaar niet meer 

juist, wan t de Volksunie heeft ook 

de socialistische rangen aangevre-

^fen, z)\ het Tn mfndere mate. Toch 

blijft da spreuk « verdeel en heers « 

haar waarde behouden. Het rechtse 

kamp in twee splitsen is nog a l t i jd 

het enige middel voor de Vlaamse 

socialisten om naar de macht te 

d ingen, zeker nu de gemeentever

k iezingen aantoonden dat zi j er nog 

a l t i j d niet in slagen om zelf door te 

breken in Vlaanderen. » 

Hier redeneert de Gazet verkeerd. 

Overal waar de Volksunie In die 

nieuwe open geest begint te werven 

en door te breken verplicht zij ook 

de BSP meer Vlaams te worden. Er 

komt een nieuwe indeling in België: 

Vlaanderen-Wailonië. 

Van Eynde poogt het nog voor te 

stellen dat alleen de CVP aan ons 

zou stemmen verloren hebben. Hij 

verwittigt de CVP. 

<c Maar hoe zit het met de CVP ? 

Deze staat geplaatst voor de twee 

andere NEGATIEVE RICHTINGEN, 

waar in een deel van haar kiezers 

ver leden zondag is weggev lucht . 

De ultra-conservatieven z i jn naar 

de l iberalen gelopen. 

« La Libre Belgique » en een deel 

van de Franstalige kathol ieke pers 

hebben daaraan f l ink meegeholpen. 

Een paar Vlaamse onbehendigheden, 

zoals de « ivlarsen op Brussel » heb

ben de rest gedaan om de CVP-ka-

tastroof in het Franstalig landsge

deelte, en vooral in de hoofdstad, 

te veroorzaken. 

De Vlaamse kathol ieke extremis

ten z i jn naar de Volksunie geho ld . 

Wat e lkeen voorzien kon, is ge

beurd : pog ingen om met « marg i 

nale » taalfanat ici , zoals b.v. p ro f 

Derine te An twe rpen , de schade in 

te d i j ken, werden een totale mis

lukk ing . Hun aantal voorkeurstem

men bewi js t het. Want w i e HUN 

bi jna federalist ische pol i t iek aan

h ing, stemde natuur l i jk veel l iever 

voor de Volksuniekandidaat , vooral 

wanneer deze dan nog een gewe

zen gemeenteraadsl id was, door de 

CVP inder t i jd binnengeloodst. 

Uit wat voorafgaat, b l i j k t al dat 

het voor de CVP erg moei l i jk zal 

z i jn IN TWEE RICHTINGEN TEGE

LIJK haar afval l igen achterna te lo

pen, wan t de twee r icht ingen z i jn 

precies tegenovergesteld en zi j zou 

toch enkel kunnen v ierendelen. » 

Waar Jos echter maandag nog 

schold op de Volksunie-propagan

disten in volgende stijl 

« Vooraanstaanden van de Volks

unie waren er b i j deze bende straat

schuimers niet te v inden . . . die la

gen waarschi jn l i jk al in hun bed. 

Het schijnt ons meer en meer .toe 

dat de l e i d i n g ' v a n de Volksunie 

niet goed meer in staat is de mach

ten, d ie zi j in naam van het fede

ralisme voor tdurend heeft opgeroe

pen, in handen te houden, We w i l 

len hun dan ook een ernstige en 

laatste waarschuwing toesturen : 

wanneer zi jzelf er niet in slagen de 

daden van hun bende opgeschoten 

u 
col iegelummels, aangevoerd door 

een stelletje misnoegde oud-SS-eri 

en tu t t i quant i te beteugelen, z u l 

len w i j dat zel f doen. Het fascls-

me heeft ons reeds eenmaal z i jn 

hiel laten voelen; w i j w i l l en di t geen 

tweede maal meemaken. » 

Dan werd het twee dagen later 

al een bezinning over de verhoudin

gen In België door de antl-Vlaamsa 

rol dia Brussel meer en meer gaat 

spelen. 

<t De PVV heeft — maar dan o m 

gekeerd — precies hetzel fde « taa l 

strijdsucces » geboekt als de Volks

unie ! laatstgenoemde haalde het 

met Vlaams taalextremisme b i j de 

kathol ieke V lamingen, de l iberalen 

met Frans bi j de kathol ieke bour

geois t 

Daarin l igt het gevaar besloten 

van de afg l i jd ingen die zondag 

merkbaar z i jn geworden. 

Gaat het zo voort , dan loopt het 

land gevaar onbestuurbaar te wo r 

den, doch nog méér, de w e g naar 

de verscheuring op te gaan. 

Dat de part i j van de zogeheten 

patr iot Vanaudenhove hiertoe haar 

b i jdrage levert is zéér jammer. 

Want men make zich geen i l l u 

sies : met de Vlaamse mensen, MET 

ALLE VLAAMSE M E N S E M , OOK DE 

MEEST GEMATIGDE, is een taalpo-

l i t iek zoals die door de Brusselse 

en Waalse PVV-ers wo rd t gedroomd, 

TOTAAL UITGESLOTEN. Wie ze zou 

wi l l en doorzetten, zou meteen het 

bestaan van België in het geding 

brengen. » 

Jos heeft het duidelijk teken aan 

de wand gevoeld. In de Antwerpse 

agglomeratie, op vele andere plaat

sen hebben reeds heel wat Vlaams

gezinden van niet - CVP - afkomst 

Volksunie gestemd. 

De Standaard 
Ruys buigt zich tot slot vol angst 

over de toekomst van de CVP. Zal 

zij de zelfmoord-politiek van Lefè-

vre blijven volgen ? 

« 2 . De CVP en de Volksunie 

kunnen in een aantal Antwerpse ge

meenten het schepenkollege vor

men. De vraag is : of de CVP daar

toe bereid zal z i jn en aldus een 

n ieuwe w e g zal opgaan, dan we l 

of zi j het t radi t ionele bondgenoot

schap met een linkse part i j zal ver

kiezen. De CVP staat hier voor een 

opt ie , die we l be langwekkend mag 

worden genoemd. 

3. De Vlaamse v leugel van de 

CVP kan niet anders dan een les 

halen uit het sukses van de Volks

unie. Het valt dan ook te verwach

ten dat zi j haar pol i t iek zal radika-

l izeren. Dit kan tot u i t ing komen 

in het Parlement, waar de zetelaan

passing de gedroomde gelegenheid 

tot kordater optreden biedt. Het 

moet ook een weerslag hebben op 

de onderhandel ingen m. b. t. de 

grondwetsherz iening. Het kan ten 

slotte b l i jken ui t een hern ieuwde 

aktie om tot een meer autonome 

Vlaamse part i j uit te groeiert. » 

WALTER LUYTEN 

DEZE WEEK OP UW SCHERM 
ZONDAG 
14.00 : Voor boer en tuinder — 
14.30 : Reportage van de Olym
pische Spelen te Tokio —- 15.30 : 
De Plintstones. 51e afl. : Oom Tex' 
erfgenaam — 15.55 : Te voet door 
Vlaanderen : Veume-Poperinge 
16 20 : Tienerklanken. Kld Thomaa 
Valentine, trompet en de Cotton 
City Jazz Band spelen oorspronke
lijke New Orleans-jazzmuziek — 
16.50 : XVIIIe Olympiade. Repor
tage van de t)lympische Spelen te 
Tokio (voortzetting) — 18 20 • 
Sportuitslagen — 18.25 • Klein 
klein, kleutertje — 18.45 : De beste,' 
avonturenfilm voor de jeugd 
19.55 : Weerbericht en mededelin
gen — 20.00 : TV-nleuws — 20.15 : 
Sportweekend — 20.40 : Midavond-
serenade, amusementsprogramma, 
mm.v. The George Mitchell Stngers 
p.lv. George Mitchell,-Anneke Grön-
loh, Rob van Reljn en de New 
Orleans Syncopaters o.l.v. Jan Bur
gers — 21.25 : In het Dlck Powell-
tlieater : Steve McQuee nstelt voor-
Beroering In de kleine stad, met 
Jackie Cooper, Susan Oliver, Dewey 
Martin, Pat O'Brien, Jackie Coogan 
e a. (12e afl.) _ 22.15 : TV-nieuws 
— 22.30 : Reportage van de Olym
pische Spelen te Tokio. 

WOENSDAG 

MAANDAG 
14.05 : Schooltelevisie — 18.30 : 
Reportage van de Olympische 
Spelen te Tokio — 19.65 : De Weer
man — 20.00 : TV-nieuws — 
20 25 : Openbaar kunstbezit, t Sint-
Maarten » van Antoon Van Dilck 
(1599-1641) — 20 35 : Pümtribune. 
De dagen zijn geteld, psycholo
gische film van EUo Petri met 
Salvo Randone — 22.15 : TV-nieuws 
— 22 30 : Reportage van de Olym
pische Spelen te Tokio. 

DINSDAG 
14.05 : Schooltelevisie — 18.30 : 
Reportage van de Olympische Spe
len ten Tokio — 19.55 : Hier 
spreekt men Nederlands — 20.00 : 
TV-nieuws — 20.20 : Voor geld en 
recht. TV-feuilleton met Richard 
Boone. 3e afl. ; Roodhuld, verkoop 
uw land I — 20.45 : Panorama — 
21.30 : Penelope — 21.55 : Gastpro-
gramma : De liberale gedachte en 
actie — 22.30 ; Reportage van de 
Olympische Spelen te Tokio ~ 
23.30 : TV-nieuws. 

17.00 : Televlsum — is.OO : ReDo». 
tage van de Olympische Spelen fc 
^ ^ * ? . — ^i-25 : Voetbal Rec lX 
streetee reportage van de wedstrit t 
Engeland-Belglö, gespeeld In h S 
Wembleystadlon te Londen. Tildeas 
de rust, osmtreeks 20.15 : TV-
nleuws — 2110 : Brand in de J o n » 
Jan, monologenspel In één bedrlK 
door Herman Heilermans — 22 15 • 
^oeklicht — 22.80 ; Reportage' van 
O S Q ? ^ ^ ' ^ , ' ^ ' ^ ? ® Spefen fe Tokio - , 
23.30 : TV-nieuws. 

DONDERDAG 
14 05 : Schooltelevisie — 18 30 » 
Reportage van de Olympische Spe
len te Tokio — 19.55 : Hier sp r eeS 
men Nederlands — 20.00 • TV-
nieuws — 20.2a : Van de hak op da 
tak, ontspanningsprogramma, gê-
prezenteerd door Yvonne Lex 
20.45 : De tv-produktle In BelglA 
documentaire — 21 25 : Première — 
21.50 : Gastprogramma. Het vrij» 
^°° J5 . , - Lekenmoraal en -filosofS 
— „22.20 : TV-nieuws — 22.30 to t 
22.30 : Reportage van de Olymr 
pische Spelen te Tokio. 

VRIJDAG 
18.30 : Reportage van de Olymj-
pische Spelen te Tokio — 19 55 : 
De Weerman — 20.00 : TV-nieuws 
— 20.20 : Maigret en de Inbrekers-
jxou-w, eerste van een serie detec
tiveverhalen van Georges Simenon, 
gedramatiseerd door Roger East T— 
21.30 : Ten huize van Reimond 
Klmpe, kunstschilder — 22 20 : 
TV-nieuws — 22 30 tot 23.30 : Re
portage van de Olympische Spelèa 
te Tokio. 

ZATERDAG 
17.00 : Reportage van de Olyia-
pische Spelen te Tokio — 18.55 : 
Zandmannetje — 19.00 : Tiener
klanken — 19.30 : Autorama — 
19.55 : Hier spreekt men Nederlands 
— 20.00 : TV-nieuws — 20.25 ; De 
wijkagenten : Een zwaardvis vangt 
men niet gemakkeljik. TV-feuille
ton (4e afl.) — 20.50 : Hildegarde 
Kxiet Show, een showprogramma 
van Trtlck Branns met Hildegarde 
Knef — 21.25 : Echo — 21.55 : 
Hollywood en zijn sterren, een 
reeks montages over de Amerikaan? 
se film van gisteren en vandaag, 
2o afl. : Heldinnen van het witte 
doek (Ie deel') — 22.20 • TV-nleuws 
— 22 30 : Reportage van de 01yn> 
pische Spelen te Tokio. 

AOLLUIKEN 

SOIXtnKEN 
In hout, staal, alumi
nium of plastiek 
Band- of «lektrlsche 
bedlening. 
A^a systemen. 

VENETtAAMffiS 
ZONNEBUMDEM 
Bedlening met 
koorden'of met 
stang en windwerk. 

VENETIAANSE BLINDEN 

mMBRILLA-'FLEX 

A.JEÜIISSEN-ClOOSTERMANS^ ZONEN P 

WENTILPOORTEN 
in hout, itaal, alamlnlmn 
of plastiek. 

Staodaardoitvoerlns el 
qaar gewenst model. 
Systemen aangepast aan é» 
>ard ran bet bouwwerk. 

Hand- of elektriaebe bedlenli>(. 

ZONHOVEN • TEL 132 31 

n t. ma nu 

VERKIEZINGSUITSLAGEN 
PROVINCIE LIMBURG 

ARRONDISSEMENT HASSELT 

C.V.P. 
Socialisten 
Liberalen 
Volksbelangen 

10.717 14 
4.333 5 
2.544 2 
2.417 2 

Gekozenen Volksbelangen : mevr. 
Kimpen (731), Vanheusden René 
(783). 

GENK 

C.V.P. 7.963 13 
Socialisten 3.707 5 
Volksbelangen 4.629 7 
Gekozenen Volksbelangen : Lambert 
Lensen (2360). Mevr. Olaerts-Geurts 
(2.321). Door Vandeuren (1019). Ge
rard Scheurs (803). August Bervoets 
(618). Jos Koll (664). Herman Buyse 
(1235). 

HOESELT 
C.V.P. 1.463 6 
Lijst Duchateau l!l09 5 
Gekozen li.1st-Duchateau : Duchateau 
Louis, Thoelen, Dulen, Lambrechts, 
Hardy. 

BERINGEN 

Onze enige V.U.-kandidaat op de Ka
tholieke lijst te Beringen, Maria Co-
lemont echtgenote Jacobs werd al
daar verkozen. Proficiat. 
Mevrouw Jacobs-Colemont is de zus
ter van onze provinciale secretaris Ir 
Clem Colemont. 

Voor de overige uitslagen in Limburg 
verwijzen wij naar blz 8-o. 
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OOST-VLAANDEREN 
GENT 
OverwinningskaraTaan Volksunie 
Gent zaterdair 17 okt. 64. 

Vertrek omstreeks 17 uur 30 op 
de Krijgslaan 

Te volgen weg : 
Krijgslaan, Zwljnaardsestwg, 

Steenakker, Depintelaan, Otter-
gremsestwg, Heuvelpoort, Marte
laarslaan, Riokemlaan, Perrer-
laan. Vanbeverenplein, Rijhove-
laan, Wondelgetnstraat Rabot, 
Buöhtenwalle, Prinsenhof, Brade-

rlj, Llevestraat, Steenstraat, Sleep-
Straat, St Salvatorstraat. Voor-
muide, Muldepoort, Meulested, Re-
dwplein, Meeuwstraat, Port Ar-
thuilcaai, S t Tlieresiastr., Muide, 
Voormulde, Sleepetr., Geldmunt, 
Veerlepleln, Koornmarkt, Veld-
Btraat, Kouter, Brabantdam. Ja
cob van Arteveldepl, KeizerkareU 
Bftr, St Jacob, Borluutstr , Stad-
hu», ontbinding. 

WEST-VLAANDEREN 
• • ^ • • • • • • i H i H K i a M i H H a H a B B 
TIELT 
]n memoriam. 

Op 7 oktober 11 verloren we te 
'rielt, na een If nge en p johjke 
ziekte onze ta-ouwe kampgenoot, 
ere-postmeester Jeroom Laveiis 
Jeroom was een plichtsgetrouwe, 
eerli]ke Vlaamse strijder Steeds 
voor alles was hij op post, stil 
mens weliswaar maar vol energie 
en met een flmke dosis herbenen. 
Ook voor de jongere VU - mensen 
was Jeroom een vriend waar meaa 
steeds bij te rade kon gaan. 

Beleefden we het met allen mee, 
dat « Mijnheer Lavens » reeds de 
sporen zajner kwaal m zioh dra
gende, toch nog de grote federa
listische betoging te Antwerpen 
vol geestdrift meemaakte? 

Het leven was hard voor deze 

SCHUIMRUBBERMATRASSEN 

met 

Gebreveteerdfc 

bedekkingslagen 

RESSORTMATR/SSEN 

(Brevet 529768) 

met 

Gebreveterde karkassen 

(Brevet 512767) 

«KCIAAL 
BREVET 

TE ZELE (O.-VL.) 
GEWATTEERDE BEDSPREIEN 
WOLLEN DEKENS 
Tel. (032) 44641 en 44642 

Indien L geen verkopt^ 
in uw omtrek kent stuur 
ons een kaarte en we 
zenden L het adres van 
de dichts bijgelegen ver
koper Star Zele. 

fiere Vlaming mt éen stuk De 
enggeestige aanlijgmgen werden 
ook hem niet gfespaard en m d» 
dolle repressieperiode werd o<* hiJ 
een s zwarte » Dat heeft Jeroom 
veel pipt gedaan, want — dit zien 
We nu op het doodsbencht Je
room heeft er nooat ovei gespro
ken — deze a zwaite » was zo 
maar Ridder m de Kroonorde, 
Ridder m de Orde van Leopold n , 
drager van de Burgerlijke Medail
le als beloning \oor zijn moed, 
zelfverloochenmg en vadei lands-
liefde tijdens de oorlogsgebeurte
nissen 

Dieper was het leed ecntei dat 
Mijnheer Lavens doormaakte toen 
hij na zware rampen en beproe-
vmgen werd verdacht gemaakt 
door mensen die normaal zijn bes^ 
te vrienden moesten zijn maar 
verblmd door geldzucht aan hun 
plicht van kameraadschap Jegens 
een ander nationalist tekort kwa
men en er niet voor terugdeins
den deze nobelp werker tot op zijn 
ziekbed moeiUikheden te berokke
nen Ontrouw en verdachtmakm 
gen hebben Mijnheer Lavens veef 
te vroeg van ons weggenikt-

Op zijn doodsbed heeft hii ech
ter allen vergeven 

Laat dit « In memonara i» voor 
aUe vrienden die verder strijden 
een aansporing tot bezmn ng zijn 

GEBOORTE 
Te Wilrijk weid op de dag van 

de verkiezingen 11 oktober m het 
gezm Gomaar Celig - Bellens een 
zoontje geboren Het kreeg de 
naam Dirk Meter werd mevr Wim 
Maes peter de heer Gustaaf Ce
lls Hartelijke gelukwensen van
wege de Volksunie 

Sociaal dienstbetoon 

ZOEKERTJ 
Dameskapper zoetst bekwame 

werkster "''e beviagen Hove Ka
pelstraat 70 of tel 03-51 26 71. 

Dringend Moderne winkel (voe-
dmg en specialiteiten» over te ne
men wegjens ongeval. Randgemeen
te Antwerpen Zeer ernstige zaak 
Geval van heirkracht S<*rijven 
ka>ntoor blad 

Welke Vlaamse vriend bezorgt 
me tweedehands mijn boek : 
« Strmdbeig I en II », ingen of 
geb Betaal goede prijs Adres : 
Piet Schepens Coupure (Imks) 71 
Gent TsU 09-23 15 58 

Pels ? 
EeD bontjaisje ? 
Een bontmante l ? 

wendt U vol vertrouwen 
tot het huis 
W GLAYKENS-flEVEN 
Oudergemselaan 328 
Etterbeek - Brussel 
Tel f8 37 01 
Alle 
inlichtingen op verzoek 

MECHELEN-AAN-DE-MAAS — SPOKTHALL 

Zondagavond, 25 oktober - 20 nur, grote dans- en 
showavond; onder het motto : Samen uit — Samen 
thuis met de medewerking van « The Texas Wild 
West Band » zes uitvoerders o.l v Joer River — een 
arigineel geheel, brengende een dolle teenag:erparodie 
in een hels tempo 

« Die Tyreler Holsacken Brudern » veertien uit
voerders! — o.Lv. Jos Van Beek; met een pleiade 
van vedetten — de charme zanger Bert Franssen, de 
TjTolerzangeres Jo Verly, de Weense zanger Jacky 
Manela. 

Het geheel wordt geleid en geanimeerd door de 
TV-vedette Jef Burm! — op de piano begeleid door 
Jef Van den Berg met daarbij als speciale gaste : de 
« Prinses van Vlaanderen » die eveneens zal optre
den. 

Vraaggesprekken met zeer gekende sportfiguren 
uit de omgevmg. 

Een avond om de moeilijlssten te bevredigen — 
voor oud en jong. 

Open vanaf 20 uur — de inrichting berust bij de 
kulturele organizatie Vriendenband Limburg. 

Buffet met alle soorten dranken. 

HOGE LOTEN 
van 

10.000.00ff F 
2.000.000 F 

1.000.000 F 

500.000 F 

tn SS 02S LOTEN van 
200.000 F tot 400 I* 

Het Biljet 200 F 
Het Tiende 21 F 

ANTWERPEN 

ANTWERPEN 
late maandag en 3de vrijdag, vaa-
af 20 uur t Peter Benolt » Prank-
rijkle) 8 Volksver t R Mattheys-
sens 

BEERZEl. 
Eerste en de 3de vrijdag v.CL 
maand 19-31 uur, Veldenstraat 1 : 
G Van den Boech 

BORNEM 
Elke eerste zondag van 11 tot IS 
uur Dhr Ward Rolus < Ami >. 
Grote Markt. 

BOOM 
2de maandag der maand, 20 uur • 
21 Qur öi] Mettiemans. Pr De 
Schutteroaan 17 Volksvert R 
Mattheyssens 

DüFPEi 
Elke donaerdag van 16 tot 17 uui 
DlJ Va- Loven. Kerkstraat Dhr 
Ludo Sels 

GEEL 
Elke vrijdag 18 uur 20 uur. War 
terstr 31 Tel 585 35 Dr Jur Jo 
Belmans 
LIER 
3de maandag der maand, 21 uur 
22 uur Café « De Hoorn ». K. Al-
Dertstr 8 Volksvert R Mattheys-
sens 
2de en Me aonaerdag van de 
maand Van H uur 45 tot 15 uur 
15 Dhr Ludr Sels. 

KONINiaSHtJOlKl 
Iste en 2de donderdag Van 13 uur 
80 töt 14 utir 30 bij Van den Wyn-
gaert Dom Dhr Ludo Sela 

ledere vierde woensdag van de 
maand te 20 uur tn het lokaal 
« Tyl » 

MECHELEN 
Tweede vrijdag van 20 tot 20 uur 
30. « Guldenhuls », Veemarkt 
Dhr Wlm Jonssen. 
3de maandag der maand. 19 uw 
30 20 uur 30 Oafé < Opslnjoor-
ke », Markt Volksvert R Mat-
thevssens 

TORNHOOT 
4de maandag der maand, 19 uur -
20 uur Café « Cambrlnus ». Grote 
Markt Tel 42155 Volksvert B. 
Mattheyssens 
Elke vrijdag 18 uur 20 uuz. 
Graatakker 142. teL 42105 Dhr Jk 
Van Bruggen. 

Diepestraat 44 (tel : 32.44.30) 

A N T W E R P E N 
Al le kwoliteitssq^elgoed 

Spellen voor groot en klein 

Alles voor modelbouw 
—•— 

Dlnky - Gorgl - Match Box 
Lego - Sloliet - Matador 
Jumbo Airlix - Schildpad 

enz. enz. ena. 

WEST-VLAANDEREN 

ASSEBROER : 
ESke dinsdag 20 uur - 21 mttt 
Tulnstraat 6 

BLANKENBERGE 
Elke maandsig, woensdag en vrij
dag, 19 uur 19 uur 30 Groen»» 
straat 45 Dhr O de Conlnck. 

BRüGGJi . 
Elke zaterdag. H utir 30 • 12 uur. 
Lokaal Vhssmghe. Blekersstr. X 
Advokaat G van In. 

DIKSMüIDE 
Iste maandag der maand, 18 utir • 
20 uur » Vlaams Huls », IJzeaf-
laan 83 Tel 051-507 49 VoUu-
vert L. Wouters. 
Iste zaterdag der maand. 15 tmr • 
16 uur « Vlaams Buis ». Dhr M. 
Lootens. 
Elke zondag vjn, c Vlaams Hulsi. 
Ir A De Ganck 

GISTEL 
Op afspraak P. Bortlerlaan 27, 
tel 059-285 09 Dhr M. ZwaenepoeL 

KOEKELARE 
Op afspraak. Oostmeetstr 66 A, 
teL 051-580 31 Burgem E Lootena 
Elke zaterdag. 10 uur 30 11 utur 
30. Lokaal t Vlaams huls t Bhsar 
bethl 105 Dhrn C de Coninck en 
P Claeys 

KORTRIJK 
iste maandag der maand. 18 uur-
19 uur j Vlaams Huls », Groenin-
gestr tel 056-225 22 Senator Dle-
pendaele 

KNOKKE : 
Iedere zaterdagvoOTmlddag, op af
spraak Steenstratelel 8, tel 109 37. 
Dhr B Van Maldergem. 

NIEUWPOORI 
Elke werkdag vanaf 18 uur Canap 
dalaan 9, teL 058-231.37 Dhr U 
Mertens 

OOSTENDE 
Op afspraak, Wapenpleln 9 Ctel 
059 763 28) U Van de Wegha 

ST-ANDRIES : 
Elke zaterdag voormiddag. Langs 
Molenstraat 64 Dhr E Maes. 

ST KRÜIS , 
Elke weekdagavond {uitgenomen 
zaterdags). Vuurkrulsenlaan 8. Dbr 
M. Leroy 

ST-MICHIELS : 
Iste vrijdag dw maand, 18 uur 30-
19 uur sa Rljselatraat 239. 

WESTENDE 
Alle werkdagen vanat 16 uui. Ko 
nlng Ridderdljk 13, tel. 059-202.6a 
Ir O Huyghebaert 

WEVKLGEM 
IedK« aaterdag en zondag op at* 
spraak Lauwestraat 124. tel. 
420 70. Dhr HerwijD Vaodenbul-
cke. 

Vooj aw leeateu o n t 
v a n g s t e n en persoonl i jk 
gebru ik • Isca - Wi jnen -
C h a m p a g n e . Honderd t e n 
h o n d e r d voordellgei k w a 
l i te i t verzekerd- V l a a n d e -
r e n s "bruisende s chu lmwl jn 
(«Blauwvoet») Ka ta logus 
op a a n v r a a g , speciale kor
t i ng a a n VD IMLARCEL 
WEYNS T r a n s v a a l s t r a a t 
44 - Be rcbem Antwerpen . 
Telefoon {»/301478. 

http://10.000.00ff


A N T W E R P E N 

HOBOKEN 
E m verkozene. 

Ja Vlaamse vrienden, zover is 
het nu ook te Hoboken, dat is 
werkelijk knap gewerkt! 

Laaigs deze weg dankt het be-
Btimr alle medewerkers die door 
hun onvermoeibare arbeid de 
strijd tot een goed emde hebben 
geteacht. 

Tevens danken wij alle Vlaam-
Ce kiezers m Hoboken, die hebben 
bijgedragen tot de overwinning, 
het behalen van 1468 stemmen 
mag wel een overwinning over de 
ganse lijn genoemd worden. 

Onze tegenstrevers waren zeer 
verbaajsd dat ook de Volksunie een 
zetd heeft behaald te Hoboken, 
dat had men niet verwacht! 

U kunt dan ook de uitbundige 
en uitgelaten vreugde van de 
naaste sympathisanten begrijpen 
die na weken van zware arbeid 
al de mspanningen zagen be
loond. Toen het reeds licht werd 
waren er nog die de overwinning 
aan het vieren waren. 

Wij blijven niet stilstaan, want 
na de vreugde komt weer de ^ -
beid. Zaterdag colportage door 
Hoboken, met onze gloednieuwe 
mlkrowagen die ons veel diensten 
bewera bij de kiesstrijd, bijeen
komst te 2 utir aan zaal Breughel, 
Kloskplaats, wij rekenen op Uw 
aanwezigheid, tevens rondrit door 
Hoboken. 

B R A B A N T 

AAESCHOT 
Volksvergadering. 

In de periode die volgt op de 
gemeenteraadsverkiezingen en de 
parlementsverkiezingen vooraf
gaat, zal de grondwetsherziening 
weer onze bijzondere aandacht 
opeisen. 

Over dit allerbelangrijk pro
bleem dat rechtstreeks ons gezin, 
de toekomst van onze kinderen en 
tenslotte <aize eigen geldbeugel 
aanbelangt, verneemt U alles op 
onze grote volksvergadering van 
de W B die plaats heeft op 23 ok
tober te 20 uur, in zaal Florida, 
bij Nest Sterckx, Leuvensestraat 
te Aarschot. 

De Heer Paul Daels, algeme«i 
voorzitter van de W B , zal het ka-
pitEile belang van de grondwets
herziening voor Vlaanderen ver
duidelijken. 

Wij verwachten ditmaal de gro
te massa! 

Wie onze vorige vergaderingen 
heeft bijgewoond is zeker weer op 
post en brengt vrienden en ken
nissen mee. wie tot nogtoe onze 
talrijke uitnodigingen nog niet 
beantwowdde, mag nu zeker niet 
af^jdlg blijven. 

BRUSSEL 
Herinnering^en aan de frontbewe
ging. 

Op 20 oktober a.s. te 20 uur zal 
In de Vlaamse Club, J. van Praet-
straat 28 te Brussel I, de heer J. 
Oool, oudstrijder 1914-1918, een 
spreekbeurt houden over zijn her

inneringen aan de frontbeweging 
1914-1918. 

Deze bijeenkomst wordt belegd 
door de afdeling Brussel van het 
Verbond der Vlaamse Oudstrij-
ders. 

EVERBERG 
Op zondag 25 oktober te 10 uur 

(voormiddag) houdt Pater M. 
Brauns in de Rubenszaal (aan de 
Verk) een spreekbeurt over <dDoel 
\n wezen van de Vlaamse strijd, 
bijbels belicht ». 

Wij verwachten dat alle welden-
Venden uit de streek er zullen aan 
houden deze voordracht bij te wo
nen. 

MEISE 
De afdeling . Meise geeft haar 

jaarlijks dansfeest op 17 oktober 
1964 te 21 urn- in zaal Kursaal 
met het orkest Jonny Rockm. 

L I M B U R G 

LIMBURG 
Let wel: 

Het telefoonnummer — ten 
huize van de provinciale vrijge
stelde, Gustaaf Begas, is 011-
16.156, dit ter inlichting van de 
kaderleden. 

Steunfonds Limbm-g. 
Nu de gemeenteverkiezingen 

achter de rug zijn kan er voor
zeker weer wat geld en tijd be
steed worden voor de nakende 
grote verkiezingen. Onze propa-
gandabrosjuur zal hiervoor tijdig 
moeten klaar gemaakt worden. 
Tot heden hebben We reeds een 
mooi bedrag toegezonden gekre
gen namelijk ongeveer 50.000 P 
hetgeen 1/3 is van het beoogde 
bedrag. 

Wij zijn ervan overtuigd dat 
het ontbrekende bedrag zal ge
vonden worden mede met uw 
hulp en steun. Wie wil storten 
kan dit op PR 481526 van de prov. 
secr. Clem Oolemont, Nieuwerker
ken. 

Vorige week ontvingen we vol
gende bedragen : 
Naamloos uit Koersel 50 P 
V. Torbeyns Brussel 50 P 
Clijsters Leo Neer^abbeek 200 P 
G. Hubens Tongeren 70 F 
Voor Maaseik, in postzegels 100 P 
Naamloos A.S. Tongeren 40 P 
Clijsters Lowie Gruitrode 100 P 
Vorige bijdragen 49.056 P 

Huidig totaal 49.666 F 

MECHELEN AAN MAAS 
We roepen elk nationalist met 

aandrang op aanwezig te zijn op 
de gezelschapsavond a.s. zondag
avond 25 oct. tn de sporthal te 
Mechelen aan Maas ingericht 
door Vriendraitaand Limburg. Op 
gebied van outspannmgsavonden 
heeft Vriendenband ieder Jaar een 
groot succes geoogst en de inzet 
van dit winterseizoen zai beslist 
alle vorige prestaties overtreffen. 

Niemand minder dan Jef Burm 
zal deze avond leiden. Het inter
nationaal Tyrolerorkest Jos Van 
Beek met elf uitvoerders zal de 
dansavond opluisteren. 

Jong en oud zal er zich beslist 
buitengewoon goed vermaken. 

We rekenen stellig op de aan

wezigheid van U en uw vrienden 
want op deze wijze kimt U de 
Vlaamse beweging op de meest 
aangename wijze steunen. Begin 
te 20 uur. 

O O S T - V L A A N D E R E N 

ERWETEGEM 
Broederband. 

Op zaterdag, 24 oktober, te 8 
uoir, vindt ons vierde Vlaams fa
miliefeest plaats in de zalen van 
Ad Fundum, te Erwetegem. 

Ditmaal staat het feest in het 
teken van de doop van Broeder
band. 

Mevr. Dr. HU. Gravez aanvaard
de het meterschap; de heer Van 
der Kinderen het peterschap. 

Korte toespraken door de heer 
Ward Hermans, volksvertegen
woordiger Dr. Leo Wouters en de 
heer Toon van Overstraeten. 

Eerw. Pater Braims houdt de 
feestrede. 

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

Alle zater- en zondagen 
Opper Beieren orkest. 
Stemming - plezier. 
Alle dagen, 's middags CD 
's avonds beste keuken, 
niet duur. 
Vanaf 's morgens 
tot 's nachts 
koud buffet en koffie. 
Bijzonder ingericht voor 
groepsreizen scholen enz... 
Parking voor honderden 
autobussen en auto's. 
Alles prima verzorgd 
en goedkoop. 

D O R T M U N D E R 
Thierbrauhof U 
Groenplaats 33 te Antwerpen 

prima koud buffet. 
Open dag en nach t 
Zalen voor vergaderingen, 
enz. 
Van nu af Herman Segers. 
oude baas van Monopol 
Gent aan de tapkraan. 

D O R T - B I E R E E L D E R 

Oude Markt 22 Leuven 
Schoonste bierkelder 
van het land. 
• 
Niet vergeten dat men in 
de drie lokalen de echte 
Dortmunder Thierbrau 
drinkt met de 2 Hertjes. 

Niet vergeten : weldra 
DORT THIERBRAUHOF III 
te Brussel. 

Vlaamse liederen worden ge
zongen cmder de leiding van Wies 
Pee. 

Al deze plechtigheden gaan ge
paard met een gezelhg avond
maal. 

Stuur onmiddelhjk uw toetre-
dmg en stort op PCR 710.23 van 
A. De Troyer, Leeuwergem (100 F 
per persoon). 

GENT 
Bormsteiitoonstelling. 

Tentoonstelling gewijd aan het 
leven van Dr. August Borms, op 
zondag 18 oktober 1964, vanaf 10 
uur doorlopend de ganse dag in 
het lokaal Rome, Kleine Vismarkt 
2, Gent. 

Voor al 
uw wijnen en likeuren t 

GROOTHAHDEL F.S. 
Liersesteenweg 372 
M B C H t f L B N 

W E S T - V L A A N D E R E N 

DIKSMUIDE 
Op zaterdag 24 October in de 

feestzaal Vlaams Huis : Vlaams 
Herfstbal Het orkest de « Zee-
kanters » 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. 

POPERDVGE 
Staf Bruggen - herdenking. 

De Vlaamse Toneelbeweging 
voor West-Vlaanderen, nodigt alle 
Westvlaamse toneelvrienden uit 
naar Poperinge op zon^i^ 18 <*-
tober 64. 

Te 10 uur wordt in de O.L. 
Vrouwkerk (Kasselstraat) een 
plechtige hoogmis opgedragen ter 
nagedachtenis van meester Staf 
Bruggen. 

Alle Westvlaamse toneelkringen, 
die met de meester mochten sar 
menwerken (o.m. uit Poperinge, 
leper, Reningelst, Rximbeke, Wa-
regem) worden hier in het bij-
zmider uitgenodigd. Deze mis zal 
bijgewoond worden door Mevrouw 
Staf Bruggen (Tilly Van Spey-
brouck) en de zoon Herman Brug
gen. 

Te 14 uur 's namiddags heeft 
er in de zaal Belfort (Grote 
Markt) een kontaktbijeenkomst 
plaats, waar de Vlaamse Toneelbe
weging in Westvlaanderen wordt 
besroken. Alle belangstellenden 
zijn welkom doch dienen zich 
vooraf aan te melden op het gouw-
sekretariaat der Vlaamse Toneel
beweging : Reningielstsesteenweg 
50 te Poperinge. 

11 Wie is Wie? ». 
Op de vooravond te 20 uur, za-

tö-dag 17 oktober, heeft in de gro
te zaal Belfort te Poperinge een 
Vlaamse volkstoneelavond plaats 
met de « Groep Herman Brug
gen s. Vooraf zal de persoonlijk
heid van Staf Bruggen belicht 
wtrden door Mr. Antocaa Samyn, 
advokaat te leper en oud-mede-
werker aan het Vlaamse volks
toneel. Daarna volgt er de pre
mière van : « Wie is Wie? », een 
fijnzinnige komedie door Scheu 
en Stiller. Het zijn dezelfde to
neelauteurs van de « Grote Hee: 
<^ Klein EUaiid » destijds met 
veel sukses door de « Groep Her
man Bruggen » gespeeld. Met zijn 
gekend vertalerstalent heeft Ha--
man Bruggen dit stuk vertaald 
en onder zijn regie brengt de 
Groep te Poperinge aldus de pre
mière en tevens de kreatie in het 
Nederlands. De daaropvolgende 
zondag wordt hetzelfde stuk 's na
middags-reeds gespeeld te Pervijze 
en 's avonds te Langemark. Zo 
wordt 18 oktober werkelijk een 

Westvlaamse toneeldag in de geest 
van Staf Bruggen. Voor de pre
mière te Poperinge kan men toe-
gangskaarten tegen 40 en 25 F be
komen m het Belfort, Grote Markt 
29 te PopCTinge. Tel. (057)332.14. 

Aanbevolen 
Huizen 

H E R B E R G E N ' 

Geniet van de lekkere 
koffie «De Olifant» 
in het Vlaams Huis 

« PETER BENOIT » 
Frankrijklei 8 Antwrerpen 

Op doorreis te Aalst : be
zoek het Vlaams Huis 

« DE VRIENDSCHAP 
Kerkstraat 9 

(bij Grote Markt) 

Bar Bowling Buffet 
OOSTHOEK 

Oosthoekstraat l ï 
KNOKKE - Tel. 63.811 

VLAAMS HUIS 
Ijzerlaan 82 Tel. (051)50749 

DIKSMUIDE 
Uitb. Leo Vreese 

Feestzaal voor groepen 
* 

E L E C . Af>PAR. 

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 D e u m e Z . 
Van Havrelel 70. T. 356317 
Agent De Coene Kortrijk 

Plastic vloer en trapbedek-
Mngen Dellflex - Taplflex 
enz. Inlichtingen : 
Claessens-Cornelis Schut-
str. 18 Deume T. 36.13 12 

Voor uv modern Interieur 
EURO-DOMI 

Kruidtulnlaan 6 Brussel 
met Geschenken-kelder 

Bouw- veranderlngs-
herstelUngswerken 
SEGERS Adriaan 

Steynstraat 187 
Hoboken Tel. (03)37.43.81 

B O E K E N T I J D S C H R . 

Voor al uw Vlaamse lektuur 
Eén adres • 

Boek- en dagbladhandel 
Paul B E Q U E T 

Nassaustraat 6 Antwerpen 

H O T E L - R E S T A U R A N T 

Bezoek bet Payottenland 
goede spijzen vindt ü in 

afspanning 
« DE KROON » 

OX-.V.-Lombeek (054)32381 

« V laams Huis » Knokke 
Kamers vol pension -

gezellige sfeer 
Vermindering v groepen 
Elisabethl 105 T 632 70 

Vlaams Huis Breughel 
de Smet de Naeyerlaan 141 

BLANKENBERGE 
Telefoon (050)41637 

Vol Pension 30 kamers 

U U R W E R K E N 

Zwitserse uurwerken 
bij meester uurwerkmaker 

SLAETS 
Dewlnterstr 11 Oudergem 
T. 72.45 43 terminus tr 35 
10 % korting leden V.U. 
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\6 
DE VOLKSUNIS 

O „ E uitslag van de verkle-
efngen Kan onder verscheidene bena-
piingen samengevat worden : taal-
ptnjd scherper dan ooit; grote stap 
op weg naar het federahsme; vloed
golf van stemmen naar de oppositie
partijen. Er is echter ook iets anders 
dat opvalt en dat nog niemand naar 

E _ VENMIN werd veel aan
dacht besteed aan de Waalse Ujsten. 
In de provincie Luik behalen ze geen 
noemenswaardige uitslagen. De kleur-
politici zijn daar zeer ekstremistisch 
Waals. Anders is het in Henegouwen. 
Te Jumet, Marchienne-au-Pont, Mon-
tignies öur Sambre en Roux, halen 

het drievoud. Voor de eerste maal 
doet een verkozene op een zuivere 
Vlaamse lijst zijn dn trede in het Brus
sels stadhuis ! Zijn lijst haal t slechts 
100 stemhaen minder dan die van de 
francofonen. (Voor de francofonen 
zit er te Brqssel en randgemeenten 
eveneens een zetel in, zo ze hun 
krachten* Bv^i^delen. Naast een paa t 

W 

DE MA 

voor bracht en wel het feit dat de 
Volksunie bezig is in Vlaanderen de 
P.V.V. te verdringen van de derde 
plaats. 

V OORALEER wij de verkie
zingen in het algemeen en voor de 
Volksunie in het bijzonder bespreken 
wensen we eerst een bedenking te 
weerleggen en wel die dat de Volks
unie bang was voor de gemeenteraads-
verkiezmgen. Eerder het tegendeel 
was waar. We beschouwden ze als een 
goede aanloop, een goede oefening 
voor de parlementsverkiezingen. Ze 
betekenden voor de Volksunie een 
laatste repetitie, die ons vele aanwij
zingen zou geven en die zou laten zien 

' hoe sterk we gegroeid waren, wat het 
vertrouwen in ons zou vergroten en 
'ons een uitermate sterke bazis zou 
Verschaffen voor de parlementsver
kiezingen. Als de twee regeringspar
tijen meenden ons in verlegenheid 
te brengen met eerst de gemeente
raadsverkiezingen te houden hebben 
ze de bal lelijk mis geslagen. 

Waalse lijsten samen 13 zetels of on
geveer 8.000 stemmen. Deze vier 
plaatsjes liggen in het grootste ar
rondissement van Henegouwen, het 
arrondissement Charleroi dat 11 ze
tels telt. Het kworum halen in Tiet 
arrondissement Charleroi moet dus 
niet lastig zijn en een paar zetels 
kunnen zo voor Henegouwen in het 
bereik zijn. Het zou de eerste maal 
zijn dat een Waalse partij verkozenen 
naar het > parlement zou sturen. 

verkozenen van de Waalse lijst zou 
er in de volgende legislatuur ook een 
waarachtige BrHiSselse francofoon in 
het parlement kunnen zetelen ! ) . 

Verder halen Vlaamse lijsten 7,6 t.h. 
te Halle, 4,5' t.h. te Evere, 2.5 t.h. te 
Molenbeek en 2,5 t.h. te Ukkel wat 
overal op piinstens een verdubbeling 
wijst in verhouding tot het percen
tage steqamen in 1961. En in de rand
gemeenten is het nog beter ! 

ELKE besluiten te halen 
uit de , gqmeepiteraadsverkiezingen ? 

Vooreerst dat we naast heel wat 
C.V.P t^emn^en • ook veel stemmen 
van de B.SP. wegkaapten. De stelling 
die we h^rhp^ldehjk vooropzetten en 
waarvoor we soms heel wat kritiek 

(kj-e^eh^ blipek de juiste. Wij zijn dus 
op de'gdède weg. 

Ten tweede dat de Volksuniespring-
tij klaar staat voor de parlements
verkiezingen Te Antwerpen liggen 
5 zetels in het bereik, in Brabant 3, 
in Oost-Vlaanderen 4 en in Limburg 

West-Vlaanderen kunnen we het 
Iworum halen met minstens 3 zetels 

en mogelijk meer. Of we 11 of 12 ze
tels halen of 15, 16 of 17 hangt gro
tendeels van ons hard werk af. Ook 
de gemeenteraadsverkiezingen hebben 
bewezen dat waar het meest gewerkt 
werd de uitslagen het best zijn. Al
leen vertrouwen op de gunstige kon-
junktuur is onvoldoende. Er dient 
hard, zeer hard gewerkt. Dit hard 
werken is trouwens een Vlaamse hoe
danigheid en elk goed Vlaams nat io
nalist moet de Vlaamse hoedanig
heden onderhouden en ontwikkelen. 

De Volksunie springvloed in Vlaan-
ieren zal de sterkste blijken. Ook te 
Brussel kunnen wij een Vlaamse 
vloed teweegbrengen, wat de uitsla
gen in de agglomeratie en In de 
randgemeenten bewijzen. Vergeten 
wij nóóit dat de Vlamingen de mees
te stemmen hebben in België. Daar
om dat die anti-Vlaamse grondwets-
heraiening met de twee derde gren
del er niet mag komen. 

D _ ' E franstaligen zijn ge
waarschuwd. Zij moeten hun handen 
afhouden van de Voerstreek waar hun 
lijsten trouwens achteruitboeren naar 
60 t.h. Nog enkele jaren en de Voer-
streek ademt weer vrij na 134 jaar 

E E 

M _ EN heeft voldoende de 
vooruitgang van de P.V.V. beklem
toond te Brussel. Stippen we alleen 

, m a a r aan dat in Vlaanderen die van 
de Volksunie dubbel zo groot is als die 
van de P.V.V. en dat in Wallonië de 
kommunisten eveneens meer bijwin-

^ nen dan de liberalen. Wat ook nog 
niét aangestipt werd in de kommen-
taren is het feit dat de kommunisten 
te Antwerpen opnieuw op weg zijn 
naar een zetel. In Antwerpen, Ber-
chem, Deurne, Merksem, Schoten, 
Ekeren, Borgerhout en Hoboken sa
men halen ze reeds bij de 13.000 
stemmen. In Henegouwen, Luik, Bra
bant en Antwerpen kunnen ze samen 
een vijftal zetels winst boeken. 

R zijn een drietal uitsla
gen voor de Volksunie die het meest 
in het oog vallen. 

Er is vooreerst de meest spektaku-
laire : de Antwerpse agglomeratie. 
Antwerpen zelf haal t 12,49 t.h., de 
rode burcht Deurne 12,99 t.h. maar 
de andere voorsteden spannen de 
kroon : Schoten 16,94 (3 zetels), 
Mortsel 17,61 (3 zetels), Berchem 19,25 
(5 zetels) en Wilrijk 19,84 (5 zetels). 
De Antwerpse agglomeratie wint 5 t.h. 

Het sukses van Antwerpen staat 
niet alleen in de provincie. In het 
arrondissement Turnhout haal t de 
Vlaamse lijst te Mol 24 t.h., de V.U. 
te Geel 15 t.h. en de V.U. te Turn
hout 8 t.h. In het totaal halen die 
drie plaatsen samen ongeveer het 
stemmenaantal van het ganse arron
dissement vorige maal, hoewel de be
volking slechts een derde ervan uit
maakt. 

In het arrondissement Mechelen 
springt Liei^ van 6 naar 12 t.h. en Me
chelen ondanks de miljoenenpropa-
ganda van Spinoy en De Saeger van 
6,20 naar'10,90. De Vlaamse lijst te 
Nijlen haal t 14 t.h., Berlaar 15 t.h., 
te Duffel 16 t.h. en te Kessel 18 t.h. 

E VEN belangrijk als Ant
werpen is de formidabele overwin
ning te Brussel waar Daniël de Co-
ninck te Brussel stad zelf van 1,4 t.h. 
(1961) springt naar 5 t.h. of ongeveer 

EN derde reeks uitslagen 
moet onze aandacht gaande houden 
en dat zijn sommige uitslagen in 
West-Vlaanderen en in Limburg. 

Op de lijst Coussens te Kortrijk, die 
23 t.h. en 6 verkozenen haalt werden 
drie Volksunieleden verkozen. Nu 
Komen en Moeskroen weggevallen 
zijn te Kortrijk en de zes zetels be
houden blijven zit het parlementair 
kworum te Kortrijk (11,10 t.h.) in , 
deze lijst Coussens. 

Verrassender nog is de uitslag te 
Roeselare waar onze jonge strijdge
noot, Mik Babyion met zijn kartel 28 
t.h. haal t "en 7 verkozenen, waarvan 
één middenstander en zes Volksunie
mensen (de P.V.V. haalde geen enke
le verkozene op deze lijst). Mik Baby-
Ion haalde op zijn naam alleen 3.555 
voorkeursstemmen of 16 t.h. van alle 
uitgebrachte stemmen (het kworum 
voor Roeselare-Tielt is 13,66 t.h.). 

In Limburg werden te Genk 7 ze
tels gehaald en te Hasselt 2 (12 t.h.). 
Dr. Duchateau haalde te Hoeselt 5 
zetels op de 11 (28 t.h.) en te Over-
pelt slaat René Evers alle rekords met 
1183 voorkeurstemmen op een totaal 

I aantal kiezers van 4.500 wat 26 t.h. 
betekent. 

Wijzen wij voor Oost-Vlaanderen 
nog op de volstrekte meerderheid te 
Ne vele (Dr. Wanijn) en te Kware-
mont (Gies Cosijns), op de schitte
rende uitslagen in het arrondisse
ment St Niklaas, de grote sprong te 
Aalst en de wezenlijke vooruitgang 
overal elders. 

im ^^/Wwo», 

Luikse en neo-feodale diktatuur. Te 
Edingen en in de Plat-dietse streek 
dient anderzijds de volkstaal in eer 
hersteld. Te Brussel zullen we onze 
Vlaamse mensen afdoende bescher
men tegen de rascistische oasissjeik 
Janssens van Eisene. De franstaligen 
te Brussel moeten weten dat we een 
anti-Vlaamse hoofdstad niet langer 
dulden. 

De grendelgrondwet mag er in geen 
geval komen. Met één Hertoginnedal 
hebben we genoeg. 

D „ E Volksunie, Vlaams en 
sociaal, zal in Vlaanderen uitgebouwd 
worden tot de derde part i j , sterker 
dan de P.V.V. In de provincie Ant
werpen is dit reeds een feit. Wij zul
len de derde macht worden. 

Willen Vlaamse C.V.P. en B.S.P. dan 
niet horen, ons ook goed, dan zullen 
de Vlaamse kiezers de Volksunie zelf 
tot een grote partij maken, die het 
zelf kan klaarspelen. 

Aan hen de keuze. 

) 

B E C O 
Levering van Gas- en stookolie 

vanaf 1000 1. over het ganse land ! 

Kwaliteit Dienst Beco-prijs l 

Paa rdenmark t 2 0 A n t w e r p e n 

Te l . (03) 32 .04 .77-32 .02 .10 

KIES BECO : GOED GEKOZEN! 

Interfonie 
Geluidsversterking in de perfektie voor 
zalen, reklamewagens, kerken, huis
kamers, enz 

Wendt LI In vertrouwen tot t 
ELECTRO-AKOUSTIER 

DE GELUIDSBRON 
Lang 'emstraat 7 a 
ANT^ U'EN - Tel. : 33.04.95 

Radio - T.V draagbare radiotoestellen 
platendraaiers. Wij vertegenwoordigen 
enkel merken van de Jioogste hoedanig
heid — Bandopnemers vanaf 2.250 F . 
tot 117.000 F. 
Op vertoon van deze aankondiging geniet 
V speciale voorwaarden 


