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SYNDIKALE
VERKIEZINGEN
IR^aarde Redaktle,
De syndikale verkiezingen in de
privé-bedrijven zijn reeds m a a n d e n
a c h t e r de rug en nog worden dezj
in de openbare besturen niet uitgeschrwen. De misnosgdlieid onder de leden groeit d a n ook dagelijks. Het achterwege blijven van
deze verkiezingen is ondemokratisch, en toont a a n d a t beide syndlkaten de uitspraak van hun aangesloten leden vrezen. De onderlinge verdeeldheid tussen de twee
grootste vakbonden, bewijst dat
h e t zo groots aangekondigd « Gemeenschappelijk Pront » e:n politiek huwelijk was. Dit alles neemt
niet weg dat hierdoor een demokrat'sch « recht » m a g verkracht
worden. Deze zelfde grote vakbonden, ro;pen moord en brand
wanneer hetzelfde geschiedt in
Spanje of in Portugal. Wel dat ze
dan het voorbeeld geven en de
afstraffing
manmoedig in ontvangst nemen waarop ze recht
hebben.
J.B.

sen.5 ( « Vrouwenbeweging » april
1965).
Het voornaamste komt nog. Bovengenoemde mevrouw De Rien^aecker is een ja-kn kster m de Kamer als men wetten dient te siemmen voor Walen en Bruss lp ars
Zij stemt ook « met de dood in h e t
h a r t » de taalwetten die teg n de
Vlamingen uitvallen. Zo iemand
komt op de lijst als Vlaamse kandidate ! Deze vrouw heeft alles behalve Vlaamse refleksen, bijvoorbeeld tijdens een debat in de K a mer over de slachtoffers der repressie. Haar k'nderen gaan te
Brussel n a a r een Pi-anse school.
Op de vergaderingen van de K.A.V.
in het Payottenland worden reeds
voorkeurstemmen geronseld voor
deze mevrouw De Biemaecker.
Zo lijmt men - in het jaar 1965onze Vlaamse huismoeders.
Lat^n wij echter hopen dat deze
zich nu niet meer voor de gek zullen laten houden en in massa voor
de V.U. zullen stemmen. Op onze
lijsten staan mensen die h s t vertrouwen op Vlaams gebied niet op
beschamende wijze met de voeten
zullen treden.

- Merksem.

VROUWEHBEWEOING
Waarde Redaktie,
De unitaire C.V.P. k a n heden
nog steeds heelwat goedgelovige
huismoeders wijsmaken wat zij
wil. Zo beweert de K.A.V, ( K a tholieke Arbedersvrouwen ) zich
niet te bemoeien met politiek en
een niet-politieke vereniging te
zijn. In werkelijkheid is zij zo goed
als een afdel'ng van de C.V.P.
Een zekere mevrouw Margriet
De Riemaker, kamerlid sedert 1946,
komt nog regelmatig op de studiedagen van de K.A.V.; zij staat
tweede op de modellijst van de
C.V.P.- Brussel. Het blad van de
K.A.V. voert openlijk propaganda
voor haar, evenals voor mevrouw
Verlackt en mevrouw Jeanne Dries-

R.DB

Schoten.

üflIVEeSITISR
O^SOERWIJS
De Vereniging der Vlaamse Studenten (VVS) overkoepelend organisme Van alle studenten v a n
het Nederlandstalig hoger onderwijs m België :
protesteert tegen de nogal vlugge
en weinig wetenschappelijke manier waarop de wetsontwerpen m
verband m e t de universitaire expaivsie tot nog toe werden behandeld;
doet een ultiem beroep op de
staatsburgerlijke zin van de verantwoordelijken om alles in h e t
werk te stallen voor een waaracTütige demokratisering van het gehele onderwijs in België;
zegt. in naam van alle Vlaamse
studenten de steun toe a a n het
Gents Studenlenkorps en de huidige aktie tegen de wetsontwerpen;

hoopt, d a t n'ette^enstaande h e t
onwetenschappelijke a-spekt van de
tot nog to? gevolgde procedure
ti.)dens de behande n g van het
oniwerp in de kamei- van volksvertegenwcordigers, er in de toekom.st meer rekening j a l gehouden
wc-rden met w. tenschappelijke en
echt demokratiserende kriteria.

TE VEEL !

TE VEEL INKT ?

DE SSHJIETZËN

Mijnheren,

M'jnheren,

Ik voeg hieronder alschrifl v a n
de brief die ik op 25 april jl. richtte a a n de redaktie v a n h e t ACWblad « De Volksmacht » :
Als lid van ziekenkas Concordia
nr 62997 ontvang 'k uw weekblad
en ik h e b hoegenaamd geen uits t a a n s m e t de Volksunie

Waarde Redaktie,
Sedert de voorzitter van de Bond
voor Grote *;n Jonge Gezinnen,
de heer Van M-chelen, op een
CVP-lijst prijkt voor de a a n s t a a n de parlementsverkiezingen, moet
men in h e t bondsblad met stijgende verbazing en verontwaardiging de propaganda voor de regerende partijfn slikken. Het is n u
reeds 6 weken ononderbroken kiespropaganda. Ik som op : in h e t n r
11 v a n 19 3.65 komt minister Bertrand, CVP, a a n h e t woord. I n h e t
nr 12 van 26.3.65, is h e t minister
Leburton, BSP. I n het n r 13 v a n
2 4.65 vinden wij een lofartikel
voor minister Bertrand, CVP. I n
h e t nr 14 van 9.4.65 m a g minister De Quae, CVP, een halve pagina vullen. I n h e t n r 15 van 16.
4.65, komt minister Van Elslande
aan de beurt.
En in iiet nr 16 van 23.4.65 is
het de heer Van den Boeynants,
nog CVP.
Dat loopt de spuigaten uit. D a t
de heer Van Meclielen, als Vlaming en federalist, op een CVPlijst staat, moet hij zelf maai weten. Maar d a t het bondsblad hierdoor een regeringsorgaan a a n het
worden is. is zeker niet verenigbaar met de onpartijdige rol welke dit overigens zeer verdienstelijk blad bij de grote gezinnen
moet vervullen.
Zes weken pleidooien voor de
regeringspartners, dat k a n er niet
meer door. Er blijven n o g drie
weken over en d a n gaan wij t e r
stembus.
Deze
eenzijdige
berichtgeving
van de laatste weken, dit in het
zicht van de verkiezingen, k a n
eenvoudig niet door de beugel
B.H.

Naar mijn oordeel vloeit ditmaal
in « Ons standpunt » te veel inkt
over de Volksunie. Een onbevooroordeeld lezer zal denken d a t U
m a a r van één partij schrik hebt,
nl. van d e ' Volksunie.
W a t h e t verz-=t van de VU tegen de grondwetsherziening betreft meen ik dat, in strijd met wat
u schrijft, h u n verzet gaat tegen
twee welbepaalde artikels. Ik vrees
voor u dat 'de VU hiermede succes
zal behalen, want die twee artikels zijn onder ons gezegd toch
wel degelijk m strijd m e t de democratie, d w.z. de meerderheid
V8n 50 + 1 die beslist. .Als de
grondwetsherzienng er komt (en
dat is geen verre toekomstmuziek)
dnn zal in bepaalde gevallen een
minderheid van 23 % Belgen,
t.t.z 51 % van de Walen kunnen
beslissen over h e t al of niet .«temmen van een wet
Weet u dat niet fof mogen wij
lezers van de Volksmacht d a t niet
weten?) U moet ons toch eerlijk
voorlichten, vooral als christelijke
mensen.
Het woord « poot » klinkt ook
niet goed in mijn oren als er
sprake is van een menselijk lichaamsdeel.

Elilimi

Dat de franskiljonse
ridder E.
de Schaetzen. poesjenellen-burgemeester v a n Tongeren, senator v a n
Limburg, die in parlementaire k r i n .
gen meestal F r a n s spreekt en weinig senaatszittingen bijwoont, d e
simpatieën heeft voor de Voertransk'ljons en terrein verli-ïst
zelfs m CVP-kringen, k a n door
allerlei feiten bewezen
worden.
Bij de a s. verkiezingen moet Limburg die blauwbloed demokratisch
uit het Parlement jagen.
Wat is Limburg met z o n vent?
In het verleden vond hij zijn
m a c h t s n v l o ^ d in h e t vele geld,
dat hij als notaris v a n de Limburgse boerkes kreeg
Maar d a t
Limburgs geld investeert "hij in
Luikse maatschappijen.
Alle demokraten dienen zulke anti-Vlaamse houding te veroordelen. T e
meer daar die « schaetzende » n o biljons samen met heertjes als
Derriks
(adj.
arrondssements
kommissaris van de Voer), Steins
(schoenfabrikant) en zo meer, in
Zuid-Limburg
een volksvreemde
kaste levendig houden.
Zo ridder de Schaetzen de weg
naar
het Parlement
versperd
wordt, d a n zullen mogelijk alle
Limburgse franskiljons voelen (om
te begrijpen is h u n verstand t e
eng) d a t « h u n f'jd uit is ». W a r e
adel zit niet in afkomst en rijkdom, wel m ziel en volksverbondenheid.
J.G. - Tongeren.

Ik ben u misschien onaangenaam, doch waarheidsliefde deed
mil naar de pen grijpen en ik ben
benieuwd ^ a t antwoord ik eventueel van u 7-al i mogen ontvangen.

(Fpubliceerde leseribrlcTrn 'Lr ti«>

In afwachting, mijne iieren. teken ik met de meeste hoogachting.

en Inkorting roor

De redaktie d r a a r t ( v n verantwo^rddljUield roor d t tnhnad der
boudt ilcb
rnbriek

P.D. . Bru-ssel 1.

Aalst.

hei rerht

wordt

reen

r a n keuxa

Over de leter»brlefwUicIlnf

(evoerd.

WENTELPOORTEN
In hout, >taal, aluminium
of plastiek.
StaDdaardaitvoerlng of
Daar gewenst modelSystemen aangepast aan de
aard van bet bouwwerk.
Hanil ot elektrisebe bedlentsg.
ZONHOVEN
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ilc koop bij

vWl^.
MATTHIEU'S

BEDDENBEDRIJF

TLRNHOUTSEBAAN 102 B Ü R G K R H O U T — TEL 35.17.83
Bijhuizen
Antwerpen
Diepestr 84-86 Tel
31.01 18
Begilnenstr 39 41 Tel: 3347.24
Deurne
Callfortlel 60. Tel. • 36 25 22

BOLLUIKEN

ROtXUIKE>f
in hout, staal, aluminium of plastiek
Hand- of elelttrischa
bediening.
Aüe systemen.
VENETIAANSIC
ZONNEBLXNDEN
Bediening met
koorden "of met
stang en windwerk

TEL 132 31
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|L*4 * u.b- ep K«i huiii>««^'n«r !}
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HERMES
TELr32 3 t
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Vertegenwoordiger voor Antwerpen (Stad en provincie) •
L. Vandevelde, St Damiaanstr 17, Wommelgem - T.03-53.67.27

211 M. L e m o n n i e r l a a o .
Telefoon : 11.00.33.
Brussel.
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LET

WE fALLE
ADVERTENTIES
VOOR
« DE VOLKSUNIE » dienen toegestuurd a a n onze
PUBLICITEITSDIENST :

S. D e L i e , « P a p e n h o e k », B e r e n d r e c h t T e l . ( 0 3 ) 7 3 . 6 6 . 5 9

•
Alleen de zoekertjes gaan naar
het hoofdsekretariaat :
M. Lemonnierlaan 8 2 Brussel 1. Tel. 0 2 / 1 1 . 8 2 . 1 6

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

WIM

•

MAES

Grote Steenweg, 165. Berchem - Antwerpen
Telefoon . (03) 39.92.06
Beroepsmedewerker der maatschappijen

CONST

VOLLEDIGE
SEKRETARIAATKURSUS

ANTIA

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

IK KOM OP UW EERSTE VERZOEK
Leven - Brand - Familiale - Persoonlijke Auto - Wet - Brugerlijke aansprakelijkheid.

dag- en a v o n d l e s s e n
talen
.steno-daktylo
boekhouden
algemene vorming.

•
Dt sohoot w a a r Vlamingen
zich t h u i s voelen.

•
Beter

en

roordeliger.

M VOIKSUNIC

"Wat

3

niet buigen kan, breekt"

DAVIDSFONDS

VEROORDEELT

De belangrijkste

van de jongste dagen was wel — gelet

politieke

gebeurtenis

GRENDELGRONOWET

op het feit zelve en op de grote deining dat het in gans de pers veroorzaakte —
het jaarkongres

van het Davidsfonds

dat verleden zondag werd gehouden.

dens dit kongres werd, onder luide toejuichingen,
scherp en ondubbelzinnig

een motie voorgedragen

de door de regeringspartijen

voorgestelde

Tijdie

grondwets-

herziening verwierp, We laten hieronder de integrale tekst van deze motie volgen:

« Het Davidsfonds, vrije en zelfstandige vereniging, acht zicli op
grond van zijn statutaire doelstellingen en van zijn 90-jarig verleden,
mede verantwoordelijk voor de belangen van het Vlaamse volk.
«Reeds in zijn kongresverklaring
van 1964 stelde het Davidsfonds dat
een staat ophoudt een demokratische
rechtsstaat te zijn zodra er grondwettelijk of door een regeling van het
parlementaire werk afbreuk wordt gedaan aan de politieke gelijkheid van
de staatsburgers. Naarmate het voorbereidend werk tot de herziening van
de Grondwet vordert, stelt het Davidsfonds hoe langer hoe duidelijker
vast dat gepoogd wordt, de politieke
ongelijkheid van de Belgische staatsburgers in een nieuwe Grondwet vast
te leggen.
« W a a r reeds meer dan honderd
jaar aan het geminorizeerde Vlaamse volk werd voorgehouden dat het
zijn rechten in de staat kon veroveren
langs de normale procedure van wetgeving, blijkt men er t h a n s niet voor
terug te schrikken zelfs de principes
van de Grondwet te verkrachten ten
einde de natuurlijke toename van de
medezeggenschap der Vlamingen in
het beleid van het land af te snijden.
«Terwllle van zijn bevolkingsaantal, arbeidskracht en spaarzin blijft
het Vlaanderen toegelaten, verder de
zwaarste lasten in de staat te dragen
maar tegelijk zou een minderheid
franssprekenden (23 t.h. van de
volksvertegenwoordiging)
grondwettelijk de macht hebben om de Vlaamse minorizatie te bestendigen.
«Hoe spitsvondig de daartoe gevonden formules ook zijn, het blijkt
al te klaar dat de trouw van de bevoorrechte franssprekenden aan het
Belgisch staatsbestel gekocht wordt
door het beknotten van de elementaire demokratische rechten van de
Vlamingen. Door de nieuwe Grondwet, zoals men ze voorziet, zou de
minderheidspositie die de Vlamingen
t h a n s nog innemen en de overwichtspositie die de frankofonen nog altijd
hebben, voor de toekomst bevroren
worden. Dergelijke maatregel houdt
een zeer groot gevaar in voor de eenheid van het land. Wat niet buigen
kan, breekt.
« Het Davidsfonds kan deze oneerlijke en onrechtvaardige handelwijze
tegenover het Vlaamse volk niet a a n vaarden en zal er zich derhalve tegen verzetten »,
Het is typisch voor de wijze waarop
de kleurpolitieke
kranten
informatie
brengen, dat sinds verleden maandag
de artikels over het
Davidsfondskongres onafgebroken over de rotatiepersen stromen, maar dat men met een
vergrootglas moest gaan zoeken naar
de eigenlijke tekst van de Davidsfondsmotie. We menen dat alleen de « Gazet
van Antwerpen » ze integraal heeft gebracht. Dit blad schreef er trouwens
een instemmend kommentaar bij..
De Davidsfonds-motie
en de kongresrede van prof. W. Opsomer sloegen vooral bij de Vlaamse C.V.P. in
als een bom. De heren Vlaamse C.V.P.ers moeten zich deerlijk vergissen in
wat werkelijk in Vlaanderen omgaat,
indien zij zich door die motie «pijnlijk verrast» heten. Het verzet tegen de
grendelgrondwet kwam immers tijdens

V.T.B. • V.A.B, hekelde voorzitter Van
Overstraeten herhaaldelijk
de grondwetsherziening. De onafhankelijke pers
— o.a. verschillende streekbladen —•
maakten van hun verzet nooit een geheim.
En nu heten de Vlaamse C.V.P.-ers
(met aan het hoofd de onbetaalbare
Schildwacht; lees toch a.u.b. in de
Persspiegel de knipsels uit zijn sublieme noodkreten !) zich verrast!
Huichelachtiger
kan het niet. De
rinne zich tot het allerlaatste
ogen- waarheid is, dat zij het sterke Vlaamblik verzetten en met hem heel wat se verzet minachtend opzij hebben e.emensen in het lagere partijkader.
schoven, dat zij gespekuleerd
hehhm
op
de
vergeetachtigheid
van
het
kieKan het dan verwondering
wekken
zerskorps
en
op
een
kieskninpanje
in
dat in de a-politieke Vlaamse beweging — waar men niet hoeft te zwijgen- het teken van het platste materi'^'^sme.
De motie van het Davids^onn^ doorop een teken van « hogerhand » — het
kruist thans deze hereken!n;',en.
verzet verder wordt gevoerd ?
Meteen is de weg getoond die hii de
Enkele dagen geleden hebben de drie a.s. verkiezingen moet gevolgd wor« Fondsen » — het Davidsfonds van den : een oppositionele
stem, een
katolieke, het Vermeylenfonds van so- Vlaamse stetn tégen de grendel^rondcialistische en het Willemsfonds
van wet.
liberale strekking
— een weliswaar
Een dergelijke stem kan alleen uitvoorzichtige, maar toch duidelijke ver- gebracht worden op de Vlaamse opoordeling van de grendelgrondwet ge- positiepartij : de Volksunie !
publiceerd. De V.V.B, deed dat reeds
weken vroeger. In de organen van
T. van Overstraeten

de jongste maanden herhaaldelijk en
in de meest diverse kringen tot uiting.
Eén van de scherpste
veroordelingen
der grondwetsherziening was het werk
van de zgn.
«C.V.P.-gespreksgroep».
In de Antwerpse C.V.P. bleef prof. De-
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Waalse jeugdorganizaties
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GEEN TAALVERKLARmG OF-^KONTROLEl

Op Brusselse'^scliolen wordt
taalwet nog niet toegepast
Vlaamse verenigingen besluiten k)i l ^ . . . — - - . ^
eensgezinde onderwijscampagne pH™,ïï,n,^,
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« REGERING VAN

open brief

DE BULLDOZER »

aan de heren Saint-Remy P.S.C.
Hougardy (P.L.P.) en

Cudell ( P.S.B.)

Mijheren,
Mag ik alvast beginnen met u mijn welgemeende dank uit
te spreken voor de zeer nuttige aanvullingen die gij met verenigde
krachten aangebracht hebt in het dossier der grondwetsherziening. Het is voorwaar een nuttig en waardevol initiatief
geweest dat u verleden maandag samenbracht in het « Theatre
National », waar gij - volgens de van de televisie overgewaaide
paneel-formule - het hoofd moest bieden aan de soms snedige,
soms netelige en vaak ook domme vragen van een vrij talrijk
opgekomen publiek.
Zonder te willen beweren dat uw optreden in het « Theatre
National » - bestaat er voor een kleurpolitieker een passender
podium ? - een kasstuk is geworden, hebt gij u toch vrij behoorlijk van uw taak gekweten : een drievuldigheid die, zonder aanspraak te mogen maken op het predikaat heilig, toch niet
helemaal gespeend was van geest. Prettig daarbij voor de nederlandstaiige luisteraar was het feit, dat gij alle drie behoort tot
het franssprekende deel van de Brusselse vleugel van uw partijen en dat gij gekonfronteerd werd met een in zijn overgrote
meerderheid franstalig publiek. Het kon niet anders of uit uw
mond en in dat kader moesten er andere dingen gezegd worden
dan degene die vloeien uit de zoetgevooisde mond der Vlaamse
boerendeputees, uw waarde partijgenoten.
Een eerste woord van dank dan aan de rozerode vriend
Cudell, pin-upboy van het « socialisme carrefour de l'Europe ».
Van hem hebben we nog eens heel officieel en heel duidelijk
mogen vernemen dat de grondwetsherziening en de zetelaanpassing in feite (« Ie parallélisme de fait ») aan mekaar gekoppeld waren. Waar is de tijd - zo'n viertal maanden terug - dat
de Vlaamse C.V.P.-ers de helft van hun dagen sleten met het
loochenen van dat parallélisme de fait ?
Daarmee, eerste der drie gratieën, waart gij echter niet
uitgesproken. Gij hebt er u nog eens heel nadrukkelijk en trots
op beroepen dat het een socialist was - de geachte heer Pierson
- die het artikel 3bis heeft opgesteld. En als klap op de vuurpijl
hebt gij er aan toegevoegd, dat het fameuze artikel 3bis te
eeuwigen dage zal beletten dat er ooit één taalwet zonder de
zegen en het fiat van de frankofonen zal kunnen gestemd worden.
Daarmee, vriend Cudell, waart gij nog niet aan het eind
van uw bobijntje. In een grootse poging om de heer Hougardjf uw P.V.V.-opponent in het « Theatre National » - te overvleugelen met een kemel-argument uit de « oasis francophone »,
hebt gij er aan toegevoegd dat de Brusselse agglomeratie in de
toekomst niet noodzakelijkerwijze moest beperkt blijven tot de
• 19 gemeenten, maar dat ze in het kader va'n « un nouveau compromis national » later verder zou kunnen worden uitgebreid.
Dat is, vriend Cudell. een wel zéér kostelijke bekentenis :
op het ogenblik dat uw Vlaamse partijgenoten en hun C.V.P.bondgenoten « op alle tonen » (maar wie gelooft nog aan de
klokken en hun eieren ?) ons komen vertellen dat het nu voor
de allerlaatste keer is en dat er dan nooit of nooit meer zal
moeten toegegeven worden, op datzelfde ogenblik loopt in het
« Theatre National » een stuk met een andere inhoud en een
andere ontknoping.
De heer Saint-Rémy, namens de P.S.C.-C.V.P. in het gebruikelijke figurantenroUetje dat blijkbaar de vertegenwoordigers
van de « grootste s> partij van het land best bevalt, vond het niet
nodig daaraan een jota af te doen of toe te voegen. Stilzwijgend
beaamde hij het standpunt van zijn spitsbroeder in de geelrode unitaire gang.
Het bleef aan u, P.L.Pist Hougardy, een beetje méér olie
op het vaderlandse en Brusselse vuur te gieten door nóg verder
te gaan dan imperialist Cudell en terug eens uit te pakken met
de lievelingsidee van de Brusselse blauwselventen : de grote
« zone de rencontre » rond Brussel, tot aan de poorten van
Leuven, Mechelen en Aalst.
Aan het begin van de huidige kiesstrijd hebben wij de
Vlaamse kiezers de raad gegeven, de argumenten der drie
« groten » in Vlaanderen eens te vergelijken met en te toetsen
aan de argumenten der zelfde « groten » in Brussel of Wallonië.
Deze sport wordt met veel nut, veel vermaak en een nijdassige
grimlach dagelijks beoefend door
dio Genes.

VERKIEZIUGSFOHDS

Theo Lefèvre heeft op een
A.C.W.-vergadering te Brussel zijn regeringsbeleid verdedigd. Te dier gelegenheid
noemde hij zijn ploeg de r e gering van de bulldozer».
Die eretitel willen we hem
niet ontzeggen. De regering
Lefèvre was inderdaa.d de
regering van de bulldozer
aan de Route de Wallonië,
a a n het hellend vlak van
Ronquières, op het industrieterrein van Ghlin-Baudour
en van Seneffe, op de talloze
werken in de provincie Luik
die praktisch de helft opslorpten van de kredieten van
het Wegenfonds.

Mijn oproep veertien dagen geleden in dit blad heeft
voor gevolg gehad dat uit gans Vlaanderen stortingen
voor het verkiezingsfonds zijn binnengekomen.
Het aanzienlijke bedrag dat op heden op het « verkiezingsfonds » kon vyorden geboekt, ligt echter nog ruim
beneden de werkelijke behoeften.
Volgende zv^fare posten drukken nog op het budget van
de centrale verkiezingskas : affiche-kampanje, sterk
verhoogde oplage van ons v/eekblad, steun aan zwakkere

arrondissementen en vooral

de ditmaal hoog

oplopende kosten voor de T.V.-uitzending.
ONDERZOEK

Vooral op deze laatste post wens ik de aandacht te

PENDELVERKEER

vestigen. Enkele dagen vóór de verkiezingen zal de

Het ministerie van Verkeerswegen — geleid door de
Limburgse C.V.P.-er Bertrand
— heeft opdracht gegeven
aan een instituut om een studie te maken over de pendelarbeid in Oost- en WestVlaanderen.
Zo op het eerste zicht een
zeer laattijdig, m a a r dan toch
goed initiatief !
Bij nader toekijken echter
een ongelooflijke zaak : de
studie werd toevertrouwd aan'
een Brusselse instelling met
« specialisten » die niet eens
Nederlands kennen.
Men kan zich voorstellen,
wat de « wetenschappelijke »
rezultaten van dat onderzoek
zullen zijn.
En men kan er zich a a n
verwachten dat die nederlandsonkundige
Brusselaars
tot het besluit zullen komen
dat de pendel n a a r Brussel
een zegen voor Vlaanderen
is...
Waar moeten de «specialisten » anders de kuisvrouw
voor h u n kantoren vandaan
halen ?

Volksunie de gelegenheid hebben, honderdduizenden

SPOORWEGBRUGGEN
TE MECHELEN
De laatste Mechelaar
die
de spoorwegbruggen van de
Rumoldus- en Caputsteenstraten heeft weten bouwen
zal weldra n a a r het kerkhof

via het T.V-scherm te bereiken. Deze uitzending zal
mede van beslissende betekenis zijn voor de verkiezingsuitslag.
Opdat de Volksunie een optimale kans daarbij zou
hebben, is het nodig dat u ons dadelijk en massaal
steunt. Uw storting wordt dringend verwacht op per.
1476.97 van Volksunie, Brussel I (vermelding : voor
verkiezmgsfonds).
Mr F. Van der Eist,
algemeen voorzitter.

verhuisd zijn,
m a a r nog
steeds blijven die bruggen
onafgewerkt.
Voor de voltooiing werden al wel eens
kredieten
toegekend
aan
groep Antwerpen
van
de
N.M.B.S., m a a r zij werden ingetrokken om een werk te
kunnen uitvoeren in Wallonië.
Heeft het Mechels stadsbestuur, met al de parlementairen die in de gemeenteraad
op de banken van de meerderheid zetelen, dan te Brussel niets te zeggen ?
MISLEIDING
De Brusselse federatie der
B.S.P. schijnt een voorliefde

te hebben voor misleidende
propaganda. Nadat ze een Ie
maal een
verkiezingsdrukwerk rondzond onder h e t
misleidende,
kwazi-officiële
opschrift
« Provincie B r a b a n t » , gebruikte ze t h a n s
een omslag met — in « officiële » typografie — het opschrift
« Grondwetsherziening - Belgische S t a a t » .
De inspiratie schijnt, sinds
de belastingbrief anno 1961
aan Honoré Gepluimd, definitief zoek. Blijft alleen over
de jammerlijke poging
van
mensen a a n de macht,
die
onbeschaamd en straffeloos
h u n propaganda op grove
wijze voor « officieel » willen
laten doorgaan.

SAMEN
MET DE
B.S.R

V A L S OPALLETONEN
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Van Fitoor Leemans en zijn
C.V.P.-spitsbroeder
Oblin
weten we inmiddels ook, dat
zij de kiezer liever kommunistlsch dan Volksunie zien
stemmen.
Ter verdediging van de zo
vaak ingeroepen « christelijke
hogere waarden » waarschijnlijk !

«AVEC LES INCIVIQUES»

Op de grote klokken-affiche van de C.V.P. wordt te
Brussel — waarschijnlijk door
de P.V.V. — een (natuurlijk)
franstalige
strook
geplakt
met als verduidelijking bij de
fiere leuze «samen sterk en
veilig»: «avec les inciviques».

cijfers
Uitgaven van het wegenfonds
per provincie in miljoenen
1961-1964

Dat is vanwege de blauwselventen de platste patriotten-demagogie die men zich
kan indenken.

j u = 250MIUOEN

f« N A T I O N A L E »
PARTIJEN

Verleden woensdag hebben
de « nationale » partijen h u n
lijstnummer voor de verkiezingen geloot
Tot die « nationale » partijen bleek ook plotseling de
kommunistische
partij
(strekking Moskou) te behoren... De kommunisten slaagden er in, door te dringen
tot in het selekt gezelschap
der « nationale » bevoorrechten, dank zij de handtekening
van drie liberale senatoren
(De Grauw, Gillon en Moureaux) en twee C.V.P.-senatoren (Oblin en Fitoor Leemans).
Deze vijf heren hebben
zich wel niet uit louter sportiviteit bekommerd om de
kommunistische partij. Hun
steun aan de Moskovieten
heeft een zéér praktisch neven-rezultaat : de B.S-P. een
week vroeger nummer-konkurrentie aandoen.
De Volksunie is VOOT

ex-

V.N.V-er Leemans natuurlijk
geen « nationale » partij, omdat
de
achtenswaardige
nieuwe
kommunistenvriend
de konkurrentie
van
de
Vlaams-nationalisten vreest.
Zo is de eerste filosoof van
het fascisme in Vlaanderen
kiesdraver van de K.P. geworden uit kleine elektorale
berekening en bewijst hij

meteen nog maar eens, dat
hij — de overloper van 1949
— geen gelegenheid onbenut
laat om zijn «nationale»
bazen te laten zien, hoe graag
en hoe dikwijls hij naar de
konsekwent-Vlaamsgezinden
schopt.

Wat niet belet, dat wij bij
het aanschouwen van een
dergelijk
vroom-vaderlands
kleef strook] e telkens grinniken. Terugdenkend aan de
platbroekigheid waarmee de
C.V.P.-ers de wetsvoorstellen
zgn. « voor de kleine incivieken » hebben laten aftakelen
totdat er niets van overschoot, kunnen we slechts
met leedvermaak vaststellen

Het antwoord op de laatste
vraag ligt voor de hand : het
huishoudelijk reglement van
de klub der «nationalen»
(thans inklusief de Moskovieten) werd opgesteld door
diegenen die er de profijten
van hebben. « Demokratie »
van het profitariaat !

dat deze lafhartigheid
het
beoogde rezultaat — het veroveren van een propere vaderlandse lei — niet heeft
bereikt.

De verloochening van het
eigen
regeringsprogramma
brengt de heren niets op.
Tenzij de verachting van alle eerlijke mensen, die én
van de P.V.V.-demas;ogie 4n
van de C.V.P.-lafheid
méér
dan genoeg hebben.

WEGENFONDS
Theo Lefevre heeft deze
week zijn regering « de regering van de bulldozer» genoemd. Hij bedoelde
aarschijnlijk «Ie gouvernement
du bulldozère » wat iets helemaal anders is.
Uit de cijfers OD het kaartje hierboven blijkt, dat de
provincie Luik alleen reeds
méér kredieten voor het Wegenfonds in de periode 19611964 kreeg, dan alle Vlaamse
provincies samen.
« Le gouvernement du bulldozère » heeft dus ook inzake
het Wegenfonds, zoals trouwens op zoveel andere terreinen, konsekwent de « priorité
absolue» voor Wallonië toegepast.

« NATIONAAL »
BEDROG

Meteen liggen de fronten
weer eens duidelijk getekend:
de « nationale » partijen zijn
wél bereid, de kommunisten
in hun klub op te nemen,
niet echter de Volksunie.
De Volksunie is de enige
ware vijand van deze heerschappen, omdat alleen de
Volksunie op ernstige wijze
hun plannen doorkruist : de
politieke bewustwording van
Vlaanderen is de enige zware
bedreiging voor het « n a t i o naal > cenakel.
De kommunisten fungeren
zowat als « nationale » folklore; de Volksunie is vijand
nummer één !
Heel die loterij van lijstnummers is trouwens een
ondemokratisch
gevalletje.
Waarom moeten de niet«nationale»
partijen
een
week langer wachten dan de
anderen ? Wie heeft dat gedekreteerd ?
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« Ik ben zo vrij Uw welwillende aandacht te vestigen op het feit dat de
stadsbegroting van Oostende, voor het
dienstjaar 1965, een uitgave voorziet van
1.600.000 fr. als vergoeding voor het
geven van tweede-taalonderricht in de
lagere scholen.
« Het betreft hier Fran.se lessen die
ge
^n worden in de lagere klassen,
tot en met het 4e leerjaar, van het stedelijk lager onderwijs.
« Bij de bespreking van de begroting
op de gemeenteraadszitting van 22 jan.
jl., heb ik gewezen op het onwettelijk
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...ZO nodigt een Vlaams C.V.P.-senator uit het Vlaamse stadje Lier zijn Vlaamse familie
naar het huwelijk van zijn dochten

de slechte oneindigheid
De Goeverneur van West-Vlaanderen,
Ridder Pierre van Outryve - d'Ydewalle,
interpreteert eigenmachtig en willekeurig
de taalwetten en dekt met zijn gezag de
moedwillige verkrachters en ontduikers
van diezelfde wetten.
Op 19 maart jl. stuurde ik volgende
brief naar de Goeverneur :

/^&(/.l

karakter van dit tweede-taal-onderricht
en de schrapping van deze uitgavepost
geëist.
« Dat dit onderwijs in de lagere klassen (tot en met het 4e leerjaar) onwettig
is, is inderdaad onbetwistbaar. De wet
van 30 juH 1963, art. 9, bepaalt immers
dat het onderricht in de 2e taal slechts
mag ingericht worden van het 5e leerjaar af. Dit wil dus zeggen dat het niet
toegelaten is in de lagere klassen.
« Om deze wet te omzeilen laat de heer
schepen van onderwijs van Oostende
deze lessen plaatsvinden buiten het gewone programma. Zonder twijfel zijn
deze lessen ook dan onwettig en moeten
ze evengoed aangezien worden als een
inbreuk op de wet van 30.7.63.
« Inderdaad, zowel uit de debatten in
de kommissie als in het parlement, die
de stemming van de wet voorafgingen,
blijkt het duidelijk dat de wetgever het

onderricht in de tweede taal niet heeft
willen toestaan in de lagere klassen van
het lager onderwijs, om pedagogische en
psychologische redenen.
« Welnu, deze opvoedkundige en zielkundige motieven gelden even goed voor
de lessen die gegeven worden binnen als
buiten het programma. Wanneer de wet
het toedienen vén lijfstraffen in de
scholen verbiedt, dan is zonder twijfel
ook het toedienen van lijfstraffen na de
schooluren een inbreuk op de wet.
« Dat partikulieren Franse lessen inrichten, buiten de officiële schoolgebouwen, kan wettelijk niet worden verhinderd. Dat een schepen van onderwijs
op dergelijke schaamteloze wijze de wet
ontduikt en verkracht - een wet die hij
zelf als senator heeft gestemd - is onduldbaar.
« Om deze redenen verzoek ik U, Hooggeachte Heer Goeverneur, het schepencollege van Oostende te willen wijzen op
het onwettelijk karakter van deze lessen
in de tweede taal en de uitgave van
1 miljoen 600 duizend frank op de stadsbegroting te willen doen schrappen door
de bestendige deputatie van de provincieraad van West-Vlaanderen ».
Op 20 april jl., een maand later, ant
woordde de Goeverneur _ door volgend
schrijven :

uit

« Ik heb de eer U ontvangst te melden
van uw bovenvermeld schrijven, betreffende het uittrekken op de Stadsbegroting 1965 van een krediet van 1.600.000 fr.
voor het geven van naschoolse Franse
lessen.
« In verband hiermede heb ik de eer
U mede te delen dat de naschoolse facultatieve taalcursussen niet te beschouwen
zijn ais onderwijs vallende onder a r t 1
van de taalwet van het onderwijs en
evenmin onder art. 1 van de wet van
29 mei 1959 (Schoolwet) ».
Dit antwoord bewijst eens te meer de
slechte oneindigheid der Belgische taalwetterij en de noodzaak van diepgaande
politieke struktuurhervormingen waardoor de Vlamingen volledig baas worden
in eigen huis en de taalwetten overbodig
worden.
Reeds veel te lang dulden wij dat dergelijke franskiljonse nobiljons de hoogste ambten be Jtten en ons van daar uit
tarten en bespotten. Op 23 mei veroveren
wij de provincieraden en maken korte
metten met de heerschappij van dit soort
volksvreemde salonjonkers en hun trikolore knechtjes.
Leo van de Weghe
Gemeenteraadslid Oostende.
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\<)orzilters viin
van de « n a lt i iom
De \<K)r/iltcrs
nale »
h e b b e n te Brussel een o v e r e e n partijen !iel)i)en
k o m s t o n d e r t e k e n d en bekend g e m a a k t
kitinst
het voeren van de kiessti ijd. De
o v e r liet
g o e v e r n e u r xan .A\ n lt w e r p e n heeft over
hetzelfde o n d e r w e r p een o p r o e p b e k e n d
sluit met min
gemaakt, een o p r o e p die sbiil
of meer d i s k r e t e bedreigingen - n a t u u r xoorziene
lijk alleen m a a r mei wettelijk Noorziene
\ o o r iederéén
straffen. Dat die straffen \o<)r
voorzien zijn, m a a r enkel met uitgelezen
zorg w o r d e n toegepast, w o r d t vanzelfsi)rckend niet vermeld.
De h e r e n van de <. g r o t e s> p a r t i i e n
Viensen dus dat d« kiesstrijd zo w e i n i g
mogelijk de a a n d a c h t t r e k t en dat enkel
niogetijk
zij, d i e o v e r voldoende geld b e s c h i k k e n
om a r b e i d e r s te h u r e n om hun publiciteit aan Ie p l a k k e n , zich k t m n e n doen
gelden. Iedereen weet i nmnmn e r s d a t het
o v e r e e n s t e m m i n g is met de gronilin overeen.stemming
regels van de d e m o k r a t i e dat alleen 'ij
die k a p i t a a l k r a c h t i g zijn, r u s t i g - a a n p r o p a g a n d a k u n n e n m a k e n . W i e o v e r vrij-

KWADE

ook niel
niet x e r bh o d e n w o r d e n . Maar toch
doen \\.'
\x.' er goed aan, een p a a r m a n n e n
0|) de uitkijk te stellen. .Mannen met
goede en a a n d a c h t i g e ogen ! W a n t o n s
zuilen
zullen dl'
(Ie ayenten wel zien... Dat men
ons e<'hler
e<'hter schijnheilig geklaag of p r o te^l b e s p a r e '
.\ls de bericliien
o r i g e week beb e r i c h t e n die \xorige
kend w e r l e n luist
piist zijn, k u n n e n w e 'JUS
allen aan o n g e x\ fccer d e r t i g fr. s t r o o i b i l jetlen
e r s \ aacchhltcen . I-^II;
jetten en a a n p l a k b r i e v e n \\erxx
van de l).()()0.()(H) k i e z e r s . W i e een en gszins \ ( d w a s s e n gezin heefi,
heefI, zal e r moeten
voor zorgen de i n g a n g s d e u r vrij te h o u den, l i e t lijkt me e c h t e r een goede vorm
van zelfverdediging tegen al te s t o m p zinnige a a n v a l l e n , deze netjes in een
omslag te steken, te sluiten, te a d r e s seren (aan bv. CA'P. N a t i o n a a l KonuiiiKonmiitee.
BSI' iee. Twee K e r k c n s t r a a t , Bru.ssel
Brussel of BSP
b e s t u u r . N'olkshuis. Brussel) en ongef r a n k e e r d in de bus Ie
te w e r p e n . Dé zes
of eventueel twa.ilf
txxa.ilf fr. straf port betalen
is voor de h e r e n die ooxer
\ e r I7().((0ü.(l()0 be-

T ROUW!

willige m e d e w e r k e r s en p l a k k e r s beschikt, bewijst d a a r d ( ; o r d a t hij fanatiek
en e x t r e m i s t is. Hoe kan het ook a n d e r s ,
de grote partijen h e b b e n b e h a l v e h u n
b e l a a i d e k n e c h t e n geen enkele « xrijw i l ü g e » m e d e w e r k e r m e e r . Zij h u r e n
h u n p r o j j a g a n d i s t e n zoals zij hun p a p i e r
en hun d r u k i n k t b e t a l e n .
Misschien komt het ook d a a r d t w r dal
de kalklcfters die, in strijd met de
« nationale » oxerecnkomst, door de
H.S.P. en de P.N'.V. o p de s t r a t e n van
Leuven w e r d e n g e s c h i l d e r d zo mooi zijn.
Hel is werkelijk hel w e r k van v a k m e n sc.i 1 liijna o p s c h r i f t e n
voor
officiële
l)lechligbeden. En als men het zo zeggen
mag, het Hikt niet onmogelijk dat beide
partijen over dezelfde « h a n d » be.schikken. De ene n a c h t s c h i l d e r t « men »
voor de B.S.F., de volgende voor d e
l'.V.V. Bovendien heeft b l i j k b a a r geen
enkele politieagent de vaklui gestoord
W a s ook dat afgesproken ? En is dit niet
l a n g e r m e e r het v o o r r e c h t van de C,.V.P.?
V\':d deze s u p e r - c i v i e k e h e r e n mogen,
kan (JUS - o n b e n u l l i g e s t a a t s b u r g e r s -

s c h i k k e n toch m a a r een
kleinigheid.
Bovendien w e t e n ze op die wijze dal h u n
p r o p a g a n d a h e l e m a a l niet hex alt. H o p e lijk zullen ze d a n k b a a r zijn voor d e r g e lijke inlichtingeii !
Dat die « h e r e n » ook nog r a d i o en
telexisie voor zich opeisen, hoeft eigenlijk n a u w e l i j k s xermeld te w o r d e n . Wc
zijn dat al zo g e w o o n ! Nu d e m e d e w e r k e r s van h u n b l a d e n bleek en n u s t r o o s t i g
r o n d lopen, nu h u n eigen gekozenen geen
greintje \ e r t r o u w e n k u n n e n o p b r e n g e n ,
nu zouden wij ons m o e t e n h o u d e n aan
een a k k o o r d d a t zij/elf niet eens o n d e r h o u d e n . We zouden inis moeten laten
v e r s t i k k e n o n d e r hun geld w a a r v a n niem a n d de o o r s p r o n g b e k e n d m a a k t . We
zouden m o e t e n afN\achten tot de w a l ging o v e r zichzelf hen te m a c h t i g w o r d t . . .
'J'egenoxer een d e i g e l i j k e k w a d e t r o u w
is e r m a a r één w a c h t w o o r d : alleen al
om de d e m o k r a t i e te r e d d e n , moet de
Volksunie w i n n e n ! Moeten w e b e h o e d zaam én stout z o n d e r b e r e k e n e n en ioch
l)edachlzaam, méér tloen dan w e k u n n e n !
Xenirod.

uit Leuven knoopt — zoals
hoger gezegd — heel wat
zure bedenkingen aan dit
« smalend artikel » vast. O.m.
dat het « ongehoord » is, dat
de Volksunie hem lessen in
Vlaamsgezindheid zou geven.
Hij mag gerust zijn I De
enige les die we hem eventueel zouden geven, is een
spoedkursus in korrekt lezen.
Dan zal het hem niet meer
overkomen, dat hij nu het tegenovergestelde verstaat van
wat er staat. Tenzij...
Tenzij meneer Geylen wél
korrekt kan lezen, maar niet
zo heel objektief is in zijn interpretaties.
P.V.V. E N

VOERSTREEK

De heer Van Audenhove,
voorzilter van de P.L.P,P.V.V., heeft zich verleden
week t.o.v. enkele journalisten formeel uitgesproken voor
de terugkeer der Voerstreek
naar Luik.
Meteen is het ^verkiezingsplatform van de omgedoopte
liberale partij weer eens wat
duidelijker
omschreven :
verwerpen van de huidige
grondwetsherziening, omdat
zelfs deze voor de Vlamingen
zo ongunstig herziening de
blauwselventen niet voldoet;
uitbreiding van de Brusselse
olievlek over een dozijn nieuwe randgemeenten; terugkeer
van de Vlaamse Voerstreek
naar Luik.
En meteen is opnieuw gebleken, voor hoeveel de Vlaamse
liberalen meetellen in de
P.V.V. De heer Van der Poorten moge dan al fundamenteel overtuigd zijn van het
onvervalsbaar Vlaams karakter der Voerstreek, zulks belet zijn voorzitter toch niet,
de overheveling naar Luik als
een partij-standpunt uit te
roepen.
De Vlaamse liberalen zullen ook dat wel weer slikken.
De «oase francophone» beslist en in Vlaanderen buigen
de P.V.V.-ers gewillig de knie.
...OOK DE
RANDGEMEENTEN

FORCE DE FRAPPE
Aan hel hoofd van de kamerlijst van het Brussels
« Front des Francophones »
staat een zekere mr. Defosset.
Die naam zegt u misschien
niet veel.
Mr Defosset is advokaat en
gewezen voorzitter van de
Brusselse - M.P.W.-afdeling.
Hij hees zichzelf in het
nieuws toen hij, ter gelegenheid van de « Mars op Brussel », de tegenbetogingen aan
de Beurs organiseerde en de
Brusselse nozems en francophone pétroleuses uitrustte
met de onvergetelijke strooib r i e f j e s «Keer naar uw
dorp ».
Zoals men ziet : de Brusselse F.D.F.-ers zijn bij uitstek
beschaafde lui en waardige
vertegenwoordigers van de
kuituur die ze verdedigen.
Op de kop van de F.D.F.senaatslijst prijkt een zekere
mijnheer Lagasse, van beroep
universiteitsprofessor
te ...
Leuven !
ZUIVERE GALLIËRS !

Vanzelfsprekend zijn deze
koene verdedigers van de
Franse beschaving alle rasechte Galliërs tot op de graat.
Geen
druppel
Menapisch
bloed vloeit door hun aderen.
Getuige daarvan hun zuiverLatijnse namen : Nols («votre Force de Frappe»), Vandemaele, De Winter, Spel-

tinck, Vuylsteke, De Mot, Sarens, De Bock, Boon, Vande
Kerckhove of Vandenameele.
Sommigen onder hen hebben
nóg zuiverder Gallische namen, met accent namelijk :
De Rantère en Cornells.
We groeten eerbiedig deze
grote Fransen, die er in geslaagd zijn volkomen te vergeten dat hun grootvader met
de beerkuip reed in de omgeving van Zoetenaaie of dat
hun grootmoeder naar Brussel is gekomen om er te dienen bij « mosjeu Ie noteer ».
Eindelijk nog eens, in onvervalste Muette-.stijl, des
Belges sortant du tombeau...
KURIEUZE

MENEER

In de «Standaard» van
verleden maandag verscheen
in de lezerskroniek het nogal
opgewonden schrijven van 'n
zekere meneer Frans Geylen
uit Leuven.
Meneer Geylen zegt daarin dat « in de Volksunie onlangs een smalend artikel
over de jeugdbeweging verschenen is». Dat is dan voor
meneer Geylen de aanleiding,
om eens een heel vat vitriool
over de Volksunie te spuien.
Het kurieuze van het geval
is nu, dat meneer Geylen met
dat smalend artikel een
« open brief » van dio Genes
op het oog heeft;
in die
« open brief » werd — op gebruikelijke dio Genes-toon —
scherp aangeklaagd dat de

Vlaamse jeugdbewegingen 7
miljoen subsidies minder dan
de Waalse krijgen. En in dat
epistel zegt dio Genes o.m.
langs zijn neus weg dat ook
hij eens in de jeugdbeweging gestaan heeft. In plaats
van « smalend » te zijn voor
de jeugdbewegingen, was de
« open brief » integendeel een
aanklacht tegen de achterstelling van de Vlaamse
jeugdbewegingen.
De kurieuze heer Geylen

Inmiddels werd door de
P.V.V. dezer dagen in twee
randgemeenten — Linkebeek
en St Genesius — opnieuw 'n
poging ondernomen om de
verfransing te aktiveren. Te
Linkebeek stonden ze trouwens niet alleen : ook de
plaatselijke
C.V.P. - B.S.P. meerderheid beijverde zich
om een motie er door te krijgen, waarbij Linkebeek eenvoudig bij de Brusselse agglomeratie zou worden gevoegd.

Terwijl in het Vlaamse
land het liedje van de
«Vlaamse verwezenlijkingen»
wordt gezongen, beijveren de
drie « groten » zich er om, in
Vlaams-Brabant de gebiedsroof van Hertoginnedal nog
eens af te ronden en uit te
breiden.

NIET GERUST

De zg. « Vlaamse Demokrat e n » , die opkomen
met
splinterlijstjes in Brabant,
zijn bUjkbar niét al te gerust
in de afloop van de verkiezingen.
Dezelfde kandidaten, die
vooraan staan op de Kameren Senaatlijst te Brussel, n e men ook de eerste plaatsen
in op de lijsten voor de provincieraadsverkiezingen : D.
Deconinck, R. Bourgeois, S.
Verrept...
Het zgn. «breed» front
blijkt erg smalletjes wat de
kandidaturen
betreft ! En
ook wat de eigen vooruitzichten en verwachtingen betreft.
CIJFERS...
Op het kaartje hieronder
is de gemiddelde bedrijfsgrootte in de landbouw per
provincie aangeduid.
Daaruit blijkt dat in alle
Vlaamse provincies, behalve
West-Vlaanderen, de gemiddelde bedrijfsgrootte kleiner
is dan het rijksgemiddelde.
De gemiddelde oppervlakte in
West-Vlaanderen ligt trouwens toch nog lager dan in
alle Waalse provincies.
Het huidig Belgisch landbouwbeleid gaat uit van het
axioma dat bedrijven met 'n
oppervlakte kleiner dan 5 ha
niet leefbaar zijn. In OostVlaanderen, Brabant, Antwerpen en Limburg ligt de
gemiddelde
bedrijfsgrootte
beneden deze fatale grens.
Daaruit volgt dat de problemen van omschakeling in
en afvloeiing uit de landbouw
specifiek Vlaamse problemen
zijn, dië Vlaamse oplossingen
vergen.
Het is daarom, dat bv. het
« Tienjarenplan » der Volksunie zich uitvoerig met deze
problemen heeft ingelaten.
De dood der kleine Vlaamse
familiale landbouwbedrijven
wordt bespoedigd door bv. de
politiek van het Landbouwfonds. Dit fonds wordt gespijsd door de kleine veekwekers en melkproducenten; de
uitkeringen ervan komen ten
goede aan de bedrijven met
grote industriële teelten ...
vooral in Wallonië !
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WAAROM
Het sociaal-ekonomisch ziektebeeld van de Vlaamse gemeenschap kan, in zijn
grote trekken, voor niemand nog een onbekende zijn. Het wordt niet alleen
danelijks in onze krant op een of andere wijze toegelicht, voortdurend komen
wij ook in ons persoonlijk leven met een of ander aspekt ervan in aanraking.
En waar de werkelijkheid geen overzichtelijkheid biedt, wordt door de pers wel
bijgesprongefi; wat de druksels aan overtuigende echtheid zouden missen, wordt
do5r de harde werkelijkheid wel aangevuld.
De Vlaamse mobiel weet dat, ook al zou hij nooit een krant of een tijdschrift ter
hand nemen. Hij staat 's morgens te 6 u op en hij is pas te 19 u 's avonds terug
thuis: dertien uur van zijn dag zijn benomen voor het leveren van 8 a 9 u betaald
werk. Te Brussel telt hij ver over de honderdduizend lotgenoten. Ze zijn de
slachtoffers van een politiek die de mens steeds in dienst van de Belgische en
internationale kapitaaismachten heeft gesteld, die het rijk worden van een
kleine minderheid belangrijker heeft geacht dan de welvaart en het geluk van
de grote massa. Het probleem van de - in hoofdzaak Vlaamse - mobiliteit, is het
rezultaat van een jarenlange on-Vlaamse en zelfs anti-Vlaamse en in elk gev^l
zuiver-kapitalistische arbeidspolitiek'

. . . H E T ONTWIKKELINGSPLAN VOO» VLAANDEREN?
De Vlaming die niet pendelt en het
geluk heeft " w e r k in eigen streek" te
vinden, verdient — a l l e s meegerekend
«— gemiddeld 7 fr minder per uur dan
de Waal in dezelfde omstandigheden.
Ook hij is het slachtoffer van dezelfde
hanó- en spandiensten, door alle u n i taire partijen sedert tientallen jaren
aan de Belgische en internationale
geldmachten geleverd.
Ook de Vlaamse zelfstandige is van
deze politiek het slachtoffer, én rechtstreeks én onrechtstreeks. Door de
steeds groeiende kapitaal-koncentraties niet in het hart gedragen, heeft hij
ook nooit op een doeltreffende steun
van de wetgever kunnen rekenen De
traditionele partijen hebben in België
steeds nauwkeurig gedaan wat hun
meesters hen traditie-getrouw voor-

hielden en voorhouden : ze hebben het
geld gediend en het unitarisme gediend
en ze hebben (moeten) vergeten dat
de struktuur van het Vlaams bedrijfsleven in feite een heel andere politiek
vereiste. De Vlaamse zelfstandige is
er het slachtoffer van geworden
En de Vlaamse landbouwer ? Het
milieu waarin hij moet werken behoort
traditioneel t o t de van hogerhand minst
verzorgde Enerzijds heeft Brussel er
nooit voldoende rekening mee gehouden dat Vlaanderen op landbouwgebied een overwegend familiale struktuur heeft en anderzijds hebben de
voorlichtingsdiensten van de Boerenbond zich nooit kunnen losmaken van
kommerciële bijbedoelingen.
De generatie-lange trouw van onze
Vlaamse boeren aan de "emgzaligma-

kende" partij had bovendien voor gevolg, dat naar hun stem op geen enkele
manier gehengeld moest worden, dus
ook niet door een ernstige landbouwpolitiek ten bate van de vele kleine
bedrijven in Vlaanderen. Hun grond
werd bovendien tot spekulatie-voorwerp en zijzelf zijn vandaag het rekruterings-miiieu voor ongeschoolde fabrieksarbeiders. Meer dan welke andere beroepsklasse, ondervinden onze
landbouwers de nefaste gevolgen van
het knechtschap der unitairen aan het
grootkapitaal.
Ook elders ondervindt de Vlaamse
gemeenschap dagelijks de stiefmoederlijke behandeling van de Belgische
machten. Terwijl Brussel uitgebouwd
wordt tot de hoofdstad van Europ»,
terwijl de infra-struktuur-werken in

Wallonië absolute voorrang krijgen en
geen sommen te groot zijn voor zelfs
totaal overbodige zaken, kan men zich
in Vlaanderen nog elke dag ergeren aan
wat eens de E-3 zal worden, aan de
Antwerpse " k o n i j n e n p i j p " , aan de onbruikbaarheid van heel wat hoofdwegen en sekundaire wegen, enz., enz.
Ekonomisch verwaarloosd en politiek onmondig gehouden, is Vlaanderen anno 1965 niet het beeld van wat
de moderne t i j d en de vooruitgang had
kunnen brengen, noch is België het
beeld van de met koninklijke ernst
uitgesproken en niet gehouden belofte
inzake "gelijkheid in rechte en In
f e i t e " tussen Walen en Vlamingen,
De Volksunie, als enige werkelijk
onafhankelijke
Vlaamse
politieke
machtsformatie, heeft gemeend dat het
. ook hier haar taak was een zuiverVlaams antwoord te verstrekken op de
feitelijkheden. Betaald door niemand,
hopend op niets, beïnvloedt door
slechts Vlaams-nationale overwegingen, was de Volksunie inderdaad de
enige organisatie die onafhankelijk genoeg stond om de Vlaamse sociaalekonomische werkelijkheid niet alleen
objektief onder ogen te nemen — dat
doen verschillende verdienstelijke organismen en instituten — , maar ook
om voldoende verregaande saneringsmaatregelen voor te stellen.
W i j willen het werk van bv de provinciale ekonomische raden e.a niet
kleineren. Maar anderzijds is het toch
zo, dat deze instituten ingeschakeld
leven in de bestaande Belgische staatsapparatuur Hoe weinig soms ook, zij
zijn gebonden aan de heersende machten en politieke hervormingsplannen
behoren niet tot hun bevoegdheid I n dividueel stellen deze mensen de zaken meestal met de nodTge scherpte,
maar als groep zullen zij steeds de
hoeken afronden, hop-ppr soms ook
met tegenzin
Om al deze redenen heeft de Sociaal-Ekonomische Werkgroep van de
Volksunie haar
"Ontwikkelingsplan
voor Vlaanderen 1965-1975" opgesteld, omdat Vlaanderen een totaal
onafhankelijke stem moest horen, o m dat de Vlaamse militant een yverkdokument moesr hebben dat wetenschappelijk alle waarborgen kon b'eden,
omdat ook bewezen moest worden dat
het moderne Viaams-nationalisme hn
weet waarheen het wil én weet langs
welke weg het daarheen w i l .
Gesteund op mets dan op de bewezen werkelijkheid, geeft het Plan een
wetenschappeli|k verantwoorde weg
aan om uit het Belgisch en kapitalistisch slop te geraken. W i | hopen dat
d i t werk vruchten zal dragen !

Willy Cobbaut
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Verleden vrijdag hebben wij geleerd dat er onverlaten zijn
die, zelfs in de hoogste regionen van een kerktoren, plegen
te verrichten wat slechts toelaatbaar is, binnen muren die
met de naam « W.C. » gesierd zijn. In het nauwe wenteltrapje dat zich omhoogkronkelt in het brede lijf van de
Antwerpse Mevevrouwetoren, kan men op de op regelmatige
afstanden aangebrachte bordjes het volgende lezen : <( Verboden op straf van boet te wateren, de muren te beschrijven
of ze anderszins te beschadigen ». Wij leerden uit die
bordjes dat het niet alleen de boerse Menaoiërs zijn die zich
aan dergelijke oneerbare praktijken bezondigen, maar ook de
telgen van de Latijnse en Angelsaksische kuituur, want het
waarschuwende opschrift stond er ook in het Frans en m het
Engels. Niettegenstaande dat is er veel geschreven en
gebeiteld op en in de oude muren en st^an de namen van
toeristen uit alle werelddelen te kijken in dit reusachtig
stenen boek

ZIH6EHDE
KLOKKEN
IN VUAHDEREN
Wij zijn vierhonderd acht en negentig
trappen hoog gelilommen tot wij bij de
bron kwamen van de Iclanken die door
de toren trilden, steeds luider hoorbaar.
De Antwerpse katedraaltoren heeft
een beiaard met 47 klokken, die samen
35 ton wegen en waarvan de grootste,
de « Carolus » is, die iD 1507 werd gedoopt naar Keizer Karel. De waarde van
deze beiaard is hoofdzakelijk te danken
aan de klankzuiverheid en aan de nauwkeurige stemming van de 3(5 klokken die
tussen 1655 en 1658 door de in Nederland werkende Loreinse klokkengieters
Frans en Pieter Hemony aan de Antwerpse magistratuur werden geleverd.
Een beiaard met geschiedenis dus en ook
klokken die al heelwat jaren tellen. Zo
onder meer de uurklok Gabriel, één van
de» acht lui-klokken, die reeds meer dan
vijfhonderd jaar lang (van in 1459) het
uur over de Scheldestad uitgalmt. In het
bronzen lichaam staat geschreven :
Gabriel heet dese clock by namen
{h) gegoten se twe ghebroeders
Jan Hoerken ende Willem Hoerken mede
men schreef, nae 't hoofs van Cameric
Fsede
XIII.CLIX (1459) jaer
XII.M. 12000 pond, so wecht sy swaer
haer gelukt hoert, men in elcke syde
sy clept van brande sy luyt ten stride
Uit dit opschrift leert men dus de
namen van de makers, het gewicht en
tie taak van deze klok, taak die zij onverminderd voortzet.

apeelkens
De .Nederlanden en vooral dan Vlaanderen, vormen de bakermat van de beiaarden. De steeds machtiger wordende
gemeenten bouwden torens om hun
storm en feestklokken in op te hangen.
Zo )ntstonden onder meer de belforten
en het is vooral in de veertiende eeuw
dat het beiaardspel zijn oorsprong vond,
toen men uurklokken begon in te schakelen om de tijdsverdeling aan te duiden.
De oervorm van het spel is te zoeken in
de « apeelkens ». Dat waren de voorslagen die gegeven werden door een viertal klokken om de mensen te waarschuwen voor het naderen van de uurslag.
Stilaan werden er meer klokjes aan toegevoegd en hieruit ontstond de rammel

of wekkering die thans nog in voege is,
maar door een trommel mechanisch
wordt voortgebracht.
Vanaf 1477 trommelde men liedjes op
de klokken, zonder echter naar het echte
beiaardspel te streven, maar enkel met
het doel aangename klanken voort te
brengen. Het zou evenwel niet lang
duren voor het echte klokkenspel in
voege kwam. De beroemde Nederlandse
muziekschool met Van Okegem en des
Prés gaf vooral stuwing aan het streven
om van het beiaardspel een kunstuiting
te maken. Het Boergondisch Hof in de
vijftiende
en Margareta van Oostenrijk
in de zestiende eeuw, steunden deze
kunstontwikkeling. Het volk zocht gretig
naar allerlei muzikale uitingen, het was
dadelijk gewonnen voor het beiaardspel.
Waar oorspronkelijk met hamers op de
klokken werd geslagen
(het woord
beieren is afgeleid van het oud-Nederlandse baren of beren, wat wil zeggen
klank geven) werd later het orgelklavier
op het klokkenspel toegepast, nog later

aangevuld door een klavier voor de voeten om de zware klokken te bedienen.
Te Antwerpen werd de eerste beiaardier aangesteld in 1541 op een volwaardig instrument \ntwerpen zag het in die
tijd zeer groots. Herinner maai de bouw
van de Onze-Lievevrouwetoren « wiens
bouwen heeft geduert... honderd jaeren »,
zoals het in de kronijken staat. Oorspronkelijk wilde men twee torens oprichten,
één voor de kerk en één voor de stad.
Maar er was geen geld genoeg in het
laadje. Er werd dan overeengekomen dat
de kerk de beschikking zou krijgen over
het onderste gedeelte van de noordelijke
toren, die geheel werd afgewerkt en de
stad het bovenste gedeelte, waarin het
uurwerk en het voorspel ondergebracht
werden. Zo kwam het dat Antwerpen
uiteindelijk over twee beiaarden in één
toren beschikte en tot aan de Franse
revolutie zouden die bespeeld worden.
De twee beiaarden bleven tijdens de
Franse overheersing ges])aard, in tegenstelling met die van de St-Jakobskerk en

van de St-Michielsabdij, die vernield
werden, terwijl deze van de St-Andneskerk in 1755 verbrijzeld werd door de
instorting van de toren. In 1958 werden
26 klokken van de beiaard die door het
kerkbestuur in 1654 in de katedraaltoren
waren aangebracht, in bruikleen gegeven
aan de St-Caterinakerk van Hoogstraten
waar zij thans deel uitmaken van een
klokkenspel van 49 klokken.

mechelen
Het handklavier met pedalen, waarmede van ouds de beiaard werd bespeeld,
werd in 1877 vervangen door een vernuftig uitgedacht sisteem dat de beiaardier
toeliet zonder al te veel krachtinspanning
(uiteindelijk vergt het spel toch nog heelwat energie) de klepels te doen aanslaan.
Ten slotte werd dan in 1904 een derde
sisteem aangebracht, ditmaal oordeelkundig en zorgvuldig ingericht, naar het
voorbeeld van de Mechelse beiaard, die
zowat overal het model werd van de vele
herboren klokkenspelen. Want zijn de
beiaarden vooral kenmerkend voor de
liefde voor de klankenschoonheid van de
Nederlandse volkeren, en vroeger elders
liet gekend, dan is het Mechelen dat de
kunst van het klokkenspel heeft doen
herleven en het ook heeft veredeld. Het
ïinde van de zeventiende en ook de achttiende eeuw brachten immers een stilstand, samenlopend met de achteruitgang
van de Nederlandse kuituur m Vlaanderen en van het Vlaamse volkslied. De
beiaardkunst zou vanat 1881 weer schitteren dank zij Jef Denijn, onmiskenbaar
de deken van de Vlaamse beiaardiers en
vanaf 1887 stadsbeiaardier te Mechelen,
vaar hij ook aan het hoofd stond van de
erste beiaardschool, wier faam zich over
Ie wereld verbreidde en die leerlingen
it tientallen verschillende landen kreeg.
Itet is vooral door toedoen van een Amerikaan, W.G. Rice, dat deze school is kunnen ontstaan en dat een keure van bekwame klokkenspelers kon uitzwermen
over de gehele wereld.
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JOHN GEBRUERS ,x
VEERTIG JAAR
BEIAARDIER

KLOKKENSPEL
OP HET
KOMENDE

A.N,Z.
ZANGFEEST
John Gebruers aan het werk op een « reizende beiaard ».

Opmerkelijk is wel dat vooral in de
Verenigde Staten en in andere delen van
Amerika, dit spel populair geworden is.
Ook in andere landen o.m, in Frankrijk,
Engeland en Duitsland geraakte het
bekend Hier te Jande vindt men op dit
ogenblik een zestigtal beiaarden en evenveel in Nederland, vooral dan in de meer
zuidelijke kontreien.
De huidige stadsbeiaardier te Antwerpen, John Gebruers, is ongetwijfeld een
van de markantste en meest gekende
klokkenspelers van Vlaanderen. Een

vriendelijk en voorkomend man • hij liet
ter gelegenheid van ons bezoek liederen
van Hullebroeck Jef van Hoof en Peter
Benoit over de Scheldestad weergalmen.
Het was een groots moment, daar hoog
in de roemrijke Lievevrouwet-iren, met
het uitzicht op de wereldstad, de wijde
boog van de Schelde, de Mercator met
zijn drie masten, gemeerd aan de andere
zijde van de rede, de haven... Er is zoveel
te zien daarboven. « Ik kom hier veertig
jaar » en toch zie ik telkens wat nieuws »
vertelde John Gebruers.

Inderdaad, hij is nu veertig jaar beiaardier. Hij 'is een geboren en getogen
Kielenaar, waar reeds m zijn jeugd een
beiaard werd aangebracht in de St Caterinakerk. Deze lichte beiaard met 28
klokken werd m 1913 door Jet Denijn
ingehuldigd, maar bleef later onbespeeld.
John Gebruers, die piano leerde aan het
muziekkonservatoriuni en zanger was in
zijn parochiekerk, kreeg de toelating om
er het klokkenspel te beoefenen. Hij herstelde op eigen kosten en met eigen mid
delen de inmiddels in verval geraakte
beiaard en werd intussen leerling aan de
school te Mechelen ondei Jef Denijn Na
drie jaar behaalde hij (in 1927) het
diploma en kreeg van het Antwerpse
stadsbestuur de toelating om ook de
beiaard van de katedraaltoren te bespelen, als hulpbeiaardier onder de toenmalige klokkenspeler Gust Brees die hij
in 1945 definitief zou opvolgen.
Verteden zondag vierde John Gebruers
eigenlijk twee verjaardagen - deze van
veertig laar klokkenspeler als dusdanig
en deze van twintig jaai stadsbeiaardier
te ontwerpen. Hi| kan neerblikken )p
een riikgevulde loopbaan. Hu heeft in
al die tijd een befaamdheid \ e r w o r \ e n
doorheen de gehele wereld Hii bespeelde
talloze beiaarden m eigen land en in het
buitenland, waar hii «teeds Bast>rij ontvangen wordt
Hi| trad .jnder nieei op te Amsterdam,
Haarlem, Tilbiirg, 's Hertogenbos, Utrecht, Bergen Op-Zoom, Duinkerken en
ool< te Cobh in Ierland waar zi)n broer
woonachtig is en als Deiaardier werkzaam. <)ok als voorzitter van de >udleerlingenbond van de Mechelse Deiaardierschool, spreidt hij een drukke aktiviteit
ten toon,
Ziin beiaardspel en vooral zijn beiaardkoncerten die tijdens de zomer plaatsvinden worden druK Deluisterd, niet
alleen door het gewone volk maar ook
dooi toeristen die vaak speciaal naar
Antwerpen uerkoiner ,iit alle wind
streken

De Antwerpse stadsbeiaardier aan het poortje dat toegang verleent tot de toien.

i'ihn iie|jruer.s weet zich telkens aan
te passen
komt er een afvaardiging uit
Anisterdani .ip bezoek te Antwerpen, dan
spoell hii Amsterdamse liederen, komen
er Lngelsen, dan kunnen die het beleven

dat er tussendoor al eens een welbekend
Angelsaksisch liedje uit de toren neerdwarrelt en de opvarenden van het
atoomschip « Savannah », dat een tijd
geleden de Antwerpse haven aandeed,
werden onthaald op de tonen lan Amen-"
kaanse volksliedjes. Anderzijds wordt
het programma ook aangepast aan Ie
verschillende gebeurtenissen zo kerkelijke als wereldlijke, Feesteliike plechtigheden als bijvoorbeeld de elf-iuli viering,
worden in het gepaste kleedje gestoken.

zangfeest
Vermeldenswaardig, voor ons Vlaamsnationalisten, IS zeker dat John Gebruers
met zijn klokken naai het sportpaleis ie
Antwerpen komt .p de dag van het zangfeest, ü p een reizende heiaard zal nij
dan met zijn spei mgetwiifeld de massa
weten te begeesteren •
John Gebruers is een iikse man Ondanks zijn t)7-iarigp leeltijd « doet » tuj
nog zeer vlot de 19N trappen die naai «e
negentig meter hoge verdieping leiden.
Vroeger deed hij er luist -tes minuten ..p.
nu gaat het wat lang/amer
twintig
minuten, loch nog eer .ekordtijd want
uw dienaar kaïï het vei/.ekeien dat Ie
klimpartii langs liet smalle a'pntellrapie
geen sinekiiur is
Beiaardier en nelpei ^fian- \ ei heven
die uurwerk beiaard en andei-t- zaken in
de toren ondertioudt; hebben er een
tiouten kabine waarin nel nlaviei is- opgesteld Essenhouten toet^en de lichtere
klokken «ijn ei mee verbonden He beiaardier bewjerkl ze met ziin dooi leder
of vilt beschermde vin^iei» die toi Icnuivten gebald /ijn Oe bassen de zwa e
klokken worden aangeslatren door .ie
voettoetsen Zeven en veertig zijn ei •>!
het totaal Om volledig te «ijn zouden t r
twee klokjes bij moeten komen Mi-schien
kon .Antwerpen bij het veertigians;
ambtsjubileum van John Gebruer.-. daar
eens aan denken ?
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Op verzoek van talrijke lezers brengen wij een uiteenzetting over de berekeningsmetode van het aantal zetels in parlement en provincieraden.
Wij zullen trachten, zo beknopt en duidelijk mogelijk te zijn. Daartoe moeten
we ons beperken tot de algemene werkwijze die wordt gevolgd, zonder al te
zeer te treden in details die trouwens zonder belang zijn voor de lezer, die enkel
wil weten waar het op aan komt.
Aan de hand van voorbeelden van 1961 zullen we een zetelverdeling voor de
Kamer (Antwerpen), de Senaat (Oost-Vlaanderen) en de Provincie (arrondissement Antwerpen) uitwerken, nadat eerst de nodige teorie werd gegeven.

/ooraf stippen we aan, dat bij de
berekeningen nooit ongeldige en
blankostemmen worden in aanmerking genomen.
Nadat de tellingen gecentraliseerd
zijn in de hoofdbureau's der verschillende arrondissementen en provincies, gebeurt de eigenlijke zetelverdeling. Hierin moeten we twee verschillende fazen onderscheiden :
1) de toekenning der rechtstreeks
bekomen zetels, die gebeurt per arrondissement (en voor de prov. raden per dist rikt),
2) de toekenning der overblijvende
zetels, die gebeurt per provincie (en
voor de prov. raden per arrondissement).

I

•

KIESDELER : wordt bekomen door
het totaal der geldige stemmen in
een arrondissement te delen door het
aantal te verdelen zetels. Voorbeeld :
het totaal der geldige stemmen voor
de Kamer in het arrondissement
Antwerpen in 1961 bedroeg 516.948.
Daar er 20 kamerzetels te verdelen
zijn, was de kiesdeler in dit arrondissement gelijk aan 516.948 : 20 =
25.848 Met dit aantal stemmen bekwam men een rechtstreekse zetel.
ARRONDISSEMENTEEL
KIESKOTIENT : wordt bekomen door het
kiescijfer van een lijst te delen door
de kiesdeler. Voorbeeld : kiescijfer
Volksunie arrondissement Antwerpen
gedeeld door de kiesdeler : 42.799 :
25.848 ^ 1,655.

kiescijfer van een lijst (dus het toWij zien dus dat volgende p a r t i j taal der behaalde stemmen) te de- en rechtstreekse zetels behaalden in
len door de reeds rechtstreeks toege- het arrondissement Antwerpen • de
kende zetels + 1, + 2, enz.
Volksunie (1), de C.V.P. (8), de B S P
LOKALE BREUK : eveneens bij de (7) en de P.V.V. ( l ) . i n totaal 17, zo2e faze gebruikt, om uit te maken dat nog 3 zetels te verdelen blijven
waar een bijkomende parlementsze^- in de tweede faze.
tel valt. De lokale breuk van een arTevens merken .we op dat de blanrondissement wordt bekomen door ko en ongeldige stemmen niet meehet kieskotiënt van dat arrondisse- spelen. Het enige resultaat dat ze
ment te delen door de reeds toege- hebben, is de kiesdeler te verkleinen.
kende zetels + 1. enz.
Ten slotte zien we dat noch de
kommunisten, noch de andere p a r Als voorbeeld nemen wij de uitsla- tijen het kworum behaalden (0,66).
gen voor de Kamer in 1961 van de Vermits zulks ook in de arrondisseprovincie Antwerpen.
menten Mechelen en Turnhout h e t
A) Eerst bepalen we de kiesdeler voor geval was, komen ze niet in a a n m e r elk arrondissement (tabel 1),
king voor de verdeling der bijkomende zetels in de provincie Antwerpen.
Ze behalen dus in deze provincie
geen zetel.
Vooraleer tot de tweede faze over
te gaan, moeten we volledigheidshalve de rechtstreekse zetels die in de
andere arrondissementen der provincie werden toegekend opsommen :
B) Vervolgens bepalen we voor elke In het arrondissement Mechelen :
partij het aantal zetels dat recht- C.V.P. 2, B.S.P. 2, in totaal 4. Er blijstreeks kan toegekend worden, door ven nog 2 zetels te verdelen.
de arrondissementele kiescijfers
te In het arrondissement Turnhout :
delen door de kiesdeler en zo per C.V.P. 4, B.S.P. 1, in totaal 5. Er blijft
arrondissement en per partij het nog 1 zetel over.
kieskotiënt te bekomen. Het getal
In onze bijdrage van volgende week
vóór de komma geeft het aantal zullen we de tweede faze der zetelrechtstreeks toegekende zetels (tabel
verdeling behandelen.
2.
E. Slosse

DE ZETELS BEREKEND?

i

Hier moeten we al onmiddellijk
twee belangrijke voorwaarden a a n stippen, waaraan een lijst moet voldoen om aan de tweede faze te kunnen deelnemen :
1) de lijst moet het kworum behaald
hebben m ten minste één arrondissement;
.2) de lijsten der verschillende arrondissementen moeten een zgn. groeperingsverklaring hebben
ingediend,
waardoor ze te kennen geven dat ze
samen met de lijsten in de andere
arrondissementen van de provincie,
neergelegd door dezelfde partij, wensen groep te vormen. Bij gebrek hieraan zouden de stemmen niet per provincie worden samengeteld.
De zetelverdeling wordt op een
verschillende wijze gedaan in de
eerste of in de tweede faze. Vooraleer de berekeningstechniek zelf weer
te geven, is het nodig enkele begrippen te bepalen.
KIESCIJFERS : is het aantal geldige
stemmen (lijst- en naamstemmen)
door een lijst behaald. Voorbeeld :
het kiescijfer der V.U. voor de Kamer
1961 in het arr. Antwerpen was
42.799; het provinciaal kiescijfer der
V.U. in Antwerpen was 61.011,

HET

Het geheel getal (vóór de komma)
duidt het aantal zetels aan die rechtstreeks aan de lijst toekomen;
de
breuk achter de komma vertegenwoordigt het aandeel waarop de lijst
kan aanspraak maken in de zetels
die te begeven blijven (2e faze).
KWORUM : het kworum. dat door
een lijst moet behaald worden als
voorwaarde tot het deelnemen aan
de 2e faze, bedraagt 0,66 of 2/3 van
de kiesdeler voor wat de Kamer betreft, en 0,33 of 1/3 voor de Senaat.
Vermits de senaatszetels slechts de
helft bedragen van de kamerzetels, is
het even moeilijk daar 0,33 te halen
als 0,66 voor de Kamer.
Voorbeeld : arrondissement Antwerpen : 20 zetels; kiesdeler = 100 : 20
= 5; kworum 0,66 X 5 = 3,30.
Het kworum was 3,30 X 516.948 (ofwel 0,66 X 25.848) = 17.059.
Het is dus eenvoudig om het kworum
in % te bepalen. Voor een arrondissement met 6 zetels bv. : 100 : 6 =
16,66 X 0,66 = 10,99 %; voor een arrondissement met 5 zetels : 100 : 5
= 20 X 0,66 ^ 13,20 %.
PROVINCIALE KIESKOTÏENTEN :
worden gebruikt bij de 2e Jaze en
worden bekomen door het provinciaal

ALGEMEEN
. BOUWBEDRIJF
KUNNEN

EEN VAN DE 30 GROOTSTE TUSSEN DE
24.455 BOUWBEDRIJVEN VAN HET LAND.
BIEDT U EEN VIERDUBBELE V\/AARBORG
— 15 JAAR ONDERVINDING
— MEER DAN 4.800 TEVREDEN KlIENTEN
— 300 ARBEIDERS IN VASTE DIENST EN
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— RUIMSTE FINANCIERING EN WEERGALOZE SERVICE.
WIIRIJK, PRINS BOUDEVI/UNIAAN, 323. TEl. 49.39.30
ANTWERPEN, SCHUTTERSHOFSTRAAT, 1». TEl. 32.92.18
GENT, ONDERBERGEN, 43. TEL. (09) 25.19.23
GENK, MOLENSTRAAT, 39. TEl. (011)544.42

TABEL 1
Arrondissement
Antwerpen
Mechelen
Turnhout
TABEL Z
Partijen
Volksunie
C.V.P,
B.S.P.
Liberalen
Kommunisten
Andere

Te verdelen

zetels
20
6
6

Arr. kiescijfer
42.799
209.320
197.505
49.641
11.688
5.995

Geldige stemmen
516.948
163.908
152.609

Kiesdeler
25.848

Kiesdeler
25.848
27.318
25.434

Kieskotiënt
1,655
8,098
7,641
1,920
0,452
0,271
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K U N S T EN KULTUUR - KUNST EN KULTUUR - KUNST EN KULTUUR - KUNST EN KULTUUR

HERBERT BOHME

LiTERAT
Wie de naoorlogse Duitse literatuur leert kennen langs de gewone kanalen
der officiële kulturele informatie, krijgt allicht de indruk dat alles wat er
daar « van de Etsch tot aan de Belt » aan werkelijk belangrijks
verschijnt,
uit een en dezelfde hoek komt — en dat al wat niet past in de kleurschakering tussen Brandt en Bloch, behoort tot het artisttek-minderwaardige
of achterlijke. De felbesproken Gruppe 47 heeft tot deze eenzijdige visie zeker het hare
bijgedragen. Walter Jens beweerde wel dat de Gruppe openstond voor iedereen
die tiiet aan bruine, rode of zwarte censuur meedeed — maar intussen bleek de
enige censuur die uitgeoefend werd die der Gruppe zelf te zijn. Katolieke auteurs zoals Luise Rinser en Kr'dmer-Badoni vonden in de ogen der door een
rode bril kijkende Gruppe geen genade. Hield men de deur voor hen zo onverbiddelijk mogelijk gesloten, dan wierp men ze, niettegenstaande Walter Jens'
bewering, naar links wagenwijd open en men inviteerde de hoofdredakteur van
de moskovitische « Liternatnrnaja Gazeta » op een der « Tagungen ».

Hans Habe, die men zeker niet van
rechtse sympathieën kan verdenken,
schreef vorig jaar in «Die Weltwoche » o.m. : « Sedert jaar en dag beheersen de leden of aanhangers der
Gruppe 47 de zogenaamde kultuurbladzljden der leidende Duitse kranten. Wat literatuur is. bepalen zij en
zij alleen... ».
In welke zin deze bepaimg der literatuur wordt georiënteerd,
blijkt
uit het feit dat het « Gewerkschaftsorgan der Gruppe 47 >^ (om Habe te
citeren) het zeer links-gerichte Hamburgse weekblad « Die Zeit s> is : een
uit Polen overgewaaide Marcel ReichRanicki, een Hochhuth, een R.W.
Leonhardt schrijven er de kultuurpagina vol. Het is meteen tekenend
voor de geestelijke obediëntie en binding van heel deze Duitse literatuur.
De eenzijdige politieke en levensbeschouwelijke visie (indien er van
enige levensbeschouwing sprake kan
zijn bij mensen die op alle manieren
het Wirtschaftswunder aanvallen en
er toch op alle manieren van profiteren) gaat gepaard met een andere
eenzijdigheid, die zich openbaart in
een stilistische en tematische voorkeur, die als absolute norm wordt
aangewend voor het artistieke oordeel.
In verband hiermede verwijzen wij
n a a r Deschners boek « Talente, Dichter, Diletante», dat menig opgeblazen idool tot zijn ware betekenis terugbrengt.
Wat de teniatiek betreft, lijkt het
erop of er zijn slechts twee onderwerpen, die door de modernen voor
« vol » aangezien worden.
Vooreerst is er de « Bewaltigung »
van het verleden. Daarna staat de
«Auseinandersetzung» met het al

even afkeurenswaardig heden, dat zij
nochtans in zijn materiële aspekten
ten zeerste weten te waarderen en
dat hen dank zij een geschikt m a n a gerdom tot belangrijke figuren opblaast.
De hypertrofie van het tijdkritische
leidt tot een vervorming en beperking
van de hele literatuur. Haar opdracht
en tematiek worden herleid tot één
enkel terrein. Zij ontgint één enkele
ader en laat de andere braak liggen.
Er is daarenboven de wijze waarop
dit gebeurt. Het tematische bij
Grass bv., zowel in zijn novellen als
in «Die Hundejahre ». is niet slechts
een herhaling van eenzelfde eenzijdige, in het karikaturale verwrongen
visie van het verleden, omdat dit verleden de auteur zo zou obsederen.
Deze visie is geworden tot een mode, een manie, een schabloon. Men
bekijkt alles door scheefgeslepen gla- de kringetje, in een zichzelf (en anzen .ziet alles in een lachspiegel. Het deren) herhalen...
abnormale wordt tot regel en wie
Wij geven grif toe, dat men het
nog een paar normale ogen bezit vroeger ook al eens aandierf, de goewordt als minderwaardig beschouwd. de bedoelingen en de edele gevoeDeze anti-sentimentalitelt, gedra- lens als literaire kwaliteiten te begen door anarchisme en nihilisme, is schouwen en de roep van «Innerin zijn eenzijdigheid even kitscherig llchkeit» tot een aureool aan te wenals de kitsch-uitwassen van een be- den. Deschner, die wij reeds hebben
paald soort heimatliteratuur;
deze vermeld, heeft op dat gebied zelfs
kunstmatige verwringing in het psy- niet geaarzeld de «groten» zoals
chologische of psychoanalystische van Hesse en Carosso van hun mythe te
wat als levenstotaliteit zou moeten ontdoen. Hij klaagt echter ook de
opgevat worden, even eenzijdig als mateloze overschatting — en zelfhet gebrek aan psychologie waarvan overschatting — aan van auteurs als
in al te idealiserende romans de au- Böll en Bachmann, Enzensberger en
teurs soms blijk geven.
Johnson en Grass. Het sprookje van
Het is wel eigenaardig, dat men hun stilistische en technische supeJuist het meest smalend spreekt over rioriteit (er is zelfs een essay « Die
provincialisme en heimatliteratuur, Sprache bei Uwe Johnson » !) evendaar waar men zelf bezig is zich op als het sprookje van de jonge geniete sluiten in een literair provincialis- en aan de lopende band wordt als 'n
me, in een rondtrappelen in hetzelf- kinderballon doorprikt.

TONEEL TE BRUSSEL
beursschouwburg
Met drie eenakters was het weer de
beurt aan « Toneel Vandaag ».
« Excuriaal », door Michel de Ghelderode, die in het Frans schreef maar
zijn Vlaamse aard niet kon verloochenen, is het sterkste van de drie
en is in Vlaanderen genoeg gekend.
Het werd vertolkt door Rudi Van
Vlaenderen als de koning, en Hugo
Vanden Berghe als de nar : beiden
brachten sterk spel, maar vooral de
laatste was een machtige figuur.
In «Architruc 3>, van de Zwitserse
Parijzen aar Robert Pin get, waarin er
veel — absurd — gepraat wordt om
niet veel te zeggen, zagen we Walter
Cornehs als (een andere) koning en
Jacky Morel als Baga, zijn minister :
de vertolking was nogal onevenwichtig.
Het derde stuk <^ Krepps laatste
band » door Samuel Bechett, even-

eens uit Parijs, heeft maar één personage, weergegeven door Rudi Van
Vlaenderen, die o.i. niet de passende
gestalte heeft noch de persoonlijkheid om dit zielig mannetje het nodige relief te geven.
Voor de volgende vertoningen krijgen we steviger werk, nl. : « Beschuit
met muisjes » door Herman Heyermans en « Het Poppenhuis » door Ibsen.

k-v.s.
Met « Suiker >•- zijn we aan het 3de
Nederlands stuk van hel seizoen.
Dit werk van Hugo Claus heeft ons
sterk de novelle « Of mice and men »
van John Steinbeck herinnerd. Het
zijn dezelfde toestanden, met genuanceerde reakties buiten het slot, dat
minder brutaal is en afgezien van

Dat dit sprookje zich niet tot
Duitsland beperkt, leerden wij nog
zopas uit een bespreking van de Nederlandse vertaling van Günter Grass'
« Blechtrommel » in een B. S. P. krant. Grass, die kiesdraver is geworden van de Berlijnse burgemeester en
socialist Frahm-Brandt, is vanzelfsprekend een genie..
Wanneer er dan eens iemand is
die op tafel slaat, iemand die de
kitsch en de onzin van tatei wegveegt,
iemand die zich niet laat beetnemen
en het kaf van het koren wil scheiden, dan staat heel de officiële camarilla op haar achterste poteA...
Wij hoeven maar te denken aan
het recente geval van de Vereniging
der Vlaamse Letterkundigen tegen
Hermanowski
Er is echter nog een andere Duitse literatuur. Er wordt weinig over
haar gesproken in de grote kranten
tenzij op geringschattende toon. Maar
zij blijft bestaan en bloeien ondanks
het officiële stilzwijgen. Er haar levenskracht kan evenmin als haar
het grote meesterschap waarvan het universaliteit geloochend worden.
werkje van Steinbeck getuigt.
Er werden in de jongste jaren een
heleboel
auteurs van de oliiciéle alClaus' drama is te langdradig; het
is meer literatuur dan toneel, niet- taren der literatuur gestoten : groLe,
tegenstaande de goed getekende at- minder-grote en kleine. Wij denken
mosfeer en de psychologisch uitge- aan Kolbenheyer en Weinheber, Grieraffelde personages. Het werd zwak se en Grimm, Ernst Bertram en V/ill
gecomponeerd en bezit weinig dra- Vesper, Kluge en Mungenast. Met litematische spanning, enkele praat- raire appreciatie had dit weinig te
scènes komen zelfs bij de handeling zien, wel met politiek ressentiment.
Hetzelfde gebeurt nog tegenover
niet te pas en kunnen
de aktie
slechts remmen : er zou duchtig auteurs die na de oorlog publiceerdienen geschrapt, of het geheel tot den • tegenover Kurt Ziesel en Hans
Bauman, Gerhardt Schumann en
een novelle omgewerkt.
Herbert Böhm.e..
Onder de regie van direkteur De
Het stilzwijgen bv. rond het werk
Ruyter, heeft het gezelschap
dit van Ludwig Tügel — wiens ThumeVlaams werk goed verdedigd. Opval- trilogie een der belangrijkste werken
lend was Bert Struys in de rol van der naoorlogse literatuur is — en het
Kilo, die hij juist heeft aangevoeld stilzwijgen rond het werk van Ziesel
en treffend voorgesteld. Mevr. Jeanne — wiens tijdkritische romans boven
Geldof was minder gelukkig in haar veel avantgardistisch sociaalkritiseh
interpretatie : Malonis is voor haar feuilletonisme uitsteken — zowel wat
geen geschikte rol; ze was er niet t e - stillistische als morele zuiverheid begen opgewassen. Verder lieten Alex treft — alsmede het stilzwijgen rond
Cassiers, Jan Rensens en Walter Moe- het werk van menig ander auteur tlie
remans zich flink opmerken, terwijl niet mee wil lopen in de modelijn, is
Senne Rouffaer zich wanhopig ver- van die aard dat het ons een totaal
dedigde in een rol die weinig ver- vals beeld zou kunnen geven van e
scheidenheid of mogelijkheid biedt.
naoorlogse Duitse literal uur.
J.V.

(wordt voortgezet)
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PERSSPIECEL

En zo wordt dat ffoede Davidsfonds dat
gens/aties lang als een van de meest stab.ele stPunberen werd beschouwd van wat
g mat gd Vlaams-Katoliek-politiek
was, in
de ban gesl. gen van de SehUdwacht van
het Volk en van de matante van de Libre.
Voor de t w e d e maal op korte tijd heeft
een üavidsfondskongrcs de manitous van
de CVP doen opschrikken. Hoe durven die
Dav'dsfonds^rs? Zp zvin tegen de grendelg, on' w i

H e t Volk:
In onze jeugdliteratuur en oorlogsverhalen hebben we alcilei soorten Schildwachten ontmoet. IJverige, slapendie, verraderlijUe. In het Volk van dinsdag vonden we
een w nende Sch Idwacht
H.j t'. e Tl omdat het Davidsfonds niet
iniiet welk een groot voordeel die grendelgrondwet is voor Vlaanderen Hij treurt in
Gi"noveva van Brabantstijl.
v< Ik had gisieroohtend nog ae tijd niet
gehad de motie van het Davidsfondscongres
ov.r de giondwetsherzlening aandachtig te
lezen of reeds had een liberaal uit mijn
buurt me gezegd, dat hij zich bij voorbaai vei'kneakelde ove" de « kreet van woede » welkf Schildwacht vandaag zou laten
horen in « Het Volk » m verband met
voornoemde- • oti'
Die PVV-er vergLste zich... Wanneer ik
die motie gelez n heb heb ik niet de minste lust gevoeld om een kreet van woede
uit»te stoten en is m j alleen een diepe
zucht van zwaarmoedige treurnis ontvallen.
Zeker, in de politiek is men aan veel gewoon en is het moeilijk zich nog over iets
te verbazen, wanneer men, zoals ondergetekende, een veteraan is van de Vlaamse
strijd.
Ik moet net eerlijk bekennen : ik heb
gisteren ondervonden — wat ik sinds lang
niet meer mogelijk achtte — dat men aan
de politiek nog verdriet k a n beleven. »
Na de moord op nonkel Frans Van Cauwelaert, durft neef Karel zich nog <. veter a a n in de Vlaamse strijd » noemen; :> Vette haan » is meer met de werkelijkheid
strokend.

Gazet van Antwerpen
Onderstreept dat de Vlaamse CVP de
waarschuwing van het Dabidsfonds niet
mag naast zich leggen. Wat ondertussen bij

monde van hogergpcHe"rde Sch'ldwacht al
g, beurde.
« Het Davidsfonds heeft zich in een officiële kongresverklaring uitgesproken tegen
de lormule van grondwetsherziening, die
door de twee grote part'jen, CVP en BSP.
wordt naar voor gebracht. Dit is een feit
waarvan men het politiek belang niet moet
onderschatten.
De grote Vlaamse katoheke kultuui-verenigmg kan bezwaarlijk als een strijdmachine
van het extremisme gedoodverfd worden.
Op het kongres van het Davidsfonds is
nogmaals zowel in de officiële verklaring
"Is in de rede van Prof. Opsomer met klem
van redenen aangetoond dat een minderheidsveto in een eenheidsstaat, niet door de
beugel kan.
« Wat niet buigen kan, breekt » is het
inslaande gezegde d a t zeer precies aanduidt, hoezeer de kunstmatige grendel een
s'.tuatie van spanning in het land dreigt te
scheppen. Telkens de Vlaamse bevolking
wetgevende aanpassingen zal nodig achten,
b.v. om de rechten van het Nederlands op
het eigen Vlaams gebied veilig te stellen,
riskeert het op een « njet » van de franstalige minderheid te stuiten. Een doorbreken van deze onaanvaardbare weerstand
zal telkens een ki'isistoestand scheppen. Dit
betekent dat ook van h e t standpunt van
het algemeen landsbelang een veto-formule ongezond, funest en gevaarlijk is.

Standaard
Nam aanvankelijk zelf geen stelling in
rond het Davidsfondskongres.
Na een paar dagen draaide h e t blad wat
rond de pot.
« De Antwerpse en de Gentse k r a n t verschillen van mening, omdat zij niet hetzelfde denken over het nevralgieke p u n t van
de grondwetsherziening, nl. de vetoprocedure. De eerstgenoemde heeft die procedure
veroordeeld; Schildwacht daarentegen verdedigt ze, omdat hij er een beveiliging in
ziet van de nieuwe taalwetgeving. Men kent
de redenering : voortaan zal h e t onmogelijk
zijn de Brusselse agglomeratie uit te breiden of de taalwetten te wijzigen, indien een
Vlaamse meerderheid zich ertegen verzet.
Het is het complex v a n de verdediging en
het behoud. De tegenstanders van het vetostelsel zijn offensief
Ingesteld. Zij hopen
nog bepaalde verbeteringen te bekomen en
vrezen dat de wederzijdse veto-procedure
het de Waalse vertegenwoordigers mogelijk

zal maken die verbeteringen te verhinderen. Het Davidsfonds heeft zich bij h e t offensieve s t a n d p u n t aangesloten.
Over dit twistpunt is voorlopig alles gezegd. IVIen kent onze opvatting ; wij blijven erbij d a t de vetoprocedui-e overbodig is
en schadelijk. Overbodig : omdat ook zonder speciale procedure geen enkel belangrijk wetsontwerp nog tegen een radikale
Vlaamse of Waalse meerderheid in, k a n
worden doorgeduwd. Schadelijk : omdat het
veto-stelsel, md en het ooit wordt toegepast, de kontrasten enkel k a n verschei-pen.
De Vlaamse v e r d e d g e r s van de grendelprocedure moeten m elk geval aanvaarden,
d a t zij eerst d a n in de grondwet kan worden ingeschreven, nadat alles op normale
wijze rechtgetrokken
werd. VEV-voorzitter
Cappuyns heeft zopas verklaard dat h e t
taalgebruik in het bedrijfsleven *nog voor
de grondwetsherziening wettelijk verder genormalizeerd moet worden Dus : vóór de
invoer'ng van de vetoprocedure. Maar d a n
is de vraag : wie zal ooit uitmaken d a t
all;s overal in orde is? »

BRABANT
LIEDEKERKE
Huwelijk.
Op donderdag 29 dezer huwden
de heer Willy De Leuw. sekreta^
ris, en Juff. Francine Breynaert,
gewezen ondervoorz';tster der afdeling.
Wij bieden onze oprechte wensen van geluk en voorspoed a a n
h e t jeugdige ï>aar en achtbare families en wij verheugen ons oprecht over de stichting van dit
jong Vlaams gezin dat zondw
twijfel een warm netsje zal worden van nieuw leven, vervuld met
Vlaams-Nationale idealen.
W l l y en Francine, van ganser
h a r t e : ad multos annos!

OOST-VLAANDEREN
DENDERMONDE
Financiële mobilisatie.
De rekeningen beginnen binnen
te stromen. De reserves worden
aangesproken. I n alle afdelingen
is men gestart met het schrijven
van persoonlijke
oproepen om
steun. De steunkaartenslag duurt

WETTEREN
Gastheer Theo • De Kegel, gemeenteraadslid en 2de kandidaat
provincie, nodigt alle medeburgers
uit op een grootse arrondissementele
voorlichtingsvergadering
te
Kalken in zaal « De Pluim », Koftiestraat, op maandag 3 mei 1965
te 20 uur. Gratis toegang.
Naast andere kandidaten worden U voorgesteld en spreken tot
U : dr. J. Van Boxelaer (Wichelen», 1ste kandidaat Dendermonde-Wetteren voor de provincie; dr.
Decommej
(Grembergcn),
1ste
kandidaat arr. Dendermonde voor
de kamer; dr. G. De Paep, 1ste
kandidaat arr. Dendermonde-StNiklaas voor de senaat.
Als feestredenaar begroeten wij
drs.
Maurits Coppieters
(SintAmandsberg), Vlaanderens uitverkoren spreker.
Volksunie-afdeling Kalken heet
U hartelijk welkom!

Middelkerke.
Gezellig samenzijn. Samenzang.
Allerhande verrassingen. Eenieder welkom. Aanvang 20 uur.

BECO
BRANDSTOFFEN
Tel (03)32.04 77-32 02 10

LA LIBEE BELEIIIÜE
Waar het Volk zegt dat het Davidsfonds
a a n de kant van de Brusselse franskiljons
gaat staan « die ook tegen de grondwet
zijn », m a a k t de Libre van het Davidsfonds
niet langer « de dienares van de Heer »
m a a r van de « Volksunie ».
« Het Davidsfonds, dat (men begrijpt niet
meer waarom) voorgezeten wordt door ©en
gelukkig nogal onopvallende prelaat, heeft
zich resoluut en eens te meer tot dienares
van de Volksunie geopenbaard. Zijn aanmatiging te spreken in n a a m van Vlaanderen irriteert de meest Vlaamse v a n de
Vlamingen, omdat zijn bestuur zo 'n tekort
heeft a a n leidende persoonlijkheden en zich
rustig voelt in de middelmatigheid van eer
politiek « kapelletje » uit een gehucht. Ind;en Vlaanderen niets anders was d a n dat,
zouden zij met ons zeggen « Arm Vlaanderen ».
Vlamingen om te weten wat ge nog moogt
zeggen en doen om « een goed Vlaming t e
zijn » luister n a a r de bondgenoten L» Libre Belgique en Karel Van Cauwelaert,

Volksmacht
Het zogezegd « politiek onafhankelijke »
blad van het ACW loopt met zijn spitsbroeders uit « Het Volk » mee storm tegen
de Volksunie.
Ze moeten er schrik van hebben,
« De VU heeft geeij .eigen oplossingen.
D a t is reden waarom de Volksunie verplicht is h a a r verkiezing.spropaganda toe te
spitsen om een zuiver afbrekende kritiek
en op haar verzet tegen de grondwetsherz i e n n g , die slechts toekomstmuziek is. Op
grond van de ervaring die we m e t de Volksunie opdeden in de afgelopen vier jaar, zou
het trouwens niemand verbazen,
indien
haar vertegenwoordigers in de toekomstige
constituante z'ch nog eens onthielden over
de meeste voorgestelde voorstellen . van
grondwetsherziening. Of zou de Volksunie
durven beweren dat ze gekant is tegen de
vastlegging van de taalgrens — ook rond
Brussel — m de Grondwet? Of is de Volksunie soms gekant tegen de herverkaveling
van de rechtsgebieden der hoven van beroep, herverkaveling die t o t gevolg moet
hebben dat L m b u r g eindelijk van het Hot
van Luik wordt losgemaakt?

BEWEGINCSLEVEN
onverminderd voort. Speciale giften verbeteren de toestand.
,Wij laten onze
inspanningen
niet verslappen Geef de fondsen
vlug en regelmatig door. En h e t is
nog steeds mogelijk te storten op
POR nr 60 96.60 van J. Bracke,
Kalken. Vermeld op het strookje:
« Voor steunfonds ». Dank bij
voorbaat!

MIDDELKERKE
Op zaterdag 8 mei officiële opening van «Vlaams Huis Were Di»
de Smet de Naeyerlaan 19,

ZWIJNDRECHT
Tijdens de laatste gemeenteraadszitting werd onze plaatselijke
sekretaris Piet Severins verkozen
als lid van de kommissie van
openbare onderstand. Ons
bestuurslid Guido Van Duyse werd
als plaatsv*erva,gn.er aangeduid.
Onze beide vrienden zijn zich
bewust van h u n taak en zullen
zich dan ook inspannen om h u n
funktie in de KOO behoorlijk te
vervullen.

WEST-VLAANDEREN
ROESELARE-TIELT
Wegens
gezondheidsredenen
werd, op zijn verzoek, eervol ontslag verleend a a n Toon De Simpelaere als arrondissementeel voorzitter Roeselare-Tielt.

KOKSIJUE
Het afdelingsbestuur
doet een
dringende oproep a a n alle simpathysanten om geldelijke steun om
onze verkiezingsstrijd
indrukwekkend te maken. Stort nog heden U
bijdrage
op
postchecknummer
9295.29 van de afdelingsverantwoordelijke Deman Jozef Een getekende steunkaart van 50 tot
5000 fr. wordt ü dan persoonlijk

Walter Luyten

Archit 35 J. terug uit DuJtenl
goed. fl voork sympt sport
aangen karakt vermog goede
posit, gebrek rel zkt levensi
knap. jge vrouw tiulsei spont
ruimd ontwlkk Schr Postbus 33
Leuven Geen Agentschap

IGELD

BELEGGEN!

10.000 brengt op 1.000 per laar
50.000 brengt op 5.000 per jaar
100.000 brengt op 10.000 per jaar
Voor inlichtingen. Tel. 03/45.47.97

GELD VANAF 3.75 %
Loontrekkende!! tot 100.000
Zelfstand.. Landbouwers tot 500.000
Auto, gerond, eigendom, tot 100 %
krediet geen voorschot nodig
20.000=36X642
100.000=60X1996
50.000=60X998 100.000=120X1092
Telef : (03) 35 98.85 tot 21 uur of
schrijf: F.B Bisschoppenhoflaan 69
te Deurne - Antw. Ik kom thuis.

Wij vragen namens BELAP, A. G.
Bazel, Zwitserland, voor organisatie en verkoop van zijn elektr.
werkend afzuigfilterapparaat (verschillende modellen) voor verontreinigde lucht in toilet en keuken,
een zelfstandige dealer in één der
provincies :
Oost-Vlaanderen,
Brabant, Limburg. Zij, die iets weten op t e bouwen met een zeer
aantrekkelijk artikel en kunnen
beschikken over + 75.000 fr (aankoop eerste voorraad) gelieven te
schrijven naar De Buck-Van der
Paal, Grote Steenweg, 481. Berchem-Antwerpen. (Invoerders).

overhandigd
Kleinere
bijdragen
kunnen opgestuurd worden onder
gesloten omslag : aan Deman Jozef. Koksijde. Noordduin 15
Landbouwnumnier.
Op 3 mei 65 verspreiden wij ons
speciaal n u m m e r voor de landbouwers, wij verwachten de propagandisten om 17 uur in den
« Astor ».
Drs.
.H. Coppieters komt!
Op 10 mei a.s. om 20 uur spreken Drs. M. Coppieters en Toon
van Overstraeten in de stadsschouwburg Maak nu reeds propaganda, de schouwburg
moet
vol.

l E P E R - POPERINGE - WERVIK
Pas op!
De geplande a u t o k a r a v a a n op 1
mei vindt niet plaats wegens onvoorziene omstandigheden. Doch
uitgesteld is niet verloren. Nadere
geg3vens volgen.
Volksvergadering.
De massa-meeting te leper op
2 mei in de stadsschouwburg. Het
wordt een sukses.
. Bewerk vrienden en belangstellenden om de verplaatsing n a a r
lepsr te maken.
Het loont de moeite Drs CJoppieters en
volksvertegenwoordiger
Van Leemputten te beluisteren.
Het wordt de schitterende inzet
van een verbeten kieskampagne.

Medewerkers.
Medewerkers voor de propaganda worden gevraagd. Meld u vrijwillig bij R k Sohier. Werfstraat
14B,
Popïringe (telefoon • n u m m e r
34136) of bij M. Capoen, Kijkuitstraat 8, Westvleteren
De verkoop van s t e u n k a a r t e n
verloopt vlot. Onze medewerkers
worden gul onthaald en steunen
royaal. Volg h u n voorbeeld.
Er k a n ook gestort worden op
postrekening n u m m e r 144734 v a n
Medard Poulon t^ Westouter e n
op bankrekening n u m m e r 664812947-01. Zend munitie!
Dank UI

GEVRAAGD
Filiale Duits - Amerikaanse
Firma (randgemeente
van
Antwerpen) vrgt. techn. Ir.
A.1 (mek.), tweetalig en notities Duits.
Vertrouwenspost in hoge-druk-pompenbedrijf. Schrijven
onder
kenletters.
D. 6, naar redaktie Volksunie, die doorgeeft.

13

OE VOIKSUNIE

BEWECINCSLEVEN
ANTWERPEN
MERKSEM
Aan de zusterafdelingen.
De afdeling MerKsem heeft nog
enkele
honderden
tweekleurige
plakbrieven. lormaat 0,45 x 0.65
te koop tegen 2 fr per stuk.
Deze plakbrieven zijn zeer toepasselijk voor deze verkiezingen.
De geïnteresseerden die
ons
schrijven, zenden wij per kerende
post een eksemplaar voor kennisn a m e . Wij kunnen eventuele bestellingen zonder
tijdverlies uit
voorraad doen. Prijs 2 fr. per
stuk, plus 6 fr. per bestelling voor
onkosten van verzending.
Bevragen : K. Van Bockel, Km.
Lemineurstraat 33. Merksem

DEURNE
Te Deurne overleed verleden
week mevrouw De Rijck, echtgenote van het Deurnse VTJ-gemeenteraadslid Bert De Rijck. De begrafenis vond zaterdag jongstleden
onder zeer
grote
deelneming
plaats.
De Volksunie biedt Bert en de
familieleden zijn oprechte gevoelens van deelneming a a n in h e t
grote leed dat h e n heeft getroffen

MORTSEL
Steun-Verkiezingsaktie.
Tot op heden kunnen wij onze
aktie reeds als bevredigend bestempelen. Wij danken reeds onze leden, lezers en sympatisanten
die h u n vrijwillige bijdrage volbrachten.
Dringend doen wij 'n beroep op
onze kernleden en wijkleiders ten
spoedigste over te gaan tot het beëindigen van de aktie en zonder
uitstel af te rekenen met onze
penn'ngmeester
Wij hebben zeer dringend en
veel geld nodig om onze verkiezingsaktie verder te zetten.
Rechtstreeksee stortingen kunnen steeds geschieden
op onze
PC-rekening nr. 1151.12 Volksunie
(vzw) Mortsel. M. W Claossens,
Liersesteenweg 197, Mortsel (Oude-God) met vermelding « Verkiezingsfonds 65).
Proficiat.
Langs deze weg bieden wij onze
welgemeende
gelukwensen
aar.
dhr. en mevr. Pierre Kennis-Van
Mol, ter gelegenheid van h u n huwelijk op 24 april.

BRABANT
DILBEËK
Dansavond.
Op zaterdag 1 mei, te 20 uur
30 in de ruime zaal Mertens, Ninoofse steenweg
359 (tramhalte
dorp), luisterlijke mei-dansavond
ingericht door het plaar.selijk be
stuur.
Allen daarheen. Breng vrienden
en bekenden mee 1
Peter Philips en z ü r Brussels
amusementsorkest
ziir
van dv
partij, waarborg vai
Vlaamst
leute en plezier.
Deelname m de onkosten 30 fr.
Reuze tombola met
prachtige
prijzen.
Koud buffel.
E R F S - K W E R P S - KORTENBERG
Niemand minder dan drs. Maurits (3oppieters komt op dinsdag 4
mei te 20 uur in de zaal « Eend r a c h t 6, Leuvenbaan 217, Kortenberg, spreken over : « Daarom
Volksunie! ».
ESSENE
De plaatselijke Vollksunie-afdeling belegt een verkiezingsmeeting
op zaterdag 1 mei om 20 uur in

de herberg « De Keizer », gehouden door Alfons Schoonjans, Tern a t s t r a a t , Essene.
De sprekers zijn : Vic. Anciaux,
eerste kand. voor de K a m e r : Lode Verdoodt, eerste schepen van
Essene, kand. voor de provincier a a d en de K a m e r ; Theo Van den
Abbeel, sekretaris der afdeling.
Wij nodigen alle sympathisanten uit Essene en de omliggende
gemeenten uit om deze
grote
volksvergadering bij te wonen.
HAACHT
De vergadering van vrijdag 23
april in « De Wielewaal » te
Haacht, onder voorzitterschap van
dhr. Segers, kende grote belangstelling.
Voor een volle zaal behandelden
dr. Vic Anciaux, Mark Pelgrims
en Kuipers de verschillende problemen die alleen door de Volksunie k u n n e n opgelost worden.
Met een prachtige autokaravaan
werd h e t hele k a n t o n doorkruist.
Het sympathieke o n t h a a l door
de bevolking bewijst onze vooruitgang.
Op vele plaatsen werd er toegejuicht en gretig werden onze pamfletten en bladen in ontvangst
genomen.
HEVER
Grote volksvergadering « Bij de
Mette ». Biststraat, op donderdag
6 mei te 20 uur.
KEERBERGEN
Grote volksvergadering in café
Alfons Van Looy, Putsebaan, op
m a a n d a g 3 mei te 20 uur.
LEUVEN
Werftocht.
Verleden
zondag bracht
onze
ploeg een bezoek a a n Tienen. Terwijl er huis a a n huis gebeld werd,
reden twee mikrowagens rond om
de Tienenaars te overtuigen dat
alleen de Volksunie de oplossing
brengt.,
Reeds voor twaalf uur waren
alle nummers verkocht, wat een
hele prestatie is i h ' d e z e « gewezen » blauwe burcht.
Autokaravanen en wcrftochten.
Tot 22 mei inbegrepen wordt er
elke zaterdag een
autokaravaan
gehouden en elke zondag een
werftocht.
Zaterdag 1 mei trekken wij door
de streek Leuven-Tervuren. Verzamelen te Leuven a a n de Naamse
Poort op de Tervuurse Vest (kant
Leuven).
Aarschot. Vertrek
aan
lokaal
« CS'istai », Parijsstraat 12, te 9
uur of Aarschot-station te 9 uur
15.

MUIZEN
Grote Volksunie-meeting op zaterdag 8 mei 1965 te 20 uur in de
zaal « Eldorado », Leuvensesteenweg te Muizen.
Sprekers : dr. med. V. Anciaux,
provinciaal voorzitter en kopman
van de Volksunie-Kamerlijst; Mr.
Pi-. Van der Eist, nationale voorzitter van de VU
De inrichtende
aideling
van
Weerde rekent op een talrijke opkomst. Deze meeting wordt de VUdoorbraak in de noordergemeenten
van Brabant.

LIMBURG
MAASEIK
Financiële mobilizatie.
Kalken, plakken, benzine, reklameborden, pamfletten en brosjures. drukken en verzenden vraggn enorme
inspanningen maar
ook veel geld Stort vandaag nog
uw bijdrage voor het verkiezingsfonds op postrekening 9291.78 van
P. Van Vencktnray, Bosstraat 16
Maaseik.

Jong-Vlaamse studentengemeenschap

J.V.S.G.

STUDENTENBETOGING
op zaterdag 8 mei 1965 te 14 uur 30 St. Jansplein, Antwerpen,
tegen de voorgenomen gron dwetsherziening, voor een volwaardige universiteit te Antwerpen.
Stemrecht op 18-jarige leefti.1d.
Alle studenten en jongeren stappen op.

OOST-VLAANDEREN
GENTBRUGGE
C.O.O.
Dank zij de stemmen van schepen Van Wittenberghe werd oudburgemeester prof. Evrard gekozen
tot effectief lid van de OOO. Als
opvolger werd de h. J. De Moor,
oud-sekretaris van de Volksunie
Gent-Eeklo, verkozen.
Would-be minister Placide De
Paepe is woedend en eist de uitsluiting van de schepen. Eerst een
schepen in de gemeenteraad en
n u wordt h e t p a a r d van Troje in
de COO binnengehaald. W a t z ^ len zijn rode vrienden n u schrijven in « Vooruit », j a m m e r t h e t
ACV-diktatorke uit Gentbrugge.
« De Weergalm ».
Voortaan zal h e t
uitstekend
m a a n d b l a d « De Weergalm », uitgegeven door het kanton Oosterzele van de Volksunie, ook verspreid worden te Gentbrugge.
Een rubriek « Bewsgingsleven
uit Gentbrugge » wordt ingelast,
zodat een regelmatig kontakt met
de Gentbrugse kiezers
mogelijk
wordt. Voor 23 mei worden nog 2
speciale nummers verspreid.

WEST-VLAANDEREN
BRUGGE
Belangrijk verkiezingsrsjieuws.
In
het arr
Brugge-Torhout
werd rond de VU een echt Vlaams
front tot stand gebracht. Op dinsd a g 20 april 11. werd met Mr. Pieter Leys, burgemeester te St. Andries-Brugge, op basis van het VUprogramma een belangrijk akkoord
ondertekend.
Dit akkoord en de kandidatuur
van dhr Leys was de grote verrassingDe ai-r. r a a d gaf op woensdag
21 apr. II. bij ruime meerderheid
zijn instemming met deze nieuwe
toestand. Meteen werden
onder
algemeen enthousiasme de kandidaturen onthaald van Dr Theo
Biesemans (Jabbeke), wiHy Ghljssels (Ruddervoorde), J a n Praipont
(St. Michiels), kinderarts
Jos Speybrouck (Brugge), apotheker Paul Vlieghe (Torhout), Leon
Deschacht (Stalhille) en dr. Erik
Vromman (St. Joris) voor de Kamerlijst. Op de Senaatslijst was
er even grote instemming met de
kandidaturen van Dr Albert De
Bondt (Brugge) en veearts Julien
Leuridan (Zedelgem).
De onafhankelijke
Vlamingen
van de verruiming zullen in h e t
arr. Brugge samen met de VU de
kiesstrijd voeren onder de benaming Vlaamse Volksbond.
Ingevolge dit akkoord zullen de
lijsten worden aangevoerd
door
de hh.
Raf
Declercq (Knokke)
voor de Senaat, Pieter Leys (St.
Andries) voor de K a m e r en Guido Van I n (Brugge) voor de Provincieraad.
De algemene overtuigng
bij
w i e n d en tegenstrever is dat de
verruiming voor het arr. Brugge
zowel voor K a m e r als Senaat h e t
behalen van het kworum veilig
stelt.
Het is t h a n s a a n onze propagandisten en sympathisanten om
onze kandidaten te steunen en
h e t programma
van de verruiming in brede kring te doen ingang vinden. Allen a a n het werk!
Agenda voor het arr. Brugge-Torhout.
Zaterdag 1 mei, 20 uur 30 :
vooropening van het Vlaams tehuis « Breydelhof », Jozef Suvees t r a a t 2, Brugge
Zondag 2 mei, 9 uur : busaktie
en werftocht, vertrek van de Burg,
Brugge; 's namiddags : prov. zangfeest ANZ te Oostende.
M a a n d a g 3 mei : H. Bloeddagverrassingen.
Zaterdag 8 mei : busaktie en
werftocht, vertrek vanaf de Burg
te Brugge te 14 uur.
Zondag 9 mei : busaktie en werftocht, vertrek vanaf de Burg,
Brugge, te 9 uur.
Zaterdag 15 mei : busaktie en
werftocht, vertrek vanaf de Burg.
Brugge, te 14 uur
^
Zondag 16 mei : autokaravaan
doorheen het arr.
Brugge-Torhout, samenkomst Kon.
Albertlaan - station. Brugge, vorming
te 9 U1U-.
Zaterdag 22 mei ; autokaravaan
doorheen de Brugse agglomeratie,
samenkomst Kon. Albertlaan-Star

tion, Brugge, vorming te 14 utir.
Zondag 23 mei (kiesdag) : optreden van getuigen in telburelen
vanaf 14 uur 30.
Deze agenda sluit lokale akties
niet uit!
Kiesfonds.
De groep VU-Vl. Volksbond doet
t h a n s meer d a n ooit een beroep
op Uw vrijgevigheid. Verwelkom
onze
propagandisten
hartelijk,
wees niet al te krenterig. We bevelen speciale stortingen a a n op
postrekening van de KredietbankBrugge, n r
178528,
vermelden
« voor rekening n r 7408 ».
Blitz-nieuw uit onze afdelingen en
kernen.
Te Brugge werd het pamflet
« h u n klokken luiden vals » op
10.000 ex. gebust. Te St. Kruis
verscheen het 2de n r « Vrij en
Vrank ».
Te Brugge wordt op 1 mei a.s.
een Vlaams tehuis geopend, vele
vrijwilligers
hebben
anderhalve
m a a n d lang vele avonden voor het
verrichten van de verbouwingswerken geofferd. Te Blankenberge
haalden de bestuursleden opnieuw
4.000 fr. samen. Te Jabbeke werd
een nieuwe VU-kern gesticht. Dr
Biesemans werd voorzitter,
dhr
Leon Deschacht (Stalhille) werd
onder-voorzitter, sekretaris is d h r
Collier, het dienstbetoon
wordt
verzorgd door d h r Joris Eeckeloo,
ook nieuw gekozene in de plaatselijke COO.
T e Torhout werd de kandidatuur van ap. Paul Vlieghe met
bizondere instemming ontvangen.
T e Ruddei-voorde legden plaatselijke kandidaat Willy Gijsels en
d h r Rik Decan meerdere huisbezoeken af. Hetzelfde gebeurde te
Aartrijke, te St. Kruis, te Zedelgem, enz.
Tenslotte werden de peterslijsten in de Brugse agglomeratie in
rekordtempo ondertekend.
BRUGGE
Vooropening Vlaams huis.
Op zaterdag 1 mei a.s. wordt te
Brugge, Jozef Suveestr n r 2 (tussen Vismarkt
en Astrldpark —
met parkeergelegenheid a a n Vismarkt, Pandreitje en 't Park) h e t
nieuwe Vlaams tehuis « Breydelhof » geopend. Iedereen van harte welkom.

DIKSMUIDE
Werftochten.
Zondag 2 mei : Vinckem, Wulveringem, Bulskamp, Houtem. Verzamelen om 9 uur aan de kerk te
Houtem.
Prov. zangfeest.
Zondag 2 mei vindt het provinciaal zangfeest plaats te Oostende.
Diegenen die wensen mee te
rijden verzamelen om 2 uur in het
Vlaams huis te Diksmuide.
Meeting Oostende.
Op donderdag 6 mei om 20 uur
spreken in het « Wit P a a r d » te
Ojstende F r a n s van der Eist en
Maurits Coppieters. Ieder
die
wenst mee te gaan en over geen
vervoer beschikt, verzamelt om 7
uur 15 in het Vlaams huis waar
verschillende wagens ter beschikking zullen zijn.

l E P E R -. POPERINGE - WERVIK
Zondag 2 mei te 10 uur 's voormiddags in de schadsschouw'ourg
te leper : grote volksvergadering
met drs M (Coppieters en volksvertegenwoordiger Van Leemputten. die ons komen spreken over
het enorme belang der parlemeiitaire verkiezingen van 23 mei.
Wees op post en breng vrienden
en belangstellenden mee.
De verkoop van
steunkaarten
voor de kie.sstrijd verloopt vlot.
Onthaal onze medewerkers goed,
houd Ze niet nutteloos op. Steun
mild, er is veel munitie nodig
Bijdragen worden dankbaar a a n .
vaard op postrekening
nummer
144734 van Medard Pouion. W e s t
outer en op bankrekening nummer 6648-12947-01 der Volksunie
op Kredietbank lener.
Autokaravaan

KORTRI.IK
Kolportage.
Wij vragen alle propagandisten
c ^ post te zijn zondag 2 mei a.s.
voor de kolportage te Menen, die
zeer belangrijk is in 't vooruitzicht der verkiezingen. Breng nog
een paar vrienden mee.
Samenkomst om 9 uur « Astor »
Kortrijk, of om 9 uur 30 aan het
stadhuis te Menen.
Autokaravaan.
De autokaravaan doorheen ons
arrondissement heeft plaats op 8
mei a s . Deelnemers, maakt uw
n a a m en adres over a a n onze pro-

pagandisten of aan onze lokaaluit.
bater. Wij verwachten een buitei>
gewone belangstelling.
Drs. M. (Coppieters komt! Op 10
mei a.s. om 20 uur spreken D r s .
M. Coppieters en Toon van OVOTstraeten in de stadsschouwbiu-g.
Maak propaganda, de schouwburg
moet vol!
28ste Vlaams-nationaal zangfeest.
ANZ-Kortrijk legt een bus in
n a a r Antwerpen. Vertrek grote
m a r k t 8 uur 30, prijs 85 fr., inschrijven : bureel VTB-VAB en
« Astor » Kortrijk.

OOSTENDE
Provinciaal zangfeest.
Zondag 2 mei te 15 uur in h e t
Sportcentrum
(Oud-Sted lijke
Vakschool) provinciaal zangfe.st.
Er wordt op uw aanwezigheid gerekend om dit groots opgezet
Vlaams feest te doen slagen.
Het moet een toptreffer worcïen
van Vlaams leven aan de kust
30 fr. programnia
ino'grepen.
Kinderen beneden 10 jaar halve
prijs. Speciale prijs voor r -ipen.
Volksunie-me: ting.
Op donderdag 6 mei om 20 uur
in het « Wit Paard » grote Volksunie-meet.ng. Mt P r a n s van der
Eist en Drs. M. Coppieters maken
het proces van de regering
ü
wordt hierbij opgeroepen als jurylid. Maak rondom u propag a d a
opdat de zaai vol zou lopen. Wi]
hebben het aangedurfd de grootste zaal van Oostende te huren.
Het is de tijd van de doorbraak.
De
gsmeenteraadsverkiezingen
brachten ons een zet?i op. De parlementsverkiezingen
moeten c ns
arrondissement in de kamers brengen.
Strijdfonds.
Deze week hebt u opnieuw »-ai
propagandapamflet in de bus ge.
kregen
(opla.ge 65.000 eksemplaren).
Ook werd er reeds op verschillende plaatsen in de stad geplakt en werden reeds duizende
propaganda - brosjui-en aan huis
besteld. Ook van het boekje « Wat
deden de grote partijen voor u? »
werden er reeds verschillende duizende
eksemplaren
verspreid.
Langs deze weg willen wij graag
de families van h a r t e bedanken
die vele uren besteed hebben a a n
het samenhechten van die boekjes.
Dat al die aktiviteiten alleen m a a r
volgehouden kunnen worden als er
voortdurend geld binnenkomt zult
u wellicht begrijpen.
Gelukkig
hebben wij geen reden tot klagen.
Er wordt inderdaad mild gesteund.
Maar nog hebben wij niet genoegl
Hoe meer geld, hoe meer propaganda! Iedere frank wordt omga.
zet in munitie om de grendel te
doen springen die de CVP en B S P
op onze meerderheid wil zetten.
Help mee! Aarzel niet langer en
steun mild op PR nr 1462.70 van
de ïCredietbank met vermelding
« Voor Volksunie n r 236-4617; dank
bij voorbaat.
Ons adres : Volksunie, Postbu»
35 Oostende.

zoekertjes
Wie kan een beproefd Vlaams
gezin van 2 personen helpen a a n
een boerenhu'sje van 3 ft 4 plaatsen met een weinig hof of boomgaard, liefst omgeving Oudenaande - Ronse ot Gent
Oudenaarde.
Matige prijs a u . b Schrijven bureel blad V.D.B.
Jonge moeder zoekt thuiswerk:
bezit
een schrijfmach.,
daarbij
een 'schoon handschrift: kap onberispelijk
Nederlands en
goed
rekenen. Zou ook kunnen nelpen
bij opzoekingen
en statistieken.
Schrijven letters BV bureel blad.
Zoek centrum Brussel ofwei voorgemeenten Laken - Schaarbeek Anderlecht : oude ruime herenwoning te l-uren tegen 1 augustus
1965.
Van den Eynde : Willem BosiCTstr. 6 Mechelen
Wie plaatste volgend zoekertje
in de jongste nummers van de
Volksunie?
Wie kan een beproefd Vlaams
gezin van twee personen helpen
aan een boerenhuis van 3 è, 4
plaatsen met een wemig hof of
boomgaard, liefst in omgev ng Oudenaarde — Ronse of Gent — Oudenaarde. Schrijven VDB blad.
De r een slechtgeschreven adres
is het ons onmogelijk antwoorden
door te zend.^n. Belanghebbende
gelieve zich in verbinding te stellen met de ' edaktie : Dupui'^'aan
110, Anderlecht
D1-&
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BEWECINCSLEVEN
ANTWERPEN
BGRCHEM
Verkieitngsbal.
Verkezingsbal on zaterdpg 1 me)
1965 te 20 uur 30 t- n voordele van
h e t propagandafonds
Feestzaal « Bdbens », Statie tr.
175. te Berchem
Dansorkesi ; J a n Daems.
Inkom : 20 fr
Financiële mohili'satie.
Stort üW bijdrage op per 1711
van de Kred etbank te Berchem.
voor rekenmg 4.185 van de Volksunie.
ESSEN
In aanwezigheid van volk'-verte-^
genwoordiger R. M'ittheyssens e n '
dr. Goeman?, v o o r z l t t c arr Antwerp n werd op zaterdag 24 april
overgegaan tot de verkiezing van
een bestuur voor de afdeling Essen
Ond=>r voorzitterschap van dhr
Gabriels R-, bijgestaan door sekreta'is, penningTeester en propagandisten werden de aktiviteiten voor de afdeling nader omlij'-d
"^evens wenst het öestuui zijn
dank te betuigen aan de afdeling
Kalmthout, die door morele steun
onze start mogelijk maakte.

HOBOKEN
Werftochten.
De drie werftochten gehouden
tijdens de aprilmaand waren suksesvol, aUioewel wij fel af te rekenen hadden met de « aprilse
gr'Hen ».
In totaal werdfn ongeveer een
150-tal bladen a a n de m a n gebracht.
De geluidsinstallatie, die door
sommigen benijd wordt; draaide
op volle toeren en dank zij Meester Wagemans
konden wij het
Hobokense p u b l e k op een heerlijk stukj= muziek vergasten
Kameraden propagandisten ook
en vooral in mei rekenen wij op
u voor de zaterdagnamiddagen.
Verkieiingspropayanda.
Het eerste pamflet « Spaak-Lefèvre » werd in een minimum van
tijd gebust. Wij beloven de mensen die zich vrijwllhg aanboden
voor de bestelling van de volgende vlugschriften, dat zij h u n ronde
fijn
voorgeschoteld
zullen
krijgen, zodat we er in de toekomst slechts een 2-tal dagen zullen moeten over doen.
Steunfonds.
Langs deze weg houden we er
tevens a a n allen, die reeds mild
en naar vermogen gesteund hebben te danken
De laatste loodjes wegen echter het zwaarst en de leden en
simpatizanten, waar we nog niet
aanbelden, mogen ons vast en zeker kort.elings verwachten.

KAPEKLEN
De verkiezingsstrijd
te Kapellen 'S reeds flink ingezet.
•
Van nu tot 23 mei wordt er door
onze jongens hard gewerkt.
Alles kost geld, s t o n op Pet
860870 van G. Schonkeren, Partisanenstraat
110, Kapellen,
met
vermeldmg : kiesfonds Kapellen
KONTICH
Het Vlaams
Nationaal Jeugdverbond gewest Antwerpen, houdt
op zondag 2 mei 1965 te 15 uvi
zijn jaarlijkse
meiboomplanting,
dit jaar te Kontich. Albertlei (oud
station).
Het programma vermeldt
een
optocht mei de muziekkapel doorheen Kontich, de eigenlijke planting op het terrein aan de Albertlei, volksdans, zang en volksspelen. Het einde Is voorzien rond
18 uur. Iedereen is welkom.
MEBKSEIM
Vrijdag 14 mei 1965 grote volksvergadering, onder de leuze :
« Volksunie, partij der toekomst I »
Sprekers : meester Hugo Schiltz;
dr. H. Ballet.
Deze meeting zal plaats hebben
In de zaal van het Vlaams huis
« Tiji », Bredabaan 298, Merksem.
Aanvang te 20 u u r 15.
De verkiezingen.
Er is nu veel werk op de planken. En allen die willen medewarken a a n het welslagen van deze
zeer belangrijke verkiezingen, k u n .
nen ieder dinsdag, en donderdag-

avond terecht vanaf 20 uur in
« Tijl »!
Wij hebben vrouwen en m a n n e n
die zich gans belangloos dag en
nacht inzetten. Er is nu altijd wat
te doen. Aan diegenen die niet in
de gelegenheid zijn zioh daadwerkelilk verdienstelijk te maken, vragen wij om dan toch in de mate
vafi het mogelijke financieel bij
te springen. Ieder moet nu zijn
plicht do n !
IWORTSEL
DienstbetoGn
Schepen Ward Rolus L= te bereiken, elke dag van 10 uur 30
tot 12 uur 30 in zijn kabmet op
het gemeenehuis, gelijkvloers.
W lly Dupon, gemeenteraadslid,
heett zitdag in jokaal « Tijl »,
Antwerp estr 59 op dondardag 6
mei van 20 uur toi 21 uur 30 Hij
1$ ook elke dag telefonisch te bereiken op nummer 49.52.66.
Bob Van Hoofstadt. gemeenteraadslid, houdt zijn zitdag op donderdag 20 mei. eveneens in «Tijl»
en van 20 tot 21 uur 30. ü kan
hem ook opbellen : 49.78.18
Kontakt
Elke zondagmorgen vanaf 11
uur « Kontakt » tussen VU-ers in
ons lokaal Vlaams Huis « Tijl »,
Antwerpsestraat 59
Dit treffen tussen
Vlaams-nationalisten kent een groot sukses.
Wij verwachten ook u in ons lokaal, volgende zondag!
Solidariteit.
Een onzer leden werd door omstandigheden zwaar getroffen Wij
doen beroep op alle Mortselse leden om deze familie in nood te
helpen.
Ze hebben dringend
behoefte
aan kinderkleding. Reeds zijn enkele giften
binnengekomen Wie
deze mensen steunen wil, doet dit
via ons lokaal « Tijl », Antwerpsestraat 59.
WILRIJK
Het Politiek Komitee der afdeling wordt bijeen geroepen in de
zaal Harmonie, Heistraat 71, op
woensdag 5 mei a.s. te 20 uur 30.
Agenda : verkiezingen voor parlement en provincieraad. Dr. Florent Veeckmans, alg. voorzitter
van het Politiek Komitee, vraagt
d a t alle leden ervan het zich tot
plicht zouden rekenen
op deze
vergadering aanwezig te zijn.

BRABANT
BRUSSEL
Steun-Noodfonds.
Zelden had de Volksunie bij de
verkiezingen een zo grote voorsprong op de kleurpartijen voor
wat de propaganda betreft. Om
die voorsprong te kunnen bewaren, is het nodig dat de afdelingen en al de simpatizanten een
ernstige inspanning doen en een
doorslaggevende storting op prk
86.54.50 van Volksunie Arrondissement Brussel, M. Lemonnierlaan
82, Brussel 1.
Propaganda.
Tienduizenden pamfletten
werden reeds verspreid en duizenden
aanplakbrieven kregen h u n bestemming. De ploegen zijn reeds
goed verdeeld over ons uitgebreid
arrondissement
(119 gemeenten)
en houden zich klaar om massaal
op te treden eens d a t ons n u m m e r
zal gekend zijn.
Volgende zondag moeten de propagandisten die vrij zijn, te 8 uur
30 aanwezig zijn voor de KVSLakenstraat om vandaar uit t e
vertrekken n a a r enkelt gemeenten
(o.a. Lot en Dworp) en er een
paar duizenden pamfletten te bussen.
De
daaropvolgende
zondagen
zullen besteed worden a a n de
klassieke
autokaravanen
met
luidspreker.
VoOTlichting.
De reeks
voorlichtingsvergaderingen stemt hoopvol. Niet alleen
in het Brusselse
(Schaarbeek,
Brussel, Molenbeek en
Evere),
maar ook in de landelijk streken
(Asse, Hekelgem, Liedekerke, HalIe, Gooik, Meise, Vilvoorde en andere h a d d e n buitengewoon " geslaagde
voorlichtingsvergada:ingen plaats.
Het is duidelijk d a t de bevolking
aanvoelt dat alleen de Volksunie
nog bij machte is, de definitieve
wurging van Vlaanderen te verhinderen.
Meer dan ooit telt n u enkel :
Vlaanderen eerst!

HOEILAART O V E R U S E
Deze gemeenten^ welke afhangen van het kanton Eisene, lopen geen gevaar opgeslorpt te
worden door de « oase francophone »• Verleden zondag werd er
een steekproef gedaan door 'n bezoek te brengen aan een naar gezinnen. 1Ó50 fr. werd rondgehaald
voor het steunfonds, abonnementen en leden werden gemaakt en
meer dan 60 personen
tekenden
de peterslljst n.
Naar schatting
haalt de Volksunie ook in deze
gemeenten op
23 mei driemaal
meer stemmen dan in 1961.

MOLENBEEK - BRUSSEL CENTRUM
Wie n 1955 had durven voors p e l i n dat de Volksunie ooit m
het hartje van Brussel een volksvergadering kon
beleggen
met
mper dan
150 aanwezigen, zou
toen « geschikt voor Geel » verklaard zijn En toch kwam die
onwaarschijnlijke voorspelling uit.
Het moet een genoegen geweest
zijn voor algemene sekretai-is Jorissen en voor A. Van Malderen,
arrondissementsvoorzitter, op vrijdag 23 april 1965 een zo talrijk
gehoor in deze volksbuurt te kunnen toespreken
Ook het steunfonds vaarde er met 2790 fr goed
bij.

SCHAARBEEK
Het k a n t o n Scliaarbeek
komt
voor de eerste maal met een volledige kandidatenlijst op voor de
provincieraadsverkiezingen.
Niet
alleen staan op deze hjst de pioniers -n Evere en Schaai'beck op
gebied van werking voor het Nederlands onderwijs en h e t Vlaams
Aktiekomitee, m a a r ook uit de ^^dere gemeenten komen op deze
lijst de meest
aktieve werkers
van dat Vlaams Aktiekomitee, Het
kanton Schaarbeek dingt
met
zeer ruime kansen n a a r
een
Vlaams-nationale verkozene in de
provincieraad.

LIMBURG
LIMBURG
OvermaAsdag.
Op zaterdag 8 mei e.k. vindt In
h e t Europahuis
(kasteel)
van
Borgharen bij Maastricht de jaarlijkse Overmaasdag plaats.
Programma ;

10 uur : Aankomst der deelnemers en opening van de dag.
10 uur 30 : Inleiding door J.
Veltmans over « Historische en
taalkundige situatie van Overm a a s ».
12 uur 30 : Gezamenlijk middageten.
14 uur 30 : Forum-discussie met
als forum-leden
: Dr. H. Waltmans, directeur Europahuis . Borg.
h a r e n ; J. Veltmans
ANV-Maast n c h t ; Dr. J. Nyssen, DavidsfondsVoerstreek; H. Schilbngs, Arbe tsgemeinschaft OB - Eupen; Drs H
Aelvoet, taalkundige - L«uven; J.
Gouverneur Bond der Vlamingen
van OB - Tongeren.
Deelnemmgsprijs bijwonen vergaderingen plus eetmalen : 150
Ir
Abonn."ert U op het Overmaas
maandblad « Grenzen Open »,
Drietalig tijdschrift voor en over
Overmaas. Simpatiek kontakt met
Vlaanderen en Nederland.
Abonnementsprijs :
100 fr te
storten op PCR 5338.48 van Bond
der Vlamingen van Oost-Belgié,
Hasseltse.straat 41, Tongeren.

OOST-VLAANDEREN
EEKLO
I n tegenstelling met alle vorige
berichten gaat de meeting op~ 8
mei a.s. niet door in café «Rally»,
Molenstraat 30, doch wel in onze
zaal. Kon. Astridpl. 50.
Ml- P. Van der Eist, volksvert.
en voorzitter der VU, zal er h e t
woord voeren.

GENT-EEKLO
2 mei : autokaravaan Meetjesland.
9 uur : vertrek Mariakerke.
Claeys Bouaertiaan
Middagmaal in «
De
zaal
Schouwburg », r e s t a u r a n t te Maldegem
14 uur : vertrek namiddagkaravaan te Maldegem,
9 mei : autokaravaan NeveleDeinze.
9 uur 30 : vertrek Markt NeveIe.
Middagmaal te Machelen-dorp.
14 uur : vertrek namiddagkarav a a n te Machelen-Leie.
Kolportages.
2 mei te Waarschoot
(ploeg
Meetjesland).
2 mei te Adegem (ploeg G e n t ) .
9 mei te Deinze (ploeg G e n t ) .

ZELZATE
9 mei openluchtmeeting. Markt
(voormiddag).

DEZE WEEK OP UW SCHERM
ZONDAG
16.00 : De Flintstones (79e afl.) —
16.25 : Kapitein Zeppos — 16.50 :
Libanon in vogelvlucht — 17.05 :
Optreden van het ensemble Roger
Eggermont — 18.30 : Sportuitslagen — 18.35 : Klein, klein kleuterke
— 18.55 : O.K. sheriff, avonturenfilm — 19.40 : 0.70, filmschets —
19.55 : Weerbericht — 20 00 : TVnieuws — 20.15 : Sportweekend —
20.45 : Jo Leemans-show — 21.25 :
Suspens : Londen bij nacht, politiefilm, naar een verhaal van Edgar
Wallace — 22.25 : TV-nieuws.

MAANDAG
14 05 ; Schooltelevisie — 19.00 :
Zandmauuetje — 19.05 : Tienerklanken ~ 19.40 : Politieke tribune
— 19.55 : De Weerman — 20.00 :
TV-nieuws — 20.30 : Openbaar
kunstbezit : « De staking »,'door
Eugeen Laermans (1864-1940)
—
20.40 : Een absoluut geheim, spel
door Rodney Ackland — 22.15 :
Vergeet niet te lezen — 22.45 :TVnieuws.

DINSDAG
14.15 : Schooltelevisie — 18.55 :
Teletaalles : Frans. 33e les : ü n
voyage par Ie train — 19.10 : Zandmannetje — 19.15 : De Flintstones
80e afl. : De grote trek — 19.40 :
Politieke tribune — 19.55 : Hier
spreekt men Nederlands — 19.59 :
Weerbericht — 20.00 : TV-nleuws
— 20.25 : Dokter Ben Casey. 12e
afl. : De nacht toen er niets gebeurde — 21.15 : Panorama —
22.00 : Optreden van het studentenkoor van de universiteit van
aolmbra (Portugal) — 22.30 : TVnieuws.

WOENSDAG
17.00 : Televistmi _ 19.00 : Zandmannetje — 19.05 : Richard Leeuwehart : De samenzweerders (15e
afl.) — 10.30 : De wereld is klein
Oosters Prentenboek. Vandaag
Sydney en Barrier Riff — 19.55
De Weerman — 20.00 : TV-nieuws
— 20.25 : Op de man af : Jef Casslers, bekend als < Het Manneke Ï

GENT
Zangfeest.
Het veertiende provinciaal zangfeest, ingericht door het ANZ-Oost.
Vlaanderen vindt plaats te G e n t
op zondag 9 mei in de zaal « OudBelgië », Veldslraat te 14 uur 30
stipt. Het geniet de medewerking
van de Vlaamse Toeristenbond en
KSA-Oost-Vlaanderen.
Optreden
van het Vlaams Volkskunstorkest,
het St. Paulus-jongenskoor. het gemengd koor « De Belzelieren » en
de VTB-jeugdgroep « Dulle Griet ».
Verder begroet men er ook A.
P r e n d h o m m e , Lode Dieltiens, Hilde en Marleen Coessens. Spreker
is Hugo de Buck, de presentatie
berust bij Demjs Bru. de regie
bij Etienne Gogen De toegangsprijs oedraagt 25 fr. K a a r t e n te
bestellen bij de VTB op tel. n r
25.60.40 of bij het ANZ tel. ;
51.91.70.
Na het zangfeest is er een gezellig samenzijn m het « Vlaams
huis Roeland ».
MERELBEKE
Meeting.
De voorlaatste meeting brengt
ons op 4 mei een rede van Dr Van
Leemputten. Hiervoor bezorgt de
afdeling een speciaal verkiezingspamflet, d a t tegelijkertijd
met
10.000 « witboekjes » over het kanton zaï worden verspreid. D a t
kostte centen Stortte U reeds uw
bijdrage
op
postrekening
nr
8827.28? Er zijn m deze harde periode enorm veel kosten te dekken : steunt ons dus. Dank.

DE

VOLKSUNIE

W E E K B L A D
Uitgave van de
T-z.w
VOLKSINIE
RËDAKTI'- .
Mr t'r Van der E i s t
Hoofdredakleur
T van O v e r s t r a e l e n ,
lledaktiesekretans
S De Lie. Wim J o r i s s e n .
lic.
W L u y t e n . R- Matt h e y s s e n s . W C o b b a u t , M.
Babyion, Ë. Slosse. dr U
Wouters. J Dierickx
Leden
Alle brief w i s s e l i n g
voor
redaktie oaar ;
Rotatyp,
Syiv.
Dupuisl.,
110 B r u s 7. - Tel 23.11.98
Beheer :
Maurice
Lemonnierl.
82
B r j s s e l L Tei
11J{2.1&
Alle k i a c h t e o voor niet
o n t v a n g e n van blad o p dit
adres.
J a a r a b o n n e m e n t : 220 F .
H a l f j a a r l i j k s : 130 P.
D r i e m a a n d e l i j k s : 70 P.
Abonnement buitenland
:
350 F
S t e n n a b o n n e m e n t : 500 F.
(minimum).
Losse n u m m e r s : 6 P.
Alle s t o r t i n g e n voor het
blad
op
postrekening
:
1476.97, V o l k s u n i e
Brus. 1
V e r a n t w . uitg. Mr F . Van
d e r Eist, B e i z e g e m s t r a a t 20
Brussel 12.

— 21.10 : La Ciociara, oorlogsdrama
van Vittorio de Sica met Sophia
Loren en Jean-Paul Belmondo —
22.45 : Zoeklicht - Toneelmagaz'Ine
— 23.15 : TV-nieuws.

DONDERDAG
14.05 : Schooltelevisie — 19.00 :
Zandmannetje — 19.05 : Penelope
— 19.40 : Politieke tribune —
19.55 : Hier spreekt men Nederlands — 19.59 : Weerbericht —
20.00 : TV-nleuws — 20.25 : 't Is
maar een woord — 21.00 : Cambodja, een reportage van de Norddeutscher Rundfunk Ham.burg —
21.40 : Première — 22.05 : Gastprogramma. Het vrije woord :
Lekenmoraal en - filosofie — 22.35 :
TV-nieuws.

VRIJDAG
18.45 : Teletaalles : Frans. 34e les :
Le voyage en Champagne — 19.00 :
Zandmannetje — 19.05 : Tienerklanken — i9.40 : Politieke tribune
— 19.55 : De Weei-man — 20.00 :
TV-nleuws — 20.25 : Dorus' beeldroman (III) — 21.10 : De huisarts,
wetenschappelijk
programma
—
22.00 : TV-nieuws — 22.15 : De
Gouden Roos van Montreux 1965.
Rechtstreekse reportage van de
prlisuitdeling te Montreux.

ZATERDAG
10.30 : Volksuniversiteit — 16.55 :
Muziek voor jonge mensen : Jonge
kunstenaars 1961 ^ 17 45 : Schooltelevisie — 18.55 : Zandmannetje
— 19.00 : Dierenwereld : Pinguïns,
documentaire — 19.25 ; Autorama
— 19.65 : Hier spreekt men Nederlands — 19.59 : Weerbericht —
20.00 : TV-nieuws — 20.25 : De
wijkagenten : Wie wil er een fllm.ster worden? (18e afl.) — 20.50 :
Gala 65. Eerste deel van een galaconcert, georganiseerd in samenwerking met de Vereniging van de
Vlaamse Radio- en Televisiepers,
waaraan medewerken Franck Fernandel, Elkie Brooks, Tonia, The
Top Hits, Theo en Albert Mertens
— 21.40 : Echo — 22.10 : In Terra
Pax oratorium van Frank Martin
— 22.50 : TV-nieuws.

VOOR
KENNISMAKING.
HUWELIJK
Schrijf vandaag nog om
kosteloze brochure, fotolijsten en ledenll.1sten
in dagbladformaat, met
verschillende duizenden
kenniszoekenden
van
belde geslachten, naar :

DE
GELUKKIGE
TOEKOMST
Postbus 149 Gent;
of naar
Postbus, 11. Deinze:
of naar •
Postbus, 381 Antwerpen;
of naar
Postbus, 231 Brussel 1.
Het l a n g s t bestaande,
grootste, betrouwvolle ernstige, moderste VlaamsEersterangs
Huwelljkswerk ! Verloving, huwelijk
voor ledereen ! Allee geheim ! Medewerking van
priester Dagelijks 4 tot 5
verlovingen.

Df VOLKSUNIE

ANTWERPEN
Oproep v.d. VtJM-An{werp"n
Bpnzinesiag.
Wie nelpt de VUM voor het
regelmatig vervoeren van de
m i l i t a n t ' n tijdens de nacnteli.iKe toctittn m de verkiezmgsoenode? St<5rt 100 tr. voor benzine op postrek. 868997 van
Raedts. St Mattheusstr. 45 Borgerhout met vermelding « ben
zineslag » Wi] relcenen op ii.
Wim Maes

ANTWEBPEN-STAD en LINKEROEVEK
Laatste ledenvergadering; propaganda-avond voor de kiezing.
Donderdag 6 mei om 20 uur in
lokaal Peter Benoit, Prankrijklel
B.
Volksvertegenwoordiger Beimond
Mattheyssens
en gemeenteraadslid Mr. Schiltz roepen ons op en
geven richtlijnen voor de laatste
fason van de verkiezingsslag.
Tot slot : belangrijke voorlichting voor de getuigen der telburelen.
Alle medewerkers, ook uit de
Antwerpse polder en het hele kanton Antwerpen,
zijn van h a r t e
welkom.
Brengt alle simpatizanten mee,
die aktief willen meewerken aan
de verkiezingsstrijd
en stelt ze
voor a a n het bestuur.

BORGERHOUT
Dienstbetoon.
Onze
mandatarissen
houden
zich ter beschikking voor dienstbetoon : Schepen J. Dillen op
woensdag en vrijdag van 10 tot 12
uur 30, Moorkensplem 20, ot op
alspraak,
Buurtspooi-weglei
87,
tel. 35.09.28; Gemeenteraadslid Fr.
Dirks, K. Van den Oeverslraat 50,
op afspraak, tel. 36 38.94; Gemeenteraadslid B. Verbeelen. J Posen a e r s t r a a t 27. op alspraak tel
35.57.08

MORTSEL
Zoals
vele andere
afdelingen
begint ook Morlsel in een verkiezingskleedje te komen. Grote en
kleinere Volksunie-afliches hangen
op muren, palen en bruggen. Onze
propagandisten doen schitterend
werk.
Maar nog te veel mensen die er
prat op gaan nationalist te zijn,
blijven passief op de uitslag der
verkiezingen
wa<;hlen.
Iedereen
moet meewerken! Ex- moet niet alleen geplakt worden of gekolporteerd; er moeten ook nog pamfletten gevouwen worden, adressen
geschreven en vooral ". steun rondgehaald! Geef daarom uw n a a m
en adres op in ons lokaal «Tijl»
Antwerpsest^raat 59 of aan ; F r a n s
Van Dvck, Krijgsbaan 140, Mort>sel:
wim
Claessens Liersestsenweg 197: Plet Langmans, Singel
44; WiUy Dupon. Guido Gezellelaan 113
Verkiezingstonds.
Onze kernleden
brengen dezer
dagen een bezoek aan al onze leden en simpatisanten. De te voer e n propaganda h a n g t in hoofdzaak af van uw vrijwillige bijdrage. We hebben geld nodig! Daarom doen we een dringende oproep
om een kleine financiële inspann i n g te doen. Stuur onze mensen
niet met lege handen buiten. Elke
gift, hoe klem ook is welkom. U
kan ook storten op POR
nr
1151.12 van Vzw Volksunie-Mortsel, W. Claessens, Liersesteenweg
197 Mortsel 1
Tentoonstelling.
Ons Morts, Is hd Miei Moorkens
stelt zijn schilderijen ten toon in
de bovenzaal- van het gemeen'ehuis vanaf 1 tot en met 16 mei.
De werkdagen van 14 toi 17 uur:
de. zaferdagen en zondagen van
10 tot 17 uur doorlopend
VerkïezingspFOgramma
Het verkiezingsprogiamma van
de Volksunie, gestencileerde uitgave, IS te koop legen de prij*
van 20 frank. T e verkrijgen in lokaal « Tijl ». Of stuur e,;n briefje
van 20 naar de redaktiesekretans
van ons blad « VU-nieuws Mortsel », Willy Dupon, Guido Gezellelaan 113 MorLsel.
Dienstbetoon.
Schepen Ward Rolus is te bereiken elke dag van 10 uur 30 tot
12 uur 30 in zijn kabinet op het

15
gemeentehois (gelijkvloers).
Zitdagen van onze
gemeenteraadsleden : Willy Dupon op 6
mei en Bob Van Hoolstadt op 20
mei. Telkens in lokaal « Tijl »,
Antwerpsestraat 59, van 20 urnlot 21 uur 30.

SINT K A Ï E L I J N E W W I K
Sociale dienst
Er werd overgegaan tot cie s f c h ting van een sociale dienst. Sekret a n a a t : S t a n Cueppens, Liersesteenweg 55. St. Kat.
WaverTel. 153.27. ledere Wavernaar kan
zich hier wenden voor de oplossing van zijn administratieve en
sociale problemen.
Propaganda
Onze atdelmg Kan beschikken
over een a a n t a l rsklameborden
van 1 bij 3/4 m Degenen, die een
daadwerkelijke propaganda w.Uen
voeren door zo'n bord m de tuin
te plaatsen, worden dr ngend verzocht zich In verbinding te stellen
m e t K. Van de Voorde, Netestr. 3,
tel. 316.63.

WILLEBROEK
Meeting.
Alle leden en simpatisanten worden vriendelijk uitgenodigd op de
grote meeting in zaal Amber, Appeldonkstraat
87, te
WiUebrosk,
op zaterdag 8 mei a.s.
Sprekers : Wim Jorissen, Walter Luyten e.a.
Propaganda fonds.
Ook uwe bijdrage wordt ingewacht op het adres : Pierre de
Smedt, Gapt. Ti-ippstr 53, Willebroek.
Verkiezingsslag.
Jongeren, die wensen er a a n
deel te nemen : samenkomst iedere zondag-voormiddag in café Uilenspiegel, stwg. op Dendermonde
nr 200, te Willebroek.

wagens reed door het
kanton
Oosterzele, op zaterdag 24 april,
ecn prachtig geslaagde m a n lestati \ en voor velen een kennism a k n g met de uiterste hoeken
van h u n streek. Overal begroetten
wij een simpatiek-sta-. nde bevolking, wat onze taak veel vergemakkelijkte. Het propagtThda-materiaal werd dan ook gretig aanvaard.
Wij danken de medewerkeis en
au'ogeleiders. en geven elkaar alspraak op zaterJag 8 mei, 14 uur,
a a n lokaal Berkenhof, B.rgstrnat
te Merelbeke, voor een tweede
karavaan. Wij verwachten
d^ze
keer nog meer wagens ; a'len dus
op post.
Uitnodiging.
Dr Van Leemputten
volksvertegenwoordig-r. spreekt op 4 mei,
20 uur, in Gasthof Berkenhot ts
Merelbeke. W j verwachten opnieuw een volle zaal, en vei-zekeren U dus weer een boei-^nde
avond. Allen welkom.
Mei-p. ogranima.
In mei vermeldt de dago'-de :
12-5 : oprichten der atdrling
Melle.
11-5 : werkvergadering m Berkenhof, om ons blad de « Wo ^rgalm » te verzenden.
21-5 : slotmeeting in Berkenliof:
voor ons spreekt Dhr Oswald Van
Ootegem, rjstaanvoerder m het
distrikt Ledeberg.
8-5 : autokara-vaan, vertrek 14
uur aan Berkenhof.
Oproep.
Steunt onze werking in deze
laatste weken voor de verkiez'ngen.
Stort ook U daartoe Uw bijdrage op postrekening van Piet De
Pauw (« afdeling Merelbeke »)
n r 8827.28. Met dank, en de verzekering d a t er een nuttig gebruik
wordt van gemaakt.

OUDENAARDE

BRABANT
KORXENBERG
Op dinsdag 4 mei 65 te 20 uur
gi-ote vergadering in de zaal « Eendracht », Leuvensestwg.. Kortenberg (parking op 't aemeenteplemK
Sprekers
; Drs.
Coppieters,
Techn. Ing. Neirynck en arrond.
voorz Mark Pelgrims

OOST-VLAANDEREN
DEINZE
Grote volksvergadering op vrijdag 7 mei om 20 uur in zaal D'Halhaege, Karel Picquélaun, Deinze
met als sprekers : Dr Wannijn,
Dhr. O. Van de Kerckhove, provincieraadslid. Dhr T Van Ovsrsiraeten.

Zaterdag 8 mei grote volksvergadering in de zaal van herberg
Pallieter te Leupegem
Begin te 16 uur stipt.
Sprekers : Drs M. Ctoppieters.
lijstaanvoerder te St.
Niklaas;
volksvertegenwoordiger
Dr
Van
Leemputten;
senator Diependaele: Gies Cosijns, arr. voorzitter.
Alle Vlaamsgezinden wezen op
post.

nodig als wij een k a m p a n e w'Hen
voeren zoals de kleurpai tijen. En
d a t wilt u toch?
Even herhalen : stort op rekening nr 136270 van Kredietbank
Oostende met vern eli.ng . voor
rekening Volk^im.e nr 236-4617
Hart l''k d nk bij voorbaat.
Z'angfee.st.
Nog een datum om met te vergeten : zxjnuag 2 n;ei Het Provinc aal Z a n t t e st z'.'l dsn olaats
hebben tt Oo tende m het Soortcent: um (Oude Vakschool). Ook
dat IS e"n D.esi g k w s i i e voor de
Vla.Tms-bcwu'-le aai.w^zigheid in
onze siad Het word; een ivuilure l-hro^staand en toen een volk.so n l s ) a n ^ c n d e toptrcffer'
Toeg- ng : 30 fr. PiOgramma
inbegrepen.

D O R I M L N D E R
'I h.erhrauiiof l
te Leuven
A l l e /ï;iter

en

zondagen

(.;|i|)er Heicren orkest.
Sleiiiinmg
plezier
Alle dagen, s m i d d a g s en
's a v o n d s beste k e u k e n ,
met duur
Vanaf s m o r g e n s
tot 's n a c h t s
koud btitfet en koffie.
Biizonder i n g e r i c h t voor
g r o e p s r e i z e n scholen e n z . . .
P a r k i n g voor h o n d e r d e n
autobu.ssen en auto's.
Alles p r i m a verzorgd
en g o e d k o o p .
D O R T M U N D E R
T h i e r b r a u h o t IJ
G r o e n p l a a t s 33 te Antvferpen
p r i m a koud buffet.
Open d a g en n a c h t .
Zalen voor v e r g a d e r i n g e n ,
enz.
Van nu af Staf Wouter.s
aan d e t a p k r a a n .
DORT-BIERKELDER
O u d e M a r k t 22 Leuven.
Schoonste bierkelder
van het land.

Niet vergeten d a t men in
d e d r i e lokalen de echte
Dortmunder Thierbrau
d r i n k t niet de 2 Hertjes.

WEST-VLAANDEREN

HER3ERGEN
Bezoek het « Vee. huis "
te St-.AMANDS a d Schelde
Mosselen - Paling
Uitbater ; Jan Brugmans
Geniet van de lekkere
koffie < De Olifant »
in het Vlaams Huis

« PETER BEN 3IT «
Franrijklei 8. Antwerpen
Op doorreis te Aalst bezoek tiet Vlaams Huis

«DE VRIENDSCHAP
Kerkstraat 9
(bij de Grote Matst)
Bar - Bowling - Buffet

OOSTHOEK
Oosthoekstraat 17
KNOKKE - Tel 63 811

VLAAMSHÜIS
Ijzerlaan 82 Tel (051)50749

DIKSMUrE
Uitbater Leo Vreese
Feestzaal voor groepen
ELEC. APPAR.
"Vermindering vr lezers VU
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 r n e Z .
Van Havrelei 70 T 35.63.17
Agent : De Coene. Kortrijk
Plastic vloer en trapbedekkingen Deliflex - Tapiflex
enz
Inlichtingen :
Claessens-Corneüs Schutstr. 18, Deurne T. 36.13.12

OUDENAARDE-RONSE
Kiesfonds.
Wij vragen dringend financiële
steun voor de kiesstrijd. Elke bijdrage, kleine of grote, zal met veel
dank aanvaard worden.
Er kan gestort of overgeschreven worden op PR nr 743.44 van
de Kredietbank Oudenaarde, met
vermelding : voor rekening van
de Volksunie Oudenaarde.

Aanbevolen
Huizen

Voor uvr modern interieur

EURO-DOMI
Kruldtulnlaan 6. Brussel
met Geschenken-kelder
D O R T T H I E K B K A Ü H O F III
langs a u t o s n e l w e g
Antwerpen-Aken, T e s s e n d e r l o .
DORT T H I E R B R A U H O F IV
A u t o s n e l w e g Aalst,
Café-re.st. (lOOÜ pi.)
Ruime p a r k e e r g e l e g e n h e i d

Bouw-, veranderings- en
herstellingswerken
S E G E R S Adriaan
Steynstraat 187
Hoboken - Tel. (03) 37.43.81
BOEKEN

EREMBODEGEIVI-ÏERJODEN
Gelet op de gi'ote belangstelling
hebben ' de Vü-afd. Erembodegem
en Terjoden
besloten, n o g ' een
derde zitdag te houden voor het
invullen van de belastingsaangiften.
Deze zitdag vindt plaats op zondag 2 mei van 10 tot 12 uur in de
zaal « Animo », Leuvenstraat te
Erembodegem.
Onze
gemeenteraadsleden,
de
heren De Kerpel en Dhondt, alsmede de heer De Rauw O., fi.skaal
raadgever en directeur van het
llskaal kantoor Borefi, verlenen
terug h u n medewerking.
De dienst werkt vol.stiekt gratis
Geheimhouding is verzekerd.

MERELBEKE
Meeting.
Voor ons sprak, op 22 april dh;
Toon Van Overstrfteten.
Wij waren zeer verheugd een
heel grote belangstelling en simpatie te mogen vaststellen, en begi'oetten een afvaardiging van df
a f d e l n g Gentbrugge. Wij danken
spreker voor zijn even sistematische als scherpe
tek?ning van
de sociaal-ekonomische problematiek, maar niet in het minst voor
zijn gloeiend betoog voor volgc
houden werking. En wij hope i
hem spoedig opnieuw midden ons
te mogen begroeten.
Kolportage.
Op zondag 25 april doorkruisten
wij Bottelare en Moortsele.
Buiten alle vei wachting
werd
het een voordelige tocht " wij
brachten in totaal 112 nummers
a a n de man. wat een uitzonderlijk sukses heet.
.Autokaravaan.
Eien lange sliert « versierde »

ICHTEGEM
Onze lokale afd. vraagt nog enkele propagandisten, om mede te
werken in de verkiezingspropaganda.
Wij verwachten de onmiddellijke
aanmelding van verschillende met
pratende, maar handelende leden:
bij M de Keyser, Engelstr 10,
Ich legem.

OOSTENDE
Ons adres : Volksunie. Postbus
35, Oostende. Onze rekening : ICredietbank PR 1462.70 met vermelding Volksunie, nr. 236-4617.
Donderdag 6 mei te 20 uur in
t « Wit Paard », grote Volksuniemeeting. Mr. Fi-ans Van der Eist
en Drs. Maurit.s Coppieters voeren
het woord.
De
gemeenteraadsverkiezingen
hebben ons geleerd dai; het mogelijk was voor de Volksunie een zetel te veroveren in de gemeenteraad. De parlementsverkiezingen
schenken ons de gedroomde gelegeiüieid om te bewijzen dai ook
ten parlementszetel
m ons bereik ligt. Om onze overwinningswü te stimuleren moet hel « Wit
Paard » dan ook bomvol lopen.
Iedere Vlaams-bewuste Oostendenaar moet bij die gelegenheid.dat
laatste restje aarzeling van zich af
weten te schudden. U kunt daarbij helpen met overal uw vrienden
en kennissen a a n te sporen om op
die dag aanwezig te zijn. Dat ef
naar uw h a r t zal gesproken worden, daar s t a a n Mr. Y^n der Eist
en Drs. Coppieters borg voori
Strijdfonds.
Onze kernleden zijn reeds op
stap met steunkaarten
vooi- het
strijdfonds. De eerste rezultaten
kwamen binnen en zijn zeer beloftevol. Maar wij hebben veel geld

SCHUI.MIU:BBi:H.M.VrUASSEN
met
Gebreveteerde"
bedekkingslagen
RES.SDUTALVl KASSEN
iBrevet
52<)7ü8)
met
Gebreveteerde
karkassen
(Brevet
Ü127li7)

TiJDSCHR.

Voor al uw Vlaamse lektuur
EEN ADRES
Boek- en dagbladhandel

Paul BEQUET
Nassaustraat 6 Antwerpen
HOTEL

RESTAURANT

Bezoek het Payottenland
goede spijzen vindt U In
afspanning

« DE KROON .,
O.LV-Lombeek (054)32381
« V l a a m s Huis
Knokke
Kamers
vol pension •
gezellige sfeer
Vermindering v groepen.
Elisabethl 105 Tel'632.70
Vlaams Huib Breughel
de Smet de Naeyerlaan 141
MHT

BLANKENBERGE

SPECIAAL
j BREVET

STAR:
T E Z E L E (O. VI...)
G E W A I T E E R D E BEDSPREIEN
WOLLEN DEKENS
Tel.
(052) 44641 en 44642.
Indien U geen v e r k o p e r
in uw o m t r e k k e n t s t u u r
o n s een k a a r t j e en w e
z e n d e n U het a d r e s van
d e d i c h t s bijgelegen verk o p e r S t a r Zele.

Telefoon (050)41637
Vol Pension - 30 kamers
MIDDELKERKE
(( V l a a m s huis W e r e Di »
de Smet de Naeyerlaan 19
Gezellige Vlaamse sfeer
UURWERK
Zwitserse uurwerken
bij meester uurwerkmaker

SLAETS
Dewinterstr 11. Oudergem
T 72.45.43 Terminus tr. 35
10 % korting: v. leden V.U.
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DE OPSTAND DER GEMATIGDEN
1 N het kommentaar, dat de « Libre
Belgique » deze week uitbracht bij het Davidsfondskongres en bij de motie tegen de grendelgrondwet die door dat kongres werd aanvaard,
lazen we o.m dat het Davidsfonds zich ontpopt
heeft als een gangmaker en een strijdmachine
van de Volksunie.
Wie Vlaanderen kent, kan bij dergelijke nonsens slechts even meewarig glimlachen. Het Davidsfonds, dat zijn de honderden en honderden
onderwijzers, bedienden en ambtenaren wier onverdroten en onbaatzuchtig werk in talloze kleinere gemeenten en dorpen vaak de enige uiting
is van waarachtige kulturele bekommernis en
gezonde wil tot volksverheffing.
Het werk van deze vele honderden, dat tienduizenden bestrijkt, kan s'echts gedijen voor
zover het rekening houdt met de feitelijke toestand in Vlaanderen. En die feitelijke toestand
is er (voorlopig) stellig geen van Volksunie-overwicht op de plaatselijke maatschappelijke ladder of in de plaatselijke politieke machtsverhoudingen.
Indien men het Davidsfonds-publiek ruwweg
politiek zou wensen te katalogeren, dan is er
geen twijfel aan dat dit publiek in zijn overgrote meerderheid trouw CVP zou stemmen,
voor zover de CVP-v'ag de lading zou dekken,
voor zover de CVP namelijk niet alleen met
woorden, maar ook met daden een partij zou
blijken te zijn die een konsekwent algemeenaanvaard Vlaams minimumprogramma ten
uitvoer zou leggen.

D

AT is niet zo maar een losse bewering van ons. Het Davidsfonds heeft zich de
moeite gegeven, een wetenschappelijk onderzoek te laten instellen naar het milieu waaruit
de Davidsfondsieden komen, naar hun m a a t schappelijke positie en hun politie,ke overtuiging. De wetenschappelijke cijfers bevestigen
volkomen wat we hierboven schreven : de gemiddelde Davidsfondser is een konsekwent maar
gematigd Vlaamsgezinde, hoegenaamd geen
« ekstremist », voorstander van kulturele autonomie en maar half en half voorstander van
federalisme Een man kortom die er nooit zou
aan denken anders te stemmen dan voor een
Vlaamsgezinde op de CVP-lijst indien dat ook
maar enigszins mogelijk was
Wanneer wij verleden zondag op het D.F.kongres getuige waren van de grote geestdrift
waarop de radikale anti-grendelgrondwetsmotie door die man werd onthaald, dan is die
geestdrift geenszins het gevolg van Volksuniemachinaties. Dan worden wij gekonfronteerd
met een hoogst belangrijk feit : het verzet van
de doorsnee CVP-flamingant Om het met een
woord van Van den Boeynants te zeggen : de
opstand der gematieden.

D

IE opstand der gematigden is niet
ni«uw en wanneer Schildwacht in « Het Volk »
er zich pijnlijk door verrast heet, dan bewijst

AMERIKAANSE STOCK
Vlasmarkt 16 Gent.
Hopland 51 Antwerpen.
Legerartikelen - Kampinggereedschap - Regenartikelen - Botten enz enz.
Het huis met de grootste keus en
de laagste prijzen.

zu%s alleen maar hoe ver Schildwacht en zijn
geestesgenoten verwijderd staan van de Vlaamsgezinde opinie. De opstand der gematigden
kwam immers niet alleen nu en in het Davidsfonds tot uiting. Ook en vooral in de Vlaamse
CVP-groep zelf werd — o.m door de zgn. gespreksgroep en door Mon Derinne — het verzet
tegen de grendelgrondwet gepredikt zolang dat
maar enigszins kon en zolang bij partij-oekaze
niet iedere afwijkende mening n a a r de politieke brandstapel werd verwezen. De twee andere
Fondsen — het Vermeylen- en het Willemsfonds — hebben eveneens, in weliswaar voorzichtiger en bedekter termen maar toch onmiskenbaar, de grondwetsherziening veroordeeld.
De VTB-VAB — samen met het Davidsfonds
toch een zéér representatieve doorsnee van de
Vlaamse publieke opinie — heeft zijn mening
evenmin onder stoelen of banken gestoken.
Vo'ksunie-machinaties, dat alles? En al die
organismen en verenigingen — die de politieke
regenboog in al zijn kleuren vertegenwoordigen
— stuk voor stuk Trojaanse paarden van de
Volksunie?
O CHILD WACHT jammert thans in
« Het Volk » dat het godgeklaagd is, hoe een
vereniging « die geen politieke verantwoordelijkheid draagt » op een kongres een man laat
spreken — prof. W. Opsomer — « die geen pplitieke verantwoordelijkheid draagt » en het
daarenboven nog aandurft, een motie te publiceren die regelrecht indruist tegen het door
de Vlaamse CVP ingenomen standpunt. Hoe
durven ze!
Dat inzicht van S c h i l d w a c h t is nieuw.
We herinneren ons nog levendig hoe de man ter
gelegenheid van de eerste Mars op Brussel de
opstand der gematigden, der a-poUtieke verenigingen, toegejuicht heeft uit volle borst.
Op dat ogenblik liepen de .opvattingen van
Schildwacht nog paralleel met die van de apolitieke Vlaamse beweging. Het kon voor de
CVP nuttig en renderend zijn, zich aan het
hoofd te plaatsen van de golf van ontevredenheid. Ze stelde zich aan het hoofd : in die eerste Mars verdronk de parlementsfraktie der
Volksunie nog in een flinke groep CVP-mandatarissen.
Bij de tweede Mars was dat al anders : het
aantal CVP-mandatarissen kon men tweemaal
op de vingers van één hand teUen. Waren de
marsjeerders nu plots met andere eisen en voor
andere doeleinden op straat gekomen?
Weineen : het was de Vlaamse CVP die van
houding en richting veranderde.
Op het partijkongres te Oostende ging ze door
de knieën en meteen voltrok zich de breuk —
voorlopig nog minder zichtbaar — tussen de
Vlaamse CVP en de gematigde Vlaamsgezinde
opinie.
U E breuk werd definitief en wijdgapend zichtbaar na Hertoginnedal. De a-poli-
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tieke Vlaamse beweging was heel die tijd trouw
gebleven aan hetzelfde programma, aan dezelfde eisen. Ze hoedde er zich trouwens angstvallig voor, zich te laten vereenzelvigen met de
Vo'ksunie. De Volksunie van h a a r kant onthield
zich van iedere poging om de Marsen en de apolitieke Vlaamse beweging voor h a a r wagen
te spannen.
Niet de Vlaamste kultuurverenigingen, niet de
gematigde flamingant, maar wel de Vlaamse
C.V.P. had het geweer van schouder veranderd.
En omdat die Vlaamse C.V.P. vijftien jaar lang
onbeschaamd had kunnen vegeteren op de
machteloosheid van de Vlaamse beweging, veronderstelde ze dat mét h a a r ook de a-politieke
flaminganten van marsrichting zouden veranderen. En zelfs indien dat niet het geval zou zijn,
rekende ze er vast op dat de a-politieke Vlaamse beweging de mond niet zou durven en kunnen roeren.
Dat is nu wél gebeurd. Het kan alleen diegenen verrast hebben die zich, sinds Oostende en
Hertoginnedal, totaal buiten de strijdende
Vlaamse beweging hebben geplaatst : de
Vlaamse C.V.P.-ers die, bij monde van De Saeger,
zich nog anno 1962 breedsprakerig de «leiders » van de Vlaamse beweging noemden.
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ET Davidsfonds en de Volksunie
hebben niets met mekaar te zien, behalve dan
de wederzijdse waardering die wel aanwezig zal
zijn bij talloze leden van de ene en van de a n dere formatie, voor het werk dat op totaal gescheiden terreinen dan toch ten bate van
Vlaanderen wordt verricht. Het vrije, onafhankelijke stelling-kiezen van het Davidsfonds bewijst alleen maar dat de C.V.P sinds lang opgehouden heeft, een aanvaardbaar politiek alternatief te zijn ook voor eematigde Vlaamsgezinden.
Het Davidsfonds is niet de Volksunie, maar
wel de waarheid ter wille.
Slechts in tweede orde vloeit uit die ene
waarheid de andere voort : dat, wanneer de
Vlaamse C.V.P. opgehouden heeft een mogeUjkheid te bieden voor de doorsnee-flamingant, er
uitgekeken moet worden n a a r een andere, een
Vlaamse partij : de Volksunie. En vervolgens :
dat, wanneer het unitarisme-in-een-Vlaamscamouflagepakje zoals het door de C.V.P. wordt
aangediend, geen oplossing meer kan bieden, er
moet uitgekeken n a a r een andere oplossing :
het federalisme
Indien Schildwacht één enkel ogenblik konsekwent zou durven doordenken, zou hem duidelijk worden dat de kring volledig gesloten is :
alleen de voor «ekstremistisch» geschol e i Volksunie biedt nog een aanvaardbare oplossing ook
aan de gematigde flamingant. De « opstand der
gematigden» is het fundament der komende
Volksunie- overwinning.
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E verdienste voor deze merkwaardige
evolutie komt niet alleen de Volksunie toe. De
Vlaamse C.V.P. en de overige kleurpartijen hebben de weg aan de Vlaamsgezinden totaal afgesloten. Voor de Volksunie blijft dan toch de
zéér grote verdienste, zich ruim open te hebben
gesteld om in werkelijkheid te worden wat h a a r
opdracht is : de politieke uitdrukking van de
Vlaamse beweging in h a a r breedste zin.
dr. R. Van Leemputten
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