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DE VOLKSUNIE VOOR 

RADIO EN TELEVISIE 
De verkiezingsuitzending van 
de Volksunie vindt plaats op 
donderdag 13 mei voor de 
Vlaamse televisie en op 
maandag 17 mei voor de 
m i k r o van de B.R.T. 

MET LIJSTEN DE VERKIEZ 

SCHIJNHEILIGHEID 
Enkele dagen geleden stond in de 

dagbladpers te lezen dat de drie 
*'grote" partijen op verzoek van mi
nister Cilson een overeenkomst gete
kend hadden, waarbij ze er zich toe 
verbonden, hun propagandaslogans 
en affiches slechts aan te brengen op 
de daartoe voorbehouden plaatsen. 
De dagbladen wisten er bij te vertel
len, dat minister Cilson zich even
eens tot de andere partijen zou rich
ten met eenzelfde verzoek; zulks is 
inmiddels gebeurd en hoe de Volks-

unie daarop heeft gereageerd, leest U 
op pag. 4. 

Inmiddels brengen we hierboven 
een heel klein steekproefje van de 
trouw, waarmee de "traditionele"' 
partijen hun plechtig ondertekende 
verbintenis plegen na te komen. 

Opmerkelijk is, dat de foto's van 
C.V.P.-voorzitter Van den Boeynants 
en van minister Cilson zélf uitzon
derlijk vaak voorkomen op de verbo
den plaatsen ! 

Het is met tevredenheid en fierheid dat wij 
kunnen verwijzen naar de aanzienlijke verster
king van de Volksunie door tal van nieuwe kan
didaten die met ons opkomen bij de a.s. ver-i 
kiezingen. 

Steeds hebben wij verklaard dat de Volks
unie wenste open te staan voor iedereen die 
bereid was eerlijk en loyaal met ons samen to 
werken. 

Wij hebben het bewijs geleverd dat het ern
stig gemeend was, ook al was het soms moeilijlc 
en pijnlijk verdienstelijke personen te moeten 
verzoeken plaats te ruimen. 

Te Kortrijk hebben wij een overeenkomst ge
sloten met oud-burgemeester Jules Coussens om 
gezamenlijk op te komen. Te Brugge hebben 
wij een overeenkomst met de burgemeester van 
St. Andries, meester P Leys, die de eerste plaats 
op de Kamerlijst inneemt. In het arrondissement 
Veurne-Oostende-Diksmuide is het de burge
meester van Koekelare, de heer Etiene Loot.-ns, 
die de Kamerlijst aanvoert. 

In Limburg bekwamen wij de steun en de me
dewerking van de lijst nie te Gtn i bij de g e m c n -
teraadsverkiezingen een grote overwinning be
haalde. Ingenieur Lensen neemt de tweede plaats 
in op de Kamerlijst Hasselt-St.-Truiden. Op do 
Kamerlijst voor Tongeren-Maaseik is de tvvee^o 
kandidaat de heer Scrayen, zeer gekend in de 
arbeiderskringen en sociaal voorman 

In Oost-Vlaanderen begroeten wij in de 
eerste plaats Prof. Dr. Elaut, aanvoerder van de 
Senaatslijst te Gent en drs. Maurits Coppieters, 
eerste kandidaat voor de Kamer te St Niklaas. 
Dr Gerard De Paep, de gekende figuur uit het 
Waasland, voert er de Senaatslijst aan. 

Ook te Aalst staan tal van nieuwe figuren op 
onze lijsten : de heer Albert Dekerpel, gekend 
industrieel; dr. Van Nieuwenhove van Gee-
raardsbergen, kleinzoon van wijlen de katolieke 
volksvertegenwoordiger Van Nieuwenliove; e.a. 

In het arrondissement Oudenaarde-Ronse ver
welkomen wij Dr. Gilbert en de heer Denhae-
rinck, industrieel. Te Dendermonde is het dr. Do 
Commer die de Kamerlijst aanvoert. 

Te Brussel mogen wij ons verheugen in da 
steun van de plaatselijke Vlaamse groepen dl» 
m de randgemeenten opkwamen bij de gemeen-» 
teraadsverklezingen en die op onze lijsten ver-» 
tegenwoordigd zijn door eigen kandidaten : de 
heer De Geeter, leraar aan het ateneum, te 
Halle, de heer Johan Laermans voor Wezem-
beek-Oppem; de heer Piet Leplat voor Kraai-
nem; de heer Jozef Van Acoleyen voor St-Aga-> 
ta-Berchem; e a. 

Daarenboven was Dr. Gheyselinck bereid do 
Senaatslijst te Brussel aan te voeren, terwijl ook 
de bekende Vlaamse letterkundige ürbain Van-
devoorde in alle bescheidenheid een plaats op 
onze lijst wilde aanvaarden. 

Ik vergeet ongetwijfeld nog andere namen, 
doch deze opsomming volstaat reeds om te be
wijzen welke inspanning de Volksunie gedaan 
heeft om met verruimde lijsten op te komen. 

Wij zijn overtuigd dat deze aanwinst van de
gelijke krachten en de samenwerking die op 
meerdere plaatsen tot stand kwam een nieuw 
bewijs zijn van de groei van de Volksunie en 
een gunstig voorteken voor de uitslag van de 
verkiezingen. Wij danken allen die zich bereid 
verklaard hebben met ons mee te werken en 
daardoor aan de Vlaamse zaak een gewaardeer
de dienst bewijzen 

Met onze verruimde lijsten naar een giootso 
overwinning ! 

Mr. F. van der Eist 
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FONOPLATEN 

Waarde Redactie, 

Graag deden wij, vla Uw week
blad, een oproep tot de Vlaams-
Kationalisten om hun aandacht te 
vestigen op een nog altijd erg 
verwaarloosde, doch zeer belang
rijke zaak nl. de verspreiding van 
Vlaamse grammofoonplateiv. 

In de kranten lazen wij zo juist 
bet rezultaat van een onderzoek 
door het Davidsfonds bij haar le
den en dit in verband met allerlei 
politieke, sociale en kulturele on
derwerpen. 

Voor wat het bezit van platen-
draaiers betreft kwam aan het 
licht dat 46 % van de Davidsfonds-
leden e:genaar waren van voor
noemd apparaat. Wie platendraai
er zegt, denkt gelijktijdig aan 
platen. 

Ongeveer de helft van de leden 
dezer machtige Vlaamse kuituur-
vereniging koopt dus regelmatig 
grammofoonplaten. Laat ons dan 
nog veronderstellen dat de zang-
f«est.de?lnemers, die zich toch spe
ciaal interesseren aan Vlaam.se 
liederen, zich eveneens platen aan
schaffen en nog zovele anderen 
VTB-ers, Vlaamsgezindrn uit alle 
mogelijke organisaties, dan zouden 
wij normaal tot een indrukwek
kend aantal verkochte platen moe
ten geraken. De verspreiding is 
echter, alhoewel niet slecht, nog 
verre van hetgeen men mag ver
wachten ! 

I ^ zijn helaas geen grote publi
ek te Usmiddelen om de Vlaamse 
platen op ruime schaal bekend te 
maken. Radio, TV, Juke-box weren 
over 't algemeen de Vlaamse liede
ren als de psst. De zgn. Vlaamse 
pers maakt prakti.sch uitsluitend 
reclame voor buitenlandse (vaak 
banale!) liedjes en muziekwerken 
Hiervoor ontvangt zij reuzebedra
gen vanwege de internationale 
plaatjesindustrie en geld heeft nu 
ecnn-.aal geen reuk! Tegen zulke 
macht ge commerciële gioepen 
Etellen wij alleen maar onze ster
ke wil om toch maar een dam op 
te werpen t gen de vloedgolf van 
buitenlandse muziek. 

Wij hebben het zo ver gebracht 
dat uiteindelijk merken met we
reldfaam zich interesseren aan 
Vlaamse muziek. Honderden liede
ren van hedendaagse Vlaamse 
toondichters s taan nu op plaat. De 
Vlamingen die van oordeel zijn 
dat hun discoteek uitsluitend moet 
gevuld zijn met Beatles en Ada-
momuziek kunnen misschien hun 
opinie herzien! Het volstaat niet 
eeimiaal 's jaar het zangfeest bi] 
te wonen om aan zijn plicht te
genover zingend Vlaanderen vol
daan te hebben. 

Roeland - uitgaven - Borgerhout. 

SUGAR WAFERS 

Mijne Heren, 

Ik schreef onlangs volgende 
brief naar F i ima Van den Brink in 
Roosendaal (Nederland) : 

« We maakten vandaag in ons 
huisgezin kennis met uwe « Su
gar Wafers » a product of Hol
land, Fabriqué et emballé en 
HoUande. Hergestellt und ver-
packt, Manufactured and Pac
ked... 

Ik kan niet ontkennen, dat de
ze lekkernij zeer fijn is en werke-
lijk op dit gebied verdient U niets 
dan lof. 

Jammer genoeg verspeelt U bij 
ons alle sympathie, doordat wij, 
Vlamingen, bij deze aankoop uwer ' 
producten, opnieuw door een Ne
derlandse, dus spraak- en stam
verwante firma, hier in België 
als « Kaffers » worden behan
deld. De teksten op de verpakking 
immers zijn volledig drietalig bij 
uitsluiting van elk Nederlands 
woord. 

Ten overstaan van deze feiten 
spijt het ons zeer U te moeten 
meedelen, dat wij . deze « Sugar, 
Wafers-product of Holland » op 
de index hebben gezet, en dat de
ze dus bij ons niet meer in huis 
zullen komen zolang onze en uwe 
taal op uwe verpakkingen wordt 
genegeerd en te min geacht. 

Wij zullen trouwens niet alleen 
zelf uwe producten weren, maar 
onze vrienden en kennissen voor 
onze houding trachten te winnen. 

Vergeet U. als goede Hollandse 

zakenlui toch niet, dat in Vlaan
deren heden ten dage meer en 
meer overtuigde Vlamingen een-
2}slfde politiek te uwen opzichte 
zullen voeren, al gi'ijpt wel niet 
elkeen zoals ik naa r de pen, om U 
hiei-van op de hoogte te brengen. » 

Waarom doet niet iedereen mee 
aan soortgelijke kampanjes? 

Men hoeft daarom geen lid te 
zijn van VU om deze Vlaamse 
strijd te strijden. 

I.L.V. - Merelbeke. 

VISSERIJBELANGEN 

Mijnheren, 

De Volksunie mag er fier op 
gaan, de eerste politieke parti j ge
weest te 2iijn die het aangedurfd 
heeft als partij op te komen voor 
de rechtstreekse belangen van de 
visserij. 

Op 3 november 1961 werd door 
dhr Van Leemputten, volksverte
genwoordiger van de Volksunie, 
een memorandum overhandigd 
aan de minister van Laindlwuw en 
Zeevisserij. De voornaamste eisen 
van dit mem:orandi«n waren : 

Vervioegd pensioen voor de vis-
ser op 55 jaar zoals voor de mijn
werkers ; 

Onmiddellijk toekennen van de 
^ooppremie (dank zij de zweep
slagen van ons mejnoran.dum werd 
dat in februari 62 gestemd); de 
opvangregeling dient ten laste te 
gaan van de s taat ; het kiesrecht 
voor de visser op zee; toekennen 
van kredieten om een degelijke 
propaganda voor meer visverbruik 
c^ touw te zetten. 

Hadden to^r de volksvertegen
woordigers van de andere partijen. 
samen met dr Van Leemputten, 
hun, sterol laten: horen dan waren 
die punten nu reeds verwezenlijkt. 

Er waren echter geen stemmen 
te ronselen in die tijd, de verkie
zing was nog te ver verwijderd. 

Nu, met de verkiezingen voor ..de 
deur, dótdekken die mandaatpoli-
tiekers zonder slag of stoot de-
visserij om Ze daags na de verkie
zingen tei-ug te vergeten. 

Wij vragen u. Vissers, om voor 
onze kandidaten te stemmen om 

des te meer te kunnen werken 
voor de visserij. 

Harry Pyson, beter gekend onder 
naam van Guste Beyen, dat moet 
Uw man worden, die slooft zich 
af voor de visserij! 

Nu de verkiezingen naderen, 
horen we dat de heer D. Claeys 
spreekt over vervroegd pensioen 
voor de vissers. Dat had hij als 
Oostendenaar drie jaar geleden 
moeten doen samen met dr Van 
Leemputten, de vissers en de vis
serij ten bate. 

L.M. - Nieuwpoort. 

HET VLAAMS 
WANTROUWEN 

Mijnheren, 

De Vlaamse rechterzijde heeft 
het vertrouwen van de kiezers 
diep geschokt. Toen een homo
geen katolieke regering het be
wind in handen nam, stelden de 
Vlamingen al hun hoop op haar 
voor de verwezenlijking van hun 
recliten. 

Doch ze werden bitter teleurge
steld, laat s taan bedrogen! 

Nog nooit heeft de Belgische 
s taat met een gul gebaai' van op^ 
rechtheid en tegemoetkoming de 
Vlamingen voedoening gesclion-
ken. Al vechtend, gepaard met be
dreigingen, hebben zij telkens — 
en dan nog brok.5gewijs — een 
recht veroverd. 

Wanneer dan eindelijk taalwet
ten tegen lieug en meug werden 
gestemd, konden die rustig en 
zonder sankties overtreden wor
den Meestal werden de teksten 
uitgehold of door een sluw inge
last artikel verminkt en verlamd. 

Nergens in de wereld wordt de 
meerderheid van e'en bevolking ,zo 
onrechtvaardig behandeld. De 
voorstellen va,n het CVP-kongres 
werden op de rondetafelkonfersni-
itie' eenvoudig vernietigd. Kultuur-
autonomie b.v, liield in : splitsing 
van het departement met Vlaams 
minister en selu'etarisgeneraai. In 
de grondwetsherziening luidt bet : 
splitsing tot direkteurs-generaal. 
zodanig dat de almachtige frans-

talige min'ster alle genomen be
slissingen kan vernietigen. Zelfs 
Manu Ruys schreef in « De Stan
daard » van 19 april « Op stuk van 
de zo vurig begeerde kultuurauto-
nomie had zij (de VI. rechterzijde) 
de vlag moeten strijken ». 

En verder « De l ap ida re uit
spraak splitsing Van K. tot K., 
d.i. van kop tot kuisvrouw, bleef 
dode letter ». 

Dat is tenslotte steeds het resiU-
taat : de vlag strijken. Naast de 
grendelwet heeft de Degrelle-wet, 
die de verjaring van 20 op 30 jaar 
bracht, ons het meest gegriefd. 

De Vlaamse rechterzijde heeft 
de naastenliefde overboord ge
gooid en opnieuw de vlag gestre
ken. Vele vrienden in Nederland, 
die vol verlangtn naar het ver
strijken van die belangrijke da
tum hadden uitgekeken om < n-
voorwaardelijk en zonder verdere 
formaliteiten als vrij man terug 
naa r Vlaanderen te komen, wer
den diep ontgoocheld zowel als wij 
die hen verwacht hadden. 

Vanaf dat ogenblik hebben dui
zenden katolieke Vlamingen h u n 
vertegenwoordigers de rug toege
keerd en besloten het op 23 mei 
over een andere boeg te gooien. 

Op het CVP-kongres luidde de 
eis : onvoorwaardelijke aetelaan-
passing die automatisch moet wor
den. Op de ronde tafelkonterentie 
klonk het : zetelaanpassing gelijk
tijdig met akkoord over grond
wet, dat beg.nsel van automati
sche aanpassing inhoudt 

Wij zijn hardnekkig flamingant 
geworden als beaettingssoldaat in 
Duitsland waar het razend « Sal« 
flamin » mij door een Waals ser
geant naar het hoofd werd geslin
gerd omdat ik « tegenwoordig » 
riep in plaats van « présent ». 

Wij Vlamingen, de meerderheid 
in dit land zijn het hartsgrondig 
beu ons verder te laten paaien 
met hypokriete beloften. In ge
weten zullen wij op 23 mei o i^e 
'pliclit vra'vuUenl •'•"- '-—= •(•*_• i 

R.D.W. - Puurs. 

De r«4lKkU« tfraaci f«rD rerant-
«F«»rd«ltXkheM voor d* inhoud <ar 
(epubllceerde IcsersbrlrTcn Lr b*. 
baadt slcb kei recht ntn Kruae 
en inkart lnj rear Ov«r ir lcs«n-
mbrtek wordt reen brlcfwtsseUnc 
(evoerd 

ik koop bii 

MATTHIEU'S BEDDENBEDRIJF 
TliRNHOlTSEBAAN 102 BÜRGERHOUT — TEL 35.17 83 
BijhiuzeQ . Antwerpen • Diepestr . 84-86 Tel. : 31.01 18 

Begi jnenst r .39-41. Te l : 33.47.24 
Deurne : Califortlel 60. Tel. • 36.25 22 

NATIONALÈSTR.31 AHTWERPEM i AUTOMATIC / n c N r C \ ^UTOM-^TI 

TriiHfi is.r lat 18 - Siiil .\iklu;is. 
'lel. : 761ti04. 
Staticslr.iiit S7 - Boriliein. 
rrt. : H90.-)« l. 

U;L[ns(r:l:lt 110 -
Tel. : 4X«M. 
KdfüPm.scslriiut 9 
Tel. : •I»«4 7:J. 

Mortsel 

HIEirWE GiUlMhtöFOÖKPUTEN VOOR ETE VLAilMSE DtSCOFtEL 
Door toedoen van de v.z.w. « ROET .AND-ÜITGAVEN » werden onlangs 
een nieuwe reeks gi-ammofoonplaten op de markt gebracht. Ieder Vlaams 
huisgezin, de jeugdbeweging en de Vlaamse politieke, sociale en kultu
rele verenigingen vinden tussen volgende opnamen hun gading : 

1. .4LS I>E BREM BLOEIT (Fama 906Ï). 
Liederen : Als de brem bloeit (Moitseigiieur Vijverman) 

Jeugd in 't gelid (Wies Pee) 
Dat is de lentetijd (Karel de Schrijver) 
Studentenknapzak (R. Veremans) 

Meisjeskoor H. Hartlnstitviut van Heverlee. Orkeist o.l.v. Gaston 
Nuyts. Prijs ; 99 fr. 

2. KNAPENKOOR « CANTATE DOMINO » ZINGT VOOR U 
(Columbia EGR 16(ii 

Liederen : Zingend in Vacantia (A. Preudhomme) 
Limburg mijn vaderland (Tyssen) 
Zingt in de zon (A. Bervoets) 
Dat is de lentetijd (K. de Schrijver) 
Kempenland (A. Preudhomme) 

Knapenkoor « Cantate Domino » o.l.v E.H. Ghijs en Orkest 
o.l.v. Gaston Nuyts. Prijs : 99 Tr. 

3. HET LIJSTERNEST.JE ZINGT ^ LAAMSK KINDEKLIEDJES 
(625131 QL Philips). 

Meer dan 50 frisse kinderliedjes op een langspeelplaat en dit aan 
de spotprijs van 149 fr. - 50 min duurtijd. 

4. VLIEGT DE BLAUWVOET ! (H.M.V.). 
» 

Liederen ; De Blauwvoet (HuUebroeck) 
Wij zijn bereid (Tinel) 
De Vlaamse Leeuw (Miry) 
Groeninge (J. Van Hoof) 

Renaat Verbruggen met koor en orkest Uitstekend voor opluistering 
van allerlei feesten en manifestaties. 

r>. HET LEGER ZfNOT VLAAMSE SOLDATENLIEDElUSiN (P.08724L) 

Liederen : De landsknechttrommen, Lied van Koppelstok, Treedt 
lachend aan. Schachtenliefde, Slaat op de trommele. Er waren drie 
tambours. Wij zijn bereid. Lied van de Zilveren vloot, Soldaten 
zijn wij. Ik hou de vaan. Merk toch hoe sterk en Help nu U zelf 
afwisselend met prachtige marsmuziek. 
Koor en orkest o.l.v. Fr. Engelen (soldatenkoren) 

Langspeelplaat : 250 Ir. 
Bestellingen worden uitgevoerd door dfe v.z.w. « ROELAND-UITGAVEN > 
William Woodstraat 12 te Borgerhout-Antwerpen (Tel. 03/35.73.28). 
Wf} zorgen voor Vlaamse liederen op grammofoonplaat. 
Zorjit U voor de verspreiding ervan in Uwe omgeving 1 
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HERMES 
SGH#eL 

54 Zuid laan 

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

• 
VOLLEDIGE 
SEKRETARIAAT-
KURSUS 

• 
dag- en avondlessen 
talen 
s t eno-dak ty lo 
boekhouden 
a lgemene vorming. 

• 
De school w a a r Vlamingen 

zich thu i s voelen. 

Beter en veordeligfcr. 

http://Vlaam.se
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ONZE LIJSTEN 
AALST 
KAMER 

i . Dr. Van Leemputten Richard; uit
tredend volksvertegenwoordiger; 
geneesheer; Velzeke. 

2. Cool Jozef; oudstrijder 1914-1918; 
gemeenteraadslid; Lede. 

8. De Brul Frans; gemeenteraadslid; 
opsteller; Aalst. 

4. Dr. Van Nieuwenhove Fernand; ge
neesheer; Geraardsbergen. 

6. De Kerpel Albert; gemeenteraads
lid; nijveraar; Erembodegem. 

6. Vandenberghe Jan ; ingenieur; 
Aalst. 

Plaatsvervangers 
1. Van Overstraeten Antoon; journa

list; Erembodegem. 
2. De Clercq Adolf; verzekeringsma

kelaar; Aalst. 
3. Bosseloo Frans; gemeenteraadslid; 

werkleider; Welle. 
4. Dr. Van der Beken P.P.J.; genees

heer; Aalst. 
5. earl ier Arseen; gemeenteraadslid; 

beambte; Aalst. 
6. De Metsenaere Wilfried; bediende; 

Denderleeuw. 

AALST-OUDENAARDE 
SENAAT 

1. Diependaele Renaat; uittredend 
senator; architekt; Erwetegem. 

2. Dr. Van der Beken P.P.J.; genees
heer; Aalst. 

3. Verdonckt Laurent; landbouwer; 
Nukerke. 

4. De Man Frans; gemeenteraadslid; 
bediende; Denderhoutem, 

Plaatsvervangera 
1. Den Haerynck Albert; nijveraar; 

Oudenaarde, 
2. De Brul Frans ; gemeenteraadslid; 

opsteller; Aalst. 
8. D'Hondt Luc; gemeenteraadslid; 

regent; Erembodegem. 
4. Van der Weeën Robert; handels

reiziger; Denderleeuw. 
5. De Langhe Julien; handelaar; Ou

denaarde. 
6. Van Puyenbrouk Alidoor; gepen

sioneerde; Oudenaarde, 

GENT . EEKLO 
SENAAT 

1. Elaut Leo; Dr. in geneeskunde; 
Prof. aan de Rijksuniversiteit te 
Gent; Prov. voorzitter van de orde 
der Geneesheren. 

2. Wauters Robert; landbouwinge
nieur; Eeklo. 

3. Van den Kerckhove Omer; hande
laar; provincieraadslid; gemeente
raadslid; Aalter. 

4. Van Crombrugge Maurits; hande
laar; gemeenteraadslid; St. Denijs-
Westrem. 

5. De Waele Jozef; landbouwer; voor
zitter C.O.O., Machelen a/Leie. 

6. De Keyser Joris; gepensioneerde; 
Ere-ondervoorzitter V.O.S. te GenU 

Plaatsvervangers. 

1. Wannijn Jan ; dr. in de genees
kunde; gemeenteraadslid te Neve-
le; voorgedragen als burgemeester. 

2. Van den Kerckhove Omer; provin
cieraadslid en gemeenteraadslid; 
Aalter. 

3. Wauters Robert; landbouwinge
nieur; Eeklo. 

4. Beirlaen Geert; meubelmaker-
Zulte. 

5. Kestermans Norbert; gepensio
neerd leraar; Destelbergen. 

6. De Zitter Stefaan; schrijnwerker; 
Gent. 

KAMER 

1. Wouters Leo; Dr. Jur. & Phil.; 
volksvertegenwoordiger; gemeen
teraadslid; Grent. 

2. Wannijn Jan ; Dr. in de genees
kunde; gemeenteraadslid te Ne-
yele; voorgedragen als burge
meester. 

3. Deroo Guido; burg. ir.; gemeen
teraadslid; Gent. 

4. Seghers Gaston; Lic. Geschiede
nis, Oosterse talen; Eeklo. 

5. De Moor Josse; bloemist; provin
cieraadslid; Gent. 

6. Stals Mare; advokaat; Evergem. 
7J Coppens Michel; vleeshandelaar; 

gemeenteraadslid te Destelbergen, 
8. Dierick Maria; tandar ts ; Gent. 
9. Van den Kerckhove Guido; be

diende; Aalter. 
10. Hlmschoot Rafael; groot-hande

laar; gemeenteraadslid te Water-
terlan-d-Oudeman. 

11. Say Eugeen; landbouwer; Moer-
beke-Waas. 

12. Criei Godelieve; restaurant-ult-
baatster; Gent. 

13. Hosten Jozef; geneesheer-specia
list; St. Amandsberg. 

Plaatsvervangers. 

1. Coppieters Maurits; Drs. In Ge
schiedenis; gemeenteraadslid te 
St. Amandsberg. 

2. Deroo Guido; burg. ingenieur; ge
meenteraadslid te Gent. 

3. Raes Roeland; dr. in de rechten; 
Gent. 

4. Sleurs Jan ; bediende; Gent. 
5. De Ruyter Christiaan; verzeke-

rings-makelaar; Maldegem. 
6. Van Ooteghem Oswald; bouwtech-

nicus; Gentbrugge. 

Aniwoord aan de Slandaard 
Op 5 mei antwoordde Mr Van der Eist aan de Standaard op de brief die deze 
krant dezelfde dag had gepubliceerd van de hand van dhr Van den Boeynants . 
Mijnheer de hoofdredakteur, 

In uw blad van heden verscheen een schrijven van de voorzitter van de C.V.P., 
de heer Van den Boeynants, waarin een aantal aantiigingen voorkomen aan het 
adres van de Volksunie. Ik meen hierop bondig te moeten antwoorden. 
De heer Van den Boeynants maakt ér de Volksunie een verwijt van dat een 
gemeenteraadslid van Brussel (komende uit de Volksunie) gestemd heeft voor 
een kommunistische kandidaat voor de C.0.0. 
Het is voldoende gekend dat deze persoon niet meer tot de Volksunie behoort 
en afzonderlijk opkomt bij de a.s, verkiezingen, samen met de gewezen 
sekretaris van het arrondissement Brussel van de C.V.P. 

Overigens klinkt dit verwijt wel zonderling komende van de voorzitter \an een 
partij, waarvan vooraanstaande leden-senatoren nog zopas hun steun verleenden 
aan dezelfde kommunistische partij, om deze partij een nationaal lijstnummer 
te bezorgen voor de verkiezingen. 
Ik ben pijnlijk getroffen door de veralgemenende verdachtmaking door de heer 
Van den Boeynants geuit in verband met de jodenvervolging tijdens de oorlog, 
een verdachtmaking de voorzitter van de C.V.P. onwaardig. 
Men kan zich afvragen wat de C.V.P.-minister van volksgexondheid en de voor
zitter van de C.V.P.-senaatsfraktie van deze verdachtmaking moeten denken en 
of zij hiermee akkoord gaan. 

Hoogachtend, 

Mr F. Van der Eist 
Alg. Voorzitter van de Volksunie. 

Dr Leo Wouters; volksvert.; lijsttrekker voor de Kamer Gent-Eeklo. 

ST. NIKLAAS 
KAMER 
1. Coppieters Maurits; schooldirek-

teur; gemeenteraadslid; St. A-
mandsberg. 

2. Verniers Jan ; advokaat; gemeen
teraadslid; Sint Niklaas. 

3. Mevr. Vandenabeele-De Wilde Y-
•e t t e ; zonder beroep; Lokeren. 

4. Lisaerde Alfons; geneesheer; Sint 
Niklaus. 

Plaatevervangers. 
1. Verniers Jan ; advokaat; gemeen

teraadslid; Sint Niklaas. 
2. Verhasselt Hendrik; bediende; Lo

keren. 
8, Jegers Alfred; architekt; gemeen

teraadslid; Beveren. 
4. Van Woensel Albert; bedrijfslei

der; Sint Niklaas. 
5. Van der Kinderen Lodewijk; aan

nemer; Bazel. 
6. Maes Ludovicus; apotheker; lid 

van de C.O.O.; St. Niklaas. 

ST. NIKLAAS-DENDERMONDE 
SENAAT 

1. De Paep Gerard; dokter; Beveren. 
2. Poté Leonard; vertegenwoordiger; 

Wetteren. 
3. Colman Leon August; Hamme. 
4. Van Haver Emilius; nijveraar; ge

meenteraadslid; Sint Niklaas. 
Plaatsvervangers. 
1. Seghers Joannes; handelaar; Sint 

Niklaas. 
2. De Pus Oscar, Basile; handelsrei

ziger; Oudegem. 
3. De Kegel Théophille; handelaar; 

Kalken. 
4. Verhasselt Hendrik; bediende; Lo

keren. 
5. De Beule Achiel; Waasmunster. 
6. Cammaert Carolus; ingenieur; 

Kemzeke. 

BRUGGE - TORHOUT 
(Vottsunie - Vlaamse Volksbond) 

SENAAT 
1. Declercq Raf; gemeenteraadslid; 

Knokke. 
2. De Bondt Albert; geneesheer, 

Brugge. 
3. Leuridan Julien; veearts; Zedel-

gem. 
Plaatsvervangers. 
1. Van Belle Juliaan; journalist: 

Brugge 
2. Stevens Maurits; handeisvertegen-

woordiger; St Andries. 
3. Ponjaert Karel; bouwvakarbeider; 

Blankenberge 
4. Bruggeman Willy; architekt; As-

sebroek. 

5. Vandendriesch Frans; gepension-
neerde; oudstrijder '14-'18; Brugf-
ge. 

6. Van de Voorde Roger; bediendai; 
Brugge. 

KAMER 
1. Leys Pierre; advokaat; burgemees

ter; St Andries. 
2. Biesemans Theo; geneesheer; J ab -

beke. 
3. Gysels Willy; landbouwer; gemeen

teraadslid; St Michlels. 
5. Speybrouck Jozef; kinderarts; 

Bnigge. 

Plaatsvervangers. 
1. Van In Guido; advokaat; Brugge. 
2. Vlieghe Paul; apotheker; Torhout 
3. Masyn Gerard; bouwarbeider; As-

sebroek. 
4. De Groote Jan ; hotelier; Knokke. 
5. Broes Luc; tech. ir.; Et Michlels: 
6. De Jonghe Hugo; tandarts, Brug

ge 

OOSTENDE-VEURNE-
DIKSMUIDE 
KAMER 
1. Etienne Lootens; Burgemeester; 

Koekelare. 
2. Omer Huyghebaert; bur. ingenieur; 

Westende. 
3. Roger Dewulf; landbouwer; Gijve-

rinkhove. 
4. Godfried Pauwels; ambtenaar; 

Veurne. 
5. Hendrik Pyson; Reder-Visser; 

Nieuwpoort. 

Plaatsvervangers 
1. Leo Vandeweghe; gemeenteraads

lid; Oostende. 
2. Jozef De Ganck; landbouwinge

nieur; Beerst. 
3. Frans Decock; TV-technicus; Mid

delkerke. 
4. Juul Haezebaert; handelaar; Adin-

kerke. 
5. Manrits Zwaenepoel; gemeente

raadslid; Gistel. 
6. Pierre Callewaert; advokaat; 

Oostende. 

SENAAT 
1. Leo Vandeweghe; gemeenteraads

lid; Oostende. 
2. Landuyt Antoon; handelaar; Koe

kelare. 

Plaatsvervangers 
1. Louis Mertens; nijveraar; Nieuw

poort 
2. Etienne Lootens; burgemeester; 

Koekelare. 
3. Frans Termote; hotelhouder; Oos

tende. 
4. Rochus Godens; arbeider; Adin-

kerke. 
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CPeRNOT 

open brief 
aan de bloem 

van het Antwerps 

socialisme 

Beste jongens allemaal ; 

Kamiel, Jos, Lode, Cois - wat zijt gij verdorie toch toffe 
knullen, zeg ! Hoe troosteloos dor zou het politieke_ leven in 
Vlaanderens metropool en omstreken zijn zonder uw gewaar
deerde aanwezigheid in de arena, zonder de verblindende flitsen 
•van uw genie die af en toe de Scheldeboorden doen vlammen van 
louter socialistisch licht. Wat een veiblijdend spektakel is steeds 
opnieuw het verrassingselement in uw optreden, hoe kunt gij de 
toekijkende miljoenen in de ban en in de betovering houden 
van uw meeslepend woord en uw begeesterende daad. 

Ach, Kamiel, wat waren wij zonder U ! Wij hebben meege
leefd met u, toen uw adamsappel wippend weigerde, de wrange 
pil van de degradatie te slikken. We zwijmelen nóg van ont
roering, als we terugdenken aan het historisch ogenblik waarop 
gij Van Acker en Collard aan de deur van uw bescheiden prole
tarische stulp hebt gezet om vlak daarop den volke kond te doen 
dat gij - en niemand anders dan gij - het gelukkige kind-met-de-
helm van de socialistische affiches zijt. Hoe onrechtvaardig de 
man die gij gevoed hebt met uw geest, de adder die gij 
gekoesterd hebt aan uw boezem, de .los die vandaag durft bewe
ren dat uw hersenmassa zoa aangetast zijn. Juist alsof, Kamiel, 
gij één enkel ogenblik in uw leven anders en minder plezierig 
«oudt zijn geweest dan vandaag de dag. 

En gij, Jos, goeie Jos, die Cambronne rood doet worden van 
schaamte en wiens gespierde woord zo vaak als balsem drupte 
in zo menig stoere waarkershart. Hoe hebben wij hoopvol de 
blikken gewend naar het nieuwe rode Mekka, dat geliefde 
Baarchoem waar uw rood onderwijzersgemoed - zoete kern in 
een bittere bolster - overvloeide wanneer gij het triestig lot voor 
«gen had dat de schone ziel van het kind te wachten stond onder 
de laars van een Unterweisschöffe. Hoe kunnen wij u ooit ver
gelden de vele uren van stille bewondering die wij gesleten 
hebben. Beknopt Verslag van de Kamer in de hand en uw ster
kend beeld in de geest geprent. Hoe betreuren wij het nog altijd 
dat, door de onwil van de bezetter, wij vier donkere jaren 
beroofd geworden zijn van uw proza. 

En Lode, die het voornemen schijnt genomen te hebben 
nooit meer het glas te zullen aanraken en die sinds 11 oktober 
1964 met nuchter verstand de goede stad Antwerpen bestuurd : 
•v̂ 'at hebben wij vaak genoten van uw helder doorzicht, van uw 
veelzijdige kennis omtrent rassen en volkeren. Tien-, neen hon
derdmaal hebt gij het bewijs geleverd, dat men u in uw studen
tenjaren niet ten onrechte noemde de nieuwe Rodenbach. Dat 
gij sindsdien overgestapt zijt op Maes-Pils of Stella, is een 
detailkwestie waarover slechts perverse geesten kunnen strui
kelen. Waar zouden wij waardiger burgervader vinden voor de 
grootste stad van het land ; hoe zouden wij innemender man 
kunnen treffen om naar op te kijken in de (late) uren van de 
grand soir ? 

Cois, goeie ouwe Qois, denk toch niet dat ik u achteraan 
het rijtje behandel omdat ik meen dat gij geringer zoudt zijn dan 
de anderen. Wie zou zo i«ts dursen beweren ? Wie zou het in 
zijn rampzalige iuizenbol durven krijgen dat gij ook maar in 
enig opzicht iets minder zoudt betekenen dan dien bietskoemmer 
van ne Loude ! Wie heeft het grootste keelgat ? Gaai ! Wie heeft 
de grootste mond ? Gaai ! Gaai en niemand anders en zeiker 
nie diejen aawe-n-aktivist. Hoe beeldend 'uw taal, hoe krachtig 
uw woord. Subliem, ^ois, hoe gij deze week in de gemeenteraad 
van de grootste stad van het land de kop van Hugo Schiltz ver
geleken hebt aan een tapkast. Alhoewel ik tot dan toe meende, 
dat gij méér van de tapkast dan van de-n-Ugo hield. 

Jongens, jongens, wat wordt dat hier een landeke van 
belofte als uiteindelijk het met de helm geboren socialisme zal 
gezegevierd hebben in het laatste donker klerikale gat van 
Vlaanderen. Als ook de meest achterlijke en reaktionaire 
gemeente zal gezegend zijn met een stel verlichte geesten, zoals 
het thans reeds de fakkel van het socialisme-der-toekomst in 
Vlaanderen grootste stad omhooghoudt. 

En tussen haakjes : wat voor een bekrompen krentenkakkers 
lijn toch de Ollanders, die deze week de Antwerpse gemeente
raad bijwoonden en niet eens schenen te begrijpen dat een 
schepen een stuk in zijn kraag mag hebben. Baai ongs in Vloan
dere, baai de Vlomse socialiste ! 

DE V.E.V.-VOORZITTER... 

Op het jaarlijks algemeen 
kongres van het Vlaams Eko-
nomisch Verbond, dat op 22 
april jl. te Kortrijk plaats 
vond, werd het woord gevoerd 
c m . door V.E.V.-voorzitter 
Cappuyns. 

Het onderwerp dat door 
hem werd behandeld, was de 
vernederlandsing van het be
drijfsleven. 

Over het regeringswerk ter
zake oordeelde hij : «Uit de 
studie van de wet en de er
varingen van bijna twee jaar 
blijkt, dat noch klaarheid 
noch voldoende sanctione
ring gerealiseerd werden ». 

De heer Cappuyns was 
overigens van mening, dat 
«de Vaste Kommissie voor 
Taaltoezicht in haar werking 
nog te veel wordt gehinderd. 
De Vlaamse afdeling vooral 
moet duidelijk bevoegd wor
den gemaakt voor de toepas
sing van de wet in de onder
nemingen in Vlaanderen. De 
betwistingen en overtredin
gen komen immers praktisch 
uitsluitend in Vlaanderen 
voor ». 

Zoals men ziet, is de V.E.V.-
voorzitter maar matig inge-
no'T>en met wat werd be
reikt. 

...EN DE 
GRENDELGRONDWET 

De heer Cappuyns legde 'n 
zeer belangrijke verklaring 
af i.v.m. de grondwetsherzie
ning : «In het licht van de 
politieke akkoorden betref
fende de grondwetsherziening 
(...) kunnen noch mogen wij 
aanvaarden dat een verbe
terde wettelijke regeling van 
het taalgebruik in het be
drijfsleven in Vlaanderen zou 
afhangen van de goede wil 
van een gering aantal Waal
se parlementairen ». 

De heer Cappuyns eist dan 
ook verbetering van de taal
wetten, vooraleer er van 
grondwe'sherziening sprake 
mag zijn. 

Uit deze verklaring blijkt 
duidehjk dat de V.E.V.-voor
zitter van mening is dat de 
geplande grondwetsherzie
ning, zonder één enkele waar
borg aan de Vlamingen over 
het inwilligen van hun eisen 
inzake achterstand en ach
terstelling, absoluut onaan
vaardbaar IS. 

OVEREENKOMST EN... 

In de pers konden we enke
le dagen geleden lezen, dat 
de dne zgn. « grote » partijen 
een overeenkomst hadden ge
tekend, waarbij ze zich ver
bonden om hun aanplakbrie-
ven slechts aan te brengen 
op de daarvoor bestemde 
plaatsen. Initiatiefnemer van 
deze overeenkomst was de 
heer Gilson, minister van 
Binnenlandse Zaken, die met
een aankondigde dat hij ook 
de andere partijen zou ver
zoeken, zich bij deze overeen
komst aan te sluiten. 

Dat is inmiddels gebeurd. 
Mr. F. Van der Eist, voorzit
ter der Volksunie, heeft op 
30 april minister Gilson van 
antwoord gediend in een 
schrijven, waarvan de tekst 
hieronder volgt. 

. . . S C H I J N H E I L I G H E I D 

«Ik meld U goede ont
vangst van uw schrijven dd. 
23 dezer in verband met de 
verkiezingsstrijd en de pro
paganda. 

«In dit schrijven deelt ü 
mij mede reeds in het bezit 
te zijn van de verbintenis van 
de voorzitters van de C.V.P., 
de B.S.P. en de P V.V.. geen 
gebruik te maken van op
schriften en hun aanplak-
brieven slechts aan te bren
gen op de daartoe bestemde 
plaatsen 

«Iedereen kan er zich re
kenschap van geven mijn
heer de Minister, dat deze 
verbintenis van de voorzitters 
der nationale partijen waar

deloos is : overal, vooral in 
de hoofdstad zelf, zien wij 
hun propagandamateriaal 
aangeplakt op openbare en 
private eigendommen. Vooral 
de grote foto van de voorzit
ter zelf van de C.V.P. is op 
ontelbare verboden plaatsen 
aangeplakt. 

« Ik wens niet zo hipokrlet 
te zijn, een verbintenis aan te 
gaan die ik niet kan naleven. 
Uit eigen initiatief heb ik er 
echter bij onze propagandis
ten sterk op aangedrongen de 
private eigendommen niet te 
bevuilen en monumenten of 
kunstwerken niet met teer of 
verf te besmeuren ». 

Voegen we er nog aan toe, 
dat sinds het schrijven van 
minister Gilson in de hoofd
stad diens eigen beeld op alle 
schuttingen hangt met als 
tekst : «Tiens bon, Gilson!». 

D R I E T A L I G 

Van 23 tot 26 mei gaat te 
Namen een kongres door, ge
wijd aan het thema «oneer
lijke konkurrentie», Inge
richt door de Belgische groep 
van hét «Internat ionaal 
Verbond tegen de Oneerlijke 
Mededinging ». 

Op dat kongres zal worden 
gezorgd voor een simultaan
vertaling in het Duits, het 
Frans en het Italiaans. Ver
der heet het : < Indien er 
minstens 50 inschrijvingen 
van nederlandssprekenden 
geboekt worden, zal er even
eens voor een simultaanver
taling in het Nederlands ge
zorgd worden ». 

Met andere woorden : onze 
lieve Waalse broeders uit Na
men zijn volkomen bereid om 
in het I tahaans en het Duits 
te vertalen, onafgezien van de 
talrijkheid der duits- en 
italiaanssprekende afvaardi
ging Er moeten echter 50 ne-
derlandstaligen zijn ! 

Want 49 is te weinig om 
beleefd te ontvangen. 
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De bladen wisten te vertellen dat Theo Lefèvre te Diksmuide de Volksunie-interpellanten op een 
C.V.P.-meet ing van antwoord diende. Deze vaststelling van de kleur politieke kranten verheugt 
ons ten zeerste : de op de meeting aanwezige interpellanten waren praktisch allen landbou
wers; het feit, dat zij zonder veel kommentaar als Volksunie-interpellanten worden bestempeld, 
wijst in de goede richting! 
Met zijn gewone -fijngevoeligheid heeft Theo te Diksmuide nog maar eens de boeren voor dom
koppen versleten. Hij had het verder over de « anti demokratische antecedenten » van de Volks
unie; uit de mond van de schooloorlog-generaal en de bomenomzager anno 1955 klonk dat bij
zonder overtuigend I 



DE \/OLKSUNIE 

VERKIEIIHGSFONDS 
Ook de^e week werden weer heel wat stortingen ver

richt op het verkiezingsfonds van de Volksunie. Ik dank 

van harle alten, die tot nog toe gevolg gegeven hebben 

aan mijn oproep. 

Er is echter nog méér — nog véél meer — nodig. Mag ik 

dan ook deze week nogmaals een dringend beroep doen 

o p onze lezers, opdat zij onze propagandistische inspan

ning zouden steunen door een milde gift voor ons ver-

kiezingsionds, per. 1476 .97 van Volksunie, Brussel 1. 

Mr. F. Van der Eist 

algemeen voorzitter 

HARTVERHEFFEND 

Hartverheffend is het pro
za dat momenteel gewisseld 
wordt tussen de «groten» 
van het Antwerps socialisme: 
Kamiel Huysmans enerzijds 
en Jos Van Eynde anderzijds. 

Van Eynde beweert in 
« Volksgazet » — onder veel 
schijnheilig vertoon van 
« eerbied » voor Kamiel — dat 
Huysmans ga-ga is en dat de 
«makkers» in de Kamer 
mekaar verlegen bekijken, 
wanneer de oude man zijn 
mond nog eens opendoet. 
Verleden dinsdag «ontmas
kerde » hij de drijvende 
kracht achter Huysmans : 
diens vijftig jaar jongere 
vrouw. Kamiel liet zich niet 
onbetuigd en antwoordde in 
'het lang en het breed clat 
geen enkele vrouw in staat 

Is, hem tot iets te verplichten 
of van iets te weerhouden. 

Nu de « Volksgazet» hem 

ontzegd is, maakt Huysmans 
gretig gebruik van de gast
vrijheid die hem graag ge
boden wordt in de kolommen 
van « De Gazet van Antwer
pen », waarin hij de officiële 
B.S.P.-bonzen voor verraders 
en arrivistjes scheldt. 

O, grootheid van het Bel
gisch socialisme ! 

T O P P U N T 

VAN GEMEENHEID 

In « De Standaard » van 
verleden woensdag stond een 
lezersbrief van niemand min
der dan C.V.P.-voorzitter Van 
den Boeynants over «een 
meeting te Diksmuide waar 
eerste-minister Theo Lefèvre 
verleden week uitgejouwd is 
omdat hij verklaarde vrien
den tè^heUbën bij-öe-soeialis-
ten. De betogers behoorden 
tot de Volksunie ». 

Zoals onze lezers elders in 

i f l "'lil |l«W l»l !"jj. 

1 ' • . i t ; 't 

ofevoyjnle 

Waarom draagt de knaap van de socialistische affiches en de 
B.S.P.-propaganda een helm ? 
Er zijn twee mogelijkheden. Ofwel stamt de jongen uit een 
socialistische dynastie — genre Anseele, Van Acker of Vermey-
len — en dan is hij werkelijk met de helm geboren : fils-a-papa 
van het partijpolitiek profitariaat. 
Ofwel echter is hij een Jong-Soctalist. Dan heeft hij een valhelm 
nodig voor wanneer hij er uit getrapt wordt of een hoofdbescher
ming voor wanneer de B.S.P.-bonzen de politie op hem 
loslaten... 

het blad kunnen zien, is de 
versie van V.d.B. alles behal
ve juist. De onderbrekers te 
Diksmuide behoorden prak
tisch alle tot de ontevreden 
landbouwers. 

Dit in het midden gelaten, 
is het incident te Diksmuide 
nauwelijks het vernoemen 
waard. Gejouw en onderbre
kingen op verkiezlngsmee-
tings kunnen bezwaarlijk bij 
de grote nationale gebeurte
nissen gerekend worden. 

V.d.B. blaast echter het in
cident op tot monsterachtige 
afmetingen om dan een ge
meenheid te debiteren, waar 
ieder eerlijk mens — kriste
lijk of niet — verstomd moet 
van staan. « Dat is niet lan
ger dom negentiende eeuws 
obskurantisme; het is de on
verdraagzaamheid, de ver
blindheid, de haa t van die
genen die destijds . de weg
voering en de uitmoording 
van Joden en politiek-an-
dersdenkenden goedpraatten 
en goedkeurden ». 

De haat, de onverdraag
zaamheid en de verblindheid 
van V.d.B. moeten wel reus
achtig groot zijn, opdat hij 
dergelijke monsterachtige 
beschuldigingen uit zijn pen 
laat vloeien naar aanleiding 
van wat meetingsherrie en 
politieke folklore in een ver
re uithoek. 

STIJL EN FATSOEN 

In haar walgelijke alge
meenheid treft de aantijging 
van V.d.B. echter véél en véél 
meer C.V.P.-minister Jos Ous
ters en C.V.P.-senator Victor 
Leemans dan wel de protes
terende Westvlaamse boeren 
en/of Volksunie-manifestan
ten. Want de — och zo kris-
telijke — C.V.P.-voorzitter 
moet konsekwent zijn : het 
grote «lïióivlfeke sJ'grut zit in 
zijn partij op de ministerze
tel of op de zetel van de voor
zitter der senaatsfraktie ! 

Wanneer een voprzitter 
van de grootste partij van het 
land op een dergelijke wijze 
zijn stijl, zijn gevoel voor 
verhoudingen en voor waar
digheid, zijn fatsoen te grab
bel gaat, dan moet hij wel 
zéér ongerust zijn. 

Het toeval wilde, dat op 
dezelfde bladzijde als de 
rioolbrief van V.d.B. een op
roep verscheen voor geld 
voor de wederopbouw van de 
IJzertoren. Dezelfde IJzerto-
ren waarvan de perfekte de-
mokraat Lefèvre — woelma-
ker en straatlawaaier ten t i j 
de van de schoolkwestle — 
zegde : «Hij ligt er en hij 
ligt er goed ». 

We zijn er overigens vast 
van overtuigd dat de smeer-
lapperij van V.d.B. in «De 
Standaard » de C.V.P. véél 
stemmen zal kosten ! 

HET 

« MONSTERVERBOND » 

Met een hardnekkigheid 'n 
betere zaak waardig blijft 
Schildwacht in « Het Volk > 
dag aan dag beweren dat de 
Volksunie t.o.v. de grondwets
herziening in hetzelfde 
schuitje zit als de P.V.V. Hij 
noemt dat dan het «mons
terverbond tussen de Volks-
unie-ekstremisten en de libe
rale franskiljons. 

Om te huilen, een journalist 
die geen andere en bétere ar
gumenten vindt ! Want wat 
Van Cauwelaert-Schildwacht 
schrijft, gelooft geen kat ! 

Vooral dan omdat het in de 
sublieme stijl gesteld is die 
doorgaans door Schildwacht 

DR. ROGER GHEYSELINCK 

LIJSTAANVOERDER VOOR DE SENAAT TE BRUSSEL 

Het is mij een groot genoegen onze lijstaanvoerder voor 
de senaatslijst te Brussel te mogen voorstellen. 
Dr. Roger Cheyselinck is een geboren West-Vlaming, 
Vlaams-nationalist van in zi jn jeugd. In zi jn studenten
t i jd kreeg hij te Leuven aan de universiteit het "consi
l ium abeundi" ; hij v\/erd buitengezet omwil le van zi jn 
Viaams-nationale aktie, zoals Gerard . Romsée, Paul 
Beeckman e.a. Toen ging hij zi jn studies voortzetten 
in Nederland. Hij werd een internationaal befaamd 
geoloog en maakte een schitterende loopbaan bij de 
Royal Dutch, een van de grootste wereldfirma's. Zo 
verbleef hij veelal ver vanhuis, in de streken waar ge
boord werd naar petroleum. De oorlogsjaren heeft hij 
doorgebracht in een japans concentratiekamp op Java. 
Teruggekeerd naar Nederland na de oorlog bleef hij 
steeds dezelfde overtuigde kerel, bezocht regelmatig 
zi jn vrienden in Vlaanderen en werd ondervoorzitter 
van het Algemeen Nederlands Verbond. 
Toen hij onlangs op rust ging, kwam hij terug naar 
Vlaanderen wonen en stelde zich ter beschikking, met 
een prachtige vanzelfsprekenheid. 
Dr. Cheyselinck is een schitterend figuur van interna
tionaal formaat. 

Met zi jn gaven, zi jn ervaring, zi jn relaties kan hij de 
Vlaamse zaak zeer grote diensten bewijzen. 
W i j z i jn fier zulke figuur te mogen voorstellen aan de 
Vlamingen ui t het arrondissement Brussel. Indien zij 
hem naar de Senaat sturen, zullen zij er uitstekend 
vertegenwoordigd zi jn. 
De toetreding van dr. Cheyselinck, na prof. Elaut, drs 
Maurits Copipeters, mr. Hugo SchHtz en zoveel anderan 
is een nieuw bewijs van de groei van de Volksunie, van 
onze oprechte wi l te verruimen en nieuwe mensen van 
harte te verwelkomen. 

mr. F. VAN DER ELST 

wordt gebruikt. Oordeel zelf: 
< De Vlamingen die niet wil
len inzien dat een dergelijke 
hervorming (de grendel
grondwet, n.v.d.r.) het defini
tief herstel van de Vlaamse 
volksgemeenschap betekent, 
plegen een misdaad tegenover 
hun volk en vergooien de 
grootste historische kans wel
ke Vlaanderen sedert eeuwen 
heeft gehad ». 

Subliem, niet ! Het Davids-
fonds, het Willemsfonds en 
het Vermeylenfonds, V.E.V.-
voorzitter Cappuyns, de 
V.T.B.-V.A.B., de V.N.B., on-
afgezien van de Volksunie 
zélf : de grootste misdadigers 
en kansenvergooiers sinds 
eeuwen ! 

Serieus blijven, Schild
wacht ! 

L O K V O G E L 

In het Brusselse wordt een 
grootscheepse kampanje ge
voerd door de P.V.V.-kandi-

daat Jef Grootaert, advokaat 
te St Stevens Woluwe, die 
enkele jaren geleden in het 
nieuws kwam toen hij te Eli-
sabethstad — vóór de Kon
golese onafhankelijkheid — 
als konsekwent Vlaams ma
gistraat nederlandstalige 
vonnissen dierf vellen. 

We twijfelen niet aan de 
oprechte bedoelingen van de 
heer Grootaert. 

Wij stellen slechts vast dat 
hij, ondanks al zijn bemoei
ingen bij de P.V.V.-partij lei
ding, op de 15e — en dus ab
soluut onverkiesbare — plaats 
van de Kamerlij st staat. 

Het is nog nooit gebeurd, 
dat een Vlaams kandidaat op 
de liberale lijsten dank zij 
voorkeurstemmen verkozen 
werd. Het zal ook ditmaal 
niet gebeuren ! 

De stemmen voor Grootaert 
zullen dus — ondanks alle 
andere bedoelingen van de 
man zelf — slechts dienen om 
een aartsfranskiljon te doen 
verkiezen. 
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HET VOORBEELD 

iMECHELEN 

De lijsten van de < grote » 
partijen, vooral dan van de 
B.S.P., worden praktisch to
taal samengesteld uit cumu-
'lards en sindikaal personeel. 
N e m e n we bv. de Ka-
merlijst van de B.S.P. te Me_ 
chelen. 

Op de eerste plaats staat 
Bpinoy, minister en burge
meester. Tweede is Van 
Winghe, volksvertegenwoor
diger en burgemeester. Volgt 
dan Mage, sindikaal bedien
de en senator; Govaerts, se
cretaresse S.V.V. Op de zes
de plaats staat Lollie, ABVV-
sekretaris. Alleen op de vijf
de (en natuurlijk onverkies
bare) plaats staat een arbei
der. 

De eerste twee plaatsver
vangers op de Kamerlijst zijn 
eveneens vakbonds- of zie-
kenbondsbedienden. 

De eerste drie plaatsen op 
de Senaatslijst worden even
eens ingenomen door sindi-
kale bedienden. Op de provin-
cieraadslijsten prijken even
eens vooraan louter sindikale 
bonsjes. 

Een vluchtige kontrole van 
de B.S.P.-lijst arrondissement 
Mechelen laat ons toe, met 
zekerheid te zeggen dat er op 
de 43 kandidaten 28 vrijge
stelden van ziekenbond of 
eindikaat zijn. 

Elders is het niet beter 1 

HOEVEEL ? 

Hebt gij U ooit afgevraagd, 
hoeveel mannelijke kiezers 
bij de laatste verkiezingen 
wel voor de Volksunie zouden 
gestemd hebben ? Alleszins 
veel meer mannen dan vrou
wen 

Mogelijk werden 60 t.h. of 
misschien wel 70 t.h. van de 
stemmen voor de Volksunie 
uitgebracht door mannen. 

In dit laatste geval zouden 
meer dan 60.000 vrouwelijke 
stemmen te weinig uitge
bracht zijn op de Volksunie. 

Een groot deel van deze 
stemmen zijn voor de Volks
unie gemakkelijk te winnen, 
zonder veel onkosten of in
spanning, alleen reeds door 
de aktie van de enkeling bij 
zijn moeder, zijn grootmoe-
d£r zijn zusters, zijn vrouw, 
zijn dochters, zijn tantes. 

zijn nichten en buurvrouwen. 
Vergeet vooral niet : de 

persoonlijke aktie is de mach
tigste hefboom voor onze 
doorbraak. 

THEO TE DIKSMUIDE 

In «De StandaarH» van 
vrijdag 30 april stond in blok-
letters : «Theo Lefèvre bijt 
van zich af te Diismuide. 
V.U.-aanhangers trachten te 
vergeefs CV P.-meeting te 
saboteren ». 

Een klein beetje objectivi
teit zou in dit blad niet mis
staan ! Eerst en vooral waren 
op de meeting slechts enkele 
V.U.-leden aanwezig. 

De zaal was voor 50 t.h. met 
landbouwers gevuld, die op
zettelijk gekomen waren om 
aan Theo diets te maken dat 
ze zijn landbouwpolitiek vol
ledig afkeuren. Durft de 
C.V.P.-pers niet toegeven dat 
de landbouwers, die geduren
de veel jaren de aller-
trouwste C.V.P.-kiezers waren, 
niet meer akkoord gaan met 
de gevoerde politiek op land
bouwgebied ? Dat hebben ze 
nochtans in de laatste jaren 
dikwijls genoeg kunnen vast
stellen, toen de landbouwers 
met hun tractoren op straat 
kwamen. 

Het is werkelijk niet erg 
fair, het malle figuur dat 
Theo te Ditsmuide sloeg te 
willen verdoezelen met ver
dachtmakingen. 

Theo heeft te Diksmuide 
het landbouwprobleem niet 
ten volle durven uiteenzetten. 
Hij werd door de landbouwers 
juist geteld 21 maal onderbro
ken en terechtgewezen. 

FRANSTALIGE PETERS 

De (tussen haakjes gezegd 
alles behalve schitterende) 
lijst der zgn. Vlaamse Demo-
kraten te Brussel werd inge
diend met een hele reeks 
peters, die.. met franstalige 
adressen op de peterslij st 
voorkomen. Handlangers voor 
een anti-Vlaams maneuver 
of gewezen rexisten ? Het 
laatste zou nogal gek aan
doen na het incivieken-vre-
tend artikel van mr. Roosens 
in een vorig nummer van 
« Kijk Zelf ». 

De lijst werd in extremisch 
nog gevoelig verzwakt omdat 
mr. Roosens op het aller-

VERMOORDE ONSCHUL 
« Het Davidsfonds kan deze oneerlijke 

en onrechtvaardige handelwijze tegen
over het Vlaamse volk niet aanvaarden 
en zal er zich derhalve tegen verzetten ». 
Deze slotzin der motie van het Kongres 
van het Davidsfonds heeft, zowel de 
« Vrije » Tribune-man van « De Gazet 
van Antwerpen > als de Schildwacht van 
< Het Volk » diep -en pijnlijk getroffen. 
Zo diep dat de goed overwogen en 
uiterst zakelijke tekst die er aan vooraf 
gaat, geen enkel spoor heeft nagelaten 
in hun geest en hart (verondersteld 
wordt natuurlijk dat die aanwezig zijn !). 

Niet dat Schildwacht geen wanhopige 
pogingen doet om te « redeneren » ! 
Integendeel. Maar ieder zinnig mens 
moet weigeren redenering te noemen 
een opeenstapeling van woorden, waar
bij de uitgangspunten reeds vervalst 
werden ! En dat gebeurt juist wanneer 
de grendelgrondwet wordt voorgesteld 
als een slagboom aan de taalgrens. Want 
vooreerst is deze taalgrens niet wat zij 
had kunnen zijn als ook maar 40 Vlaamse 
CVP-ers de moed hadden gehad tot een 
politieke krisis, maar bovendien wordt 
door alle P'ranstalige Brusselse parle
mentairen én door de Waalse haantjes 
de « \erbetering > van deze taalgrens 
aangekondigd. 

Dat deze « slagboom » geen bescher
ming is, maar een vetorecht van een 
minieme meerderheid in de Waalse min
derheid over de demokratische meerder
heid in dit unitair land, wordt'zo grondig 
doodgezwegen dat het gevaar niet denk
beeldig is dat Vlamingen, die alleen dit 
blad lezen, zullen misleid worden. Want 
een diskussie over de zin uit de motie 
€ dat een «taat ophoudt een demokra
tische rechtsstaat te zijn zodra er grond
wettelijk of door een regeling van het 
parlementair werk afbreuk wonll gedaan 
aa-B de politieke gelijkheid va» de staats
burgers >, wordt zorgvuldig vermeden. 

Evenzeer wordt vermeden deze « top-
vcrwezenlijking van de Vla^nvse .J3e»;eT . 
ging » te plaatsen in het geheel van de 
Belgische politiek. Daarom geen woord 
over de dwingende kracht die uitging 
van de onverwachte maar scherp aange-
.voelde overwinning van de Volksunie in 

1961, geen woord over de groeiende in
vloed van het Vlaamse bewustzijn, geen 
woord over de eigen kongresbesluiten 
die al achteraan kwamen draven en die 
toch telkens weer werden verloochend, 
geen woord over die « heerlijke over
winning » van Hertoginnedal, geen woord 
over de toepassing van de pas gestemde 
taalwetten, geen woord over de werke
lijke verhoudingen tussen Vlamingen en 
Franssprekenden zoals die uit konkrete 
gegevens blijkt. 

Er is in de week vóór de parlemenls-
ontbinding iets voorgevallen dat duide
lijker dan ooit deze heren in het licht 
zet : de Vlaamse diplomaat Naaykens had 
na jaren eenzame, harde, moedige strijd 
eindelijk een rechtmatige uitspraak af
gedwongen over de toepassing van de 
taalwetten in het ministerie \an Spaak. 
Wat één man in jaren werk had bereikt, 
hebben de tientallen Vlaamse « leiders > 
en voormannen, die nu alle vertrouwen 
voor zich opeisen, ongedaan gemaakt ! 
Spaak heeft zijn wetje gekiegen. de 
Vlaamse leiders hebben een vage belofte 
dat het niet meer zal gebeuren. Déze 
mensen hebben inderdaad de « bescher
ming » nodig van déze « topverwezen-
lijking i> ! 
' Maar dan hebben deze mensep ook 

jarenlang, tientallen jaren als we ze als 
een « geestelijke > familie beschouwen, 
de Vlaamsgezinden bewust of onbewust 
bedrogen ! Een eerlijke en volledige toe
passing van de taalwetten van 1932 had 
ons prakti.sch evenveel moeten geven als 
deze « topverwezenlijking > ! Maar de 
« leiders » van toen hebben dit onmoge
lijk gemaakt door afstand te doen van 
sankties ! Zoals ook nu deze grondwet -
als ze er ooit komt - wel tégen ons, maar 
nooit in ons voordeel zal toegepast wor
den ! Wie zou deze slagboom verdedigen? 
Zij die niet eens in staat waren, vlak 
voor de verkieüingett," ée'ö'" ée\««né' "ivet 
te doen eerbiedigen ? 

j .rWaHl dit is de kern : waar men sleeds 
kruipt en buigt, daar is géén waardig
heid. Daar zijn « oneerlijk > en « on
rechtvaardig > te zwakke woorden ! 

Nemrod. 

laatste ogenblik naar de Ka
merlijst van Leuven moest. 
De 1ste kandidaat voor Leu
ven, reeds aangekondigd in 
een perskommunikee der zgn. 
Vlaamse Demokraten (dhr 
Fannes van Kessel-Lo) liet 

ledere zondag propaganda-karavanen doorheen heel het Vlaamse land. Ook te Leuven, waar deze 

(nog niet betaalde) geluidswagen dagelijks op de baan is (voor wie in het arrondissement Leu

ven woont : per. 8.90 van Kredietbank Leuven, met vermelding rekening 707/10369. Zo geraakt de 

schuld gedelgd!). 

op het laatste nippertje ver
stek gaan. 

Ook te Brussel verloren de 
vier « Demokraten » op het 
laatste ogenblik nog een deel 
van hun troepen. Dhr Jan De 
Berlanger, sinds jaren Volks-
unie-kaderlid die bij de vo
rige gemeenteraadsverkiezin
gen te,Molenbeek 900 stem
men, behaalde, keerde terug 
naar de Volksunie en nam de 
laatste plaats op de Kamer-
lijst in. Meteen viel de pro-
vincieraadslijst der zgn. 
Vlaamse Demokraten in het 
kanton Molenbeek in duigen. 

IN VIJF 

ARRONDISSEMENTEN 

De zgn. Vlaamse Demokra
ten dienden, buiten Brabant, 
nog lijsten in te Roeselare-
Tielt en in de 2 Limburgse 
arrondissementen. In het ge
heel prijken er 5 (vijf) kan
didaten op de lijsten van de
ze drie arrondissementen. 

De bedoeling van de «De
mokraten » is kennelijk, aan
spraak te maken op een TV-
uitzendmg. De reglementen 
van de T.V. voorzien inder
daad, dat recht hebben op een 
uitzending de partijen die 
lijsten indienen in vijf arron
dissementen, in minstens twee 
provincies. 

Nadat de < Vlaamse Demo
kraten » — met de mede
plichtigheid van wie ? — al
dus voldaan hebben aan de 

letter van de wet, ziet het er 
naar uit dat de B.R.T. hen — 
met de medeplichtigheid van 
wie ? — graag ter wille zal 
zijn Het gaat immers tegen 
de Volksunie... 

De situatie is thans zo dat 
een groepje, dat m geen en
kel arrondissement een volle
dige lijst voor Kamer, Se
naat en Provincie kon indie
nen en dat hoop en al zijn 
1.500 peters (w.o., zoals hier
boven gezegd, een reeks fran-
cophonen) vertegenwoordigt, 
evenveel rechten krijgt als 
een partij van minstens 
200.000 kiezers, met volledige 
lijsten in alle Vlaamse arron-
dissemenfp' 

Daarbij jsomt nog dat de 
zgn. «Vlaamse Demokraten» er 
blijkbaar belang aan gehecht 
hebben, hun (door wie geïn
spireerde ?) maneuver-lijstjes 
in te dienen in arrondisse
menten waar de Volksunie in 
het verleden tegen het 
kworum aanbotste. 

Hardnekkig blijven de 
C.V.P.-kranten de zgn. 
Vlaamse Demokraten be
stempelen als een Volksunie-
scheurlijst, omwille van de 
éne mandataris die overstap
te. Gelet op het feit dat 
Bourgeois een gewezen CVP-
er is en dat de broer van Roo
sens in Oost-Vlaanderen op de 
CVP-lijst staat, lijkt het ons 
logischer, van een C V.P.-
scheurlijst te spreken. 

Tenzij het een CVP-ma-
neuver ware... 
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Vorige week hebben we gezien, aan de Hand van voorbeelden uil het arrondis

sement en de provincie Antwerpen bij de verkiezingen van 1961, hoe men in de 

eerste faze berekent welke zetds rechtstreeks konden toegekend worden. 

Laat ons thans nagaan hoe men, in de 2e faze, de nog niet toegekende zetels 

per provincie verder verdeelt. 

HOE. 

TABBL S 

Partl] , 

Prov kies 
Reeds bel 

Partij 

Kieskotlenten : 

TABEL 4. 

AtT Antwerpen 
Arr. Mechelen 
Arr Turnhout 

TABEL 5. 

Antwerpen 
Mechelen 
Turnhout 

Totaal : 

TABEL. 6. 

Volksunie CVP 

cijfer : 61011 394 994 
laald : 1 14 

Volksunie 

2 = 30.505 (2) 
3 = 20 370 

VU 

1,655 : 2 = 0,827 
0,427 : 1 = 0,427 
0,257 : 1 = 0,257 

VO 

1 + 1 = 3 
0 + 0 = 0 
0 + 0 = 0 

1 + 1 = 2 

V ü 

Prov Kiescyfer : 48 689 
Reeds behaalde zetels : — 
Kieskotienteu . 1 = 4 8 689(3) 

CVP 

15 = 26 332 (3) 
16 = 24 687 (5) 

CVP 

8,098 9 = 0,899 
2 983 : 3 = 0,994 
4,096 : 5 = 0,819 

CVP 

8 + 0 = 8 
2 + 1 = 3 
4 + 1 = 5 

14 + 2=16 

CVP 

385 207 
6 

7 = 55 029<2) 
8 = 48 150 (4) 

11 
12 

BSP 

284 064 
10 

B S P 

= 25 824 (4) 
= 23 672 

B S P 

7,641 . 8 = 0,955 
2,008 • 3 = 0,669 
1,246 2 = 0.623 

BSP 

7 + 1 = 8 
2 + 0 = 2 
1 + 0 = 1 

10 + 1 = 11 

BSP 

215 470 
4 

« = 43 094 

Lib 

71712 
1 

2 = 
3 = 

1920 
0.527 
0,300 

1 = 
2 = 

Eib. 

35 856 (1) 
23 904 (6) 

Lib 

2 = 0 960 
1 = 0,527 
1 = 0,300 

Lib 

1 + 1 = 2 
0 + 1 = 1 
0 + 0 = 0 

1 + 2 = 3 

Lib 

94 589 

94 590 (1) 
47 294 (5) 

. . . W O R D E N DE ZETELS BEREKEND? 
In tabel 3 geven we de provinciale 

kiescijfers van elke partij (behalve 
diegene die het kworum niet behaal
den), met daarnaast het aantal reeds 
bekomen zetels uit de eerste faze. 
Daaronder komen de provinciale kies
kotlenten. 

De hoogste kotiénten geven recht 
op een biikomende zetel. Vermits de 
provincie in totaal 26 zetels heeft toe
gekend in de eerste faze bleven er in 
1961 nog 6 over, en wel 3 in het a r 
rondissement Antwerpen, 2 in Me
chelen en 1 in Turnhout. 

De zes hoogste kotiënten werden 
onderstreept in tabel 3, terwijl daar
naast tussen haakjes het volgnummer 
naar orde van grootte werd vermeld. 

Zo weten we nu dat de Volksunie 
een tweede zetel bijkrijgt, de C.V.P. 
een 15e en een 16e, de B.S.P. een 11e, 
en de liberalen een 2e en een 3e. 

Het stelsel der kieskotlenten wordt 
ook genoemd het stelsel DUondt , 
naar de ontwerper ervan. In tegen
stelling met wat velen menen, is het 
strikt rechtvaardig en bevoordeligt 
geenszins de grote partijen. Inder
daad stemt de formule van het aan
tal behaalde zetels plus 1 met de 
werkelijkheid overeen : wanneer een 
zetel op deze wijze aan een lijst toe
komt, is het zeker dat geen andere 
lijst per zetel méér stemmen heeft 
dan de eerste. De klip die door de 
kleinere lijsten dient omzeild is het 
stelsel van het kworum, maar niet het 
stelsel D'Hondt. 

Maar keren we nu terug naar ons 
voorbeeld. We kennen nu het aantal 

zetels door elke partij behaald in de 
provincie Antwerpen, rechtstreeks en 
bij apparentering. Maar we weten 
nog niet waar deze laatste zetels val
len. Daarom dienen hier de lokale 
breuken berekend. Het is dus wel be
grepen, dat de lokale breuken geen 
belang meer hebben voor de verde
ling der zetels onder de lijsten, maar 
wel voor de aanwijzing van het ar
rondissement waar de zetel zal val
len voor een bepaalde lijst. 

In tabel 4 geven we de berekening 
van de lokale breuken, voor elke par
tij en elk arrondissement. Men deelt 
zoals gezegd de kieskotiënt door het 
aantal behaalde zetels plus 1, 

Wij kennan nu de lokale breuken 
en kunnen beginnen met de toewij
zing der bijkomende zetels. 

De eerste zetel kwam toe aan de 
liberalen, die als hoogste lokale breuk 
0,960 in Antwerpen hebben. De zetel 
valt dus ia dat arrondissement. Zo 
gaan we verder : de tweede komt 
aan de Volksunie in Antwerpen, de 
derde aan de C.V.P. in Mechelen, de 
vierde aan de B.S.P. in Antwerpen. 
De vijfde zetel komt toe aan de C.V.P. 
Normaal zou hij in het arrondisse
ment Antwerpen moeten vallen, ver
mits de lokale breuk (0,899) hoger Is 
dan in Turnhout (0,819) of in Mechelen 
(na toekenning van een bijkomende 
zetel 2,983:4=0,746). Doch alle be
schikbare zetels zijn benomen voor 
het arrondissement Antwerpen of 
(zoals de volksmond het uitdrukt) de 

HOE KAN MEN GELDIG STEMMEN ? 
Bij de aanstaande parlements- en provincieraadsverkiezingen mag men, 
in tegenstelling met de voorbije gemeenteraadsverkiezingen, niet pana
cheren of bont stemmen. Men kan — voor de Kamer, de Senaat en de 
Provincie — zijn stem telkens slechts aan één enkele partij schenken. 
Wie zijn Kamerstem verdeelt over twee lijsten, stemt ongeldig : zijn 
stem is onherroepelijk verloren. Hetzelfde geldt voor Senaat en Pro
vincie. 

Men kan geldig; stemmen voor de Kamer : 

— ofwel door het bolletje bovenaan de lijst zwart te maken; 
— ofwel door één enkel bolletje zwart te maken achter de naam van 

één der effektieve of plaatsvervangende kandidaten; 
— ofwel door één enkel bolletje zwart te maken achter de naam van 

een effektieve kandidaat en één bolletje achter de naam van een 
plaatsvervangende kandidaat. 

Men kan geldig stemmen voor de Senaat op dezelfde wijze als voor 
de Kamer. 

Men lian geldig stemmen voor de Provincie : 
— ofwel door het bolletje bovenaan de lijst zwart te maken; 
— ofwel door één enkel bolletje zwart te maken .achter de naam van 

één enkele kandidaat. 

pot is op. Daarom gaat deze zetel 
naar het tweede hoogste kotient te 
Turnhout. De zesde en laatste te be
geven zetel komt toe aan de libera
len te Mechelen, de enige plaats waar 
nog een zetel openstond. 

We kunnen nu recapituleren voor 
de provincie Antwerpen : (tabel 5). 

Vooraleer een woord te zeggen over 
de aanduiding der kandidaten, die 
de toegewezen zetels moeten bezetten 
en over de zetelverdeling voor de pro
vinciale raden, willen we U nog een 
voorbeeld geven, zonder veel kom-
mentaar, met betrekking tot de se
naa t (de rechtstreeks gekozen se
naatszetels). Het betreft Oost-
Vlaanderen, waar de Volksunie tot 
aller verrassing in het arrondissement 
Oudenaarde-Aalst een senator haal
de. 

We geven enkel het eindresultaat 
van de eerste faze. 
Rechtsstreeks gekozen senatoren : 
arrondissement Gent-Eeklo : C.V.P. 

3, B.S.P. 2, totaal 5 op 7, blijft nog 2. 
arrondissement Dendermonde-Sint 
Niklaas : C.V.P 2, B.S.P. 1, totaal 3 
op 4, blijft nog 1. 
arrondissement Oudenaarde-Aalst : 
C.V.P. 1, B.S.P. 1, totaal 2 op 4, blijft 
nog 2. 

We zien dus dat voor de provincie 
Oost-Vlaanderen nog 5 zetels te ver
delen blijven in de tweede faze. De 
provinciale kieskotlenten komen voor 
in tabel 6. 

De eerste en de vijfde gaat dua 
naar de liberalen, de tweede en de 
vierde naar de C.V.P. en de derde 
naar de Volksunie. Wij gaan nu eens 
kijken waar de zetel van de Volksunie 
moest vallen. De eerste zetel (lib.) 
viel in Gent-Eeklo; de tweede (CVP) 
eveneens in Gent-Eeklo. Nu kwam de 
Volksunie, die volgende lokale breu
ken had : Gent-Eeklo : 0,469 Dender
monde-Sint-Niklaas : 0,237; Aalst-
Oudenaarde : 0,257. Normaal moest 
de Volksuniezetel dus ook in Gent 
vallen, doch daar waren de twee 
openstaande zetels reeds benomen 
door liberalen en C.V.P. Zo kwam het 
dat de tweede hoogste lokale breuk, 
deze van Oudenaarde-Aalst, bepaald 
heeft waar de Volksunie haar senator 
In Oost-Vlaanderen kreeg. 

E. Slosse. 

DRS. WIM JORISSEN 

Lijstaanvoerder Kamer in het arrondissement Mechelen. 

Eerste plaatsvervanger BrusseL 
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LIMBURG 
Z I N K T 
LANGZAA 
Limburg is, over het algemeen genomen, een nieuw land te noemen. Nieuw om
dat het nog niet zo lang geleden is dat de ontplooiing van deze provincie begon. 
Wat veertig jaar geleden nog het land van de bokkenrijders was, één brok onge
rept natuurschoon met dichte dennebossen op breedgeschouderde heuvels en 
oneindige heidelandschappen, werd op zeer korte tijd gewijzigd door de mijn-
ontginning. Eisden-Mijnen bijvoorbeeld, is in dat opzicht zeer typisch. In amper 
een mensenleven is dat Kempisch dorp van een vergeten heiboerkensgemeente, 
uitgegroeid tot een grote, industrieel belangrijke plaats. Nog ligt er de maagde
lijke heide, met aan de rand drie grote steengruisbergen, maar diep onder de 
grond trilt het gerommel in de mijngangen, waar duizenden koolputters werken 
als ijverige mieren. 

De grote mijn van Eisden, die in 1922 
aan de overkant der Zuid-Willenis\aart 
werd in werking gebracht, met een con
cessie van 4.950 lia, daar waar Eisden 
slechts 819 ha groot is, ondermijnt echter 
letterlijk en onverpoosd het dorp, als
mede de nabije gemeenten Leut Mees
beek, gedeeltehjk Vucht, een groot deel 
van Mechelen - aan - de - Maas, volledig 
Lanklaar en Stokkem, en een gedeelte 
van Dilsen. 

Ongeveer zestien jaar nadat de grote 
mijn in werking was gesteld, begonnen 
zich in Eisden de eerste tekenen van 
bodemver/akking voor te doen. In die 
tijd was het slechts op zeer weinige pun
ten zichtbaar dat de ondergrond « werk
te ». Hier en daar - en dan meestal in 
nieuwe gebouwen - kwamen scheuren te 
voorschijn in de gevels, maar veel aan
dacht werd er toen al niet aan besteed. 
Immers, het was niet spectaculair en men 
zag er direkt geen gevaar in. Gans het 
dorp, gans de omgeving zakte gelijk mee. 
En alleen aan de Zuid-Willemsvaart, die 
tussen Maastricht en Lozen loopt, kon 
m.en jaar na jaar steeds duidelijker mer
ken dat de bodem zakte. Men berekende 
deze verzakkingen op ongeveer 50 centi
meter per jaar. Tijdens de oorlog werden 
de zaken ernstiger, waarschijnlijk door 
het minder goede onderhoud van de 
mijngangen en de massale instortingen. 
Tijdens het jaar 1941 zakte gans Eisden 
ongeveer 60 cm in een tijdsspanne van 
amper zes weken ! Dit ging zo verder 
gedurende de ganse oorlogsperiode. De 
omvang kan men meten aan de hand van 
de cijfers die aangeven dat gedurende de 
jaren 40-45 de gehele omgeving minstens 
vier meter dieper kwam te liggen ; op 
sommige plaatsen was er zelfs een ver
schil van zeven meter. Het huidige tempo 
ligt lager . ongeveer een halve meter per 
jaar. 

Als de boren stilvallen in de mijn en 
de weikzaamheden ophouden, dan kan 
men in de diepte van de oude gangen een 
zwaar gerommel horen als van een don-
derbui, gepaard aan een ijzingwekkend 
gekraak. Het is de < werking » van de 
ontzettende massa's grond die op de 
steunpilasters drukken. Het schoorhout 
(meestal dennenbomen) in de verlaten 
gangen, barst na verloop van tijd onder 
de enorme druk. De gangen storten in. 
Tegenwoordig gebruikt men haast geen 
houten schoren meer, maar stalen pilas
ters die weggenomen worden, nadat de 
gang leeggehaald werd. Overal zakken 
de mijngewelven in en daarmee ook de 
bovengrond. 

In Eisden staan de zaken er slechter 
voor dan elders omdat daar niet enkel 
de werking van de < put » geldt, maar 
tevens de aanwezigheid van een onder
gronds meer op een diepte van 300 meter 
onder de bovengrond. Dit meer is door 
het graven van schachten en mijngangen 
afgeplat en verbreed geworden, wat 
eveneens een verzakking over een grote 
oppervlakte met zich bracht. 

De Zuid-Willemsvaart is gedurende de 
jaren steeds een belangrijke barometer 
voor deze verzakkingen geweest. Daar 
werd de zaak zo erg dat op de duur de 
woonhuizen, die vroeger een normale 
ligging hadden ten opzichte van het 
water, meters dieper zakten en nog am
per met hun daken boven de dijkkruin 
uitstaken. Deze dijk diende in de loop 
van de jaren trouwens maar steeds ver
hoogd te worden, zodanig dat men nog 
bezwaarlijk kon verder gaan met de aan-
aardingen en zijn toevlucht diende te 
nemen tot het optrekken van een beton
nen muur van drie meter hoogte die de 
dijkkruin kwam bekronen. Al met al stak 
het geheel als een kollosale dam boven 

In Zonhoven staat de kerk los van het kerkschip. De toren uit de 13e eeuw steekt 
nauwelijks boven het kerkdak uit. 

de omgeving uit. Lichters voeren hoog 
boven de daken van de huizen en de 
baan naast het kanaal. Het voorbeeld 
van een herberg ter plaatse is tiperend 
voor de snelheid van de verzakkingen. 
Even vóór de oorlog moest men drie 
trappen naar beneden komen om op de 
dijk te gaan. Een twintigtal jaren later 
lag de drempel reeds vier volle meters 
onder de dijkkruin. Bunkers die vóór de 
tweede wereldoorlog langs de Zuid-
Willemsvaart werden gebouwd en die 
2,3 meter bovenstaken, verdwenen vol
komen in het water. 

In 1943 wilde men een nieuwe brug 
bouwen. De betonnen voet ervan werd 
klaargemaakt en stak dertig centimeters 
boven de wateroppervlakte uit. Nadat de 
werken gedurende een periode van vorst 
waren stilgelegd geworden, ontdekte 
men - toen men ze weer wilde hervatten 
- dat de betonnen pijlers volkomen ver
dwenen waren en de zaak diende over
gedaan. 

De Zuid-Willems\aart op de plaats waar bunkers in het water verdwenen. Op de 
net iets boven de oppervlakte komt. 

foto ziet men hoe één van deze bunkers nog 

Met het dorp zakte ook de Zuid-Wil-
lenpiSva^rt, terwijl > het waterpeil nage
noeg hetzelfde bleef en de dijken dienden 
verhoogd en verbreed. Over een strook 
van tien kilometer heeft men zo jaren
lang te kampen gehad met dit probleeoi ; 
enerzijds de dijken versterken, ander
zijds de kanaalbodem aanvullen en het 
waterdebiet op peil houden. Eigenaardig 
in dit verband was ook wel dat het 
kanaal zich verbreedde, met als gevolg 
dat men de opritten van sommige brug
gen diende te veranderen. Om hiertoe te 
komen - en ook om de dijken te ver
breden - dienden onteigeningen doorge
voerd. 

Andere minder prettige gevolgen van 
de grondverzakkingen : het droogvallen 
van de waterputten en moeilijkheden met 
de waterafvoer. Te Eisden vielen nage
noeg alle vroegere bornputten leeg. Het 
grondwater daalde tot op een diepte van 
vijftien meter, zodat nieuwe putten dien
den geslagen. Anderzijds ontstonden in 
de kanaaldijken doorzijpelingen, wat de 
installatie van pompen noodzakelijk 
maakte. Dagelijks malen deze motor-
pompen 4Ü.Ü00 kubieke meter water uit 
de door verzakkingen ontstane «polderij 
van Eisden. 

Dat de gehele struktuur van de boven
grond gewijzigd werd, blijkt wel uit het 
feit dat de beken van loop veranderden. 
Zo de Kritselbeek, die helemaal uit haar 
bedding verdrongen werd. 

Begrijpelijkerwijze werd ook veel 
schade aangebracht aan de woonhuizen s 
barsten en scheuren in de muren, pleis
ter die van de zoldering valt, deuren die 
niet meer, of moeilijk te sluiten zijn... 
Het zijn slechts enkele gevolgen van de 
« werking » van de ondergrond te Eis
den. Sommige huizen werden zo deerlijk 
toegetakeld dat zij gewoonweg onbe
woonbaar en tot bouwvallen omgevormd 
werden. Deze schade wordt door de 
mijndirektie vergoed, de bouwvallen 
worden opgekocht of de eigenaars een 
andere woning bezorgd. Dat het in d i | 
geval ook niet al rozegeur en maneschijn 
is, zal wel niemand verwonderen. Trou
wens dient men bij nieuwbouw in dit 
gebied rekening te houden met de eigen
aardige bodem 'en hogere uitgaven t«! 
doen aan funderingen voor woningen. 

Ook de spoorwegen ontkwamen niet 
aan de schadelijke gevolgen van de ver* 



M VOLKSUNIE 9 

MIJNEN OORZAAK 
VAN " WERKENDE " 
ONDERGROND 

'ï''i'lllliiiiiillllilll1illïllïlilllllllllllllillllli 

zakkingen. Regelmatig dienen verwron
gen sporen liersteld te worden, regel
matig onstaan oneffenheden op de tra-
jekten en op sommige plaatsen werden 
verzakkingen vastgesteld van perrons en 
stationnetjes. Het gebeurde dat de daken 
van dergelijke stationnetjes nog nauwe
lijks boven de laadsteigeis uitstaken i 

Een eigenaardigheid die kenschetsend 
is voor de veranderingen die ontstonden 
door de verzakkingen : waar vroeger de 
spoorwagens van Zolder uit, vrij naar 
Beringen bolden langs de hellende spoor
lijn, daar lopen ze nu in omgekeerde 
richting van Beringen naar Zolder ! 

Al met al kunnen de verzakkingen -
vooral als zij onverwacht en 's nachts 
gebeuren natuurlijk rampen veroor
zaken en een nauwlettende waakzaam
heid van de spoorwegdiensten is dan ook 
vereist. 

In 1938 kreeg Houthalen een nieuwe 
kerk, althans een nieuw kerkschip, want 
de kortgeblokte toren uit de veertiende 
eeuw wilde men vooralsnog behouden. 
De ontwerpers kregen het klaar de kerk -
voor wat de bouwstijl betreft - in over
eenstemming te brengen met de toren. 
Een fraai werkstukje. Slecht bekwam het 
hen : na enkele jaren barstten de gewel
ven terwijl de voegen tussen de plavuizen 
openspron^iti. Na verlóop^ van tijd ont
stonden et bulten in de vloer en de 
kerkgangers beleefden onplezierige val
partijen over tegels die naar alle rich
tingen omhoogstaken of los lagen... Op 
de duur waren de barsten en scheuren in 
muren en gewelven zo erg dat men vuis
ten in de spleten kon steken ! Soms 
kwamen heelder stukken uit de gewel
ven los en het werd zo erg dat men nood
maatregelen moest treffen om de gelovi
gen te beveiligen tegen ongevallen. Een 
afschuwelijk ijzeren gebinte werd m de 
kerk aangebracht om het gewelf te on
dersteunen en om te beletten dat los
komende stenen naar beneden zouden 
storten. Daarbij dienden de grondvesten 
\ a n de bidplaats verstevigd te worden. 
Ook hier was de mijn de oorzaak van het 
onheil. Ingenieurs onderzochten de zaak 

en stelden vast dat de funderingen - on
danks de betonnen buidingen die men 
had aangebracht als voorisorgsmaatregel 
naar elkaar toekwamen. Het gevolg was 
dat de vloer bol kwam te staan en dat 
het gewelf uiteen werd gescheurd. Na 
een halt dozijn keren herstellingen uit
gevoerd te hebben, kon dan toch overge
gaan worden tot de verwijdering van de 
stalen gebinten. 

Limburg is een land dat rijk is aan 
sagen en volkse legenden. Moesten de 
verzakkingen een eeuw vroeger begonnen 
zijn, dan zou onvermijdelijk een legende 
meer toegevoegd zijn. De legende van de 
Hosstaartmolen van Winterslag. 

Aan de baan Zonhoven - Genk vindt 
men heel wat stille plekjes en hier en 
daar ook enkele vennen, hoogstens be
zocht door wat zondagstoeristen die er 
een boterhammetje komen oppeuzelen, 
of door vissers die er hopen wat aan de 
haak te slaan. De kontoeren van schacht-
torens worden in het kalme water weer
spiegeld, muggen dansen op warme dagen 

' boven de plassen... Ongeveer veertig jaar 
geleden verzonk in één van deze vennen 
de molen van Winterslag. Alleen bij heel 
droog weer, wanneer het water zeer laag 
stond kwam hij soms nog eens een stukje 
boven het eendenkroos en de waterlelies 
uitsteken. Een ijzeren staaf duidde jaren
lang de plaats aan waar hij verzonken «is. 

In 1908 kwam de kolenmijn van Win
terslag het leven veranderen in deze af
gelegen plaats. Vroeger was hier alleen 
maar wat ruw heideland, schraal en arm 
en slechts dun bevolkt. Slechts langzaam 
trokken de mensen die er woonden naar 
onder, de grond in om hun boterham te 
verdienen. Mensen die gehecht zijn aan 
het land, aan de grond die ze van ge
slacht op geslacht • zij het ook met 
.schrale opbrengst bewerkt hebben, 

geven het niet zo gemakkelijk af. Maar 
het ging niet anders op de duur : boe
renknechten en boerenzoons trokken de 
mijn in. 

Hubert Houben, sinds generaties en 
generaties uit een familie van molenaars 
op de statige houten windmolen - die 
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Een ijzeren staaf duidt de plaats aan waar de molen van Winterslag stond. 

reeds vierhonderd jaren zijn wieken over 
de streek zwaaide - zag het gebeuren met 
lede ogen aan. De boerenstand werd uit
gedund, de handen voor het werk op het 
veld werden schaarser en ook voor de 
molen bleven de gevolgen niet uit. 

De eerste wereldoorlog bracht een 
heropleving ; er werd weer graan gewon
nen op de akkers, de boerenkarren kwa
men opnieuw in groten getale naar de 
molen. 

De wereldoorlog was nog maar goed 
voorbij of de eerste tekenen van het 
naderende onheil konden waargenomen 
worden : wanneer het heel sti) was, dan 
hoorde men hoe het rommelde, heel diep 
in de aarde onder de windreus. En op 
een dag kreeg het kasseiweggetje naar 
de molen een eerste deuk : een glooiing 
die wat last bezorgde aan de karren die 
er overheen moesten en waarin tijdens 
de herfst een kniehoogte water kwam te 
staan... 

De (zeer hoge) dijk van de Zuid-Willemsvaart te Eisden. De dijkkruin is zo hoog als de hui/en. 

In 1923 werd de eerste barst in d© 
grondvesten van de molen vastgesteld. 
Aanvankelijk was de molenaar er nog 
gerust in. « Waarschijnlijk door de 
ouderdom » zo redeneerde hij. Dan, na 
enkele maanden, kwam het ogenblik 
waarop hij het kaf en de afval niet meer 
uit de molenkamer naar buiten kon weg-
borstelen, over de drempel heen. Met 
begrijpelijke ontzetting drong het dan 
tot de man door dat zijn molen aan bet 
wegzinken was. 

Het ging snel, zeer snel. De put iii hel 
steenweggetje werd een gracht, de 
molenstenen wilden niel meer draaien, 
ze geraakten klem door het wegzakken 
van het bouwwerk. Het was alsof een 
reus de molen naar beneden trok in een 
moeras. Met kunst en vliegwerk trachtte 
de molenaar het nog een tijdlang te 
harden. Er was geen houden aan elke 
dag zonk de molen dieper en dieper. Dit 
wegzakken ging gepaard aan versthiin-
selen in het dorp. Daar moesten mannen 
van de mijn huisgevels komen veranke
ren en werken uitvoeien ter heveiliging 
van de kerk. 

Weldra vormde / a h rond de molen 
een poel en later een ven. Inaenieurs 
van de mijn kwamen eens kijken. Zij 
konden er mets aan verhelpen. Na een 
jaar was de molen reeds met meer te 
bereiken met gespannen en in I92t) - na 
amper drie jaar - was heel de stoere 
windreus in het \en verdwenen 

Er werd prikkeldraad rond de/e un-
heilsplaats aangebracht. Er / .uden nog 
slachtoffers door vallen. Een knaap die 
er kwam zwemmen geraakte met /.ijn 
voeten vast in deze omhemmji die in
tussen ook weer weggezonken was in 
het ven - en hij verdronk ei laminerlijk. 

Het beheer van de mijn heelt molenaar 
Houben een nieuwe molen gegeven een 
mechanische molen, zondei poézie. Vei
ligheidshalve werd hii gebouwd op een 
plaats, gelegen op een helling. 

Sinds enkele jaren is men begonnen 
men het aanvullen van de leefi^'taande 
mijngangen door middel van gruis en 
hout. Aanvankelijk was er niet veel 
rezultaat maar later, toen deze aanvul
ling mechanisch gedaan werd, bleek er 
meer voldoening te zijn. Het vraagbtuk 
van de verzakkingen zal ongetwijfeld • 
zij het misschien met minder spektaku-
laire gevolgen en omvang - blijven 
bestaan zolang er mijnuitbatingen zijn 
in Limburg. S.D.L. 
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MECHELEN 
KA.VIER 

1. Wim Jorissen; Nationaal sekreta-
ris; Drs filologie. 

2. Oscar Renard; ingenieur, gemeen
teraadslid; Mechelen. 

3. Walter Luyten; journalist; ge
meenteraadslid ; Berlaar. 

4. Mevr. L. Bouwens-Van Dessel; ver
pleegster; Lier. 

5. Dr. Louis Rombauts Veearts; Put
te. 

6. Pierre Desmedt; Lic. handelsw ten-
schappen; Willebroek. 

Plaatsvervangers 
1. Oscar Renard, gemeenteraads'id; 

Mechelen. 
2. Herman Cools, gemeenteontvan

ger; Nijlen. 
3. Germain Waegemans; ambtenaar; 

Duffel. 
4. August De Maeyer; auto voerder; 

Bornem 
5. Van de Voorde Koen; Bediende; 

&t-Katelijne-Waver. 
6. Alfred Stevens; tech. ir.; gemeen

teraadslid; Duffel. 

MECHELEN-TURNHOUT 
SENAAT 

1. Ludo Sels; bediende; provincie
raadslid; Duffel. 

2. "*levr Housen-Leen; gepen, onder-
w.jzeres, gemeenteraadslid; Mol. 

3. Van de Werf Alfons; hovenier; 
gemeenteraadslid; Mechelen 

4. Heylen Jos; bediende; Herenthout. 
5. Raeymaekers August; bediende; 

sekrt ondernemingsraad; Geel. 
6. De Vos Gommaar; architekt; ge

meenteraadslid ; Kessel. 
7. Mevr. Nagels-Schorrewegen; on

derwijzeres; Lier. 

Plaatsvervangers 
1. Tubbeckx Alfons; lic. handelswe

tenschappen ; gemeenteraadslid; 
Geel. 

2. Tuytelaers Corneel; gepens. zelf
standige; gemeenteraadslid; Ravels. 

3. De Block Theo; elektrieker; vak
bondleider; Willebroek. 

4. Vander Stichelen Leo; bediende; 
Turnhout. 

5. Nys Juul; fabriekarbeider; Booi-
schot. 

6. Verschaeren Alfons; voorzitter 
Bond der onaf. gepensioneerden; 
Mechelen. 

ANTWERPEN 
KAMER 

l.Van der Eist Frans, advokaat; 
volksvertegenwoordiger, Bi ussel. 

2 ralheyssoiis Reunond, ha;i1e-
laar; volksvertegenwoordiger; 
Rrorisel. 

8. Schiltz Hugo, advokaat, gemeen-
teraads id te Antwe'-pen. 

4. Goemans Hektor; geneesheer; ge
meenteraadslid te Berchem. 

5 Drumont Emiel; bediende; Scho
ten 

6 Ee Lie Stat , ]oernalist; gemeen
teraadslid, redakteur V.U ; Be-
reii-irecht. 

7 Dillen Juul; winkeiier; schepen te 
Borgerhout. 

8. De Boel R.. geneesheer; K.O.O.-
Iid ie Antwerpen 

9 Van den Dnessche M ; (Wed. 
Raedts); huishoudster; Borger
hout. 

10 Van den Bossche D.; ingenieur; 
Wilrijk. 

11. Creten Juul; Mechanieker; ge
meenteraadslid Berchem. 

12 Delahaye Karel; geneesheer; Ant
werpen. 

13 De Graaf Frans; bediende; ge
meenteraadslid te Deurne. 

14. Dufraing J.; Havenluitenant; 
Mortsel. 

15 Bergers Geraart; kleermaker; ge
meenteraadslid te Antwerpen. 

16 Van Mol Jozef; Parketbewerker; 
Borsbeek. 

17. Verhoeven Lode; autovoerder; 
Halle (Kempen). 

18. Verberckmoes Jan ; havenarbei
der; Antwerpen. 

19. Van der Bruggen Maurits; han
delsreiziger; Schilde. 

20 Kalingart Lieven; boekhouder; ge
meenteraadslid te Merksem. 

Plaatsvervangers 

1. Goemans Hektor; geneesheer; 
Berchem. 

2. Wagemans Herman; advokaat; 
Antwerpen. 

3. Van Doeren Piet; boekhouder; ge
meenteraadslid te Berchem. 

4. De Ridder Carlos; tech. tekenaar; 
gemeenteraadslid Deurne. 

5. Droogmans Luc; bedrijfsleider; 
Merksem. 

6. Coddé Maurits; zonder beroep; 
Brecht. 

Dr. Vic Anciaux, kopman voor de Kamer te Brussel. 

Mr Van der Eist, 
volksvertegenw. 

kopman 
voor de Kamer 

te Antwerpen 

SENAAT 

1. Roosens Robert; geneesheer; se
nator; Antwerpen. 

2. Ballet Hendrik; geneesheer; ge
meenteraadslid te Antwerpen. 

3. Veeckmans H.; geneesheer; ge
meenteraadslid te Wilrijk. 

4. Venken Pol; regent; gemeente
raadslid te Schoten. 

5. Michielsen; bediende; Merksem. 
6. Brentjens J.; bediende; gemeen

teraadslid te Berchem. 
7. Raeymaeckers; gepensioneerde; 

Borgerhout. 
8. Storme J.; handelsvertegenwoor

diger; Deurne. 
9. Verbeelen; bediende; gemeente

raadslid te Borgerhout. 
10. Van de Leest J.; (echtg. van den 

Bergh); huishoudster; Antwerpen. 

Plaatsvervangers 
1. Ballet Hendnk; geneesheer; Ant

werpen. 
2. Geerts; gepensioneerde; Borger

hout 
3. Veeckmans; geneesheer; Wilrijk. 
4. De Gol B.; bediende; Mortsel. 
5. Celis; advokaat; Antwerpen. 
6. Vereecken P.; metaalbewerker; 

Mortsel. 

BRUSSEL 
KAMER 

1. Anciaux Vlc; geneesheer; ge
meenteraadslid ; Machelen. 

2. Van Malderen Achiel; bediende; 
Dilbeek. 

3. De Gee ter Roger; lic. germaanse 
filologie; Halle. 

4. Vandenbrande Frans; bloemen-
kweker; oud-burgemeester; Wol-
vertem. 

5. Vandevoorde Urbain; letterkun
dige; Ganshoren. 

6. Ebraert Frans; handelaar; Brus.7. 
I . Laeremans Johan; lic. klassieke 

filologie; Wezembeek-Oppem. 
8. Lauwereys Michel; bediende; Lie

dekerke. 
9. Verdoodt Louis; handelaar; Ie 

schepene te Essene. 
10. Schoevaerts Jef; smid; gemeen

teraadslid; Kampenhout. 
11. Hermans Theo; bediende; ge

meenteraadslid; Perk. 
12. Asselman Oktaaf; bediende; St-

Katharina-Lombeek. 
13. Verheyen Ghislain; machine-zet

ter; St Martens-Bodegem. 
14. Thuriaux Herman; schooldirek-

teur; Brussel 18. 
15. Thyssens Lode; treinbestuurder; 

Ternat. 
16. Feytens Leopold; bediende; ge

meenteraadslid ; Merchtem. 
17. Vanneste Karel; bediende; Opr 

wijk. 
18. Van Acoleyen Jozef; linotypist; 

St-Agatha-Berchem. 
19. Van Hassel Alfons; metser; Pe

pingen. 
20. Verbeke Jan ; nijveraar; Maria

kerke-Gent. 
21. Hendrickx Marcel; reiziger; 

Schaarbeek. 

22 Van Vlasselaer Jozef; handelaar? 
Vilvoorde 

23. De Blieck Firmin; magazijnier; 
Kapelle-op-den-Bos. 

24. Pauwels Theofiel; bediende; 
Evere. 

25. Verhelst Ernest; vloerder; Weerde. 
26. Vandevyvere Theo; bediende; 

Laken. 
27. Peeters Robert; schrijnwerker; 

Diegem. 
28. Leplat Piet; bediende; Kraainem. 
29. Dedoncker Gustaaf; handelaar ; 

gemeenteraadslid; Gooik. 
30. Vanderkuylen Gaby (echgt. Van 

der Eist); regentes; N.O.-Heemb. 
31. Meert Michel; gemeentebediende; 

St. Jans-Molenbeek. 
32. Deberlanger Jan ; bediende; Jet te . 
33. Maes Robert; verzekeringsmake

laar; Zaventem. 

Plaatsvervangers 

1. Jorissen Wim; leraar; lic. germ, 
filologie; alg. partijsekretaris; An-
derlecht. 

2. Van Malderen; 
3. Thuriaux; 
4. Vanden Brande; 
5. Laeremans; 
6. Puelinckx J an ; dokter in de rech
ten; Machelen. 

SENAAT 

1. Dr. Gheyselinck Roger; gewezen 
hoofdgeoloog v.h. Int. Shell Cy; 
Meerle. 

2. Vanthournout Michiel; gemeente
ambtenaar; Ukkel. 

3 Van den Heule Michel; handels-
vertegenwoordiger; Brussel. 

4. Nicasie Marie (wed. Peeters); ge
pensioneerde; Dilbeek. 

5. Van Gysegem Maurits; verzeke
ringsagent; Koekelberg. 

6. Bastaerts Vital; gep. bediende; 
St. Kwintens-Lennik. 

7. Ron gé Raymond; diensthoofd; 
Anderlecht. 

8. Devuyst René; gep. beambte; St 
Agatha-Berchem. 

9. Gabriel Herman; vertegenwoor
diger; St-Gillis, 

10. Housen Leon; dagbladschrijver; 
Evere. 

11. Heerman Marie; serriste; Over-
ijse. 

12. Bogaerts Guillaume; oud-kolo-
niaal; St-Jans-Molenbeek. 

13. Vandamme Margriet; zonder be
roep; Schaarbeek. 

14. Verlinden Armandus; autogelel-
der; Ukkel. 

15. Vanderborght Frans; meester
gast-bouwvak ; Schaarbeek, 

16. Wuyts Florent; gepensioneerde; 
St-Jans-Molenbeek. 

17. Vandooren Frans; rustend on
derwijzer; WemmeL 

Plaatsvervangers 
1. Van Thournout. 
2. Nicasie. 
3. Vanden Heule. 
4. Heerman, 
5. Rongé. 
6. Gabriel. 
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EEN GROOT 
VIAMIN6: 

Er gaat geen week voorbij of de Vlaamse katolieke dagbladen publiceren 

artikelen waarin het feit aangeklaagd wordt dat socialistische ministers het 

Waals overwicht in de centrale besturen van hun departement niet alleen 

behouden maar zelfs opdrijven De Vlaamse C.V.P.-parlementairen schijnen 

echter die dagbladen niet te lezen, want hoe de klachten ook bewezen worden, 

Zij reageren er niet op en gebaren van kromme haas. 

MINISTER BERTRAND 
Men zou denken dat onze Vlaam

se (?) eerste-minister zi.1n ministers 
zou op het har t drukken dat zij aan 
de Vlaamse meerderheid toch de 
helft van de betrekkingen bij de 
centrale diensten moeten toekennen, 
helft die de taalwet van 1963 hun 
waarborgt; men zou ook veronderstel
len dat de Vlaamse ministers van hun 
Waalse en Brusselse kollega's zouden 
eisen dat de taalwet nageleefd werd. 
Helaas, de enige betrachting van die 
heren schijnt te zijn te allen prijze 
aan het bewind te blijven. 

Wij moeten het zelfs beleven dat 
de grote flamingant Alfred Bertrand, 
die te Straatsburg en in de Raad van 
Beheer van de N.M.B.S. Nederlands 
sprak, de verhouding 6 Franstaligen 
tegen 5 Nederlandstaligen, die bij het 
centraal bestuur der N.M.B.S. wordt 
toegepast, als Minister van Verkeers
wezen verdedigt 

Die verhouding wera ingevoerd kprt 
na de oorlog 1940-45. Tot in 1940 was 
er bij de N M.B.S. nooit van enige 
verhouding spraak geweest : de Wa
len waren in de meerderheid en de 
Vlamingen werden geduld zolang zij 
Frans spraken en het vertaalwerk 
deden. Onder de oorlog echter deden 
de Waalse directeur-generaal en de 
Vlaamse adjunct-directeur-generaal 
een inspanning om geleidelijk tot de 
pariteit te komen; men kan zich af
vragen of het daarvoor is dat wij na 
de bevrijding werden aan de deur ge
zet want geen enkele beschuldiging 
van incivisme kon tegen hen weer
houden worden. Maar na de oorlog 
zaten de nieuwe leiders van de 
N M B.S verveeld met de verhouding 
vijf om vijf die, teoretisch altans, 
door hun voorgangers was ingevoerd. 
En zij zochten een voorwendsel om 
er zich van te ontdoen. 

Dat voorwendsel werd gevonden in 
het verslag dat volksvertegenwoordi
ger Frans Van Cauwelaert namens de 
middenafdeling van de Kamer had 
uitgebracht over art. 9 par. 4 van de 
wet van 28 juni 1932 op het gebruik 
der talen in bestuurszaken. De heer 
Van Cauwelaert opende inderdaad de 
deur voor alle mi'^hrniken door te 
zeggen : 

« Wat moet verslaan woiaen onder 
'« billijk evenwicht» ? Is het niet be
ter te zeggen : « gelijkheid » ? Eerst 
meende de afdeling dit ook... Deze 
gelijkheid in rechten kan echter niet 
altijd worden omgezet in een reken
kundige gelijkheid, wanneer men de 
ambten moet verdelen tussen Vla
mingen en Walen. De regering moet 
rekening houden met de onderschei
den behoeften van elke streek en de 
verdeling der diensten in taaiopzicht 
aanpassen aan de respektievelijke be
langrijkheid die elke streek voor de
ze diensten biedt. De gelijke getal
sterkte zou kunnen uitlopen op een 
werkelijke ongelijkheid en zelfs op 
wezenlijke onrechtvaardigheden ». 

Nadat de grote staatsman Van Cau
welaert aldus zijn duit in het zakje 
had gedaan, trok minister Bertrand 
de redenering verder in een nota 
waarin hij de verhouding 6 fransta
ligen tegen 5 nederlandstaligen, die 
de N.M.B.S toepast, verdedigde. Hij 
schreef : 

« Het begrip van «- passend even
wicht » is dus wel omschreven : het 
hoofdbestuur moet de weerspiegeling 
zijn van de voor de dienst respectie

velijke belangrijkheid van elke taai
streek 

Om de respectievelijke belangrijk
heid van elke taaistreek te bepalen 
heeft de Maatschappij zich gesteund 
op het werkelijk effectief van het 
ambtenaren- en beambtenpersoneel 
(met uitsluiting dus van het werklie
denpersoneel) in de beide taaistre
ken, verhoogd met een verhouding 
1 F - 2 N voor de regionale directie 
van Brussel en de verhouding 1 F -
1 N voor de uitvoerende diensten van 
de Brusselse agglomeratie. 

De op deze basis uitgevoerde tel
ling gaf een resultaat van 6.3 F - 5 N, 
cijfers die herleid werden tot 6 F -
5 N ». 

Et voila ! Met dat systeem, dat de 
goedkeuring kreeg van al de Vlaamse 
ministers van Verkeerswezen — Van 
Acker, Anseele, Segers, Bertrand — 
kon de Waalse meerderheid in de 
centrale diensten van de N.M.B.S. 
zich handhaven door de verhouding 
6 F - 5 N ook in de uitvoerende 
diensten te handhaven. Dat ging des 
te gemakkelijker daar die vier minis
ters (demokraten en syndikalisten) 
er mee akkoord gingen, dat geen re
kening gehouden werd met de werk
lieden waarvan het aantal — volgens 
die sociaal- en knsten-demokraten 
althans — geen het minste uitstaans 
heeft met de belangrijkheid van een 
industrieel bedrijf ! Het volstond dus 
het effectief van het ambtenaren- en 
beambtenpersoneel onder controle te-
houden ! 

Nu kan men zich afvragen waar de 

N.M.B S. het recht haalde zelf haar 
maatstaf (het werkelijk effectief van 
het ambtenaren- en beambtenperso
neel) te kiezen. Is zij dan een staat 
in de staat ? De regering heeft nooit 
een andere verhouding dan 5 F - 5 N 
vooropgesteld en telkens als zij aan 
de tand wordt gevoeld omdat in een 
of ander ministerie de franstaligen 
nog ver in de meerderheid zijn, be
looft zij met de tijd van jarden de 
pariteit verwezenlijken. Minister 
Segers belooft de Vlamingen niet meer 
dan 5 N - 5 F, alhoewel de Vlamingen 
de 2/3 van zijn kanonnenvlees leve
ren. En toch ging hij als Minister van 
Verkeerswezen ook akkoord met 6 F -
5 N bij de N.M B.S., parastataal die 
het ganse land bestrijkt en dus ruim 
een miljoen méér Nederlandstaligen 
dan Franstaligen bedient. Waar blijft 
dan de eenheid van interpretatie van 
de wetten van het Belgisch volk ? 

Aan minister Bertrand kan nog 
verweten worden dat hij toelaat dat 
de effectieven van het franstalige 
spoorwegpersoneel door invloeden van 
buiten zijn departement te hoog 
worden gehouden. Wanneer de Turn
houtenaars reklameerden omdat alle 
trein- en tramverkeer naar hun stad 
was afgeschaft, deed hij de reis 
Turnhout-Antwerpen per autobus ge
durende de kalme uren, om te bewij
zen dat dezelfde reis gedurende de. 
spitsuren een pleziertje was. Maar 
wanneer de Walen protesteren tegen 
de geplande afschaffing van de rei
zigerstreinen van deficitaire lijnen, 
dan laat hij dunbevolkte streken 
verder bedienen door autobussen én 
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reizigerstreinen. Waarom kan men 
steeds opnieuw m de « Officiële Reis
gids » onder de aienstregeling van de 
lijnen 163 - 165 - 167 volgende ver
wijzing lezen : « Uurregeling vatbaar 
voor wijziging » ? Dat betekent in 
klare taal dat de afschaffing der rei
zigerstreinen steeds opnieuw wordt 
uitgesteld, zonder gegronde reden. 
Over zowat honderdzestig kilometer 
worden daar in Luxemburg treinen 
ingezet ten behoeve van een bevol
king die minder talrijk is dan die 
welke woont langs de circa vijfen
veertig kilometer van de voor het 
reizigersverkeer afgeschafte lijn 
Aarschot-Turnhout. Van een « Natio
nale > Maatschappij gesproken ! 

Het schoonste van de historie is 
echter dat minister Bertrand er blijk
baar niet aan gedacht heeft dat, 
dank zij de bevolkingsaangroei en de 
industrialisering van de Vlaamse pro
vincies en de uitbreiding van de ha
vens van Gent en Antwerpen, de be
langrijkheid van het spoorwegbedrijf 
in Vlaanderen in dergelijke mate 
vooruitging op die in Wallonië dat er 
van de vroegere verhouding 6,3 F -
5 N voor het ambtenaren- en beamb
tenpersoneel van de uitvoerende 
diensten van de N.M.B.S. geen sprake 
meer is. Op het ogenblik dat minis
ter Bertrand nog met de 6,3 F - 5 N-
verhouding schermde (misschien wel 
om te bewijzen hoe edelmoedig de 
Walen waren door er voor de cen
trale diensten 6-5 van te maken), wa-
er volgens officiële gegevens (ant
woord op een parlementaire vraag) 
in de uitvoerende diensten van de 
N.M.B.S 6984 Nederlandstahge en 
6696 Franstalige ambtenaren en be
ambten. Bij de centrale diensten was 
de verhouding : voor bureauchefs en 
gelijkgestelden 231 F - 196 N; voor 
onderbureauchefs en gelijkgestelden 
126 F - 105 N. 

De Vlaamse ambtenaren van de 
N M.B.S. weten nu wat zij aan een 
minister zoals de heer Bertrand heb
ben. En heel Vlaanderen weet met 
hen dat de minister die in Limburg 
de grote flamingant uithangt, te 
Brussel de verdediger is van de hui
dige samenstelling van het personeel 
van de centrale diensten van de 
N.M.B.S. : een Waalse meerderheid 
die eentalig is en een Vlaamse min
derheid van wie in de praktijk ge-
eist wordt dat zij tweetal is is en ver
taalwerk voor de Walen doet. 

If' |»II 'lllilIHIIHIIllIl l'lll»! Il ll'iNIP ' I' ' " iW|i'ffll»ITOiir»IIBI«WlBiro-
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n Dies irae, Dies illa ». «Gek van angst 
kan men de Vlaamse CVP-ers best situeren 
a a n de hand van hun geschrijf rond de ver
valdag van 23 mei. En om het bij de Oude 
schrijvers te halen « Juppiter maakt gek wie 
hij wil verderven ». Wij waren jaren gewoon 
da t de gekste praat over de Volksunie in de 
Volksgazet geschreven werd. 

Nu haalt « Het Volk » het met lengten. Na 
hun jammeren over het Davidsfonds Kon-
j r e s van vorige week, beginnen de geel-ro-
de broeders te « hitchkocken » rond een zo
gezegd geheim akkoord Volksunie-Brusselse 
liberalen. 

H e t Volle 
Om onze stelling te bewijzen gaan wij 

hier integraal de " onthullingen » van de 
CVP-Volksgazet overnemen over de samen-
«wering van de Volksunienationalisten — de 
Brusselse blauwe patriotten en de Europese 
federalisten. Wij dachten dat het in Vlaan
deren was <c Alleen Kunnen kan wat Kun
nen kan » maar er is er nu een straffere: de 
redakteur van Het Volk De vette titel is 
« Monsterverbond Volksunie Brusselse Li
beralen ». 

« Het verbond van de Volksunie en van 
de Brusselse Liberalen tegen het Grondwet
pact der twee grote partijen en hoofdzake
lijk tegen' de inschrijving in de Grondwet 
van waarborgsn voor de onaantastbaarhe d 
van het grondgebied en het taaistatuut van 
Vlaanderen en Wallonië, heeft in alle Vlaam
se kr.ngen verbazing gewekt en velen vra-
è'eh zich af, hoe dit geheimzinnig contact is, 
tót stand gekomen. 

Tal van veronderstellingen worden ge
maakt. Er is echter een veronderstelling, 
die naar ons oordeel, aandacht veidient en 
het is namelijk deze, d e leidt naar de naam 
van Walter Kunnen, uitgever van het blad-
je « Europa E^n », orgaan van een zoge
zegde « Beweging van Europese Federalis
ten » van zeer verdacht allooi op het Bel
gisch binnenlands vlak. 

De daadwerkelijke sympathie van Walter 
Kunnen voor de Volksunie is geen geheim. 

Het is merkwaardig, dat die trouwe sym
pathisant van de Volksunie ook de man is 
die in zijn blad « Europa Eén » de regering 
afkeurt, daar waar zij zich voor de Oommis
sie der Rechten van de Mens te Straatsburg 
verdedigt tegen sommige Brusselse aarts-
franskiljons a e beweren en bc'pleiten voor 
het Hof van Straatsburg, dat de taalwetten 
en vooral de taalgrenswet een inbreuk zijn 
op « De Rechten van de Mens ». 

Diegenen, die het geschrijf van Walter 
Kunnen in « Europa Eén » met enige aan
dacht volgen, zullen ook vastgesteld heb
ben, dat hij herhaaldelijk de gedachte heeft 
verdedigd, dai de eenheid van het Vlaamse 
land geen werkelijkheid .s en dat er meer 
natuurlijke eenheid is tussen Luik en Lim
burg en tussen Henegouwen en d^ beide 
Vlaanderen dan tussen de Vlaamse provin
ciën onderling. D;e man bestrijdt de grond
wettelijk gewaarborgde eenhe'd van het 
Vlaamse landsgedeelte in het grondwette
lijk kader. 

Maar, nu alle veronderstellingen terzijde 
telaten, zijn er toch twee vaststellingen, die 
liemand kunnen ontgaan : 

1. dat de liberale franskiljons zich bedie
nen van de Volksunie om te pogen te ver
hinderen, dat de taalgrens door de Grond
wet zou worden gewaarborgd en dat het 
Vlaamse land als geheel door de Grondwet 
zou worden erkend; 

2. dat de zogenaamde Beweging voor het 
Europees Federalisme van de h. Walter 
Kunnen misbruikt wordt voor propaganda, 
die eveneens samengeschakeid is met de 
doelstellingen van het Brussels franskiljo
nisme. > 

DE NIEUWE GIDS 
Het blad van de « intellectuelen » van de 

CVP, t racht wat meer redenering in zijn 
praa t te steken. Het blijft een drogredene
ring. 

« Het is duidelijk dat dan het evenwicht 
zou geschokt zijn tussen de verschillende 
belangengroepen in onze maatschappij . 
Evenwicht dat alleen door een sterke Chris
telijke Volkspartij wordt verzekerd. Van een 
dergelijke operatie zouden dan n de eerste 
plaats allen die tot de middenstand beho
ren, wel het slachtoffer worden. Een gevoe
lige machtsverschuiving onder invloed van 
de PVV. en vooral van de Volksunie, ziou 
ook een verzwakking van de Vlaamse poli
tiek tot gevolg hebben. Terecht heeft Bor-
ginon op een bijeenkomst var de W B aan
getoond dat de Vlaamse CVP het gans an
ders doet dan de kathol eke parti j Het ligt 
voor de hand dat een afbrokkeling van de 
macht van de Vlaamse CVP waar de VU-
propaganda het toch op aanlegt, niet zon
der gevolg op de toekomstige taalpolitiek 
zou blijven. 

Middenstanders en Vlamingen zouden die 
waarschuwing niet in de wind mogen slaan.» 

Met de Hertoginnedalers van de CVP ter 
zege. 

Standaard 
De kittelorigheid en scheefredenering is 

ook doorgedrongen in het zwailrd "en Schild 
van Vlaanderen. Op een VVB-kongres had 
Rik Borgmon over het federalisme gespro
ken en gezegd dat het vooi de Vlamngen 
met wat zelfrespekt onaanvaardbaar werd 
dat de federalisten afgemaakt worden via 
wat goedkope dooddoeners van een opper
vlakkig « Bruxellois Wallon » zoals Van 
den Boeynants zichzelf genoemd heeft, maar 
die anderzijds via zijn pensenkermissen 
Vlaams Brabant afschuimt op zoek naar 
voorkeurstemmen en dit ten nadele van 
mensen als een Lindemans. Dat was de re
denering van Borginon, kijk wat De Stan
daard er van maakt. 

« De CVP-voorzitter is geen Mechelse Vla
ming. Zijn grootouders woonden te Meche-
len. Zijn ouders kwamen zich te Brussel 
vestigen, waar hijzelf geboren werd <̂ te 
Vorst). Van den Boeynants groeide op in 
een milieu waar het Frans toonaangevend 
was. Hij kwam de politiek binnen als iemand 
die bijna hoofdsiakelijk Frans kende en 
sprak. Sindsdien heeft mj Nederlands ge
leerd. Hij zal het steeds en overal spreken, 
wanneer hij met Nederlandstaligen te zamen 
is. Hij beoefent niet alleen de tweetaligheid, 
hij doet ook zijn best om ze te doen door
dringen waar hij kan Als schep>en van de 
hoofdstad ijvert hij voor ern eerl jke nale
ving van de taalwet. In Franstalige kringen 
en n Wallonië gaat hij begrip vragen voor 
Vlaamse standpunten. 

Het is ons niet l>ekend dat hij zichzelf 
uitgeeft voor een Waal. Wanneer de parle
mentsleden straks voor de Vlaamse of Fran
se taalgroep moeten opteren, zal Van den 
Boeynants normaal zich aansluiten bij de 
Franstaligen. Dit betekent echter niet dat 
hij automatisch geen Nederlands meer zal 
kennen of spreken. Wat zijn k espropagan-
da betreft, is het zo dat hij kamerlid is 
voor het tweetalige arrondissement Brussel. 
Het is zijn recht en zijn plicht ook aan
dacht te schenken aan de Vlaamse inwoners 
van dit arrondissement. Ind 'en hi.i zijn pro
paganda In het Frans zou voeren, zou dat 
verkeerd zijn, maar dat is niet het geval : 
voor de Vlamingen is de propaganda in het 
Nederlands gesteld. » 

MAATKLEDING ^Tl, e.hode 

G.BERGERS 
i^ Perfekte pasvorm 

•k Prima afwerking 

-Ar Snelle bediening 

Sint-jans-Vliet 19 (Kleine Tunnel) Antwerpen 

Tel. 33.91.65 

Gazet van Antwerpen 
Predikant Kiebooms slaat een plechtige 

toon aan over « Politiek is een ernstig be
drijf ». Streber Wilfried Martens wordt er 
als voorbeeld bijgehaald. Warm en koud uit 
een mond blaast WUfried. Kiebooms citeert 
met welbehagen wat Martens nu schrijft 
over de Vlaamse weldaden van de CVP. Wij 
beloven Kiebooms volgende week een 
« bloemlezing » uit de « Hertoginnedalver-
ontwaardiging » van dezelfde Martens. 

« Wij willen echter wijzen op een verkla^ 
ring van hogergenoemde Mr. Wilfried Mar
tens, verschenen in « Het Volk » van 30 april 
11. en waarin deze uitlegt wat de CVP wel 
voor de Vlamingen gedaari heeft. 

De afschaffing van de transmutatieklas
sen, de vastlegging van de taalgrens, de ver
nederlandsing van het bedrijfsleven, de uit
zonderlijke aanwerving van 50 Vlaamse di
plomaten, de basis van het tweetalig sta
tuut voor Brussel, de zetelaanpassing, kor
tom, het « Vlaamse regeringsprog^'amma » 
dat in 1961 door de Vlaamse Volksbeweging 
werd bekendgemaakt — werd aangepakt 
en niemand kan ontkennen dat de politieke 
mandatarissen van de Vlaamse CVP, zowel 
in de beslissende kontakten met de regering 
als in het parlementaire werk voortdurend 
de hoofdrol hebben gespeeld » 

Dit moge volstaan voor hen die vragen 
wat de CA^ voor de Vlamingen heeft ge-
daan. 

Dit is ernstige taal en het bewijst dat 
Mr. Martens de toedracht van de waarach
tige politieke bedi-ijvigheid heeft begrepen. 

Zijn houding steekt schril af tegen deze 
van zovele anderen die menen dat zij Vlaan
deren best dienen door n'.et-kr^stelijke par
tijen te steunen en tevens oni-echtstreeks 
steun te verlenen aan parti jen waarin de 
Vlamingen in de minderheid zijn. » 

« Ernstige poUtiekers >i noemde Lode Kie
booms de Socialisten — Nu pas, want in 1961 
bulderde hij er nog tegen los. 

De ernst van die Socialisten te Antwer
pen, Vlaanderens grootste stad, kwam zopas 
tot uiting tijdens de jongste gemeenteraad 
waaruit de Antwerpse kran t het Handels
blad enkele bloempjes plukt. Dit gebeurde 
tijdens een bezoek van een delegatie uit 
Eindhoven. 

Het aanwezige Eindhovense stads
bestuur, waaronder de fraktieleidei' van de 
K-VP'in ^ Nederland^^p Tweede . .^niejjj 'S 
ongetwijfeld met een sterk verhaaltje nuls-" 
toe gekeerd. 

Inderdaad, -doordat schepen De£iëgé''iri 
wat de Nederlanders noemen « kennelijke 
staat » verkeerde ontaardde de raadszitting 
tot een cirkusvertoon, Anwerpen onwaar
dig. Steeds met dubbele tong meestal met 
gesloten ogen, deb.teerde de h. Detiege de 
ene grofheid na de andere. 

Hier een kleine bloemlezing van opmer
kingen van scl;epen Detiège : « Denkte gij 
dat minister Gilson aan een kapstof hangt?» 

« Meneer Schiltz, gij hebt een kop lijk een 
tapkast ». « Dokter Ballet, ge zijt een droog
stoppel, ge kent er niets van. wie zijde gij, 
van waar komde gij? » « Ik heb geweigerd 
minister te worden; in uw dortoir, of in uw 
spreekkamer wette gij er alles van maar 
hiei- zijde belachelijk ». 

Wij zouden zo kunnen voortgaan. Het is 
duidelijk dat in die voorwaarden de h. De
tiège gunde zichzelf steeds het woord en 
onderbrak iedere spreker, van geen fatsoen
lijke bespreking kon gewaagd worden. Er 
werd geroepen en geschreeuwd de fraktie-
leider van de CVP Mter Arts, had schoon 
veronwaardigd met een handgebaar de aan
wezigheid van de vreemde gasten te onder
strepen, burgemeester Craeybeckx liet de 
boel ontaarden tot een waar cirkus » 

ïfR&Kil., 
Toont aan waarom de CVP-ers zo zenuw

achtig zijn. Zij voelen de storm van 23 mei 
aankomen. De wolken hangen « onweer
zwanger » Als het Davidsfonds zegt « non 
possumus » — zo niet verder — is dat een 
heel veeg teken voor de CVP. 

Die brave en vlijtige man, die gemiddelde 
Davidsfondser en Vlaamsgezinde. is met per. 
sé kiezer van de Volksunie. Integendeel. Hij 
beantwoordt eerder aan het prototjrpe van de 
Vlaming die nog voor de Cevepe stemt. Maar 
dan op zijn manier. In Antwerpen maakt 
hij het boUeke zwart achter de naam van 
Delwa:de. In Gent kiest hij voor Van den 
Daele. In Oudenaarde voor Verroken, in 
Brussel voor Lindemans en op vele andere 
plaatsen stemt hij voor de kandidaat aan de 
s taar t van de Oevepe-lijst. 

Welnu, die brave gemiddelde Vlaming, 
heeft zich zondag uitgesproken tegen de 
grondwetsherziening en tegen de gebreve-
teerde verminking van de Vlaamse kansen in 
de Belgische Staat . Dat gebetu-de tijdens 
een kongres dat door de ernst en de argu
mentat ie van zijn resolutie en niet m het 
minst door de hoofse en sierlijke feestrede 
van Walter Opsomer — een grote meneer 
van het gesprqken woord — uitgroeide bo
ven het normale beschavlngspeil waarop 
dergelijke vergaderingen en bijeenkomsten 
drijven. Bravo voor het Davidsfonds! Drie
maal bravol 

W. Luyten. 

Kanton ANDERLECHT 
15 mei te 20 uur : 

GROTE Y0LKSYER6ADERING 
in de zaal M E R T E N S 
Ninoofses teenweg 359, 
Di lbeek 

S P R E K E R S : 

Drs. Wim Jorissen 
I s t e p l aa t sve rvange r 
van de K a m e r - Bru.ssel. 

De heer Gheyselinckx Roger 
I s t e k a n d i d a a t 
voor de Senaa t - Brussel . 

Drs. Coppieters Maurits 
en 

Dr. Anciaux Yic 

MIDDELKERKE 
Op zaterdag 8 mei officiële ope
ning van «Vlaams Huis Were Di» 

de Smet de Naeyerlaan 19, 

Middelkerke 
Gezellig samenzijn. Samenzang 
Allerhande verrassingen. Eenie
der welkom. Aanvang 20 uur. 

BECO 
BRANDSTOFFEN 

Tel (03)32 04 77-32 02.10 

Archit 35 J. terug uit buitenl. 
goed. fl, voork. sympt. sport, 
aangen. karakt. vermog. goede 
posit, gebrek rel zkt. levensi. 
knap. jge vrouw liuisei. spont 
ruimd ontwikk. Schr Postbus 33 

"tJétiveiï""Geen -Agentschap 

G E L D 
10.000 
50.000 
100.000 

brengt 
brengt 
brengt 

B E L E.G G E N I 
op 
op 
op 

Voor inlichtingen. 

1.000 
5.000 
10.000 
Tel. 

pei 
per 
per 

)aar 
jaar 
jaar 

03145.41.97 

GELD VANAF 3,75 % 
Loontrekkende!) tot lOO.ÜOO 

Zeifstand.. Landbouwers tot 300 000 
Auto. ?rond eig'endom. tot 100 % 

krediet ffee- voorschot nodig 
20.000^36X642 100 000-=60X1996 
50.000=60X998 100.000-120x1092 
Teief (03) 35 98.83 tot 21 uur of 
schrijf: F.B Bisscboppenboflaan 69 
te Deurne - Antw Ik kom thuis. 

Wij vragen namens BELAP, A. G. 
Bazel, Zwitserland, voor organisa
tie en verkoop van zijn elektr. 
werkend afzuigfilterapparaat (ver
schillende modellen) voor veront
reinigde lucht in toilet en keuken, 
een zelfstandige dealer in één der 
provincies : Oost-Vlaanderen, 
Brabant, Limburg. Zij, die iets we
ten op te bouwen met een zeer 
aantrekkelijk artikel en kunnen 
beschikken over ± 75.000 fr (aan
koop eerste voorraad) gelieven te 
schrijven naar De Buck-Van der 
Paal, Grote Steenweg, 481, Ber-
chem-Antwerpen. (Invoerders). 

GEVRAAGD 

Filiale Duits - Amerikaanse 
Firma (randgemeente van 
Antwerpen) vrgt. techn. Ir. 
A.1 (mek.), tweetalig en no
tities Duits. Vertrouwens-
post in hoge-druk-pompen-
bedrijf. Schrijven onder 
kenletters. D. 6, naar re-
daktie Volksunie, die door
geeft. 
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BORGEKHOUT 

In de afdeling Borgerhout draai t 
de verkiezingspropaganda op volle 
toeren : reeds drie weken lang 
trekken onverpoosd, driemaal per 
week, twee goed georganiseerde 
ploegen op plaktocht; worden door 
de afdeling zelf boekjes uitgege
ven en verspreid op meer dan 5.000 
eksemplaren; t rekt men op kolpor-
tage; busten we meer dan 17.000 
pamfletten, en halen geld op ter 
financiering van het arrond. ver
kiezingsfonds. 

Om organisatieleider Frans Dirks 
en propagandaleider Bik Van 
Camp in de mogelijkheid te stel
len deze akt ie voort te zetten, ja 
zelfs op te drijven, vraagt het be
stuur met aandrang dat leden en 
Volksuniesympatisanten zich zou
den aanmelden om mee het wel
slagen te bewerken van onze ver
kiezingsstrijd. Wie mee de over
winnaar wil zijn op 23 mei biedt 
zich thans a a n om mee te plakken, 
te bussen te vouwen, t* rollen of 
te kolporteren, bij Juul Dillen, 
Buurtspoorweglei 87, Bgt (tel. 
35.09.28) of bij Frans Dirks Karel 
Van den Oeverstraat 50 Bgt (tel. 
36.38.94). 

Op zaterdag 8 mei houden wij 
een grote kolportagetocht doorheen 
de gemeente; dan zeker wordt 
veel volk verwacht. 

Wie echter aan dit alles niet 
k a n meewerken, lean als deelname 
in onze propagandaaktie een finan-
ciele steun doen door een over
schrijving op postgiro nr. 1265.01 
van J. Dillen (gelieve op de strook 
te vermelden ; « verkiezings
fonds »). 

DEURNE 

De VU-fraktie heeft in de ge
meenteraad de voorlopige en prin
cipiële goedkeuring gestemd Vele 
met onteigening bedreigde mensen 
zwUen zich verwonderd afvragen 
waarom? Wat zegt het VU-Tienja^ 
renplan daarover? In hoofdstuk V 
art . 23 s taat : « De geplamde in-
terkommunale besturen zouden 
bevoegdheid hebben op het '-er-
rein van bodembeschikking en hui
zenbouw ». Artikel 26 : « De be
sturen zijn gerechtigd, om binnen 
hun gebied gronden met onteige
ning te beslaan voor de inrichtmg 
van industrieterreinen, woonwij
ken, ontspannmgsterreinen enz. 
Het met onteigening beslaan ver
plicht de besturen niet tot onmid
dellijke aankoop over te gaan 
maar maakt elke latere t ransaktie 
betreffende de betrokken grond 
metig ». En verder in art . 28 « De 
overheden dienen daadwerkelijk 
van dit onteigeningsrecht gebruik 
te maken voor de oprichting van 
sociale woonwijken ». 

Onze stemming was dus werke
lijk in overeenstemming met het 
VU-program WU dat zeggen dat 
wij de talrijke kleine eigenaars in 
Deurne zomaar aan hun lot moe
ten overlaten? In 't geheel niet! 
Alles zal er van afhangen, volgens 
welke metoden en normen er zal 
worden tewerk gegaan. Pas dan 
zullen onze mandatarissen kunnen 
oordelen Of zil deze principiële 
goedkeuring tussen het principe 
en de uitvoering. Het principe i» 
deze zaak Is zeker verantwoord. 
Volgende punten liggen eraan ten 
grondslag : 

1) aan de meest gunstige voor
waarden gronden rechtstreeks ter 
beschikking van de bevolking stel
len; 

2) oprichten van sociale wonin
gen; 

3) nij verheidsvestiging; 
4 groenzones. 
En dit alles in het kader van een 

moderne urbanisatie. 
Wat de uitvoering betreft, is ech

ter de grootste waakzaamheid ge
boden en daar kimnen kleine eige
naars op ons rekenen. 

MECHELEN 
Meeting. 

Zateadag 8 mei : Kessel, zaal 
Alcazar, 20 uur. 

Sprekers : Jorissen, Sels, Luy-
ten, Houben. 

Voorzitter : G. Devos. 
Maandag 10 mei : Willebroek, 

zaal Amber, Van Landeghemstraat 
20 uur. 

Sprekers : Jorissen, Renard, 
Cauwenbergh, De Block. 

Voorz. : P. Desmedt. 
Dinsdag 11 mei : Putte , zaal «De 

Wildeman», Dorp, 20 uur. 
Sprekers : Dr. Rombauts, Joris

sen, Luyten. 
Woensdag 12 mei : Duffel, zaal 

De Groof, Handelsstraat , 20 uur. 
Sprekers ; Sels, Jorissen, Luy

ten. 
Voorzitter : Stevens. 
Donderdag 13 mei : Mariekerke, 

Sportlokaal, 20 uur. 
Sprekers : Jorissen, Renard, 

Cauwenbergh. 
Voorz. : H. Peeters. 

Donderdag 20 mei : Berlaar. zaal 
Rubens, Dorpstraat , 20 uur. 

Sprekers ; Jorissen, Sels, Luy
ten. 

Maandag 18 mei ; Heist op den 
Berg : lokaal Cools, Lostraat 104, 
volksvertegenwoordiger Van Leem-
putten, Jorissen, Luyten, Sels. 

Voorzitter : dr. Rombauts. 
Andere da ta volgen in volgende 

blad : noteer reeds datum 21 mei: 
arr . meeting Mechelen, stadsfeest
zaal. 

WILRIJK 
Propaganda. 

Door onze afdeling werden 15.000 
boekjes verspreid met als titel 
«Vlamingen, wat deden de grote 
part i jen voor U ?». Uit de waar
genomen reakties blijkt da t ieder
een - de ene al wat vlugger dan 
de andere - het «niets . zeggend» 
antwoord in kwesleuze boekjes 
ontdekt heeft. 

«De Schelde», het Vlaams Na
tionaal maandblad voor 't Antwerp
se, vond op duizend exemplaren 
zijn weg naar onze medeburgers, 
terwijl 28 gemeentelijke aanplak-
borden van een eerste V.U.- kleed
je voorzien werden. 
Onze penningmeester Jos Coenen, 
P la tanenlaan 15 Tel. 37.72.88, doet 
derhalve een dringende en laatste 
oproep om hem te helpen zijn kas 
op peil te houden. Bijdragen kun
nen bij hem ten huize afgegeven 
worden of gestort op postrekening 
7899 van de Kredietbank Ooster-
veld met de vermelding « Reke
ning 1339 van Volksunie Wilrijk »l 

BRABANT 

Steun-Noodfonds. 

Iedereen die het zijne wil bij
dragen tot ons verkiezingssukses 
storte een flink deel van zijn va^ 
kantiegeld 1965 op postrekening 
86.54.50 van Volksunie Arrondisse
ment Brussel M. Lemonnierlaan 
82, Brussel 1. Die steim wordt de 
nuttigste belegging voor de toe
komst van de Vlamingen in Brus
sel! 

WEMMEL 

Ook de randgemeente Wemmcl 
zal haar steentje bijdragen tot de 
Volksunie-overwinning. 

Daarvoor s taan de meer dan 
160 aanwezigen van de Volksunie
meeting van 30 april jl, borg 

Na een korte inleiding door dhr. 
F. Debiieck, kandidaat voor de 
provincieraad, sprak IVIr. Van der 
Eist. algemeen voorzitter, over de 
algemene politieke problemen en 
de grondwetsherziening. Zijn zake-
kelijk gefundeerde rede maakte 
diepe indruk op de aanwezigen, 
die hem dan ook r e g e l m a t e don
derend toejuichten. 

Dr. Anciaux, kopman voor de 
Kamer, deed vervolgens een op-

Jong-Vlaamse stndentengemeenschap J.V.S G. 

STUDENTENBETOGING 
op saterdag 8 me» 1965 te 14 uur 30 St. Jansplein, Antwerpen 
tegen de voorgenomen grondwetsherziening, voor een volwaar
dige universiteit te Antwerpen. 

Stemrecht op l8-jarige leeftijd. 
Alle studenten en jongeren stappen op. 

roep tot de inzet van alle krach
ten cvm ook te Brussel de Volks
unie ter zege te voeren. 

Tenslotte werd door de alg- voor-
zitt«- dr. Ghyseltnckx voorgesteld. 
Dr. Ghyselmckx, kopman voor de 
Senaat, bracht in zijn kernachtige 
en spirituele slotrede de toehoor
ders meer dan eens tot lachen bij 
zijn repliek op het krantenverslag 
over de CVP-meeting te Diksmuide 
van onze Pascal-lezende eerste--
minister. 

Een omhaling bracht 3.790 fr. 
s teun op voor het verkiezings
fonds. 

EVERE 

Met het oog op de wetgevende 
verkiezingen van 23 mei e.k. wordt 
er in Evere flink gewerkt. 

Pas bekomen van het succes der 
jongste openbare vergadering kun
nen wij thans een nieuwe belang
rijke meeting aankondigen die zai 
doorgaan op dinsdag 18 mei e.k. 
te 20 uur in de zaal van he t «Ca
fé de la Limite», Walkiersstraat 
10, Evere (verlenging Lmdestraat) 
t rams 56 en93. 

Als sprekers treden op Mr. H. 
SCHIILTZ en dr. ANCIAUX. 

Alle Vlamingen uit de omgeving 
mogen deze enige gelegenheid niet 
laten voorbijgaan. 

OOST-YLAANDEREN 

GENT-EEKLO 
Op zondag 25 april J.1. trok de 

1ste verkiezingskaravaan door het 
arrondissement, met 25 wagens In 
de voormiddag en 40 wagens in de 
namiddag reden wij van dorp tot 
dorp. Het propagandamateriaal 
vloog letterlijk naa r de mensen 
toe. Zeer veel simpatle onderweg, 
overal glimderende gezichten, de 
enkele ant i ' s niet meegerekend. 

Meteen zaten wij terug in de 
verkiezingsatmosfeer. De kolpor-
tage-ploeg die wij te Oostakker 
ontmoetten had reeds een rekord-
verkoop geboekt en beloofde er te
gen de middag nog een schepje 
bij te doen. 

Wij danken de 50 autovoerdeis 
die onze oproep beantwoordden, re
kenen op hun deelname voor de 
2de karavaan. Ook nieuwe deelne
mers zijn hartelijk welkom op de
ze sfeervolle rondrit ten. 
Financiële mobilisatie. 

Steun de Volksunie en uw ge

meente In deae beslissende weken 
door een storting op P R K 9233.54 
van de Volksunie Gent>-Eeklo te 
Gent 

NINOVE 
Op vrijdag 14 mei 1965 te 20 

uur grote volksvergadering, onder 
de leuze « stem nu Vollcsunie ». 

Spreker : Dr. Van Leemputten, 
volksvertegenwoordiger en lijst
aanvoerder en senator Diepen-
daele. 

De meeting zal plaats hebben 
in de zaal < De Croone », Gee-
raardbergsestraat, Ninove. 

Alle bewuste Vlamingen weze 
op post. 

WEST-YLAANDEREN 

BRUGGE 

Agenda voor het arr. Brugge-T«r-
hout. 

Zaterdag 8 mei : busaktie en 
werftocht, vertrek vanaf de Burg 
te Brugge te 14 uur. 

Zondag 9 mei : busaktie en werf
tocht, 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-Tor
hout, samenkomst Kon. Alberfc-
laan - station, Brugge, vorming 
te 9 uur. 

Zaterdag 22 mei ; autokaravaan 
doorheen de Brugse agglomeratie, 
samenkomst Kon. Albertlaan-Sta-
tion, Brugge, vorming te 14 uur. 

Zondag 23 mei (kiesdag) : op
treden van getuigen in telbiu-elen 
vanaf 14 uur 30. 

Deze agenda sluit lokale akties 
niet ui t! 
Kiesfonds. 

De groep Vü-Vl. Volksbond doet 
thans meer dan ooit een beroep 
op Uw vrijgevigheid. Verwelkom 
onze propagandisten hartelijk, 
wees niet al te krenterig. We be
velen speciale stortingen aan op 
postrekening van de Kredietbank-
B r u ^ e , nr 178528, vermelden 
« voor rekening n r 7408 ». 

KORTRIJK 
Autokaravaan. 

De autokaravaan doorheen ons 
arrondissement heeft plaats op 8 
mei a.s. Deelnemers, maakt uw 
naam en adres over aan onze pro
pagandisten of aan onze lokaali I t 
bater. Wij verwachten een buitun-
gewone belangstelling. 

Drs. M. Coppieters komt! Op 10 

WENTELPOORÏÏN 
in bont, staal, «liimlnlum 
of plastiek. 
StaDdaardoitvoerlng ot 
naar gewenst model. 
Systemen aangepast aan de 
aard van het bouwwerit. 

Band. of elefctrisehe bediening. 

20N HOVEN • TEL 132 31 
NS &. ZONEN PVBA 

ROLLUIKEN 

ROtXUIKEN 
in hout, staal, alumi
nium of plastiek 
Hand- of elektrische 
bediening. 
Alle systemen, 
VENETIAANMi 
ZONNBBLINDEN 
Bediening met 
koorden' ot met 
stang en windwerk 

VENETIAANSE BLINDEN 

SOm/UA-'FlSX 

A.JEÜRISSEN-CLOOSTERMANSi ZONEN 
TEL 132 31 

PVBA ZONHOVEN 

Vertegenwoordiger voor Antwerpen (Stad en provincie) ; 
L. Vandevelde, St Damiaanstr 17. Wommelgena - T.03-53.67.2? 

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

WIM MAES 
Grote Steenweg. 165 Bercbem Antwerpen 
Telefoon (03) 39.92.06 
Beroepsmedewerker der maatschappijen 

CONST ANTI A 
stelt zich kandidaat voor • 
1. Overname van één Uwer lopende verzekeringspolissen 
2. Alle gebeurlijk nog af te sluiten verzekeringspolissen. 
IK KOM O P UW E E R S T E VERZOEK 

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

mei a i . om 20 uur spreken Drs. 
M. Coppieters en Toon van Over-
straeten in de stadsschouwburg. 
Maak propaganda, de schouwburg 
moet vol! 
28ste Vlaams-nationaal zangfeest. 

ANZ-Kortrijk legt een bus jB 
naar Antwerpen. Vertrek grot* 
markt 8 uur 30, prijs 85 fr., in
schrijven : bureel VTB-VAB en 
t Astor » Kortrijk. 

OOSTENDE 
Zangfeest. 

Het Provinciaal Zangfeest van 
verleden zondag Is een groot suis. 
ses geworden. 

Wat ons vooral, met he t oog op 
de nakende verkiezingen, heeft 
deugd gedaan was de grote in
stemming van he t pubUek met de 
afstraffing die de heer Van Overw 
straeten de unitaire politici heeft 
gegeven in zijn pittige feestrede. 
Burgemeester - volksvertegenwoor
diger Piers was een der weiniga 
aanwezigen die niet toejuichte. 
Het kwam dus wel raak aan! 
Getuigen. 

Wij hebben getuigen nodig die 
een oogje in het zeil willen hou
den in de telburelen de dag van 
de verkiezingen. 

Zij die willen getuige zijn en nog 
niet werden aangesproken, gelie
ven Zo haas t mogelijk hun n a a m 
en adres op te geven. Enkele d» . 
gen voor de verkiezingen zal e r 
een speciale vergadering gehouden 
worden voor al de getuigen, zodat 
zij heel goed zullen weten wat ae 
te doen en te laten hebben WIJ 
wensen er h l » de nadruk op t e 
leggen dat het van kapitaal be
lang is dat wij voldoende getuigen 
hebben om in al de telburelen 
aanwezig te zijn. Geef uw n a a m 
en adres op aan Mr. Leo van d» 
Weghe, Wapenplein 9- Tel 76328 
of schrijf naa r Volksunie, Postbua 
35, Oostende. 
Autofcaravaan. 

Opgelet! Op zondag 16 mei in 
de voormiddag s tar ten wij met on
ze autokaravaan naa r de plat te
landsgemeenten van ons distrlkt. 
Wij rijden dus niet in de stad Oos
tende. Plaats van samenkomst : 
Northlaan om 9 uur 15. Dat ie-
dereen zijn rolletje kleefband 
mee brenge opdat het vastmaken 
van de plakbrieven niet al te veel 
tijd in beslag zou nemen. 
Vervoerdienst. 

Gebrekkigen, zieken of ouden 
van dagen die wensen op 23 mei 
vervoerd te worden naar de kies-
burelen gelieven hUn naam en 
adres op te geven aan de geken
de adressen Ook niet vergeten te 
vermelden om welk uur zij wensen 
te worden afgehaald en in welk 
kiesbureel zij moeten stemmen. 
Strijdfonds. 

Wat wij nog altijd goed kunnen 
gebruiken is geld! 
Alle stortingen worden gekana

liseerd naar PR 1462.70 van Kre
dietbank Oostende met verm.el-
ding : voor rekening Vollcsunie ta 
236-4617. Dank bij voorbaat. 

zoekertjes 
Jonge moeder zoekt thuiswerk: 

bezit een schrijfmach., daarbij 
een schoon handschrift; kan on
berispelijk Nederlands en goed 
rekenen. Zou ook kunnen help)en 
bij opzoekingen en statistieken. 
Schrijven letters BV bureel blad. 

Zoek centrum Brussel ofwei vo<»» 
gemeenten Laken - Schaarbeek -
Anderlecht : oude ruime heren
woning te 1 uren tegen 1 augustus 
1965. 

Van den Eynde : Willem Bosier-
str. 6. IMechelen, 

Jong leraarsgezin wonende op 
100 m. van de zee te Raversijde-
Middelkerke, wenst gedurende de 
zomermaanden enkele kinderen 
tussen 4 en 10 jaar oP te nemen 
tegen vergoeding. Voor inlichtin
gen : tel. 059-729.40. 

Te koop vijf automatische ver
koopsapparaten voor chokolade, 
wafels en kombiné. Nieuwe staat , 
tegen zeer voordelige prijzen. Te
lefoon : 02-59.69.46. 

Vr. bediende, jarenlange erva
ring in administratie, echtgenote 
van zwaarverminkte soldaat, 
vraagt betrekking te Gent, licht 
bureelwerk. Schrijven bureel re-
daktle onder D-7. 

Te koop gevraagd : keuken-
hangkasten. Vlaams huis « Tijl », 
Mortsel, Antwerpstraat 59, tel. : 
03-494280. 
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BEWECINCSLEVEN 

ANTWERPEN 
WOENSDAG 19 MEI TE 19 UUR 
OPTOCHT 

V e r t r e k a a n h e t k o n i n k l i j k a t e n e u m l i n e r s G e -

m e e n t e s t r . - K o n . A s t r i d p l e i n - D e K e y s e r l e i e n 

m e i r 

GROTE VOLKSVERGADERING 
T E 20 U U R 15 I N D E B E U R S 

I n g a n g l a n g s T w a a l f m a a n d e n s t r a a t 
S P R E K E R S : 

M r F r a n s v a n d e r E i s t , v o l k s v e r t e g e n w o o d i < ? e r 
R e i m o n d M a t t h e y s s e n s , v o l k s v e r t e g e n w o o r d i g e r 
M r H u g o S c h i l t z , g e m e e n t e r a a d s l i d 
D r s M a u r i t s C o p p i e t e r s 
V o o r z i t t e r : R u d i v a n d e r P a a l 
H e t g e h e l e a r r o n d i s s e m e n t w e z e o p p o s t ! 

BERICHT 
AAN DE GETUIGEN 

Door (ie Volksunie zullen 
onde r r i ch t ingen w o r d e n ver
spreid voor de getuigen in d e -
te lburc len , samen met de vol
macht die moet getoond w o r 
den aan de Voorz i t te r van 
het kiesbureel , en foimii l icren 
w a a r o p de uitslagen kunnen 
ingevuld w o r d e n . 

De afdelingen moeten deze 
bescheiden aan hun a r r o n 
dissementeel be s tuu r aanvra 
gen en na de verkiezingen 
terugzenden aan hetzelfde 
adres . 

ANTWERPEN 

ANTWERPEN 
O-J zondag 30 mei (voormiddag 

Tan het Zangfeest) te 10 uur 30 m 
de zaal Maj stic. Camots t raa t : 
traditionele vollciVCTgaderiiig mot 
als sprekeiï Mr. P. r a n der Eist 
en Toon van Overstraeten. Nadien 
trlomf-toetogrng. door Antwerpen! 

ï feak nu reeds propaganda. 

BORGERHOVT 
Onze maandetijkse ledenverga-

d e r n g vindt plaats op vrijdag, 14 
mei ek . te 20 uur 30 in de bovea-
«aal van ons lokaal « Nieuwe CJar-
no t ». Camots t raa t 60, Antwer-
I>en. 

Als spreker verwelkomen we op 
deze laatste vergadering voor de 
verkiezingen onze alg«nene voor-
Bitter Frans Van der Eist. 

MERKSEM 
Vrijdag 14 mei 1965, gi-ote volks

vergadering onder de leuze : 
c Volksunie, partij der toekomst!» 

Sprekers : Meester Hugo Schiltz, 
Dokter H. Ballet. 

Deze meeting zal {jlaats heblwn 
In de zaal van het Vlaams Huis 
€ Tijl », Bredatoaan 298, Merksem. 

Begin te 20 uur 15. 
Inkom vrij. 

SCHILDE-HALLE 
Op zaterdag 15 mei rijdt er een 

sutokaravaan doorheen het kan
ton Zandhoven; vertrek te 13 uur 
op de steenweg Oelegem - Schilde, 
ter hoogte van Uuttenhof (Schil
de). 

ledere bewust Vlaming zal in 
deze karavaan aanwezig willen 
zijn, daar het toch een onderdeel 
vormt van de kiesstrijd. 

Alle gemeenten van het kanton 
worden aangedaan. 

WBLRIJK 
Pamfletten bussen. 

Onze gemeente telt zowat 12.000 
bussen die onze propagandisten 
regelmatig met een pamflet moe
ten vullen. Iedereen kan begrijpen 
da t dit veel werk vraagt! Onze af
delingsvoorzitter doet hierlangs 
dan ook een oproep opdat ieder
een die over wat vrije tijd be
schikt zich ter beschikking zou 
stellen voor het bussen van pam
fletten. U gelieve daartoe zo spoe
dig mogelijk uw n a a m op te ge
ven bij Ir. R. Van den Bossche, 
Doornstraat 24, tel. 37.21.84. 
Uithangborden. 

Reeds zijn een aantal gevels 
van onze gemeente voorzien van 
een VU-spandoek of VU-plakbord. 
Indien er nog inwoners zijn die 
een dergelijk propagandainstru-

ment aan hun gevel willen laten 
aanbrengen, dan worden zij ver
zocht telefonisch kontakt op te 
nemen met onze afdelmgsvoorzit-
ter, die onmiddellijk het nodigre 
zal doen. 

MECHFXEN-LIER 
Autokaravanen. 

AUe autobestuurders worden 
uitgenodigd voor volgende auto-
karavanen : 

Zaterdag 8 mei : kanton Lier-
Heist. 

Verzamelen : Kerkplein, Nijlen, 
16 iinr 30. 

Slot bij meeting te Kessei : 30 
uur. 

Zaterdag 15 mei : anondisse-
ment 'e l . 

Traject : kantons Lier - Heiat -
Duffel. 

Verzamelen : Lier 15 mir 30 V»e-
markt. 

Eind» : meeting te Berlaar 
Zaterdag 22 mei : arrondisse

menteel. 
Traject : kantons Meohelett-

Puurs. 
SchikkingHi worden nog n » e g ^ 

deeld. 
Einde meeting Bornem. 

L IES 
De meeting^ampagne in het ar r . 

Mecbelen werd ingezet in zaal 
Vi-edeberg met een scldtterend 
gelakte meeting met meer dan 
300 aanwezigen. Ondei voorzitter 
schap van Bdgard Bouwens kre
gen We een keur van slKreker* 
aan het woord. 

Matjrits Ooppieters sjM-ankelend 
als immer h i ^ de zaal i a zijn 
l>an onder het tema « geen Gren
delgrondwet ». Van uit zUn parleu 
mentaire ervaring gaf Algemeen 
Voorzitter Van der EHst een ste
vig gedokumenteerd ovwzicht I K » 
gedurende 4 jaar de Belgische po
litiek werd afgestemd op de Waal». 
Brusselse arrogantie. I n een fris 
pleidooi deed Walter Luyten, kcq>-
m a n voc»- de provincie, een warme 
oproep om volle inzet op dit ogen
blik. Het daverend toegejuiciit 
slotwoord van Wim Jonssen on
derstreepte de wens van de v » -
gadering « Wim Jorissen naar de 
Kamer ». 

WILLEBROEK 
Grote meeting. 

De geplande meeting vindt 
plaats op maandag, 10 mei ajs. 
te 20 uur in zaal « Amber », Ap-
Ijeldonkstr. 87, te WUlebroek. 

Sprekers : Wim Jorissen, Wal
ter Luyten e.a. 

Wij rekenen ook op U! Brengt 
vrienden en simpatisanten mee. 

BRABANT 

ANDERLECHT 
Zaal Mertens, Ninoofsesteenweg 

359, Dllbeek, grote Volksunie-mee
ting op zaterdag 15 mei te 19 uur 
30, onder voorzitterschap van 
Achiel Van Malderen, arr. voor
zitter VU; 2de kandidaat Kamar-
lijst. 

Sprekers : drs. Wim Jorissen, 
alg. sekr. VU; dr. Gheyselinckx, 
1ste kand. Senaat ; dr. Vic An-
ciaux, 1ste kand. Kamer ; en drs. 
M. Coppieters. 

LONDERZEEL 
Op woensdag 12 mei te 20 uur 

in de « Vlaamse Zaai », Statie
straat , Londerzeel, volksvergade-

ring met als sprekers : P. De 
Blieck, A. van Malderen, V. An-
ciaux. Allen daarheen. 

AARSCHOT 
Woensdag 12 mei 1965 te 20 uur : 

volksvergadenng in « Zaal Flori
da » bij Nest Stercicx, Leuvense-
s t raat . Aarsohot. 

KUMTICH 
Donderdag 13 mei 1965 te 20 

uur : meeting in de zaal Vande-
put, Dorpsplem, Kumtich. 

HUIZINGEN — HUIZINGEN — 
ALSEMBERG — DWORP — RO
DE — BEERSEL 

Grote gewestelijke vergadermg 
van de Volksunie op vrijdag 14 
mei te 20 uur in de zaal « De 
Leeuwerik », Kerkstraat 34, Dworp. 
Sprekers : Dr Anciaux en A van 
Malderen. Allen daarheen! 

OÖST-VLAANDEREN 

DENDERLEEUW 
^Zondag 9 me. te 15 uur in het 

café De Klok op het Dorp grote 
belotte-kaartwedstrijd; ingericht 
door de kandidaten van de Volks-
imie R. Van der Weeën en W. De 
Metsenaere; 1000 fr. vooruit + 
inljg 10 fr. 

Kaar ters uit onülg^ende ge
meenten zijn eveneens welkom. 

EREMBODEGEM 
In memoriam. 

Verleden maandag overleed n a 
een pijnlijke, doch moedig gedra
gen ziekte, ons aller goede vriend 
Karel Ghijssens In de leeftijd van 
39 jaar . 

Karei Ghijssens heeft zicb in 
het ha r t van talloze Volksunle-
led«i een blijvende plaats vero
verd door de spontane overgave en 
de steeds zonnige en innemMide 
geestdrift waarmee hi] zich a a n 
de zaak van het Vlaains-nationa-
llsme volledig heeft geschonken. 
Bij de gemeenteverkiezingen van 
11 oktober jl. was zijn belangUxse 
inzet een der besliaseiide faktoren 
van de zeer gtinstigë uitslag in 
zijn dorp, Branbodegem. Het is 
h&sx een der laatste vreugden in 
zijn al te kort leven geweest, op 
zlJn ziekbed nog te mogen varne-
men dat hij door de VoHcsunle als 
afgevaardigde bij de K(X> werd 
aangeduid. 

Alhoewel hij zich bevond ta de 
zeer delikate pozitie van een 
m i d d e n s t a n d s - handelaar , die le
ven moet van en met de hele ge
meenschap in zijn omgeving, heeft 
hij van zajn overtuiging nooit een 
geheim gemaakt. Zijn u i t zond«-
lijk zonnig karakter « i zijn vero
verende eenvoud waren hem daar-
bij een kostbare hulp. 

Karel Ghijssens zal In onze 
dankbare herinnering verder le
ven aJs de verpersoonlijking van 
de zonnige vriendschap en de 
blijmoedige werklust en overtui
ging, Aan de familie bieden wi] 
onze gevoelens van oprechte 
deelneming en de verzekering van 
onze solidariteit in de toekomst. 

LOKEREN 
In het vooruitzicht van de ver

kiezingen draait de aktie c^ volle 
toeren : op enkele dagen tijd werd 
een bedrag van meer dan 15.000 
fr. voor het verkiezingffonds rond-
gehaald ; sinds twee maanden 
trekt elke zondag de propaganda-
ploeg doorheen het kanton en ook 
erbuiten en sinds enkele weken 
wordt het kanton bedolven onder 
affiches en verf. Lokeren heeft de 
goede kadans te pakken. 

Op woensdag 12 mei zal dit dui
delijk tot uiting komen op de niee-
ting in kinema Nova, Markt te Lo
keren met als sprekers : Raf Bay-
ens lijstaanvoerder voor de provin
cie. Dr Ga-ard De Paep, lijstaan
voerder voor de senaet en Drs 
Maurits Ooppieters, lijstaanvoer
der voor de Kamer. Inleiding en 
coördinatie Rik Verhasselt, plaats
vervanger op Kamer- en Senaat-
lijsten. 

Komt aUen massaal naa r deze 
meeting en breng munitie awi 
voor he t kiesfonds Sekretariaat : 
Dtuinelaan 74, Tel. 78.14.17. 

MERELBEKE 
Kolportage. 

Wij verkochten In Lokristle en 
Zeveneken 105 nummers : ook 

het noorden van het dtstrikt 
komt dus eindelijk los. 
Autokaravaan. 

De tweede karavaan trekt door 
het distrikt Ledeberg op zaterdag 
8 mei, vanaf 14 uur. Zoals de vo
rige maai vertrekken wij aan het 
« Bïrkenhof », te 14 uur. Wij 
verwachten U allemaal opnieuw, 
nog vele anderen ook. 

Brengt Uw vrienden en kenis-
sen mede, allen zijn welkom. 
Programma. 

Zondag 9 mei, kolportage te 
Mrlle. ,Wij verzamelen om 9 uur 
'n het Berkenhof. Wij rekenen op 
alle medewerkers om onze « ver
se » afdeling een fhnke steun ter 
plaatse te gaan verlenen. 

Voor de laatste kolportage via-
gen wij een uitzonderlijke inspan
ning. Wij werken op 16 mei im
mers in Merelbeke met twee ge-
luidswagens, en willen er nog eens 
alles uithalen Daarom, in massa 
om 9 uur naar het vertrekpunt : 
Berkenhof. 

De slotmeeting vindt plaats op 
donderdag 20 mei, 20 uur, in het 
Berkenhof (en niet op 21 mei) . 
Spreker is de lijstaanvoerder in 
ons distrikt, dhr Oswald Van 
Ootegem. Komt met ons de ver
kiezingsperiode besluiten. 

WEST-VLAANDEREN 

BRUGGE 

Propaganda-kara vanen. 
Op zondag 16 mei e.k. auto-

propagandakaravaan doorheen het 
arr . Het w w d t tevens een fami
liale uitstap met gezamenlijk mid
dagmaal. Er 2aillen gratis lunch-
paket ten worden verstrekt en voor 
at t rakt les gezorgd (speciaal voor 
de kinderen). 

Vorming van de karavaan op de 
Albertlaan, tussen 't Zand en sta
tion te Brugge, om 9 uur stipt, 
terug rond 18 uur. 

Alle auto-bezitteiu, motor- en 
skooterrijders, chaiuffeurs (ook 
degenen die zelf geen wagen be^ 
schikbaar hebben) en veel bege
leiders worden dringend uitgeno
digd. We verwachten 200 wagens I 

Voor de koordinatie zorgen : 
Mare Vandemoortel, Maurits Goet-
hftto. Pierre Leys en Rik Decan. 

Op aaterdag 22 mei a^. zelfde 
karavaan, doch n u 's namiddags 
vanaf 14 uur; vorming op dezelf
de plaats. 

OTcrrompeling. 
De meeting van 30 april 11. en 

de opening vaa het Vlaams te-
huls « Breydelhof » (J. Suveestr. 
3, nabij Vismarkt, Brugge) kregen 
een overrompelende belangstelling. 

Op de meeting sjM-aken achter
eenvolgens Mr. P. Leys, lijstaan
voerder voor de Kamer (die het 
verkiezingsprogramma voordroeg), 
Mr. G. van I n (lijstaanvoerder 
voor de Provincieraad), die de 
kandidaten a a n he t publiek voor
stelde, en di's M. Coppieters. Een 
omhaling bracht 15.000 fr. op voor 
he t kiesfonds. Laten we zo voort 
doenl 

Kiesfonds. 
De uitgave van een arr. kiesbro-

chure Ijetekent een post van 
meer dan 150.000 fr. Wacht niet 
tot n a de verkiezingen om ons de 
helpende hand toe te steken. U 
ktmt terecht bij onze gevolmach
tigde, bij de bestuursleden of op 
postrekening n r 178528 (Krediet
bank - Brugge). Vermelden a.u.b; 
< voor rekening nr 7.408 ». 

Hulde Mr. Gmdo Tan In. 

Tijdens de meeting van 30 april 
11. werd achtereenvolgens door dT-
Jos Speybrouck, mr. P. Leys en 
drs. M. Coppieters hulde gebratdit 
aan mr. G. van In. die door het 
beschikbaar-stellen van de eerste 
plaats op de Kamerlijst een bond
genootschap van alle goedwillende 
Vlamtngrai in he t ar r . Brugge-
Torhout wist te bewerken. 

Nog 14 dagen. 
Al onze afdelingen en kernen 

hebben handen tekort. Tijdens de
ze laatste 14 dagen moet nog veel 
gebeuren. Meld U bij de bestuurs
leden of op ons vast verkiezingsse-
kretar iaat in he t Vlaams tehuis 
« Breydelhof », Jozef Suveesr. 2 
(nabij Vismarkt), Brugge. Perma-
nentlë voor schrijven van adressen 
e.a. iedere werkdag vanaf 18 uur. 

K O R T R I J K 

Autokaravaan. 
Zaterdag 8 mei om 13 uur 30 

aan « Astor » Grote Markt voor
bij komen; daar zal U het nodige 
propaganda mater iaal gegeven 
worden en de vertrekplaats mede
gedeeld worden. Wij rekenen op 

ledereen die een wagen In zijn b » ' 
zit heeft. 
Kolportafi e. 

Zondag moet ledereen op post 
zijn voor de kolportage in Koï^ 
trijk; niemand mag deze keer on t . 
breken. Vorige zondag werden 200 
nummers aan de man gebracht in 
Menen. Verzamelen « Astor >̂  
Grote Markt, Kortrijk 
Meeting in stadsschouwburg. 

Maandag 10 mei om 20 uup mo«t 
de schouwburg vol zijn en komt 
iedereen luisteren naar Drs. M. 
Coppieters en Toon van Over-
straeteii. Ook oud-biu'gemeester J . 
Coussens zal het woord nemen. 
Gemeenteverkiezingen. 

We verzoeken alle Kortri jkaanen 
om op 16 mei a s . , zoals zij gedaan 
hebben op 11 oktober 64, te stenar 
men voor de lijst Volksbelangen. 
Zes mandaten werden toen be
haald, waarvan drie door VU-karu 
didaten. JVe geven hier enkele nar-
men van VU-kandidaten ter a t ten
tie van onze kiezers : Dr. Jur . W. 
Van Walleghem, Willy Vanden-
broeck. August Wydoodt, Karel 
Verfaille, Termote Marg , echtge
note Van de Cappelle, e.a. Kor-
trljkzanen! Gedenk de vorige over
winning, bestraf de woordbrekers 
en op 16 mei vieren wij opnieuw 
triomf. 

MIDDELKERKE 
Op zaterdag 8 mei 1965 te 20 uur 

wordt he t Vlaams Huis « Were 
Di », de Smet de Naeyerstraat 19, 
geopend1 

Het bestuur van de plaatselijke 
afdeling heeft niets onverlet ge
laten om deze dag alle luister 
bij te zetten : 

Als gelegenheidsspreker t reedt 
op : de heer A. Van Malderen, 
kandidaat voor onze kamerlijst 
te Brussel en arrondissementeel 
voorzitter der VU aldaar. De 
kandidaten van ons arrondisse
ment zullen zich eveneens a a a 
onze mensen voorstellen! 

Al onze leden en simpatisanten 
zijn hartelijk welkom! 

Afdelingsnieuws. 

Onze afdelingsleider Frans D»-
cock IS kandidaat voor de provirk-
cieraadsverkiezingen en katnd^ 
daat-opvolger voor de Kamer». 
Gesteund door ons gemeent». 
raadslid Roger Baeckelandt, oiw 
lid van de KOO meester Inghel-
ram, en met de medewerking v a a 
gan« onze VU-afdeling, b indo i 
wij dus c^ 23 mei a.s. de s t r i jd 
a a n tegen de unitaire pa r t i j ^ i l 
Ol t doen wij op de beste manier 
door een voorkeurstem te geven 
aan onxe kandidaat en vriend : 
F rans Decock! 

De afdeling telt n u meer d a a 
125 leden. I n verhouding tot he t 
aan ta l inwoners, b e t ^ e n t dit d&t 
wij de sterkste afdeling zijn v a a 
de kustl Middelkerke, were dil 

Geboorten. 
Wij kregen een prettig kaar t je 

van apoteker en mevrouw J a n 
Lenaerts te Wilrijk. Het meldde 
de geboorte van een zoontje Koen-
raad. Onze harteli jkste gelukwen
sen. 

OE V O L K S U N I E 

W E E K B L A D 
Uitgave van d« 

T.Z.W. VOLKSUNIE 
REDAKTIB! ; 

Mr Pr . Van der Bist. 
Hoofd redak teu r . 

T. van O v e r s t r a e t e n , 
Redak t i e sek re t a r i s . 

S. De Lie, Wim Jo r i s sen , 
l i c W. Luyten , R. IWat-
theys sens . W Cobbau t . M. 
Babyion , E. Slosse, d i U 
Woute r s , J. Dier ickx. 

Leden . 
Alle Driefwissel ing voor 
r edak t i e n a a r : 
Ro ta typ . Sylv. Dupuisl . , 
110 B r u a 7. • TeL 23.11.98 

Beheer : 
Maur ice L e m o n n l e r i . 82 
Brussel L - ToL : 11.82.16. 
Alle k lach ten voor niet 
on tvangen van blad op d i t 
ad res . 

J a a r a b o n n e m e n t : 220 F. 
Half jaar l i jks : 130 F. 
Dr iemaande l i jks : 70 P . 
Abonnement bu i ten land : 

350 F . 
S t e u n a b o n n e m e n t : 500 F. 

( m i n i m u m ) . 
Losse n-nmmers s 6 F. 
Alle s to r t ingen voor het 
blad op pos t r eken ing : 
1476.97. Volksun-" Brus . I 

V e r a n t w . a i tg . Mr F . Van 
d e r Eist , Be izegemst raa t 20 
Brussel 12. 
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ANTWERPEN 

Oproep v.d. VUM-Antwerpcn 
Benzmeslag. 
Wie helpt de VUM voor Het 
regelmatig vervoeren van de 
militanten tijdens de nacJnte-
lijke tochten in de verkiezings
periode? Stort 100 fr. voor ben
zine op postrek. 868997 van 
Raedts, St Mat.theussir 45 Bor
gerhout met vermelding « ben-
zineslag » Wij reigenen op u. 

Wim Maes 

HOBOKEN 
Steunfonds. 

Langs deze weg houden we er 
oprecht aan allen, die reeds mild 
en naar vermogen gesteund heb
ben te danken. 

De laatste loodjes wegen ech
ter het zwaarst en de leden en 
Bimpatizanten, waar we nog niet 
aanbelden, mogen ons vast en ze
ker kortelings verwachten. 

KAPELLEN 
De verkiezingsstrijd te Kapel

len IS reeds flink Ingezet. 
Van nu tot 23 mei wordt er door 

onze jongens hard gewerkt. 
Alles kost geld, stort op Per 

B60870 van G. Schonkeren. Partl-
Banenstraat HO. Kapellen, met 
vermelding : kieslonds Kapellen. 

MERKSEM 

Vrijdag 14 mei 1965 grote volks
vergadering, onder de leuze : 
c Volksnnie. partij der toekomst! » 

Sprekers : meester Hugo Sch'ltz; 
dr. H. Ballet. 

Deze meeting zal plaats hebben 
In de zaal van het Vlaams huis 
« Tijl », Bredabaan 298, Merk-
sem. 

Begin te 20 uur 15. 

MüKTSEL 

Zoals vele andere afdelingen 
begint OOK Monsel tn een verkie-
ïingskleedje ie konien Grote en 
kleinere Volksunic-atiiches hangeji 
op muren, palen en bruggen. Onze 
propagandisten doen schitterend 
werk. 

Maar nog te veei mensen die er 
prat op gaan nationalist te zijn, 
blijven passiet op de uitslag der 
verkiezingen wachten. Iedereen 
moet meewerken! Er moet niet al
leen geplaKi worden of gekolpor-
teerd, er moeten ook nog pam
fletten gevouwen worden, adressen 
geschreven en vooral : steun rond-
gehaaldl Geef daarom uw naam 
en adres op in ons lokaal «Tijl» 
Antwerpsestraat ,59 of aan ; Frans 
Van D.vck, Krijgsbaan 140. Mort-
sel; Wim Claessens Liersesteen-
weg 197; Plet Langmans, Singel 
44: Willy Dupon. Guido Gezelle-
laan 113 

Verkiezingsfonds. 
Onze kernleden brengen dezer 

dagen een bezoek aan al onze le
den en simpatisanten. De te voe
ren propaganda hangt in hoofd
zaak af van uw vrijwillige oijdra^ 
ge, We hebben geld nodig! Daar
om doen we een dringende oproep 
om een kleine financiële inspan
ning te doen. Stuur onze mensen . 
niet met lege handen buiten Elke 
gift, hoe klein ook is welkom. U 
kan ook storten op PCR - nr 
1151.12 van Vzw Volksunie-Mort> 
sel, W. Claessens, Liersesteenweg 
197 Morlsel.1 

WILLEBKOER 
Meeting. 

Alle leden en s impat 'santer wor
den vi'iendelijk uitgenodigd op de 
grote meeting in zaal Amber. Ap-
peldonkstraat 87, te , WiUebroek 
op zaterdag 8 mei aj3. 

Sprekers : Wim Jorissen Wal
ter Lu.vien e.a. 
Prnpagandatonds. 

Ook uwt bijdrage wordt inge
wacht op het adres Pierre de 
Smedt. Capt. Ti-ippslr 53. WiUe
broek. 
Verfeiezingsslag. 

Jongeren, die wensen er aan 
deei te nemen . samenkcmsi iede
re zondag-voormiddag m café Ui
lenspiegel, stwg. op Dendermonde 
nr 200 te WiUebroek 

SINT KATELIJNE WAVER 

Fropafanda 
Onze afdeling Kan beschikken 

over een aanta l reklameborden 
van 1 bij 3/4 m Degenen, die een 

«ïaadwerkelijke propaganda willen 
voeren door zo'n bord in de tuin 
te plaatsen, worden dr 'ngend ver
zocht zich In verbinding te stellen 
met K. Van de Voorde, Netestr. 3, 
tel. 316.63. 

BRABANT 

MUIZEN 

Grote Volksunie-meeting op za
terdag 8 mei 1965 te 20 uur in de 
zaal « Eldorado », Leuvensesteen
weg te Muizen. 

Sprekers : dr. med. V. Anoiaux, 
provinciaal voorzitter en kopman 
van de Volksunie-Kamerlijst; Mr. 
FT. Van der Eist, nationale voor
zitter van de VU 

De Inrichtende afdeling van 
Weerde rekent op een talrijke op
komst. Deze meeting wordt de VU-
doorbraak in de noordergemeenten 
van Brabant. 

OOST-YLAANDEREN 

DENDERMONDE 

Financiële mobilisatie. 
De rekeningen beginnen binnen 

te stromen. De reserves worden 
aangesproken. In alle afdelingen 
Is men gestart met het schrijven 
van persoonlijke oproepen om 
Bteun. De steunkaartenslag duurt 
onverminderd voort Speciale gif
ten verbeteren de toestand. 

Wij laten onze inspanningen 
niet verslappen Geef de fondsen 
vlug en regelmatig door. En het is 
nog steeds mogelijk te storten cip 
PCR nr 60 96.60 van J. Bracke 
Kalken. Verm.eld op het strookje: 
c Voor steunfonds ». Dank bij 
voorbaat! 

EEKLO 

In tegenstelling met alle vorige 
berichten vindt de meeting op 8 
mei a.s. niet plaas in café «Rally», 
Molenstraat 30, doch wel in onze 
zaal, Kon Aslndpi 50. 

Mr P. Van der EUst volksyert 
en voorzitter- aei- -VU, ' saK'er'«toet 
woord voeren. 

GENT-EEKLO 

9 mei : autokaravaan Nevele-
Deinze. 

9 uur 30 : vertrek Markt Neve-
le. 

Middag.-naal te Machelen-dorp. 
14 uiu' : vertrek namiddagkara

vaan te Machelen-Leie 

GENT 
Zangfeest. 

Het veertiende provinciaal zang
feest, ingericht door het ANZ-Oost-
Vlaanderen vindt plaats te Gent 
op zondag 9 mei in de zaal « Oud-
België », Veldstraat 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 ge
mengd koor « De Belzelieren » en 
de VTB-jeugdgroep « DuUe Griet ». 
Verder begroet men er ook A. 
Preud'homme, Lode Dieltiens, Hil-
de en Marleen Coessens. SprcKer 
is Hugo de Buck, de presentatie 
berust bij Denijs Bru. de regie 
bij Etienne Cogen De toegangs
prijs bedraagt 25 fr. Kaar ten te 
bestellen bij de VTB op tel. nr 
25.60.40 of bij het ANZ tel. : 
51.91.70. 

Na het zangfeest is er een ge
zellig samenzijn in het « Vlaams 
huis Roeland »• 

MERELBEKE 
Mei-programma. 

In mei vermeldt de dagorde : 
12-5 : oprichten der afdeling 

Melle. 
11-5 : werkvergadering in Ber

kenhof, Om ons blad de « Weer
galm » te verzenden. 

21-5 : slotmeeting in Berkenhof: 
voor ons spreekt Dhr Oswald Van 
Ootegem, lijstaanvoerder in het 
distrikt Ledeberg. 

8-5 : autokaravaan, vertrek 14 
uur aan Berkenhof. 
Oproep. 

Steunt onze werking in deze 
laatste weken voor de verkiezin
gen. 

Stort ook U daartoe Uw bijdra
ge op postrekening van Piet De 
Pauw (« afdeling Merelbeke ») 
nr 8827.28. Met dank, en de ver-
7,ekering dat er een nutt ig gebruik 
wordt van gemaakt. 

OUDENAARDE 
Zaterdag 8 mei gi'ote volksver-

gadering in de zaal van herberg 
Pallieter te Leupegem 

Begin te 15 uur stipt. 
Sprekers : Drs M. Coppieters, 

lijstaanvoerder te St. Niklaas; 
volksvertegenwoordiger Dr Van 
Leemputten; senator Diependae-
le: Gies Cosijns. arr. voorzitter. 

Alle Vlaamsgezinden wezen op 
post. 

WEST-VLAANDEREN 

OOSTENDE 
Ons adres : Volksunie, Postbus 

DEZE WEEK OP UW SCHERM 
ZONDAG 
1100 : H. Mis — 15.10 : Egypte nu, 
documentaire — 16.40 . Autoren
nen. Rechtstreekse reportage van 
de « Grote Fvijs van Zolder » — 
16.50 : De Pllntstones : De grote 
trek (80e afl.) — 17.15 ; Autoren
nen (aankomst) — 18.30 : Klein, 
klem kleutertie — 18.50 : De avon
turen van- een kleine beer. Ie afl. : 
Koro, de kleine beer — 19.15 ; Dis
neyland : Mens en ruimte — 19.55 : 
Weerbericht en mededelingen — 
20.00 : TV-nieuws — 30.15 : Sport
weekend — 20.45 : Speelfilm : Door 
de hemel gezonden, komedie van 
Georges Seaton met Clifton Webb, 
Joan Bennett en Robert Cumniinss 
— 22.15 : Diapason. Vandaag : 
Herman Roelstraete — 22 40 : TV-
nicuws 

MAANDAG 
14,05 : Schooltelevisie — 19.00 : 
Zandmannetie — 19.05 : Tiener
klanken — 19,40 • Politieke tribune 
— 19.55 : De Weerman — 20.00 ; 
TV-nieuws — 20.30 ; Portret van 
een moord, thriller van Robert 
Bloomfieid — 21,50 : In de spiegel 
van de kunst • De Wassende Maan 
(4e afl ) — 22,20 : Zangrccital door 
de baryton William Wartield, uit
voering van « The Passion of the 
Lord — 22 35 : TV-nieuws, 

DINSDAG 
14 05 : Schooltelevisie — 18.55 : 
Tcirtaalles : Frans. 35e les : Au 
quartier Latin — 19.10 ; Zandman
netie — 19.15 • De Flintstones. 81e 
afl ; Oo.st, west, thuis best I — 
19.40 : Politieke tribune — 19.55 : 
Hier spreekt men Nederlands — 
19.59 : Weerbericht — 20.00 : TV-
nieuws -- 20 25 : Bonanza. 120e af
levering — 21.15 : Panorama — 
22,00 Religieus programma. Pro
testantse uitzending — 22.30 : TV-
nieuws. 

WOENSDAG 
15 00 : Televisum _ 17.00 : Jeugd-
televisie — 17.55 : Voetbal. Recht
streekse reportage van de interland
wedstrijd Duitsland - Engeland, ge

speeld te Neurenberg (ond. voorbeh.) 
— 19,00 : Zandmannetie — 19.05 : 
Richard Leeuwehart. 16e afl : Het 
vaandel v. d. koning — 19 30 :Docu-
mentaire — 19.55 ; De Weerman — 
20,00 : TV-nieuws — 20,25 : Jan en 
Alleman, een programma rond Jan 
Blaaser met Sacha Denisent en 
Tonny Huurdeman — 20,50 • Speel
film : « Vader en dochter »,' Drama 
van Ladlslao Va.ida met Heinz RüU-
mann en Julia Polina — 22.10 ; 
Zoeklicht — 22.30 : TV-nieuws. 

DONDERDAG 
14.05 : Schooltelevisie — 19.00 : 
Zandmannetie — 19.05 : Arena — 
19 40 : Politieke tribune — 19 55 : 
Hier spreekt men Nederlands — 
19.59 : Weerbericht — 20.00 ; TV-
nieuws — 20.25 : Giacomo Puccini 
(leven en werk van de Italiaanse 
operacomponist) — 21.05 ; De 
onachtzame Adonis, eenakter door 
Jéan Cocteau — 21,50 ; Première 
— 22.15 ; Penelope — 22.45 • TV-
nleuws 

VRIJDAG 
18.45 : Teletaailes : Frans. 36e les : 
Dans une übraii-ie — 19.00 : Zand
mannetie — 19.05 : Tienerklankeu 
—- 19,40 : Politieke tribune — 
19 55 : De Weerman — 20.00 : TV-
nieuws — 20.25 : Pllmtrlbune. 
Indiase film « De Godin » (Devi) 
van Satyjit Rav — 22.00 : TV-
nieuws — 82,10 tot 22.55 : Le Ros-
slgnol, opera van Igor Strawinsky. 

ZATERDAG 
10,00 : Jonger dan je denkt I — 
10,35 : Volksuniversiteit — 17,10 : 
Tienerklanken — 17,45 : School
televisie — 18 65 : Zandmannetie 
— 19,00 : Religieus programma : 
Luceat, rooms-katholieke uitzen
ding — 19.30 : De grote oorlog : In 
het westen geen nieuws... — 19.55 : 
Hier spreekt men Nederlands — 
19.59 : Weerbericht — 20.00 : TV-
nieuws — 20.25 : De wijkagenten. 
TV-feuilleton (19e afl.) — 20.50 : 
Cocktail, een amusementsprogram
ma met üedies en sketches — 
21 40 : Echo — 22 10 : In het 
Desilu-theater : De bokskampioen 
— 23,00 : TV-nieuw«. 

35, Oostende. Onze rekening : Kre
dietbank PR 1462.70 met vermei-
ding Volksunie, nr. 236-4617, 
Strijdfonds. 

Onze kernleden zijn reeds op 
stap met s teunkaarten voor het 
strijdfonds. De eerste rezultaten 
kwamen binnen en zijn zeer belof
tevol. Maar wij hebben veel geld 
nodig ais wij een kampanje willen 
voeren zoals de kleurpartijen. En 
dat wUt u toch? 

Even herhalen : stort op reke
ning nr 136270 van Ki-edietbank 
Oostende rnet vermelding : voor 
rekening Volksunie nr 236-4617. 

Hartelijk dank bij voorbaat. 
Zangfeest. 

D O R T M U N D E R 
Th ie rb rauho f 1 
te Leuven 

Alle zater- en zondagen 
Opper Beieren orkes t . 
S temming - plezier. 
Alle dagen , 's middags en 
's avonds beste keuken , 
niet d u u r . 
Vanaf 's morgens 
tot 's nach t s 
koud buffet en koffie. 
Bijzonder inger icht voor 
groepsre izen scholen enz . . . 
P a r k i n g voor honde rden 
autobussen en auto ' s . 
Alles pr ima verzorgd 
en goedkoop. 

D O R T M U N D E R 
Thie rb rauhof II 
Groenp laa t s 33 te Antwerpen 

p r ima koud buffet. 
Open dag en nacht . 
Zalen voor vergader ingen , 
enz. 
Van nu af Staf Woute r s 
aan de t a p k r a a n . 

DORT-BIERKELDER 
Oude Markt 22 Leuven. 

Schoons te b ierkelder 
van het land. 

Niet vergeten dat men in 
de d r ie lokalen de echte 
D o r t m u n d e r T h i e r b r a u 
d r ink t met de '2 Hert jes . 

DORT IHi t -KiJKAUHOF l i l 
lanjjs au tosne lweg Antwer -
pen-Aken, Tessender lo . 

DORT THIERBRAUHOF IV 
Autosnelweg Aalst, 

'Café-rest . (1000 p l J 
Ruime parkeerge legenhe id 

SCHUIMHUBBEKMATKASSEN 

met 
ü e b r e v e t e e r d e 
bedekkings lagen 

HESStnn 'MAl 'HASSEN 
(Breve! 5297Ü8) 
met 
ü e b r e v e t e e r d e karkassen 
(Brevet 5127(i7) 

MBT 
SPECIAAL 
BREVET 

.STAR: 
T E Z E L E (O. VL.) 
G E W A T T E E R D E B E D S P R E I E N 
WOLLEN DEKENS 
Tel. (052) 44641 en 44642. 

Indien U geen verkoper 
in uw omtrek kent s tuur 
ons een kaar t je en we 
renden U het ad res van 
de djchts bijgelegen ver
koper Star Zele. 

Aanbevolen 
Huizen 

HERBERGEN 

Bezoek het « Veerhuls » 
te St-AMANDS a.d Schelde 

Mosselen - Paling 
Uitbater : Jan Brugmans 

Geniet van de lekkere 
koffie < De Olifant » 
in bet Vlaams Huis 

' « PETER BENOIT » 
Franrijklei 8, Antwerpen 

Op doorreis te Aalst : be
zoek het Vlaams Huls 

«DE VRIENDSCHAP.) 
Kerkstraat 9 

(bij de Grote Markt) 

Bar - Bowling - Buffet 
OOSTHOEK 

Oosthoekstraat 17 
KNOKKE - Tel 63.811 

VLAAMS HUIS 
IJzerlaan 82 Tel. (051)50749 

DIKSMUIDE 
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 Deurne Z . 
Van Havrelei 70 T 35.63.17 
Agent De Coene Kortrijk 

Plastic vloer en trapbedek-
kingen Deliflex Tapiflex 
enz Inlichtingen 
Claessens-Cornells Schut-
str 18, Deurne T 36.13.12 

Voor uw modern interieur 
EURO-DOMI 

Kruldtulnlaan 6 Brussel 
met Geschenken-kelder 

Bouw- verandenngs- en 
herstellingswerken 
S E G E R S Ad-iaan 

Steynstraat 187 
Hoboken Tel (03) 37 43 81 

BOEKEN T IJDSCHR. 

Voor al uw Vlaamse lektuur 
EEN ADRES 

Boek- en dagbladhandel 
Paul B E Q U E T 

Nassaustraat 6 Antwerpen 

HOTEL RESTAURANT 

Bezoek het Payottenland 
goede spijzen vindt U In 

afspanning 
(. DE KROON I) 

O.L.V-Lombeek (054)32381 

(( Vlaams Huis Knokke 
Kamers vol pension -

gezellige steer 
Vermindering v groepen. 
Elisabethl 105 Tel 632.70 

Vlaams Hui;? Breughel 
de Smet de Naeverlaan 141 

BLANKENBERGE 
Telefoon (050)41637 

Vol Pension 30 kamers 

MIDDELKERKE 
(( Vlaams huis Ware 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.ü-



16 DE VOLKSUNIE 

R EEDS bij de verkiezingen 
•van 1961 heeft de Volksunie een op
zienbarende vooruitgang gemaakt, 
anet bijna een verdubbeling van haar 
istemmenaantal, wat zich omzette in 
Tljf volksvertegenwoordigers en twee 
senatoren. Sedertdien is de groei van 
lonze partij onmiskenbaar en de ge-
aneenteraadsverkiezingen van oktober 
1964 brachten het bewijs van een 
mieuwe, verrassende vooruitgang. Er 
i s onbetwistbaar een belangrijke stro-
Jning in het Vlaamse land ten voor
dele van de Volksunie, die kan lei
den tot een werkelijke machtsver
schuiving. 

heer P.H. Spaak gelijk, toen hij ver
klaarde dat deze grondwetsherzie
ning het einde betekent van de uni
taire staat. 

H ET is duidelijk da t een 
machtsverschuiving noodzakelijk is 
om aan de Vlaamse gemeenschap 
uiteindelijk in alle oozichten het 
aandeel te geven dat haar redelij
kerwijze toekomt. Deze machtsver
schuiving wordt niet goedschiks aan
vaard door hen die traditioneel een 
bevoorrechte positie hebben ingeno
men. Zij is ons inziens niet door te 

verwikkeld in allerlei belangenkom-
plexen, zij zijn zo dikwijls in afwis
selende kombinaties samen aan het 
bewind geweest en daardoor zozeer 
solidair in de verantwoordelijkheden 
dat geen van hen nog in staat is een 
onafhankelijke en doeltreffende op
positie te voeren ten overstaan van 
de anderen. Alleen een nieuwe partij 
die los en ongebonden staat van alle 
gevestigde machten kan, op voor
waarde dat zij sterk genoeg is om 
haar rol te kunnen spelen, een uiterst 
nuttige en noodzakelijke oppositie 
voeren. Voor de gezondmaking van 
onze instellingen is dit van zeer groot 
belang. Het machtsmisbruik van de 

alleen in taal en kultureel opzicht, 
maar ook in zijn sociale en ekonomi-
sche struktuur en problemen meer en 
meer van Brussel en Wallonië onder
scheidt. 

Dit alles laat ons toe om, los van 
alle doctrinaire vooroordelen, een 
programma voor te stellen dat sa
menhangend is, progressiever en min
der demagogisch dan dit van de an
dere partijen. Ons « Ontwikkelings
plan voor Vlaanderen » is een stout
moedige poging om groots te zien en 
om ook op sociaal-ekonomisch gebied 
vernieuwing te brengen. 

D 

DE GROTE INZET 
Met verloop van jaren is de Volks

unie uitgegroeid tot een algemeen 
gekende en ik meen te mogen zeggen 
volwaardige politieke partij die, zoals 
het jongste partijkongres heeft be
wezen, op de vooravond van verkie
zingen, een eendrachtig en homogeen 
geheel vormt, door eenzelfde overtui
ging en eenzelfde bezieling samenge-
houden, sterker en hechter dan één 
andere partij . 

D E zgn. nationale partijen 
kunnen met moeite de schijn redden, 
door de tegenstellingen te verdoeze
len die hen innerlijk verdelen en ver
lammen. Het belangrijkst is wel de 
tegenstelling tussen Vlamingen, Wa
len en Brusselaars, tussen verwoede 
unitaristen en beschaamde federalis
ten. Het probleem van de machtsver
houdingen in de Belgische staat 
stelt zich evenzeer in de schoot van 
deze partijen en maakt het hen on
mogelijk, een logische en konse-
kwente politiek te voeren. Het ak
koord over de grondwetsherziening is 
het treffend bewijs van een onsamen
hangende en kortzichtige politiek. 
Niemand, maar dan ook niemand, ge
looft werkelijk dat deze grondwets
herziening een oplossing biedt voor 
de toekomst. Het is een ultieme po
ging om de unitaire staatsstruktuur 
te redden door de Vlaamse meerder
heid af te grendelen en aan de Waalse 
minderheid een pariteit te verzekeren 
die vooruitloopt op een federale 
staatsstruktuur. In dit opzicht had de 

voeren in een unitaire staat. Indien 
de Vlamingen niet langer bereid zijn 
zich tevreden te stellen met een min
derwaardige positie, biedt alleen het 
federalisme een aanvaardbare oplos
sing. Wij willen dat de Vlaamse Be
weging zo vlug mogelijk, met het oog 
op de Europese eenmaking, haar es
sentieel doel zou bereiken. 

Alleen een Vlaamse partij zoals de 
Volksunie kan deze evolutie versnel
len De spoedige oplossing van het 
probleem der Vlaams-Waalse ver
houdingen zou een weldaad zijn voor 
Vlaanderen én voor gans het land. 
Wie daartoe wil bijdragen, moet de 
Volksunie steunen. 

1 N de onmiddellijke toe
komst zal dit probleem zich nog 
scherper stellen en zullen de span
ningen, niet alleen tussen Vlaande
ren en Wallonië maar ook en vooral 
tussen Brussel en het overige land 
toenemen : het is van het grootste 
belang dat Vlaanderen krachtig rea
geert ran het voor iedereen duidelijk 
te maken dat er geen oplossing meer 
mogelijk is op de rug van de Vlamin
gen. Dit gevaar is immers zeer reëel, 
gelet op de grondwetsherziening. 

D E Volksunie is als een 
partij van nieuwe mensen ook een 
factor van vernieuwing in ons poli
tiek leven. Dit is m.i. zeer belangrijk. 
De traditionele partijen zijn zozeer 

drie traditionele partijen neemt 
steeds toe en holt onze parlementaire 
instellingen uit. De monopolie-positie 
die deze partijen reeds zolang inne
men, brengt misbruiken mee, zoals 
dit ook in het zakenleven dikwijls 
het geval is. Vernieuwing en doeltref
fende kontrole op het staatsbeleid kan 
slechts verwacht worden van een 
nieuwe partij zoals de Volksunie. 

I K wens ook de aandacht 
te vragen voor het sociaal-ekono
misch programma van de Volksunie. 
Te dikwijls werd beweerd dat de 
Volksunie geen sociaal-ekonomisch 
programma zou hebben en alleen 
maar zou teren op de Vlaamse grie
ven. Dit is onzin; want het is eigen 
aan het Vlaams-nationahsme, steeds 
geweigerd te hebben het Vlaamse 
vraagstuk uitsluitend als een taal
kwestie te zien, maar het integendeel 
in gans zijn omvang te hebben ge
steld, als een nationaal vraagstuk 
voor ons volk. Ook op het gebied van 
de sociaal-ekonomische politiek be
weegt de Volksunie zich veel vrijer 
dan de andere partijen, gebonden als 
deze zijn aan belangengroepen en 
vooroordelen. 

D AARBIJ kan de Volksunie 
als enige onder de politieke partijen 
in België zich veroorloven, uitsluitend 
het oog gericht te houden op het 
Vlaamse landsgedeelte dat zich niet 

E betekenis van een po
litieke partij hangt niet alleen af van 
haar numerieke omvang. Er zijn nog 
andere factoren : de plaats die zij op 
het politiek toneel inneemt, haar 
groeikracht en toekomstmogelijkhe
den, de aantrekkingskracht van haar 
programma en haar ideeëngoed, de 
kwaliteit en het idealisme van haar 
politiek personeel en haar kaders. In 
dit opzicht is het kenschetsend dat 
de jeugd veel meer simpatie vertoont 
voor de Volksunie dan voor de oude 
partijen 

De grootste sterkte van de Volks
unie ligt in het feit dat zij gedragen 
wordt door mannen en vrouwen die 
geloven in de Vlaamse idealen, die 
van het streven naar de ontvoogding 
en de opgang van hun volk het hoofd
doel van hun leven hebben en die dan 
ook tot alle inspanningen en alle of
fers bereid zijn. Deze onbaatzuchtige 
inzet van duizenden mannen en vrou
wen, uit edele motieven, kan niet na 
laten uiteindelijk diepe indruk te 
maken. 

O MWILLE van de lotsbe
stemming van ons volk, omwille van 
onze inzet en opdat wij onze kansen 
miximaal zouden kunnen valoriseren, 
veroorloof ik mij een oproep tot u 
allen te richten : helpt ons in de 
zware taak die wij opgenomen heb
ben, door uw morele en financiële 
steun. Maakt gebruik van de dagen 
die ons nog resten vóór 23 mei om 
in uw omgeving te werven voor onze 
idee, voor onze partij . Indien ieder 
van ons alles doet wat hij maar 
enigszins kan doen, door steun aan 
ons verkiezingsfonds door persoon
lijke propaganda en door een algehe
le geestdriftige inzet, dan wordt 23 
mei voor gans Vlaanderen een ge
lukkige dag ! 

Mr. F. Van der Eist. 

AMERIKAANSE STOCK 

Vlasmarkt 16 Gent. 
Kopland 51 Antwerpen. 

Legerartikelen - Kampinggereed-
schap - Regenartikelen - Botten -

enz enz 

Het huis met de grootste keus en 
de laagste prijzen. 

Strijdkaarten 
Stuur ons, onder gesloten omslag, 
een bankbriefje van 20 fr (Volks
unie, M. Letnonnterlaan 82, Brussel 
1), of stort 20 fr op onze postreke
ning, n° 1476.97, Volksunie. Brussel, 
en V ontvangt 
24 prachtige Vlaamse strijdkaar
ten, In 2-kleurendruk. 
Met het oog op de komende harde 
strijd : voor uw briefwisseling, f eest-
wensen, enz., gebruik uitsluitend 
Vlaamse strijdkaarten I 

KOOP BIJ ONZE ADVERTEERDERS 

GEBOREN 
onder de 

STIER. 

Interfonie 
GeluidsTersterking In de perfektie roor 
zalen • reklamewagens kerken huis
kamers enz... 

Wendt U in vertrouwen tot : 
ELECTRO AKOUSTIEK 

DE GELUIDSBRON 
Lange Leemstraat, 7 a 
ANTWERPEN - TeL : 33.04.95. 

Kadio - T.V. • draagbare radiotoestellen 
platendraaiera. Wij rertegenwoordigen 
enkel merken ran de hoogste hoedanig-
held — Bandopnemeri ranaf 2.250 F 
tot 117.000 F. 
Op vertoon van deze aankondiging geniet 

V ipeeiale voorwaarden. 

m KANS... 

NATIONALE 
LOTERIJ 


