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VERKRIJGBA.AR BIJ ALLE DAGBLADVERKOPERS 

ANTWERPEN 
GROTE SLOTMEETING 
Woensdag 19 mei te 20 uur 30 
in de Beurs. 
Korte toespraken door Franj 
van der Eist, Reimond Mat-
theyssens en Hugo Schiltz. 

Gastspreker : M. Coppietera 

Voorzitter: Rudi van der Paal 

De leiding van de Volksunie heeft een xeer lofwaardige poging gedaan — over 
het hele Vlaamse land — om ter gelegenheid van de komende verkiezingen 
haar rangen breed open te stellen voor nieuwe krachten, die een noemens
waardige bijdrage konden leveren voor het verhogen van de Vlaams nationale 
Strijdvaardigheid en het verbreden en verdiepen van de volkse grondslag waarop 
haar programma steunt. 
W i j kunnen geen volledige opsomming geven van de bereikte resultaten : er 
is geen arrondissement in Vlaanderen waar op dat gebied niet wat bereikt werd. 
Men heeft het in di t blad reeds voldoende met namen onderstreept : prof. 
Elaut in Cent; drs. Coppieters in St. Niklaas; Mr Schiltz in Antwerpen; de 
volkse, gewezen syndicale voorman Juul Coessens in Kor t r i j k ; ir. Lensen in 
Limburg, enz., enz. 
En er z i jn er zovele anderen nog, namen die buiten hun streek misschien wat 
minder klank hebben, maar die op een beperkter vlak even sterk het karakter 
van de verruiming van Volksunie-kader en Volksunie-programma onderstrepen. 

Er zijn er zóvelen op de lijsten voor 
Kamer, Senaat en Provincie die, zon-

^ der persoonlijke pretenties beschei
den plaatsen aanvaardden die geen 
uitzicht bieden voor verkiesbaarheid 
en evenmin uitzicht voor het strelen 
van de eigenliefde. Het zijn zonder 
twijfel die kandidaten die niet het 
minst aanspraak kunnen maken op 
onze genegenheid en die grond zijn 
voor onze fierheid : hun aanwezig
heid, hun daad, onderstreept spre
kendst dat in brede Vlaamse geledin
gen aangevoeld en aanvaard werd 
dat de Vlaams-nationale partij de 
«Volksunie», de draagster kan en 
moet worden van de stroming naar 
Vlaams politiek zelfstandig leven en 

\i Vlaams politiek vooruitstrevend wel-
vaartsstreven, dat de dijken doorbre
ken kan ! De dijken van een oude, 
vermolmde eenheidsstaat die niet op
gekalefaterd moet worden, maar 
grondig, op volkse grondslag, her
vormd. De dijken ook van een te zeer 
verzuild maatschappelijk bestel, dat 
wijken moet en zal voor de aanspra
ken die positiefgerichte nieuwe krach
ten in het ekonomisch beleid doen 
gelden. 

In dit alles, staatshervorming en 
sociaal-ekonomisch beleid, is het de 
kracht van de Volksunie dat zij niet 
breekt met wat wezenstrekken van 
eigen volk en opgedane ervaringen als 
waardevolle en noodzakelijke bouw
stenen hebben aangewezen. 

Wij zijn geen beeldstormers ! 
Wij zijn geen anarchisten ! 
Wij zijn geen nalopers van wezens

vreemde stelsels of theoriën ! 
Wij zijn ons-zelf ! 
Maar wij wilden in het kader van 

de verkiezingsaktie ook over Brussel 
schrijven. En wij schrijven : óók te 
Brussel is de verruiming geslaagd ! 

Aanvankelijk hadden wij ze anders 

gewild. Elkeen weet dat. De Coninck, 
Roossens en Verrept : drie personen, 
plus Bourgeois, dat zijn er vier, heb
ben het oorspronkelijk opzet een an
dere wending doen nemen. Schrijver 
dezes betreurt dat, maar hij weet dat 
de leiding van de Volksunie geen 
blaam treft daarvoor. 

Verruiming is niet, mag niet zijn 
het wegvagen van het waardevolle 
dat bestaat. Verruiming mag ook niet 
zijn het overboord werpen van elke 
discipline, van elk geordend groeien 
naar de meest-juiste weerspiegeling 

einde. Let wel : dat betekent niet dat 
wij geen belang hechten aan wat we 
« secundair » heten. 

Wij vinden het prachtig dat de 
nieuwe Vlaams-nationale partij de 
«Volksunie», denkt, werkt, worstelt 
om op al de gebieden van het volks
belang een eigentijds en toekomstge
richt standpunt in te nemen. Het is 
haar taak en verplichtitig. Maar in de 
worsteling daar naartoe mag zij haar 
eerste en voornaamste opdracht niet 
vergeten, die welke in de ogen van het 
volk haar eerste bestaansreden is in 
de huidige tijd : eindelijk, ja einde
lijk het orgelpunt zetten achter de 
eeuw-lange Vlaamse worsteling om 
erkenning, het zelfstandig bestaan 
van ons volk te verzekeren door een 
eigen aan ons wezen aangepaste po
litieke struktuur die tegen niemand 
is gericht, maar voor ons is. 

Dat is het wezenlijke ! 
Dat is nü, het voornaamste ! 
De rest kan van belang zijn, maar 

dat doet niemand buiten ons, dus dat 
moeten wij doen ! 

Maar het artikel wilde meer over 
Brussel handelen. 

Wij staan er met beide voeten in. 

OOK TE 
van de eigentijdse betrachtingen van 
diegenen die men leidt of leiden wil. 

Als verruiming betekent dat van 
vandaag tot morgen, zonder enige 
confrontatie met de volgelingen, en
kelingen zonder mandaat van wie 
ook, zich in de plaats mogen stellen 
van wie op grond van bepaalde en 
vastgelegde regelen verantwoordelijk
heid draagt en verantwoording ver
schuldigd is, dan menen wij dat zulks 
met demokratie niets te zien heeft. 
Dan is dat ofwel de reinste autocratie 
of de dwaaste anarchie. 

Als verruiming zou betekenen dat 
bij nega,tie van het wezenlijke uit de 
Vlaams-nationale strijd — de ver
overing van een eigen politieke macht 
in dienst van het eigen volk — om een 
verschil van accent of zelfs van me
ning voor een of ander secundair 
streven, het hoofddoel mag worden 
in het gedrang gebracht, dan zeggen 
wij : dat is het verkwanselen van een 
hogere liefde voor een lager doel-

Want Brussel is hèt knelpunt, en 
daar mogen wij niet versagen, daar 
vooral niet. 

Wij denken niet aan romantische 
verovering, wij denken aan Vlaamse 
tegenwoordigheid die door een nooit 
versagende eng nationalistische fran
cophone agressie bestendig in het 
gedrang wordt gebracht. 

Daartegen moet front gevormd 
worden, een écht front, dat van de 
Vlamingen uit het Brusselse, in ak
koord en met steun van wat Vlaams 
bewust is in heel Vlaanderen. Geen 
karikatuur van een front, dat alleen 
maar de naam ervan heeft en waar
achter het Vlaams-nationale Vlaan
deren niet kan en niet wil staan om
dat het niet bereid is de kansen, de 
grote kansen van het ogenblik op te 
offeren om de persoonlijke ambitie, 
de intellektuele pretentie of het ge
mis aan inzicht in 4aet wezenlijke van 
dit politiek moment, in de hand te 
werken. 

De verruiming te Brussel hadden 
wij aanvankelijk anders gezien. Maar 
de verruiming is er desondanks ge
komen. Wij hebben een jonge dokter, 
een volkse dokter, een sociaal-leven
de dokter aan het hoofd van de Ka
mer-lijst. Men schermt met het woord 
« sociaal » zeer veel, maar vele salon-
« socialen s. moeten nog de eerste per
soonlijke bijdrage leveren van een 
waarachtige sociale levenshouding : 
die waarvoor men met inzet van ei
gen leven en werk betaalt ! Een so
ciaal levende dokter doet dat dag en 
nacht. 

Wij hebben een kopman op de Se-
naats-lijst, met gezond Vlaams-ver
leden, die in de wereld is geweest en 
geleefd en gewerkt heeft en die we
reldburger is, niet een papieren we
reldburger, maar een die het gewor
den is op het aa'Ji beeld van werk en 
tragedie en die daarbij zijn Vlaams-
nationale overtuiging hoog heeft ge
houden. 

Wij hebben op onze lijsten te Brus
sel boeren, arbeiders, intellektuelen, 
jongeren én ouderen. 

Jongeren die niet wikken en wegen 
om wat het Men persoonlijk kan bi j -

E8LAA 
brengen. Zij hebben geen politiek 
verleden : maar zij verloochenen 
geen Vlaams-nationaal verleden waar 
het waardevol is. 

Wij hebben met hen, hand in hand, 
ouderen die wél een verleden hebben: 
een Van den Branden, een meester 
Van Doren, een Maurits Van Gijse-
gem, een Urbain Van de Voorde en 
zoveel anderen die zich in hun ver
leden niet te schamen hebben. 

Dat is een ruim Vlaams Front, een 
front waarachter mensen staan die-
het wezenlijke van dit politieke uur 
op het oog hebben en niets anders... 

Wij zijn geen profeet. 
Maar wij kunnen ons niet voorstel

len dat de Brusselse Vlamingen de 
kaart van de vijand zouden spelen : 
«verdeel en gij zult heersen». 

Boven personen, boven particuliere 
ambities en secundaire bestrevingen 
geldt het : wij moeten nu een stukje 
zelfstandige Vlaamse politieke macht 
veroveren, ook en vooral te Brussel \, 
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ARBEfDERS EN 

BEDIENDEN 

Geachte redaktle, 

De loontrekkende die in 1957 de 
leeftijd van 65 jaar bereikte en de 
laatste 12 ja#r alle stortingen 
voor zijn pensioen had gedaan, 
kon aanspraak maken op een vol
ledige loopbaan. 

Daarentegen, de loontrekkende 
weike in 1965 de ouderdom van 95 
j aa r bei-eikt en de laatste 20 ja
ren alle stortingen heeft verricht 
kan slechts aanspraak maken op 
een vQlled.ge loopbaan, mdien hij 
kan bewijzen dat hij sedert 192& 
loontrekkende is geweest (wet van 
3 april 1962). Dit noemen de CVP 
en BSP sociale vooruitgang! 

Duizende Vlammgen kunnen on
voldoende bewijzen verzamelen 
met betrekking op de jaren vóór 
1945. Waarom? 

De door de wettelijke beschik
kingen zelf vei-wekte overtuiging 
dat alleen de laatste 15 jaren van 
de beroepsloopbaan dienen bewe
zen te woraen (wet \-an 12-7-19Ö7) 
waardoor vele artoeixiei-s en bedtsn-
den nagelaten hebben zich op het 
gepaste ogenblik van bewijsstuk
ken te voorzien. Daarbij, vele be-
w'jzen ZLJn door de oorlogsomstan-
dlgheciea verloren. Een aantal 
handelszaken zijn ontbonden of te 
n ie t Werkgev:rs en getuigen over
leden of uit oog verloren. 

Verder, bij gebrek aan werkg?le-
genacid m Vlaande-ren. zijn ver
schillende duizend n ' West- en 
Oostvlamingen v o c 1945 vera', eht 
gewees-^ naai de Franse bi ten-
velden en fabrieken te gaan wer
ken en ondei vinden nu vele moei
lijkheden om bewijsstukken te ver
zamelen. 

Nu. bij gebrek aan voldoende 
bewijzen verliezen de loont"ek-
kend"n een groot deel van hun 
pensioen. 

Gedurende d: bespreking in de 
Kamer betreffende de pensioenwet 
van 3 april 1962 werd het amen
dement ingediend door de Volks
unie Om een rechtvaardige toepas

sing dezer wet, verworpen dooi- de 
CVP, de BSP en de franskiljons. 

De betrokken minister verklaarde 
plechtig dienaangaande voor een 
soepele toepassing. 

Van deze blijken van menselijk
heid en soepelheid, is van <te ad
ministratie echter weinig sprake 
zodra een Vlaamse arbeider of 
bediende de bewijsstukken moet 
voorleggen. 

Het is billijk dat de volledige 
loopbaan van een loontrekkende 
dient bewezen te worden vooraleer 
deze aanspraak kan maken op pen
sioen. De oplossing ligt voca: de 
hand : 1) het aansluitingsbewijs 
bij de maatschappelijke zekerheW 
sedert 1945. 2) het getuigsehi-ift 
van de burgemeester der genieem-
te waar de betrokkene woonachtig 
was in 1926, of eventueel een af
schrift van de hirwelijksakte waar
op het beroep dient vermeld. 3i 
ondergetekende brief van de be
langhebbende, dat hij sinds 192S 
niet opgeschreven is, in de handels
register. 

Dit zou een rechtvaardige oplos, 
sing zijn welke beide partijen zou 
voldoening geven, vele moeilijkhe
den zouden vermeden word«a de 
dossiers kunnen op een rekordtij-d 
opgemaakt woraen. terwijl dit nu 
maanden vergt. 

Dit ware een ech.te sociale voor
uitgang! En tevens betekent dit de 
gelijkhe d van Vlamingen en Wa
len, terwijl nu bijna uitsluitend 
de Vlamingen het slachtoffer zijm 
van deze anti-sociale toepass ng op 
dit gebied. 

J.P. - Evere. 

PERSDÖNiyKE 

PROPÜGÜNDA 

Geachte Heren, t> 

Hst offens ef van de gi'ote chris
telijke '!> partij , t eg ;n de VU. 
woedt in volle hevigheid. Alle 
krachten worden gemobilseei-d '-
de katholieke pers, het ACW, de 
christelijke mutualiteiten, de KAV, 
de Bond der Grote Gezinnen zelfs. 

Allen worden ingezet of gebruikt 
om optölijk of bedekt kiespropa-
ganda voor de gele socialisten te 
voeren! 

Wij kunnen daar slechts onze 
geestdrift en onze overredings
kracht tegenover stellen. Vooral 
dit laatste kan wonderen verrich
ten. Ik blijf er bij dat per.soonlijk 
kontakt de meest efficiënte ma
nier is om stemmen te winnen. 
Veel weifelaars, zelfs voorlopig 
onverschilligen zijn soms door een 
klein wo<»-dJe te bewegen om ook 
VU te kiezen. Het is h«U8 niet zo 
moeilijk! De sviggestles die ik m^ak 
paste ik reeds toe m de pi-aktij,k 
en geloof me : zij hadden resul
taa t r 

Wij bewijzen iemand een d'enst 
(en wij zijn volks, dus dienstvaar-
dig!)? Vraag als wederdienst dat 
die mensen VU stemmen! Familie
leden en vrienden m.oeten aange
zet worden VU te stemmen Het 
IS zelfs niet nodig hierover ellen
lange dsoussies te voeren. Hier 
geldt ook de wet van het aanta l . 
Wij moeten zoveel mogelijk men
sen persoonlijk koniakteren en 
beïnvloeden. 

Enkele dagen voor de verkiezin
gen stuur ik naar enkele familie
leden, vrienden en kennissen, die 
ik sedert lang niet meer zag (en 
waarvan ik natuurlijk niet zeker 
weet dat ze VU stemmen), cans 
persoonlijk naamkaar t je met de 
volgende vermelding • « Wij ho
pen dat gij zondag doet als wij 
en VU stemt onder nr ... ». Nie
mand nesmt mij dit kwalijk en 
resultaten heeft het! Het kost m' j 
enkel enige franken aan postze
gels, maar dat moeten wij er voor 
over hebben. 

B.D. - Mecheten. 

TEGEN BRUSSEL 

Waarde Volksunie, 

. . In de « 'Libre Belgique » schiijfft 
men regelmatig dat de tederalis-
ten tegen de Birusselse belangen 
zijn, dat ze Brussel willen redu
ceren, enz., m.a.w. de Bitisselaar, 
de franstalige leidende kaste van 

de hoofdstad, wordt door een chris
telijke krant , dje uiteraard ant i -
materialistisch zou moeten zijn, 
aangezet om tegen de federalisti
sche parti jen (zoals de PDF en de 
Union de la Gauche socialiste) te 
stemmen, uit louter materialisti
sche beweegredenen! De ki-ant 
hoopt daarbi] da t de Brusselaar 
tussen de lijnen zal kunnen lezen: 
gij parasiteerde op de rest van 
het land, laat he t zo blijven, stem 
dus unitair, hetzij CVP, hetzij PVV 
Speculerend <^ het iBStinct van 
eigenbelang, misplaatst eergevoel 
en lage chauvinistische instinc
ten van de hoofdstedelingen, wil 
de « Libre Belgique » aldus s tem
men winnen van de Brtjsselaars. 

Hiermede bewijst ze wat de be
wuste Vlamingen steeds als dus
danig aangevoeld hebaen eQ wat 
de Volksunie steeds voorgehouden 
heeft : dat het Brusselse water
hoofd opgezwollen is door over
dadig parasiteren op Vlaanderen 
en ook op Wallonië, dat voor een 
kleurpartij s temmen, neerkomt ( ^ 
voor de leidende franstalige en 
snobistische kaste van « la capita-
le » te stemmen van een hooftistad 
die misprijzend op de Vlaamse 
kultiiiur en taal neerziet, en de Vla
ming als minderwaardig behan
delt. 

Wie er nu nog moclit aan twij
felen dat een Vlaming, die V(X>r 
een « nationale » Belgische par
tij stemt, tegen zichzelt stemt, kan 
he t bewijs vinden in die « Libre 
BelgKjue » van 3 mei jl. : 

« Te Brussel, tussen de kleine 
lij&ten, geeft men het meeste kans 
aan de FDP (Front démocrat'.que 
des francophones), ondanks zijn 
dubbelzinnig karakter . Het omvat, 
inderdaad, federalisten, t-t.z. na
tuurlijke vijanden van de Brussel
se agglomeratie ». 

Hebt u goed gelezen : « natuur
lijke vijanden ». Dit wil dus om^ 
"gekeerd oibkr zeg'g'en dat wie niet 
federalist is. een natuurlijke vi-'end 
van de Brusselse oUevlek, van de 
Bi-usselse grondspeculanten is, dus 
een natuurlijke vijand van Vlaan 
deren! 

Een Vlaming^ die voor de Volks
unie stemt, die stemt tegen zich
zelf want voor zijn natuuihjke 
vijand. 

Om te besluiten : er zijn nog 
talr i jke Vlamingen, die PVV of 
BSP of CVP stemmen. Nu vraag 
ik : 

Stemt een franskiljon v^or de 
Volksunie, s temt een franstalig 
Brusselaar vooi- de Volksunie? 

Geen denken aan : ze weten wel 
waarom! 

Waai-om zou een Vlaming dan 
dommer zijn dan die heren en 
voor een parti j kiezen waarvoor 
de Iranskiljons s*emjnen? 

R.H. - Antwerpen. 

BRT-RTB 

Gea.chte Heren. 

Volgens een speaker van de 
BRT tijdens ée uitzending v o C 
het wegverkeer tijdens de Paas
dagen, moesten de auto's in de 
Schelde-tunnel te Antwerpen op 
twee « files » rijden! Is rijen soms 
geen Nederlands meer? 

Bij Frans-Brussel is het na tuur , 
lijk nog veel erger met het Ne
derlands gesteld; als men daar 
tijdens de uitzending « les spec
tacles a Bruxelles et en provin
ce » de titel van een Nederlands 
toneelstuk moet uitspreken, be
grijp ik er gewoonweg niets van. 
Ik beheers nochtans volledig onze 
twee nat ionale talen, maar da t 
gaat mijn petje te boven! 

Er is daar ook de franstalige 
sport-reporter Luc Varenne : als 
die vent een interview moet afne
men van een Vlaamse wielrenner, 
hei; is om zich dood te ergeren. 
Moest Vlaams-Brussel zo het F rans 
radbraken, daar zou er wel gepro
testeerd worden! 

M.K. - Ledeoerg. 

De rr^ahtte d raa t t ««rn rerant-
iro«riteli.>klieid voer de mhoutf 4ef 
crpubticeeréc lescrabrteTen £r *•• 
boudt xtcli kei rccbl ran kruae 
en inkortins voor Uver de leacr» 
rubriek wortft teen bFlerwUselinc 
reroard. 

ik koop bti 

MATTHIEU 'S BEDDENBEDRIJF 
TIJRNHOLTSEBAAN IÜ2 BÜRGERHOUT — TEL 35.17 83 
Bijhuizen . Antwerpen Diepestr. 84-86 Tel 31.01 18 

Begijnenstr 39 41 Tel- 3347.24 
Deurne Califartlet 60 Tel 36.25.22 

NATIONALÈSTKJ! AMTWM^EN CPFAFQ 

'l'niHc. K i i.ii 18 - Milt Nilvla.is 
'lel. : ^BirilM 
Statii'slr.iat IK - BiTilM-m. 
Tel. : :(!10.->«.I. 

I).iratslr;i:i( 1'tO 
'IVt. : 4S-i:i4. 
Edesenèspstraat 9 
Tel. : V^mrA. 

Hauiinc 

WENTEIPOORTEN 
In hout, staal, alumtniuai 
of plastiek. 
Standaar*»ftvoerb*t ^ 
naar grewensi model 
Systenieo aangepa»* aan de 
aard van het bouwwerk. 
Sand of elektrUehe bedleolng. 

•20I*H'0VEN TEL 132 31 

KS ^ ZOIiEK PYI 

ROLLUIKEN 

ROLLUIKEN 
in hout, staal, alumi
nium of plastiek 
Hand- of elektrisch» 
bediening. 
AJIe systemen, 
VENETIAANSE 
ZOICNEBONDEN 
Bediening met 
koorden • of met 
stang en windwerk 

.VÏNETiAANSE BLINDEN 

mBmiA-'FiMK 

AjJEURISSEH-CIOÜSTÈRMMSz ZONEN 
TEL 132 31 

PVBA .ZONHOVEN-

Vertegenwoordiger voor Antwerpen (Stad en provincie) • 
L. Vandevelde, St Damiaanstr 17 Wommeigem - T.03-53.67.27 

V L A M I N G E N 
Met rijke ervaring en ijrondige \raJtlcennis... 

WIM MAES 
Grote Steenweg. 165 Berchem Antwerpea 
Telefoon , (»3) 39.92.»6 
Beroepsmedewerker der tnaatsctiappijen 

CONST ANTI A 
stelt zlf'h kandidaat voor • 
1 Overname van één Uwer lopende verrelteringspolissen 
2 «Vlle gebeurlijk nog af te sIuiteD venekeriHgspolissen. 
IK KOM O P U W . E E R S T E V E R Z O E K 

Leven - Brand - Familiale - Persoonlijke -
Auto - Wet - Brugerlljke aansprateülkheld. 

GrsHi v(X>f v»fïeU'd«n. 

Wotter ROLAND 

l t« l *M,h. op fi«l Suuftwmmïf- 9 

^9i% lo'*»*9 op »•T^•on étt^. 

HERMES 
.)t Zuid laan 

''09-211 M . Len ionn ie r l aan 
Tel . 11.00.33. 
Bru.ssel. 

V O L L E D I G E 
SKKRETARIAAT-
KUHSUS IN 2 JAAR. 

Stéoo- en 
«laktylograifiie 
in vier t a len . 
Boekhouden . 
Socrate ^ wetgeving . 
Mode rne la ten . 
l lanr ie ls -
correspoindeintie. 

- • 
Dag- en avondlessen . 

De .school w a a r Vlamingen 
ï ieh thu is voeleB. 

Beter e a voordeUger . 

file:///raJtlcennis
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LIJSTEN schot. 
6. Verschaeren Alfons; voorzitter 

Bond der onai gepensioneerden; 
Meclïeien, 

ANTWERPEN > 
KAïVIER 

l,Van der Eist Frans; advo*;aat; 
volksvertegenwoordigei; Brussel. 

2 Aia heyssens Reimond, hande
laar, volksvertegenwoordiger; 
Mortsel. 

3 Schiltz Hugo", advokaat; gemeen
teraadslid te Antwerpen. 

4 Goemans Hektor; geneesheer; ge
meenteraadslid te Berchem. 

6- Drumont Emiel; bediende; Scho
ten, 

6. De Lie Staf; joernalist; genieen-
teraadslid; redakteur VU.; Be-
rendrecht. 

7 Dillen Juul ; winkelier; schepen te 
Borgerhout. 

8 De Boel R.; geneesheer; K.O.O.-
lid te Antwerpen. 

9 Van den Driessche 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 Duframg J.; Havenluitenant; 
Mortsel 

15 Bergers Geraart ; kleermaker- ge
meenteraadslid te Antwerpen. 

16 Van Mol Jozef; Parketbewerfcer; 
Borsbeek. 

17 Verhoeven Lode; autovoerder; 
Halle (Kempen). 

18 Verberckmoes Jan ; havenarbei
der; Antwerpen. 

19 Van der Bruggen Maurits; han
delsreiziger; Schilde. 

20 Kaiingart Lieven; boekhouder; ge
meenteraadslid te Merksem. 

Piaatsrervanffers 
1. Goemans Hektor; geneesheer; 

Berchem. 
2. Wagemans Herman; advokaat; 

Antwerpen, 
3. Van Dooren Piet; boekhouder; ge

meenteraadslid te Berchem. 
4 De Ridder Carios; tech. tekenaar; 

gemeenteraadslid Deurne. 
5. Droogmans Lac; bedrijfsleider; 

Merksem. 
6. CJoddé Maurits; zonder beroep; 

Brechk 

Mr. Hugo Schiltz, 
3e kandidaat Kamer. 

SENAAT 
1. Roosens Robert; geneesheer; se

nator; Antwerpen. 
2. Ballet Hendr i t ; geneesheer; ge

meenteraadslid te Antwerpen. 
3 Veeekmans 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. 
2. Raeymaeckers; gepensioneerde; 

Borgerhout. 
S. Storme J . ; handelsvertegenwoor

diger; Deurne. 
9. Verbeelen; bediende; gemeente

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

Bergh); huishoudster; Antwerpen. 
Plaatsvervanffers 
1. Ballet Hendrik; geneesheer; Ant

werpen. 
2. Geerts; gepensioneerde; Borger

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

Mortsel. 

MECHELEN 
KAMER 

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

2 Oscar Renard; ingenieur; gemeen
teraadslid; Mechelen. 

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

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

5. Dr Louis Rombauts; Veearts; Pu t 
te. 

6. Pierre Desmedt; Lic. handelsweten
schappen; Willebroek. 

Plaatsvervangers 

1. Oscar Renard; gemeenteraadslid; 
Mechelen. 

2. Herman Cools; gemeenteontvan
ger; Nijlen. 

3. Germain Waegemanj?; ambtenaar; 
Duffel. 

4. August De Maeyer; autovoerder; 
Bornem. 

5. Van de Voorde Koen; Bediende; 
St-Katelijne-Waver. 

6. Alfred Stevens; tech. ir ; gemeen
teraadslid; Duffel. 

MECHELEN-TURNHOUT 
SENAAT 

1. Ludo Sels; bediende; p ro^nc ie -
raadslid; Duffel. 

2. Mevr. Housen-Leen; gepen, onder
wijzeres; gemeenteraadslid; Mol. 

3. Van de Werf Alfons; twvenler; 
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-Schorre wegen; on

derwijzeres; Lier. 

Plaatsvervangers 

1. rubbeckx Alfons; lic. handelswe
tenschappen ; gemeenteraadsUd; 
Geel. 

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

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

4. Vander Stichejen Leo; bediende; 
Turnhout. 

5. Nys Juul; fabriekarbeider; Booi-

Advokaat Jo Belmans 
Eerste kandidaat Kamer, Turnhout 

TURNHOUT 
KAMER 
1. Jo Belmans; advokaat, lic. pol. en 

soc. wetensch., gemeenteraadslid, 
Geel. 

2. Geert Marijnissen; landbouwer, 
oud-gemeenteraadslid, Meerle. 

3. Carlo Van Eisen; bediende, lic. 
adm. en soc. wetensch., gemeente
raadslid, Mol. 

4. Flander Holemans; groothande
laar, eerste schepen, EamseL 

5. J an Geudens; bouwarbeider, oud-
schepen, Vorselaar. 

6. Godfried De Greef; industrie-apo-
teker, gemeenteraadslid, Turnhout. 

7. Hugo Draulans; tandarts, Dessel. 
Plaatsvervangers 
1. Bert Hermans; doctor in de weten-

s c h a p e n , Beerse. 
2. Frans Van den Bruel; technicien 

RTT, Hulshout. 
3. Bruno Geysen; mijnwerker, repor

ter. Vorst. 
4. Herman Verboven; houthandelaar. 

Geel. 
5. Gustaaf Mertens; landbouwregent, 

Oevel. 
6. Guy Ergo; bediende-boekhouder, 

Houtvenne. 

AALST 
KAMER 

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

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

3 De Brul Frans; gemeenteraadslid; 
opsteller; Aalst. 

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

5. De Kerpel Albert; gemeenteraads
lid; «ijveraar; Erembodegem. 

6. Vandenberghe J an ; ingenieur; 
Aalst. 

Plaatsvervangers 
1. Van Overstraeten Ant<M)n; Joaima-

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. earlier 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; gemeenteraadslidJ 
bediende; Denderhoutem. 

Plaatsvervangers 
1. Den Haerynck Albert; nijveraarj 

Oudenaarde. 
2. De Brul Frans; gemeenteraadslid;" 

opsteller; Aalst. 
3. 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 

OUDENAARDE -RONSE 
KAMER 
1. Cosyns Gies; kunstschilder, Kwa-

remont. 
2. Nachtergaele Rik; nijveraar, Ou

denaarde. 
3. Cosyns Jef; landbouwer, Neder-

brakel. 
Plaatsvervangers 
1. Baertsoen Dirk; ingenieur, Kruis-

houtem. 
2. HoUevoet Juul; technieker, El-

segem. 
3. Thomaes Jan ; tekstielarbeider, 

Wortegem 
4. Huysman Hubert; wever, Oude-

naarde-Eine. 
5. Vandenabbeele Paul; drukker, Ou-

denaarde-Edelare. 
6. Dr Van Leemputten Richard; ge

neesheer, Velzeke. 

Br Van Leemputten 
Eerste kandidaat Kamer *alst 

HOE KAN MEN GELDIG STEIiMEN ? 
Bi] de aanstaande parlements- en provincieraadsverkiezingen mag men, tn tegenstelling met de 
voorbije gemeenteraadsverkiezingen, niet panacheren of bont stemmen. Men lean — voor de Kamer, 
de Senaat en de Provincie — zijn stem telkens slechts aan één enkele partij schenken. Wie zij» 
Kamerstem verdeelt over tv\>ee lijsten, stemt ongeldig : zijn stem is onharroepeUik verloresi. Het
zelfde geldt voor Senaat en Provincie. 

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 achtei d* naaim van één der effektiero of 

plaatsvervangende kandidaten; 
— ofwel door één enkel b®U^Je zwart te maken axMier de naam van een effefctieve fcanctodaa* 

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 kan 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 vaaa éém entole kandidaat. 



4 DE VOLKSUNil 

cpnmrm 
open brief 

aan de heer Louis Kiebooms 

burgemeester van en te 

WILRIJK 

Heer burgemeester, 

Het heeft U behaagd, de Volksunie in u w gemeente de aanplak-
borden te ontzeggen en ze zodoende te beletten, op normale w i jze 
kontakt te nemen met de kiezers om b i jvoorbeeld haar nummer bekend 
te maken. Gi j motiveert uw beslissing met er op te w i jzen dat do 
Volksunie haar w o o r d niet gehouden heeft en dat Volksunie-propagan
disten affiches geplakt hebben op andere plaatsen dan degene die hen 
voorbehouden waren. 

We gaan, heer burgemeester, geen moeite doen om deze aant i j 
g ing te ontzenuwen. Het is inderdaad juist dat propagandisten van do 
Volksunie geplakt hebben op andere dan op voorbehouden plaatsen. 
En we zullen onze buik eens rechtuit spreken : erg veel graten v inden 
w e daar niet in. 

Begri jp ons goed, heer burgemeester. Zoals iedere normale en 
niet door pol i t ieke hartstocht verbl inde mens geven w i j er de voorkeur 
aan, dat een kiesstri jd zou kunnen gevoerd worden zonder de geldver-
spi i lende en energieverkwistende p lakker i j . W i j zi jn persoonli jk do 
mening toegedaan dat er inderdaad andere middelen zi jn om het k ie
zerskorps te bereiken dan de plak- en kalkborstel en de vieze sporen 
daarvan langsheen onze wegen. 

Er zi jn andere middelen, heer burgemeester. En de p lakker i j zou 

totaal overbodig worden , indien deze andere middelen zonder onder-

scheld des persoons of der over tu ig ing op volstrekte demokratische en 

rechtvaardige wi jze ter beschikking gesteld worden van ieder die het 

aanbelangt. Laat ons eens even onderzoeken, of dat het geval is. 

Daar is. Lode, vooreerst de zaak der zgn. 'nat ionale" l i jstnummers. 

O p een volkomen ondemokratische en onsport ieve wi jze eigenen de 

grote part i jen zich het recht toe, een week vroeger dan de anderen een 

nummer te t rekken, één en hetzelfde nummer voor heel het land. Deze 

keer is de nummerkomedie nog misselijker dan anders ver lopen : dank 

z i j o.m de bemoei ingen van twee uwer part i jgenoten, zi jn de kommu-

nisten er in geslaagd zich als "nat iona le" part i j te doen aanvaarden en 

kregen ze een 'nat ionaal" nummer. 

Het is, heer burgemeester, onvermi jdel i jk dat de kleinere part i jen 
— of, het woo rd is juister : de échte opposit iepart i jen — gedwongen 
worden om die handikap van een verschi l lend nummer op verschil lende 
plaatsen en van een nummer met een week vertraging te overwinnen. 
Het is misschien niet helemaal zoals het hoort volgens de regels van 
de estetica, maar het l igt in de l i jn der dingen dat de verhoogde in 
spanning om de handikap in te lopen ook op de telefoon- en elektr ic l-
teitspalen tot ui t ing komt. 

Er is vervolgens, heer burgemeester, de onsport ieve wi jze waarop 
de groten ' zich lekkertjes de T.V.- en radio-ui tzendingen voorbehou
den a rato van driemaal zoveel als de Volksunie. Ook deze we in ig 
demokratische en onsport ieve houding is niet van aard, de propagan
disten der niet-nationalen aan te sporen tot skrupuleuze eerbiedig ing 
van de regels. 

Waarom zouden zi j t rouwens ? O p iedere straathoek in heel hef 
land kan iedereen er zich van overtu igen dat de zogezegde "nat iona len" 
hun hielen feesteli jk vagen aan de overeenkomst die zi jzelf hebben 
gesloten en plechtig ondertekend. Overal in heel het land plakken de 
zgn. "groten ' op iedere schutt ing die maar even binnen handbereik 
val t . Ik hoorde nog nooit van een burgemeester, die ergens een der 
dr ie sakrosanten de off ic iële borden ontzegde omdat zi j hun boekje 
te buiten gegaan waren. 

Bij mi jn weten zi j t g i j de enige burgemeester — nochtans noemt 
g i j u in alle bescheidenheid "de lankmoedigheid en het gedu ld in per
soon ' — die een part i j van de off ic iële borden-p lakker i j hebt u i tge
sloten, ik kan mi j niet van de over tu ig ing ontdoen dat zulks een daad 
van pure machtswellust is. De daad van een pol i t ieker — betrokken 
par t i j in het deba t ! — die vaststelt dat (al le truukjes en onsport ieve 
maatregelen ten spi j t ) de propaganda van de tegenstrever effectiever 
is en massaler dan de eigen propaganda. En die dan maar "de lange 
«rm der w e t " inschakelt. 

De honderden P.V.V.-, B.S.P.- en C.V.P.-burgemoestors elders In 
het land, die hun eigen geestes- en part i jgenoten ongestraft hun nach
te l i jke plakarbeid laten verrichten op off ic iële on andore borden, z i jn 
even zoveel logenstraff ingen van uw bewer ingen en aanklachten tegen 
u w machtsmisbruik. 

O p 23 mei zul len we — ook to Wi l r i j k — de neuzen to l len. En da 
lange gezichten. O.a. het zoor lange on groene gezicht van een burge
meester die or desondanks niet In geslaagd is, de opmarsj van de 
Volksunie in i l j n eigen gemeente fo stui ten. 

ROOD IS GEEL... 

In het Antwerpse zijn de 
« grote » partijen wakker ge
schoten en hebben langs de 
post de kiezers en kiezeressen 
kond gedaan dat zij alleen de 
goei zijn en alle andere de 
slechte. 

Opvallend is weer eens dat 
de C.V.P. enkel de P.V.V. en 
de Volksunie aanvalt, maar 
geen kwaad woord weet over 
hun boezemvrienden van de 
B.S.P. 

Bovendien kunnen beide 
pamfletten naast mekaar ge
legd worden : dat van de 
C.V.P. heet : Wij bouwen 
verder, dat van de B.S.P. : 
Bouw mee ! 

Zou het niet veel goedkoper 
(en eerlijker) zijn geweest 
indien de vriendjes samen één 
pamflet uitgegeven hadden ? 
Onder de titel : «De C.V.P. 
bouwt met de B.S.P.» ? 

...EN GEEL IS ROOD 

De overeenkomst tussen 
C.V.P. en B.S.P. voor het 
vormen van de Bestendige 
Deputatie van de Provincie 
Antwerpen zou reeds klaar 
zijn. Na de samenwerking in 
de regering, in verschillende 
belangrijke gemeenten, nu 
ook in de Provincie ! Zulks 
tegen de wil in van de over
grote meerderheid der C.V.P,-
kiezers. 

Op 28 mei komen de pro
vinciale raden reeds samen 
voor het kiezen der besten
dige deputatie. In Antwerpen 
Antwerpen wordt het de zo
veelste misselijke koehandel. 

V . U . - P R O P A G A N D A 

Vorige week hebben we 
reeds gemeld hoe de V.U. 
reageerde oi) het verzoek, 
« verbintenissen » aan te gaan 
in verband met het plakken 
van propaganda. 

Men deelde ons mede dat 
vele gemeenten de partijbe
sturen voor hetzelfde doel 
hebben samengeroepen. Op 
sommige plaatsen hebben de 
V.U.-mensen flink van zich 

af gebeten en de schijnhei
ligheid der kleurpartijen aan
geklaagd. En beloofd geen 
bomen te zullen omzagen zo
als de C.V.P. in de school
strijd, of geen auto's om te 
kantelen zoals de B.S.P. in de 
grote staking van 1960/61... 

DE NIEUWE 

Meer en meer verzeilt « De 
Nieuwe » in dubbelzinnigheid. 
We vragen ons af of de grote 
reklame voor de «Reinaert-
reeks» van het A.C.W. daar 
voor iets tussen zit. 

De redaktie speelt het 
klaar, wekenlang over poli
tiek, verkiezingen en partijen 
te schrijven zonder de Volks
unie te noemen. Voor wie 
goed wil Ingelicht zijn, is het 
blad dan ook streng te mi j 
den ! 

LEVE DE KUMUL I 
De «par taa i» heeft een 

zonderlinge opvatting van het 
vervullen van een mandaat . 
Op de B.S.P.-Ujsten voor Ant
werpen komen fantastisch 
veel burgemeesters en sche
penen voor : op de Kamer-
lijst 8 bij de eerste 10, op de 
Senaatslijst 3 bij de eerste 4. 
Het zijn natuurlijk stuk voor 
stuk supermensen die dag en 
nacth kunnen werken (cfr. 
Lode de pintenhouder) ! 

M O T I E 

Het provinciaal komitee 
van de Volksunie Antwerpen 
stelt vast dat pp nationaal 
vlak de vrije meningsuiting 
in verband met de komende 
verkiezingen eenzijdig en on-
demokratisch wordt beknot 
ten nadele van de Volksunie. 
In radio en in T.V. worden 
aan de drie traditionele par
tijen, de C.V.P., de B.S.P. en 
de P.V.V. ruime zendtijden 
toegekend. Aan de Volksunie 
daarentegen werd slechts één 
enkele verkiezingsuitzending 
in radio en T.V. voorbehou
den. 

Deze onverdedigbare dis-
kriminatie wordt voortgezet 
op lokaal vlak. Het heeft er 

de schijn van dat met mede
plichtigheid van de lokale 
besturen een algemene po
ging wordt ondernomen om 
de Volksunie te beletten, 
kontakt te nemen met het 
grote publiek. 

Het provinciaal komitee 
van de Volksunie Antwerpen 
klaagt In het bijzonder het 
kleingeestig machtsmisbruik 
aan ,van de heer Kiebooms, 
burgemeester van de gemeen
te Wilrijk, die weigert aan de 
Volksunie een plaats In te 
ruimen op de officiële ge
meentelijke aanplakborden 
van Wilrijk, die ter beschik
king van de diverse partijen 
worden gesteld. 

Omwille van dit misbruik 
van zijn ambt zal tegen de 
heer Kiebooms klacht inge
diend worden bij de heer 
Gouverneur. 

LOGICA 

«De Standaard » van ver
leden woensdag brengt een 
uitvoerige echo over een ver
klaring van de Waalse fede
ralist prof. Perin, die gezegd 
heeft dat hij de voorkeur 
geeft aan de CVP boven de 
Volksunie als Vlaams ge-
spreks-partner. 

« De Standaard •» meent 
daaruit te rnogen besluiten 
dat de Vlaamse CVP absoluut 
onverzwakt uit de verkiezin
gen moet komen. 

Deze rpdenejing is des te 
eigenaardiger omdat enke
le dagen geleden diezelfde 
« Standaard > de Vlaams
nationalisten waarschuwde 
tegen de Waalse federalisten 
die — volgens het blad al
thans — te kwader trouw 
zijn. 

Zo is de « Standaard » : 
indien de Waalse federalis
ten rnet Vlaams-nationalis
ten omfeaan, zijn het ver
dachte en gevaarlijke kerels. 
Indien zij echter de voorkeur 
geven aan de Vlaamse CVP, 
dan zijn zij plots gezagheb
bende figuren, wier mening 
uiterst belangrijk is 

« De Standaard » is aan 
haar vierjaarlijkse « boch
ten-periode » bezig. 



Verkiezingsfonds 
De Volksunie heeft een zéér, léér lange verkiezingsstrijd gevoerd. Op de 

meeste plaatsen is men onafgebroken in het getouw geweest van voor de 

gemeenteverkiezingen tot bij de huidige kampanje: dat betekent drie-kwart 

jaar van rusteloze aktivlteit, van verhoogde inspanningen, van onafgebroken 

investeringen in propagandamateriaal. 

Iedereen is het er over eens : de Volksunie was tijdens de eerste fase van 

de huidige kiesstrijd veruit het aktiefst. Voor de laatste ruk en de klimaks 

is nogmaals een maximale inspanning van iedereen nodig. 

Verleden donderdag kwamen we op het T.V-scherm. Degene onzer lezers 

die de gelegenheid hadden ons programma te zien, zullen het er wel over 

eens zijn dat ook daar de resultaten in stijgende lijn zijn : bij de gemeen

teverkiezingen waren we stukken beter dan bij de verkiezingen van 1961 

en deze week hebben we de uitzending van de gemeenteverkiezingen 

terug overklast. 

We konden dat, omdat we op voorhand uw financiële steun in ons T.V.-pro-

gramma hebben geïnvesteerd. 

Indien U tevreden waart, dan vraag ik U dringend : help ons nu achteraf de 

onkosten bestrijden. Stort vandaag nog op per. 1476.97 van Volksunie, 

Brussel 1 (vermelding « voor Verkiezingsfonds » ) . 

Mr. F. Van der Eist 

algemeen voorzitter. 

Ot VOLKSUNIE 

DERTRAND.. . 

Met de zegen van minister 
Bertrand en in strijd met de 
taalwet is het personeel van 
de centrale diensten van de 
Nationale Maatschappij der 
Be gische Spoorwegen sa
mengesteld in de verhouding 
van 6 franstaligen voor 5 Ne
derlands Laligen. 

Dat volstaat echter niet 
voor de bazen van de NMBS: 
ook bij de uitvoerende dien
stee van de Brusselse agglo
meratie geeft zij aan de Wa
len de posten die deze graag 
hebben. En de Vlaamse mi-
n.s;<"er laat begaan 

B\i groep Brussel van de 
D'enst van de Baan zijn er 
viit posten van technisch in
specteur en tot in 1964 wa
ren er daarvan drie bezet 
door Walen en twee door 
Vlamingen Een van die Vla
mingen werd dan overge
plaatst naar een andere 
standplaats en vervangen 
door een Waal, zodat de ver
houding werd : vier Walen, 
één Vlaming Het strafste 
van het geval was wel dat 
de twee oudste kandidaten 
voor de vacatuur Vlamingen 
waren; zij werden heel een
voudig opzij gezet ten bate 
van een jongere Waal, die 
evenwel het voordeel had 
dat hij militant was van de 
socialistische ACOD! 

Het Verbond van het 
Vlaams Overheidspersoneel 
(VVO) tekende protest aan 
bij minister Bertrand maar 
de^e legde de zaak uit op zijn 
eigen manier. 

EN DE N.M B.S. . . 

Volgens de minister waren 
er bij groep Brussel van 
Dienst Baan geen vijf tech
nische inspecteurs zoals het 
W O schreef (en zoals iedere 
ingewijde weet) maar wel 
zes, waarvan twee bij de re
gionale directie en vier bij 
de uitvoerende diensten. De 
klacht van het VVO betrof 
de uitvoerende diensten en 
was ongegrond omdat er bij 
deze diensten nu twee Waal
se en twee Vlaamse techni
sche inspecteurs zijn. 

Het VVO heeft aan de Mi
nister doen opmerken dat hij 
verkeerd was ingeHcht dat 
er inderdaad slechts vijf 
technische inspecteurs op 

g'roep Brussel waren en dat 
de zesde, die er werd bijge-
sleurd omdat he t in het 
kraam van de NMBS paste, 
behoorde tot een andere 
dienst, waarin de Walen trou
wens ook in de meerderheid 
zijn. Het is een onweerleg
baar feit dat groep Brussel 
van Dienst Baan telt : twee 
Waalse technische inspecteurs 
bij de regionale Directie, twee 
Waalse en één Vlaamse bij 
de uitvoerende diensten, sa
men dus vier Walen en één 
Vlaming. 

Dit betoog van het VVO 
kan niet weerleegd worden, 
en minister Bertrand gaf 
zich zelfs de moeite niet het 
te proberen. 

Hij antwoordt niet meer. 
Indien de Vlamingen ock 

de laatste post van technisch 
insnecteur bij de dienst van 
de Baan te Brussel wiVen 
kwijt geraken weten zij voor 
wie zij moeten stemmen : 
voor minister Bertrand en 
voor de andere CVP-ers aan 
wie hü ziin minister-porte
feuille te danken heeft. 

GEESTDRIFTIGE 

MEETING... 

Het onmogelijke Is waar
heid geworden ! Het was een 
waagspel om de grootste zaal 
van Oostende te huren voor 
een meeting ! 

Op donderdag 6 mei liep de 
zaal van « 't Wit Paard » te 
gen acht uur nokvol (volgens 
een benaderende telling : 
niet minder dan 925 man !) 
om te luisteren naar onze 
nationale voorzitter Mr van 
der Eist en naar Drs. M. Cop-
pieters. Van prestatie gespro
ken ! En dat in het hartje 
van het verfranste Oostende ! 
Tussen de aanwezigen (b^Jija 
allen van de stad zelf) be
vond zich veel jeugd en tal
rijk waren de nieuwsgierigen 
ook uit andere partijen die 
eens kwamen kijken, meestal 
in de hoop te kunnen grin
niken over een verwachte 
mislukking. 

Gemeenteraadslid Leo van 
de Weghe, die in de stadszaal 
al veel roet in het eten van 
het C.V.B.S.P.-stadsbestuur 
geworpen heeft, kon met gro
te tevredenheid de vergade
ring openen, omringd door 
de lijstaanvoerders burge
meester Lootens, M. Zwaene-

poel, L. Mertens en de nieuwe 
kandidaat ir. O. Huyghe-
baert 

Mr. van der Eist kwam als 
eerste spreker aan de beurt 
en wist op briljante manier 
het verraad der zgz. grote 
partijen te ontleden bij ge
legenheid van de grendel

grondwet. 
Het was een klare en dui

delijke uiteenzetting die 
zichtbaar ook andersdenken
den onder de indruk gebracht 
had. 

...TE OOSTENDE 

Een onvermoeide Maurits 
Coppieters verdedigde het 
federalisme, bekeek onze 
strijd vanuit een Europese 
vizie en onderstreepte het 
sociaal programma van de 
part i j . 

Herhaaldelijk knalde geest
driftig applaus door de zaal 
en Coppieters wist tot besluit 
zulke laaiende geestdrift op 
te wekken dat hij meerdere 
minuten lang werd toege
juicht. 

Sommige «louter nieuws
gierige » toehoorders keken 
wel erg bedremmeld na deze 
toespraak, doch zij konden 
geen speld krijgen tussen de 
klare logica van de beide 
sprekers. 

Leo van de Weghe deed tot 
besluit nog een warme op
roep, gaf terloops een flinke 
zijstoot aan onze « nobele » 
gouverneur en spontaan werd 
door de massa de Vlaamse 
Leeuw gezongen! 

Sedert 11 oktober zetelt 
voor het eerst in België's be
staan een nationalist in de 
stadsraad. De meeting van 6 
mei bewijst, dat hij de voor
bode is van een schitterende 
zegepraal op 23 mei! Zelfs te 
Oostende laait de geestdrift 
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zo hoog op dat we ons niet 
meer tevreden stellen met 
slechts één gekozene! 

P . P . 

Gedurende de eerste we
reldoorlog werden de gen
darmes, die achter het eigen
lijke front stonden om deser
tie en vlucht te beletten, de 
piottenpakkers genoemd. Dit 
scheldwoord werd door de 
legeroverheid op de index 
geplaatst en sindsdien had
den de soldaten het over de 
P.P.'s Maar daarover willen 
we het niet hebben ! 

De P.P.'s die wij bedoelen, 
zijn de aanvangletters van 
persoonlijke propaganda, het 
goedkoopste en machtigste 
wapen in verkiezingsstrijd. 

We doen een dringend be
roep op alle lezers, leden en 
simpatizanten om gedurende 
de laatste faze allemaal geest
driftige P.P.'s te worden. 
SpreeTc vrienden, kennissen, 
familieleden en werkmakkers 
aan. Telefoneer naar de 
laatste wijfelaars. Stuur een 
kaartje of een brief naar 
tante Kati in een ander ar
rondissement. 

P.P.'s moeten er vooral véél 
zijn in Brabant. En wie van 
buiten Brabant een vriend 
of familielid in het Leuvense 
of Brusselse heeft, geeft even 
een seintje : te Brussel num
mer 12 en te Leuven nummer 
5 is telkens Volksunie. 

Vandaag nog doen. En een 
week lang volhouden l 

Meeting te Oostende : overrompelend succes en voorbode van definitive Volksunie-doorbraak 
in West-V laanderen 
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Te Tongeren werd er een 
BSP-meeting georganiseerd 
met als spreker- de neder-
landsonkundige minister van 
buitenlandse zaken P.H. 
£p©ak. 

Dat is de BSP-mentaliteit 
anmo 1965 : een partijbons, 
die sinds een halve eeuw ak-
tietf in de politiek zit en sinds 
decennia in de ministerzetel, 
maar die het vertikt ook 
maar één woord Nederlands 
te leren, wordt losgelaten op 
de kiezers in een totaal 
Vlaamse stad 

Men stel" e zich even voor 
dat een fransonkundige mi
nister (dat bestaat natuur
lijk niet; wie geen Frans 
kent, wordt geen miiïiste-r) 
in het Nederlands het woord 
zoa gaan voeren op een BSP-
meeting te I-mk. Hij kwam 
eenvoudigweg de zaal niet 
bmnen! 

PROTEST 
TE TONGEREN 

Maar ook de Vlamingen be
ginnen er genoeg van te krij
gen, dat men hen op mee
tings franskiljonse bourgeois 
voorschotelt als «sociale» 
voormannen 

Op de Spaak-meeting te 
Tongeren werd luidruchtig 
geprotesteerd door jongeren 
van diverse politieke strek
king : Volksunie, Jong-So-
ciaHsten en zelfs enkele jon
ge C.V.P.-ers 

Hoe onbegrijpelijk het ook 
moge schijnen : « Het Volk » 
vond daarin graten en praat
te de socialistische « Volks
gazet V volkomen naar de 
mond Nadat Schildwacht 
zich jarenlang onsterfelijk 
belachelijk heeft gemaakt 
met vaak oerstomme «radi-
kaaï-Vlaamse» praat, wordt 
hij thans in de laatste dagen 
vóór de verkiezingen de ver
dediger van franstalige mee
tings in Vlaanderen f 

De vroegere Vlaamse secia-
listen kloegen in de dertiger 
jaren vaak over het «ver
taald socialisme» van de 
,B.W_P. : gedacht m het 
iFrans en overgezet in het 
'Nederlands ten behoeve van 
het Vlaamse kiesvee. 

De huidige B.S.P.-ers ver
talen zelfs niet meer : ze 
laten Spaak los op Vlaande-
rea ! 

TEKSTIEL BEDREIGD 

In de tekstielnij verheid 
gaan de zaken steeds maar 
slechter. Na een. paar spekta-
kulaire fabriekssluitingen in 
het Gentse, is de krizis nu 
ook merkbaar geworden el
ders in Oost-Vlaanderen en 
vooral in het Aalsterse. Som
mige bedrijven hebben reeds 
verplichte werkloosheidsda-
gen ingevoerd. 

De belangrijkste oorzaak 
van deze krizis is de sterk 
gestegen invoer van garens, 
weefsels, en konfektiegoeöe-
ren uit ontwikkelingslanden 
of uit landen die dumping
praktijken toepassen. Zo 
steeg de invoer van katoen, 
die in 1962 s'eehts 471 ton 
bedroeg-, in 19&4 tot meer 
dan het tienvoudige; hetzij 
5 909 ton. 

De schuld daarvoor ligt bij 
de huidige regering die, net 
als de vorige regeringen 
trorawens, bij het afsluiten 
"an intem-ationale handels
akkoorden volledig de belan
gen van de Vlaamse nijver
heid over het hoofd ziet. 

Zo wordt sinds altijd het 
Vlaams belang ondergeschikt 
gemaakt aan de belangen 
van de Waalse grootindus
trie. 

En het kwart miljoen 
Vlaamse tekstie'arbeiders 
kan een.s te meer met kom
mer en zorg de toekomst in
zien. 

IN MEMORIAM 

LODE BAEKELMANS 

Te Antwerpen overleed 
verleden dinsdagavond op 86-
jarige teeltijd de gekende 
letterkundige Lode Baekel-
mans. 

Baekeknans was eeti echt 
kind van Antwerpen Gebo
ren en getogen aan de water
kant is hij zijn inspiratie 
blijven zoeken in de haven 
en in zijn geboortestad. 

Hij beweest Antwerpen 
trouwens zeer belangrijke 
diensten, o.m. door de reor

ganisatie en de Bittareiding 
van het biblioteekwezen en 
door de uitbouw van het 
(ook voor de geschiedenis 
der Vlaamse Beweging) zeer 
interessante Archief en Mu-

zeum voor het Vlaams Kul- • 
tuurleven. 

Lode Baekelmans gold offi
cieel als een man van «links». 

Hem politiek katalogeren is 
echter onmogelijk; daarvoor 

was hij te zeer een echte hu
manist en een " verdediger 
van iedere verdrukte in aUe 
omstandigheden. Hij volgde 
met zeer grote belangstelling 
de Vlaamse Beweging en 
maakte van zijn simpatie 
voor de politiek-strijdende 
vlewgel ervan geen geheim. 

Na de oorlog was hij, te
midden van de uitspattingen 
der repressie, een der zeer 
zeldzame rechtvaardigen die 
het dierven opnemen voor de 
underdog. 

Lode Baekelmans was een 
schoon en ingoed mens, een 
rasecht sinjoor en een groot 
Vlaming. Hij verdient véél 
meer dan dit haastig Vlaams-
nationaal in memoriam in 
verkiezingstijd; we nemen 
ons voor binnen enkele we
ken uitvoerig op leven en 
werk van Baekelmans terug 
te komen. 

DE PROFESSOR 

Het « Front des francopho
nes » te Brussel telt onder 
zijn kandidaten o.a. ook pro
fessor Lagasse van de Leuven
se Alma Mater. 

Stel u voor dat een Leuven
se prof het in zijn hoofd 
haalde om op een Volksunie
lijst te gaan staan. Jo Bel-
mans, onze kopman voor de 
Kamer in het arrondissement 
Turnhout, vloog in 1961 als 
leraar buiten op het kollege 
van Geel, omdat hij reeds toen 
V.U.-kandidaat was. 

De toekomst 
Te goeder trouw en wellicht ook wel 

wat naïef hebben we een heie tijd ge^ 
loofd dat het waar was wat bladen als 
« De Standaard » schreven ; in ra<ïio- en 
tele\i.sie is de kultiiurautonomie in feite 
verwerkelijkt. Daar kan men ongehin
derd, met vanzelfsprekendheid Vlaming 
zijn. Dat rtil in de mitzcndingen niel al te 
duidelijk tot uitdrukking kwam, be-
seh(mw(jen we dan ma-a'r als een gevoJg 
van de/e vanzelfspirekeBéheid. Een scwrt 
rusten op de lauweren die anderen ver
worven tia,d(leiii. 

Ook déïe illusie zijn we nxi kwfjt. We 
zijn een waarheid rijker geworden. En 
omdat we zo dichter bij de werkelijkheid 
staan, zien we duidelijker dan ooif het 
goed recht van onze houding. Hef beslTst 
onafhankelijke weelvblad « Humo » pu
bliceerde op (i mei een knap en duidelijk 
artiJtell vam twee voiMe Wadzifden oader 
de titel : « in de BRT blijft de vneriMÜ 
Frans ». Een .sprekende titel"! Sa-niert-
vartten dc^eii we niet : tracliet het artrkeE 
te le^en; '(»niiaet!aailide aa.nbevelii!D,g t}. 

In déze tO'P'S er wezen tij'ltïn'g van de 
Belgi.s«;he taalwetten worden biek-wawie 
Vlaam.sc inien>>CH ten s M t e als. Itraeebtea 
behandeld. En dil terwijl de dnak van .Ie 
Vtaam!»e aktie zich doet gelden. Wat zou 
er gebeoren als die druk weg viel ? Btj-
vtj«>rbeeld dwirdat alleen kniii|»ende 
krtefiilen onbetircigd de verkiezingen 
kunnen overheersen l 

Er ia eclater rawg miéér t Naar aaiilei-
(ïïng van de BP>T-st»ki:ng pobtsceerde 
hetzelfde o^nafhanLekike w e e k b l a d 
« Humo » en «>k « 't PaHieterIi,.e > tMU-
t tngewot» belangwekkende gegevens 
©ver de toestanden bij bet pervoraeel van 
dit iestilHut. Even verp<5liliekt al» om 
het even -welke dienst die van de pf>{i-
treke willekeur van een miinii!>{er afhangt. 
\(jch bekwaamheid ncK;h diploma heb-
ben veel belang : «Ie kleur van de partij
kaart is besli.ssend. Niet enkel om te be-
g.innen, maar het hele Jeven door t Voior 
alle verdere bevorderingen. Nattturlijk 
kunnen handige iaragci» onderweg wel 
eens van kleur veranderen. 

IS begonnen ! 
Dat is het wat ons te wachten staat . 

een blijvende behandefing a)s knecht, 
ongeaeW sitrdies, bekwaamheid en vaak 
zelfs fnnktie f Enkele hooggeplaatsten 
houden de schijn hoog, doen misschien 
o(>it eens iets voor hun volk, maar ver
andering die doorgrijpt doet er tient.al-
len jaren over... Rn dat terwijl onze 
« heren » nog geen grondwetfefijke 
waarborgen hebben ! Waf moeten ze 
innerlijk grinniken over die oerdomme 
Vlamingen die hun eigen muilkorf aan 
het maken zijn, die schreeuwen dat ze 
nooit iefs anders hebben nagestreefd ! 

Dat is wat ons te wachten staaf : een 
radikale, schijnheilige en sluwe uit
schakeling van elke vorm van demokra-
tïsch recbt op zelfstandige houding of 
eigen mening. In Oost-Duitsland (dat 
geloofd en verdedigd wordt door Huys-
maiaia en Strtiye 1> geldt de leuze « Die 
Partei hat immer Recht », de partij heeft 
attipd gelijk l Die woorden worden hier 
niet nitgesprwken, maar de daden wor
den gesteld l En daar zijn honderden 
getuigen v«>or - maar ze moeten zwijgen, 
ten minste in het openbaar I 

Kruipende knechten en achterbakse 
tyrannen bieden zich aan ons aan om 
onze vrijheid als Vlaming en onze deino-
fcratiscbe rechten als gelijkwaardige 
burgers in deze slaat te verdedigen... Het 
meest onzinnige unitarisme verdedigen, 
samen met bet Brusselse administratieve 
waterhoofd, ook af kost dit ons een blij
kende bezetting door arrogante rassis-
ten ! De demokralie gelijkstellen met het 
enge parltÉbelang en de demokratische 
oppo.sitie trachten te wurgen ! Dat is 
inderdaad de toekomst die begonnen is, 
die dreigender dan ooit, sluw^er dan (K ît 
vtïorbereid wordt ! 

En toch is hun defaitisme voelbaar. 
hun berusting in het verlies wordt nu al 
uitgesproken. Want zij vrezen hén die 
de moed hebben tol demokratische oppo
sitie, die vrij en Vlaams willen werken 
en leven f . 
Zij vrezen omdat kruipers ook altijd laf 
zijn ! 

Nemrod. 

N 
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. . W O R D E N DE ZETELS BEREKEND? 

UNNDw na vmoiai MNHDIIBI 
Nadat het aantal zetels berekend werd waarop een lijst recht heeft, moet 

worden uitgemaakt welke kandidaten ze zullen bezetten. Hiervoor dienen 
volgende regels nageleefd : 

1) Het aantal stemmen van de lijst ( = kiescijfer) wordt gedeeld door het aan
tal behaalde zetels + 1 (weer wordt hier het stelsel D'Hondt toegepast) . Zo 
bekomt men ket "dffer van v«rkiesbaarheid". 

2) De lijststemmen (kopstemfnen) worden verdeeld over de kandidaten in de 
orde van hun voordracht op de lijst en dit tot ze het cijfer van verkiesbaarheid 
liebben bereikt. Hiertoe worden dus hun eigen naamstemmen aangevuld met 
zoveel lijststemmen als nodig is, totdat deze uitgeput zijn. 

3) Voor de opvolgen gebeurt een nieuwe verdeling der liiststemmen, doch 
iiierbij worden de naamstemmen der effektieve kandidaten gevoegd. I ^ "pot" 
is hier dus groter. Verder bandeit men op dezelfde wijze als voor de effektieve 
kandidaten, met hetzelfde cijfer van verkiesbaarheid. 

Een voorbeeld zal deze teorie du i 
del i jk maken. Nemen we een (ijst die 
volgende cijfers behaalde : kiescijfer 
3 2 . 8 1 1 ; l i jststemmen 24.175; 2 zetels. 
Het cijfer van verkiesbaarheid is dus : 
32 .811 /2 + 1 = 10,937. Een kandi
daat moet dus d i t aantal stemmen be
reiken om verkozen te z i jn . 

Nemen we de verdeling der naam
stemmen zoals in tabel 7 : 

W i j stellen dus vast dat voor de op
volgers 31.813 stemmen als " p o t " 
worden genomen^ hetzi j kiescijfer 
32.811 - de naamstemmen van de op
volgers 998, terwi j l voor de effektieve 
kandidaten enkel de li jststemmen 
^24.175) in aanmerking kwamen. 

U i t het voorbeeld b l i j k t ook dat een 
kandidaat die niet zeer gunstig ge
plaatst staat op de lijst der effektieven, 

' f i e t zeer moei l i jk heeft om met naam
stemmen verkozen te geraken, vermits 
h i j geen enkeSe stem u i t de pot bi^-
kn jg t . Om d i t te bereiken zou men 
ofwel de kopstem moeten afschaffen, 
ofwel zouden 2 / 3 van de kiezers naam
stemmen moeten uitbrengen. 

Voor de opvolgers, waarvan er Het 
du t^e le aantal der effektieve verkoze-
nen (met max. 6) moeten aangeduid 
worden, was de pot op na kandidaat W , 
zodat voor de rest louter de naam
stemmen speelden. 

PROVINCIIRAADSVERKIEZINCEN 

Hoewel wettelijk niet verpJicht, 
worden tegenwoordig de provincie-

raadsverkiezingen gel i jkt i jd ig met de 
parlementsverkiezingen gehouden. La
ten we hierna beknopt, en aan de hand 
van een voorbeeld u i t 1'961 in het arr. 
Antwerpen, nagaan hoe de zetelverde
l ing gebetjrt. 

In grote lijnen is de werkwi jze iden
t iek aan deze gevolgd bi j de parle
mentsverkiezingen. Er z i jn ook hier 2 
fazen : deze van de rechtstreeks toe
gekende zetels en deze van de bi jko
mende of geapparenteerde zetels. 

T^iMse verschillen moet U onthou
den : Ten eerste wordt hier niet ge
werk t met lokale breuken om na te 
gaan waar een zetel valt, maar wel 
met overschotten. En ten tweede wor
den de opvolgers niet aangeduid onder 
een afzonderli jke rangschikking, maar 
wel onder de niet verkozen kandida
ten. Natuur l i jk weet U reeds, dat voor 
de provincieraadsverkiezingen men in 
de eerste faze per distr ikt werkt (voor 
het parlement per arrondissement), en 
dat men bij de apparentering de kies-
cijfers per arrondissement samentelt 
(voor het parlement per provincie). 

Laat ons nu in tabel 8 de resultaten 
vsn 1961 in het kiesdistrikt Antwerpen 
nagaan : 

Er blijven nog 3 van 22 zetels toe 
te kennen Vooraleer aan de 2e faze 
te beginnen, moeten we eerst nagaan 
o f de parti jen het kworum haalden in 
één der vier distr ikten van bet arr. 
Antwerpen, Hierbij bleek dat de klei

ne lijsten (Zelfstandigen, Nat. Bewe
ging en Progressisten) nergens 2 / 3 
haal<4en van een rechtstreekse zetel. 
De overige 5 partijen doen dus mee 
aan de apparentering; de kommunisten 
behaalden immers in het distr ikt An t 
werpen 5.934 stemmen terwi j l daar 
het kworum 8.563 X 0,66 = 5.708 
was. 

in de andere distrikten bleven nog 
volgende zetels over : Borgerhout 2, 
Boom 2 en Ekeren 3. In totaal dus met 
Antwerpen nog 10 zetels te verdelen 
(op 55 in totaaO. 

De 2e faze bestaat uit de metode 
der kotiënten : zoals voor het parle
ment worden de kiescijfers ttotalen per 
arr.) gedeeld door het aantal recht
streeks bekomen zetels H- 1. De boer
ste kotiënten geven recht op een b i j 
komende zetel. 

U i t tabel 9 leren we dat de VU nog 
2 bijkomende zetels kr i jgt n1. de Ie en 
de 4e. De CVP en de Liberalen k r i j 
gen er ook 2, de ESP 3, terwi j l de kom
munisten hun enige zetel in het arr. 
halen (die ook hun enige in de hele 
provincie was). 

Om na te gaan waar de bijkomende 
zetels vallen, moet men de overschot
ten vergelijken met elk distr ikt (per 
l i jst)). Ook hier kan het voorkomen 

zoals voor het parlement met de lo
kale breuken, dat er geen zetels meer 
beschikbaar bl i jven, zodat het volgen
de overschot in aanmerking komt . 

Voor de Volksunie wil len we het 
werk volledig doen : de overschotten 
beliepen : 3.918 in Antwerpen, 4.803 
in Borgerhout, 3.352 in Boom en 9.S70 
in Ekeren. 

De Ie bijkomende zetel gaat naar 
de VU in Eker&n, met het hoogste 
overschot (bezet door de betreurde 
meester PaeJindex u i t Brasschaat). 
Nadat de liberalen de 2e zetel haal
den (te Ekeren) en de kommunisten 
de 3e {te Antwerpen), kreeg de VU de 
4e bijkomende zetel en wel te Bor
gerhout, waar het tweede hocgste over
schot was. 

Herinneren we er t&i skate san, 
dat de VU in ] 961 in totaal 5 provwi-
cieraadszetels behaalde in de provin
cie AntiM&rpen op een totaal van 90. 

We fiopen dat onze lezers aati de 
fiand van deze artikelenreeks een be
ier insidit hebben veHcregen m de 
techniek der zetelverdeling. Ze is niet 
moeilijk, wanneer men steeds de 
lioofdregels voor ogen houdt. We zijn 
er van overtuigd dat deze regels voor 
de VU in 1965 zutlen toegepast worden 
op zeer fao|ge cijiers l 

E. Slosse. 

Tabel 7 
Kandidaat 

Opvolgers 

A : 5.125 t+ 5 ^ 1 2 ajststemnien = 10.937) ve rkoren ; 
B : 2.060 {+ 8.877 = 10.937) verkoren ; 
C : 965 ( + overschat 9.486 = 10.451) niet verkozav 
D en volgende : niet verkozen. 

420 f + H}.5J7 = i a . 9 3 7 ) I e opvolger ; 
128 ( + i9JM/9 = 1«.937| 2e opvo lger ; 
170 C+ 1flU4W7 = W.6S7) 3e opvolger ; 

45 
52 

183 . 4e opvolger. 

Tabel 8 
Toe te kennen zetels : 22. 
Kiesdeler, recht gevende op een rechtstreekse iete1 • 188.393/22 = 8 563 
Parti jen : CVP BSP PVV VU Komm. Andere 
Stemmen : 63.145 82.336 21.698 12.481 5.934 2.799 
Rechtr. zetels : 7 9 2 1 — 
Overschot 3.204 5 L 2 6 9 4.527 3.918 5,934 2.799 

Tabel 9 : 
CVP BSP PW VU KOhmii. 

Kiesc i j fe r : 211.757 197.499 48.194 40.469 1 1 3 9 2 
Rechtr. zetels : 21 

Ko t i ën ten : :22 = 9.625{7) :20 = 9.874(5) .4 12.048(2) :3 - 1 3 . 4 8 9 ( 1 ) : 1 = 1 0 9 2 < 3 ) 
23 = 9.206(9) 21=9 .484{ (« ) S =, «A^iéi 4 = 18.117(4) 2=5.é9S 
24 = 8.823 22 = 8.977(10) 6 = 8.012 5 = 8.093 
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De "grote,, nationale partijen 

voor de verkiezingen 

Opnieuw staan w!j voor de parlementsver

kiezingen en wordt aan de burgers de gela

genheid geboden een oordeel te vellen over 

de politieke partijen en hun verdiensten. Want 

hoe men het ook keert of draait en al kent 

de grondwet geen partijen, in werkelijkheid 

beheersen de politieke partijen het politiek 

leven en volgen de politieke mandatarissen 

gedwee de partij waartoe zij behoren — tot 

In haar dwaasheden toe 

Wi j kennen in ons land partijen die zich
zelf "groot" en "nationaal" en "traditioneel' 
noemen en die van uit de hoogte van hun 
monopolistische positie neerkijken op de rust-
verstoorders, de nieuwe partijen. 

Het komt ons nuttig voor ter gelegenheid 
van de verkiezingen de vraag eens te stellen 
of deze partijen zich ook "groot" getoond 
hebben in het staatsbeleid en of zij wel re
denen hebben om zo hoog van de toren te 
blazen. 

Wij kunnen dan best beginnen met de re
gering van Londen, waarvan de rekeningen 
nooit voorgelegd werden aan het parlement 
en dus ook nooit bekend gemaakt of goed
gekeurd. 

Onmiddellijk na de oorlog brachten deze 

"grote" partijen ons de repressie, die zo do-

magogisch( zo mateloos en ongebreideld was 

dat zij door alle weldenkende mensen scherp 

veroordeeld werd) . De repressiepolitiek was 

een ongehoord schandaal en de drie "grote" 

partijen zijn er solidair, gemeenschappelijk 

verantwoordelijk voor. Zij hebben daaren

boven steeds geweigerd de uitwassen van de 

repressie goed te maken. Zelfs tijdens de 

jongste legislatuur werden de schamele be

loften opgenomen In de regeringsverklaring 
(herziening van de administratieve epuratie, 
oorlogsschade voor de kleine incivieken) vier 
jaar lang uitgesteld en uiteindelijk niet gehou
den. 

Nauw verwant met de repressie was de 
koningskwestie die het land op de rand van 
de afgrond bracht, nogmaals door de schuld 
van de "grote nationale" partijen. Voor het 
Vlaamse land eindigde de koningskwestie 
met een zwaar prestigeverlies : de minderheid 
legde haar wil op aan de (overwegend 
Vlaamse) meerderheid door geweld en be
dreiging en de CVP die zich opgeworpen had 
als de verdedigster van de Koning en dia 
dank zij de koningskwestie de volstrekte 
meerderheid gekregen had ging door de 
knieën en liet de Koning vallen. 

Nauwelijks was de koningskwestie op pijn
lijke, want ondemokratische, wijze beslecht 
of de "grote" partijen stortten het land in de 
schor strijd. 

Een hunner meesterwer
ken : de taatgrensafbake-
ning, eenzijdig ten nadele 
van Vlaanderen. Op de foto 
hiernaast : het door de 
« Vlamingen» in de grote 
partijen verkwanselde E-
dingen. 

ren en werk te verschaffen aan de toen zo 

talrijke Vlaamse werklozen — verloren ge

gooid werden op de meest onekonomische 

wijze in de fameuze Waalse mijnen die nu 

gesloten zijn. Een van de meest dwaze geld

verspillingen waaraan men zich ooit schuldig 

gemaakt heeft. Toch zijn de verantwoordelij-

lastingen stevig aan te draaten en de bolas-
tingsbetalers de socialistische politiek van 
onbeperkte staatsuitgaven te doen betalen. 

De hervorming van de ziekteverzekering Is 
er een voorbeeld van. Niemand weet hoeveel 
miljarden deze hervorming zal kosten nie
mand weet of het land in een ongunstige 

Inventaris van twintig jaar 

Het is zeker niet misplaatst er aan te herin
neren dat de CVP, en vooral de toenmalige 
voorzitter van de CVP, de huidige eerste mi
nister Theo Lefèvre, er toen niet voor terug
schrikte aan te sturen op een ware burgeroor
log en alle middelen, ook geweld en een aan
val op het krediet van de staat, goed vond om 
de regering ten val te brengen. 

In diezelfde periode was het dat meer dan 

60 miljard frank — voldoende om de Indus

trialisatie van het Vlaamse land door te voe-

"« '"''!JW*pi'»»i«'i,fi*iiM̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  

Een ander 

meesterwerk : 

Hertoginnedal, 

eenzijdig ten nadele van 

Vlaanderen. 

Op de foto hiernaast i 

het door de « Vlamingen » 

in de grote partijen 

verkwanselde 

St Genesius-Rode 

"f\m\ 

ken nog steeds grote en wijze staatsmannen 
en ministers van State I 

Na de schoolstrijd kv/am de Kongo-krisis. 
De "grote" partijen bewezen eens te meer 
hun onmacht en hun onbekwaamheid om 
ernstige problemen op een ernstige wijze aan 
te pakken en op te lossen. Het eindigde spoe
dig in een grenzeloze verwarring, een bescha
mende kapitulatie en een vlucht voor verant
woordelijkheden. Eens te meer berokkenden 
de grote partijen aan het land ontzaglijke 
morele en financiële schade. Toch bleven zl{ 
"grote" partijen. 

De Kongo-affaire was nog niet van de baan 
of de herrie rond de zgn. eenheidswet be
gon : nu was het de beurt van de BSP om door 
wilde stakingen en geweld, tot grote schade 
voor het land, de regering ten val te brengen 
om zelf weer aan het bewind te komen. 

De CVP voerde een heftige kiesstrijd tegen 
de socialistische oproermakers In het teken 
van de vernielde autobus — doch achter de 
schermen was het akkoord over de vorming 
van een regering tussen Theo Lefèvre en Spaak 
reeds geklonken. Men hield eenvoudig de 
kiezers voor de aap ! 

Zelden zijn de kiezers zo schaamteloos be
drogen geweest dan door de CVP in 1961 — 
tenzij dan die keer toen de liberale partij 
25 % vermindering van de betastingen ba-
loofde I 

Na de verkiezingen van 1961 sprak niemand 
meer over de fameuze eenheidswet, noch da 
CVP, noch de BSP I 

Sedert de vorige verkiezingen hebben wi j 
kunnen "bewonderen" met hoeveel bekwaam
heid en takt de "grote" partijen enkele an
dera problemen aangepakt hebban : ele fis
kale hervorming, de hervorming van de ziek
teverzekering en de Vlaams-Waalse proble
men. 

Door de fiskale hervorming werd op aan
dringen van de socialisten de grondslag ge
legd om In de toekomst de schroef der be-

konjunktuur wal in staat zal zijn deze last te 
dragen. Doch niemand bekommert er zich 
om. Het getuigt van ongehoord gemis aan 
verantwoordelijkheidszin. 

De gezondheidszorg is van het grootste ba-, 
lang en het is dan ook van het grootste be« 
tang dat de miljarden die hieraan besteed 
worden door de gemeenschap doeltreffend 
gebruikt worden an misbruiken bestreden | 
Geen sprake van : ledere ernstige kontrolo 
werd uitgeschakeld omdat de mutualiteiten en 
de klinieken afhangende van dezelfde "grote'i 
partijen geen kontrool wensen. 

Om dit bondig overzicht te bekronen zou» 
den wi j thans even moeten stilstaan bij de 
Vlaams-Waalse problemen en da wijze waarop 
dezelfde "grote" partijen deze aan het op
lossen zijn. 

Laten wi j niet uitweiden over Hartoginne> 
dal an da zware nederlaag die de Vlamingen 
daar toegebracht werd door de maoeuvers van 
de regering en van da partijleidingen van 
CVP en BSP. 

Laat ons om te eindigen alleen nog een 
woord zeggen over DE oplossing die de grot* 
partijen thans gevonden hebben de grond« 
wetsherzlening en de grondwettelijke waar
borgen voor de Waalse minderheid. 

Daarmee bereiken wi j het toppunt van hun 
politiek doorzicht en hun politieke wijsheid t 
zl] gaan nu de damokratie vervalsen en da 
Vlaamse demokratische meerderheid overle
veren aan de helft pus één van de Waals* 
gekozenen. 

Daarmee zijn dan de Vlamingen voor goed 
geleverd en de overheersing van Walen en 
franstalige Brusselaars In België voor goed In 
de grondwet Ingeschreven. 

Het Is tet hopen dat de Vlaamse kiezers 
dit alles ter gelegenheid van de verkiezingen 
eens overwegen en er de passende konklusl* 
uit trekken : gedaan met de "grote" partijen 
en hun politiek — de weg vrij voor een 
nieuwe partij, voor nieuwe mensen. 
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Wij 

hebben gedroomd! 

1 Bij de taalgrensafbakening gin
gen geen werkelijli Vlaamse gebieden 
verloren. Bij de precisering van deze 
taalgrens werd te Overijse en in Rek-
kem (W. VI.) met opnieuw Vlaamse 
grond gestolen door handige hande
laars met de hulp van de trouwe 
Vlamingenvriend Gilson. 

2. Aan de franssprekende minder
heid werd geen onrechtvaardig 
deel van de overheidsfunkties door 
de wet toegekend. In de Belgische ad
ministratie en leger wordt heel hard, 
in stoere burgertrouw gewerkt aan 
het onderhouden van de bestaande 
taalwetten. Glorierijk zullen de ko
mende dertig jaar zijn in vergelij
king met de voorbije dertig jaar ! 

3. De tweetaligheid werd in Brus
sel met voorbeeldige vaderlandse ge
zindheid onthaald, onmiddellijk toe
gepast en vormt nu samen met de 
hartelijke waardering voor de Vlaam
se burgers een der heerlijkste eigen
schappen van onze nationale hoofd
stad. 

4. In geen enkele Vlaamse randge
meente werden faciliteiten ofte mid
deleeuwse voorrechten voor hoge he
ren toegestaan aan de fransspreken-
den, vermits dit ook in geen enkele 
Waalse gemeente gebeurde voor de 
Vlamingen En vermits deze weder
kerigheid bepaald werd door het bin
dende C.V.P.-kongres, kon noch 
mocht iets anders verwacht worden. 

5. De vernederlandsing van het 
bedrijfsleven was geen slag in het 
water, enkel bedoeld om met de 
rondspattende druppels het toekij
kend publiek te verblinden. Want de 
overtredingen worden niet met t ien
tallen tegelijk m het Belgische 
Staatsblad mét goedkeuring van re
gering en parlement afgedrukt Want 
de toepassing werd niet overgelaten 
aan de kleine man die maar klacht 
moet indienen : het zijn de werkza
me grote leiders zélf die voor de toe
passing zorgen. Want de sankties die 
voorzien werden bestaan echt, wor
den toegepast... 

6. De transmutatieklassen die vol
gens de wet van 1932 al lang niet 
meer mochten bestaan, werden niet 
vervangen door volledige franstalige 
scholen o.a. te Leuven of door Euro
pese scholen waar de dochter van de 
vice-goeverneur Duits kan leren in 
plaats van Nederlands. 
7. Hertoginnedal 1963 was geen dag 
van zware ontgoocheling, maar een 
heerlijke dag van grote overwinnin
gen. Daarom zullen de voorstanders 
van de grondwetsherziening ook deze 
kiesstrijd voeren onder de leuze : 
Vlamingen gedenkt Hertoginnedal, 
de dag van uw grootste vreugde ! 

8. Enkel in een zeer boze droom 
hebben we Ruys in « De Standaard » 
horen vloeken over een «rotoplos-
sing »... 

9. Vol verbazing over deze grote en 
onverwachte Hertoginnedal-overwin-
ning, onzeker over de mogelijkheid 
dit hoogtepunt van Vlaams succes te 
behouden, zijn de Vlaamsgezinden 
onmiddellijk beginnen vragen om een 
grondwetsherziening met als enig doel 
deze schitterende taalwetten grond
wettelijk te laten bevestigen. Zelfs 
van helden mag men niet voortdurend 
heldhaftigheid verwachten. Zouden 
de leiders in staat zijn te behouden 
wat ze enkel in het hoogste gevaar en 
met de verhevendste moed konden 
veroveren ? 

10. Slechts in een boze droom 
schreef Schildwacht over de vetopro
cedure in de grondwet : « En dat zou 
het slechtste federalisme zijn want 
het zou een federalisme zijn zonder 
daaraan beantwoordende decentrali
satie die eigen beslissingsrechten zou 
geven aan de beide volksgemeen
schappen. Het zou een louter nega
tief federalisme zijn, dat alleen hier
in zou bestaan : dat elk der beide 
volksgemeenschappen altijd de be
slissingen der andere volksgemeen
schap zou kunnen blokkeren, zonder 
dat beide volksgemeenschappen zelf 
iets voor zichzelf zouden kunnen 
doen », 

Nog een meesterwerk : de aanstelling van een wel zeer merkwaardig vice-goever
neur in Brabant. Op de foto hierboven : de Ecole Européenne te Ukkel waar-
heen de vice-goeverneur zijn kroost stuurde om er de «section franco-allemande» 
te volgen en zo de taalwet te omzeilen. 

11 De vice-goeverneur voor Brus
sel, dit heerlijke geschenk van de 
Vlaamse goden van het politieke sta
dion, werd door de wet voorzien van 
alle nodige machten. En voor het 
morele gezag van de persoon zorgde 
de zorgvuldig van alle partijpolitiek 
gekonkel vrijgehouden benoeming! 
De figuur van de benoemde is in 
kracht en waardigheid en eerlijke 
toepassing van de wetten die hij 
moet doen onderhouden bijna de 
gelijke van de grootste van onze lei
ders ! 

12. De benoeming van de leden van 
de Vaste Kommissie voor Taaltoezicht 
gebeurde met een ongewone snel
heid, objektiviteit en onbaatzuchtig
heid. Nooit werd harder en eerlijker 
gestreden voor de zuiver Vlaamse 
belangen ! 

Dat de Vlaams ge zinden tot driemaal 
toe met tienduizenden de straat op
trokken was ook al niets anders dan 
een boze droom. Hoe vreedzaam had
den we kunnen slapen als we de ge
legenheid hadden gehad een of ander 
van die geruststellende opstelletjes te 
lezen die als hoofdartikel of als 
« Standpunten » verschijnen! Met wat 
een vertrouwen zouden we dan ons 
handje gelegd hebben in de vaderlijke 

Tegen Hertoginnedal werd betoogd in een reeks randgemee'iten, o.m Wezenbeek 
woord gevoerd vanop een podium, versierd met de alleszins warmbloedige,slogan, 
dezelfde Wilfried Martens die thans zijn bete broods verdient bij het A.C.W. en tot 
vogel te fungeren... 

Oppem. Op deze betoging werd het 
«^revolutie », door... Wilfried Martens, 
t>etaali door op de C.V.P.-lijst als lok-

leidershanden die onverschrokken over 
onze toekomst waken... We hadden 
tóén al kunnen weten dat alles toch 
zo goed was! 

Hoe treurig dat zelfs een zo helder-
ziend man als de heer Martens tot en
kele weken geleden gewacht heeft om 
ons dit recept voor Vlaamsgezinde 
slapeloosheid en boze dromen te de-
monstreren! Maar we kunnen ons 
troosten met de gedachte dat ook hij, 
vaag dromend nog, het veroveren van 
een Vlaamse Dag op de Wereldten
toonstelling in 1958 als een reusachtige 
Vlaamse prestatie beschouwt... En als 
het begin van alle Vlaamse realisaties 
die ons nu een gezonde slaap verze
keren ! 

Maar het voorbeeld van deze « jon
ge, edelmoedige en bekwame mens die 
het beu is een onbereikbaar ideaal
beeld na te lopen » heeft ons uit nog 
veel bozere kinderdromen gewekt : 

De bloedschuld van de Belgische 
staat aan de Vlaamse eenvoudige sol
daten, de koninklijke belofte van 1914 
werd onmiddellijk ingelost onder de 
durvende leiding van de grote Frans 
Van Cauwelaert die zó zelfbewust naast 
Vandervelde kan staan, die het alge
meen stemrecht afdwong. 

Met onverdroten ijver en zorg ver
vulden staat en parlement hun demo-
kratische plicht tegenover de Vlamin
gen : het universitair onderwijs, het 
middelbaar onderwijs, de ekonomische 
ontwikkeling werden georganiseerd en 
tot bloei gebracht. Geen Ltmbui ger 
moest nog te Luik, geen Oost-Vlanung 
moest nog te Brussel en tn Wallonië, 
geen West-Vlaming moest nog in 
Frankrijk om werk gaan bedelen '. 

Dat de taalwetten slechts in 1932 na 
de Bormsverktezing (nos, een droom ?) 
werden goedgekeurd, moét verklaard 
worden doordat het verkeer over de 
weg toen nog met zo snel ging als van
daag. Het ontbreken van sankties en 
het uiiolijven van de toepa<:sing werd 
door Frans berekend en gewild om 
Karel in 1965 nog eens triomf te laten 
schreeuwen. 

De jacht op politieke te^enstnyiders, 
het vermoorden van vijanden, het be
vorderen van echtscheidingen, het bre
ken van gezinnen en van longe levens 
in de repressie : een droom ! 

De nederlaag in de koningskwestie, 
de vervalste en niét ongeldig verklaar
de talentelling van 1947, het misbruik 
van de goede wil van velen tijdens de 
schoolstrijd («Wie geen verstand 
heeft moet lawaai maken », Theo in 
1965!), het beroep op de éne Volks
unieparlementair in 1958 waardoor aan 
de oplossing van de schoolkwestie kon 
begonnen worden... allemaal boze dro
men ! 

Want er is maar één werkelijkheid i 
niets is nog merkbaar onvolmaakt, al
les komt in de grondwet. Hertoginne
dal vervangt Groeninge en de Van 

*Cauwelaert-orde wordt verleend aan 
alle C.V.P.-erst 
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ONZE LIJSTEN 
GENT - EEKLO " 

KAMEE 

X. Wouters Leo; Dr. Jur. & Phil.; 
volkSTertegenwoordiger; gemeen
teraadslid; Gent. 

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

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

4 Seghers Gaston; Lie Geschiede
nis. Oosterse talen; Eeklo. 

5 De Moor Josse; bloemist; provin
cieraadslid; Gent 

6 Stais Mare; advokaat; Evergem, 
? Coppens Michel; vleeshandelaar; 

gemeenteraadslid te Desteibergen. 
8 Dierick Maria; tandarts ; Gent. 
9. Van den Kerckhove Guido; be

diende; Aalter. 
10 ffimschoot Rafael; groot-hande

laar; gemeenteraadslid te Water-
terland-Oudeman. 

11 Suy Eugeen; Drs geschiedenis; 
landbouwer; Moerbeke-Waas. 

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

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

Plaatsvervangers 

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

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

3 Raas K.oeland; 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, 

/ ^ , 
^ • ^ 

Prof. Elaut 
Eerste kandidaat Senaat Gent-Eekio 

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 Denajs-
Westrem. 

5. De Waele Jozef; landbouxBer; voo^r-
zitter C O.O., Machelen a/Leie. 

6. De Keyser Joris; gepensioneerde; 
Ere-ondervoorzitter VUD-S. te G e n t 

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; Eekk». 

4. Beiriaen Geert; msvLbelmaker; 
Zulte. 

5. Kestermans Norbert; gepensio
neerd leraar; Desteibergen. 

6. De Zitter Stefaaa^ schrijnwerker; 
Gent. 

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-
vette; zonder beroep; Lokeren. 

4. Lisaerde Alfons; geneesheer; Sint 
Niklaas 

Kaatsvervangers. 
1. Verniers Jan; advokaat; gemeen

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

keren 
3. Jegers Alfred; architekt; gemeen

teraadslid; Beveren. 
4. Van Woensel Albert; direktiese-

kretaris; Smt Niklaas. 
5. Van der Kinderen Lodewijk; aan

nemer; BaxeL 
€. M a ^ Ludovicus; apotheker; lid 

vajn de COX).; 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. 

Kaatsvervangers. 
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. 

DENDERMONDE 
KAMEK 

1. Dr De Ctommer; geneesheer, Grem-
bergen. 

2. Van der Goüïen FeMx; tekstielfa-
brikant, Lebbeke. 

'S. Vaji der Eecken Jaak; nijveraar, 
z;ele. 

4. Lammens Jaak; bediende. Wette
nen. 

Pfaud;svervaa.gers 
L De Visschere J.; leraar, Dencter-

monde. 
2. Sinnafeve Joris; technisch inge-

nicTir, Hamanie. 
3. D'ïïaene Maipcel; hoofdbrievenbe

steller, Schellebelle. 
4. Vandenabeele Herman; tekstiel-

technicus, Schoonaarde. ff 
5. ü y t t e r ^ r o t Fons; bouwkundig t e 

kenaar, Burcht. 
6. Dr Pelemans, geneesheer, Zwija-

(dreciit. 

BRUSSEL 
KAMER 

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

2 Van Malderen Achiel; bediende; 
Dilbeek. 

3. De Geeter Roger; lic. Germaanse 
filologie; Halle. 

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

5 Vandevoorde ürbain; letterkun
dige; Ganshoren. 

6. Ebraert Frans; handelaar; Brus.1. 

iï. Laeremans Johan i lic. klassieke 
filologie; Wezembeek-Oppem. 

8. Lauwereys Michel; bediende; Lie
dekerke. 

9. Verdoodt Louis; handelaar; la 
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 IB. 

15. Thyssens Lode; treinbestuurder; 
Ternat. 

16. Feytens Leopold; bediende; ge
meenteraadslid; Merchtem. 

17. Vanneste Karel; bediende; Op
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; magazijnler; 
Kapelle-op-den-Bos. 

24. Pauwels Theofiel; bediende; 
Evere. 

25. Verhelst Ernest; Tloerder; Weerde. 
2S. Vandevyvere Theo; bediende; 

Laken. 
27. Peeters Robert; schrijnwerker; 

Dlegem. 
28 Leplat Piet; bediende; Kraalnem. 
29. Dedoncker Gustaaf; handelaar ; 

gemeenteraadslid; Gooik. 
^ . Vanderkuylen Gaby {echgt Van 

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

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

laar; Zaventem. 

Plaatsvervangers 

1. Jorissen Wam; leraar; l ic germ 
filologie; alg. partijsekretaris, An-
derlecht. 

2. Van Malderen. 
3. Thuriaux. 
4. Vanden Brande, 
5. Laeremans. 
6. Puelinckx Jan ; dokter In de rech

ten; Machelen. 

SfiNAAT 

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

2 Vanöioumout Michiel; gemeente
ambtenaar ; ükkeL 

3 Van den Heule Michel; handels-
vertegenwoordiger; BrusseL 

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

5. Van Gysegem Mamnts; verzeke
ringsagent; Koekelberg. 

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

% Ron gé Raymond; diensthoofd; 
Anderleeht. 

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

JL Gabnël Herman; vertegenwocw-
diger; St-Gallis 

18. Housen Leon; dagbladschnjver; 
Evere, 

11. Heerman Marie; sernste; Over-
ijse. 

12. Bogaerts Guillaume; oud-kolo-
niaal; S t - Jans -Molenhe i . 

JS. Vandamme Margriet; zonder be
roep; Schaarbeek. 

14. Verlinden Armand us; autogelei
der; Dkkel. 

15 Vanderborght Frans; meester
gast-bouwvak; Schaarbeek. 

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

l'ï. Vandooren Frans; rustend on
derwijzer; Wemmei. 

Piaatsv«TvaiiS«rs 

1. Van Thournout. 
2. Nicasie. 
3. Vanden Heule. 
4. Heerman. 
5. Rongé. 
6. Gabriel. 

Drs M. Coppieters 
Eerste kandidaat Kamer St.Niklaas 

LEUVEN 
KAMER 

1. Segers Albertus; industrieel, ge
meenteraadslid, Boortmeerbeek. 

2. Pelgrims Marcel; bediende, Kes-* 
sel-Lo. 

3. Delvaux Jozef; technisch inge
nieur, Wommersom. 

4. Cuypers J-M. Noél; bediende Leu
ven. 

5. Neirynck Jacques; technisch ing., 
direct, techn. handelsmij., Erps-
Kwerps. 

6. Bartholomees Robert; landbouwer, 
Tervuren. 

7. Holemans Herman; handelaar, 
Langdorp. 

8. Mevr Everaerts M.M. AlphonslnaJ 
huishoudster, Testelt. 

Plaatsvervangers 
1. Pelgrims Marcel; bediende Kes-

sel-Lo. 
2. Vanden Abeele R. Henri; dokter in 

de rechten, Heverlee. 
3. Denruyter Raymond; kolenhande-

laar, Neerlinter. 
4. De Roover Willem; bediende, Be-

tekom. 
5. Vandendriessche Georges; land

bouwer, Tervuren. 
6. Devuyst Gustave; schildersga^, 

Haacht. 
BENAAT 
1. Istas Joseph; fruitteler-eigenaar, 

Neerlanden. 
2. Denruyter Rajmiond; kolenhande-

laar, Neerlinter. 
3. Roggen Emile; landbouwer, Halle-

Booienhoven. 
4. Depré Joseph; winkelier, Tervuren. 

Plaatsvervangers 
1. Leenders Albert; handelaar. L e a 

ven. 
2. Vandenpias Francois; dorsonder-

nemer, Kumtich. 
3. Vermeylen J. Josephus; gepen^o-

neerde, Keerbergen. 
4 Goossens Petrus; gepensioneerde 

landbouwer, Boutersem. 

KORTRIJK 
KAMER 
1. Coussens Jxiiü; oud-burgemeester 

ea oud-volksvertegenwoordiger, 
Kortrijk. 

2. Dr Froedure; geneesheer, voorzit
ter V.Ü., Kortrijk. 

3. Vandeputte Roger; landbouwer, 
oud-voorzitter A.B.S., Kortrijk. 

4. Termote Margaretha (echtg. Van-
decappelen); huishoudster. Kor t 
rijk. 

5. Waelkens Ernest; wever, Vxcbte. 
6 Vandenbulcke Herwijn; Dr in de 

rechten vlashandelaar, Lauwe, 

Plaatsvervan£:ers 

1. Dr.. Jaar.. Van Walleghem Walter? 
KortrijTc 

2. Vandenbroecke WiUy; handelsver
tegenwoordiger. Kortrijk. 

3. Bossuyt Dirk; tekstielfabrifcant. 
Deerlijk. 

4. Sergeant Wilfried; zelfstandige. 
Menen. 

5. Tomelaere Daniël; tekstielhande-
laar, Zwevegem. 

6. Wydoodt August; meester-schilder, 
Kortrijk. 
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KORTRIJK - lEPER 
SENAAT 
(V.U Vlaamse Volkspartij) 
1. Vanwalleghem Walter; dr. j u r , ge

meenteraadslid, Kortrijk. 
2. Deconinck Ongene; landbouwer, 

Reningelst. 
3. Dutry André; mekanieker. Menen. 
4. Blanquaert F.; handelsvertegen

woordiger, Kuume. 
Plaatsvervangers 
1. Dr Froedure F.; geneestieer, St-

Denijs. 
2. Foulon M.; handelaar, Westouter. 
3. Coussens J ; handelaar, Kortrijk. 
4. Vandeputte R-; landbouwer, Kort

rijk. 

lEPER 
KAMER 
1. Capoen Michel; techn. Ingenieur, 

leraar, Westvleteren. 
2. Vermeersch Oktaaf; landbouwer, 

Voormezele. 
Plaatsvervangers 
1. Babyion Mik; dr. jur., gemeente

raadslid, Roeselare. 
2. Cappelaere André; ortopedist, Po-

peringe. 
3. Sohier Rik; opsteller der doeane, 

lid C.O.O , Poperinge. 
4. Hosten Jozef; geneesheer-ortope-

dist, St Araandsberg. 

ROESELARE - TIELT 
KAMER 
1. Babyion Mik; doctor in rechten, 

Roeselare. 
2. Golsteyn Lambert; bediende, Wln-

gene 
3. Vandenbroucke Leopold; dokter, 

Hooglede. 
4. Lievens Jozef; ondernemer, Roe

selare (Beveren). 
5. Samyn Marcel; juwelier, Zweveze-

le. 
Plaatsvervangers 
1. Roels André; nijveraar, Tngel-

munster. 
2. Van Severen Emiel; arbeider, Meu-

lebeke. 
3. Desmet Michiel; doctor m rechten, 

Gent. 
4. Bekaert Venant; landbouwer-vlas

ser, St. Baafs-Vijve. 
5. Depoorter Bernard; handelaar, Ize-

gem (Emelgem.). 
6. Deweerdt Herman; licentiaat elron. 

wetensch, Rumbeke. 

HIIIIIIIIHM'» 

Mik Babyion 
Eerste kandidaat Kamer 

Roeselare Tielt 

SENAAT 
1. Bekaert Frederik-Alibei-t; apoteker, 

Izegem. 
2. Verstaen André; gemeentebedien

de. Wakken. 

Plaatsvervangers 
1. Vandenaweele Victor; autobuauit-

bater, Gits. 
2. Samyn Marcel; juwelier. Zweveze-

le. 
3. Deman Gerard; bedrijfsleider, Pit-

tem. 
4. Lievens Jozef; ondernemer, Roe

selare (Beveren). 

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. Maurits 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 Goderis; arbeider; Adin-

kerke. 

BRUGGE - TORHOUT 
KAMER 

(Votksanie - Vlaamse Volksbond) 

1 Leys Pierre; advokaat; burgemees
ter; St Andries. 

2 Biesemans Theo; geneesheer; J ab -
beke. 

3. Gysels WiUy; landbouwer; gemeen
teraadslid; St Michiels. 

4 Fraipont Jan ; bediende; gemeen
teraadslid; St Michiels 

5 Speybrouck Jozef; kinderarts; 
Brugge. 

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

sebroek. 

4. De Groote Jan; hotelier; Knokke. 
5. Broes Luc, tech ir ; St Michiels. 
6. De Jonghe Hugo; tandarts, Brug

ge 

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; handelsvertegen
woordiger; St Andries. 

3. Ponjaert Karel; bouwvakarbeider; 
Blankenberge. 

4. Bruggeman Willy; architekt; As-
sebroek. 

5. Vandendriesch Frans; gepension-
neerde; oudstnjder '14-'18; Brog-
ge. 

6. Van de Voorde Roger; bediende; 
Brugge. 

PROVINCIE 

1. Van In Guido, advokaat, reserve 
luitenant, Brugge. 

2. Devriendt Adrien, landbouwer ge
meenteraadslid, Jabbeke. 

3. Vandemoortel Mare, handelsverte
genwoordiger. Sint Krms. 

4. Van Parijs Julien. bouwvakarbei
der. Blanken berge. 

5. de Caluwe Alam, advokaat, Brugge. 
6. Mathieu Karel, technisch ingenieur. 

Sint Michiels 
7. Vromman Erik, geneesheer. Smt 

Joris-ten-Distel. 
8. Couvreur Fernand, meester loodgie

ter, gemeenteraadslid, St-Andnes. 
9. Duflou Jef, nijveraar. Torhout 
10. Vonck Fernand, bediende NMBS, 

Brugge. 
11. Deschacht Leon, handelaar, ge

meenteraadslid, Stalhille. 
12. Goossens Frans, landbouwer, 

Oostkamp. 
13. Van den Bussche Oscar, meester 

bakker, bestuurslid bakkersbond» 
Brugge. "' "-• '"•v-

14. Van Ryckeghem Daniël, reder, 
visgroothandelaar, Heist. 

15. mevr. Van Acker-D'Have Kris, 
huishoudster, Oedelem. 

16. De Bruyne Robert, bediende 
N.M.B.S., Assebroek. 

17. De Lilie Vredeman, detailhande
laar, Heist. 

18. Van Belle Julien, journalist Rid. 
der in de Orde van Leopold II, 
Brugge. 

Mr Fieter Leys 
Eerste kandidaat Kamer 

Brugge 

HASSELT - St-TRUIDEN 
KAMER 

1. Clem Colemont; landbouwinge
nieur Nieuweikerken. 

2. Lambert Lenssen; ingenieur-nij-
veraar, gemeenteraadslid, Genk. 

3. Vanheusden Renaat, tech. inge
nieur, gemeenteraadslid Hasselt. 

4 Marcel Heyligen; gemeenteontvan
ger, Koersel 

5. De Bruyn Urbain; bediende Ste-
voort 

6. Vandueren Door; vertegenwoordi
ger, gemeenteraadslid, Gennk. 

Plaatsvervangers 

1. De Bruyn Urbain; bediende Ste-
voort. 

2. De Graeve Joris. Leraar, uittrednd 
provincieraadslid, Niel-bij-As. 

3. Alfons Jeunssen; nijveraar, sche
pene. Zonhoven. 

4 DrDuchateau; geneesheer, Hoeselt. 
5. Schreurs Fernand. tech mgenicur, 

Hasselt. 
6. Brans Manu; bediende, Sint-Trui

den. 

Leo Van de Weghe 
Eerste kandidaat Senaat 

Oostende - Veurne - Diksmuide 

TONGEREN - MAASEIK 
KAMER 
1. Dr Duchateau Laurent; genees

heer, Hoeselt. 
2. Scrayen Hubert; mijnwerker ge

meenteraadslid. Wintershoven 
3 Geraerts J an . hoenderkweker Op-

grimbie 
4. Bussels Jozef, leraar, Heehtel 
5. Olyslagers Jaak; handelaar, Over-

pelt 
6. Jorissen Leopold; handelaar. Ton

geren. 
Plaatsvervangers 
1. Lensen Lambert, ingenienr-nijve-

raar. Genk. 
2. Scrahen Hubert mijnwerker ae-

meenteraadslid. Wmtershovcn. 
3 Hardy Jons ; bediende, Hoeselt. 
4. Theelen Emiel: arbeider. Maaseik. 
5. Vanheuseden Renaat; tech. inge

nieur. Hasselt. 
6. ColemcHit d e m ; ingenieur IVieu-

werkerken. 

SENAAl 
1. Jeunssen Alfons; nijveraar srhe-

pe Zonhoven. 
2 Meulen Rik; bediende Houthalen. 
3 Goyris Robert; meubelmaker. As. 
4. Bergenhuyzen Jan; mijnwerker, 

Hendrik-Kapellen. 
6 Hendrickx Jan ; handelaar, Beverfo. 
6. Hardy Joris; bediende. Hoeselt 
•?. Mevr Jacobs-Colemont Maria, Be

ringen. 

Plaatsvervaug ers 
1. Meulen Rik; bediende. Houthalen. 
2. Jorissen Lepold; handelaar Ton

geren 
3. Bessemans Juul; landbouwer Smt-

Truiden 
4. Van Laere Michel; stukadoor. 

Neerpelt 
5 Crabbe Rogier; landbouwer. Velm-
6. Mevrouw De Graeve - Vindevogel 

Raymonda, regentes, Niel-bij-As. 

N o ^ : De arrondissementsbesturen 
die dit nog niet deden, gelieven ons 
de provincieraadslijsten zo spoedig 
mogelijk op te zenden. Zij worden 
volgende week gepubliceerd. 
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PERSSPIECEL 

Wij zouden er willen mee ophouden. 
Veertien dagen voor de verkiezingen wordt 
de Belgische pers bepaald onleesbaar. Met 
de meest vanzelfsprekende nonchalance 
irorden de zaken op hun kop gezet, als het 
maar in het partijbelang Is. Soms is het 
brutaal-leugenachtig, soms potsierlijk, af en 
toe zeemzoet — tranerig zoals bij de Hei
lige Lodewijk van Wilrijk als hij zijn ver
wrongen evangelie t racht aan de man te 
brengen. , 

de rode vaan 
Meer dan ooit is men in d«ze periode al

tijd iemands ekstremist of minimalist. Waar 
de CVP-kranten als een verontwaardigde 
meute op het Davidsfonds gevlogen zijn 
over de « ekstremistische » verklaring van 
het Davidsfonds gaan de mannen van de 
Rode Vaan weer eeng streng doktrinair 
redeneren. Doe toch eens aan « situations-
etiek » mannen en eis niet van het Da
vidsfonds dat het uw programma onder
schrijft voor ge er een woordje van lof kunt 
over zeggen. 

« Klaar. Maar van die — zl] het kleine — 
federalistische meerderheid In het DP, li> 
vert die verklaring tegen de grondwetsher-

. zienlng maar bedroevend weinig sporen op. 
Ze — de tekst der DF-verklaring — is uni-
taristisch geschreven, en unltaristisch ge
dacht. Ze verwijt aan het ontwerp tot 
grondwetsherziening niet, dat het de weg 
naar een eventuele politieke omstrukture-
r ing van het land wil blokkeren. Ze verwijt 
er wel aan, dat ze de Vlaamse meerderhed 
in de unitaristische staat wil blokkeren. En 
da t is héél wat anders! We vermoeden dat 
he t bestuur van het Davidstonds doorkrijgt; 
waa.r het naartoe gaat met de federalisti
sche stroming in Vlaanderen. En wel dit : 
ook In Vlaanderen wordt het federalisme — 
ook in katolieke kring — steeds nadrukkelij
ker vereenzelvigd met politiek en sociaal-
ekonomisch progressisme. Zelfs de Volksunie 
begint daar in eigen kring de last van te 
ondervinden, en lang niet alleen te Brussel! 

Blijkbaar hebben er herinneringen aan 
het vorige DP-kongres nagewerkt. Toen werd 
er op het kongres wel over federalisme ge
sproken. Dadelijk werden er proosten op 
het matje geroepen, en vielen er slagen met 
kromstaven. En we denken dat hei bestuur 
van het DP dat ditmaal heeft willen ver
mijden, wat we niet als een bewijs van 
moed, noch van geestelijke emancipatie be
schouwen. Dat de verklaring van het DF 
met geen woord over de gelijkoerechtiging 
der twee nationale gemeenschappen spreekt, 
noch van de middelen om die gelijkberech
tiging te verwezenlijken, beschouwen we 
daarom als een stap terug vanwege het DF-
bestuur. Ook in het DP beginnen de weger 
uit elkaar te lopen. » 

VOLKSGAZ 
Werd bepaald gemeen door het opkomen 

van Kamiel voor te stellen als een zet om 
«ijn vrouw parlementair te maken eens dat 
Kamiel zou dood zijn. 

Kamfiel wordt voor de gelegenheid dan 
maar tot gek verklaard. 

« Men heeft getracht de goede gemeente 
wijs te maken dat Huysmans tot zijn hon-
derste jaar volksvertegenwoordiger wil blij
ven, een ware bespotting voor iemand die 
behoort tot een parij die met het Woed van 
•rbeiders de verovering van he t stemrecht 
beeft verworven. En nu weten wij — en 
ftUeman weet het — da t die kandidatuur 

slechts werd gesteld, omdat zijn echtgenote 
waant niet meer in de zon te zullen s taan 
ind'.en haa r man niet langer in de Kamer 
zetelt! En meteen om. indien hij voor het 
einde van de volgende legislatuur zijn hoofd 
zou komen neer te leggen mevrouw tot par
lementslid te maken! 

Het is om te wenen, zoiets te moeten be
leven... of om te vloeken! 

Precies om Huysmans, die zoals elke 94-
Jarige de last van de jaren iedere dag zwaar-
voelt, ervoor te behoeden ooit tot voorwerp 
van publieke spot te worden (met zijn ver-
leden dat ook onze geschiedenis ui tmaakt) 
precies daarom hebben wij gepoogd, in de 
leiding van de BSP, om hem ertoe te bren
gen zich vrijwUlig en omringd door ieders 
sympathie uit de actieve politiek terug te 
trekken. 

Wij waren zijn vrienden, wij hoorden zi 'n 
woorden en wij kregen zijn geschrifen, wij 
stelden de verwarringen in zijn geheug 'n 
vast en hoe hij meer en meer ging leven 
In een vei- verleden en enkele idees fixes. 
Wij waren getuigen van de verlegen blik
ken die in de Kamer makkers en tegenstre
vers wisselden wanneer hij er nog eens het 
woord nam. » 

LE SOIR 
En voor wie het nog niet wist. De PVV 

oud-minister Moureaux verklaart katcgoriek 
dat de PVV er nooit aan gedacht heeft plaats 
in te r u m e n - aan Vlamingen op de PVV-
lijst te Brussel. 

« Te zeggen dat de traditionele partijen 
te Brussel op hun lijsten plaatsen voorbe
houden in functie van het feit dat de kan
didaten tot de Vlaamse gemeenschap be
horen. Een algemene vergadering van de 
PVV heeft met een sterke meerderheid der
gelijke vraag, die door een Vlaamse minder-
he 'd was geformuleerd, afgewezen. De drie 
plaatsen die op de lijst van de Kamer en 
van de Senaat werden gereserveerd voor 
« nieuwe mannen » werden precies ingeno
men door drie personaliteiten die resoluut 
gewonnen zijn voor de taalvrijheid, » 

Het Volk 
De slijkgazet van de CVP gaat er nog 

maar eens de « ziel van 't kind » bijhalen 
en ditmaal niet tegen de BSP, want dat 
zijn de lieve vrienden geworden. Ze vissen 
iets op dat ooit een VNV-er zou gezegd heb
ben over de schoolkwestie. Kwestie van ar
gumentatie is het maar naar de slappe kant. 
Met zulke procédés zullen wij een iets op
vissen dat Graaf Woeste over de sociile 
kwestie zegde of Wilfried Martens over het 
federaJisme of de CVP. 

-« De Volksunie moet duidelijke taal spre
ken. Het Vlaamse volk heeft het recht te 
weten welk hun opvatting is over de struc
tuur van ons onderwijs. 

De Volksunie moet ons zeggen of zij de 
opvatt 'ng van het vroegere VNV terzake 
overneemt. Het VNV was voorstander van 
de eenheidsschool; dit bleek maar al te 
duidelijk uit het modelschoolcontract dat 
destijds aan hun « bevriende » gemeente
besturen werd voorgelegd. Dit schoolcontact 
werd toen door het VNV als een noodzake
lijk kwaad beschouwd « want de enige 
school, die in s taa t is de taak van opvoe
ding van de jeugd op zich te nemen is d^ 
éne in dienst der volksgemeenschap staan
de en door haar geleide volksgemeenschaps
school ». 

MAATKLEDING Jf**'̂ ""'. ,. . 
hypermoderne mefnode 

G.BERGERS 
•k Perfekte pasvorm 

-A* Prima afwerking 

^ Snelle bediening 

Sint-Jans-Vliet- 19 (Kleine Tunnel) Antwerpen 

Tel. 33.91.65 

« Het aangaan van een schoolcontract » 
schreef destijds de VNV-leiding « met ern 
vrije school is niets anders dan een com
promis met een tegenstrever, wiens verdwij
ning alleen gessonde toestanden kan bren
gen. De enige afdoende oplossing van elk 
geval ware dus het niet meer aannemen 
van om het even welke vrije school » _ 

Al wie voor.stander is van de gelijkwaar 
dige behandeling van de twee ondei wijs
takken in ons land moet het klaar on dui
delijk zeggen en mag niet handelen m de 
tegengestelde richting. » 

Gazet van AntwerDen 
Onbetaalbare Lowie Kieboonis antwoordt 

op de vraag van een lezer " waarom men 
niet voor de Volksunie mag kiezen '> en 
waarom de CVP liever met die BSP samen
gaat dan met de VU ». 

« Indien de Volksunie een afgescheurde 
CVP-partij was, die omwille van tijdelijke 
omstandigheden en plaatselijke toestand.-a 
met afzonderlijke lijsten was opgekomen, 
maar die en volgens de geest, en volgens 
haa r beginselen een echte CVP-partij wilde 
blijven, dan zou het probleem van de ge
meentelijke koalities er anders hebben uit
gezien. 

Maar het is nu toch voor iedereen duide
lijk dat de VU geen afgescheurde CVP-
partij is, maar een volwaardge zelfstandige 
politieke part i j wil zijn, en niet zo maar 
een zweeppartijtje dat alleen tot taak had 
de CVP te prikkelen opdat zij haar grote 
en onvervangbare taak als kristelijke parti j 
zou volbrengen. De VU is eerst en vooral 
geen kristelijke parti j , zij zegt het zelf, zo
dat het kristelijk argiunent wegvalt. Zij is 
geen nationale parti j , in de zin ener part i j 
die over geheel België vertegenwoordigd is, 
zodat zij Op het nat ionaal vlak niet bruik
baar is. Waarom haar dan op he t plaatse
lijk vlak een rol laten spelen? Zij is geen 
demokratische parti j , noch in haa r samen
stelling noch in haa r metoden, noch in h a a r 
geest. Zij is een konkurrente van de CVP 
door haar invloed in de kristelijke Vlaamse 
milieus en de CVP mag haar dus geen ge
legenheid geven tot werving in haa r eigen 
rangen. Zij is weliswaar een Vlaamse par
ti j , maar door haa r nationalistische ten
dens, want Vlaanderen moet toch zijn e g e n 
s taa t vormen, nietwaar? — een verouderde 
par t i j , een parti j die niet past in de aan 
gang zijnde Europese politieke eenheid e r 
aldus een voor Vlaanderen gevaarlijke par
tij die best verdwijne. 

Omwille van het kristelijk en Vlaams be
lang verdient dan ook de CVP de voorkeur 
van de kiezer, die in haar schoot het best 
zijn mening en zijn belang zal kunnen ver
dedigen. » 

En voor de oorlog koos uw CVP zelfs, het 
VNV als partner in de bestendige deputa
tie. Voor ons Lodewijk is een « nationale 
parti j » — een Vlaams-natlonale par t i j , één 
die het « Vlaanderen eerst » toepast vol
gens het woord van uw leermeester Dr. 
Frans Van Cauwelaert, die voorwaardelijk 
trouw was aan de staat met zijn gekende 
uitspraak u Als ik ooit moet kiezen tussen 
Vlaanderen en België, zo waar ik leef ik 
zal Vlaanderen kiezen. Wij hopen Lowie, 
dat uw stompzinnig anti-Vlaams grond
wetsakkoord ons niet zal verplichten het 
woord van het deftige Davidsfonds to^ de 
Belgische s taat te richten « Wat niet bui
gen wil moet breken ». 

De Stem van het Volk 
Het ledenblad van de CVP. Een late reak-

tie krijgen we bier op ons verkiezingskon-
gres. Bewust verdraaien zij de woorden van 
Coppieters die dan maar wordt afgeslacht. 
Zijn woorden kwetsen hen vermoedelijk 
zeer erg. De titel van hun « geval .•> is « Af
rekenen met de Volksunie ». Verzetsman 
Coppieters « bereidt de volgende coUaborati'' 
voor », vermoedelijk met de Pcfcinezen of 
Buiten-Mongolen. 

« Op dat verkiezingscongres heeft niet 
alleen het uur van de waarheid geslagen 
ook w;rd de klok met jaren teruggezet. Het 
meest romantische woord uit de na-oorlogse 
tijd werd uitgesproken door Maurits Coppie
ters. Hij stelde als einddoel van het Vlaam.-
se streven de oprichting van een Vlaamse 
s taa t in een Nederlandse cultuurgemeen
schap. 

Twee bedenkingen moeten ons daarbij 
van het har t . 

Ten eerste, blijkt uit deze woorden dat 
degenen die nu over federalisme spreken, 
en het voorstellen als een verbetering van 
de Belgische Staat en zeker niet zijn vernie
tiging, bewust of onbewust liegen. De fana
tici van het federalisme streven wel dege
lijk naar een « Vlaamse s taa t », dus een 
vernietiging van België. 

Ten tweede, met deze gi'ens te overschrij
den heeft Coppieters de holste romantiek 
uit de jaren 1925 en 1935 opnieuw in de 
Vlaamse politieke woordenschat gegooid. 

Klein-Vlaanderen, groot-Vlaanderen, groot. 
Nederland en misschien morgen ook weer de 
Boergondische Staat . De restauratie der af
tandse ideeën, die Vlaanderen voor 1940 
hebben vergiftigd en die tot een zo betreu
renswaardige collaboratie hebben gevoerd, 
is begonnen. Bij gebrek aan nieuwe ideeën 
of betere inzichten in de huidige situatie, 
zal men maar weer het Vlaamse nationa
lisme een beetje opwarmen 

Arme Coppieters. a rme Volksunie. 

Waltei' liuyten. 

Kanton Ar̂ DERLECHT 
15 mei te 20 uur : 

GROTE VOLKSVEHGADEniHG 
in de zaai M E R T E N S 
Ninoof '^esteenweg 359, 
Dilbeek 

SPREKPÏLS : 

D;s. V/lüi J:.rls,'ca 
I s t e p l aa t sve rvange r 
van de K a m e r - Brussel . 

De heer ^eyselinckx Roger 
l.ste kaïid daa t 
voor de Senaa t - Brussel . 

Drs. Coppieters Maurits 
en 

Dr. Anclaux Vic 

BECO 
BRANUSlOf - 'HËN 

Te l (03):i2 04 77-32 02 10 

GELD VANAF 3,75 % 
Loontrekkenden tot lOOOOO 

Zelt'stand.. Landbouwers tot 500 000 
Auto. gerond eigendom, tot 100 % 

krediet gee- voorschot nodig 
20.000=36X642 100 000 60X1996 
50.000=60X998 100.000 - 120X 1092 
Telef : (03) 35 98.85 tot 21 uur of 
schrijf: F.B Bisscboppenhoflaan 69 
te Deurne - Antw Ik kom thuis. 

G E L D 
10.000 
50.000 
100.000 

brengt 
brengt 
brengt 

B E L E G G E N ! 
op 
op 
op 

Voor inlichtingen. 

l.OOO 
5.000 
10.000 
Tel. 

per 
per 
per 

jaar 
]aar 
jaar 

03/45.47.97 

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. 

Archit. 35 ]. terug uit bultenl. 
goed. fL voork sympt. sport, 
aangen karakt. vermog goede 
posit, gebrek rei zkt. levensl 
knap. jge vrouw hulsel, spont. 
ruimd. ontwikk. Schr. Postbus 33 
Leuven. Geen Agentschap 

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. 
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BEWECINCSLEYEN 
ANTWERPEN 

MORTSEL 
Propaganda. 

We gaan de laatste week voor 
de verkiezingen in. VU-Mortsel 
rekent er op dat iedereen nog een 
ekstra-inspanning doet om de 
stemmenwinst nog aanzienlijker 
te maken. Spreek deze week nog 
uw familie en vriendenkring over 
de noodzakelijkheid van een Volks
unie-overwinning. De propaganda 
van m a n tot m a n is heel belang
rijk. 

De affiche die we al onze leden 
en simpatisanten toestuurden 
prijkt aan heel wat ramen. Onze 
verkozenen en bestuursleden ga
ven het voorbeeld. Blijft ook gij 
niet achter en tcon dat de VU in 
Mortsel sterk vertegenwoordigd is. 

Bedanking. 

We deden niet tevergeefs een 
beroep op de solidariteit van de 
Mortelse VU-ers. Na de oproep 
om een getroffen kameraad en 
ziJn gez'n te helpen stroomden de 
giften toe. In naam van de be
proefde familie, hartelijk dank. 

Huwelijk. 

Op 5 mei t raden Mej. Liliane 
Van Boven en de Heer Guido 
Carton in het huwelijk. Onze hai'-
telijkste gelukwensen aan he t 
jonge paar. 

Afhalen van kiezers. 
Kiezers die mich moeilijk naa r 

he t bureel kunnen verplaatsen, 
ouden van dagen en zieken, wor
den thuis afgehaald door onze 
propagandisten. 

Gelieve U in verbinding te stel
len met Bob Van Hoofstadt Bert-
houtstr . 4, tel. 49.78.18, WiUy Du-
pon, Guido Gezellelaan 113, tel. 
49.52.66, Lode Van Hove, Wouw
s t raa t 95, tel. 51.33.82, of met het 
Vlaams Huis « Tijl », Antwerpse
s t raat 59, tel 49.42.80 

De Volksunie is steeds tot Uw 
Öienst 

Zondag 23 mei 

De dag van onze overwinnng 
verzameling m ons lokaal «Tijl», 
trefpunt van alle Mortselse VU-
ers. Er zal een TV-post en een ra
dio opgesteld staan, terwijl borden 
de verschillende uitslagen zullen 
weergeven. 

Zondag 23 mei is heel Volksunie-
Mortsel in feest. 

ANTWERPSE POLDER 

Aktie Lillo. 
Te Lillo werd verleden zaterdag 

een algemene vergadermg van het 
Polders Aktlekomitee gehouden. 
Sprekers waren daar Staf De Lie, 
gemeenteraadslid en algemeen 
voorzitter van het PAK, alsmede 
Herman Wagemans, gemeente
raadslid De toestand inzake de 
onteigeningen en and T e zake-n 
die verband houden met Lillo, 
werden uiteengezet Er werd ook 
uitgewijd over de tussenkomsten 
van de VU-verkozenen in de ge 
meenteraad ten Ijate van de ge
troffenen. 

Autokaravaan. 
Nu zaterdagnamiddag 15 mei te 

2 uur richten wij een autokaravaan 
in doorheen de Polderdorpen Het 
vertrek vindt plaats t€ Lillo-fort 
vanwaar het via Berendrecht en 
Zandvliet naa r Stabroek gaat en 
zo verder door Heen de rest van de 
streek. Deelnemers (die zo talrijk 
mogelijk verwacht worden) gelie
ven te verzamelen met hun wa/-
gens op het pleintje waar hen het 
nodige materiaal ter beschikkmg 
wordt gesteld. 

Aktie Berendrecht 
Onze afdeling heeft een aktie 

op touw gezet in verband met de 
schandelijke w?genistaksen die 
door het Antwerpse stadsbestuur 
geheven worden in enkele s t ra ten 
van het dorp. Een eerste protest-
mogelij kheld wordt geboden nu 
vandaag zaterdag ter gelegenheid 
van de autokaravaan die deze 
s t ra ten zal doorkruisen. Belang
hebbenden gelieven zich aan te 
sluiten 

Steun. 
Steun bij de verkiezingsstrijd, 

die — zoals men zal merken — 
zeer fel wordt gevoerd in de Pol
der, is onontbeerlijk. Zij die fi-
nantieel willen bijdragen geheven 
dit te doen bij P. De Lie Monni-
kenhofstraat 54, Berendrecht, tele
foon 73.66.59. 

MECHELEN 

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

Sprekers ; Jorissen, Sels, Luy-
ten. 

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

Voorzitter : dr. Rombauts. 
Andere data volgen in volgende 

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

WILRIJK ~ 

Het rood-gele bestuurscollege van 
Wilrijk on tnam de VU haar recht
matig deel op de officiële aanplak-
ruunten met de duidelijke bedoe
ling, onze part i j te beletten ons 
nummer aan de kiezers kenbaar 
te maken. Andermaal heeft Lo-
wie Kiebooms, de m a n die in het 
parlement steeds een schaapachtig 
figuur slaat en die in werkelijk
heid niets anders is daJi een inkt
koelie in dienst van zijn meester 
PW Segers, zich laten leiden door 
zijn ondemoliratische neigingen. 
Kiebooms tieschuldigt onze parti j 
in volle gemeenteraad van « na -̂
zlpraktijken », omdat onze propa
gandisten hier en daar oP commer
ciële aanplakborden de n a a m 
« Volksimle » geplakt hebben. Bo
men omzagen, spoorwegen dynami-
teren, rui ten ingooien, autobussen 
omkantelen, auto's in brand ste
ken, tegenstanders afrossen enz. 
dat zijn natuurli jk traditloneel-
de.mokratische praktijken van onze 
« nationale part i jen »! Het spreekt 
vanzelf dat de schoolstrijd, de ko
ningskwestie en de opstand van 
einde I960 begin 1961 niets met 
« nazipraktijken » te maken heb
ben. 

Dat was een zuivere demokrati-
sche strijd! Aan de kiezers om 
hierover n a te denken en dienvol
gens te s temmen! Een bedenking 
nog : als reeds nu de vrijheid van 
mening met de , meest grenzeloze 
willekeur met de voeten getreden 
wordt, wat zal dat dan worden n a 
23 mei a.s.? Dan gaa t het niet 
meer om aanplakruimten. Dan 
gaat hel om onze toekomst en om 
die van onze kinderen. Kortom om 
het bestaan zelf van oUs volk! Van 
nu af dienen wij onze strijd dan 
ook te voeren onder de leuze : 
« weg met de rood-gele dikta^ 
tuur »! 

Oorlog. 

De woordvoerder van onze frak-
tie in de gemeenteraad heeft Kie
booms erop gewezen dat hij zich 
schuldig maakt aan machtsafwen-
ding en dat hij eenvoudigweg op
treedt als een politiek provoka^ 
teur, die vergeten is dat hij als 
burgemeester moet zorgen voor de 
gelijkberechtiging van allen en 
niet van de meerderheidspartijen 
alleen. Kiebooms werd het aloude 
spreekwoord voorgehouden dat 
« wie wind zaait, zal storm oog
sten »! WeInu,Kiebooms heeft er 
zijn voeten aan geveegd. Hij heeft 
ons de oorlog verklaard! Het 
spreekt vanzelf dat wij oUs zullen 
weren met « alle demokratische 
middelen » waarover wij nog kun
nen beschikken! 

Oproep. 

Aangezien wij ons nummer in 
de gemeente niet meer mogen 
aanplakken, doet de voorzitter van 
ons Politiek Komitee, Dr. Plorent 
Veeckmans, langs deze weg een 
dringende oproep opdat zoveel mo
gelijk van onze mensen ons kies-
nummer zijn te bekomen bij on-
hangen. Affiches met ons kies-
nummer zijn te bekomen bij on
ze voorzitter Ir R- Van den Bos
sche, Doornstraat 24, tel. 372184. 

BRABANT 

EVEBE 

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 zaJ 
doorgaan op dinsdag 18 mei e k . 
te 20 uur in de zaal van het «Ca
fé de la LimJte», 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. 

LIMBURG 

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 steun wordt de 
nuttigste belegging voor de toe
komst van de Vlamingen in Brus-
sell 

LIMBURG 

Heden zaterdag te 20 uur 30 
groot bal van Vriendenband in de 
zaal « Sterhof » te Stevoort. Or
kest Minten. Alle nationalisten 
worden hartelijk uitgenodigd. Het 
wordt een sfeervolle avond zoals 
we die van Vriendenband gewoon 
zijn. Dus nu zaterdag 15 mei allen 
naar Stevoort. 

OOST-VLAANDEREN 

MERELBEKE 
Meeting. 

Dr Van Leemputten, volksverte
genwoordiger, sprak in ons lokaal 
« Berkenhof » tot een zeer talrijk 
publiek, over de scherpe noden ' 
van de « kleine Vlaamse m a n », 
die het middelpunt en het vertrek
punt ui tmaakt van onze sociale 
strijd 

Kolportage. 

W;j verkochten, onder een gro
te belangstelling maar in slechte 
weersomstandiBhoden op zondag 
9 mei, 110 nummers in Melle. 

Karavaan. 

De tweede autokaravaan door
heen het kanton Oosterzele ver
liep ze&r vlot, en kende een bui
tengewoon sukses bij de plaatse
lijke bevolking. 

Werkvergadering. 
Op dinsdag 11 mei verzond een 

uiterst bedrijvige werkgroep het 
speciale verkiezingsnummer van 
ons plaatselijk blad « De Weer
galm ». 

Eens te meer begroetten wij 
vrienden uit Gentbrugge, dat nu 
ook ons blad ontvangen. 

Laatste oproep 
Op dinsdag 18 mei, 20 uur 

spreekt te Gijzenzele, dhr Oswald 
Van Ootegem, lijstaanvoerder in 
het distrikt Ledeberg. Voor de al
lereerste keer dringen wij door tot 
deze hoek van het kanton : vi"Jen-
den, wij rekenen op U om deze 
meeting te doen lukken. 

Plaats : zaal « Onder de Toren », 
vlak bij de kerk 

Als slot van een zeer gevuld pro
gramma, h o u d ' n wij op donderdag 
20 mei 20 uur, in « Berkenhof », 
onze slotmeeting. 

Spreker is Oswald van Ootegem. 
Op deze laatste meeting mag geen 
van ons ontbreken. Allen welkom. 

Kolportage. 

Zondag 16 mei, 9 uur, allen 
naar lokaal Berkenhof, voor de 
laatste maar belangrijkste kolpor
tage in de reeks. Twee geluids
installaties worden voorzien. WiJ 
roepen dus alle vrienden en mede
werkers op om onze gemeente 
Merelbeke grondig te bewerken. 

Propaganda. 

Dagelijks doorkruist onze ge-
luidswagen de gemeenten uit het 
kanton. Indien U een paar uur 
vrij is en mede propaganda-mate-
riaal wil verspreiden meld U dan 
vlug bij Piet De Pauw, 38 Guido 
Gezellelaan te Merelbeke. Geef 
ook daar Uw n a a m oP voor een
der welke vormen van hulp of 
medewerking. 

En vergeet niet Uw steun te stor
men op postrekening nummer 
8827.28, of onder gesloten omslag 
20 fr. op te zenden naar boven
vermeld adres. Dank. 

Van het sekretarlaat. 
Het hoofdsekretariaat deelt «nee 

da t de brosjure met het tienjaren-
plan volledig uitgeput is. 

The longest day. 
Hierbij nodigt de afdeling Me

relbeke uit : allen die hebben m e . 
degewerkt tot het uitbouwen van 
afdeling en par t i j ; de talloze naam
loze wroeters en werkers, zonder 
graad noch titel; de Vlaamse Mi
l i tanten Orde-Gent; de afdelingen 
Melle en Gentbrugge; de kernen 
uit he t kanton Oosterzele; om, op 
zondag 23 mei, vanaf 19 uur, sa
men met ons in het lokaal « Ber
kenhof », op het TV-scherm de 
verkiezingsuitslagen te volgen, te 
vergelijken en op te tekenen; om 
Intussen « gezellig samen te zijn »; 
Om een welverdiende pint te drin
ken. 

WEST-VLAANDEREN 

BRUGGE 

Zondag 16 mei : autokaravaan 
doorheen het arr. Brugge-Tor
hout, samenkomst Kon. Albert-
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 telburelen 
vanaf 14 uur 30. 

Deze agenda sluit lokale akties 
niet ui t ! 
Kiesfonds. 

De groep VU-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-
Brugge, nr 178528, vermelden 
« voor rekening nx 7408 ». 

DIKSMUIDE 

Autokaravaan. 
Zaterdag 15 mei wordt een au

tokaravaan ingericht doorheen 
het kanton Dilcsmuide. 

Verzamelen om 14 uur op de 
Markt te Koskelare. 

Wegwijzer ; Koekelare, Leke, 
Keiem, Beerst, Vladslo, Werken, 
Zarren. Klerken, Houthulst, Wou-
men, Merkem, Noord<5chote, Re-
ninge, Lo, Nieuwkapelle, Oudeka-
pelle, Diksmuide. 

We rekenen minstens op 35 wa
gens. 

lEPER - POPERINGE - WEBVIK 

De Volksunie komt in het arr . op 
met volledige lijsten voor kamer, 
senaat en provincie. Aan U thans 
bij vrienden en familieleden, op 
het werk en in bijeenkomsten pro. 
paganda te maken voor onze kan
didaten, voor de Volksunie. 

In gans de provincie hebben we 
vernieuwde lijsten. Het wordt de 
doorbraak! 

Sta Uw man. 

Propaganda. 

Een speciaal nummer over de 
landbouw werd naar ieder land
bouwer gestuurd. 

Het eerste pamflet werd reeds 
in ieder huis van het arr. bedeell. 
Een tweede is in druk, een derde 
volgt. Wij s taan onze steke naas t 
de grote kapitaalki-achtige part i j 
en, doch wij zijn enkel rijk aan 
goede wil, arm aan geld. 

Bracht gij reeds uw steentje bij? 
Steun op postrekening nummer 
144734 van Medard Poulon, West-
outer of op de Kredietbank leper 
op rekening nummer 6648-12947-01 
van de Volksunie. 

Zend munit ie! 
Hebt gij wat vrije tijd? Bied u 

aan voor de propaganda : er is 
allerlei te doen : pamfletten bede
len, affiches aanplakken, autoka
ravaan enz. Meld u bij Rik Schier, 
Werts t raat 14 b, Poperinge, tele
foon 34136. 

Volksvergadering. 

Niettegenstaande de slechte om
standigheden van datum en uur, 
was deze vergadering een sukses. 
275 man luisterden naar het 
geestdriftige woord van volksverte
genwoordiger Van Leemputten, de 
rede van Mr Coppieters sloeg Inl 
De omhaling bracht 5328 fr. en na 
de vergadering nog een gift van 
500 fr. da t maakt 6325 fr. Hebt gij 
reeds gesteund? 

Het was de eerste maal dat de 
Volks\mie in een verklezingsperiOL 

de een vergadering kon beleggen. 
De opkomst bewijst de definitieve 
doorbraak. Vooruit, met de Volk», 
unie ter zege. 

OOSTENDE 
Antokaravaan. 

Opgelet! Op zondag 16 mei l a 
de voormiddag s tar ten wij met on-
ze autokaravaan naar de plat te
landsgemeenten van ons distrikt. 
Wij rijden dus niet m de stad Oos-
tende. Plaats van samenkomst j 
Northlaan om 9 uur 15. Dat !©• 
dereen zijn rolletje kleefband 
mee brenge opdat het vastmaken 
van de plakbrieven niet al te veel 
tijd m beslag zou nemen. 
Vervoerdienst. 

Gebrekkigen, zieken of ouden 
van dagen die wensen op 23 mei 
vervoerd te warden naar de kies-
burelen gelieven h u n 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 welfe 
kiesbureel zij moeten stemmen. 
Strijdfonds. 

Wat wil nog altijd goed kunnen 
gebruiken is geld! 

Alle stortingen worden gekana-
liseerd naa r PR 1462.70 van Kre
dietbank Oostende met verm.el. 
ding : voor rekening Volksunie n r 
236-4617. Dank bij voorbaat. 

ROESELARE 
Wegens omstandigheden onaf

hankelijk van de wil der inrich
ters, kan de 14de dodenherdenking 
in de loop van de maand mei te 
Roeselare geen plaats hebben. 

Derhalve wordt de herdenking 
verschoven naar de herfst. 

Hierover volgen later meer in
lichtingen. 

Wie suggesties of initiatieven in 
verband met de dodenherdenking 
wil geven, schrijve aan het a d r e s : 
Vlaamse Vriendenkring p.a. De Bei
aard, Grote Markt, Roeselare. 

zoekertjes 
Gevraagd jonge v rouw, b e 

d iende voor f i rma Deurne-Ant -
w e r p e n . Telef. - dac ty lo - h u l p -
boekh . - ned., f rans en ind ien 
mogelijk enige begr ippen van 
du i t s . Schri jv . bu r . b lad . 

D8 

Jonge man wenst kamer te hu
ren, Brusselse agglomeratie, voor 
zeer lange tijd (2 jaar of meer) . 

Graag melding p-a : G. Van In , 
Predikherenrei 20. Brugge, tel. 
375.99. 

D9 

Firma te Brussel, Centrum-gale
ri j , biedt plaats aan twee-talige 
daktylo. 

Jonge moeder zoekt thuiswerk: 
bezit een schrijfmach., daarbij 
een schoon handschrift; kan on
berispelijk NederlMids en goed 
rekenen. Zou ook kunnen helpen 
bij opzoekingen en statistieken. 
Schrijven letters BV bureel blad. 

Zoek centrum Brussel ofwel voor-
gemeenten Laken - Schaarbeek -
Anderlecht : oude. ruime heren
woning te l u r e n tegen 1 augustus 
1965. 

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

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 vep-
koopsapparaten voor chokolade, 
wafels en kombiné. Nieuwe staat , 
t ^ e n zeer voordelige prijzen. Te-
lefoon : 02-59.69.46. 

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

Te koop gevraagd : keuken-
hangkasten. Vlaams huis « Tijl », 
Mortsel, Antwerpstraat 59, tel. : 
03-494280. 
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6EWEGINGSLEVEN 

ANTWERPEN 
W O E N S D A G 19 M E I T E 19 U U R 

OPTOCHT 
Ver t i - ek a a n i i e t kon in fc l i jk a t e n e u m l a n g s O e -
m e e n t e s t r . - K i s n . A s t r i d p l e i n - D e Keyse r i - e i e n 
TOeÏT 

GROTE VOLKSVERGADERING 
T E 20 I ' I B 15 I N D E B E U E 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 i R E K E S 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 l g e r 
R e l 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 ö 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 « t ge l i e l e a r r o n d i s s e m e n t w e z e c p p o s t ! 

BEÏUCHT 
AAN B E GETUIGEN 

D o o r de Volksunie zullen 
onderr ich t i i igen worden vier-
spreid voor de getuigen in de 

I tê lbure len , sanien met -ée vo l 
macht die m,)et ge toand wor
den aan de Voorzi t ter van 

I het kiesba-reel, en fo rmul i e ren 
w a a r o p de ui ts lagen kiin=Ren 

1 ingevuld w o r d e n . 
De a tdel ingen moeften deze 

bescheiden aan hun a r r o n -
(lissenieiiteel bes tuur aanvra 
gen en n;i de verkiezing€-n 
lerug/.enden aan hetzelfde 
;idi"es. 

ANTWERPEN 

ANTWERPEN 

Op zondag 30 mei (voormiddag 
van het Zangfeest) te 10 uur 30 :n 
de zaal Majestic, Camots t raa t : 
traditionele volksvergadenng met 
als sprekers Mr. F van der Eist 
en Toon van Overstraeten. Nadien 
triomf-betogng. door A.ntwerpenl 
Maak nu reeds propaganda. 

KtïNTICH 
Door bestuurs- en kernleden 

•werden i'eeds talrijke bezoeken 
a a n leden en smipatisairten Afge
legd om de nodige Bteungelden in 
te zamelen. 

Dat onze propagandaploeg deze 
«elden hard nodig heeft, kan ie
der 3en merken aan het vele werk 
dfit reeds werd opgeknapt. Vooral 
de laatste week van deze -verkie-
2 ngssti'iJd -zal het « nog zeer druk 
aan toe gaan. Daarom deze op
roep aan alle mogelijke mede-
•werkers. Komt n a a r de bijeenkom
sten op jnaanda@a;vQnd in öios lo-
i a a l « Alcazar »: allerlei opdrach
ten moeten daar nog verdeeld 
worden 

H ' w c l i ^ 
Op zaterdag 15 mei treedt de 

dochter van onze dinamteche voor
zitter Jef Steurs in het huwelijk. 

Mejuffer Mia Steurs en de heer 
.Jozef De Schrijver zuïlen hun ver
bintenis aangaan tijdens de plech-
lage huwehjksmiB m de dekenale 
i e r k van St. Mairtlniis -te M uur. 

Namens al onze leden, een be
toonden vaar t ! 

MECHELEN 
Slag der lOO meetingen. 

Zondag laatstleden heeft de 
Volksunie-afdeling Meohelen de 
eindsprint voor de parlementsver-
luezmg ingezet. De eerste der 100 'n 
de stad geplande openluchttoespra
ken vond zondagnamiddag plaats 
nabi j de poorten van het stadion 
van FC Mechelen; meer aan 10.000 
voorbijgangers maakten kennis 
me t de dynamische taal v a n de 
Volksunie. Onafgetjrokcn zal dit 
initiatief worden voortgezet onder 
Impuls van de gemeenteraadsle
den Oscar a e n a r d en Pons Van 
De Werf. 

Duizenden pamfletten worden 
verstuurd onder de leiding van af-
deiingssekretBTis Herman Kelder-
mans ; van hun kant zorgen de 
propagandaleiders Frans Gielis en 
Marcel Bastijns voor de versprei
ding van meer dan 20.000 propa-
gandaboekjes. 

Mechelen is gerust : n a zulke 
heftige strijd zal de uitslag in 
verhouding zijn De 4.452 Vlaams-
nationale gemeentekiezers weten 
best voor wie ze hun stem moeten 

uitbrengen en er zullen er nog ve
len volgen. Mechelen wordt een 
Volksunie-bast' on. 

Bizondere data : 
Zaterda.g 15 mei : autokai-avaan; 

vertrek te 13 uur 45 op de WoUe-
mai'kt. 

Vrijdag 21 mei : s lotmeefng In 
de stadsfeestzaal te 20 uur 15. 

Zaterdag 22 mei : autokaravaan. 
Vertrek te 13 uur 45 op de Wolle-
markt. 

MERKSEM 
S e spaarpotten. 

"Wij vragen aan al onze gezin
nen d'e een spaarpot in huis iteb-
ben, de laatste dagen voor de ver
kiezingen het kiesfonds nJet be ver-
geteji en de spaartpof dubbel te 
gedenken. Deze verkiezing waar
van wij allen zoveel verwachten, 
vi-aagt ons buiten het vele werk 
ook zware finantieele inspannin
gen. Maar als ieder van ons in de 
mate van z'jn mogelijkheden een 
steentje bijbrengt dan komen wij 
er wel. 
De Uitslag. 

De zondagavond van de verkie
zing komen wij allen bijeen met 
onze familieleden in ons lokaal 
Tijl. De zaal is vanaf T9 UTir open. 
Het zal er gezellig toegaan. De 
grote partijen hebben alle midde
len gebruikt om ons te benadelen. 
De katholieken liebben aan de 
kommunisten de helpende hand 
gereikt en ze aan een nat ionaal 
nummer geholpen. En al hebben 
wij acht dagen langer moeten 
wachten op onze zegevierende vijf, 
het zal hun verkleurde ziel niet 
baten. Zondag 23 mei zal voor ons 
Vlaanderen een grote dag zijn. 
©o iperking. 

Er wordt door onze propagandis
ten niet geslapen. Zaterdagnamid
dag, tijdens de drukste uren oP de 
Bredabaan reed onze miarowagen 
door de zijstraten en deelde ons 
plaatselijk propagandablad uit a a n 
de toegangen van de verschillende 
grootwarenhuizen. Men voelt he t 
aan dar de partijbonzen van de 
traditionele partijen met kwaad 
oog toekijken op de overmoedige 
toewijding van de jonge mannen 
in de Volksunie. En alhoewel het 
rood-g»el college van Merksem man 
e n mach t van de gemeentelijke 
diensten, op kosten van de gemeen
te, inzet om dagelijks de propa
ganda van de Volksunie ongedaan 
en onzichtbaar te maken, toch 
wordt in alle hoeken en kanten, 
en telkens opnieuw, de aandacht 
op de Volksunie getrokken. 

SCHOTEN 
De propagandistenploeg van de 

Noorderkempen heeft de afgelopen 
dagen (en nachten) een nooit ge
ziene aktiviteit aan de dag gelegd. 

Geen inwoner van het ganse dis-
trikt zal nog de naam Volksunie 
kiuinen uit he t oog verliezen! 

Het gewone aldeUngslevcai gaat 
bovendien zijn gang : weer kon
den verschillende nieuwe leden 
worden gemaakt, waaronder enke
le personen die zich aktief willen 
inzetten voor de VU. Gans Scho
ten wordt regelmatig bediend door 
onze eigen postdienst. Eten eigen 
pamflet is op komst, waarin de 
Schotense kandidaten worden be
kend gemaakt Drumont (5de plaats 
Kamer — witte stembrief). Venken 
(4de ï>laats Senaat — roze etem-
brlef) en Slosse (1ste plaats Pro
vincie — groene stembrief). Geen 
andere parti j kan op zulke plaat
sen bogen! 
Gemeenteraad. 

Bm-gervader Imler wordt hoe 
langer hoe onverdraaglijker. De 
VU heeft zich d a n ook verplicht 

gezien klacht neer te leggen (nu 
reeds!) bij de Gouverneur wegen» 
verschillende onregelmatigheden. 

Zo weigerde de rode diktator een 
bandopnemer ia de raadszaal toe 
te laten, alhoewel zulks uitdrukke-
hjk wordt toekelaten in esa om-
zendbrief van de Minister van p in -
nenlandse Zaken. 

Als lid der Kommissie van Open
bare Onderstand zal Walter Ver-
duyn voor de VU m dienst treden 
op 1 jnli a s . Bij gelegenheid van 
de stemming over de KOO bleek 
weer eens de diepe onenigheid in 
de Schotense CVP. Het is erg voor 
Kare l Blanckaert van Edingen dat 
±11] met zulke « vernieuwde ploeg» 
ten strijde moet trefeken! 

Ook in het socialistische «blok» 
"zijn scheuren zichtbaar geworden. 

De Sohotenaren zullen hun be-
sitriten t rekken en n r 5 kiezen! 
Aandacht : grote antfl^aravaan. 

Op zaterdag 15 mei r icht de VU 
van Merksem, Schoten en Bras-
schaat een grote autokaravaan in; 
vertrek te Merksem om 14 uur. 
Nadere inlichtingen hij Miei Drvi-
mont. Van Havrelei 369, Schoten 
( te l 525602). Allen op post! 

H'ILLEBROEK 
Propagundatonds. 

Ook uwe bijdrage wordt inge
wacht op het adres : Pierre de 
Smedt. Capt. Ti-ippstr 53, Wille-
broek. 
Verkieiingsslag. 

Jongeren, die wensen er aan 
deel te nemen ; samenkomst lede
re zondag-voormiddag in café Ui
lenspiegel, stwg op Denüermonde 
nr "00. te Willebroek. 

BOKGEBHOCT 
Wie niet kan deelnemen aan de 

uitgebreide propaganda-aktie van 
de afdeling Borgerhout, kan wel 
zijn financiële steun doen, door 
overschrijvir^ van zijn « bijdrage 
werkiezingsfonds » orp postgiro nr 
1275.01 van J- Dillen, Buurlspoor-
weglei 87, Borgerhout. 

Deze laatste week voor de ver
kiezingen is nog zeer ha rd ; daar
om : vei"stevig onze propaganda-
ploegen of stort uw steun, draag 
op die man •er bij tot de overwin
ning van 23 mei e.k. 

BRABANT 

ANDERLECHT 
Zaal Mertens, Ninoofsesteenweg 

359, Dilbeek, grote Volksunie-mee
ting s p zaterdag 15 mei te 19 uur 
30, onder voorzitterschap van 
Achiel Van Malderen, arr. voor
zitter VU; 2de kanöidBat Kamer-
lijst. 

Sprekers : drs. Wlm Jorissen, 
alg. sekr. VU; dr. Ghejselinckx, 
1ste kand. Senaat ; dr. Vic An-
ciaux, 1ste kand. Kamer ; en drs. 
M. Cöppieters. 

ESSENE 
De eerste verkiezingsmeeting 

van onze afdeling is uitgegroeid 
tot een geweldig sukses. Niet min
der dan 180 mensen waren aan
wezig. Onze sympathieke eerste 
schepen, de heer Lode Verdoodt, 
stelde de wantoestanden op 
Vlaams gebied aan de kaak. 

De heer Theo Van den Abbeel 
handelde over het vooruitstreven
de programma van de Volksunie, 
terwijl de heer dokter Vic An-
ciaux sprak over de gevaren der 
gi'ondwetsherzienmg. 

Na het schitterend betoog van 
de, drie sprekers werd ei', tussen 
pot en pint. nog druk nagekaart 
over de Volksunie en de nakende 
verkiezingen. 

Zoals elke Vlaming uit ï&sene 
en de omringende gemeenten n u 
wel weet, in de heer liode "Ver
doodt, eerste schepen, kandidaat 
voor de Kamer en de Provincie
raad. Op de Kamerlijst bekleedt 
hij de negende plaats en op de 
Provincieraadslijst de vierde. Wij 
rekenen op elke Vlaming en sym
pa th i san t van Lode Verdoodt om 
een voorkeurstem op zijn naam 
uit te brengen. 

EEPS-KWERPS 
Bal op 23 mei. AUMI daarheen! 

l £ U V E N 
Verg;ad«ring. 

Vergadering te licuven, dinsdag 
18 mei 20 uur, zaal « Tijl », Hoge-
schoolplein. Sprekers Van der Eist 
en J . Caudron, 

SCUIi:.DE^HALJLe 
Op zaterdag 15 mei rijdt er een 

autokaravaan doorheen het kan 
ton Zandhoven, vertrek te 13 uur 
op de steenweg Oelegem Sciiüde, 
ter hoogte van üutteniïol < 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 aangedatui. 

TEKAOPENE 
O p woensdag W mei te 20 uur 

r icht de afdeling Teralfene een 
grote volksvergadering m. Deze 
meeting vindt plaats in de herberg 
« Onder den Toren » bij Van den 
Mijnsbrugghe Alfons, Dorp Teral
fene.' 

Sprekers : dokter Ancaux , 1ste 
kandidaat voor de kamer; Lode 
Verdoodt, 1ste schepen te Essene, 
4de kand. provincie; Van den 
Abbeel Theo, universiteitsstudent 
te Gent sekretaris afdeling Esse
ne. 

Na de suksesmeettngen te He-
kelgem en Essene verwachten we 
terug een talrijke opkomst. 

OOST-VLAANDEREN 
AAESX 
Voorziene meetings. 

Zaterdag 15 mei : Erpe, café 
Brughuis. 

Zondag 16 mei • Welle. Dorps
plein. 

Maandag 17 mei : Erembodegem, 
Tijl Uilenspiegel. 

Dinsdag 18 mei : Zottegem, St-
Jorishof. 

Donderdag 20 mei : Geraards-
bergen. 

Vrijdag 21 mei : Aalst, Made-
Ion. 

DENDERLEEUW 
Ê e Vlaams nationalisten van 

Denderleeuw vinden hun kandida
ten op de drie stembrieven. Voor 
de Senaat s taa t Van Der Weeën 
R. op de vierde plaats der plaats
vervangers. Voor de Kamer s taa t 
De Metsenaere W. op de laats te 
plaats der plaatsvervangers. Deze 
kandidaat vindt U ook achteraan 
de lijst der Pi'ovincie. 

Zaterdag 22 mei te 8 inir 's 
avonds, gezellig samenzijn in he t 
lokaal. 

Zondag 23 mei : Ijestendig s e . 
kretar iaat van 8 uur af. 

Wie ouderlingen, gebrekkigen en 
zieke personen wil laten afhalen, 
belle het nummer 66653 (De POok) 
op. Ogenblikkelijk komt er iemand 
per auto. 

Op de verklezingsdag dragen alle 
VU^ciezers h tm kenteken in hun 
knoopsgat. Trefptmt der VU-stem-
mers In het lokaal De Klok. 

Maandag 24 mei : in geval van 
overwinning (wie twijfelt er nog 
a a n ) bijeenkomst in de Klok te 
20 uur. 

DEN0EBMONDE 
Zaterdag 22 mei : verkiezings-

autokaravaan door het arrondisse
ment Dendermonde. Vertrek t e 2 
uur op de markt te Dendermon
de alwaar ook aankomst. Knap-
zak meenemen. Allen op post voor 
de laatste slag! 

LEÜPEGEM 
Fropagandaliaravaan. 

Op zondag 16 mei s tar t onze 
eerste massale autokaravaan, be
geleid met verscheidene l u i d ^ r e -
kera 

Wij hopen op de medewerking 
te mogen rekenen van al de 
Vlaamsminnenden van het arron
dissement. 

Da t zij deze oproep beantwoor
den door aan te sltUten in deze 
propagandakaravaan, welke ach
tereenvolgens volgende gemeenten 
zal aandoen : Leupegem — Mel
den — Elzegem — Petegem — 
Moregem — Wortegem — Nokere 
— Krulshoutem — Wannegem — 
Lede — Huise — Omwegem — 
Mullem — H e u m e — Zingem — 
Meüegem — St. Marla-Latem — 
Hundelgem — Neder — Munk-
zwalm — St. Denijs Boekei — St. 
Blasius Boekei — Roborst — Eist 
— Zegelsem — St. Komelus — St. 
Maria Horebeke — Mater — Vol-
liegem — Edelare. 

Met deze massale propaganda
karavaan zullen wij de kroon op 
het werk zetten, zal evaieens de 
maandenlange werking van onze 
propagandisten over heel het ar
rondissement, het meeste vruchten 
afwerpen. 

Dus iedra- die in het bezat van 
een wagen is ce^ post, br»ng vrien
den en kennissen mede. iedereen 
is welkom. 

Afsoraak zondagmorgen 16 mei 
om 'S tmr Ktint 'n lokaal « PailUe-
ter » Leupegem, 

WEST-VIAANDFI^EN 

BRVOGE 
Opa«ep. 

Graag wil ik een woord van 
dank richten aan allen die on» 
naar aanleiding van de lijstvor-
m m g m het arr. Brusge-Torhout 
htm waardering en genegenheid 
hebben betuigd. Meteen moet ik 
ei echter de aandacht op trekken 
dat niet de lijstvorming doch " e t 
rezultaat van de kiesdag uiteinde
lijk tellen zal Daarom doe ik een 
dring nde oproep tot alle getrou
wen om niet werkeloos toe te zien. 
Hieronder vindt U een reeks op
drachten waarvoor nog aHajö "han
den tekort zijn. 

En wie zich om soms begrijpe
lijke redenen niet persoonlijk kan 
inzetten, moeten wij ten zeerste 
ons « kiesfonds » aanbevelen en 
dringend vragen ons te helpen 
opdat wij deze kiesstrijd ook zon
der s<*ulden zouden kunnen af
sluiten. 

Zinspelend op ons l i jstnummer, 
zeggen wij tot gans de bevolking: 
geef ons de vijf. 

Allen, die reeds zo bereidwillig 
waren ons op een of ander m a 
nier t e helpen, dttrven wil zeggen: 
Uw inspanningen zullen m e t 
vruchteloos zün. (G.v-I.) 

GrelBige». 
We hebben getuigen nodig in 

alle têlburelen. (3eef naam voor. 
naam en adres op bij G. Van i n , 
Predikherenrei 20 Brugge, e r dit 
ten laatste tegen maandac 17 
n»ei a*. 

U wordt dan veider op de hoog
te gebracht 

HuweH.lken. 
Op 22 april zijn te St Andides 

gehuwd onze jonge vrienden J o -
han Mah-eu en Nora van de Meu-
lebroeke; op 15 mei huwt te Oos
tende Ir Herman Deroo m e t , dr. 
jur. Beatrijs 'Dekevser. Harteliike 
gelukwensen aan dezp Jonge pa
ren 

Vergadering. 
De leden van het «rr. toesttrur, 

bestuursleden van de afdelingen 
e a kernen, de leden van de werk
groepen en alle kandidaten worden 
'«erwac3it op de samenkomst die 
zal doorgaan op maandag 17 mei 
^.s. te 20 uur 30, hotel Rubens, 
Phihpstockstr. 9, Brugge. Dit is do 
laatste voltalHge vergadering voor 
de kiesdag. 

Ieder weze op post! 

Zangfeest-Antwerpen. 
Vertrek op 30 m«i a.s. te sB BUT, 

't Zand, Brugge. Pri js voor de 
autobus : 75 fr per persoon I n 
schrijven o.a. bij G. Van I n P r e . 
dlkherenrei 20, Bi'ugge. Tel. 375.99. 
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ANTWERPEN 

BERCHEM 
WARD HERMANSAVOND 

Op 29 apr i l 1.1. hadden ^^ij 
W'artè Herman-s u i tgenodigd om 
te kcDmen .sprekea o \e f / i jn er
v a r i n g e n . 

Aan de hand van zrjit boeken 
« J a n ran t i eo t », « Pocxre ach
te r d e t ra h e s » en « He t land 
van Onan » deed liii een sche rpe 
aanivlacht tegen het iuiidig ge
vangen i s sys teem, da t to taal \ er
end erd is. 

De S3weker Yiel op toet efnide 
van zijn p le idooi een l angdur ige 
ova t i e len deel . Nadien volgde 
n o g een d e b a t w a a r de toeht ior-
d e r s zich actief in mengiifen. 

VERKIEZINGSBAL 
Oïwlaitks he t feit d a t he t 1 mei 

vv'as, kend« o n s \ erkieziugsJial 
een g roo t si ikses. Vooral jonge 
m e n s e n w a r e n ta l r i jk opgeko
m e n . Iiï een r ekord t i jd w a r e n 
a l l e lotjes van d e t o m b o l a t i i l-
ve rküch t . De w i n n a a r s , ki-egei» 
Maa r voor hun geld : er w e r d e n 
p r a c h t i g e l eeuwenvlaggen ea 
w a a r d e v o l l e boeken ver loo t . Een 
soor t « one -man » c r o c h e t w e d -
str i jd , ten bes te gegeven d o o r 
onze gekozene .Tuul Cre ten , 
b r a c h t nog eens ex t ra geld in 
k a s . 

D e Vl ' -Berc l iem mag tp\i'edeffi 
7ijn over het be i c ik l e resui t j . i t . 

Het mo t to m Berchem luidt 
t h a n s r dwkter fioemans op 23 
mei rraar die K a m e r T 

S C H O T E N - MERKSEM. 
Heden za te rdag 15 mei, au to 

k a r a v a a n doorheen. jVLerlüjeni, 
Schoten en oml iggende gemeen
ten . 

Bijeenkcwnvf t e M awr ojp *le 
Maaiitiens.vtecnweg. (a^in d e k e r k 
van O.L.V. Nan Siuaj-teii)^ 

l e d e r e w agenbez i l t e r -p ropa -
gandi.st op post ! 

RAVEi>S 
Gro te volksN ergjdei ' i i ig oip 

d o n d e r d a g 20 mei, om 8 uur , hij 
J a n T u \ l e b o e i s , ( j rote baan 145, 
te I ' a \ e l s . 

S p r e k e r : Ludo .Sels, l i j s taan
voe rde r \ o o r de Senaat , bek^i id 
b o e r e n l e i d e r . 
" l ede r een l iarteli ik welkom, 
spec iaa l d e b«eren int het om
l iggende . 

W I L L E B R O E K 

V E R K I E Z I N G S F O N D S . 
V a a versclitilileTidie tedea in*x;h-

ten w e r e e d s hmn hijidrage o« t -
vangen . iMog.en wij ook op U 
l e k e n e n ? 

S to r t ing op P.C. n r 855124 van 
P i e r r e De Sinedt, Gapt T r i p p s t r . 
53, Wi l l eb roek , me t op de k e e r 
zijde d e v e r m e l d i n g « ve rk ie 
zingsfonds» . 

Toezend ing o n d e r gesloten om
slag van een briefje van 20 fr., 
aan h o g e r v e r m e l d ad'res. 

BRABANT 
AUTOKARAVAAN 

Op za te rdag 15 dz. g ro te au to 
k a r a v a a n . Bi jeenkomst te 14 uur , 
op de Alarkt te S t -Kwin tens -
L e n n i k . 

K a r a \ a a n l e i d e r • \ r t . E b r a r d . 
Alle automol) i l is len en p r o p a 

gand i s t en op post I 

"1 

ZUID-AI-'RIKA 

Do>»r de geweldijie ai t lrrei-
ding van de Indus t r i e in Z m d -
Afrika. is er een grote behoe l -
te O'Hitstaact a:an nten-sen. in 
vri jwel ; ' lie mttselifke vakken . 

Te Potehetstr<>«>nv, ib drin.-
^end nödta een s r a l i s c h \ a k -
man,. 1-w. Xiadniiir-e/etter voor 
p la t - eit aévei ' teii l ie ze twerk . 

Besirnlown is fr. 2800 per 
week van t# t inr . Dr ie w e k e n 
\ acan t ie per j a a r -f- f r. 52.'5fl 
toes.l.ag> Ind ien o v e r w e r k per 
w e e k : ee rs te 6 u r e n 33 '"o^ 
Nolgende 4 uren .)•<) % en alile 
overiRe u r e n 100 % toeslag. 
K inde ren onder T8 jaar komie» 
voor belas t ing aftrek in aau-
merkinj». Te Po-tchefstr»*»!!!, 
zijn p r ima- Lase r - en Hojier 
Onderwi j smode l ijk 11 e den. 

BricN en met g:ewaarmierkte 
afschri f ten van diploraa 's en 
aetuigschrèfteB richtei» aan 
he t DJ-'. I m m i g r a n t e koiuütee, 
Sekre ta r ia FJH. D * Neijs,. 
Dwars .s t raat 37 PotchePstraon» 
Zuid-Af rika. 

SCHAARBEEK 
Ons k a n t o n a a l s e k r c t a i i a a t is 

w erkel i jkheid gew orden m a a r 
wi j hebben enkel ledige zalen. 

Wie he lp t S c h a a r b e e k nan 
enke le meube len ; tafel, s toeien, 
l e k k e n , buree l , - zelfs gcha\e iT4 
- wij zijn niet k ieskeur ig . Wi'j 
komen ze afhalen. 

Te le foneer 16.12.39 s a n K 
S w e e r t s , of 41.15.79 \ a n V. 
I toggeman. 

Ook geldeli jke s teun w o r d t 
aanvaairdt op pos lg i ro 968.!'Ki, 
van A. Sweer l s , Dai lKlaaw, 'A, 
Brwinei 3, met \ enamel d ing 
« s ek re t a r i aa t ». 

OOST-VIAANDEREN 

WAASLAND 
MEETINGS 

T e Bazel, op 17 mei in de zaal 
\an, DiK'k, Hoogs t r aa t 23, te 20 
uur , sp reken Drs . M. Goppie ters , 
Dr De P a e p en Amedee Ver-
br i iggen. 

Diezelfde dag te Kru ibeke , in 
c inema El i te , Hangs t r aa t te 20 
uur , D r De P a e p en te 21 u u r 
Drs M. Goppie te rs . 

Op 18 me i , g ro t e v e r g a d e r i a g 
te S tekene , met als s p r e k e r s Drs 
M. Goppie te rs en Dr De Paep . 
Begirt t e 20 lamr. 

Op 19" mei^ gro te meeli i ig te 
T e m s e in de ci,nema-zaaJi «R(.>xv», 
S t a t i ons t r aa t 28, om 20 uur . 
S p r e k e r s Dr De P a e p en Drs M. 
(goppieters. 

O p 21 me i maissa-vergader ing 
te Si Niklaas in ciaeioiia-zaal 
« Select », Parklaan. . S.prekers 
Dv De Paep . Air .Tan Vern ie r s , 
I>rs Mauri ts ("oppieters, ytr H u g o 
Schirt/o. Het gaimse arroiiid'is.se-
ment w o n l t op deze s l o t m e e ü n g 
v e r w a r b t . 

AL'EOIlASAVA4N. 

Op zondag Ki mei g ro le au to -
k a r a \ a»n door het Waas l and . 
Bi ieenkonis t te 9 u u r 45 op de 
Markt te St Niklaas . Verltrek te 
10 uu r st ipt , knap/a^k m e e b r e n 
gen. l'2in<le rond IS uur . 

WEST-YLAANDEREN 

O O S T E N B E 

Voor de eers te maa l seder t 
li'»ar o-prichting keeft de Volks
u n i e - ü<ostende he t aangedur fd 
e e a mee t ing te beleggen in de 
g roo t s t e zaal ^an de s tad . Hel 
w a s i n d e r d a a d een groot r is iko, 
voora l w a n n e e r w e h e b b e n kun
nen vas ts te l len ter ge legenheid 

v a n de g e m e e n t e r a a d s \ e r k i e z i n -
gen da t de g ro t e par t i j en , niet
t egens t aande h u n neveno rgan i -
zaties, er n ie t in s laagden een 
behoor l i jk aan ta l mensen aan te 
t r e k k e n . 

« &P0otteidswaaaizi-ii v a a dte 
Volksunie » meesmiuMen o u z e 
tegerawliande!"*. Wij ecteter r e k e n 
den o^ d e bewus tword ing , vaa 
de jeugd en op de taa ie \ o l h a r -
d ing van de oude ren . Wat he l 
w o r d e n zou w a s voor ons een 
grool v raag teken . Omst reeks 20 
u u r ech te r \ e r v a a # d e di t vraag
teken en maaktfc p laa t s \ o o r een 
h e \ r i | d e n d u i t roep ings teken! Wi] 
hiiiklen het gehaaid ! Meer dan 
zevenhonderd , mensen hadden 
onze o p r o e p l i ean twoord en \ u i 
den de zaal. Ze w a r e n er : de 
oude xergrijsrfe slTijders die in 
d e iiKieiliike d.igen nooi t h e b 
ben \e i s . iagd en ook de jonge 
mensen met hun n i e u w e eer-
l i jk-scberpe kijk op ons maa t 
schappel i jk l e \ e n . Nu s taan wij 
s amen in de str i jd om voor onze 
Vlaamse mensen m e e r we lvaa r t , 
meer eerb ied en mee r zelfstan-^ 
digheid te ve roveren . De p laa t s 
o n t b r e e k t h i e r om in te gaan op 
he tgeen Mr. Van de r Eist en 
d r s . Goppie ters hebben gezegd. 
Wij moeten hen ech te r eens te 
m e e r b e d a n k e n voor he t p r ach 
tige gebouw da t zij samen h e b 
ben opge t rokken . 

Mr. Van de r Eist legde de fun
d a m e n t e n d o o r zijn his tor iscl i 
overz ich t , zijn. n u c h t e r e kijk op 
d e pol i t ieke gebeur t eo i s sen en 
op de gevaar l i jke i n h o a d vain. d e 
gep lande grondwetsherziening,^ 
M a a r o p d r s . Goppie te rs op de 
hem eigen gloedvol le en s che rpe 
m a n i e r ve rde r kon b o u w e n . 

Daa r deze meet ing op s t r aa t 
w e r d ui tgezonden en l ioorbaar 
•«^as va.n d e sch«u-v\burg tot aan 
ket Ivursaal, heWjen veel men
sen op s t r a a t ook kunnen genie
ten \ a n onze v o o r m a n n e n . Zelfs 
ve r sch i l l ende gekende franski l -
l<jns van o n / e stad / i | n een kl ik
je komen nemen, ni.i.ir die heb
ben m i n d e r genoten ! Deze zeer 
ges laagde meet ing heeft de laat
ste fase van de verkiez ingss t r i jd 
ingeluid die ons n a a r een dave
r e n d e o v e r w i n n i n g zal voeren 
op 23 mei ! 

. 'Vutokaravaan. 
Nu zondag a.s. Ui mei om 

8,4,5 u. aan de Norlhlaa.n verza
melen a l l e -dee lnemers aan d e 
a u t o k a r a v a a n . Wij r i jden alleen 
dom- de p l a t t e l andsgemeen ten . 
Ê r e n g a.u.b. kleefband mede om 
de p l a k b r i e s e n \;ust t e m a k e n . 
Verkie7,ingi!-uitsla.gen. 

O^ 23 mei vanaf 20 u. in de 
« Noordzee » komen wi j samen 
om van de verkiez ingsui ts lagen 
te genie ten T 

Getuigen. 
Zij d ie wensen getu ige te zijn 

maai- nog nie t w e r d e n aange
sp roken , gekeven hun n a a m op 
te geven aan mr . Leo vande 
VVeghe, Wai!)«nplein 9. Of schrijf 
n a a r « Volksunie », pos tbus 35, 
Oos tende . 

DEZE WEEK OP ÜW SCHERM 
ZONDAG 
14 55 : Voor boer en tuinder — 
15 25 ; De Flmtstones (81e all ) — 
15 50 : Kapitem Zeppos (15e epi
sode) — 16 15 . Turnen Recht-
siicekse reportage van het kun^t-
turnen voor heren om de Europese 
beter m het Sportpaleis te Ant
werpen — 18 35 . Klem, klein kleu-
teitie — 18 55 ; Bungala Boys : 
avontureniiim. voor de leugd — 
r9-55 . Weerbericht en mededelin
gen — 20 00 . TT-nieuws — 20 15 : 
Sportweekend — 20 45 : De brug 
vaji Estaban, spel door Arthur 
Swinton —22 15 : Turnen — 23 OQ : 
TV-nieuws. 

MAANDAG 
14 Bö ; Schooltelevisie — 19 00 : 
Zanflimannetje — 19 05 : Tiener-
klanJten — 19 40 : Verlciezmgs-
uitzendmg — 19 55 De Weer
man — 30 Oa : TT-Qieuws — 20 30 . 
OperLtaa>ar ktmstbeait « H Ba,ibara » 
door Jan Van Kyck — 20 40 . 
De waaiaclitige gebchiedenit, van 
Joel Bfam.«l, TV-spel van EEeinar 
Kipphatdt — 22.40 : Versjeet met 
te lezen — 23 10 . TV-meuws 

19 30 : De wereld is klem Van
daag Sidney en Queensiftrtd — 
19 55 De Weerman — 2fl OQ : TV-
nieuws — 20 25 't Is maar een 
woord — 21 00 . Speeltilm Cresus» 
komedie van Jean Giono met Per-
nandel — 22 35 : Zoeklicht — 
23 05 ; TV-naeuws. 

DONDERDAG 
14 05 : Schooltelevisie — 19 ob 
Zandmanmetje — 19i(S& : Penelojje 
— 19 40 ; Verkiezmgsuitzendmg — 
19 55 . Hier spreekt men Nederlands 
— 19 59 : Weerbericlit — 2fl.00 : 
TV-nieuws — 20 23 : Televisierecht-
bank. De zaak-Van den Baxg: (eer
ste astg) — 22 05 : Gastprogramma 
— het vrye woord : lekenmoraal en 
-filosofie — 22.35 : TV-nieuws. 

VRIJDAG 

DINSDAG 
14 05 . Schooltelevisie — 18.5S : 
Tpletaalles . Frans. 37e les Un 
dimaaiche i Paris — 19 £0 . Zaïnd-
mannetie — 19 15 De Flmtstones. 
82c alL : Het veriaardagsfeestje — 
19 40 i Vericiezingsuilzending — 
19 55 : Hier spipckt men Neder
lands — 19 59 ; Wecrtaericht — 
20 00 TV-nieuws — 20 25 Dokter 
Ben Caüey 12e afl : De nacht toen 
er mets gebeuiide — 21 15 Pano
rama — 22 00- ; Heligieus prograon-
ma IsraieUtisclie uitzending — 
22 30' . TV-njeu.-ws 

WOENSDAG 
17 00 Telpvihum — 19-89 • Zand-
mainnetje — 19 05 • Richaird Leeu-
wehart . De speelman (17e afl.) —= 

ZATERDAG 

Str i jdfonds . 
Hebt u al ons s t r i jdfonds be

d a c h t •? Het is nog niet te laat . 
S to r t nu op P.R. 14()2.70 van Kre
d i e t b a n k Oos tende met vermel 
d ing : voor rek . Volksunie n r 
2:i«/46I7. D a n k bi j votaritesA 

GEBOORTEN 
De heer en m e v r o u w De Wit-

Igné ui t Boom meldden ons d e 
geboor te van een dochte r t j e . 
Het k reeg de naam Lutgar t . 
Onze op rech te ge luk^ \ensen . 

18 45 : Têletaalles : Frans 38e les : 
Les adieux — 19 00 • Zandnjannetje 
— 19 05 : Tienerklanken — 19 40 : 
Verkiezmgsuitzendmg — 19 55 
De Weerman — 20 00 : TV-memes 
~ 20.25 : Televisiereelatbank De 
zaak-Van den Biiiig (tweede dag) 
— 21 50 . M-ade m Belgium, docu
mentaire — 22 25 : Fretmiere- — 
22 50 . TV-nieuws 

10 30 : Volksuniversiteit — 16 55 : 
Internationaal jeugdmagazme — 
17 15 : Tienerklanken — n 4A : 
Schooltelevisie — 18 55 : Zandmaii-
netje — 19 00 : Ongewone kijk op 
het diei-enriit — 19.23 • Autorarauk 
— 19 55 : Hier spieek.t men Neder
lands — 19 59 : weerbericht — 
20 00 : TV-memws. — 2at25 : Ete 
wiikagenten • lis haat kapiteui: 
Block (20e afl ) — 20 50 : Rudi 
Carrell-show — 2125 • Echo — 
21 55 : Suspen» : Een onverwacht» 
ontknoping, politiefilm naaa* eer* 
verhaal van Edgar Wallace — 22 50 : 
TV-nieuws. 

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

Alle zater en zondageo 
Opper Beieren orkes t . 
S temming plezier. 
Alle dagen, s middags en 
s avonds beste keuken, 
met duu 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 
8-irtobussen en auto 's . 
Alles pr ima verzorgd 
en goedkoop. 

D O R T M U N D . Ë R 
Th ie rb rauhof 11 
Groenp laa t s 33 te Antwerpen 

pr ima koud buffet. 
Open dag en nacht . 
Zalen voor vergader ingen , 
enz. 
Van nu af Staf W o u t e r s 
»an d e t apk raan . 

DO RT-BIERK EL Ö E R 
Oude Markt 22 Leuven. 

Schoimste b ie rke lder 
van het land. 

Niet vergeten dat men in 
d e d r i e lokalen de echte 
Dor tmunde r TlMerbra^u 
d r ink t met de 2 Hert jes . 

DOKT IHlhKüK.ArL HOF III 
l au^s au tosne lweg Antwer-
pen-Aken, ' l essendei lo 

BOBT THIERBRAUHOt* IV 
Autosnelweg Aalst, 

Gafé-rest. (1000 pi.) 
Ruime parkeerge legenhe id 

bCH U LMJ.̂  U BBÜRMATU AJbSEN 

met 
ü e b r e v e t e e r d e 
bedekk ings lagen 

UESSOHTiMA l'HASSEN 
(Brevet 529768) 
met 
Gebiieveteerde karkassen 
(Bi-evet 512767) 

MBT 
SPECIAAL 

, MEVCT 

T E Z E L E (O. VL.J 
G E W A T T E E R D E BEDSPBEÜEN 
WOLLEN D E K E N S 
Tel. (052) U641 en 4*6'Ki. 

rrrcfieii tl geen verkHper 
m u-w omtrek kent sturar 
o n s een kaar t je en w » 
renden L bet ad res van 
de d i cb t s bijgelegen ver
koper Star Zele. 

Aanbevolen 
Huizen 

K E R B E R G E N 

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

Mosselen - Paling 
Uitbater : Jan Brugmans 

Geniet van de lekkere 
koffie < De Olifant > 
in het Vlaams Huis 

« PETER BENOIT » 
Franrijklel 8, Antwerpen 

Op doorreis te Aalst . be
zoek het Vlaams Huls 

«DE VRIENDSCHAP» 
Kerkstraat » 

(bij de Grote Markt) 

Bar - Bowling - Buffet 
OOSTHOEK 

Oosthoekstraat 17 
KNOKKE - Tel 63.811 

VLAAMS HUIS 
IJzerlaan 82 Tel. 1051)50749 

DfKSMUIDE 
uitbater Leo Vreese 

Feestzaal voor groeoen 

ELEC. APPAR. 

Vermindering vr Lezers VU 
Huish App - Radia-TV..-

bandopneraers . 
37.»2.57 ELAGRO 3».74.6& 
De Damhouderstr 23 Ant. 

BOUWEN WONEN 

De specialist der 
standaarddeuren 

J. L E E M A N S Deurne Z . 
Van Havrelei 70 1 35.63.17 
Agent De Coene Kortrijk 

Plastic vloer en trapbedek-
kingen Deliflex Tapiflex 
enz Inlichtingen 
Claessens-Lernelis S^hut-
»tt 18. D«urne T ^ 1 3 1 2 

Voor uw modern interieur 
E U R O - D O M l 

Kruidtuinlaan b Brussel 
met Geschenken-feelder 

Bouw- verandenngs- en 
herstellingswerkeir 
S E G E R S A d iaan 

S t e y n s t r a a t I S T 
H o b o k e n Te l (03 ) 37 43 81 

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

V » u r a l t i m V l d o t » ^ le fe iuu t | 
EEN %tMt£is 

Boek en d a g b l a d h a n f l e i 

Paul B E Q U E T 
N a s s a u s t r a a l H A^ntwprnen 

H O T E L R i n i S T A U R A N T 

Bezoek t iet P a y u U f n l a n d 
g o e d e s p i i z e n v i n d t U in 

a t s p a n n i a a 

,. DE KROON B 
O L V - L o i i r o e e k (054 )32381 

« V k a B i s ^ H u i J K . n o k ' e 
K a m e r i voi u e n s i o n 

i^eze-llxg'e s t e e t 
f e r n i T n ^ e r r n f f v g r o e p e n 
E i i s a b e t h l 105 Tel 6 3 2 7 0 

V l a a m s H u i s B r e u g h e l 
d e S m e t d e N a e v e r l a a n 141 

BLANKENBERGE 
Telefoon (050)41637 

I Voii: Peffisuam M icamers 

MIDDELKERKE 
< VlaajEns hui» We*e Di » 

de Smet de Naeyerlaan 19 
Gezellige Vlaamse sfeer 

U U R W E R K 

Zwitserse uurwerken 
biü meesteir unrwerkmaker 

SLAETS 
Dewmterstr 11, Oudergem 
T 72 *5.43 Terminus tr 35 
1» % korting v leden V U. 

http://resuitj.it
file:///olhar
file:///eis.iagd
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regering heeft in principe een reai<tio-
naire grondwetsherziening goedge
keurd. 

Ei EN volk dat zich bewust 
wordt van zi jn eigen waarde, zal zich 
hierdoor in zi jn demokratische opmars 
niet laten stremmen. De jonge genera
t ie, om het even of ze u i t B.S.P. of u i t 
C.V.P.-gezinnen komt, neemt deze 
hypoteek op haar toekomst niet. 

Evenmin 
neemt. 

als zi j Hertoginnedal 

Voor het algemeen stemrecht is er 
vroeger hard gevochten en zi jn er meTv 
sen levens te betreuren geweest. Hoe 
wi l de B.S.P. die haar jongeren vraagt 
deze gesneuvelden te eren, van deze 
jongeren thans eisen dat ze hun goed-

^ keuring geven aan het opdoeken er-
" \ van ? Z i j vergist zich zwaar wanneer 

ze meent dat haar jongeren zo dom 
z i jn . 

I E D E R E E N , die de politiek 
volgt is eraan gewoon geraakt dat in de 
kleurparti jen op Vlaams gebied achter
af aanbeden wordt wat voordien ver
ketterd werd. Wie Schildwacht de 
laatste veertien dagen gelezen heeft 
z i t er op te ki jken hoe gemakkelijk 
men in de politiek van gedaante kan 
verwisselen. De grendelgrondwet die 
aanvankelijk brutaal verketterd werd 
als stri jdig met de demokratie en met 
het algemeen stemrecht wordt achter
af verdedigd als een wet ter vri jwaring 
van de Vlaamse belangen ! 

" E Vlamingen moeten vol
gens Het Volk konservatief worden en 
verdedigen wat ze hebben. Hertogin
nedal IS thans een Vlaamse verovering 
en het verlies van Edingen en van de 
Platdietse streek een weldaad, die we 
ten eeuwigen dage moeten toejuichen. 

Dat we nooit meer dan 50 % van de 
hogere ambten zullen krijgen, ook met 
als we twee derde van de Belgische 
bevolking zullen uitmaken, is een an
dere weldaad die de grendelgrondwet 
zal vastleggen . Nog een Vlaamse ver
worvenheid van de C.V.B S P.-regering! 
ju ich, Vlamingen, juich ! 

Di 'E heer De Saeger, die in 
januari de Ronde Tafelkonferentie 
verliet met de woorden : "als dit grcnd-

wetsakkoord er komt, moeten we 
streven naar een dualistische staats-
st ruktuur" , heeft thans eveneens zi jn 
mening herzien en verkondigt ook 
overal de weldaden van de grendel
grondwet. 

En-zeggen dat Schildwacht in "He t 
Vo lk " woest is dat zelfs de zeer ge
matigde Davidsfondsers deze subtiele 
koerswending niet begrijpen ! 

' INNENKORT zal " Het 
Vo lk " ook een grendelgrondwet voor
stellen voor de sociale vraagstukken : 
wettel i jke bescherming van de 8-uren-
dag en van de drie weken verlof. 

Nieuwe sociale veroveringen zullen er 
met meer mogen komen tenzij de 
helft + een van de konservatieve 
P V.V.- en C.V.P.-vleugels daarmee 
akkoord gaan. Er zal dan geen sprake 
meer zi jn van de vier weken verlof 
noch van gelijk welke loonsverhoging. 

Men zal een grendel plaatsen om de 
sociale verworvenheden van het ver
leden te beschermen. Nieuwe sociale 
veroveringen zullen uit den boze z i jn. 

D, 'E Vlaamse C.V.P. keert te
rug tot de naoorlogse stelling van hun 
pers, de stelling dat de Vlaamse Bewe
ging eens en voor goed opgelost is. Dat 

er niets meer te veroveren valt. In 
België leven de Vlamingen thans in de 
beste aller werelden, in een zevende 
hemel, in een luilekkerland waar de 
gebraden vogeltjes hen zo in de mond 
vliegen. 

Het is demagogie van het zuiverste al
looi, georganiseerd volksbedrog, dat 
steunt op het feit dat 'de kleine man 
in Vlaanderen nog maar moeil i jk wi js 
geraakt uit heel de geschiedenis. Jam
mer voor de Vlaamse C.V.P. is maar 
dat de honderdduizenden flaminganten 
dat niet meer slikken. En 23 mei zal 
dat bewijzen. 

NI 

D, 'E stelling van de Volksunie 
b l i j f t de stell ing van het hoofdbestuur 
van het A.C.W., bekend gemaakt op 
30-1 1-63^: " I n geen geval kunnen be
palingen aanvaard worden welke de 
normale werking van de demokratische 
instellingen zouden remmen en waar
door de talri jkste bevolkingsgroep zou 
worden geminoriseerd". 

V\/elnu, die bepalingen zi jn aan
vaard door de C.V.P. en door de B.S.P., 
de Vlamingen worden geminoriseerd 
door de grendelgrondwet. Een rega-
ring odie zich sociaal durf t noemen 
heeft het algemeen stemrecht ver
kracht, om de stem van de bezittende 
bevolkingsgroep in dit land, meer 
waarde te geven dan de stem van de 
kleine Vlaamse man. De B.S.P.-C.V.P.-

I IET alleen de Vlaamse jon
geren hebben begrepen, maar ook de 
ouders, die bekommerd z i jn om de 
toekomst van hun kinderen. Z i j we
ten thans duideli jk dat er maar één 
parti j is, die zich inzet voor de toe
komst van de Vlaamse jongeren en dat 
d i t de Volksunie is. 

Vlaanderen begint te beseffen wat 
de "oasis des francophones" betekent. 
Vlaanderen begint te beseffen dat alle 
mooie patriottische leuzen van de 
P.V.V. en in navolging van hen van de 
C.V.P. en van de B.S.P., alleen maar 
dienen om de franstalige kaste baas te 
houden in dit land. De Vlamingen mo
gen terugkeren naar hun Vlaamse dor
pen, zij mogen dom bli jven en braaf. 

DE 'E gemeenteraadsverkiezin
gen hebben een eerste waarschuwing 
laten horen. Men heeft van hogerhand 
niet wi l len begrijpen. Men heeft met 
de wi l van de Vlaamse kiezer geen 
rekening gehouden. 

Daarom zal die nog krachtiger wor
den op zondag 23 mei. Dan zal, de 
Vlaamse vuist, de vuist van de meer
derheid in di t land, op tafel bonken. 

En de Vlaamse kleurpolit ici zullen 
weten dat hun bedrog het niet gedaan 
heeft. 

De Vlaamse jongeren, het Vlaamse 
volk laat zich niet wurgen. 

AMERIKAANSE STOCK 

Vlasmarkt 16 Gent. 
Kopland 51 Antwerpen. 

Legerartikelen - Kampinggereed-
schap - Regenartikelen - Botten -

enz enz 

Het tiuis met de grootste keus en 
de laagste prijzen. 

Strijdkaarten 
Stuur ons, onder gesloten omslag, 
een bankbriefje van 20 fr (Volks
unie, M. Lemonmerlaan 82, Brussel 
1), of stort 20 fr op onze postreke
ning, n' 1476.97. Volksunie, Brussel, 
en U ontvangt 
24 prachtige Vlaamse strijdkaar
ten, tn 2-l(learendruk. 
Met het oog op de komende harde 
strijd : voor uw briefwisseling, feest-
wensen, enz., gebruik uitsluitend 
Vlaamse strijdkaarten l 

Interfonie 

M 

Geluidsversterking in de perfeictie roor 
'alen - reldamewasens Icerlcen huis-
amers enz... 

Wendt ü in vertrouwen tot : 
ELECTRO AKOUSTIEK 

DE eiCC/TBSSKÖN 
Lange Leemstraat, 7 a 
ANTWERPEN TeL : 33.04.95. 

Radio - T.V. - draagbare radiotoesteilen 
platendraaiera. Wij vertegenwoordigen 
enkel merken van de lioogste hoedanig
heid — Bandopnemers vanaf 2.250 F 
tot 117.000 F. 
Op vertoon van deze aankondiging geniel 

V tpeeiaU voortoaarden. 

KOOP eiJ ONZE AOeTEERDERS 

DÈ BESTE PARTIJ '• 

1 ZEKERHEID 

I REGELMAAT 

I MAXIMUM KANS 

1 MAXIMUM LOTEN 

I INCOGNITO verzekerd 
TREKKING OP 31 MEI 

eaOOOLOOO'loten 

de NATIONALE 
LOTERIJ 


