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vóusam 
D V A N DE V L A A M S NATIONALE PARTIJ 

BEHtER Maur LEMONNIERIAAN 82, BRUSSEL 1, TEL 11.82.16 VERKRIJGBAAR BIJ ALIE DAGB» AnVERKOPERS 

Alle Vlaamse politlekers weten dat do 
grendelwet een noodlottige wet is 
maar zij durven zich niet verzetten 
tegen de machten die in de ouda 
partijen alles achter de schermen 
bedisselen. 
Indien u de Vlaamse weerbaarheid 
wilt verhogen in de schoot van de 
partij waaraan u zich gebonden acht, 
doe dan VOOR EEN ENKELE MAAL 
afstand van uw gevoelens en van de 
gehechtheid aan uw tradities en 
stemt ditmaal voor DE VOLKSUNIE. 
Dan zult u uw partij en uw volk een 
grote dienst bewijzen . 

EEN LAATSTE OPROEP TOT ALLE VLAMIN 

De Volksunie heeft steeds willen zijn de partij van alle Vlamingen en vóór alle 

Vlamingen, de Vlaamse partij. Het is de enige Vlaamse partij, de enige die op 

ondubbelzinnige v/ijze de Vlaamse belangen verdedigt. De Vlaamse belangen 

moeten in dit land, in deze unitaire Staat nog steeds hardnekkig verdedigd 

worden : de flagrante benadeling en achteruitstelling van het Vlaamse land en 

van de Vlamingen zijn nog steeds een onweerlegbaar feit. Daaraan hebben de 

« nationale partijen », alle beloften ten spijt, na zoveel jaren nog geen einde 

gesteld. 

Integendeel, het wordt van langs 
om erger : na de beschamende liapi-
tulatie van Hertoginnedal wordt thans 
de bekroning op het werk gezet door 
de voorgenomen grondwetsherziening, 
het grootste schandaal uit de Belgi
sche geschiedenis. Deze grondwets
herziening beoogt niets anders dan de 
blijvende bevoordeling van de Walen 
en Franstaligen in de grondwet vast 
te leggen en de Vlaamse demokrati-
sche meerderheid machteloos te ma
ken. Het is een vervalsing van de de-
mokratie enkel en alleen omdat in 
dit land de Vlamingen de meerder
heid zijn, de zoveelste aanslag op de 
Vlamingen 

ledere Vlaming die naam waardig 
moet inopstand komen tegen de ant i -
vlaamse politiek van de P.V.V., van 
de B S.P., maar ook van de C.V.P. 
Zelfs de Vlaamse C.V.P.-ers doen er 
aan mee. Zij verdedigen met valse 
argumenten, met argumenten waar
in zij zelf niet geloven, een grond
wetsherziening waarvan de franskil
jonse voorzitter van deze parti j . Van
den Boeynants, zelf verklaard heeft 
dat zij slechts mogelijk is « dank zij 
de offers van de Vlamingen ». Eens te 
meer wordt inderdaad van de Walen 
geen enkel offer gevraagd, integen
deel, zij zijn de enige profiteurs. Het 
is om de Walen voldoening te schen
ken, alleen daarom dat de grondwets-
hetziening ondernomen werd. 

Aan het traditioneel Vlaamse ge
duld moet een einde komen : de Vla
mingen moeten deze keer zonder aar
zelen in massa voor de Volksunie 
stemmen. 

Alleen de Volksunie belichaamt in 
gans Vlaanderen het Vlaams verzet 
tegen de grendelgrondwet, alleen een 
daverende overwinning van de Volks
unie kan de grondwetsherziening nog 
tegenhouden. Alle ogen zijn op de 
Volksunie gericht en de uitslag van 
de Volksunie zal bepalend zijn voor 
de verdere politieke evolutie in België. 

Vooral in het arrondissement Brus
sel moeten de Vlamingen de Vlaam
se positie versterken, wat zij slechts 
kunnen door de Volksunie te verster
ken. In de gegeven omstandigheden 
zou het niet alleen dwaas, maar mis
dadig zijn Vlaamse stemmen verlo
ren te gooien aan een lijst van 
scheurmakers waar n men zich 
moet afvragen wat hen bezielt en 

daardoor de Volksunie te verzwak
ken, de enige partij die voldoende 
politieke macht kan veroveren om 
een rol van betekenis te spelen. 

De Volksunie heeft het bewijs ge
leverd dat zij open staat voor allen 
die bereid zijn loyaal samen te wer
ken, die het eerlijk menen. Talrijke 
nieuwe kandidaten op onze lijsten en 
ook op verkiesbare plaatsen zijn 
daarvan het bewijs. 

De Volksunie heeft het bewijs ge
leverd dat zij sec.aal vooruitstrevend 
is en in staat voor de dag te komen 
met een sociaal-ekonomisch pro
gramma zoals geen enkel andere par
tij er een kan voorleggen : ons so
ciaal-ekonomisch ontwikkelingsplan 
1965-1975 voor Vlaanderen 

Het programma van de Volksunie 
is geen demagogisch verkiezingspro
gramma maar een realistisch, positief 
programma, uiting van onze bezorgd
heid voor de belangen van alle Vla
mingen, de belangen van de Vlaam
se boer, van de Vlaamse bedienden, 
de Vlaamse middenstanders. de 
Vlaamse ondernemers, de Vlaamse 
intel'ectuelen. de belangen en «e toe
komstmogelijkheden ook van onze 
Vlaamse jeugd. 

De Volksunie is de enige partij die 
in staat is een waarachtige en nood
zakelijke oppositie te voeren : de drie 
traditionele partijen zijn zodanig ge-
kompromitteerd, zodanig solidair in 
de verantwoordelijkheden dat zij te
genover mekaar de rol van oppositie 
niet meer kunnen spelen. 

Tegen het machtsmisbruik van de 
grote partijen, tegen de misbruiken 
en de wantoestanden kan alleen een 
nieuwe, onafhankelijke partij zoals 
de Volksunie krachtdadig opkomen 

Met een inzet van alle krachten 
heeft de Volksunie deze kiesstrijd 
gevoerd. 

Wij mogen er terecht fier op zijn 
dat duizenden in het ganse Vlaam
se land zich met overtuiging en met 
geestdrift, volledig onbaatzuchtig, in 
de strijd geworpen hebben Geen en
kele partij buiten de Volksunie is in 
staat tot dergelijke prestatie : geen 
enkele is in staat zoveel volk samen 
te brengen op geestdriftige meetings, 
zoveel propagandisten op de been te 
brengen, zoveel spontane financiële 
steun te krijgen. 

Deze kiesstrijd is in het Vlaamse 

land een strijd geweest van één te
gen allen Alle partijen zijn losgeva-
ren op de kleine Volksunie. Het moet 
wel zijn dat zij schrik voor ons heb
ben. 

•Maar zij missen het essentiële : 
de morele kracht die men put uit een 
eerlijke overtuiging, uit het geloof in 
de zaak die men dient, uit de edel
moedigheid van een onbaatzuchtige 
inzet. 

Wij danken allen die zich weken
lang, dag en nacht afgesloofd hebben. 

Wij danken allen die ons gesteund 
en geholpen hebben. 

ji^smmA, i^miki-jrm.\ .ty.i&S 

Wij danken allen die op 23 mei hun 
vertrouwen zullen schenken aan de 
Volksunie. 

En wij beloven hen één zaak : dat 
hun vertrouwen niet zal beschaamd 
worden, dat onze gekozenen zich met 
volledige overgave zullen kwijten van 
hun plicht, dat wij niet zullen ver
sagen in de strijd voor de algehele 
ontvoogding van ons volk, voor een 
betere toekomst voor ons volk. 

Met de Volksunie naar een grote 
Vlaamse overwinning ! 

Mr Frans van der Eist. 
Alg. voorzitter v.d. Volksunie 
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DE GRENDELGRONDW£T 

Mijnheren, 

De stellingen voor en tegen de 
grendelgrondwet zijn gekend. 

1. Met overtalnjke Vlamingen 
Otlezers op 23 meii) meen ik, dat 
ti) om vele redenen defmitief on
aanvaardbaar blijft 

a) Welke worden de beloofde, 
Toorafgaandelijke Vlaamse verwe-
Benlijkmgen' Zullen zij volledige 
genoegdoenmg geven? 

Nochtans vraagt men ons nu en 
«onder enige waaiboig, een ver-
Bchnkkelijke blanco-volmacht te 
onderschrijven! Zouden vn], na 
130 jaar strijden, niet best m ge
weten de « veilige zajde » kiezen? 

b) Talrijke vroegere Vlaamse 
verworvenheden laten te wensen 
over en vragen — eindelijk — ver. 
beteimgen en-of sankties 

Door een grendelgiondwet blijft 
dit praktisch onmogelijk! 

c) Nieuwe toestanden en be
hoeften zullen ontstaan : o n m o 
gelijk vooitaan die nieuwe Vlaam
se belangen en noden te lenigen 
of te verhelpen En d't in eigen 
land en spijts onze meerderheids
positie die WIJ zelf zouden hebben 
pi ijsgegeven 

d) Praktisch alles wat Vlaande
ren aanbelangt zou onder de 
BChad'lijke en vernederende 
giondwettelijke beperking vallen! 

e) Indien werkelijk, zoals be
weerd de Vlamingen zonder de 
grendelgrondwet Ijestend'g over-
gcleveid blijven aan het gevaar 
van een tijdeUjke meei dorheid 
van Walen Brusselaars en frans-
gezmden die de verwor\en of nog 
te verwerven rechten kan ontne
men dan woidt dit het bewijs 
de feiten zelf dat de huidige 
staatsstruktuur onnatuurlijk is of 
het opn euw wordt Het middel 
daaitegpn waie niet een nog 
grotere onniondigheid en besten
dige rechtloosheid opleggen m een 
grendelgi ondwH maai e n grond
wetswijziging m resoi'iut federa
listische zm' 

2 Het besluit van talrijke 

Vlaamse kiezers s taat dan ook 
vast van nu tot 23 mei, met alle 
wettige middelen, de grendel-
grondwet bestrijden en doen be
strijden 

3 Boven alle parti jen is het es
sentieel Vlasims belang dat zo
veel mogelijk Vlaamsstrijdenden 
verkozen worden die de grendel
grondwet zullen verwerpen 

Het IS dus ook Vlaams belrBg 
dat de Vlaamse kandidaten der 
nationale part i jen onverwijld stel
ling zouden nemen en eventueel 
verklaren dat zij alle vooi keur
stemmen nevens hun naam zul
len aanzien als tegen de grendel-
grondwet gericht en bijgevolg te
gen deze laatste zullen stemmen. 

Het gaat om he*- levensrecht en 
-belang van ons volk, dat klaar
heid, waEVidigheid en bescherming 
eist en z ch, mdien dit alles wer
kelijk en openhait ig gegeven 
wordt, eikentelijk zal tonen 

A L - Biugge 

KIEBOOMS 

HiTonder een brief die de Vü-
afde'ing- nclit te aan dhr Kie-
booms. burg-emeester van Wilrijk. 

Zoals onze lezers weten weiger
de Kiebooms de officiële aanplak-
boiden aan oiize parti j 
Mijnheei de Burgemeester 

In de jongste gemeenteraadszit
ting werd U er door de wooidvoer-
der van onze fiaktie reeas op ge
wezen dat de door U uitgelokte 
beslissing van ons schepencollege 
dd 3 mei 1965 waarbij aan onze 
pait i j de haar regelmatig toeko
mende aanplakruimte op de ge-
mepntel jke verkiezmgsplakboi den 
wordt afgenomen, een legeli ech
te uitdaging tot wanordelijkhe
den IS 

Tegen uw nefast optreden werd 
bij de heer Gouverneur der Pio-
vmcie dan ook klacht ingediend 

Naai WIJ dr'e dagen geleden 
van onze ariondissementele -voor
zitter Dt Goemans uit Beichem, 
vernamen heeft de heer Gouver
neur peisoonlijk bij U op rede-
li kheid en op de spoedi?» terug
gave van kwpst euze aanplakruim-
ten aangedrongen Het fei* dat U 
daartoe het nodige nog met ge

daan hebt, getuigt klaarblijkeliik 
dat het U er niet oai te doen is 
de 01 de te handhaven en het al
gemeen welzijn te dienen maar 
wel om onze pai t i j ponder s c u -
pules ie benadel'gen m haar pio-
pagandaweiking vooi de wetge
vende en piovmciale verkiezingen 
van 23 mei a s 

U weet ongetw jfeld maar al te 
goed dat hogervei melde beslissing 
van ons schepencollege een aan
fluiting IS van de demokrat'S' 'he 
vrijheden, waarvoor ook vele men
sen, die thans m de Volksi.inie 
s taan tijdens de jongste weield-
ooilog gestreden hebben De be
slissing IS werkelijk een school
voorbeeld van macht«afw»nding 
en het sp j t ons maar al te veel 
dat de verkiezingen binnen enkele 
dagen plaats grijpen want andeis 
hadden wij — en met verzekerd 
sukses — aan de Raad van State 
— de vernietiging aan deze be 
slissmg gevraagd 

Het IS echter nog niet genoeg 
dat U uit zuivere rancune onze 
part i j haa r plakruimte ontfut
selt U mijnheer de Burgemees
ter, die toch m koncentrat 'ekam-
pen gezeten hebt, neemt thans uw 
toevlucht tot nazi-piaktijken die 
U teiecht zo fel bestreden hebt 
destijds U s tuui t er de gemeente
lijke politie op uit om onze affi
ches te laten afrukken van dat 
ene aanplakbord dat ons ter elf
der ure nog kon ter beschikking 
gesteld worden door een simpati-
sant U de gewezen politieke ge
vangene, gebruikt onze gemeente
lijke pohtie zoals Goermg destijds 
zijn gehate Pruisische politie 

Het spieekt vanzelf dat onze 
simpatisant zich verplicht gezien 
heeft tegen uw machtsmisbi uik 
klacht neder te leggen bij dp heer 
Procureui des Konings Onze afde
ling and rzijds heeft de heei Gou
verneur geviaagd U tot de orde te 
roepen wegens het niet opvolgen 
van de onderricht ngen U en het 
gemeentebestuur verstrekt m de 
cuculaue van de heer Gouverneur 
dd 21 api-il 1965 betreffende de 
aanstaande veikiezmgen 

WIJ honen dat U van heden af 
uw houd ng zult herzien 

Machtsmisbiuik en machtsafwen
ding zijn en blijven hatelijk onder 

ue 'ke vooiwcrdsels zij ook door-
gevo rd woiden 

U g lieve derhalve onmiddell jk 
het nodige te doen om onze pai tij 
haar deel op de otfic ele gempen-
telijke aanplakiuini ten terug te 
geven en om het optieden van 
onze g meentel 'jke politie binnen 
de P°iken van het wettelijke te 
houden 

VU - Wiliijk 

HET DE^1GKRATISC(!E 

SPEL 

Mijnheren, 

In het aitikel van Jaak Veltman 
« Loteuj op bmn nlandse zaken « 
(Standaard 29-4-1965) wordt een 
verslag uitgebracht over de lote
rij voor de nummering der lijsten 
bij de e k parlementsverkiezingen. 

Menig lezer zal met enige ver-
wondeimg kennis genomen heb
ben, niet alleen van de wijze waar
op de dl Ie « tiaaitionele » Bel
gisch na t onaie pai tijen t)evooide-
ligd weiden maar ook van de 
(h°i)bevordeiing van de kommu-
nistische partij tot giote nationale 
part i j terwijl anderzijds de 
Vlaams- en de Waals-nationale 
pai tijen van het vooi deel der ge
lijke nummering van de lijsten m 
alle kiesdistrikten u tgesloten wor. 
den Er is natuuil i jk het regle
ment « vijf zetels m elke kamer 
en lijsten m alJe airondissemen-
ten » Deze stok waarmee men 
de hond wil slaan, wordt piecies 
Zo lang of zo kort gemaakt als 
men w 1 zodat zij, die men wil 
uitsluiten, juist uitgesloten wol
den 

Voor de politieke tubunfs in ra
dio en TV krijgt de stok weer een 
andere lengte • ditmaal moeten 
de partijen kand aaten voor de 
twee kameis vooi stellen, niet meer 
in alle a n ondi'5'=ementen, maar 
slechts m meer dan twee provin
cies die =amen ten minste vijf 
nedei landstalige arrondissementen 
omvatten (Vooi de gelegenheid 
woidt het arrondissement Biussel 
als neder landstalig beschouwd). 

Zodoende woi den de B' l" is"h-
n a t o n d l e p a i ' i ï n ook liiei l>e-
voordeligd 

Men kan betwisten of de zgn. 
« kle ne » pai tij ^n f bedoeld wor
den de Vlaams- en Waa ,-n-^'io-
nale partiji n) n u t t g zijn i.ien 
kan er gematigd of fanstiek "-e-
genstander van zijn, maar da t 
hier, door het bevoordel gen van 
de enen en het benadelen van de 
anderen een loopje genomen 
wordt met de demokratische spel-
ri gels, dat kan niemand ontken
nen 

Jaak Veltman schrijft aan het 
slot van z m aitikel over de Ins-
tennummer ng : « De demokrati
sche spelregels — wat is er demo-
kratischer dan een loting, waarin 
iedeie=n en allen gelijk zijn voor 
het toeval — wolden dus geëerbie
digd » 

Jaak Veltman is een man met 
zm voor h u m o i ' 

Andeizijds gaf hij geen nauw
keurige inlichtingen over de ma
nier waai op de kommunisten a a n 
hun algemeen iijstnummer 4 ge
raakten 

Hu spreekt van de socialistische 
senator Rol n en van due libera^ 
len plus twee CVP-ers zonder even. 
wel de namen van deze laats ten 
te noemen 

De kommunistische oart i j werd 
tot Belgisch-nationale parti j be
vorderd omdat hun verzoek om een 
algemeen lljstnummer te knjg«n 
ondertekend werd door de drie li
berale senatoren De Giauw, Gillon 
en Mour-'aux en door de twe^ 
CVP-senatoren Oblin en Victor 
Leemans BSP-senatoi Rolin h a d 
oorspronkelijk eveneens het kom-
munistisch verzoek gesteund maar 
moest op bevel van de partijlei
ding zijn handtekening intrekken. 

Was het nu werkelijk nodig dat 
de CVP-s^natoren Leemans en 
Oblm de kommunisten hielpen 
bevoordeligen'' 

A U Leuven. 

UF rrdaktt» draact («en rcranU 
woiirddiikheid voor de inhoud d*r 
tepubliceerdf Ipiersbrlryen Zr •»•-
botidt xicb bet rerbt m n kruxe 
en mkortinu voor Ovrr de leier»-
rubriek wordt eeen briefwisseling 
Eevoerd 

Ik 
ben 

uilgeslapen 
v^anK.. 

tPtM 

ik koop bij 
• f f l ^ 

'/^|l J J C ^ o ï f ^ 

MATTHIEU 'S BEDDENBEDRIJF 
TURNHOUTSEBAAN 102 BÜRGERHOUT - TEL 35 17 83 
Bijhulzen Antwerpen Diepestr 84-86 Tel 3101 18 

Be^lnenstr 39 41 Tel 33 47 24 
Deurne Calif ortlel 60 Tel 36 25 22 

VANAF LQöOia, 

RBOGAfRT 
NATI0NALESTR.31ANTWEItKN 

T l l . l i »1.00 

TrunciKfrMt 18 - Siiit NiKlias 
Tel 761604 
Statiesiraat 87 - Ror(h(m 
Tel . 390501 

Danivtraat 110 
'Iel 48ii4 
fcdegemspstraat 9 
Tel 4964 TJ 

II amine 

- Mortsel 

WENTEIPOORTEN 
in hout, staal, alumliuum 
of plastielt 
Staodaarduitvoering ot 
Daar gewenst model 
SystenaeD aangepast aan de 
aard van bet bouwwerk. 
Hand of elektrische bediening. 

ZONHOVEN TEL 132 31 

2 . ZONEH P V B A 

ROtXüIKEN 
m hout, staal alumi
nium o£ plastiek 
Hand- of elektrische 
bediening 
Alle systemen. 
VENETIAANSE 
ZONNEBUNDEN 
Bediening met 
koorden ot met 
staig en wmdw 

VENETtAHrNSE BLINDEN 

i . ]EÜRIS«E|a.ClOOSTEil*NS;i^8flEN: 
TEL ^ 32,31. 

PVBA;, iONHOVfeM 

Vertegenwoorüigei voor Antwerpen (Stad en provincie) 
L Vandevelde, St Damiaanstr 17 Wommelgem T 03-53 67 27 

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

WIM MAES 
Grote Steenweg 165 Berchero Antwerpen 
Telefoon (03) {9 92 06 
Beroepsmedewerker der maatschappllen 

CONST ANTIA 
stelt zloh kandidaat voor • 
1 0 \ernaaie van één uwer lopende verzekeringspolissen 
2 Alle g:ebeurlijk nog af te sluiten verzekeringspolissen 
IK KOM OP UW EERSTE VERZOEK 

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

Grole Veji , 
GLAZEN en MONTUREN. 
Grattï voor verielerden, 
Hersle' noen in e gen wer*liu s 

Walter ROLAND 
— Ged ptomeerd Opt eker — 
Kerkstraat 58 — Antwerpen 
(Let « u b op K«l huisnummer •] 

Telefoon. 35 86 42 

10 9fe lo'lng op verloen deiêf 

HERIVIES 
>4 Zuid laan 

2(J9-211 Al. Le inü i in ie i laan 
Tel . 11.00.33. 
Brusse l . 

• 
VOLLEDIGE 
S E K R E T \ R I A \ T -
KUHSLS IN 2 JAAR. 

Steno- en 
ddktylogi afie 
in vier t a len . 
Boeki iouden. 
Sociale %\etgeving. 
Moderne ta len . 
H a n d e l s -
c o r r e s p o n d e n t i e . 

Dag en avondlessen . 
De school w a a r Vlamingen 
zich thu i s voelen. 

Beter en voorde l iger . 
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onze voor provincie 
ARR. ANTWERPEN 

DISTRIKT ANTWERPEN 

1. Wagemans Herman ; advokaat, ge
meenteraadslid Antwerpen. 

2. Ceuppens Benoit ; gepensioneerde, 
provicieraadslid, Antwerpen. 

3. Meyntjens Oktaaf ; sctiilder, Burcht 
4. De Lie Staf; joernalist, gemeente

raadslid, Berendrecht. 
5. De Boevre Raymond ; vertegenwoor

diger, Antwerpen-Linkeroever. 
6. De Gol Bob ; bediende, Mortsel. 
7. Severijns ; arbeider, Zwijndrecht. 
8. Lemmens , bediende, Hoboken. 
9. De Caluwe Jan ; vrachtvoerder, Ant

werpen. 
10. De Ranter ; bediende, Hoboken. 
11. Verberckmoes Jan , havenarbeider, 

Antwerpen. 
12. Devriendt Hendrik ; Sassenier, Ant

werpen-Linkeroever. 
13. Kennen Jan ; brancardier, Antwer

pen. 1 
14. De Laet Frans ; spoorwegbeambte, 

Antwerpen. 
15. Verhaegen Hugo ; bediende, Burcht, 
16. Gebruers A.; radiomonteerder, Ant

werpen. 
17. Jordan Karel ; elektrieker, Antwer

pen. 
18. Juchtmans Leopoldine ; huisvrouw, 

Antwerpen. 
19. Pichal ; koperbewerker. Hoboken. 

DISTRIKT EKEREN 

1. Slosse Ëtienne ; ambtenaar, Schoten. 
2. Van de Putte Pol ; handelaar. Schilde. 
3. Verhaert ; boekhouder, gemeente

raadslid, Kalmthout. 
4. Vleminck ; diamantbewerier, schepen 

te Broechem. 
5. Fleurent ; bediende, Brasschaat. 
6. Van Tongerlo; metaalbewerker, 

Ekeren. 
7. Geers , beenhouwer, Loenhout. 
8. Vermuyten ; bediende, Ranst. 
9. Bellefroid ; bediende, Wommelgem, 

10. Van Renterghem (echtg. Frickel) ; 
huisvrouw, Brasschaat. 

11. Poelman ; bediende. Essen. 
12. Schonkeren ; petroleuraoperator, Ka

pellen. 

DISTRIKT BORGERHOUT 

1. Rolus Ward , bakker, schepen, pro
vincieraadslid, Mortsel, 

2. Kunnen H. ; gepensioneerde, provin
cieraadslid, Mortsel. 

3. Doevenspeck Pol ; advokaat, Deurne. 
4. Van Beuren W. ; boekhouder, oud-

bestendig afgev., Berchem. 
5. Van Camp H. ; boekhouder. Borger

hout. 
6. Van der Gucht ; technisch ingenieur. 

Wilrijk 
7. Brabants L . ; boekhouder, Merksem. 
8. Dirks F. ; techn. tekenaar, gemeente

raadslid, Borgerhout.-
9. Van den Elsken M.; bediende, Ber

chem. 
10. Mortelmans G. ; bediende, Deurne. 
11. Reunis M.; verzekeringsagent. Wil

rijk. 
12. Mevr, Van Grinsven, huisvrouw, 

Merksem. 
13. Raeymaekers P . ; bediende. Borger

hout. 
14. Audenaert P. ; bediende. Wilrijk. 
15. Geens F . ; trambediende, Merksem. 
16. Storme G.; handelsvertegenwoordi

ger, Deurne. 
17. De Ridder C. ; bediende, gemeente

raadslid, Deurne. 

DISTRIKT BOOM 

1. Steurs ; fotograveerder, gemeente
raadslid Kontich. 

2. De Boel ; fotolaborant, gemeente
raadslid, Edegem. 

3. Doveliers ; handelaar. Schelle. 
4. Van Linden; bediende. Boom. 
5. Goris ; vertegenwoordiger, Kontich. 
6. Lambrechts ; vertegenwoord.. Rumst. 

'7. Van Steenkiste • bediende, gemeente
raadlid te Hove. 

ARR. MECHELEN 
LIER-DUFFEL-HEIST 

1. Luy t en Wa l t e r ; joerna l i s t , g e m e e a -
raads l id , Ber laa r . 

2. Bouwens E d g a r d ; l e r a a r G e r m a a n 
se t a l en . Lier . 

3. Sels L u d o ; bed iende , p rov inc ie 
raads l id . Duffel . 

4. Ceuppens P i l emon ; g r o e n t e h a n d e 
l aa r , St Ka te l i j ne Waver . 

5. F e y a e r t s J o s ; boomkweker , BeerzeL 
6. Van Ouytse l L u d o ; h a n d e l a a r , Lier. 
7. Van Dessel Lode; bed iende ona fh . 

z iekenbond, Nijlen. 
8. Mevr. De Cuyper ( ech tg . Y s k o u t ) ; 

bediende , Ha l l aa r . 
9. Houben G o m m a a r ; havena rbe ide r , 

Lier. 

MECHELEN-PÜÜRS 
1. Cauwenbe rgh Michel ; t ech . i nge 

n ieur , Mechelen . 
2. P e e t e r s Hypol ie t ; hovenie r . P u u r s . 
3. K e l d e r m a n s H e r m a n ; t e ch . i n g e 

n ieur , Mechelen . 
4. De Clercq J u s t i n e ; bediende , Bor -

n e m . 
5. De P r i n s J a n ; n i jve raa r , Mechelen . 
6. De L a e t J a n ; Chauf feur , Wil le -

broek. 
7. Gielis F r a n s ; herberg ie r , Mechelen . 
8. De P r i n s F r a n s ; oud-gr i f f ier , M e 

chelen , 

ARR. TURNHOUT 
TURNHOUT - HOOGSTRATEN 
1. Pol v a n Eyck, t e c h n i s c h ingen ieur , 

T u r n h o u t . 
2. Mevr. Levr ie -Van Ael; r egen tes , 

T u r n h o u t . 
3. Roger Geyse l inck; Dr geoloog, 

Meerle . 
4. K a r e l M e n s ; bediende , Vosselaar . 
5. Leo Van der S t i che len ; bed iende , 

T u r n h o u t . 

MOL - ARENDONK 

1. Hugo D r a u l a n s ; t a n d a r t s , Dessel. 
2. J o s Van B r a b a n t ; se ingever NMBS, 

MoL 
3. J a n Tuy t e l ae r s ; gepens ionee rde -

zel fs tandige , Ravels . 
4. Pol Aelen; boekhouder , Ba len Neet. 
5. Louis Vervoor t ; h a n d e l a a r , GeeL 
6. K a r e l G r i e t e n ; l andbouwer , Meer -

h o u t . 
7. Alfons Tubbeckx ; a c c o u n t a n t . Geel . 

HERENTALS - WESTERLO 

1. Jos Hey len ; bed iende . H e r e n t h o u t . 
2. F r a n s Van de B r u e l ; t e c h n i e k e r 

R.T.T., Hu l shou t . 
3. B r u n o Geysels ; mi jnwerke r . Vorst. 
4. Augus t R a e y m a e c k e r s ; bed iende , 

GeeL 
5. Gus t aa f M e r t e n s ; l andbouwregen t , 

Gevel. 
6. Güy Ergo ; bed iende , boekhouder , 

H o u t v e n n e . 

ARR. AALST 
AALST 

1. C a u d r o n J a n ; gemeen te raads l id , 
l i ccenc iaa t L.O., Aalst . 

2. Bo te rbe rgh Adolf; n i jve raa r , Lede. 
3. J a n s e g e r s W a l t e r ; t e c h n i s c h b e 

d iende . Mere. 
4. De Bisschop Iwein ; bediende , Aalst . 
5. Vonck Jo r i s ; autogele ider , H e r d e r -

sem. 
6. Vandere ls t Willy; wasser i j -he lper , 

Erpe . 
7. De Clercq Adolf; ve rzeke r ingsma

ke laar , Aalst. 

HERZELE-ZOTTEGEM 

' 1 . De Graeve Urba in ; verzeker ings
m a k e l a a r , Aaigem. 

2. De Kerpe l Alber t ; g e m e e n t e r a a d s 
lid, n i jve raa r , E rembodegem. 

3. Spel lers An toon ; d raa i e r , S t A n t e -
l ink3. 

4. Diependae le I r e n e ; b i n n e n h u i s - a r -
ch i t ek te , Erwetegem. 

5. De Naeyer O m e r ; mekan ieke r , R e s -
segem. 

6. Dr Van L e e m p u t t e n R i c h a r d ; g e 
neesheer , Velzeke. 

NINOVE-GEERAARDSBERGEN 

1. Eeckhou t R o l a n d ; r egen t , Ninove. 
2. Dr Van Nieuwenhove F e r n a n d ; g e 

neesheer , Gee raa rdsbe rgen . 
3. Van de r S t r a e t e n F l o r e n t ; a u t o b u s 

u i tba t e r , D e n d e r h o u t e m . 
4. De Quick Fel ix; bed iende . Z a n d 

bergen . 
5. S t e e n h a u t R e n é ; h o u t h a n d e l a a r , 

Aalst . 
6. De Met senae re Wilfried; bed iende . 

Dender leeuw. 

ARR. GENT - EEKLO 
GENT 

1. De Moor Jos, bloemist, provincie
raadslid Merelbeke. 

2. Deroo Guido, burg. ingenieur, ge
meenteraadslid Gent. 

3. Van Crombrugghe Maurits, handelaar, 
gemeenteraadslid St. Denijs-Westrem, 

4. Raes Roeland, Dr. in de Rechten, 
Gent. 

5. Dekeyser Joris, gepensioneerde, ere-
ondervoorzitter V.O.S. Gent. 

6. Van der Schueren Piet, handelaar. 
Gent. 

7. Wante J., bediende, ^.ariakerke. 
8. Dierick Mia, tandarts, Gent. 
9. De Zitter Stefaan, schrijnwerker. 

Gent. 
10. De Wever Vera, huisvrouw. Gent 
11. D'hont J., bediende. Gent 

12. De Brabandere Raf, Dr. geneeskunde. 
Gent 

13. Wouters Leo, Df. Jur. & Phil., volks
vertegenwoordiger - Gemeenteraads
lid Gent. 

DEINZE 

1. Van den Kerckhove Omer, handelaar. 
Provincieraadslid - gemeenteraadslid 
Aa Iter. 

2. Wannijn Jan, geneesheer. Gemeente
raadslid Nevele, voorgedragen als 
burgemeester. 

3. Beirlaen G., meubelmaker. Zulte, 

4. Everaert Felix, landbouwer, Vosse-
lare. 

5 Moons Carla, echtg. Willy De Rycke, 
Gavere. 

EVERGEM 

1. Stals Mare, advokaat, St. ^mand'sherg. 

2. Van de Walle Ignace, landbouwer, 
Zomergem. 

3 De Spriet handelsvertegenwoordiger. 
Wonde Igem. 

4. Van der Cruyssen Hugo, gemeente
raadslid, Lovendegem, 

5. Verselder K.. Waarschoot. 
6. Coppieters Maurits, Drs. geschiedenis, 

gemeenteraadslid St. Amandsberg. 

EEKLO 

1. Seghers Gaston, lic. geschiedenis ft 
oosterse talen Eeklo, 

2. Himschoot Rafael, groothandelaar 
landbouwprodukten, gemeenteraadslid 
Waterland-üudeman. 

3. Wauters Robert, landbouwingenieur 
Bekio. 

4. Beelaert Rerai, metaalbewerker Lem-
beke. 

5. De Grieze Jons, rijksbeambte Zelzate. 
6. De Ruyter Cbristiaan, verzekeringsma

kelaar Maldegem. 

LEDEBERG 

1. Van Ooteghem Oswald, bouwtechni-
cus Gentbrugge. 

2. Coppens Michel, vleeshandelaar ge
meenteraadslid Destelbergen. 

3. Van Petegbem Gilbert verzekeraar, 
schepen Zeveneken. 

4. De Pauw Piet, advokaat Merelbeke. 
5. Suy Eugeen, landbouwer Moerbeke. 
6. Van Ryssel, landbouwer, oud-scbepen 

Semmerzake. 
7. De Paepe Hendrik, handelaar Merel

beke. 
8. Rombaut Paul, geneesheer-specialist 

Gent 

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

Men k a n geldig s t e m m e n voor de K a m e r : 

— ofwel door h e t bolletje bovenaan de lijst z w a r t te m a k e n ; 
— ofwel door één enkel bolletje zwar t te m a k e n a c h t e r de n a a m van één der effektleve of 

p laa t sve rvangende k a n d i d a t e n ; 
— ofwel door één enkel bolletje zwar t te m a k e n a c h t e r de n a a m van een effektleve kand idaa t 

en één bolletje ach te r de n a a m van een p laa t sve rvangende k a n d i d a a t 

Men kan ffeldig s t emmen voor de Senaa t op dezelfde wijze als voor de Kamer . 

Men kan geldig s tenjmen voor de Provincie : 

— ofwel door h e t bolletje bovenaan de lijst z w a r t te m a k e n ; 
— ofwel door één enkel bolletje zwart t,e m a k e n ach te r de n a a m van éf̂ n enkele kand idaa t . 



DE VOLKSUNIE 

ePfRNOTCI 

open brief 

Kortrijkzaan 

op vier 

Pefte Groeningestedelingen, 

Straffer dan 1302! Want toen hadt gii nog Breydel nodig, de 

Bruggelingen, de Gentenaars en die van overal in Vlaanderen. Ver

leden zondag hebt gij het helemaal alleen afgelapt : een groep Kortrijk-

zanen, niet alleen tegen andere Kortrijkzanen maar tegen het samen-

gebalde vecht- en propaganda-apparaat van de "groten", die al hun 

wapens en geschut hadden samengetrokken om de test van Kortrijk te 

hunnen voordele te beslechten. 

Het rezultaat is niet, zoals de heren Van den Boeynants en Van-

Budenhove het zich gedroomd hadden. De lijst Volksunie-Volksbelangen 

werd niet meegesleurd in de bandjir van modder en smeerpoezerij die 

alle dijken van politiek fatsoen en doodeenvoudige fair-play doorbrak. 

Het Vlaams front in Kortrijk hield niet alleen stand, het wist zich nog 

te versterken. 

Het is, goede vrienden, onontbeerlijk het even met cijfers te be

lichten. Op 11 oktober stemden 6.147 Kortrijkzanen voor Volksunie-

Volksbelangen. Op 16 mei waren het er 6.274 geworden. Van 23,13 % 

naar 23,60 % : praktisch één op vier Kortrijkzanen stemden oppositioneel 

Vlaams. Deze feiten zeggen heel wat; enkele beschouwingen er rond 

gullen nog heel wat meer verduidelijken. 

In oktober, vrienden, kon men de strijd te Kortrijk nog beschouwen 

als een binnengemeentelijke aangelegenheid : een haast "traditionele" 

lijst Coussens tegen de even traditionele'meerderheid, met als okka-

zlonele bondgenoot de Volksunie. Verleden zondag echter — op een 

week afstand van de wetgevende verkiezingen — was het méér dan 

dat : de reële kans op het Volksunie-kworum in één der Westvlaamse 

arrondissementen waar zulks binnen de grenzen van de spekulaties en 

de mogelijkheden ligt. Verleden zondag ging het om de Volksunie-

doorbraak in West-Vlaanderen. Wij wisten dat, onze tegenstrevers wis

ten het ook. De effektieven die zij in lijn brachten, waren niet berekend 

op een gemeenteraadsverkiezing, maar op het definitief fnuiken van 

de aanspraken der Westvlaamse Volksunie. 

En nu weer even cijfers! In 1961 behaalde de Volksunie in het 

kanton Kortrijk 3,26 % der stemmen. Verleden zondag werden dat 

23,60 % In de stad zelve. Een eenvoudig wiskundig spelletje leert ons 

dat de lijst Volksunie-Volksbelangen, zelfs in de absurde veronderstel

ling dat zij buiten Kortrijk-stad geen enkele stem zou halen, ongeveer 

vier maal méér waard is dan in 1961. In werkelijkheid, rekening hou

dend met de stellig zeer behoorlijke percentages buiten de stad zelve. 

Is de Volksunie in het kanton thans minstens vijfmaal méér waard dah 

In 1961. 

Wij zijn, beste vrienden, onbedreigd de tweede partij in hei Kort-

rljkse. De B.S.P. komt met 18,1 % een behoorlijk stuk achter ons aan-

eehlnkt en de P.V.V. betekent zelfs minder dan de helft van wat zich 

achter ons heeft geschaard. De C.V.P. slaagde er slechts in, een zeer 

klein deel goed te maken van de klopping die ze in oktober kreeg. 

Want In 1961 haalde ze nog 61,58 % der stemmen In het kanton; ver

leden zondag waren hef er-In de stad nog nauwelijks 48 %. 

Een zeer verheugend randverschijnsel van uw overwinning, vrien

den Kortrijkzanen, Is de flinke mep die de B.S.P. moest inkasseren en 

waardoor haar gestadige aftakeling van de jongste decennia in versneld 

tempo werd doorgezet. De "grote" B.S.P. had in 1961 nog een kwart 

der stemmen In het kanton; thans zijn het er in Kortrijk-stad een flink 

•tuk minder dan een vijfde. 

Uw strijd één tegen allen en de prachtige wijze waarop gij verleden 

kondag uw positie nog verstevigd hebt, zijn een waarborg en een 

zekerheid voor wat morgen In West-Vlaanderen gaat gebeuren : de 

grote doorbraak van de Volksunie en meteen het inlossen van de hoge 

verwachtingen die Iedereen stelt In de uitslag van onze partij. 

Danke! 

DE UNIVERSITAIRE 
EKSPANSIE OP... 

Zoals steeds is Vlaanderen 
ter gelegenheid van de uni
versitaire expansie nog maar 
eens dik gefopt en bedrogen. 
Vlaanderen heeft een grote 
achterstand in te halen in 
de sektor van het hoger on
derwijs. Er zijn proportioneel 
veel te weinig Vlaamse jon
gens en meisjes die de gele
genheid krijgen verder te stu
deren. Een van de oorzaken 
Is het ontbreken van Vlaam
se instellingen voor hoger 
onderwijs. 

Wij bezitten in Vlaanderen 
nog steeds geen volwaardige 
Vlaamse universiteit. Dat is 
de nuchtere waarheid : Gent 
werd zgz. vervlaamst en zou 
de enige Vlaamse universi
teit moeten zijn in dit land. 
In feite Is de toestand er al
les behalve bevredigend : 
vooral sedert de oorlog wer
den er stelselmatig door link
se Waalse ministers frans-
sprekenden benoemd — bij 
voorkeur prfessoren van de 
Vrije Universiteit van Brus
sel, die cumuleren. 

Een groot aantal professo
ren van de Vlaamse Univer
siteit van Gent spreekt bij 
voorkeur en in gezinskring 
Frans; zij leven volledig bui
ten de Vlaamse, Nederlandse 
kultuurwereld. Er wordt aan 
de Gentse universiteit nog 
veel meer Frans gesproken 
dan de Vlamingen beseffen. 

...VLAANDEREN GEFOPT 

Toch is Gent voor de 
machthebbers te Brussel nog 
te Vlaams en wordt het zo
veel mogelijk tegengewerkt 
en zelfs gesaboteerd : in het 
kader van de universitaire 
expansie wordt het Universi
tair Centrum te Antwerpen, 
achter de mom van een 
staatsinstelling, veeleer een 
annexe van de Franse Vrije 
Universiteit van Brussel dan 
van Gent. 

De strijd die jarenlang van 
Vlaamse zijde gestreden 
werd om te Antwerpen, de 
grootste Vlaamse stad, een 
nieuwe Vlaamse pluralisti
sche universiteit op te rich-

\ 

ten, is verloren. Wat krijgen 
wij ? Een zogenaamd Univer
sitair Centrum, waarvan de 
kern en het uitgangspunt 
worden een paar bestaande 
instellingen, o-m. het Insti
tuut voor Tropische Genees
kunde, een franskiljons nest 
waar men uitsluitend in het 
Frans aangesproken wordt en 
waarvan de meeste professo
ren zelfs in het Frans in het 
telefoonboek van Antwerpen 
staan De bedreiging is zeer 
reëel dat in de gegeven om
standigheden dit Universitair 
Centrum een franskiljonse 
boel wordt, een expansie van 
de Franse universiteit van 
Brussel. 

W A N V E R H O U D I N G 

Te Kortrijk krijgen wij een 
annexe van de Universiteit 
van Leuven. 

De Universiteit te Leuven 
is nog steeds een Franse uni
versiteit, waar ook Neder
landse leergangen gegeven 
worden. Wij hebben geen 
waarborgen wat de benoe
mingen en de geest van de 
kandidaturen te Kortrijk be
treft. 

Door de wet op de universi
taire expansie wordt de wan
verhouding tussen de Neder
landse en de Franse instel
lingen voor hoger onderwijs 
niet verbeterd, doch gehand
haafd. 

Eens te meer werd de kans 
verkeken om ter gelenheid 
van het stemmen van deze 
wet de toestand te verbeteren, 
o.m. door aan de universitei
ten van Brussel en Leuven de 
ontdubbeling op te leggen en 
de splitsing van hun begro
tingen, zodat wij ten minste 
zouden weten dat de s taats-
toelagen voor hun Nederland
se afdelingen hiervoor ook 
gebruikt worden. 

Een amendement dat hier
toe strekte werd verworpen 
in de Kamer. 

In die omstandigheden heb
ben de gekozenen van de 
Volksunie in het parlement 
zich dan ook bij de eindstem-
ming onthouden. Zij konden 
hun goedkeuring niet geven 
aan dergelijk geknoei, uit
vloeisel van een algemeen 
aangeklaagde koehandel. 

H E T M A S K E R A F 

De topfiguren van de grote 
kristelijke sociale organisa
ties hebben een oproep gepu
bliceerd om propaganda te 
maken voor de C.V.P. 

Dit zal wel niets veranderen 
aan de uitslag van de verkie
zingen — want iedereen weet 
dat het hier gaat om kleri
kale organisaties, gekamou-
fleerde neven-organisaties 
van de C.V.P. 

Alleen valt thans het mas
ker af : er werd immers 
verkondigd — en het s taa t 
zelfs in hun statuten — da t 
deze organisaties niet aan 
politiek doen, dat zij onaf
hankelijk zijn van de politie
ke partijen ! 

Velen die dit geloofden en 
te goeder trouw lid zijn van 
deze organisaties, zullen nu 
wel ontgoocheld zijn. 

De verklaring door deze 
heren ondertekend is overi
gens kostelijk. 

Vooreerst schijnt niemand 
van al deze «topfiguren > 
voldoende Nederlands te ken-
ken om te weten dat het on-
welvoegelijk is in het open
baar «de hoop uit te druk
ken »'. 

Zij huldigen nog maar eens 
met de mond het «pluralis
me » en « de vrijheid van me
ning ». Het is waarschijnlijk 
in funktie van deze hoogge
roemde beginselen dat zij 
voortdurend dreigen met 
broodroof tegen al wie Volks-
uniegezind is en zelfs aan 
hun personeelsleden dikteren 
welk dagblad zij moeten le
zen. Het is voldoende bekend 
dat geen enkel personeelslid 
van het A.C.W. het zou aan
durven naar zijn bureel te 
gaan met « De Standaard >, 
nochtans ook een dagblad van 
C.V.P.-strekking. 

Het is waarschijnlijk ook in 
toepassing van het pluralisme 
dat zij zich verzetten tegen 
de erkenning van iedere be
roepsvereniging buiten de 
hunne en die van hun t radi
tionele politieke vrienden van 
de B.S.P. en de P.V.V. De een-
heidsvakbond van het perso
neel van het departement 
van financiën kan er van 
meespreken ! 

--^^^^^ :;;o-r*V?5^^ 

dio Genes. 
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Het « bijwerken » met haarlok en snor van fotos van kandidaten 
is een der meest recente en onschuldige Belgische volksverma-
ken in verkiezingstijd. Zelfs Vanaudenhove (« twee Belgen op 
drie denken zoals hij ») prijkt met een duizendjarig gelaat op 
de schuttingen ! 

LEFEVRE 

BEKENT ZELF I 

De eerste-minister heeft in 
de jongste weken intervieuws 
toegestaan aan «De Stan
daard », «De Gazet van Ant
werpen », « Vers l'Avenir » enz. 

V Telkens had hij het over 
zijn lektuur waarin hij inspi
ratie en kracht zoekt en... 
telkens vernoemde hij uit
sluitend Franse auteurs : 
Pascal, Montesquien, Cha
teaubriand, Racine enz. Wat 
dus betekent dat zijn inspi
rat ie Frans is en dat hij de 
franskiljon uit zijn jeugdja
ren gebleven is, met een mas
kerade ten gerieve van zijn 
Vlaamse kiezers. Zijn politie
ke kabinetschef was tot voor 
kort graaf Adhemar d'Alcan
tara, een geografische Vla
ming gehuwd met een Fran-
gaise en schoonbroer van ba
ron Snoy d'Oppuers van de 
Banque Lambert (behorende 
tot de groep Rothschild). 
Zijn ekonomische kabinets
chef is Claude Josz, een Brus
selse Waal. 

Zoals algemeen bekend 
hadden zijn Vlaamse advi
seurs en attaches gedurende 
4 jaar niets te zeggen, wat 
genoeg blijkt uit de verwaar
lozing van Zuiderkempen en 

Westhoek ten bate van Luik 
en Borinage. 

En toch moeten de Gente
naars nu maar stemmen voor 
Vlaamse Theo en Vlaamse 
Adhémar ! 

SPORTPALEIS 

TE KLEIN t 

Het 28e Vlaams Nationaal 
Zangfeest dat op zondag 30 
mei a.s. te 14 u 30 plaats 
heeft in het Sportpaleis te 
Antwerpen, zal weer tiendui
zenden doen samenstromend 
om deze Vlaamse kulturele 
hoogdag te beleven. 

Rekening houdend met de 
voorverkoop der plaatsen, zou 
het dit jaar wel eens kunnen 
waar zijn, dat de grootste 
zaal van West-Europa nog 
te klein is om al dat bruisend 
Vlaams leven te bevatten. 

Dynamisch Vlaams van in
houd, die gevat is in een ei
gentijdse verschijningsvorm, 
weet het Vlaams Nationaal 
Zangfeest inderdaad van 
jaar tot jaar meer belang
stelling te wekken, vooral dan 
bij de jeugd en diegenen die 
jong van har t zijn gebleven. 
De steeds nauwer wordende 
samenwerking tussen de gro
te Vlaamse kultuurorganisa-

ties (het zangfeest wordt in
gericht met de steun van 
V.T.B.-V.A.B.) zal er onge
twijfeld toe bijdragen dat 
deze A.N.Z.-manifestatie 
meer dan ooit de zingende 
samenkomst van gans het 
volksgetrouwe Vlaanderen 
wordt. 

V.U.-MEETINGS 

OVERDONDEREND 

SUCCES 

Van overal bereikt ons het 
bericht, dat de Volksunie-
meetings in gans het Vlaamse 
land een overdonderend suc
ces kennen, waartegen de 
zgn. «grote > partijen met 
afgunst en vrees aankijken. 

Na St Niklaas (800 aanwe
zigen), Aalst (600 aanwezi
gen), Kortrijk (800 aanwezi
gen), Oostende (900 aanwe
zigen) en Gent (1.000 aanwe
zigen), was verleden woens
dagavond Antwerpen aan de 
beurt. 

Na een betoging door de 
middenstad, liep op korte 
tijd het Beursgebouw nokvol. 
Toen de meeting begon, wa
ren er reeds meer dan 2.000 
aanwezigen. 

Te midden van een laaien
de geestdrift werden de toe
spraken van de Antwerpse 
lijstaanvoerders en van dhr 
R. Van der Paal aanhoord. 
Een geldinzameling bracht 
bijna 50.000 fr op. 

Te midden van een eerder 
matte verkiezingskampanje 
zijn de V.U.-meetings schit
terende voortekenen van het 
komend Vlaams-nationaal 
succes. 

TECHNISCHE STUNT 

In sommige streken van de 
provincie Antwerpen waren 
de T.V.-kijkers de jonste tijd 
reeds een paar keer de ver
raste getuigen van een tech
nische stunt : tijdens de 
T . V . - verkiezitigsuitzending 
viel het geluid plots weg en 
even daarna kwam een on
bekende stem in de aether 
om propaganda te maken 
voor de Volksunie. 

Het schijnt dat een «on
bekende wreker > op die wijze 

MOTIE 

Rood is Geel, Geel is Rood 

De V.U. heeft akte genomen van de verklaring 
waarmede een reeks Christelijke sociale organisaties 
stelling hebben gekozen in de huidige kiesstrijd. 

Als pluralistische partij staat de V.U. open voor allen, 
zowel gelovigen ais vrijzinnigen, die op politiek gebied 
het Vlaams belang de voorrang verlenen op partikuliere 
groepsbelangen. 

De V.U. verwondert zich er evenwel over dat de 
Christelijke sociale organisaties menen een confessio
neel motief in de louter partijpolitieke strijd te moeten 
mengen en aldus een gewetensdruk trachten uit te 
oefenen die schril afsteekt bij de groeiende tendens 
naar politieke gewetensvrijheid van de Christenen, zoals 
deze op het Concilie tot uiting kwam. 

Deze stellingname wekt des te meer verwondering 
daar hogervermelde organisaties geen stelling hebben 
gekozen t.o. de voorgenomen grondwetsherziening, die 
rechtstreeks de sociale positie van alle Vlamingen 
aangaat. 

Talrijke leden van de V.U. behoren tot de aktieve 
elementen in diverse sociale organisaties, zowel Chris
telijke als andere. 

Het sociaal-ekonomisch programma van de V.U. 
stemt in grote mate overeen met de bestrevingen van 
de betrokken organisaties. 

De V.U. vraagt aan deze van haar leden die in de 
Christelijke sociale organisaties een aktieve rol spelen, 
hun taak aldaar verder waar te nemen, doch kracht
dadig te protesteren tegen het partijpolitiek misbruiken 
van hun organisatie. 

Fr. Van der Eist 

Algemeen Voorzitter Volksunie. 

« HET VALT ZO LICHT, DE ZWAARSTE LAST TE SCHRAGEN, 

DAAR WAAR HIJ MET TWEE VOL LIEFDE WORDT GEDRAGEN » . 

heeft willen protesteren tegen 
het feit dat de groten zich
zelf drie en de Volksunie 
slechts één T.V.-uitzending 
hebben toegekend. 

Het schijnt eveneens, dat 
de « groten » er niet kunnen 
om lachen. En dat alle kruis-
antennes (voorlopig vergeefs) 
begonnen te speuren naar een 
illegale Volksuniezender... 

VOOR DE VROUW 

Jos Van Eynde heeft een 
nieuwe adelbrief van de BSP 
ontdekt; de socialisten zijn 
steeds de kampioenen geweest 
van de vrouwelijke emanci
patie. 

Men neme deze Polderbi-
zondere bewering best met 'n 
korreltje zout. 

Want het hardnekkigste en 
taaiste verzet tegen het vrou-
wenstemrecht kwam van de 
B.S.P. Omdat grote denkers 
zoals Jos Van Eynde vreesden 
dat < de vraawe te fel nor de 
pastoer luistere ». 

EEN « GESCHENK » 

Voordat de regering Lefè-
vre-Spaak afscheid nam heeft 
ze de boeren nog met een 
formidabel « geschenk » be
dacht. 

Op 14 mei II. en met Ingang 
van 1 januari 1965 werd een 
wet gestemd (Staatsblad van 
1 lïiei 1865) waarbij voortaan 
een zware belasting zal ge
heven worden op bestelwa
gens (kamionettes), vracht
wagens en wagens die uitslui
tend voor de landbouw be
stemd zijn ! 

De boer en tuinbouwer 
heeft het nog niet lastig ge
noeg. Nu al verdwijnen er 
jaarlijks 7.000 van hun erf. 

En dan maar spreken van 
een « offensieve » landbouw
politiek. 

Klaarblijkelijk bfe».'->elt Le-
fèvre een «offensief» om 
boer en tuinbouwer van hun 
erf te jagen. 

- t ^ ^ ' ^ ^ i ; 

J ullillllti 

Onze 
Oplossing 



DE VOLKS'JNII: 

Limburg moet echter op 23 
mei een kaakslag geven aan 
De Schaetzen en zijn kliek. 
In Limburg voor de C.V.P. 
stemmen, is franskiljon De 
Schaetzen naar het Parle
ment sturen en de Voer ver
raden. Wie de Voer niet wil 
verraden, stemt Volksunie ! 

V O U K S U N I E 

STEUNT P E R S O N E E L 

V A N F I N A N C I Ë N 

Op 14 mei staakte het per
soneel van het Ministerie van 
Financiën (belastingen, re
gistratie, doeanen) voor de 
derde maal in enkele jaren 
tijd, daar waar zulks voor
dien nooit gebeurd was. 

Hun voornaamste eisen 
zijn : een speciaal statuut en 
sindikale verkiezingen. Voor 
wat dit laatste punt betreft, 
willen we er de nadruk op 
leggen, dat deze normaal 
reeds meer dan een jaar ach
ter de rug moesten zijn, doch 
dat de kleurvakbonden van 
de minister uitstel bekwamen. 
Omdat deze vakbonden ervan 
overtuigd waren dat de niet-
politieke eenheidssin^ikaten 
een groot sukses zouden be
haald hebben. Wat nogmaals 
de onbeschaamde machts
wellust van die heerschappen 
bewijst. 

De Volksunie steunt de 
rechtvaardige eisen van het 
personeel van Financiën, van 
wie steeds zwaardere inspan
ningen werden gevergd. Ti j 
dens de betoging van 14 mei 

te Brussel werd trouwens een 
slogan meegedragen waarop 
vrank en vrij de Volksunie 
werd vermeld, terwijl aan 
ons sekretariaat een span
doek werd aangebracht. 

VOERSTREEK 

Daar waar Spaak vorige 
week de terugkeer van de 
Voerstreek naar Luik bepleit
te, gaat de C.V.P. in deze 
zaak evenmin vrij uit. Inder
daad vindt men overal in die 
streek franstalige P-S.C.-pro
paganda waarbij de « retour 
a Liège » wordt eeëist ! 

Cynischer en openhartiger 
kan het wel niet, menen we. 
En wat zeggen de Limburgse 
geien en roden daarvan ? 

WIE 
Z A L DAT B E T A L E N ? 

Het provinciebestuur van 
Antwerpen (voorlopig nog 
homogeen C.V.P.) heeft een 
omvangrijke brochuur doen 
bussen in de ganse provincie, 
waarin de lof van het be
stuur wordt gezongen. 

Er wordt niet uitdrukkelijk 
geschreven dat men verzocht 
wordt voor nr. 1 te kiezen, 
maar dat is wel de betekenis 
van het ganse druksel. 

Wij vragen : op wiens kos
ten werd er gedrukt ? En 
mag een provinciebestuur uit 
zijn magere begroting putten 
om verkiezingspropaganda te 
maken ? 

I N DE B.S.P. 

Vóór de samenstelling van 
de rondetafelconferentie be
treffende de grendelgrond
wet schreef Jos Van Eynde in 
Volksgazet : 

«Wie aandachtig nagaat 
wat er zoal verteld wordt bij 
en om de aanstelling van de 
werkgroep voor de grond
wetsherziening zal, tot zijn 
waarschijnlijk grenzeloze 
verbazing, ervaren dat er bij 
prioriteit zal gezocht worden 
naar waarborgen tegen de 
Waalse angst voor minorize-
ring» . 

Op het buitengewoon BSP-
kongres waarbij de in de 
rondetafelconferentie uitge
werkte grendelgrondwet op 
het verkiezingsprogramma 
van de B.S.P. werd ingeschre
ven, zegde voorzitter Collard 
over Van Eynde die 'de 
Vlaamse socialisten had.ver
tegenwoordigd : « Van Eynde 
was meer socialist dan Vla
ming i. 

Van kameraad Merlot die 
de Waalse belangen op de 
rondetafel verdedigde zegde 
hij : «Merlbt gaf blijk vâ n 
grenzeloze wilskracht om tot 
een akkoord te komen >. O-
ver Merlot kon hij dus niet 
getuigen dat hij meer socia
list was dan Waal. 

Zo moet het steeds gaan in 
de B.S.P. of het loopt mis. 

D E VOER 

A A N LUIK V E R K O C H T ? 

Dat er meer en meer stem
men van franskiljonse poli-
tiekers (Vanaudenhove aan 
Belga-Press, Spaak op een 
meeting te Verviers) opgaan 
om de Voerstreek terug aan 
Luik te geven, wijst er op 
dat de Luiker Walen zelfs 
onder de verkiezingskampag-
ne fel ageren om hun winge

west terug te veroveren. 
Straffer lijken ons nog de 
geheime besprekingen tussen 
Luikse C.V.P.-ers en de frans
kiljon de Schaetzen van Ton
geren, 4e kandidaat op de 
C.V.P.-senaatslijst voor Lim
burg. 

Maar het geheim lekte uit. 
De Voerfranskiljons dienden 
«Retour a Liège »-lijsten in 
voor de Kamer en de provin
cieraad, echter niet voor de 
Senaat. Waarom niet voor de 
Senaat ? Bij gebrek aan kan
didaten ? Bij de Voerfrans
kiljons wil iedereen op de 
planken staan en planken
koorts kennen die hysterieke 
chauvinisten niet. 

DE K O E H A N D E L 

Waarom kwam de Luikse 
senator Nihoul onlangs op be
zoek in Tongeren bij « son 
ami, Ie chevalier de Schaet
zen » ? De Schaetzen, die de 
stemmen van de Walen uit 
de Jekervallei (nu overgehe
veld naar Luik) kwijt is, heeft 
steeds getracht goed te staan 
met zijn geestesgenoten van 
de Voerstreek. Telkens wan
neer de Tongerse C.V.P. ge
durende de laatste twee ja
ren een meeting in een Voer
dorp organizeerde. stond De 
Schaetzen op de lijst van de 
sprekers, maar melde ieder 
maal « belet ». De frankofo-
nen moesten gevleid worden! 

De Schaetzen, C.V.P.-kan
didaat, beloofde aan senator 
Nihoul, de Luiker Walen in 
het Parlement bij hun aktie 
voor herovering van de Voer
streek te helpen op voorwaar
de dat de Voerfranskiljons 
eendrachtig hem hun naam
stemmen geven. 

Dat is het ten andere wat 
de beruchte frankofonen van 
's Gravenvoeren, Teuven en 
Remersdaal aanraden aan 
hun volgelingen ! Dat is het 
wat ze wensen 1. 

zij hebben zich versprol<en ! 

De üeer talrijke artikelen van Schild
wacht in Het Volk over het hoogtepunt 
van de Vlaamse Beweging, over de droom 
van Arteveide die eindelijk werkelijk
heid werd, hebben zelfs geen schijn van 
geestdrift of belangstelling gewekt bij de 
andere dagbladschrijvers. Zij zwijgen er 
over als vermoord. Wellicht -nooit te 
voren werd een verkiezingsstrijd met 
een grotere troosteloze leegheid gevoerd 
düor de grote nationale partijen. C.V.P. 
en B.S.P. hebben eenvoudigweg niets te 
zeggen, de P.V.V. biedt zich in alle be
scheidenheid aan als de allesgenezende 
Aspirine en bovendien als de redding van 
het Brusselse vaderland. 

Daardoor komt het dat nog talloze 
mensen, goedgezinde Vlamingen zelfs, 
eigenlijk niet weten dat het in deze ver
kiezing gaat om de grondwetsherziening, 
om de grendelgrondwet. Wie de gelegen
heid gebruikt om aan deze mensen zeer 
nuchter te vertellen waar het eigenlijk 
om gaat, krijgt onveranderlijk het ant
woord : maar dat is absurd ! Goedmenen
de mensen verdenken anderen niet ge
makkelijk van voor hen ondenkbare 
misdaden... en daarom bestaat hel gevaar 
dat door naïef uitgebrachte slemmen een 
nieuw knechtschap gevestigd wordt ! 

Er is echter nog méér ! De taalwet
geving die al ijverig niét onderhouden 
wordt, maar die zogezegd moet beschermd 
worden door in de grondwet te worden 
opgenomen, is in alles, wat er enigszins 
in staat, bedreigd. Voordal de grondwet 
gestemd wordt natuurlijk. De zgz. Vlaam
se B.S.P. heeft er geen belangstelling 
voor. Bij de verdeling van de funkties in 
de Kommissie voor Taalloezicht heeft zij 
haar aandeel gekregen. De grote Vlaamse 
leiders van de C.V.P. gaan natuurlijk nog 
eens door de knieën. Men is een kruiper 
of men is het niet ! 

De Vlaamse ondervoorzitter van de 
C.V.P. (want er bestaat geen Vlaamse 

vleugel, geachte volksbedriegers !) Van-
dekerckhove, heeft volgens het onweer
legbare getuigenis van de Libre Belgique 
op de meeting ten gunste van de grote 
Vlanüngenvriend Gilson verklaard, dat 
ook Antwerpen meertalig moet worden -
gelijk Brussel ! Iedereen die dit blad 
leest weet wat dit betekent ! Spaak sprak 
vroeger maar van Mechelen, Leuven en 
Aalst. Nu krijgt, voor een Brussels pu
bliek, ook Antwerpen al de eer verbeule-
manst te worden, Antwerpen houdt u 
gereed ! U wacht de eer voorstad te 
worden van Brussel ! 

Op een meeting te Verviers heeft Spaak 
verklaard dat de Voer wel naar Luik zal 
terug keren. Met Vlamingen van wie hij 
verlangt dat ze zullen verkozen worden, 
is daar in elk geval over de praten. En 
als die mannetjes beginnen te praten dan 
hebben ze-al toegegeven. Werkelijk Spaak 
heeft een elementaire mensenkennis (als 
dit laatste woord mag gebruikt worden 
voor zijn ervaring met de Vlaamse 
knechten die hij in het parlement ont
moet 1). 

Maar ook de grote Gilson die hoopt 
op oerstomme Vlaamse stemmen om ver
kozen te worden, heeft zich versproken. 
Tijdens een openbaar debat in het minis
terie van Binnenlandse Zaken heeft de 
heer minister zijn droom geopenbaard : 
Als de verkiezingen meevallen (wat dat 
betekent moet niet uitgelegd worden) dan 
is een uitbreiding van de tweetaligheid 
beslist mogelijk ! 

Dat is het wat aan onze geliefde Waal
se broeders gezegd en beloofd wordt. 
Door Vandekerckhüve : Antwerpen wordt 
een tweede Brussel ; door Spaak : onze 
troostprijs, de Voerstreek, zullen we gra
cieus teruggeven ; door Gilson : de twee
taligheid als grote droom ! 

En dat verzwijgt onze eerlijke pers, en 
dat tracht De Standaard goed te praten I 

Nemrod. 
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er vergelijking 
verkiezingsuitslagen der Volksunie in ten honderd 
per kanton-kamer-1954, 1958,1961 

Turnhout 
Brussel 
Leuven 
Brugge 
Veurne-Diksmuide-Oostende 
Roeselare - Tielt 
Kortrijk 
leper 
Grent - Eeklo 
Dendermonde 
Sint Nfcliaas 
Oudenaarde 
Aalst 
Hasselt 
Tongeren - Maaseik 

Prov. Antwerpen 1954 1958 1961 

4,34 
4,96 
2,51 
4,50 
2,40 
3,20 
5,60 
6,34 
3,52 

14,21 
10,66 
6,20 
4,57 
1,64 
1,92 
4,30 
1,95 
2,33 
7 
4.28 
6,99 
3,20 
4,64 

4,33 
6,07 
1,36 
5,42 
2,05 
4,38 
5,12 
4,19 
3,38 
5,96 
3,86 
3,59 
2,56 
1,93 
1,31 
2,93 
1,11 
2,82 
2,28 
4,47 
3,81 
2,28 
3,94 

7,29 
11,05 
2,84 
9,58 
4,96 

10,31 
9,33 
9,25 
6,14 

10,49 
6,80 
6,80 
6,54 
5,13 
2,37 
4,33 
2,15 
5,81 
2,91 
8,28 
7,12 
4,29 
7,32 

1954 1958 1961 

Antwerpen 
Bercheni 
Boom 
Borgerhout 
Brecht 
Ekeren 
Kontich 
Zandhoven 
Mechelen 
Duffel 
Heist op de Berg 
Lier 
Puurs 
Turnhout 
Arendonk 
Herentals 
Hoogstraten 
Mol 
Westerlo 
Arr. Antwerpen 
Arr. Mechelen 
Arr. Turnhout 
Prov. Antwerpen 

Prov. Brabant 

Brussel 
Anderlecht 
Asse 
Halle 
Eisene 
St-Jans-Molenbeek 
St. Gillis 
St. Joost ten Node 
Schaarbeek 
St. Kwintens Len. 
ükkel 
Vilvoorde 
Wolvertem 
Leuven 
Aarschot 
Diest 
Glabbeek-Zuurta. 
Haacht 
Tienen 
Zoutleeuw 
Arr Brussel 
Arr. Leuven 
Prov. Brabant 
(zonder arr. Nijvel) 

Prov. W-Vlaanderen 1954 1958 1961 

Brugge 3,03 2,31 4,77 
Torhout 1,87 1,64 3,11 
Veurne 3.23 3,43 4,47 
Nieuwpoort 2,90 3,20 4,09 
Diksmuide 3,28 3,09 4,09 
Oostende 1,81 2,78 4,19 
Gistel 3,07 3,32 5,01 
Eoeselare 4,25 3,29 5,57 
Ardooie 2,48 2,75 4,77 
Hooglede 3,93 3,40 4,58 
Izegem 3,76 3,14 6,21 
Tielt 3,86 3,40 4,48 
Meulebeke 3,47 2,67 4,50 
Oostrozebeke 2,98 2,06 5,23 
Ruiselede 3,45 3,19 4,88 
Kortrijk 1,32 2,39 3,26 
Avelgem 0,87 1,44 2,24 
Harelbeke 0,88 1,27 2,44 
Menen 1,36 1,91 2,76 
Moorsele 1,13 1.86 2,33 
leper 5,9« 3,30 3,83 
Mesen 3,34 1,05 2,23 
Passendale 3,02 1,45 2,90 
Poperinge 6 58 3,43 4,72 
Roesbrugge-Haringe 5,44 2,95 3,11 
iWervik 2,45 0,80 1,70 
Arr. Bruffffe 2,90 2,23 4.57 
Arr. "Feume-
Diksmuid-Oostende 2.64 3,06 4,34 
Arr. Roeselare-Tielt 3,73 3,09 5,24 
Arr. Kortrük 1 1,74 2,52 
Arr leper 4,60 2,28 3,11 
Prov W-Vlaanderen 2,68 2,43 3,90 

Prov. O-Vlaanderen 1954 1958 1961 

0,86 
1,48 
4,80 
1,40 
0,55 
1,29 
0,50 
0,82 
1,04 
3,69 
0,68 
1,92 
3.97 
2,28 
2,78 
4,71 
5,86 
6,13 
4,21 
2,35 
1,34 
3,52 
1,75 

1,15 
1,51 
3,98 
2,01 
0,63 
1,28 
0,59 
0,89 
1,52 
2,96 
0.79 
2,19 
3,23 
2,40 
1,77 
1,35 
1,58 
4,08 
1.71 
1,28 
1,44 
2,19 
1,58 

1,53 
2,49 
7,93 
4,46 
1,02 
2,02 
0,72 
1,66 
2,08 
5,36 
1,28 
4,39 
7,10 
4,06 
2,51 
2,10 
2,69 
4,08 
2,54 
2,31 
2,51 
3,27 
2,66 

Evergem 
Ledeberg 
Lochristl 
Nazareth 
Nevele 
Oosterzele 
Waarschoot 
Zomergem 
Eeklo 
Assenede 
Kaprijke 
Dendermonde 
Hamme 
Wetteren 
Zele 
Sint-Niklaas 
Beveren-Waas 
Lokeren 
St-Gillis-Waas 
Temse 

Oudenaarde 
Kruishouten! 
Nederbrakel 
Ronse 
St-Maria-Horebeke 
Aalst 
Geeraardsbergen 
Hersele 
Ninove 
Zottegem 
Arr. Gent-Eeklo 
Arr. Dendermonde 

2,93 
2,67 
0,89 
2,89 
7,59 
1,62 
2,57 
2,63 
3,53 
0.68 
1,97 
1,91 
2,64 
2,19 
2,13 
5.54 
4,68 
1,84 
6,60 
3,61 

4,88 
5,05 
1,96 
4,83 

14,34 
2,83 
2,43 
4,14 
3,06 
1,64 
1,91 
2,40 
2,10 
3,39 
1,93 
3,50 
3,05 
1,39 
3,74 
2,81 

8,70 
8,19 
3,75 
7,63 

16,62 
5,43 
4,62 
6,18 
2,42 
2,54 
3,10 
6,33 
5,23 
8,48 
4,20 

10,08 
7,75 
3,80 
9,92 
5,59 

Arr. St-Niklaas 4,57 2,98 7,71 
Arr. Oudenaarde 1,39 1,75 2,41 
Arr. Aalst 6,29 5,43 9^1 
Prov. O-Vlaanderen 3,50 3,96 7,19 

Totaal : 
(3.47 % voor België; 
5,16 % voor Vlaanderen 

6.54T 
21.099 
6.716 
5.760 
5.289 
6.410 
4.441 
2.228 

23.824 
6.344 
8.643 
1.739 

14.635 
7.087i 
7.196 

182.422 

4- Brussel)". 
E. Slosse 

Prov. Limburg 1954 1958 1961 

1,60 
1,40 
2,36 
0,96 
0,87 
6,81 
4,35 
6,37 
5,90 
7,20 
2,72 
2,16 

2,18 
2,11 
1,94 
1,28 
1,20 
6,58 
3,33 
4,90 
4,64 
6 
4,54 
2,52 

2,99 
2,53 
2,55 
1,70 
2,21 

12,03 
4,72 
3,88 
7,71 

10,12 
7,25 
6,30 

Hasselt 4,52 3,14 6,56 
Beringen 9,83 1,67 4,36 
Herk de Stad 7,93 3,56 6,12 
St-Truiden 6,29 2,33 4,51 
Tongeren 6,03 4,27 3,47 
Bilzen 19,13 10,20 6,49 
Borgloon 5,72 3,63 2,43 
Mechelen a/d Maas 5,54 3,56 7,54 
Ziehen Zussen Bold. 5,94 3,11 3,01 
Maaseik 6,09 4,24 7,35 
Bree 3,75 2,49 4,56 
Neerpelt 6,17 4,89 5,06 
Peer 5,84 3,29 6,06 
Arr. Hasselt 6,72 2,64 5,51 
Arr. Tongeren-
Maaseik 7,18 4,55 5,09 
Prov. Limburg 6,96 3,64 5,29 

AANTAL STEMMEN BEHAALD IN 
1961 PER ARRONDISSEMENT 

(KAMER) 
Antwerpen 42.799 
Mechelen 11.671 

R. Mattheyssens, 
2e kandidaat Kamer te Antwerpen. 

Gent 
Deinze 

2,77 4,84 7,60 
3,12 6,48 8,42 

WIE HOUDEN ZIJ VOOR OE AAP ? 
De C.V.P. heeft zopas in een van haar verkiezingsmanifesten 
een aantal « Vlaamse verwezenlijkingen » opgesomd. We her
nemen hieronder het lijstje, met daarbij de beoordeling van 
deze « Vlaamse verwezenlijkingen » door de C.V.P.-pers zélf 
of door gezaghebbende instanties. 

afschaffing talentelling 
«Ik heb nooit begrepen waarom de Vlamingen, die de meer
derheid zijn in dit land, zo tuk zijn op grenzen en op taal
homogeniteit ». (C.VJ'.-volksvertegenwoordiger L. Moyersoen 
in «De Standaard» — 7.8.63). 

vastlegging van de taalgrens 
« Edingen wordt met zijn nedertandstalige bevolking ten zui
den van de taalgrens gelegd. Empoché! zeggen de Walen ». 
(C.V.P.-senator H. Leynen in « Het Belang van Limburg » — 
8.8.63). 

zetelaanpa^sing 
« Men kan het algemeen stemrecht op twee manieren afschaf
fen, namelijk door de zetels niet aan te passen of door de 
beslissingen van het parlement op zulke wijze te doen nemen, 
dat de minderheid er evenveel te zeggen heeft als de meer
derheid ». (C.V.P.-senator K. Van Cauwelaert in « Het Volk » 
— 25.9.63). 

he gin kultuurautonomie 
« Wat men ons voorschotelt als kultuurautonomie, is er niet 
eens een slechte karikatuur van ». (CV.P.-volk^vertegenwoor-
diger G. Van den Daele in « De Nieuwe » — 17.4.64). 

tweetalig statuut voor hrussel 
« Taalinspektie te Brussel blijft in gebreke in onderwijs. Mi
nister Janne bekent zijn onmacht ». (« De Standaard» — 
1.4.65). 

Zo oordeelde de C.V.P.-pers zelf over de « Vlaamse verwezen
lijkingen » van de regering Lefèvre-Spaak. Maar vandaag, in 
het vooruitzicht der verkiezingen, slikken zij hun eigen woor
den in en willen zij ons doen geloven dat alles om te beter is. 
Zo iets noemt men : volksbedrog! 
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Dokier VIC ANCIAUX 

Het is nuttig en noodzakelijk, even terug te komen op liet politiek klimaat aan 

de vooravond van de vorige verkiezingen. Op dat ogenblik gingen de grote 

partijen met hautaine verachting voorbij aan het probleem van de Waals-Vlaamse 

tegenstellingen. Maar aan deze onverschilligheid werd brutaal een einde gesteld 

door twee belangrijke, niet weg te cijferen gebeurtenissen : 

ten eerste de massale stakingsgolf in Wallonië, waarbij de eenheidswet slechts 

diende als catalysator om de Waalse machtshonger te richten op een zeer kon-

kreet programma van Waalse eisen. 

En ten tweede : de doorbraak van de Volksunie bij de verkiezingen van 1961. 

Deze uiterst belangrijke feiten dwongen de huidige regering, van meet af aan 

een groot deel van haar aandacht te besteden aan een regeling van de Vlaams-

Waalse verhoudingen. 

Terugkijkend op die beslissende pe
riode, kunnen we vandaag globaal 
besluiten dat de overwinning van de 
Volksunie in 1961 van beslissende bete
kenis is geweest bij de klimaatsverande
ring in gans het land, maar d.at achteraf ' 
de krachten van de reactie - de gecon
centreerde Waalse en Brussels-franscil-
Jonse machten in de grote partijen - nog 

voorziet dat alle hogere betrekkingen in 
de administratie voor de helft voorbe
houden blijven aan franstaligen en voor 
de andere helft aan Vlamingen. Deze op 
het eerste zicht « rechtvaardige » ver
deling wordt een schreeuwend onrecht, 
wanneer wij vaststellen dat de Vlamin
gen 60 % van de landsbevolking uit
maken, dus ook 60 % van de lasten en 

VAN yi: II.R. I 

sterker bleken te zijn. Het besluit dat 
zich bij deze vaststelling opdringt, is dan 
ook duidelijk : de in 1961 ingezette kli
maatsverandering in gans het land moet 
thans bekroond worden door een nieuwe 
en doorslaggevende overwinning van de 
Volksunie. Dat is de énige weg om tot 
tastbare en positieve resultaten te komen 
voor de Vlaamse gemeenschap. 

Want inderdaad is het Waals-Brussels 
tegenoffensief tijdens de voorbije rege
ringsperiode bij machte gebleken zeer 
belangrijke winstpunten te boeken. 

Bij de afbakening van de taalgrens 
werd Wallonië eenzijdig bevoordeligd. 
Tienduizenden Vlamingen van West-
Vlaanderen werden overgeheveld naar 
Wallonië. De zuiver-Vlaamse stad Edin-
gen werd zonder slag of stoot aan Hene
gouwen prijsgegeven. De enige compen
satie voor Vlaanderen waren de zes 
kleine zuiver-Vlaamse Voerdorpen naar 
Limburg, maar wij weten reeds dat in
vloedrijke woordvoerders van de drie 
grote partijen - de laatsten in de rij 
waren de heren Gilson, Spaak en Van 
Audenhove - ook déze billijke maatregel 
willen ongedaan maken. 

De grofste smaad en de gemeenste 
kaakslag werd Vlaanderen echter toege 
diend toen op 11 juli 1963 - dus op 
Vlaanderens nationale feestdag ! - de 
misselijke koehandel van Hertoginnedal 
in het parlement werd bekrachtigd. Het 
akkoord van Hertoginnedal - dat des
tijds in Vlaamse C.V.P.-pers « een rotop-
lossing » werd genoemd - verbrak de 
plechtige overeenkomst waartoe C.V.P.-
ers zich op het kongres hunner partij te 
Oostende hadden verbonden : taaifacili
teiten werden eenzijdig ingevoerd in zes 
Vlaamse randgemeenten, terwijl de taal-
faciliteiten die oorspronkelijk voorzien 
waren in drie Waalse randgemeenten 
verworpen werden. 

Bij het akkoord van Hertoginnedal 
kwam een regeling tot stand die in haar 
essentiële punten uiterst nadelig is voor 
Vlaanderen en die, in haar bijkomende 
punten - voor zover die voor Vlaanderen 
enig voordeel zouden kunnen opbrengen 
- straffeloos iedere dag opnieuw wordt 
overtreden en veronachtzaamd. Slechts 
één enkel punt willen we even aanstip
pen : het akkoord van Hertoginnedal 

inspanningen dragen, doch slechts voor 
50 % uit de baten mogen delen. Deze 
toestand zal, door de voortschrijdende 
vooruitgang van het aandeel der Vla
mingen in 's lands bevolking, in de toe
komst steeds maar onrechtvaardiger 
worden. Alleen reeds op deze wijze wor
den aan de Vlamingen ieder jaar tien
tallen miljoenen oijtstolen. 

Thans wil men de kroon op dit anti-
Vlaaips offensief zetten door op Waals 
verzoek de grondwet te herzien en er 
waarborgen tegen de zogezegde minori-
satie van Wallonië in te schrijven. Maar 
wij weten toch allemaal dat deze mino-
risatie van Walonië slechts ingeroepen 
wordt om de Waals-Brusselse overheer
sing te bestendigen en dat in werkelijk
heid het Vlaamse volk politiek, ekono-
misch, sociaal en kultureel geminoriseerd 
wordt in dit land. Het is totaal overbodig 
hier nogmaals de Vlaamse grieventrom-
mel te roeren. Stippen we slechts even 
aan : 

De « priorité absolue > voor de route 
de Wallonië en de interkommunale voor 
de E3 - de miljarden voor d e reconver
sie van de Borinage en de schamele 
miljoenen voor het testgebied Zuider
kempen - de blijvende benadeling van 
Vlaanderen op het stuk van investeringen 
en openbare werken - de Vlaamse ach
terstand in het leger, het gerecht, de 
administratie en het hoger onderwijs -
de onrechtvaardige verdeling der Jeugd-
kredieten : 10 miljoen voor de sterke 
Vlaamse jeugd en voor de minder tal
rijke Waalse jeugd 17 miljoen. ledere 
dag opnieuw blijkt zonneklaar uit de 
aktualiteit en uit de statistieken, dat wij 
Vlamingen nog steeds de vragende, de 
geminoriseerde partij zijn. 

De grondwetsherziening wil deze ach
terstand en achterstelling van Vlaanderen 
te eeuwigen dage bestendigen. Aan een 
Waalse minderheid in het parlement 
wordt de grondwettelijke macht gegeven, 
om een veto te stellen tegen ieder voor
stel dat onze toestand zou kunnen ver
beteren. De ontwerpers en verdedigers 
der grendelgrondwet beweren dat de 
grendel ook voordelig is voor Vlaande
ren. Het is echter duidelijk dat een 
grendel slechts belangrijk is voor wie 
iets bezit dat afgegrendeld en beschermd 

moet wordeji en dat hij voor de bfezits-
loze niet de minste waarde en betekenis 
heeft. Het is eveneens duidelijk dat in de 
Belgische situatie de Vlamingen de bezits-
lozen zijn. 

In het licht van deze ongehoorde en 
brutale vervalsing der demokratische 
spelregels krijgen de aanstaande verkie
zingen een wel zéér uitzonderlijk belang 
en betekenis. Doch de C.V.P.-B.S.P,-
regering is ook op andere domeinen dan 
de Vlaams-Waalse verhoudingen in be
slissende mate te kort gekomen en het is 
daarenboven duidelijk dat deze tekort
komingen zich erger in Vlaanderen dan 
elders laten gevoelen. 

Door een vervalste indekspolitiek en 
door een algemeen verkeerde oriëntatie 
van het landbouwbeleid werd zware 
schade toegebracht aan de boerenstand. 
De boerennood liet zich scherpst gevoelen 
in Vlaanderen, waar de landbouwer met 
zijn speciale produkten op kleine fami
liale bedrijven opgeofferd werd aan de 
belangen van de Waalse landbouw of 
doodeenvoudig van huis en erf werd ver
dreven om het leger der Vlaamse pendel
arbeiders naar de Waalse en Brusselse 
bedrijven te vergroten. De traditionele 
Vlaamse nijverheden werden bij het 
sluiten van internationale handelsover
eenkomsten over het hoofd gezien en zijn 
het slachtoffer van een wilde invoerpoli-
tiek. Zo tekent zich reeds thans een ern
stige krisis af in de tekstielnijverheid, 
waar een kwartmiljoen werknemers met 
bezorgdheid de toekomst te gemoet ziet. 
De ongelijkheid op het stuk van sociale 
voorzieningen en gezinstoelagen tussen 
werknemers en zelfstandigen laat zich in 
Vlaanderen, met zijn talrijke grote gezin
nen, zwaarder voelen dan elders in het 
land. 

De regeringspartijen koesteren de illu-
zie dat de kiezer op 23 mei aan al deze 
faktoren zal voorbijgaan en dat het vol
staat, iedere dag opnieuw te zeggen « dat 
het ons toch goed gaat ». Wij beleven 
inderdaad een periode van hoogkonjunk-
tuur, maar daaraan heeft onze regering 
en hebben de grote partijen niet de min
ste verdienste. Het is echter klaar dat de 
basis van de welstand in Vlaanderen 
uiterst wankel blijft en zal begeven bij 
de minste recessie, waarvan de eerste 
tekenen reeds zichtbaar zijn. 

illlilll 

Het is duidelijk dat de verkiezingen 
van 23 mei in het licht moeten staan 
van een massaal Vlaams protest tegen 
het algemeen en het anti-Vlaams beleid 
van de regeringspartijen. Even duidelijk 
is het dat de P.V.V. geen enkel alterna
tief biedt en dat deze partij, die beheerst 
wordt door een « oasis francophone >-
mentaliteit, zo mogelijk nog rampzaliger 
is voor Vlaanderen dan de reeds zo 
rampzalige regeringspartijen. De drie 
grote partijen, die in wisselende kombi-
naties sinds twintig jaar de macht onder
ling verdelen en dus onbekwaam zijn 
een échte oppositie tegen elkaar te voe
ren, zijn solidair en gemeenschappelijk 
verantwoordelijk voor de ondergeschikte 
positie waarin de Vlamingen zich be
vinden. 

Alleen een vrije en onafhankelijke 
oppositiepartij, die niet gebonden is door 
syndicale of kapitalistische belangen, een 
vooruitstrevend-sociale en een Vlaamse 
partij, kan de fatale kring .van verstar
ring en anti-Vlaamse vooringenomenheid 
doorbreken. 

De Volksunie biedt U die kans, omdat 
zij zich in de voorbije jaren ernstig en 
degelijk op haar taak heeft voorbereid. 
In haar zojuist gepubliceerd « Tien
jarenplan voor Vlaanderen > heeft zij op 
wetenschappelijk verantwoorde wijze de 
weg uitgestippeld naar de opgang van de 
hele Vlaamse gemeenschap, los van klas
senstrijd en standenwaan. De Volksunie 
ijvert voor de enige gezonde oplossing 
van het Waals-Vlaams geschil, nl. de 
federale herinrichting van België, met 
Brussel als Rijksgebied. Het Rijksgebied 
Brussel moet een administratief en kul
tureel centrum worden van een federaal 
België in een federaal Europa. Het zal 
maar die taak kunnen vervullen als de 
twee volksgemeenschappen, tot in de 
hoogste bestuursorganen en in elk aspect 
van het maatschappelijk leven, op even
wichtige wijze behandeld worden. 

De Volksunie biedt aan de Vlaamse 
jeugd een vaste hoop op de toekomst en 
op een gelijke kans. De Volksunie alleen 
verruimt de horizon door haar streven 
te stellen in het teken van de Neder
landse en Europese integratie. 

Op dit beslissend ogenblik dient alle 
Vlaamse kracht samengebald te worden 
rond de verruimde Volksunie. Iedere 
poging om de Vlaamse politieke macht te 
verdelen is thans misdadig. Alleen een 
sterke Volksunie in de 17 Vlaamse arron
dissementen en vooral in Brussel, waar 
wij af te rekenen hebben met een dol 
anti-Vlaams taalrassisme, is een waar
borg en een zekerheid voor de toekomst 

Op 23 mei slechts één oplossing : IN 
de Volksunie en MET de Volksunie naar 
Vlaamse machtsvorming, tegen de kleur-
partijen en tegen bet laatste unitair 
offensief. 
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Vlaamse stemmen voor de b.s.p.? 
Geen enkel verstandig mens zal ontkennen dat 
de socialistische partij zich in het verleden veel 
verdiensten heeft verworven door de strijd voor 
gelijkberechtiging der arbeidersklasse. Dat is 

echter al heel lang geleden en de huidige B.S.P. 
is verworden tot een logge bureaukratiscbe ma
chine, waarvan de hefbomen bediend worden 
door de Walen en Brusselaars. 

verloren stem? 

verloren partij ? 

— Sinds jaren vragen de Vlaamse socialisten een eigen 
Vlaams partijkongres, gelijk de Walen er reeds herhaal
delijk een hielden. Zij mogen niet! 

— De socialisten die nog een klein beetje Vlaamse strijdbaar
heid hadden — de mannen van het weekblad « Links » — 
moesten in beschamende voorwaarden zich neerleggen bij 
de eisen van Jos Van Eynde en Leo Collard ! 

— Op het AB.V.V.-kongres einde 1963 zegde Louis Major 
(de syndikalist die in de Antwerpse haven zijn miljonatrs-
jacht heeft liggen) : «Ik en mijn vriend Spinoy hebben 
alles gedaan voor onze Waalse vrienden. Wtj hebben fa
brieken vanuit Vlaanderen naar Wallonië overgebracht, om 
Wallonië het droeve lot te besparen dat Vlaanderen heeft 
gekend » / 

— Zelfs de bekende linkse schrijver Gerard Walschap moest 
toegeven : «De socialisten hebben zich niet genoeg als 
Vlaming getoond ». (« Vrij Nederland » — 16.6.62). 

— Het socialistisch dagblad « Vooruit» (8.12.62) beriep er 
zich fier op « dat de Vlaamse socialisten nooit hebben aan
geleund bij gelijk welk Vlaams front, maar steeds bij de 
andere partijgenoten ». 

Vlaamse socialisten, socialistische jongeren, In de verburgerlijkte B.S.P. Geeft de B S.P ook in 

Wallonië gaan de vooruitstrevende en natio- Vlaanderen een les. Verzet D tegen de unitaire 

naalbewuste krachten hun weg naast en buiten diktatuur, uitgeoefend door zetbaas Van Eynde. 

Stemt tegen de grendelgrondwet en voor een on-

verminkt algemeen enkelvoudig stemrecht. Stemt 

voor het vooruitstrevend sociaal programma van 

de Volksunie, Stemt Vlaams en sociaal! 

hoe wordt de senaat samenpsteid? 
Waar voor de Kamer alle leden rechtstreeks door het kiezerskorps worden 

verkozen, komen er voor de Senaat allerlei komplikaties bij, die meebrengen 
dat velen geen duidelijk inzicht hebben in de samenstelling ervan. Daarom 
willen we als laatste bijdrage in verband met de verkiezingstechniek hierover 
enkele woorden zeggen. 

Onze senatoren bestaan ui t drie 
kategorieën : 1. de rechtstreei<s verko
zen senatoren, 2. de provinciale sena
toren, 3. de gekoöpteerde senatoren. 

De rechtstreeks verkozen senatoren 
worden zoals de kamerleden aangeduid 
door de kiezers. Het aantal mandaten 
bedraagt de helft van de kamer, dus 
2 1 2 / 2 = 106, Door de zetelaanpas
sing werden enkele rechtstreekse zetels 
"verschoven", en kr i jgt Limburg bv. 
één senaatszetel meer, evenals het ar
rondissement Brussel en Mechelen-
Turnhout. 

Voorde verkiezingstechniek kunnen 
we zonder meer verwi|zen naar onze 
vorige bijdragen 

De provinciale senatoren worden 
door de provinciale raden verkozen (nu 
gebeurt d i t op 8 juni 1965) in verhou
ding tot het bevolkingscijfer der pro
vincie, doch steeds met een min imum 
van 3. Dat hierdoor Wallonië weer 
eens bevoordeeld wordt b l i j k t duideli jk 
u i t de volgende tabel. 

De provincies Brabant en Antwerpen 
kri jgen elk één provinciale senator b i j . 
In totaal 48, of 2 meer dan voorheen. 

De gekoöpteerde senatoren worden 
door de beide vorige kategorieën in het 
parlement gekozen. Opgevat als mid

del om personaliteiten buiten de par
t i jen in de Senaat te kri jgen, is deze 
koöptatie nu het middel bij uitstek ge
worden om gebuisde parlementairen 
terug op te vissen. 

Hun aantal bedraagt de helf t van 
dat der provinciale senatoren of 24, 
dus 1 meer dan voorheen. 

De voltallige Senaat bestaat dus u i t : 
106 rechtstreekse -I- 48 provinciale 
-f- 24 gekoöpteerde = 178 senatoren 
(voorheen 175). 

E. Slosse 

Provincie 

Antwerpen 
Limburg 
Oost-Vlaanderen 
West-Vlaanderen 

Vlaanderen 

Henegouwen 
Luik 
Luxemburg 
Namen 

Wallonië 

Brabant 

Bevolkingscijfer 
{volkstelling 1961) 

1.443.000 
572.000 
997.800 

1.272.000 

4.284.000 

1.317.000 
992.000 
216.000 
369.000 

2.894.000 

2.009.000 

Prov. senatoren 

7 ( + 1) 
3 
6 
5 

21 of 1 op 204.000 

6 
5 
3 
3 

17 of 1 op 170.000 

10 ( + 1) 

Tot aan de verrassende verklezlnt 
gen van 1961 was het grote en veel
gebruikte argument tegen de Volks-i 
unie dat het tenslotte nutteloos wa3 
voor deze partij te stemmen vermits 
de kans op verkozenen onbestaande! 
was. De getrouwen hebben stand ge-< 
houden, de kiezers en de kandidaten J 
voor hun moed kunnen we niet dank-i 
baar genoeg zijn. En dan is,helj 
« wonder » gebeurd : van één enkele 
parlementaire vertegenwoordiger ging 
de sprong naar zeven! 

Het onvoorstelbare voor de bevoeg-i 
de « politieke waarnemers » was ge-< 
beurd! Het grote argument is defin 
nitief weggevaagd! Voor de Volks-t 
unie stemmen is geen verloren stem 
meer, in geen enkel a'rrondissementl 

En toch is er een spoor van over
gebleven : iedereen voorziet nu wel, 
geeft het vertrouwelijk toe, dat de 
Volksunie'heel wat winnen zal. maar! 
— ze fs met drie — viermaal 70veel 
vertegenwoordigers als nu zal haar 
politieke mvloed toch onbelangrijk 
blijven De « verloren » stem werd 
vervangen door een soort « verloren > 
parti j . 

De grote demokratische denkei s die 
met dit argument rondleuren besef
fen blijkbaar niet hoezeer zij zich-

. ze'f door hun « redenering > bloot 
geven. Dat de Volksunie ook na de 
schitterendste overwinning geen deel 
zal uitmaken van de regering, weet 
iedere Volksuniekiezer! Dit is wel
licht zelfs een heel gezonde reden 
om voor de Volksunie te stemmen! 
Wie zou na de talrijke gk levolle 
voorbeelden in het unitaire België 
nog minister-ambities kunnen heb
ben, en tegelijk de moed opbrengen 
— ja, ook nu nog! — op te komen 
op een Volksunielijst V Als Drs. Cop-
pieters naar de CVP was gegaan a, 
dan was zijn kans niet zo ser ng! 
Als de Algemene Voorzitter zich « be
keerd » had, dan had hij in minder 
tijd dan Custers, veel meer kans! 

Nog steeds is het opkomen op een 
Volksunielijst een waarborg voor 
moed en eerlijkheid! Natuurlijk geen 
soort leken-heiligverklaring! Maar 
het bewijs dat men niet behoort tot 
het « gewone politieke personeel ». 
Dit zijn géén mensen die de grote 
en geheime machten in dit land met 
een vingerknip ontbieden en met een 
vingerknip wegzenden : Zij zijn niet 
te koop! 

En een partij die op dergelijke 
mensen rekenen kan, zou nutteloos, 
zou een verloren partij zijn ! Wie na
denkt en dit nog durft te beweren 
moet wel de meest wanhopige en 
verbitterde mensenhater zijn die in 
dit land rondeloopt! 

Er is echter nog heel wat méér : 
ook al blijft de Volksunie ongetwij
feld een oppositiepartij die heel al
leen niet in staat is de grondswets-
herziening tegen te houden (van 70 
volksvertegenwoordigers droomt zelfs 
de grootste enthousiast niet!) ; elke 
winst van de Volksunie is een psy
chologische slag voor de verliezers! 
En zoals iedereen weet hoeft In een 
boksmatch de verliezer niet doodge
slagen te worden om machteloos te 
zijn. 

Het is zeer goed te begrijpen dat 
sommigen niet wensen na te denken 
over de werkelijke invloed van de 
Bormsverkiezing (voor zij geboren 
werden is er nooit iets belangrijks 
gebeurd). 

Maar het Is onbetwistbaar dat de 
80.000 Antwerpse stemmen alleen al 
de taalwetten van 1932 hebben mo
gelijk gemaakt! De politiekers zijn 
geen rekenmachines : elke stem voor 
de Volksunie zal hen tienvoudig tref
fen l 



40 DE 

onze lijsten voorde pro¥in€ie 
ARR. SINT-NIKLAAS 
SINT-NIKLAAS - LOKEREN 

1. Baeyens Raphael Augusta; leraar, 
Lokeren. 

2. De Jonge Willy; wasserij-mtbater, 
Sint-Niklaas. 

8. Van Peteghem Edgard; gepension., 
Lokeren 

4. De Smet Antonius; Belsele. 
5. Van der Eecken Jaak; fabrikant, 

Lokeren 
6. Alderweire Raphael; Dr in de rech

ten, Sint-Niklaas. 

SINT-GILLIS - BE VEREN - TEMSE 

1. Seghers Joannes; handelaar, 
Sint-Niklaas. 

2. Jegers Alfred; architekt, gemeen
teraadslid, Beveren. 

3. Marin Alfons; klompenfabrikant, 
gemeenteraadslid, Smt-Gillis. 

4. Van der ICinderen Lodewijk; aan
nemer. Bazel. 

5. Cammaert Karel; ingenieur, Kem-
zeke. 

6. Van Vossel Ghislain; Melsele. 
2. De Paep Raphael; landbouwer, 

Kruibeke. 

ARR. DENDERMONDE 
DENDERMONDE-WETTEREN 

1. Dr van Boxelaere Juul; geneesheer. 
Wichelen. 

2. De Kegel Theo; handelaar, Kalken. 
3. De Pus Oskar; handelaar, Oude-

gem. 
4. Tamino Albrecht; seingever NMBS, 

St Gillis-Dendermonde. 
5. Meert Renaat; kaderbaas NMBS, 

Appels. 
6. De Zutter Leo; metaalbewerker, 

Laame. 
7- Cooremans Alfons; bediende, Leb-

beke. 
8. De Saeger Achiel; ladersbaas 

NMBS, Baasrode. 

ZELE-HAMME 

1. Pauwei Guido; staatsbeambte. 
Waasmunster. 

2. De Bruyne Jozef; suikerbakker, 
Zele. 

3. De Wilde Yvette; huishoudster, 
Lokeren. 

4. De Smet Emiel; paswerker, Grem-
bergen. 

ARR. OUDENAARDE - RONSE 
OUDENAARDE 

1. Eechaudt Gies; ambtenaar bij de 
posterijen; Moregem. 

2. De Coninck Albert; vleeshandelaar, 
Kruishoutem. 

3. Nachtergaele Jan ; bedrijfsleider, 
Oudenaarde (Edelare). 

4. Squire Harold; handelsreiziger, 
Oudenaarde. 

RONSE 

1. Gilbert Ignaas; geneesheer, Ronse. 
2. Diependaele Renaat; architekt, 

Erwetegem. 
3. Porre André; mijnwerker, Roborst. 
4. Cosyns Gies; kunstschilder; Kwa-

remont. 

ARR. TONGEREN-MAASEIK 
TONGEREN / ZICHEN-ZUSSEN-

BOLDER / ST-MARTENS-VOEREN 

1. Brabants; Moelingen. 
2. Jorissen L.; Tongeren. 
3. Neven; Vroenhoven. 
4. Bergenhuizen; Teuven. 
5. Mevr. Cuppens; Neeroeteren. 
6. Mevr. Janssen; Lanaken. 
BORGLOON 

1. Heeren. 
2. Billen. 
3. Haesevoets. 
4. Delbare, 

BILZEN 

1. Duchateau, 
2. Hardy. 
3. Keppers. 
4. Vrijens. 

MECHELEN-AAN-DE-MAAS 

1. Dillen. 
2. Geeraerts. 
3. Vliegen. 
4. Ramaeckers. 
5. Herijs. 

MAASEIK 

1. Renten. 
2. Deckers. 
3. Meulen. 
3. Pieters. 

PEER 

1. Bussels. 
2. Wellens. 
3. Van Baelen. 
4. Mevr. Degraeve-VindevogeL 

BREE 

1. Geysels. 
2. Mevr. Kerkhofs-übben. 
3. Colemont. 

NEERPELT 

1. Olyslagers. 
2. Van Laere. 
3. Geebelen. 
4. Honinx. 
5. Vandersteegen. 

ARR. HASSELT-St-TRUIDEN 
HASSELT 

1. Martens Antoon; leraar, St Lam-
brechts Herk. 

2. Jeurissen Alfons; nijveraar. Zon
hoven. 

3. Van Heusden Renaat ; technisch 
ingenieur, Hasselt. 

4. Schevenels Leon; Diepenbeek. 
5. Schreurs Fernand; technisch inge

nieur, Hasselt. 
6. Ramaeckers Gerard; Kuringen. 
7. Van den Broeck Juul; mijnwerker, 

Hasselt. 
8. Neven Jozef; verzekeringen, Has

selt. 

BERINGEN 

1 Hendrickx Jan ; gemeenteraadslid, 
Beverlo. 

2. Mevr. Jacobs-Colemont; gemeente
raadslid. Beringen. 

3. Heyligen Marcel; gemeenteontvan
ger, Koersel. 

4. Van Tienen Fransr bediende, Tes-
senderlo. 

5. Custers Karel; mijnwerker, Koer
sel. 

6. Rodiers Theo; landbouwer, Lum-
men. 

7. Schreurs Jozef; Hasselt. 
8. Van den Neste; bediende, Kurin

gen. 
9. Wauters Jeroom; mijnwerker, 

Genk. 

St-TRUIDEN 

1. Brans Manuel; bediende, St-Trui-
den. 

2. Crabbé Roger; landbouwer, Velm. 
3. Kempeneers Guido; schrijnwerker, 

Ordingen. 
4. Van de Weyer Roger; beton werker. 

Runkeien. 
5. Tachelet Roger; handelaar, Mielen. 
6. Bessemans Juul; landbouwer, Sint-

Truiden. 

HERK DE STAD 

1. Minten Jos; elektrieker, Halen. 
2. De Bruyn Urbaan; bediende, Ste-

voort. 
3. Colemont Albert; kraandrijver, 

Lummen. 
4. Droogmans Paula; bediende, Herk-

de-Stad. 

GENK 

1. De Graeve Joris; leraar, Niel-bij-
As. 

2. Van Dueren Door; vertegenwoordi
ger, Genk. 

3. Grognard Urbaan; bediende, Wa
terschei. 

4. Groiris Bob; mijnwerker. As. 
5. Schildermans Leo; mijnwerker, 

Opglabbeek. 
6. Mevr. Van Heusden - Truyen; Has

selt. 
7. Lenssen Lambert; ingenieur-nij

veraar, Genfe; 

BRUSSEL 

1. Van de Vijvere Theophile, Laken. 
2. Vander Heule Michel, Brussel. 
3. De Blaere Roger, Brussel. 
4. Cheyns Nathalie, Brussel, 
5. Schermie Hervé, Brussel. 
6. Bousse Mana, Brussel. 
7. Torfs Jan, Schaarbeek. 
8. Meert Michel, St-Jans-Molenbeek. 

SCHAARBEEK 

1. Pauwels Theofiel, Evere. 
2. Maes Robert, Zaventem. 
3. Stwerts Arseen, Schaarbeek. 
4. Janssens Marcel. Diegem 
5. Van Damme Margriet, Schaarbeek. 
6. Van Rolleer Hendrik 

Steenokkerzeel 
J. Van Assche Rosa, Schaarbeek. 

SINT GILLIS 

1. Van Thournout Michel, ükkel. 
2. Pouillon Florent, St-Genesius-Rode. 
3. Geubels Robert. 
4. Arts Margriet. 
5. Verlinden Armand. 
6. Claeys Ferdinand. 

VILVOORDE 
1. Van Drogenbroeck Frans, 

Liedekerke. 
2. Hermans Theofiel, gemeenteraads

lid. Machelen. 
3. Puellnckx Jan, dr. In de rechten, 

Machelen. 

4. Verdoodt Louis, Ie schepene, Es» 
sene. 

5. Ver helst Ernest, Weerde. 
6. De Blieck Firmin, Kapelle-op-dea-< 

Bos. 

HALLE 

1. De Doncker Gustaaf, gemeente* 
raadslid, Gooik. 

2. De Geeter Roger, lic. genn. filolih* 
gie, Halle. 

3. Bastaerts Vital, St. Kwlntens-Len* 
nik 

4. Van Hassel Alfons, Peplngea, 
5. Vranken Pierre, Elingen. 

ANDERLECHT 

1. Panis Maurits, Dilbeek. 
2. Hellinckx Renatus. 
3. De Wilde Miei, 
4. Delen Michel. 
5. Voet Lode, 
6. Nauwelaerts Jozef. 

ELSENE 

1. Hendrickx Marcel, Schaarbeek. 
2. Stevens Felicien. 
3. Vranken Mathleu. 
4. Polfer (echtg Van Wymeerschï, 
5. Moortgat (echt, VrankenJ, 
6. De Vos Maurits. 

ST JOOST TEN NODE 

1. Leplat Pieter, Kraainem. 
2. Peeters J. 
3. Vandenbussche A. 
4. De Craecker M 

ST JANS MOLENBEEK 

1. De Eerlanger Jan. 
2. De True Frans. 
3. Van Bruane Richard, 
4. Bogaerts Guillaume, 
5. Van Cauter Gustaaf. 
6. Wuyts Florent. 
7- Verbist Frank. 
8. De Jonghe Maria. 
Plaatsvervangers 
1. Van Thournout. 
2. Nlca§ie 
3. Vanden Heule. 
4. Heerman, 
5. Rongé. 
6. GabriöL 



M VOUSUHIE n 

onze lifsten voor de provincie 
ARR. LEUVEN 

LEUVEN 

1. Van den Driessche Jos; landbou
wer, Tervuren. 

2. Kuyper Jan , bediende, Leuven. 
3. Van den Abeele A.; docter in de 

rechten, Heverlee. 
4. Claes Denis; tech. bediende, Erps 

Kwerps. 
5. Vandenbosch Romain; bediende, 

Kessel-Lo. 
6. Van Soest Willy; boekhouder, He

verlee. 

TIENEN 

1. Vandenpias; dorsondernemer, 
Kumptich. 

2. Lissens Edward; studiemeester, 
Hoegaarden. 

8. De Ruyter Joris; metser-onderne
mer, St-Joris-Winge. 

4. Huens R-; landbouwer, Boutersem. 

DIEST 

1. Pelgrims Marcel; bediende, Kessel-
Lo. 

2. Verhoeven Andre; bediende-labo
rant, Boortmeerbeek. 

3. Vanbesien Eric; boekhouder, 
Haacht. 

4. Holemans H.; handelaar, Lang-
dorp. 

5. Mattheus Georges; metselaar-on
dernemer, Baal 

6. Mevr. Evraert M.; huishoudster, 
Testelt. 

ARR. KORTRIJK 
KORTRIJK-AVELGEM 

1. Blancquaert F.; handelsafgevaar
digde, Kuurne. 

2. Vandeputte R.; landbouwer, Kort
rijk. 

3. Termote M., echtg. Vandecappel-
le A.; huishoudster. Kortrijk. 

4. Dutoit F.; handelsafgevaardigde, 
Bellegem. 

5. Wydoodt A.; meester-schilder, ge
meenteraadslid. 

6. Vandenbulcke N.; bediende, Hees-
tert. 

7- Vandenbroeke W.; handelsafge
vaardigde, gemeenteraadslid, 
Kortrijk. 

8. Waelkens E.; wever, gemeente
raadslid, Vichte. 

9 Froedure G.; geneesheer. Sint 
Denijs. 

10 Vercruysse L.; bedrijfsleider. 
Kortrijk. 

H'J OHTHCOFDT 

H'J sreMT voott P£ 
dReNOBLdMONDWer 

^ 

MENEN 

1. Vandenbulcke H.; dokter in de 
rechten, vlashandelaar. Lauwe. 

2. Coussens G.; bediende rijksdienst 
arbeidsbemiddeling, Wevelgem. 

3. Sergeant W.; zelfstandige. Menen. 
4. Geldhof W.; meester-schilder, We

velgem. 
5. Dutry A.; bediende. Menen, 

HARELBEKE 

1. Bossuyt D.; lic. hand. en fin. we-
tensch., textielhandelaar, Deerlijk. 

2. Boutens R.; Vervoerondernemer, 
Stakegem. 

ARR. lEPER 
lEPER 

1. Vermeersch Oktaaf; landbouwer, 
Voormezele. 

2. Capoen Michel; tech. ir., leraar, 
Westvleteren. 

3. Sohier Rik, opsteller der doeane, 
lid C.O.O., Poperme. 

4. Braem Jo; schilder, leper. 
5. Wullepit Noel, bediende, leper. 
6. Delva Henri; zonder beroep, Oost-

vleteren. 

FOPERINGE 

1. Foulon Medard; handelaar, West-
outer. 

2. Ennaert Gaston, zonder beroep, 
Kemmel. 

ARR. ROESELARE - TIELT 
ROESELARE 

1. Lievens Jozef; ondernemer, Roese-
iare (Beveren). 

2. Demeester Gerard; arbeider, Roe-
selare. 

3. Deweerdt Herman; licentiaat ekon. 
wetensch., Rumbeke. 

4. Vandenberghe Hendrik; arbeider, 
Ledegem. 

5. Baby Ion Mik; doctor in rechten, 
Roeselare. 

IZEGEM 

1. Depoorter Bernard; handelaar, I-
zegem (Emelgem). 

2. Roels André; nijveraar, Ingel-
munster. 

3. Vandenaweel Victor; autobusuitba
ter, Gits. 

4. Vandenbroucke Leopold; dokter. 
Hooglede. 

5. Samijn Jozef; -arbeider, Izegem. 

TIELT 

1. Deman Gerard; bedrijfsleider, Pit-
tem. 

2. Bekaert Venant; landbouwer-vlas
ser, Sint Baafs Vijve. 

3. Vromman Germaan; handelaar, 
Wingene. 

4. Denolf Gilbert; accountant, Meu-
lebeke. 

5. Verslype Herman, ingenieur, Tielt. 
6- Van Oost Jan-Baptist; veekoop

man, Kanegem. 

VOLKSU 

ARR. VEURNE-OOSTENDE-
DIKSMUÏDE 
DIRSMUIDE 

1. E. Lootens; burgemeester, Koeke-
lare. 

2. A. Deganck. 
3. Richard Joseph; industrieel, Diks-

muide. 
4. An toon Declercq; dr. jur., landbou

wer. St Jacobskapelle. 

VEURNE-NIEUWPOORT 

1. L. Mertens. 
2. R. Dewulf. 
3. G. Pauwels. 
4. J. Haezebaert. 

OOSTENDE-GISTEL 

1. Maurits Zwaenepoel; gemeente
raadslid. Gistel. 

2. Pierre Callewaert; advokaat, Oos
tende. 

3. Omer Huygebaert; bur. ingenieur, 
Westende. 

4. Frans Decock; TV-technicus. Mid
delkerke. 

5. Jef Provoost; zeilmaker, Oosten
de. 

6. August Broek; gepensioneerde ar
beider, Ichtegem. 

7. Victor Dekeyser; Gepensioneerde, 
Stene. 

8. Willy Levecke; schilder, Bredene. 
9. Gilbert Devriendt; bediende, Lef-

finge. 
10. Leo Vandeweghe; gemeenteraads

lid, Oostende. 

ARR. BRUGGE 
BRUGGE 

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

2. Devriendt Andrien; landbouwer, 
gemeenteraadslid, Jabbeke. 

3. Vandemoortel Mare; handelsver
tegenwoordiger, Sint Kruis. 

4. Van Parijs Julien; bouwvakarbei
der, Blankenberge. 

5. de Caluwe Alain; advokaat, Brug
ge. 

6. Mathieu Karel; technisch inge
nieur, Smt Michiels. 

7. Vromman Erik; geneesheer. Sint 
Joris-ten-Distel. 

8. Couvreur Fernand; meester lood
gieter, gemeenteraadslid, Sint-
Andries. 

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. 

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 Lille Vredeman, detailhande
laar. Heist. 

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

BRUSSEL Nr. 12 
OVERAL ELDERS Nr. 5 

m 
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PERSSPIECEL 

Als laatste aanloop naar de topmatch kre
gen we dan Kortrijk vorigre zondag. Ge
woonlijk t rachten de kommentatoren n a 
een verkiezing dan toch enigszins objektief 
te zijn. 

Maar hoe nien het nu in bochten heeft 
gewrongen! Voor de rest leest u een laatste 
«tndgrabbel uit de verkiezingsliteratuur : 
Het is niet veel zaaks meer, we moeten te 
diep grijpen, we komen aan de droesem. 

TOLKSGAZE§ 
Kop kreeg op zijn kap. Het wordt na hun 

klopping te Boeselare op 11 oktober de 
Terdere ineenstorting van de BSP in West-
Vlaandieren. 

Kop zoekt de verliezers natuurlijk elders. 
De man van de 18 % in Kortrijk vindt dat 
de Volksunie met 24 % toch niet te fel van 
de toren moet blazen. 

« Bi] de gemeenteraadsverkiezingen van 
11 oktober 1964 Itwam oud-burgemeester 
Ooussens opnieuw op, deze maal in gezel
schap van de Volksunie, waarmee hij een 
kartel had gevormd. Er waren geen 33 man
daten meer te begeven, doch 25. 

Het resiiltaat was, dat de CVP plots 4 ze
tels verloor. Coussens kieeg er 6, wat zo 
overweldigend niet was, wanneer men zijn 
vroegere aanhang en de oude vertegenwoor-
digmg van zijn groep in de gemeenteraad 
kent. De socialisten en de liberalen bleven 
bij h im schijnbaar eeuwige 5 en 2 zetels. 

Toen kwam de verbreking door de Raad 
van State. De socialisten hadden daarvoor 
geen verantwoordelijkheid opgenomen. Zij 
hebben ook tijdens de tweede verkiezings
campagne een zekere afzijdigheid bewaard. 
Dit is in him nadeel uitgevallen. Want ten 
slotte 2!ljn zelfs een aantal BSP-kieziers 
niet ongevoelig gebleken voor het duel tus
sen burgemeester Lambrecht en zijn voor
ganger en challenger Coussens. Het merk
waardige hierbij is, dat deze socialistische 
kiezers duidelijk parti j hebben gekozen 
voor de huidige burgervader, tegen de vroe
gere. » 

De Standaard beeft ook een bekommernis 
dit sukses van de Vlaams-nationale lijst 
minimaliseren, want dit succes betekent de 
doorbraak voor zondag. Zij laat het een (be
vriend) socialist zeggen. 

« In PW-kr ingen heette het dat er in 
Kortrijk geen sprake was van « test-verkie-
zmgen ». De hele campagne was een kwes
tie van dorpspolitiek tussen CVP en Volks
belangen. Burgemeestei- Lambeecht is de 
glansrijke overwinnaar van dit steekstpel. 
Zonder de kandidatuur van een bepaalde 
ar ts zou de nederlaag van de Volksbelangen 
katastrofale afmetingen hebben aangeno
men. De P W hield stand, zowel in stem
menaanta l als m zetels. 

In socialistische kringen acht m t n zich het 
slachtoffer van de eigen eerlijkheid, aldus 
de hr. Mathys, lijstaanvoerder. De BSP 
heeft in haar propaganda niet gereageerd 
«^ de verkiezingsbeloften en de afbrekende 
teksten van de andere partijn. Wl] hebben 
niet met modder gegooid zoals de CVP en 
de Volksbelangen, zodat de vlottende mas-
M de indruk kreeg dat de BSP weinig pro
paganda maakte. 

Had de hr. Coussens dezelfde lijst inge
v e n d als in oktober jl., dan zou zijn ne-
4fBrlaag groter geweest zijn. Gelukkig voor 
Item vond hlJ 'n « dokter-poUtieker » (sic), 
l i e om reden van ziJn goedkope huisbezoe
ken stemmen van onze leden heeft gekre-
•ED. Maar voor de CVP Is de meerderheid 
•Ddi maar nipt geworden, ondanks de grote 

propaganda en het geld dat zij erin gesto
ken he;ft , aldus de hr. Mathys, die her
haalde dat de BSP het .slachtoffer gewor
den was van haar eerlijkheid. » 

Sinds men De Smaele beloofd heeft ge
coöpteerd senator te maken is deze kran-
tendirekteur, deze « vendeur de papier ma-
ché », een even trouwe Schildwacht ge
worden van de unitaire CVP als ziJH Nero-
konkurrent van Gent. 

DEJ G A Z E T 
De enige die in deze periode van verkie-

zlngsverdiwazing momenten heeft van ob-
jektiviteit is de steeds degelijker Gazet van 
Antwerpen. 

« Te Kortrijk is het meest opvallende wel 
de grote achteni i tgang van de socialisten. 
Zij verloren in een klap 745 stemmen, en 
zakten dus sinds 1958 met niet minder dan 

. 20 t. h., alhoeweel er toen ook een kommu-
nistisclie lijst was en nu niet. Men mag 
aannemen dat een deel van het socialisti
sche publiek voor de CVP en de VU heeft 
gestemd, wat des te merkwaardiger is, om
dat de Vlaamse socialisten de indruk had
den da t het regeringsbeleid voor hen zeer 
gunstig uitvallen zou. Hebben zij o.a. inzake 
de taalwetten, niet steeds gepoogd vooral 
de Vlaamse CVP in een lastig parket te du
wen, overtuigd dat hun kiesklienten die on-
Vlaamse kapriolen wel zouden begrijpen! Te 
Kortrijk alleszins niet. 

De lichte « remonte » van de CVP, die 571 
stemmen won, is zeker even belangrijk als 
het verlies van de BSP, omdat men alge
meen aannam dat de CVP overal in Vlaan
deren een zware nederlaag zou lijden. In 
Kortrijk hield zij goed stand, ondanks de 
felle aanvallen van de VU, die met m a n en 
macht de lijst van de h. C!oussens steunde. 
Voor die parti j bleef het bij een lichte 
winst, maa r op de kartel-lijst kreeg zij vier 
verkozenen, tegen vroeger maar drie. » 

Ook in andere artikels bleek dat o.m. een 
bijdrage over de sociaal-ekonomische inslag 
van de Volksunie. 

« In elk geval, niet alleen in Wallonië 
maa r ook in Vlaanderen houden de par t i j 
en ruimschoots rekening met de sociale en 
ekonomische verzuchtingen. Ook de Volks
unie heeft een sociaal-ekonomisch program
ma opgesteld, da t niet minder vooruitstre
vend blijkt te zijn dan dat van de Vlaamse 
Demokraten, zodat de splitsing in die parti j 
er nog onlogischer door wordt dan voor
heen. » 

Volksmacht 
Waar deze a niet-polititeke » ACW-spreek-

buis voelt dat haar kudde niet langer onder 
de oude staf wil blijven lopen, wordt de 
« ziel van ' t kind » wat opgepoetst. Ge 
moet maar durven als rood-gele sindikalist. 

« Wij hoorden onlangs een Volksunie-
militant verkondigen, « dat de VU een zweep 
is op de Vlaamse CVP ». De man gaf er zich 
waarschijnlijk zelf geen rekenschap van, dat 
hij hierdoor een grote hulde bracht aan de 
Vlaamse CVP, want hij erkende meteen dat 
het de Vlaamse CVP is die uiteindelijk de 
wagen 2iai moeten trekken, de wagen van 
het Vlaams volksbelang. Welnu, mdien de 
CVP het trekpaard is in Vlaanderen, dan 
hebben wij allen er belang bij dat zij sterk 
staat . Wat baat de beste zweep op een mach
teloos 'paard? 

Men doet de indruk op da t sommigen — 
die nochtans beter zouden moeten weten 
— de herhaling van het avontuur der link
se regering uitgesloten wanen. Niet alleen 
Is een nieuwe Hnkse regering mogelijk, in
dien de socialisten en de P W samen een 
meerderheid krijgen, maa r men mag gerust 
beweren da t zij zeker is indien ze over de 
nodige zetels beschikken om samen te rege
ren. Er zijn in de BSP en in de liberale 
part i j enkele leiders die nog nooit opgehou
den hebben van een linkse regering te dro
men en die nog een onbedwingbaar heim
wee hebben naar het avontuur Van Acker-
Vanaudenhove. Er zijn naïevelingen die ge
loven dat de liberale part i j omdat ze haa r 
n a a m veranderd heeft, ook haar inhoud 
heeft veranderd. Een part i j die als de libe
rale P W meer dan honderd jaar bestaat 
en van anticlericalisme doordrongen Is, ver
ander t niet in een handsomdraai . De P W 
heeft, om katholieke kiezers zand in de 
ogen te strooien, enkele katholieke kandida
ten op haar lijsten geplaatst. Maar ze heeft 
ze zorgvuldig uitgekozen onder de meest 
achterlijke behoudsgezmden die in ons land 
rondlopen. » 

H E T S O C I A A L . V E R W E E R 

Dit blad van middenstanders (waaronder 
veel VU-s>impatisanten) zoals blijkt uit de 
lezersrubriek, geeft ons een op de kop ge
t ikte « handleiding voor CVP-plakkers ». Zijn 
me dat « beginneling ))-mannekens 

« In een bulletin voor CVP-militanten 
wordt gehandeld over een zeer aktueel pro
bleem : de techniek en de taktiek van he t 
plakken. 

Aan de plakkers wordt aldus aanbevolen 
de plakbrieven goed zichtbaar aan te bren
gen, verschillende naas t elkaar en op sime-
fcrische wijze. ;Wat de takt 'ek betreft, dienen 
er hier zeer snelle en soepele ploegen, gevormd 
te worden ». De te gebruiken auto dient 
van vier deuren voorzien te zijn. De auto
bestuurder moet a a n he t stuur blijven, te
vens een oogje in he t zeil houden en dient 
de gemeente of gemeenten waar er zal ge
plakt worden goed te kennen evenals de 
plaatsen waar er dient geplakt of overge-
plakt te worden. Wat de grote aanplakbrie-
ven betreft, dient men er voor te zorgen er 
« niet niet de voeten op te s taan ». 

Om 's nachts uit te. rijden, is het geraad-
zaam genoeg voorraad benzine bi] te heb
ben om desnoods 100 km. af te leggen m 
geval van achtervolging door tegenstanders. 
Alle materiaal moet zich in de auto bevin
den en niet in de koffer (te lang om te ope
nen) . Ieder plakker moet klaar aan een por
tier zitten. De lichten dienen gedoofd te 
worden, bij sti lstand en bij het plakken. 
Het beste uur is : zeer vroeg 's morgens voor 
moeilijk te bereiken plaatsen en vroeg 's 
avonds voor plakbrieven die kunnen afge
trokken worden opdat zij de tijd zouden 
hebben om te drogen. 

Bij politieondervraglng . dient als reden 
tot nachtelijk verkeer aangegeven te wor
den : de bewaking en he t onderhoud van 
de panelen door de parti j in de streek ge
huurd en waarvan de bestuurder de lijst 
moet bezitten. 

Ook wordt aangeraden een oud kostuum 
aan te trekken en te ovei^plakken wat over-
plakt is. 

Wie beweert nog dat politiek geen sport 
is, zelfs een nachtsport? I n de komende 
nachten zullen de plakkersbenden er in ie
der geval duchtig op losgaan. Het is de tijd 
van borstels, kalk, pap en knokkelpartijen... 
of van de politiek op zijn schoonst. 

De Post 
Geeft humoristische beschouwingen over 

de resultaten van de plaktochten. 
« En dan : welk woord komt onmiddellijk 

In de gedachten, als we kerkklokken zien? 
Het woord « galmen ». Van een klok valt 
niets beters te verwachten, maa r het poli
tiek gegalm loopt ons nu wel neus 'en oren 
uit en al wie ons daarmee probeert te van
gen, moet maar liever iets anders verzin
nen. 

De socialisten pakken uit met een aan-
vallig kleutertje dat, gezeten in een soort 
racewagen, een valhelm opzet. De eerste 
gedachte is dan, zo'n kindje voorzichtig bij 
de hand te nemen en naar minder gevaar
lijke spelletjes te leiden, « Daar komen 
brokken van », zeggen we tegen onszelf en 
da t is, hoe men het ook bekijkt, niet de 
ideale reactie op een politiek propaganda-

plakk8tó,t. Als we moeten beginnen met kin
derlijke onmacht en een valhelm tegen de 
onafwendbare ellende, dan gaan we m a a r 
liever ergens anders kijken. 

De Volksunie? Die zoekt het in het ne-
gatieve : een foto van de heren Lefèvre en 
Spaak, hand in hand, beaat glimlachend op 
een bankje. De bedoeling is, dat We dit zul
len verafschuwen en daar wil mijn onder-
bewustmjn wel a a n meedoen. Ik heb een 
aangeboren afkeer van mannen, die hand in 
hand op bankjes zitten. Mij niet gezien. 

Maar het is me te negatief. Zoiets krijgt 
alleen waarde, wanneer we bijvoorbeeld 
Pi'ans Van der Eist ernaast zetten, hand in 
hand met de Schuimwijnprinses of, als da t 
contrast te pijnlijk mocht zijn, met Co Flo
wer. Dan weten we tenminste iets positiefs. » 

W. Luyten. 

BECO 
B R A N D S T O F F E N 

T e l ( 0 3 ) 3 2 . 0 4 77 -32 02 10 

GELD VANAF 3,75 % 
Loontrekkenden tot lOOüOU 

Zelfstand., Landbouwers tot 5U0 000 
Auto. gerond, eigendom, tot 100 % 

krediet gec^ voorscbot aodlg 
20.000=36X642 100.000=60X1996 
50.000=60X998 100.000=120X1092 
Telef ; (03) 35 98.85 tot 21 uur of 
schrijf: F.B Bissrhoppenboflaan 69 
te Deurne - Antw Ik kom thuis. 

G E L D 
10.000 
50.000 
100.000 

brengt 
brengt 
brengt 

Voor inlichting 

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

'en. 

1.000 
5.000 
10.000 
rei-

per 
per 
per 

]£iar 
jaar 
jaeir 

03/45.47.97 

Wij vragen namens BELAP, A. G. 
Bazel, Zwitserland, voor organisa
tie en verkoop van zijn elektr. 
werkend afzulgfilterapparaat (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). 

Archit 35 j . terug uit bultenl 
goed. fl. voork sympt sport, 
aan gen karakt. vermog Koede 
posit gebrek rel zkt. levensl 
knap ]ge vrouw hulsel spont 
ruimd ontwlkk 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. 

H E T A L G E M E E N 
B O U W B E D R I J F 
K U N N E N 

EEN VAN DE 30 GROOTSTE TUSSEN DE 
24.455 BOUWBEDRIJVEN VAN HET LAND. 
BIEDT U EEN VIERDUBBELE WAARBORG 

— 15 JAAR ONDERVINDING 
— MEER DAN 4.800 TEVREDEN KLIENTEN 
— 300 ARBEIDERS IN VASTE DIENST EN 

200 SPECIALISTEN 
— RUIMSTE FINANCIERING EN WEERGA

LOZE SERVICE. 
WILRIJK, PRINS BOUDEWIJNLAAN, 323. TEl. 47.39.30 
ANTWERPEN, SCHUTTER5HOFSTRAAT, 19. TEl. 32.92.18 
GENT, ONDERBERGEN, 43. TEl. (09) 25.19.23 
GENK, MOLENSTRAAT, 39. TEl. (011) 544.42 

RIJKSTE GRONDENKEUS VOOR EEN
GEZINSWONINGEN EN HALVE VIL
LA'S TE ANTWERPEN - GENT - GENK 
EN HUN RANDGEMEENTEN 
VERKAVELINGEN TE: EDEGEM -
MORTSEL - DESTELBERGEN - KON-
TiCH - GENK - SCHOTEN e.a. 

'•"""' GEEN SERIEBOUW ! STEEDS ORIGI
NELE ONTWERPEN VOLGENS UW 
WENSEN, EISEN EN PERSOONLIJK
HEID. 

WIJ BOUWEN OOK OP UW 
GROND! 

BON 
i Bouwtijdingen 
\ Home building blad van hef 
I Algemeen Bouwbedrijf Kunnen \ 
\ Deze bon behoorl i jk ingevuld en ons ; 
: teruggestuurd geert recht op gratis i 
l jaarabonnement. 

I Naam : ._•*—-._- ._•*>».- . — i 

: A d r e s : . • . - . . - . : 

= Handtekening : 

HUI 
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Massa e autokaravaan brussel 
Met vijf geluidwagens en lastwagen acht meter lang. 

ZATERDAG 22 MEI TE 13 UUR STIPT 

Samenkomst achter K.VS. - Arduinkaai (Laken-
straat) Brussel - Alle autobezitters met vrienden zijn 
dringend uitgenodigd - Afwezigen worden beschouwd 
als deserteurs. 

Zelfde dag 's morgens 8 uur - Markt St-Kw. Lennik. 
eveneens autokaravaan doorheen het payottenland. 

ANTWERPEN 

MORTSEL 
Kiezers die zich moeilijk naar 
Kiezers die nucli moeilijk naar 

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

Gelieve V in verbinding te stel
len met Bob Van Hoofstadt Bert-
houtstr. 4, tel. 49.78.18, Willy Du-
pon, Guido Gezellelaan 113, tel. 
49.52.66, Lode Van Hove, Wouw
straat 95, tel. 51.33 82, of met het 
Vlaams Huis c Tijl », Antwerpse-
straat 59, tel 49.42 80 

De Volksunie is steeds tot Uw 
dienst. 
Zondag 23 mei. 

De dag van onze overwinning 
verzameling in ons loksiai «Tijl», 

trefpunt van alle MortselSe VU-
ers. Br zal een TV-post en een ra
dio opgesteld staan, terwijl borden 
de verschillende uitslagen zullen 
weergeven. 

Zondag 23 mei is heel Volksunle-
Mortsel in feest. 

ANTWERPSE FOLDER 

Autokaravaan. 

De autokaravaan van verleden 
zaterdag is een sukses geworden. 
Onder leiding van gemeenteraads
lid Staf De Lie trok zij doorheen 
de Polderdorpen om ten slotte op 
de Antwerpse Grote Markt terecht 
te komen. Wij danken langs deze 
weg alle deelnemers voor him aan
wezigheid. Door deze autokaravaan 
is onze aktie en meer m het bij
zonder deze te Lillo gevoerd weer 
eens sterk gepropageerd in brede 
kring. 

Steun. 
Onze propaganda draait tot op 

het laatste uur op volle toeren. 
Twee weken reed onze mikro-wa-
gen onafgebroken doorheen de ge
meenten van ons gewest. Tiendui
zend pamfletten en een speciale 
uitgave voor de Polder werden ge-
bust, tientallen plaktochten gehou
den en andere akties gevoerd. Dit 
alles heeft veel geld gekost. Daar
om vragen wij dat steun (vooral 
finantiele) zou bezorgd worden bij 
Pons De Lie, Monnlkenhofstraat 
54, Berendrecht. Wij houden er 
tevens aan langs deze weg allen 
te danken voor de geboden hulp. 

Vervoerdienst. 
Op 23 mei kan iedereen die niet 

over vervoer beschikt een beroep 
op onze diensten doen. Vooral voor" 
Lillo-Kruisweg zal gezorgd wor
den. Men verwittige het sekreta^ 
riaat Monnikenhofstr. 54, Beren
drecht; telefoon 73.60.83 of 73.66.59. 

Nr. 12 in Brussel 

Nr. 5 overal elders 

4de grote prijs weekblad 
de "VOLKSUNIE,, te Welle 

Zoals wij het hadden voorspeld, kende de vierde prijs van 
ons weekblad een reuze bijval, zowel wat het aantal renners 
als het aantal toetschouwers betrof. 

De gunstlg^e weersomstandigheden hadden er voor gezorird 
dat jong en oud op de been was, niet alleen om onze renners 
te komen aanmoedigen maar om eveneens getuige te rijn van 
het machtsvertoon bdj middel van de reuzekaravaan (ongeveer 
zestig wagens) als publiciteit voor ons weekblad. 

De inrichters dienen van harte 
gefeliciteerd om hun perfekte or
ganisatie die, zoals de rijkswacht 
het na de wedstrijd verklaarde 
« een voorbeeld was voor gans de 
Denderstreek ». 

Onder de talrijke toeschouwers 
bewogen zich ook onze VU-kandi-
daten voor de verkiezingen van 
zondag as . met aan het hoofd Dr 
Van Leemputten en architekt Die-
pendaele welke van de gelegenheid 
gebruik hebben gemaakt om in 
deze drukke dagen een aangename 
en verstrooiende namiddag door 
te brengen, in het aktieve Welle. 

Langs deze weg danken wij de 
heren van de Rijkswacht, de veel
eisende, doch simpatieke veld
wachter van Welle en al dezen 
welke geldelijke of daadwerkelijke 
hulp hebben geboden tot verwe
zenlijking van deze vierde grote 
prijs « Weekblad de Volksunie », 
ereprijs Well-straler en vleeswa. 
renfabnek « Nervia ». 

De uiterst snel betwiste wed
strijd begon met een uitlooppoging 
van Van Roy en Cioppens. Coppens 
zou nadien wegens pech de wed
strijd verlaten maar van Roy ZOM 
weer eens de bezieler worden van 
deze vluchtkoers. Met wat meer 
overleg en zonder zijn onstuimige 
demarages zou hij bijna zeker 
overwinnaar geworden zijn De 
rivaliteit tussen hem en onze 
noorderbuur Hoogland, die een 
uitstekende wedstrijd betwistte, 
was er de oorzaak van dat belden 
in de zeer lastige eindspurt het 
moesten afleggen ttgen de bril
jante overwinnaar Roger Hertveldt 

Uit Pamel, die met het sterk be
vochten been ging lopen. De ovör-
wmning waa eens te meer een be-
wijs dat een moeilijke wedstrdijd 
én met het hcofd én met de bo-
nen gewonnen wordt. Zijn ovejv 
winnmg is evenwel oververdiend 
want hij -heeft herhaalde Inspaa. 
ningen moeten leveren tegen zijn 
uitgelaten aanvallers. In de ach
terste gelederen was de cohesie 
zoek van zodra de weglopers twee 
minuten voorsprong hadden,, zo
dat de kompakte groep alleen tij
dens de laatste ronden hun dui
vels ontbonden en men talrijke uit
looppogingen kon bemerken van 
onze lokale nummer vijf Nico 
Ghijssels die evenwel steeds wer
den geneutraliseerd, vooral door 
Nieulandt en Eddy De Sitter De 
rijkbegiftigde wedstrijd eindigde 
dus zoals gezegd ,met een machti
ge eindspurt die de kroon op dit 
boeiend spektakel kwam zetten. 

De uitslag : 1 Hertveldt Roger, 
op 47 vertrekkers, 117 km in 2 uur 
47 2 Van Raemdonck Fïans; 3 
Hoogland Johan; 4 Van Roy Be-
noit; 5 Van Brenseghem H'laire; 
6 Sonck Etienne; 7 Van tder' Hae-
gen Wilfried; 8 Dè Mey Frans; 9 
Van den Eeckhout Gilbert; 10 
Stroobants Andre; 11 De Sitter 
Sonck Etienne; 7 Van der Hae-
sels Nico; 14 De Bode Arthur; 15 
Van Rossem Alfons; 16 Hertveldt 
Marcel; 17 Lievens Etienne; 18 
Michiels Gerard; 19 Schelf hout 
René; 20 Moret Willly; 21 Lee
mans Gaston; 22 Ghijssens Ghis-
lain; 23 Sonck WUly (P.B.). 

AMERIKAANSE STOCK 

Vlasmarkt 16 Gent. 
Hopland 51 Antwerpen. 

Legerartikelen - Kampinggereed-
schap - Regenartikelen - Botten -

enz. enz. 

Het huis met de grootste keus en 
de laagste prijzen. 

Strijdkaarten 
Stuur ons, onder gesloten omslag, 
een bankbriefje van 20 fr (Volks
unie, Ai Lemonmerlaan 82, Brussel 
1), of stort 20 fr op onze postreke
ning, n" 1476.97, Volksunie, Brussel, 
en U ontvangt 
24 p rach t ige Vlaamse s t r i j d k a a r 
ten, In 2-k ieurendruk . 
Met het oog op de komende harde 
strijd : voor uw briefwisseling, feest-
wensen, enz., gebruik uitsluitend 
Vlaamse strijdkaarten l 

^^H?^ 
^ B | B H B K ^ ^ A i S f . f e ^^^'—^^^ 

î ^^p^ 

Interfonie 
Geluidsversterking in de perfektic voor 

JÊ/Êf^ alen - reklamewagena kerken huis-
I ^ H .tamers enz... 
^ H f Wendt V in vertrouwen tot : 
^m ELECTRO AKÜUSTIER 

• DE GELUIDSBRON 
^ ' Lange Leemstraat, 2 a 
^ ANTWERPEN Tel. : 33.04.95. 

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

V ipeciale voorwaarden. 

KOOP BIJ ONZE ADVERTEERDERS 

DE BESTE PARTIJ 

ZEKERHEID 
REGELMAAT 
MAXIMUM KANS 
MAXIMUM LOTEN 

IINCOCNITO venekerd 
TREKKING OP 31 MEI 

60.00a000"toten 

de NATIOHALE 
LOTERIJ 
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ANTWERPEN 
VERKIEZINGSUITSLAGEN 

In het lokaal Peter Benoit, Frankrjjklei 8. Antwerpen (te
lefoon 03-32.05.28) wordt de dag van de verkiezingen *en sekre-
tariaat ingericht waar de verkiezingsuitslagen verwerkt zul
len worden en waar vooraanstaanden uit de part i j hun kon> 
mentaar zullen leveren. 

Van de getuigen uit het arrondissement Antwerpen ver-
warhten wij diat zij ons zo spoedig mogelijk de Ingevulde lijsten 
met de verschillende uitslagen de zelfde avond nog sullen la
ten geworden. 

Zij dienen deze af te geven ofwel aan Etienne Slosse of
wel aan Rudi Degryse. 

Van de andere arrondissementen verwachten wiij regel
matig, via de telefoon, gedeeltelijke uitslagen uit hun arron
dissement. 

Het sekretariaat ter plaatse werkt vanaJ 18 uur tot laat in 
de nacht. t 

BERICHT 
AAN DE GETUIGEN 

Door de Volksunie zullen 
onder r i ch t ingen worden ver
spre id voor de getuigen in de 
te lburelen, samen met de vol
macht die m.jet getoond wor
den aan de Voorzi t ter van 
het k iesbureel , en formul ieren 
w a a r o p de uitslagen kunnen 
ingevuld w o r d e n . 

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

ANTWERPEN 

ANTWERPEN 

Op zonaag 30 mei (voormiddag 
van het Zang;eest) te 10 uur 30 :n 
de zaal Majestic, Ca mols t raa t : 
traditionele volksver^adermg met 
als sprekers Mr, F van dei Eist 
en Toon van Overstraeten. NEidien 
triomf-betog'.ng. door ^ntwerpenl 
Maak nu reeds propaganda. 

BORGERHOIJT 

Tali-ijker nog dan naar gewoon
te waren onze leden aanwezig op 
de maandelijkse ledenvergadering 
van vrijdag 14 mei jl. Ingeleid 
door voorzitter Geerts hoorden wij 
Ml-. Pr. Van der Eist die aanvaard 
had voor de a.fdeling Borgerhout 
het woord te voei'en. 

Spreker opende zijn toespraak 
met een hulde : en aan de oude-
getrouwen, en aan de jomge en 
dynamische propagandisten en 
werkers die zich reeds lang in
spannen met de uiteindelijke door
braak van 23 mei voor ogen. 

Vervolgens schetste hij de groei 
van de Volksunie doorheen haar 
meer dan tienjarig bestaan : hoe 
zij groeide van kleine maar echt 
Vlaamse partij (die men trachtte 
in de kiem te smoren reeds voor 
haar ' ontstaan door een genade
loze repressie tot volwaardige en 
grote Vlaams Nationale part i j . De 
Volksunie is thans alzo aanvaard, 
wat duidelijk bleek uit de voor
bije gemeenteraadsverkiezingen. 
Het is dan ook met optimisme, en 
zegezeker dat wij thans de natio
nale verkiezingen tegemoet zien. 
Terug moet en zal het Vlaams 
Nationalisme zijn machtspositie 
innemen van voor de oorlog, doch 
deze machtspositie niet zien als 
einddoel, maar als vertrekpunt van 

een harde en beslissende strijd : 
Door deze strijd te leveren, aldus 
spreker, zullen wij bewijzen geen 
negativisten te Z'jn, maar een po
sitieve partij gedreven door een 
Vlaams en demokratisch ideaal : 
wij willen ons volk in volwaar
dige vertegenwoordiging in elk 
departement, wil willen een Vlaam
se universiteit m Antwerpen en 
niet een uitbreiding van het Frans
kiljonse Tropisch IriiStituut. wl] 
willen uitvoering van ons eigen 
sociaal en ekonomisch programma 
en een wegennet betaald door 
staatsgelden en niet door speciaal 
op te richten intercommunales In 
die zin willen wij over alles be
slissen wat ons volk aanbelangt, 
zonder buitengewone uitgaven. 

Daarom slechts één oplossing : 
federalisme. 
-Na deze interessante uiteenzet

ting volgden nog enkele richtlijnen 
voor propaganda en verkiezingen. 

Speciaal echter werd een op
roep gedaan voor aanweziglieeid 
In ons lokaal « De Nieuwe Oar-
not ». Carnotstraat 60 te Antwer
pen, op de avon<i van 23 mei van
af 19 uur Ook sympatisanten zijn 
hartelijk welkom. 

ST JOB 

Volksunie afd. St Job gaf voor
de allereerste keer een geslaagde 
openbare vergadering waarop Adv. 
H, Schiltz het, woord voerde. 

Onverwachte belangstelling : 45 
toehoorders brachten spreker een 
daverend applaus. 

BRABANT 

HALLE 

Het kanton begroette met grote 
instemming de kandidatuur van 
Lic. R. De Geeter, op de 3de 
plaats van de arrondissementele 
kamerlijst en 2de op de provincie. 
lijst voor het kanton Halle-Len-
nik. 

De heer De Geeter, die sedwt 
1955 leraar Germaanse talen is aan 
het ateneum te Halie treedt aldus 
in de voetsporen van zijn kollega 
Wim Jorissen. Roger De Geeter 
is in de voorbije jaren zeer .ak-
tief geweest in het kultureel en 
strijdend Hals bewegingsleven : 
hij was bestuursl 'd van VBO-
Halle en voorzitter van de kan
tonale afdeling van de Vla-amse 
Volksbeweging. 

Tot voor kort was hij eveneens 
kantonaal verantwoordelijke van 
de Vlaamse Demokraten. Na de 
brutale en onverantwoordelijke 

afwijzing door deze groep van de 
Volksunie-voorstellen tot front-
vorming in Brabant, koos hij sa
men met een aantal andere voor
uitstrevende Vlamingen uit de 
randgemeenten kordaat de enig 
mogelijke oplossing : de Volks
unie. 

Met deze demokraat in ha r t en 
nieren wordt het gi'oot aanta l 
voortkeurstemmen van Mr. Tal-
loen in 1961 en van onze VTJ-
voorzitter Alfons Bigaré bij de ge
meenteraadsverkiezingen in okto
ber 11. nog overtroffen 1 

OOST-VLAANDEREN 

DENDERLEEUW 

Zondag 23 mei : bestendig se
kretariaat van 8 uur af. 

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

Op de verkiezingsdag dragen alle 
Vü-kiezers hun kenteken in hun 
knoopsgat. Trefpunt der VU-stem-
mers m het lokaal De Klok. 

Maandag 24 mei : m geval van 
overwinning (wie twijfelt er nog 
aan ) bijeenkomst in de Klcrit te 
20 uur. 

DENDERMONDE 

Zaterdag 22 mei : verklezings-
autokaravaan door het arrondisse
ment Dendermonde. Vertrek te 2 
uur op de markt te Dendermon
de alwaar ook aankomst. Knaiv 
zak meenemen. Allen op post voor 
de laatste slag! 

M.ARIAKERK E-O.VL. 

Wij Vlagen medewerkers om ons 
maandblad « Vrij », hetwelke de 
Vlaams Nationale gedachte ook op 
onze gemeente na de verkiezingen 
moet propageren, op te bouwen. 

Naar de vele Vlamingen op de 
gemeente wacht « Vrij » op ü w 
daad om vrij te gaan ademen voor 
een betere toekomst. Belangstel
lenden wenden zich tot J. Antho-
nis, 26 pr. Elisabethstraat T-G. 
Tel. 26.47.80 — POR 13.49.50. 

OÜDENAAEDE-RONSE 

Wij danken van har te de men
sen die spontaan onze eerste pro-
pagandakaravaan hebben vervoegd, 
welke buitengewoon geslaagd kan 
genoemd worden. 

Het onthaal der plaatselijke be
volking was gunstig zodat men 
nergens enig incident kan melden. 

Gesterkt door dit gunstig resul
taa t doen We nog eens een be
roep op UW medewerking ook on
ze 2de karavaan te komen vervoe
gen, welke plaats vindt zaterdag 
22 mei te 15 uur, vertrek Leupe-
gem lokaal « Pallieter ». 

En welke achtereenvolgens vol
gende gemeenten zal aandoen ; 
Zulzeke - Berchem - Rmen - Kwa-
remont - Ronse - LiOui?e - Marie -
Opbrakel - Nederbrakel - Michel-
beke - St. Maria Lierde - HemeU 
veerdegem - Rettinge - Everbeek -
Parike - Nederbrakel Schousse -

Maarke - Kerkem . Etikhove. 
Tracht vrienden, kennissen te 

laten deelnemen aan deze tocht, 
zodat onze 2de en laatste autoka
ravaan nog massaler en indruk
wekkender zal zijn dan voorgaan
de. 

MAATKLEDING Jf°'«""% 
hypermoderne mefhode 

G.BERGERS 
ir Perfekte pasvorm 

•k Prima afwerking 

•k Snelle bediening 

Sint-Jans-Viiet 19 (Kleine Tunnel) Antwerpen 

Tel. 33.91.65 

Tot zaterdag, 22 mei lp uur Pal
lieter - Leupegem elk zegge het 
voort. 

WEST-V1AANDEREN 

BRUGGE 

Autokaravaan. 
Op zaterdag-namiddag 22 mei, 

te 14 uur, vorming Kon. Albert-
laan, Brugge (tussen 't Zand en 
s ta t ion) . 

Onze karavaan van zondag IL 
was een sukses op gang de lijn, 
we telden bijna 100 wagens en 
alles was puik georganlseei-d. 

In de afspanning « de Zwaan » 
te Ruddervoorde, vulden wij een 
bomvolle zaal. Hartelijke dank 
aan allen die een volledige zondag 
hebben geofferd. We durven hen 
allen en nog evenzoveel andere 
wagenbezitters opnieuw verwach
ten voor de veel kortere rondri t 
in de Brugse agglomeratie op za
terdag a.s. Maak er een manifes
tatie vani 

Vervoer. 
Het vervoer van gebrekkigen, 

ouderen, zieken enz. : dit vervoer 
wordt in principe geregeld per af
deling Of kern. U kwnt ook altijd 
terecht bij onze permanentie : dhr 
Julien van Belle. Philipstockstr. 
9, Brugge. Tel. 359.25. 

Gerraagdb 
Automobilisten voor biezondere 

opdi-achten gevraagd : zij melden 
zich bij de verantwoordelijken 
der afd. en kernen; eventueel ook 
op de permanentte of bij G. van 
In, Predikherenrel 20, Bi-ugge. Tel. 
375.99 

Een goede raad aan de getui
gen : wees op post vervul Uw op
dracht stipt, lever op tijd Uw In-
vulformulier af aan de permanen
tte : hotel Rubens. Philipstockstr. 
9, Brugge. 

Permanentie op verkiezingsdag: 
hotel Rubens-Hansa, Philipstock
str. 9, Brugge, tel. 359.25 (vragen 
naar dhr J. van Belle). 

Waar vinden wij elkaar op 23 mei 
Natuurlijk in onze Vlaamse lo

kalen, aan de kust, in het binnen
land en te Brugge. Te Brugge ver
melden wij als « pleisterplaatsen » 
voor na 21 uur herberg « Vlissln-
ghe », Blekersstr 2, Gasthof 
« Boergoence Oruyce », WoUestraat 
41 en de jongst gekomene : Vlaams 
tehuis « Breydelhof », Jozef Su-
veestraat nr 2. 

Kandidaten, peters ,van de lijs
ten en mili tanten geven elkaar 
afspraak zondagavond te 24 uur 
(of O u m i ) in onze permanent ie : 
Hotel Rubens, Philipstockstr. 9, 
Brugge, tel. 359.25. 

Opgepast voor valse geruchten. 
De CVP verspreidt in het arr . 

Brugge het gerucht als zou het 
kworum hier boven de 22.000 stem
men liggen. Wij herhalen dat , zo 
esr 130.000 geldige stemmen worden 
uitgebracht — wat weinig waar
schijnlijk is — het kworum voor 
de Senaat op 14.500 stemmen valt 
en voor de Kamer op 17.100. Houd 
uw vrienden en bekenden deze 
cijfers voor, laat ditmaal geen 
stemmen verloren gaan! 

Naar het zangfeest te Antwerpen. 
Autobus (prijs i>er persoon 75 

fr.) vertrek op 30 mei te 8 ma op 
't Zand te Brugge. Aldus kan ook 
aan de samenkomst voor het zang
feest worden deelgenomen. Schrijf 
tijdig in! 

MIDDELKERKE 

Vlaams huis. 
De opening van ons Vlaams Htils 

« Were di » is tot een volledig suk
ses uitgegroeid. Tot 2 urn- 's mor
gens zaten het lokaal en de neven-
zaal stampvol. Bturgemeester Loo-
tens wees op het belang van een 
Vlaams Huis aan de kust. Arron
dissementsleider Vandeweghe feli
citeerde de afdeling Middelkerke 
voor haa r jarenlange inspaiming. 
Hij hield er aan dhr. Moerman te 
danken omdat hij in de moeilijk
ste jaren zijn kandidatuur op on
ze lijsten durfde plaatsen. 

Feestredenaar A. Van Malderen 
had be t over het belang van de 
verkiezingsstrijd die in he t teken 
van de grondwetsherziening werd 
geplaatst. Langs deze zijde houdt 
de fadeling er aan hem nogmaals 
te danken voor zijn verre verplaat
sing en zoals de senretaris het hem 
reeds zegde wensen we hem op 23 
mei a.s. een daverend sukses. 

De simpatieke lokaalhoudster 
werd vanwege de afdelingsleider 
met bloemen en kussen bedacht. 

Het gezellig samenzijn waar, le

dereen vrienden en kennissen ont
moette, is de eerste stap om van 
ons Vlaams Huis een trefpunt 
voor Vlamingen te maken. 
Kiesstrijd. 

De verkiezingstrija is vlot van de 
hand gelopen Jonge mensen heb
ben zich spontaan ai.ngeboden om 
te helpen bij het propagandawerk. 
Daarbij liebben ze bewezen meer 
discipline te bezitten dan de blauw-
selventen die spijts hun overeen
komst alles beplakken en besmea-
ren. Het antwoord van de Volks-
imie was er één van orde en tucht. 

Op 23 mei zyn we allen in « We
re di » om vol verwachting de ver-
kiezingsuitslagen te vernemen. 

zoekertjes 
Huisvrouw in bezit van schrijf

machine zoekt bijverdienste onder 
de vorm van typewerk thuis. Is 
vroeger bediende geweest, be
heerst de Nederlandse taal en 
heeft noties van Frans, Engels en 
Duits. 

DIO. 

Gevraagd jonge v r o u w , be 
d i e n d e voor f i rma Deurne -An t -
w e r p e n . Telef. - dac ty lo - h u l p -
b o e k h . - ned. , f rans en ind ien 
mogel i jk enige beg r ippen van 
du i t s . Schr i jv . b u r . b lad . 

D8 

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

Graag melding p-a : G Van In , 
Predikherenrel 20. Brugge, trf. 
375.99. 

D9 

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

Jonge moeder zoekt thuiswerk: 
t)ezit een schrijfmach daarbij 
een schoon bandschrift, kan on
berispelijk Nederland* en goed 
rekenen Zou ook Kunnen helpea 
bij opzoekingen en statistieken. 
Sclirljven letters BV bureel blad. 

Zoek centrum Brussel ofwei voor-
gemeenten Laken - Schaarbeek . 
Anderlecht : oude riume heren-
wonmg te 1 uren tegen 1 augustus 
1965. 

Van den Eynde : Willem Bosler. 
str. 6, Mechelen 

f 
Jong leraarsgezin wonende op 

100 m. van de zee te Raversi] de-
Middelkerke, wenst gedurende de 
aomermaanden enkele kinderen 
tussen 4 en 10 jaar <^ te nemen 
tegen vergoeding. Voor inlichtin
gen : tel. 059-729.40. 

Tr. bediende. Jarenlange erva
ring In administratie, echtgenote 
van zwaarvermmkte soldaat, 
vraagt betrekking te Gent , Uobt 
bureelwerk. Schrijven bureel r»-
daktle onder D-7. 

Te koop gevraagd : keuken-
hangkasten. Vlaams huis « Tljl », 
Mortsel, Antwerpstraat 59, t ^ S 
03-494280. 

DE V O L K S U N I E 

W E E K B L A D 
Uitgave van de 

r .a.w VOLKSUNIE 
REDAKTIB : 

Mr Vt. Van der Eist, 
H o o f d r e d a k t e u r 

T. van Over s t r ae t en , 
Redak t i e sek re t a r i s . 

& De Lie, Wim Jor i s sen , 
tic. W. Lnyten . R. Mat-
theyssens , W Cobbaut , M. 
Babyion , E. Slosse, dr L. 
Wou te r s , J. Dierickx, 

Leden . 
Alle br ie fwisse l ing voor 
r edak t i e n a a r : 
Rota typ , Sylv. Oapuls i . , 
110 Brus. 7. TeL 23.11.98 

Beheer : 
Maur ice Lemonn ie r l . 82 
Brussel L • TeL : 11.82.16. 
Alle k lach ten voor niet 
on tvangen van blad op d i t 
ad re s . 

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

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

( m i n i m u m ) . 
Losse n u m m e r s : 6 P, 
Alle s to r t ingen voor bet 
blad op p o s t r e k e n i n g 
1476.97, Volksunie Brus . 1 

Veranbw. a i tg . Mr F. Van 
de r Eist , Be izegemst raa t 20 
Brussel 12. 
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ANTWÏRPE!^ 
rondissement. Steun mild en stort 
op PC 8.90 Kredietbank met ver
melding r ' k . 707-103 Volksunie 
Arrend. Leuven. 

ANTWERPEN-STAD 

Z ."kenvervoer naar de kiesburelen. 
P. Van der Spurt. Van Aerdt-

Btraat "i. telefoon 339228. •» 
Vrijw'lUgers met auto gelieven 

zich hier op te geven 
Aanvragen voor vervoer richten 

aan dezelfde persoon. 

MI^RKSEM 
Zondagavond, 23 mei bijeen

komst van alle Vlaams Nationalis
ten in « Tijl » Brednbaan 298. 

Uw tegenwoordigheid zal een 
hulde zijn aan onze dappere pro-
p a g i n d i ' t e n en medewerkers, die 
nu w" :en lang. dag en nach t In 
de bres hebben gestaan, die ge
plakt hebben, met duizsnden F>am-
fletten hebben rondgpdragsn, m'en 
en uren met de microwagen heb
ben rondgereden. Kortom, die 
alles hebben gedaan wat mense
lijkerwijze mogelijk was. om de 
aandach t voor de Volksunie leven
dig te houden, om te beletten da t 
de gi'ote partijen met hun onuit
puttelijke geldbronnen, onze be
weging in de schaduw zouden 
gezet hebben. Dank aan onze 
propagandisten. Dank aan allen 
die ons zou mild gesteund heb
ben. 

SCHILDE-HALLE 
Groot overwinningsbal. Dit op 

zaterdag 12 juni in de feestzaal 
van de « Toverfluit », Turnhout-
baan 7. Halle 

Elke Vlaams Nationalist van 
het kanton Zandhoven en van ver 
daarbuiten wordt hartelijk uitge
nodigd de overwinning op een vro
lijke en echte Vlaamse wijze mee 
te vieren. 

WILLEBROEK 
Zondag 23 mei 'S avonds, gezel

lig samenzijn in café Uilenspie
gel, stwg. op Dendermonde 200. _ 

Verkiezingsuitslagen. Alle simpa-
t isanten worden verwacht. 

BRABANT 
LEUVEN 
Vervoer voor zieken en ouderen. 

Wie per wagen naar de stembu-
relen wenst vervoerd te worden, 
gelieve te verwittigen m ons lo
kaal « Ciistal », Pari jsstraat 12, 
Leuven ot' telelonoren : voor Kes-
sel-Io Vandenbosch tel. 016-20674; 
voor Herent Lanibeir 016-201.83; 
voor Tervuren en omgeving Van-
dendriessche 02-573179; voor Erps-
Kwerps - Kortenberg en omgeving 
Meirijnck 02-597069; voor Kum-
tich en omgeving Vandenpias 016-
82161; voor Womraersom - Neer-
linter, Drieslmter, Oplinier Zout, 
leeuw, Hoegaarden, Tienen en om
geving Delvaux 016-78233; voor 
Landen en omgeving Malpa 011-
82653; voor Aarschot en omgeving 
Holemans 016-67297 
Samenkomst. 

Op Zondag avond 23 mei Is ie
dereen welkom In ons lokaal, om 
allen samen de overwinning te 
vieren. Bestendig kunnen uitsla^ 
gen gevolgd worden op TV en ra
dio. 
Steun. 

Verkiezingen kosten geld, veel 
geld. Ea- is heel wat propaganda 
verspreid doorheen heel het ar-

ZUID-AFRIKA 

Door de geweld ige u i tb re i 
ding van de Indus t r i e in Zuid-
Afrika, is er een grote behoef
te on t s t aan aan mensen , in 
vri jwel --"lie mogel i jke vakken . 

Te Po tchefs t room, is d r i n -
a;end nodig een graf isch vak
man, t .w. Machineze t te r voor 
plat- en adve r t en t i e ze twerk . 

Beginloon is fr. 2800 per 
week van 40 uur . Dr ie w e k e n 
vacant ie per j aa r -)- fr. 5250 
toeslag. Ind ien o v e r w e r k per 
week : ee rs te 6 u ren 33 %, 
volgende 4 u ren 50 % en alle 
over ige u ren 100 % toeslag. 
Kinderen o n d e r 18 j aa r komen 
voor belas t ing aftrek in aan
merk ing . Te Po tchefs t room, 
zijn p r ima- Lager - en Hoger 
Onderwi j smoge l i jkheden . 

Br ieven met g e w a a r m e r k t e 
afschrif ten van d ip loma ' s en 
getuigschr i f ten r i ch ten aan 
he t D .F . I m m i g r a n t e komi tee , 
S e k r e t a r i s F .H. De Neijs, 
D w a r s s t r a a t 37 Po tche f s t room 
Zuid-Afrika. 

LIMBURG 

KAMERLIJST 
Op de vorige week in cns blad 

gepubliceerde lijst voor Tongeren-
Maaseik ontbrak d= vijfde kandi
daat . De juiste volgorde z'et er 
uit als volgt : 1. Duchateau; 2. 
Scrayen; 3. GeeraertS' 4. Buss-Is; 
5. Heeren; lic L'chamelijke op
voeding; Wellen; 6. Olyslager; 7. 
Jorissen. 

VOERSTREEK 
Belangrijke mededeling. 

Onze verkiezing-sstrijd heeft 
heelwat geld opgeslorpt. W'j re
kenen dan ook op de steun van 
de vele goedgezinden om de schul
den te helpen delgen Stortingen 
kimnen gedaan worden op pr. 
249383 van Kredietbank Tongeren 
met vermelding nr 5538-07-04422 
van « Steunkomitee Volksunie -
Voerstreek ». Help ons in onze 
strijd tegen de lijsten « Retour a 
Liège ». 

OOST-VLAANDEREN 

GENTBRUGGE 
Door de BSP Gentbrugge werd 

een verkiezingsblad verspreid waar. 
in onze schepen Van Wittenberghe 
op heftige manier werd aangeval
len. 

De h. Van Wittenberghe heeft 
hierop gereageerd in een optn ant
woord aan J. De Groote, BSP 
Gentbrugge (en provincieraadslid 
BSP) . 

Hier volgen enkele uittreksels : 
« Te Gentbrugge zou men graag 
de Volksimie-schepjn verantwoor
delijk stellen voor bepaade belas
tingsverhogingen, alsook voor een 
begroting die niet m eveilwicht 
is. 

Onze rode vi'ienden zouden toch 
moeten weten dat de oorzaken 
van de flnantiéle moeilijkheden 
van heel wat Vlaamse gemeenten 
te danken zijn aan de traditionele 
Belgische politiek, die om de spil
zieke Waalse gemeenten te bevoor-
deligen, tal van Vlaamse gemeen
ten uitsluit van het Fiscaal Ver
eveningsfonds. 

De pers rept daarover geen 
woord, de ware toedracht moet 
verzwegen worden. Onze bevolking 
mag niet weten wat de unitaire 
politiek haa r kost en hoe de 
Vlaamse mens gestroopt wordt 
om Wallonië te paaien »• 

De Gentbrugse soskens kunnen 
het nog steeds niet verkroppen 
dat, dank zij 1017 voorkeurstem
men, de nationalisten Van Wit
tenberghe aan een schépenzetel 

bielpen. Onze schepen van Finan-
cies. Kuituur en Gezin weet wie 
te Gentbrugge zijn vrienden zijn. 
Bij BSP of ACV hoeft men niet 
te zioeken. Nietwaar, Placide? 

MERELBEKE 
Kolportag-e. 

De allerlaatste kolportage voor 
de verkiezing n kende een enorm 
sukses in « onze » gemeente Me-
relbeke. Inderdaad, wij konden 
opnieuw nieuwe medewerkers voor 
onze propagandatocht begroeten, 
en bereikten aldus een rekordop-
brengst • wij verkochten immers 
in de wijk Flora alleen al 167 num
mers, dus een paar tientallen meer 
dan voor twee maanden, 

Ben woord van dank aan de 
VMO-Gent en het VNJ, die onze 
afdeling onvoorwaardelijk blijven 
helpen en uitbouwen 
Propaganda. 

Twee speciale pamfletlep wer
den nog verspreid : één ervan 
werd voor de 'middenstanders uit
gekiend, en kende een buitenge
wone bijval. 
Uitnodiging. 

Allen die- hebben geholpen aan 
de groei en de uitbouw van de 
parti j in d't kanton Oosterzele, 
die zich totaal, en elk op zijn 
plaats, hebben ingezet om van de
ze verkiezingsstrijd het beste te 
maken, worden hartelijk uitgeno
digd om, op zondag 23 mei. van
af 19 uur, samen met ons in het 
Berkenhof de verkiezingsuitslagen 
te volgen en op te tekenen. 
« \De Weergalm ». 

Alle kopij voor het eerstvolgend 
nummer van ons plaatselijk blad 
dient uiterlijk op 28 mei binnen 
te zijn bij Piet De Pauw, 38 Guido 
Gezellelaan, Merelbeke. En ver
geet Uw gewaardeerde steun niet, 
die het verder verschijnen van 
ons blad je mogelijk maakt. 
Zangfeest. 

Wij nemen allen deel aan het 
Vlaams Nationaal zangfeest van 
30 mei e.k. Wij spreken af om 8 
uur 15 aan het Berkenhof, en ne
men dus 's voormlddags deel aan 
de massa-vergadering in de zaal 
Majestic te Antwerpen. 

WEST-YLAANDEREN 

OOSTENDE 
Dank. 

Eindelijk zijn we zover! De pro
pagandamachine is stilgevallen. 

Het is voor het afdelingsbestuur 
van de afdeling een zeer aange
name plicht iedereen te bedanken 
die zich op zon prachtige manier 
heeft ingezet. 

Wat hebben wij allemaal niet 
gedaan? 

Wij hebben plakbrieven geplakt 
in regen, storm en wind! Wij heb
ben geld geschooid tot wij erzelf 
beschaamd bij werden! Wij heb
ben door de mikro's geroepen tot 
wij er hees van werden! Wij heb
ben briefjes gebust tot wij onze 

DEZE WEEK OP UW SCHERIÏl 
ZONDAG 
11.00 : H. Mis — 16.00 : De Fllnt-
stones (82e afl.) — 16.25 ; Volks
concert door de Pi.ilharmonie van 
Antwerpen — 18.25 : Klem, klein 
kleutertje — 18.45 : De avonturen 
van een kleine beer : De boze 
Torazo (2e atl.) — 19.10 : De ge
heimzinnige stroper, avonturenfilm 
— 19.55 : Weerbericht — 20 00 : 
TV-nieuws. - Sportweekend — 20.50: 
De Jackie Gleason Show (Ie afl.) -
35e Gala van de « Union des Ar
tistes ». Deze programma's zuUen 
worden onderbroken voor de be
kendmaking van verkiezlng.suitsla-
gen — Einde van de uitzending 
omstreeks 02.00. 

MAANDAG 
19 00 : Zandmannetje — 19.05 : 
Tienerklanken — 19 40 : Verkie-
zmssuitzending — 19.55 • De Weer
man — 20 00 : TV-nieuws — 20.30 : 
Ping-Pong, spel door Arthur Adamov 
— 21 35 : Architectuur nu — 22.35 : 
TV-nieuws. 

DINSDAG 
18 45 : Teletaalles : Frans. 39e en 
laatste les : Vous parlez comme on 
parle en Prance — 19.00 : Zandman
netje — 19.05 : Tijd voor u — 
19.30 : De Plmtstones. 83e afl. ; Ann 
Margrock stelt voor — 19 55 : Hier 
spreekt men Nederlands — 19.59 : 
Weerbericht — 20.00 • TV-nieuws 
— 20,25 : Bonanza — 21.15 : Ten 
huize van Mgr. Broeckx — 22 05 : 
Poëzie in 625 lijnen — 22 30 : TV-
nieuws. 

WOENSDAG 
17.00 : Televisum — 19.00 ; Zand
mannetje — 19.05 ; Richard Leeu-
woliart : De Lord van Kerak (18e 
all.) — 19-30- : Zoeklicht — 19.55 : 
De Weerman — 20.00 : TV-nieuws 
— 20 25 : De opvolger (Der Nach-
folger), toneelspel van Reinhard 
Baffalt — 23.05 : TV-nieuwa 

DONDERDAG / 

16 00 : Kantatlskiwa (Dageraad, een 
filmreportage over de Andes-indla-
nen — 16.40 : O.K. Sheriff, avon
turenfilm — 19.00 : Zandmannetje 
— 19.05 : De vijf sleutels tot de 
schat : De vijfde sleutel. 7e afl. — 
19.20 : Hier spreekt men Neder
lands — 19.30 : Rerum-Novarum 
1965 — 19.55 : Weerbericht — 20 00: 
TV-nieuws — 20 25 : Het geluk 
vliegt, toeristische quiz — 21.25 : 
Voetbal. Rechtstreekse reportage 
van de eind wedstrijd om de Euro
pese Voetbalbeker gespeeld te 
Milaan (extra-times mogelijk tot 
23.40) — 2310 : TV-nieuws. 

VRIJDAG 
19.00 : Zandmannetje — 19 05 : 
Tienerklanken — 19 30 : De wereld 
Is klein Vandaag : Sidney en 
Queensland — 19.55 : De Weerman 
— 20.00 : TV-nieuws — 20.25 ; De 
18-daagse veldtocht. Een documen
taire over de meidagen van 1940 — 
21.15 : Speelfilm : Van de brug af 
gezien, psychologisch drama, met 
Raf Vollone, Jean Sorel, Maureen 
Stopcoton en Ravmond Pellegrin — 
23 05 : TV-nieuws 

ZATERDAG 
10 00 : Jonger dan je denkt ! — 
10.35 : Volksuniversiteit — 17 10 : 
Tienerklanken — 17.45 : Schooltele
visie — 18.55 : Zandmannetje — 
19.00 : Religieus programma. Luceat, 
rooms-katholieke uitzending — 19.30: 
Arena — 19.55 : Hier spreekt men 
Nederlands — 19 59 : Weerbericht 
— 20.00 : TV-nieuws — 20.25 : 
Middle West Show — 21.10 : Echo 
— 21.35 : In het Desilu-theater : 
De ingebeelde dokter — 22.30 : TV-
nieuws — 22.35 : Biljarten, Bel
gisch kampioenschap < over de 
b«ud >. 

voeten niet meer voe'den maar 
onze rug des te meer! Wij hebben 
het onszelf moe'lijk gemaakt in 
de uitoefening van ons beroep en 
wij hebben onze thuis een beetje 
O?!) verwaarloosd. Het past hier 
dan ook alle echtgenoten tp be
danken die het thuis dubbel las
tig gehad hebben de laatste ti d 
omdat echtgenoot of vader « w e g 
moest »! 

Niet alleen sterke mannen heeft 
ons volk nodig maar ook offer-
gi-age vrouwen! 
Samenkomst. 

Zondagavond vanaf 20 uur ko
men wij samen m « De Noordzee » 
om van de verkiezingsuitslagen te 
genieten! U wordt allen verwacht. 

TV-toestel zal worden opgesteld 
om de verki z ngsuitslagen zo goed 
mogelijk te kunnen volgen. 
Naar het zangfeest 

Op zondag 30 mei zien we me
kaar terug om samen f vertrek
ken naar het Nationaal Zangfeest. 
Inschrijvingen gebeuren op de ge
kende adi essen. 

D O R T M U N D E R 
Th ie rb rauho f I 
te L e m e n 

Alle zater en zondagen 
Opper Beieren ork-est 
S temming plezier 
Alle dagen, s middags en 
's avonds beste keuken, 
niet duu r 
Vanaf 's inprgens 
tot 's nachts 
koud buffet en koffie. 
Bijzonder inger icht voor 
groepsre izen scholen enz . . . 
Pa rk ing voor honde rden 
au tobussen en auto ' s . 
Alles pr ima verzorgd 
en goedkoop. 

D O R T M U N D E R 
Th ie rb rauho f II 
Groenp laa t s 33 te An twerpen 

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

DORT-BIERKELDER 
Oude Markt 22 Leuven. 

Schoons te b ie rke lde r 
van het land. 

Niet vergeten dat men in 
de d r ie lokalen de echte 
D o r t m u n d e r T h i e r b r a u 
d r i n k t met de 2 Hert jes . 

DORT T H I E K B K A I J H O F 111 
langs au tosne lweg Antwer -
pen-Aken, Tessender lo . 

DORT THIERBRAUHOI' IV 
Autosnelweg Aalst, 

Cafe-rest . (lüOO pi.) 
Huime parkeerge legenheid 

bCHl IMHUBBEUMATKASSEiN 
niet 
Gebreve tee rde 
bedekkings lagen 

UKSSOKlMATHASSEN 
(Brevet 529768) 
met 
Gebreve tee rde karkassen 
(Brevet 5127t)7) 

C MET 
SPECIAAL 
BREVET 

.STAK' 
T E Z b L b (O. VL.). 
G E W A I T E E R D E BEDSPREIEN 
WOLLEN D E K E N S 
TeL (052) 44641 en 44642. 

Indien U geen verkoper 
in uw omtrek kent s tuur 
ons een kaar t je en w e 
zenden LI het ad r e s van 
de d ich t s bijgelegen ver
koper Star Zele. 

Aanbevolen 
Huizen 

H E R B E R G E N 

Bezoek het » Vees huis i> 
te St-AMANDS a d Schelde 

IVIosselen 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 Huis 

-DE VRIENDSCHAP 
Kerkstraat 9 

(bij de Grote Markt) 

Bar - Bowling Buffet 
OOSTHOEK 

Oosthoekstraat 17 
KNOKKE Tel 63.811 

VLAAMS HUIS 
IJzerlaan 82 Tel ,051)50749 

DIKSMUIDE 
Uitbater Leo Vreese 

Feestzaal voor groepen 

ELEC. APPAR. 

Vermindering vr lezers VU 
Huish App - Radio-T.V.-

bandopnemers • 
37.92.57 ELAGRO 38.74.68 
De Damhouderstr 23 Ant. 

BOUWEN WONEN 

De specialist dei 
standaarddeuren 

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

Plastic vloer en trapbedek-
kingen Dellflex Tapiflex 
enz Inlichtingen 
Claessens-Cornelis Schut-
str 18, Deurne T 3613.12 

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

Kruidtuinlaan ö Brussel 
met Geschenken-kelder 

Bouw veranöerinp."» en 
herstellingswerkfc^ 
SEGERS Adfiaan 

S t e y n s t r a a t 187 
H o b o k e n Tel (03 ) 37 43 81 

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

Voor a l uw V l a a m s e l e k t i i u r 

EEN A D R E S 

Boek en d a g b i a d h a n d é i 

Paul BEQUET 
Nassausfraat H Antwerpen 

HOTEL tRESTAURANT 

Bezoek tiet Payuttenland 
goede spijzen vindt ü in 

afspanning 
« DE KROON » 

O.LV-Lombeek (054)32381 

n Vlaams Huis .. Knokke 
Kamers vol pension -

gezellige sfeer 
V e r m i n d e r i n g v g r o e p e n . 
E l i s a b e t h l 105 T e l 632.70 

V l a a m s H u i s B r e u g h e l 

de Smet de Naeyerlaan 141 
BLANKENBERGE 
Telefoon (050)41637 

Vol Pension 30 kamers 

MIDDELKERKE 
« Vlaams huis Were Di » 
de Smet de Naeyerlaan 19 

Gezellige Vlaamse sfeer 

UURWERK 

Zwitserse uurwerken 
bij meester uurwerkmaker 

SLAETS 
Dewinterstr. 11, Oudergem 
T. 72.45.43. Terminus tr. 35 
10 % kortinjr v. leden V.ü. 



as DE VOLKSUNIE 

L I E verkiezingsuitslag te Kort-
•Tfk Tieeft onze goede vrienden van 
* * ' H . " Voli<" maar matig icunnen beval
e n . Weihoe, wel<en lang heeft de 
d i V J * , volgens de beste 19e eeuv^se 

I f l E T E E N staaf m i reeds vast 
dat da Volksunie rn West-VHaanderen 
de derde parti j is, sterker dan de 
P.V.V. De uitslagen van de gemeen
teraadsverkiezingen in de provincie 

raMes fen acHter, wel Vlaanderen. 
W a n t de andere volkeren in Europa 
hebben hun vr i jheid of althans het 
federalisme veroverd twee generaties 
geleden. Hier is d i t niet gebeurd door 
de schuld van CV.P . en B.S.P., die von-

De Standaard vindt dat zelfs prof. 
Perin liever de Vlaamse CV.P . als ge
sprekspartner heeft dan de Volksunie. 
Voor een keer z i jn we het met De 
Standaard roerend eens. W i j begrijpen 
professor Perin volkomen. De Vlaamse 
CV.P. geeft hem veel meer toe dan de 
Volksunie. Herinneren we maar aan 
Edingen, de Platdietse streek en de zes 
randgemeenten van Hertoginnedal. Dus 
valt prof. Perin nogal te begrijpen. Als 
w i j Waal waren zouden we ook liever 
met de Vlaamse CV.P . onderhandelen 
dan met de Volksunie. 

d e r d e p a r t ij 
ons W. JORISSEN 

Merikale geplogenheden tonnen mod-
«der over de kandidaten van de Volks-
•unie-Volksbelangen uitgegoten en wat 
3s het resultaat ? Dat de socialisten 
l i e t gelag moeten betalen. Het is om 
er bi) te huilen van woede. Het heet 
dan ook in "He t Vo lk " dat de V.U. 
ter plaatse trappelt, hoewel ze 127 
stemmen wint . W a t had "He t Vo l k " 
gehoopt ? Dat we zouden achteruit
gaan. Hoe deerlijk z i jn ze in hun ver
wachtingen bedrogen ! 

* * * 

Antwerpen hebben anderzijds aange
toond dat in deze provincie de Volks
unie de P.V.V. reeds een heel eind 
achter zich gelaten heeft. W i j zullen 
nu afwachten in hoever Limburg en 
Oost-Vlaanderen zondag aanstaande de 
P.V.V. eveneens inlopen. In elk geval 
is het nu reeds een zekerheid dat voor 
het geheel van de provincies Antwer
pen, Limburg en Oost-Vlaanderen de 
Volksunie sterker ui t de stembus zal 
komen dan de P.V.V. 

En daarmee is dan de eerste stap ge
zet. Wi j zullen in Vlaanderen de derde 
parti j z i jn . 

1. E Kortr i jk viel vorige zon
dag de beslissing dat de Volksunie in 
West-Vlaanderen drie zetels zal halen. 
Wan t Kortri)k-stad telt nog geen vi j fde 
van de inwoners van het arrondisse
ment. Daar we nu reeds 6.274 stem
men hebben, valt er te Kortr i jk een 
rechtstreekse zetel. De vier andere 
arrondissementen zullen daarnaast sa
men wel de nodige stemmen behalen 
voor twee bijkomende zetels. 

Te Kortri jk-stad zi jn we de tweede 
sterkste part i j . W i j tellen er bijna 
15CXD stemmen meer dan de socialis
ten, w i j vertegenwoordigen de helft 
van de CV.P.-stemmen en tweemaal 
en half zo veel als de P.V.V. 

O NZE tegenstanders zi jn 
woest. 

Z i j weten niet hoe ons aan te pak
ken. 

Op de T.V. verklaarde Van den 
Boeynants dat de Volksunie twee ge
neraties ten achter is. Dat is de socia
listische praat die deze Mechelse Waal 
in "Voor a l len" gelezen heeft. Iets 
oorspronkelijker wist hij klaarbli jke
l i jk niet te vinden. Iets is er wel van 
aan. Niet de Volksunie is twee gene

den dat een semi-koloniaal statuut voor 
Vlaanderen al goed genoeg was. 

JL iNDEMANS in "Standaard" 
tapt ui t een ander vaatje. Hij is geen 
twee generaties, maar wel twee ver
kiezingen ten achter. Hi j schermt 
met het spook van de linkse regering. 
En linkse regering betekent an t i -
Vlaamse regering. Net alsof de 
CV.B.S.P.-regering ons iets anders gaf 
met Hertoginnedal en haar grondwets
herziening ! jammer voor Lindemans 
dat de CV.P. niet meer ui tpakt met de 
kapotte autobus. Hi j weet waarschijn
l i jk nog niet dat Theo Lefèvre vier 
jaar chauffeur speelde in zulk vehikel. 

Schildwacht heeft eerst geprobeerd 
de Volksunie met de P.V.V. tot an t i -
Vlaamse parti j u i t te roepen. Tot z i jn 
verbazing vond d i t geniaal idee van 
hem geen ingang. Nu publiceert hi j 
artikels van franstalige socialisten, die 
er op moeten wi jzen hoe vlaamsgezind 
de Vlaamse CV.P . wel is. Hi j vergeet 
echter dat voor de franstalige socialis
ten ook Cilson en Vermeylen rabiate 
flaminganten z i jn . Wie alles w i l , zo
als de Walen, bet i tel t iemand die een 
klein deeltje w i l reeds als dief. 

\ IS het een verrassing dat 
De Saeger van Hertoginnedal evenals 
Schildwacht en Verroken van Edingen 
nu de grendelgrondwet verdedigen ? 
Daar waar ze die een half jaar gele
den verketterden ? 

In januari II. bewerkten De Saeger 
en Verroken De Standaard om hem mee 
te krijgen in het verzet tegen de grond
wetsherziening. Van den Boeynants is 
echter een betere vriend van direkteur 
De Smaele dan De Saeger en Verroken 
en De Standaard marsjeerde niet. 

In die t i jd sloeg De Saeger de deur 
dicht en verliet de vergadering van de 
grondwetsherziening met de uitspraak 
dat zulke grondwet Vlaanderen onver
mijdel i jk naar het federalisme ("dual i
tei t van de staatsstruktuur") zou voe
ren. 

Nu, in mei '65, noemen De Saeger 
en Verroken de vooropgezette grendel
grondwet een beveiliging voor Vlaan
deren ! 

Is het niet zielig beide heren zulke 
karpersprongen te zien maken omdat 
hun parti j nu eenmaal nooit een 
Vlaamse p_artij geweest is en er nooit 
een zal worden ook, tenzij de Volks
unie zoveel w in t dat de grote stroming 
de Vlaamse CV.P . wil lens nillens mee
sleurt ? 

D, 'E Vlaamse beweging heeft 
wel een min of meer behoorlijk koets
werk. De motor was echter nog niet 
sterk genoeg. Die motor dient thans 
versterkt. 

Als de Vlaamse Beweging een sterke 
Völksuniemotor kr i jgt , dan zal ze ons 
opnieuw wat anders kunnen brengen 
dan een Hertoginnedal en een grendel
grondwet. 

De krachtige motor kr i jg t de Vlaam
se Beweging morgen, zondag 23 mei 
door een daverende Volksunie-overwin
ning. 

Daarmee zullen we een etappe ver
der staan. 

Er is maar één 

BREYDELHOF 
te BRUGGE 

RUIME CELACZAAL EN RESTAURANT 

Jozef Suvéestraat 2 Brugge 

KomI' en proeft er de champagne der bieren : 
Ekla Super Pils en Dubbel Export van de 

BROUWERU VANDENHEUVEt' 

weike worden geleverd door B I E R H A N D E L 

JAN DE BUSSCHERE 
Kom vest 2?, Brugge. 

De verkiezingsuitslagen kunt U er op 23 mei volgen op het T.V.-scherm. 

Telefoon 36942 


