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WIJ DANKEN ALLEN 

die financieel gesteund hebben om de 

overwinning mogelijk te maken. TocU 

durven wij nog een laatste beroep 

doen om onze kas te spijzigen. 

De p.r. van de Y.U. luidt: 

1476.97 VOLKSUNIE - BRUSSEL. 

Het is zeer opvallend hoe de voorzitter 
van de P.V.V, al onmiddellijk en nadruk
kelijk heeft beweerd dat zijn partij een 
nationale partij is. In werkelijkheid is 
zij dit natuurlijk, maar in zeer geringe 
mate : bij de meerderheid van de Bel
gische kiezers (nl. de Vlaamse) haalt zij 
zowat een derde van haar aanhang. En 
een nog veel geringer deel van haar 
aanwinsten ! De P.V.V. is hoofdzakelijk 
een P.L.P. en haar aangroei is anti-
Vlaams geweest. In Vlaanderen echter 
heeft zij, meen ik, nergens de stellingen 
over zogezegde « taalvrijheid » en her
ziening van de taalwetten die aan de 
Vlamingen te véél gaven, zelfs maar 
durven vermelden, laat staan verde
digen. 

De heer Vanaudenhove üeeft echter 
met zijn uitspraak zeer duidelijke bedoe
lingen : krijgt zijn partij de naam en de 
faam van anti-Vlaams te zijn, louter 
Brussels en Waals, dan is zij in het uni
taire België als regeringspartii afge
schreven. Zou een dergelijke partij 
regeren, dan worden zelfs de buigzaam
ste ruggen strak ! Dan wordt de goed-
zakkigste Vlaamse mens nog een nationa
list... en zo iets kan België zich in zijn 
tegenwoordige vorm niet veroorloven. 
Door zich nadrukkelijk « nationaal » te 
noemen, zoekt bovendien de P.V.V. iets 
gemeenschappelijks met een van de 
andere « nationale » partijen. 

Lukt hel de heer Vanaudenliove, de 
nationaal-Belgische mythe van zijn partij 
te doen aanvaarden, dan kan hij verder 
beroep doen op de mythe van het Bel
gische vaderland. Om de « eenheid » van 
het land te redden, blijken zelfs de 
Vlaamse CVP-ers tot heel veel in staat 
te zijn : zelfs tot de grondwetsherziening 
en zelfs tot het verdedigen van deze 
nieuwe knechtschap als een verwezen
lijking van de « droom van Artevelde » ! 

Daarom moeten wij overal, ook tegen
over de trouwe Belgen, de naakte waar
heid uitspreken : de overwinning van 
de P.V.V. is anti-Belgisch omdat zij zo
zeer anti-Vlaams is dat zelfs de Vlaamse 
P.V.V. een regering volgens de wensen 
van haar Brusselse en Waalse partijge
noten onaanvaardbaar acht 1 Anti-Bel
gisch in de échte zin van het woord, als 
bedreiging voor het bestaan zelf van 
enige vorm van Belgische gemeenschap, 
zijn niét de Vlaamse of Waalse federa
listen. Anti-Belgisch is : de P.V.V. I 

Jarenlang hebben de Brusselse kringen 
een handige verklaring gehad voor het 
bestaan van de Volksunie : de onvermij
delijke honderdduizenc' negativisten 
(voor zover ze niet zegden : abnorma-
len). Nu deze uitleg door de geweldige 
aangroei van stemmen niet langer kan 
worden volgehouden, duikt een andere 
« uitleg > op : de winst is geen Vlaamse 
winst, het is eerder een louter ekono-
mische en sociale oppositie ! Alsof niet 
iedereen die alleen maar dergelijke 
klachten had, overal P.V.V. kon stemmen! 
Maar het verhaaltje is nuttig. Daardoor 
tracht men aan de Volksunieaangroei de 
Vlaams-nationale stootkracht te ontne
men ! Het tegengewicht tegen de winst 
van de Brusselse P.V.V. verdwijnt ! De 
oppositie tussen de Vlamingen en de ras-
sistische imperialisten te Brussel en in 
Wallonië wordt geminimaliseerd ! 

Eén tegenmaatregel ; wij moeten ons 
Vlaams-nationaal affirmeren ! Onze ern
stige en beslist niet konservatief inge
stelde zorg voor het sociale mag ons 
nationaal doel niet overschaduwen ! 
Want de vijanden van ons volk zitten 
gereed : moeten zij ons niet langer be
schouwen als voorhoede van het bewust-
wordend Vlaanderen, dan kunnen ze ons 
negeren 1 

EÜSAGHTIG SUGGES DER VOLKSUNIE 
335.000 stemmen - 12 kamerzetelsj 
4 senaatszetels en 35 provincieraads-^ 
leden - doorbraak in West-V laanderen 

\ 

- enkele stemmen te kort voor kwo-
rum in Limburg 

i 

T TROUW AAN 
b.s.p. leed zwaarste nederlaag uit 
haar geschiedenis - c.v.p. zwaar aan
getast in ganse land - p.v.v. - winst 
vrucht van demagogie en poujadisme 
franskiljonse dreiging in brabant 

NU ZONDAG TE ANTWERPEN 
10.30 uur (Majestic, Carnotstraat 90) : KORTE, doch GROOTSE FEESTVERGADERING 
Voorzitter : Rudi Van der Paal. 
Feestredenaar: alg. voorzitter Mr Frans van der Eist. 
11.30 : TRIOMFBETOGING doorheen de straten van de stad. 
V^egwijzer : Carnotstraat, Astridplein, de Keyzerlei, Eiermarkt, Groenplaats. 
Toespraak door Mik Babyion. 
Aan de triomftocht nemen deel : tal van muziekkapellen, vendeliers, ruiters, 
praalwagens e.a. 
A L L E N D A A R H E E N ! 

JRIOMFBETOGING ANTWERPEN 
O P R O E P 
Men verwacht zondag te 10.30 uur stipt, aan ingang « Majestk », Carnots-rcat 
90. Antwerpen, ALLE bestaande afdelingsvaandels van de partij. 

Het inrichtend komitee. 
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HARD WERKEN 

Geachte redaktie. 

Mijn hartelijkste gelukwensen 
voor uw'verkiezinguitsl?g. Het is 
mijns inziens opvallend dat daar 
waar hard gewerkt wei-d de beste 

' rezultaten behaald werden. De po
pulariteit van vcrschi'lcnje kan i l -
daten, de inzet van de propagai-
disten die het « gswone werk » op 
een bewonderenswaard.ge wijze 
hebben verricht, het sukses dac 
werd geboekt door dezelfde m n-
sen die reeds bij de gvm?eniever-
kiezingen vorig jaar o p m a k l i k e 
uitslag n behaalden, dat all s heef: 
in grote mate tot de ove, winning 
bijgedragen. Onze nieuw-verkoze-
nen wacht dan ook de taak hard, 
zeer hard te werken, naar de ge
wone man te gaan en aldus te be
werken dat onze idee op een voor 
de massa verstaanbare wijze wordt 
uitgedragen. 

Mijns inziens Is hec niet van
achter de schrijftafel dat de stem
men gewonnen worden, rnaar door 
het werk van elke dag, tussen het 
volk, werkende tussen onze men
sen en door het grote voorbeeld 
dat de VU-mandatarissen in het 
parlement, de provincie en de ge
meenteraad kunnen geven. 

P.J. - Antwerpen. 

JEUGD 

Mijne heren, 

Het is mijn overtuiging dat een 
groot aantal stemmen van de 
Volksunie zijn gekomen van de 
jeugd. De jongeren in Vlaanderen 
zijn gewonnen voor een p>artij die 
nog idealisme aan de dag kan leg
gen, die met nieuwe ideeën op de 
s t raat kan komen en het niet en
kel bij zuiver-akademische klets
koek laat. Wij moeten op deze 
weg voortgaan : met jeugdig dina-
misme werken om de jonge gene 
ratie helemaal voor ons te win
nen. 

Ook de arbeiders en bedienden 
worden door de VU aangetrokken. 
Wij hebben zelfs he~lwat stemmen 
van de socialisten af geknaagd. De 
n e u w e gekozen n dienen op volkse 
en populaire wiize te werken. Op 
deze wijze zullen zij gemakkelijk 
doordringen in de lagen van de 
gewone man. daar waar de bour-
geo's van de andere partijen (ook 
deze van sociilisten) zich te «hoog» 
achten om nog nauw kontakt te 
h'^bben m^t de simpele mensen 
van de straat. 

A.P. - Gent 

EEN FRANSE STEM 

Geachte r ' d i k t i e . 

Ook in Prankii jk begint h '•r en 
daar begrip te kcmen voor de ver
schillende vo-krgroepen die deel 
uitmaken van de natie. In « Le 
Monde » van 9 januari 1965, lazen 
wij een artikel van Louis Armand, 
lid van de Académie Prangaise 
waarin o.m. wat vo'gt : « Laten 
wij het regicnal'sme versterken n 
het Europe s k a d T . Wij zouden 
er alles bij w.unen indien Lyon 
meer Milanees, Toulouse meer 
Spaans en Rijsei meer Vlaams 
was ». 

Hieruit blijkt we^r eens dat in 
het groeiende Europa de staats
grenzen nu met meer het on
schendbaar karakter hebben van 
een kwarteeuw geleden. 

E.G. - Rijsei (Zuid-Vlaanderen) 

VLAAMSE STAM 

Geachte heren, 

Een tijdje geleden werd te Gent 
de Vlaamse Vereniging voor Pa-
miliekunde opgericht. De VVP 
heeft voor doel de familievorsing 
te propageren. Het eerste rezul-
taat is dat op dit ogenblik een 
duizendtal Vlamingen hun stam
boom aan het beklimmen zijn. De 
nieuwe vereniging is hen hierbij 
behulpzaam en poogt ook belang

stelling te wekken bij de jeugd. 
Niet alleen familiekunde, ook 

familiegeschiedenis, heraldiek, pen-
ningkunde en naamkunde s taan 
op het programma. Een eigen tijd
schrift van de vereniging, de 
« Vlaamse stam » is het bindmid
del van de leden. Het adres van 
de VVP-s" kretaris luidt : Dhr van 
Haverbeke, Hyacintenlaan 33, Oos
tende. 

VERKW:STEN 

Mijne heren. 

Gefeliciteerd m=t uw aanwinst 
en overwinning. Trocht nu ernsti
ge rrensen te laten w rken en voor
al orde te scheppen in het wanor
de) jke huifhoud n van België. 
Men verkwist hier zomaar lukraak. 
Ik noem enkele voorbesiden. RMZ 
en ziekenkassen zijn in.stellingen 
zonder bodem en in de grond be
lastingskantoren. Dit werd de jong
ste maanden bewez n door men
sen die nog wat anders doen dan 
drinken, zetelen en scbelden m 
politieke posten. Dit ganse dieven-
stelsel m o ' t gezond gemaakt wor
den. 

Hebben de ziekenkassen in de 
grond het recht eigendommen te 
kopen 'n de plaats van ze te hu
ren? Van wie is het geld? 

M.D. . Westmalle. 

NEDER) AFD-
VLAANDEREN 

Onlangs werd te Breda in het 
leven geroepen een informeel ge-
spTeks- en ontmoetingscentrum 
voor jonge mensen uit het Neder
landstalige deel van België en uit 
Nederland. 

Tot de initiatiefnemers van het 
eerste uur mogen worden gereken: 
dr. J a n Lehembre psychiater uit 
Antwerpen, Achiel Selleslach (He-
ver bij Mechelen) Marcel Smet 
(Demze) en Jean jKierkels, alge
meen sekretaris van het katolieke 
instuif werk (Den Haag). 

tr i t toet reeds bestaande Jonge-
renkontakt Noord-Zuid (Antwer-
pen-Helloo), he t Humanlstiscii© 
Jongerenverbond, de K J M uit Ne-
derland, het Jong-Davidsfonds en 
andere groeperingen uit zeer uit
eenlopende richtingen werden 
jonge leidende figuren aange
zocht op zich te scharen achter 
ini t iafeven tot hechtere samen
werking. 

Zo ontstond de « Jongerenwerk-
groep Nederland - Vlaanderen » 
(JWNV), die zich presenteert als 
een b l i j v n i e kontnktvergTdering 
van vertegenwoordigers van jon
gerenvereniging uit beide lan
den. 

Ook jonge oartikuliere personen 
— o m . uit de wereld van pers, 
radio en TV — worden van har te 
toegelaten in dit gezelschap, dat 
(voorloD'g) geen institutionalise
ring w nst en ook geen bepaalde 
reiligieuse overtuiging voorrang 
geeft. 

Een eei'ste sukses voor de groep 
was reeds, dat eerdergenoemde 
Antwerpse dr. Lehembre en de 
jonge dominee J.W. Schneider uit 
Dokkum (Priesland) werden be
noemd in het bestuur van het in 
opricht 'ng ziind° (bestendig) Bu
reau voor de Kulturele Integi-atie 
van Noord en Zuid. Als sekreta-
r e s e van de groep fungeert mej. 
L.P.M. Hoogpweegpn, die verhond n 
is aan de Rotterdamse A M.V.J. 
(Algemene Maatschappij voor Jon
geren). 

H=t sekretariaatsadres van de 
J W N.V. hiidt : Mathenesserlaan 
370B, Rotterdam 3. 

WEER TOEKOMST 

- G e a c h t e - he ixn. 

Ik behoor — zoals men dat veel. 
vuldig zegt — tot de « oude gar
de «r -Vere ' ia far fSn ' ' s t r i jd hebben 
de m : n ; e n van onze generatie ach
ter de rug. Verleden zondag is het 
voor ons, die al zoveel meegemaatct 
hebben — een schone dag gewor-" 
den, een dag van overwinning. De 
toekomst die voor de Vlaamsp Be
weging soms zo duister is ge

weest, is weer klaar geworden en 
beloftevol. Voor mij i» he t daude-
UJk da t onze strijd door de Jonga 
generatie een goed etnde zal kr i j 
gen. De idealen die wij ouderen 
in de bloedgrachten van de IJzer, 
als simpele piotten hebben meege
kregen, zullen verwezenlijkt wor
den, daar ben ik thans zeker van. 
Volgende zondag krijgen wij he t 
zangfeest en de Jaarlijkse massa/-
bijeenkomst van de Volksunie te 
Antwerpen. 

Laat dat een glorievolle dag zijn. 
Wij ouderen zullen op post zijn 
om samen met de jeugd op te 
marsjeren doorheen de Schelde-
stad. 

V.P. - Gent . 

KOMPLIMENT 

Geachte redaktie. 

Nu de einduitslag bekend is van 
de j.1. zondag gehouden verkiezin
gen, wil ik U mijn oprechte ge

lukwensen doen toekomen. 

Zojuist deelt radio Bnissel mee 
dat de 2/3 meerderheid der rege
ringspartijen niet meer bestaat, 
men zou juist 1 zetel tekort ko
men. De heer Lefèvre ziet het suk
ses van de VU in Vlaanderen, al
dus dezelfde nieuwsbron, voorna
melijk in het feit dat deze parti j 
grote aantrekkingskracht heeft 
voor de jeugd. 

Een beter kompliment kan men 
niet wensen. Goed zo VU, ga zo 
voort! 

B.J.G. - Den Haag. 

De redaktie draagt ^een verant

woordelijkheid voor de inhoud der 

gepubliceerde lezersbrieven. Ze be

houdt rich het recht van keuze 

en inkorting voor Over de lezers

rubriek wordt geen briefwisseling 

gevoerd. 

Ik 
ben 

uitgeslapen 
w^anK.. 

ik koop 

y ê f ^ ^ 
MATTHIEU 'S B E D D E N B E D R I J F 
TÜRNHOÜTSEBAAN 102 BORGERHOUT — TEL 35.17.83 
Bijüulzen Antwerpen Diepestr. 84-86. Tel. : 31.01 18 

Begijnenstr.39-41. Tel: 33.47.24 
Deurne Callfortlel 60. Tel. • 36.25.22 

lUiimêe/imthJiiatl 
NAIIONALESTRJI ANTWERPEN 

TtLi ] l i »2 00 

Triivïeoistraat 18 - Sint Niklaas. 
Tel. : 761604. 
Staticstraat-87 - Berchem. 
Tel. : 390301. 

Dainstraat 110 -
Tol. : 48234. 
Ertpgemscstraat 9 
Tel. ; 496473. Mortsel 

WENTELPOORTEN 
in hout, staAt, aluminium 
of plastiek. 
Standaardultvoerliig ot 
naar grewenst model. 
Systemen aangepast aan de 
»ard van het bouwwerk. 
Hand. of elektrische bediening. 

ZONHOVEN TEL 132 31 

NS & ZONEN PVBA 

flOLLUIKEN 

ROIXUIKEN 
in hout, staal, alumi
nium o£ plastiek 
Hand- ol elektrische 
bediening. 
Alle systemen. 
VENETIAANSE 
ZONNEBLINDEN 
Bediening met 
koorden • of met 
stang en windwerk 

VENETIAANSE BLINDEN 

SOMBRIUA-FLBK 

A.JEüRISSEK-ClOOSTERMANSiZONEN 
TEL 132 31 

PVB-A ZONHOVEN 

Vertegenwooraigei 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 ervaring en srrondige vakkennis... 

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

CONST AISTIA 
stelt zich kandidaat voor : 
1. Overname van één Uwer lopend^ verzekeringspolissen. 
2. Alle gebeurlijk nog af te sluiten veriekeringspoUssen. 
IK KOM O P UW E E R S T E V E R Z O E K 

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

Gfole lei-S: 
GLAZEN en M0^4TURéN. 
GrAtiï voor veael^erdin. 
Herilel'lngeD ,n ogen werVKuu. 

Walter ROLAND 
— Gediplomeefd Optielter — 

Kerl(stra«t. 58 — Antwerpen 
(Let t.V.h. op het ^luisrtivnmer >J 

Telefoon : 35.8i.62 

1 0 ^ lorlmg Op vertoon. (Jeï«r. 

HERMES 

S C H ^ d g , Zuidlaan 

2Ü9-211 M. Lemonnierlaan 
Tel. 11.00.33. 
Brussel. 

VOLLEDIGE 
SEKI^ETARIAAT-
KUHSUS IN 2 JAAR. 

Steno- en 
dak ty logra f i e 
in vier t a len . 
Boekhouden . 
Sociale wetgeving . 
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 is voelen. 

Be te r en voorde l iger . 
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ZEJE 

Arrondissement Antwerpen 
Arrondissement Mechelen 
Arrondissement Turnfiout 

PROVINCIE ANTWERPEN 

Arrondissement Brussel 
Arrondissement Leuven 
Arrondissement Nijvel 

PROVINCIE BRABANT 

Arrondissement Bergen 
Arrondissement Charleroi 
Arrondissement Doornik 
Arrondissement Thuin 
Arrondissement Zinnik 

PROVINCIE HENEGOUWEN 

Arrondissement Hasselt 
Arrondissement Tongeren-Maaseik 

PROVINCIE LIMBURG 

Arrondissement Luik 
Arrondissement Hoei-Borgworm 
Arrondissement Verviers 

PROVINCIE LUIK 

Arrondissement Aarlen 
Arrondissement Neufchateau 

PROVINCIE LUXEMBURG 

Arrondissement Namen 
Arrondissement Dinant 

PROVINCIE NAMEN 

Arrondissement Aalst 
Arrondissement Dendermonde 
Arrondissement Gent-EekIo 
Arrondissement Oudenaarde 
Arrondissement Sint-Niklaas 

PROVINCIE OOST-VLAANDEREN 

Arrondissement Brugge 
Arrondiss. Veurne-Diksmuide-Oostende 
Arrondissement Roeselare-Tielt 
Arrondissement Kortrijk 
Arrondissement leper 

PROVINCIE WEST-VLAANDEREN 

LVE 
CVP 

65 61 

7 8 
3 3 
4 5 

14 16 

8 10 
4 4 
1 2 

13 16 

1 2 
2 2 
2 2 
0 1 
1 1 

6 8 

4 4 
5 5 

9 9 

2 3 
1 2 
2 3 

5 8 

1 2 
2 2 

3 4 

2 2 
1 2 

3 4 

2 3 
2 2 
6 6 
1 1 
2 3 

13 15 

3 3 
2 3 
3 4 
3 4 
1 2 

11 16 

RDE 
BSP 

65 61 

6 8 
2 2 
2 1 

10 11 

9 13 
2 2 
2 3 

13 18 

3 3 
5 7 
2 2 
1 2 
2 3 

13 17 

1 1 
1 1 

2 2 

S 8 
2 2 
2 2 

9 12 

1 1 
- 1 

1 2 

2 3 
1 2 

3 5 

1 1 
1 2 
3 4 
1 1 
1 1 

7 9 

1 2 
1 2 
1 1 
2 2 

- 1 

6 8 

LIN 
PVV 

65 61 

3 2 
1 1 
1 

5 3 

11 6 
2 1 
2 -

15 7 

1 -
2 1 
2 2 
2 -
1 -

8 3 

1 -
1 -

2 

4 2 
1 -
1 1 

6 3 

1 -

1 -

1 -
1 -

2 -

2 1 
1 -
2 2 
1 1 

6 4 

1 -
1 -

1 -

3 ~ 

G i 
KOM 

65 61 

1 -

1 -

1 1 
1 1 
1 

- 1 
- 1 

3 4 

2 1 
0 -
0 -

2 1 
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KAM 
VU 

65 61 

4 2 

4 2 

1 

1 -

— 

T 1 

2 1 

1 -

4 2 

1 
1 
1 
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ER 
PWT 

65 61 
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9 
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FDF 
65 61 

3 

3 
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1 

1 
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DE VOLKSUNll 

ePeRNOTEN 

open brief 
aan de vier 

uilen in 

Brabant 

Mijnheren, 

Een oude Vlaamse volkswijsheid zegt « wat baten kaars en 
bril wanneer de uil niet kijken wil ». Alhoewel gij alle vier een 
bril draagt en daarenboven nog het blad « Kijk zelf » hebt uit
gegeven, hebt gij nooit anders en beter gekeken dan de spreek
woordelijke uil op 'n kluitje. Uw Vlaams Front der Demokraten 
is als zuigeling in de wieg gestikt. 

Wat een wijdse naam voor een reusachtige flop, voor een 
drol in een puntzak, mijnheren. En wat een totaal verkeerde 
naam. « Vlaams » was uw front allerminst. Want Vlaams bete
kende in het arrondissement Brussel en in de gegeven omstan
digheden, dat alle Vlaamse politieke kracht zou samengebald 
worden tegen de met somber geweld aanzettende francophone 
dreiging. Vlaams kon alleen Vlaamse eenheid betekenen en niet 
avontuur of zelfzoekerij of vechten voor een plaatsje in het 
zonnetje der publiciteit. De meest on-Vlaamse daad bic et nunc 
was uw kinderachtig indiaantje-spelen op het beslissend 
ogenblik. 

Front ? Het tweede woord in uw benaming doet me glim
lachen. Front van wat ? Uw lijsten waren er het sprekend bewijs 
van dat gij slechts uzelf vertegenwoordigde plus uw echtgenoten 
en tantes plus enkele goedmenende maar misleide mensen. Een 
op hol geslagen volksvertegenwoordiger, een paar handige 
jongens die in de a-politieke Vlaamse beweging sinds jaar en dag 
bun ijzers warm hielden voor de persoonlijke opgang in de 
politiek, een enkele overkomer uit de C.V.P. : ziedaar uw «Front». 
Het enige front dat gij werkelijk hebt willen vormen, was 
gericht niet tegen de anti-Vlaamse krachten in Brabant, maar 
tegen de Vlaamse-nationale partij. Uw frontje kraakte echter 
in mekaar als een kartonnen huisje. 

r.est dan nog uw subliemste eretitel : « Demokraten ». Demo-
kra^e gij alleen, gebreveteerd en gemonopoliseerd, met uit
sluiting van alle anderen. Gij demokraat en de rest fascisten : 
de hele Volksunie een stelletje incivieken en V.N.V.-ers zoals 
het heette in uw kommunikees, uw interviews met de kranten 
en de artikelen uit de pen van de zo voorname heer Roosens. 
Imixiek de heer Gheyselinck van de Volksunie, die jaren in een 
Japans koncentratiekamp zat ; demokraat tot op zijn nieren 
echter de heer Verrept die de bezettingsjaren doorbracht aan 
de soepketels en geweerrekken van de Vlaams Wacht. Inciviek 
de heer Van Thournout, die jaren in een Duits koncentratiekamp 
za t ; demokraat echter tot op het merg het paar misleide Oost-
fronters die als lokvogels op uw lijsten moesten dienen. Demo
kraten gij alle vier die nooit namens iets meer hebt gesproken 
dan namens uw eigen ik-zelf, ongevraagd en ongemandateerd, 
kamergeleerden met een hang naar would-be intellektualistische 
Spielerei, los van iedere echt-demokratische en volkse werke
lijkheid. 

Ik schrijf u deze briet niet, verheven viertal, om de klas
sieke ezelsstamp aan de verliezer te geven. Ik heb trouwens 
reeds vóór de verkiezingen het genoegen gesmaakt, heel hard 
te helpen bi| het kloppen van de nagels in uw politieke doods
kist. Verliezers zijt gij trouwens niet : te verliezen hebt gij nooit 
iets gehad. Gokkers en spelers zijt gij geweest. Uw idiote gok 
(volle inzet op uw eigen naam en op niets anders) is een verlies 
geweest voor Vlaanderen. Dat wil ik u toch even zeggen en 
indien er dat niet ware, ik verspilde geen enkel woord meer 
aan uw opgeblazen kikkergilde. 

Op het aktief van uw onderneming moogt gij schrijven bet 
verlies van een Vlaamse zetel in Brabant - misschien twee en 
waarschijnlijk nog een senaatszetel op de koop toe. Op het aktief 
moogt gij verder zetten het verlies van een Vlaamse zetel in 
Limburg, waar uw gokkerslijstje in het geheel 276 stemmen xn 
gans de provincie haalde. Zo goed als niets maar toch juist 
genoeg, als men bedenkt dat de Volksunie slechts 150 stemmen 
beneden het kworum bleef. 

Uw lijstje van verdienste is weer wat langer geworden : 
misbruik van de Marsbeweging, afbraak van het Aktiekomitee, 
afremmen van de Vlaams-nationale verkiezingsoverwinning. De 
komedie werd nog wat dikker in de verf gezet : de dag vóór de 
verkiezingen kwam uw ultieme stunt. Alle vier bijeen heel uw 
« Vlaams J> en « Demok ratisch » « Front » op volle getalsterkte -
zoudt gij nog eens een Mars op Brussel organiseren en verwaten 
liet gij weten dat gij een beroep zoudt doen op de « Vlaamse 
organisaties ». Die natuurlijk, met hun honderdduizenden leden, 
stonden te trappelen van ongeduld om te mógen marsjeren ach
ter het broekkruis van de vier bek\vaamste staatslui dezer eeuw. 

Doet eindelijk eens iets positiefs en koopt een spiegel, 
Jongens 1 

PARTIJ VAN DE JEUGD 

Dat de Volksunie bij de 
jongere generatie een enor
me aanhang heeft, is verle
den zondag duidelijk uit de 
cijfers gebleken. Het werd 
trouwens door tal van per
soonlijkheden toegegeven. Zo 
verklaarde niemand minder 
dan Theo Lefèvre : « Het 
succes van de Volksunie is te 
verk'aren door het feit, dat 
die partijformatie voor de 
nieuwe generatie, die geen 
herinneringen heeft, zich als 
iets nieuws aanmeldt ». 

Prof. Florquin, de man van 
het bekende TV-programma 
« Hier spreekt men Neder
lands », vond een andere (en 
logischer) verklaring voor het 
vu-succes bij de jeugd : 
« Zeer veel VU-stemmen ko
men van de Vlaamse jeugd. 
Zij werd opgevoed in een 
Vlaamse sfeer. Zij wil niets 
van kompromissen weten >. 

UNIEK GEVAL. 

Terwijl elders in Vlaande
ren de propagandisten van 
de VU slag leverden met die 
van de grote partijen, trok
ken in de Voerstreek de 
Vlaamsgezinden van CVP en 
VU er gezamenlijk op uit om 
broederlijk naast mekaar de 
affiches van hun partijen te 
plakken : praktische vorm 
Van blokvorming tegen de 
« retour è, Liège »-lijst. 

De Luiksgezinden hebben 
overigens niet zo heel hard 
te boffen over hun uitslag. 
Bij de gemeenteraadsverkie
zingen in oktober 1964 haal
den ze nog 61 %. Thans zijn 
ze verder gedaald tot 54,76 %. 

Het vlammetje, met zoveel 
zorg vanuit Luik aangewak
kerd en onderhouden, dooft 
langzaam maar zeker uit. 

KATASTROFAAL 

Voor de BSP zijn de ver
kiezingen katastrofaal ge
worden. 

Een achteruitgang van de 
socialisten lag in de lijn der 
verwachtingen. Dat de ne
derlaag echter dergelijke af
metingen zoü aannemen. 

heeft wel niemand kunnen 
voorspellen. 

In de Kamer verliest de 
BSP 20 zetels, in de Senaat 
14. Daarmee krijgt de BSP 
de raakste mep uit haar ge
schiedenis sinds het invoeren 
van het algemeen stemrecht. 

Voor de verkiezingen had
den de socialisten de illuzie, 
dat ze op 23 mei de grootste 
partij van het land konden 
worden. Vandaag vertegen
woordigen ze nog iets meer 
dan een vierde van gans het 
kiezerskorps. 

AANGEVRETEN DOOR VU 

De socialistische illuzie, 
dat de Volksunie als «klein 
klerikaal partijtje » hoog
stens bij machte is om wat 
aan de CVP te knagen, werd 
definitief de bodem inge
slagen. 

In Vlaanderen zijn tien
duizenden stemmen, die nor
maal naar de BSP gingen, 
voor de Volksunie uitge
bracht De jongeren uit so
cialistische middens en de 
linkse intellektuelen hebben 
sociaal en Vlaams gestemd 
op de Volksunie. 

De BSP schrompelde meer 
en meer bijeen tot de partij 
van de gepensioneerden, voor 
wier gehechtheid aan de 
partij er inderdaad nog sen
timentele motieven voorhan
den zijn. 

Toekomst zit daar echter 
niet in! 

HISTORISCH CITAAT 

De domste uitspraak in de 
verkiezingsstrijd stamt onge
twijfeld van minister Spinoy, 
die in de geringe opkomst op 
een BSP-meeting te Meche-
len een verheugend ver
schijnsel zag. Het gebrek aan 
belangstelling voor politieke 
meetings noemde hij een 
bewijs ervoor, dat de bevol
king tot politieke rijpheid is 
gekomen. 

Het PW-succes, dat volg
de op een demagogische 
kampanje te midden van een 
eerder onverschillig publiek, 
zal hem nu wel al een en an
der bijgeleerd hebben. 
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ZUIVERE AANWINST 

Men moet het groot succes 
der Volksunie niet alleen 
kwantitatief, maar ook kwa
litatief zien. 

De bijna 350.000 kiezers 
die zondag Vlaams - nat io
naal stemden, bepaalden hun 
keuze niet onder invloed van 
demagogisch geschreeuw en 
de holle roffel van de propa-
gandatrommel. Zij werden 
overtuigd door redelijke ar
gumenten in een weliswaar 
zeer dinamische, maar nooit 
bamumeske kampanje. Hun 
stem is het gevolg van een 
wils- en verstandsdaad. 

Het succes der Volksunie 
is geen strovuurtje; het is 
een stevig fimdament waar
op verder kan worden ge
bouwd. 

Een joernalist, die we 
maandag ontmoetten, drukte 
het lapidair uit : « de aan 
winst van de VU is de zuiver» 
ste ». 

NEO-REXISTISCH 

Het PVV-succes is duidelijk 
afgetekend gebleken. 

De liberalen verhogen hun 
zetelaantal van 20 tot 48 in 
de Kamer. Dat is een ver
schuiving die niet alle ver
kiezingen gebeurt; men moet 
teruggaan tot de tijd van 
Rex — winst 21 zetels in één 
keer — om een paralleel te 
trekken. 

De paralleel kan trouwens 
verder doorgetrokken wor
den. Rex viel na het succes 
der 21 zetels terug op 3. 

De P W zal haar konjunk-
tuur - succes onmogelijk 
kunnen bevestigen. Ofwel 
gaat ze in de regering en dan 
moet ze geven wat ze be
loofd heeft en dat is niet 
weinig : de maan. Ofwel 
blijft ze in de oppositie en 
daartegen is haar sterk ge
stegen kiezerskorps met zijn 
hooggespannen verwachtin
gen niet bestand. 

De PVV-haai zal stikken in 
de grote brok die zij niet kan 
slikken. 
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Met de passende gevoelens. 

dio Genes. 

ledere « Volksunie »-lezer heeft in de loop der jaren de kans gehad, een specialist in polder-aan-
gelegenheden te worden; zo vaak heeft Staf de Lie in dit blad geschreven over zijn streek, de 
Antwerpse polder Wij zouden haast geneigd zijn, de naam polderbizon aan Trf: Van Evnde te 
ontnemen... 
Staf de Lie heeft zijn onverdroten aktie in en voor de polder weten om te zcimn ui een sievig 
Volksunie-succes. Hijzelf haalde er praktisch LOOO voorkeurstemmen. 
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In 1961 kreeg Aalst door het spel der apparentering op een eerder 
onverwachte wijze een Volksunie-senaatszetel. Door eenzelfde gril 
van de elektorale cijferkunst schoof deze zetel thans paar Gent en 
werd de heer Diependaele niet herkozen, alhoewel hij met meer 
dan 7.000 voorkeurstemmen een opmerkelijk persoonlijk resultaat 
boekte. De heer Diependaele was vier jaar lang een zeer aktief 
sociaal werker, wiens dienstbetoon legendarisch werd. Hij spande 
zich o.m. zeer in het bijzonder in voor de pendelarbeiders uit de 
Denderstreek. De heer Diependaele was kandidaat in het arr. Aalst 
sinds de dagen der Vlaamse concentratie. De Volksunie is hem veel 
dank en erkentelijkheid verschuldigd. 

SUBLIEME 

VASTSTELLING 

Schildwacht Van Cauwe-
laert heeft in « Het Volk » 
verleden woensdag de troos
tende en grote woorden ge
schreven die bij de gelegen
heid passen : « De CVP blijft 
de grootste partij van het 
land en heeft van niemand 
lessen te ontvangen ». 

Lessen in wat? 

VERSCHUIVING 

Een eerder onverwacht ge
volg van het PVV-sukses is 
het feit, dat voortaan de 
Waalse groep in de partij 
veruit het sterkst wordt. Voor 
de verkiezingen was de ver
houding 9 mandatarissen uit 
de Vlaamse provincies, 6 te 
Brussel en 7 in Wallonië. 
Thans wordt dat 17 tegen 10 
tegen 20. 

Een verschuiving die niet 
zonder betekenis is 

VERHOUDINGEN 

De drie grote partijen tel
len thans in de Kamer sa
men 28 Brusselse zetels. Van 
deze 28 zijn er slechts 5 Vla
mingen; de 23 overigen zijn 
franstalig. 

« BiUijke » verhouding, zo
als men ziet! 

HUN HELPERS 

In het arrondissement Leu
ven behaalden de zgn. 
«Vlaamse Demokraten » 
slechts een handjevol stem
men. Hun kopman, de « po
pulaire » Mr. Roosens, moest 
zich tevreden stellen met 295 
voorkeurstemmen. De heer D. 
Deconinck, eerste plaatsver
vanger, kreeg er zelfs 42. 

Dit « schitterend » resul
taat werd bereikt dank zij 
een propaganda die eenzijdig 
tegen de Volksunie was ge
richt. Het toppunt van ver
kiezingsstrategie der heren 
« Demokraten » bestond er 
in, de nummers 5 der Volks
unie te veranderen in 6 : 
spekulatie op verwarring en 
vergissingen. 

Dit « sportieve » werkje 
werd opgeknapt door een 
stel zonderlinge propagandis
ten, studenten aan de uni
versiteit : de zoon van een 
CVP-senator die thuis voor 
zijn vader en diens partij 
plakte, de zoon van een CVP-
volksvertegenwoordiger en 
een paar leden van « Brug > 
die er openlijk voor uitkomen 
dat ze BSP-lid zijn. 

Deze heerschappen waren 
maandag in hun nopjes. Om 
de nederlaag der zgn. 
« Vlaamse Demokraten » be-i 
kommerden zij zich niet; wel 
vonden zij het leuk dat zij 
de VU van een^Jtweedg^^zetel 
in Brabant hielpen beroven!" 

GEEN LOON NAAR WERK 

In de politiek krijgt niet 
iedereen loon naar werk. 

Zulks is weer eens duide
lijk bewezen door de zeer 
magere uitslag die de « Chi
nese » kommunisten hebben 
behaald. De Pekinezen hebben 

te Brussel een zeer harde 
kiesstrijd gevoerd en wisten 
met zeer weinig mensen een 
stempel te drukken op de 
straatpropaganda. Het heeft 
niet mogen baten! 

Het is trouwens opmerke
lijk dat ook de ortodokse 
kommunisten nauwelijks ge
profiteerd hebben van de af
takeling der BSP. Zij bleven 
wat zij waren : een k'eine 
partij zonder perspektieven. 

WALLINGANTEN 
MISLUKT 

De wallingantische lijsten 
zijn hoegenaamd niet van de 
grond gekomen. Daarmee 
wordt een oude traditie be
vestigd : ondanks ontelbare 
pogingen is nooit een wallin
gantische partij er in ge
slaagd, enig gewicht in de 
weegschaal te werpen. Voor 
prof. Périn en zijn geestes-
genoten is het zeer mager 
gebleven. 

« De Standaard » legde er 
vlak voor de verkiezingen 
nog fier de nadruk op, dat 
prof. Périn in de Vlaamse 
CVP en niet in de Volksunie 
een geldige gesprekspartner 
zag. 

Voor ons niet gelaten : het 
minuscule Waalse partijtje 
en de gekortwiekte Vlaamse 
CVP-vleugel mogen gerust 
steun en troost bij e'kaar 
zoeken. 

JAN VERROKEN 

Jan Verroken, weerbaar 
sinds 20 jaar en likwidator 
varij Edingen, heeft in zijn 
arrondissement een zeer zwa
re Volksuniemep moeten in-
kasseren. De Volksunie haal
de in .het zeer moeilijke taal
grensarrondissement Oude-
naarde-Ronse in 1961 slechts 
t.739 stemmen, hetzij 2.40 
%. De stoutse optimisten re 
kenden nu op ongeveer 3.000 
stemmen. Het werden er in 
werkelijkheid 4.178, hetzij 
5.95 %. 

Dit succes is des te opmer
kelijker daar Jan Verroken 
sinds jaren de flaminganti-
sche snaar betokkelt en over 
een zeer stevige uitgangs

positie beschikt : een brede 
organisatie en een fel ver
spreid streekblad. Verroken is 
daarenboven een der veel
schrijvers in de dagbladpers, 
iemand die zijn licht nooit 
onder de koornmaat heeft 
gezet. 

VERHOUDINGEN... 

In het arrondissement Ant
werpen is de Volksunie de 
derde sterkste part i j ; zij 
haal t er ruim 2.000 stemmen 
meer dan de PVV. 

In het kanton Berchem, 
de burcht van Jos Van Eyn-
de persoonlijk, is de Volks
unie met 21,19 % der stem
men bijna zo sterk als de 
BSP (24,-7 % ) . 

In het kanton Nevele, t ra 
ditionele Volksunie-burcht 
van dr. Wannyn, haalt de 
Volksunie 26,46 %, wat haar 
daar tot de tweede sterkste 
partij maakt. 

Ook in het arrondissement 
St. Niklaas is de Volksunie de 
derde parti j . Zij haalt er 
bijna dubbel zoveel stemmen 
als de PVV en blijft slechts 
lichtjes achter de BSP. In 
het kanton Beveren stemde 
praktisch 1 op 3 der kiezers 
voor de Volksunie. 

...EN PECH 

De cijfers hebben ditmaal 
niet meegewild bij het afran-
den van de V'o'ksunie-over-
winning. 

In Limburg bleven we 150 
stemmen beneden het kwo-
rum hangen. De vijfde zetel 
in de provincie Antwerpen 
ontsnapte ons op het uiter
ste nippertje. Een senaats
zetel in West-Vlaanderen 
kwam eveneens om een niets-
je niet uit de bus en in Bra
bant lag de tweede kamer
zetel binnen handbereik. 

Met een uiterst minieme 
stemmenverschuiving had 
het een totale uitslag van 
een 15-tal Kamer- en een 7-
tal Senaatszetels kunnen 
worden. 

Nou, we moeten een vol
gende keer toch ook nog 
groeien! 

ZETEIVERDEIING IN NIZUWE PROVINCIERADEN 

ANTWERPEN 

LIMBURG 

WEST-VLAANDEREN 

OOST-VLAANDEREN 

BRABANT 

LUIK 

NAMEN 

LUXEMBURG 

HENEGOUWEN 

CVP 

39 ( - 7) 

44 ( + 1) 

43 ( - 6) 

42 ( - 9) 

27 ( - 8) 

21 ( - 8) 

23 ( - 4) 

27 ( - 3) 

16 ( - 8) 

282 (-52) 

BSP 

26 ( - 6) 

12 ( + 1) 

20 ( - 6) 

22 ( - 3) 

24 (-14) 

33 (-10) 

21 ( - 4) 

10 ( - 3) 

40 (-11) 

PVV 

12 ( + 6) 

11 ( + 6) 

9 ( + 4) 

15 ( + 4) 

31 (+14) 

24 (+14) 

14 { + 6) 

13 ( + 6) 

23 (+16) 

208 (-56) 152 (+76) 

Kom. 

2 ( + 1) 

- ( s q ) 

- ( s q ) 

- ( s q ) 

- ( s q ) 

8 ( + 4 ) 

— 

— 

9 ( + 3) 

19 ( + 8) 

VU 

11 ( + 6) 

3 ( + 2) 

8 ( + 8 ) 

11 ( + 8) 

2 ( + 2) 

— 

— 

— 

— 

35 (+26) 

FDF 

— 

-

— 

— 

6 ( + 6 ) 

— 

— 

— 

— 

6 ( +6 ) 

Waalse 
lijsten 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

2 ( + 2 ) 

2 ( + 2) 

/ 
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brussel in het licht van 

de politieke schijnwerper 
De V.U.-vooruitgang !s OVERAL indrukwekkend. Op bepaalde plaafsen 

'lieeft die vooruitgang echter nog niet het verhoopte resultaat gehad wat betreft 
de zetels die bereikbaar waren. Met ons kiesstelsel zijn dergelijke "ongelukken" 
onvermijdelijk en niet te voorzien. Dat geldt voor al de partijen, ook voor de 
grootste. 

Soms zijn er nochtans daarvoor speciale oorzaken, die met toeval of kies
stelsel niets te zien hebben. Zulks was het geval in het Brabantse. De Volks
unie haalde in het arrondissement Brussel, volgens de cijfers in de kranten 
verschenen, grosso modo 50 % meer stemmen voor de Kamer dan in 1961 ; in 
het arrondissement Leuven is de verhouding nog veel gunstiger. Het totaal 
aantal stemmen voor de V.U. in het Brabantse bedraagt ongeveer 43.000. 

Hêt groepje dat zich Vlaams Front had genoemd, behaalde in het Brabantse 
ongevear 7.500 stemmen, of ongeveer een zesde van het stemmenaantal van de 
Volksunie. 

Het zal toch wel niet overdreven 
zi jn te beweren dat minstens 9 /10 van 
deze stemmen normaal op de Vlaams 
nationale lijst zouden uitgebracht z i jn , 
indien dat Vlaamse groepje niet afzon
derli jk was opgekomen en zi jn inspan
ningen in funkt ie van de Vlaams Na
tionale lijst had gesteld. Met ons re
kensommetje komen we aldus tot een 
goede 50.000 stemmen in het Bra
bantse. Daaraan moet worden toege
voegd de grote X van de margin^e 
kiezers voor een Vlaams nationale lijst 
die nu, ingevolge wat zij meenden ver
deeldheid te zi jn, hun vertrouwen in 
onze mogelijkheden te Brussel hadden 
verloren. Wat die X in concrete cijfers 
betekent weet ik niet, weet niemand 
precies. Maar dat het wat betekent 
zal wel eikeer? aanvaarden. Men moet 
maar even zijn neus buiten de verhitte 
atmosfeer van de "samenzweerders"-
vergaderingen hebben gestoken om dat 
met de ellebogen aan te voelen. 

Hieruit mogen wi j zeker besluiten, 
zeer formeel besluiten, dat in de hui-
d'ge omstandigheden voor het Bra
bantse twee volksvertegenwoordigers 
en een senator een zekerheid waren, 
was de zinloze afvalligheid er niet ge
weest van vier man die de publieke 
verantwoordelijkheid hiervoor hebben 
genomen en van een paar anderen die 
zulks achter de schermen gesteund en 
in de hand gewerkt hebben. Hierbij 
laten wi j dan nog buiten beschouwing 
dat de enkele tientallen stemmen die 
in Limburg en West-Vlaanderen teloor 
gingen, gevoegd bij de X die ook daar 
en elders gespeeld heeft, ons ook nog 
een paar Vlaams nationale parlements
zetels hebben gekost. 

Zoals men ziet, in de afbraak is de 
numeriek onbeduidende afvalligheid 
toch "groot" geweest ! 

Wi j zullen daarbij niet verder bl i j 
ven stilstaan dan nodig is om conclu
sies te trekken. 

De Engelse gentleman zegt "never 
knock a man when he is down" . In 
simpel Vlaams : "k lop niet op wie d'er 
l igt" . 

W i j willen dat ook niet doen De 
betrokkenen hebben gedaan wat zij 
meenden niet te kunnen laten. Velen, 
ook persoonlijke vrienden van hen, 
hebben vooraf gezegd wat ze nü we
ten. Ze hebben niet wil len geloven. 
Het kwaad is geschied. Men zou nu 
redelijker wijze mogen veronderstellen 
dat zij beseffen hoe groot de begane 
dwaasheid is. Hun eerste reacties doen 
nochtans vrezen dat zulks niet het ge
val is, en daarom staan wi j daar nog 
even bij sti l . "De Standaard" noteer
de met welgevallen — of is het met 
sadisme ? — die eerste reacties. 

Ze luiden : 1. ik begrijp niet; 2. het 
is een ruk naar rechts; 3. wi j hebben 
geen t i jd genoeg gehad om de kiescam
pagne te voeren; 4. nu gaan de zwarten 
helemaal baas zi jn in de V.U. er is daar 
voor andere Vlamingen geen plaats 
meer. 

Wi j menen bij deze reacties even te 
moeten blijven stilstaan, vooral met 
het oog op de toekomst. 

Punt één : " Ik begrijp niet". - Dat 
zal wel de eerlijkste ontboezeming 
z i jn. M i jn bedenking : er is VOORAF 

gezegd, t ien-, honderdmaal en meer 
gezegd, dat een nieuwe politieke for
matie niet beantwoordde aan een be
hoefte, ook als de intenties van de 
betrokkenen honderd percent eerlijk 
mochten zi jn. Deze overtuiging is bij 
schrijver dezes nog versterkt geworden 
als hij de T.V.-uitzending van het zich 
noemende Vlaams Front aandachtig be
keken en beluisterd heeft : er was daar 
niets in dat niet paste in het kader van 
de V.U.-actie en van het V.U.-strevert. 
Er wordt wel eens door zelfvoldane 
intellectuelen gespot met het "kies-
vee". Die spotters zi jn dwaas. Er zi jn 
alt i jd kiezers die niet weten wat ze 
doen, maar de doorsnee kiezer, ook dan 
als hij de "finesses" van de "hoge po
l i t iek" niet alt i jd kent, heeft zeer dik
wij ls een gezonde reactie. Zo is het 
niet mogelijk om een gril, een detai l
vraagstuk, om louter cerebraal maak
werk, ofwel om een persoonlijke am
bitie te bevredigen of vete u i t te vech
ten, de massa in beweging te brengen. 

Men kan daarvoor een kleine sekte 
doen heet lopen, en dan nog maar voor 
een korte tijdspanne, maar het volk 
ervoor begeesteren, dat is uitgesloten. 
Sterkere geesten dan die welke h i t r 
aan het werk waren hebben dat in an
dere omstandigheden en andere mid
dens niet gekund. 

Omdat " m e n " dat niet heeft begre
pen, of door grenzeloze zelfoverschat
t ing niet heeft kunnen begrijpen moot 
men nu toegeven ; " i k begrijp n ie t " . 

Punt 2. "het is een ruk naar rechts". 
Mijns inziens : onzin, zeker in ver
band met het V.U.-resultaat. De be
grippen " l i nks " en " rechts" in de po
litieke betekenis worden stilaan folk
lore, ten minste waar ze verband 
houden met het probleem van de ont
wikkel ing van de sociale evolutie. W i j 
kennen reaktionnairen op het sociaal 
vlak in de traditionele " l inkse" mid
dens, reaktionnairen die zich zelf als 
dusdanig niet wil len erkennen, maar 
die het ongetwijfeld zi jn omdat ze 
door hun neo-konservatieve houding 
ten opzichte van de vereisten van een 
opwaarts-gerichte economische ont
wikkel ing, de élan hiervan vertragen 
en derhalve een rem zi jn. 

W i j kennen daarentegen mensen uit 
de leidende middens van nijverheid en 
handel die door hun positieve gericht
heid inzake economisch beleid, ge
paard aan een praktische én idealis
tische sociale levenshouding, honderd
maal meer sociaal-progressistisch zi jn 
dan sommige " l inksen" die de gevan
genen zijn van een verstard en tegen
over onze huidige Xvereld ten-achter-
zijnd maatschappij-beeld. 

Punt 3. : "geen tijd genoeg gehad 
om de verkiezingen voor te bereiden". 
Nogmaals fout ! De V.U. te Brussel 
werd onthoofd en ontredderd door zi jn 
eigen gekozene die vier jaar volksver-
tegenvv-oordiger geweest is. De V.U. 
moest vier weken vóór de verkiezin
gen met mensen in de stri jd die daarop 
niet voorbereid waren en door de kie
zers als kopmannen niet gekend. Dit 
is zó waar dat het leidend vierman
schap der afvalligen spottend schreef 
dat de V.U. nog naar kandidaten moest 
gaan hengelen als zij reeds kant en 

klaar waren. 
Punt 4. : "De "zwarten" gaan nu 

baas zijn in de V .U ." . - Wat voor 
dwaasheid is dat ! De V.U. is de enige 
parti j — en het is één van haar adel-
titels — waar geen scheidingslijn en 
geen onderscheid aanvaard wordt tus
sen wat vroeger " zwar t " of " w i t " was 
of "kon geweest z i j n " . Open kaart 
spelen op di t stuk doen wi j graag. De 
vroegere Vlaams nationalisten die om 
hun activiteit in de tragische oorlogs
t i jd als " zwa r t " betiteld werden en die 
nog politiek actief kunnen z i jn, leven 
in de huidige t i jd met open oog voor 
de problemen en de noden daarvan. 

Onze vijanden zouden het anders 
wi l len. Z i j zouden wensen dat die 
nationalisten zich in verstarring, verle-
den-cultus of ghetto-mental i teit van 
verbitterden, zouden afzonderen in 
onvruchtbare weerbarstigheid tegen
over de maatschappij. 

Die nationalisten van vroeger doen 
dat echter niet en bewijzen daardoor 
juist dat ze VOLKSE nationalisten z i jn, 
die niets te zien hebben met het et i 
ket van verstarde eng-nationalisten, 
etiket dat trouwens louter een u i tv in
ding is van kwaadwilligen en hun na-
praters. 

En dezen die als " w i t t e n " om de 
oorlogsomstandigheden worden geclas-
seerd, en die in de V.U. staan, staan 
daar ook niet met vooroordelen tegen
over vroegere nationalisten die in de 
oorlog een andere positie ingenomen 
hebben. Waarom moet de tragedie van 
de oorlog gecicatriseerd blijven in ons 

volkslichaam ? 
Nu stelt zich die vraag weerom 

scherper : wat nu, Vlamingen in Brus
sel ? Dat moeten wi j toegeven, daar
voor heeft de verkiezingsuitslag nog 
niet dé oplossing gebracht. De franco
fone agressiviteit is verhoogd. 

De eigen, zelfstandige Vlaamse po
lit ieke macht ook, maar zeker niet 
voldoende om alleen het hoofd te bie
den aan de gevaren die voor de Vlaamse 
aanwezigheid in het Brusselse dreigen. 
Wi j hebben dat ook nooit beweerd. De 
Vlamingen die wi j niet van de noodza
keli jkheid van een zelfstandige Vlaam
se parti j formatie kunnen overtuigen, 
zien wi j zeer gaarne in traditioneel 
partij-verband als Vlamingen handelen,-
vooral voor het vraagstuk Brussel, we
tend dat daarvoor alleen de samenvoe
ging van alle goedmenende krachten 
tot bevredigend resultaat kan leiden, 
zolang geen gezonde structurele her
vormingen doorgevoerd worden. En ook 
voor die o.i. noodzakelijke structurele 
hervormingen moet tussen bewuste 
Vlamingen over partijgrenzen heen 
kunnen gepraat worden. 

23 mei zal een mijlpaal zi jn in de 
Belgische polit iek. Men ziet nu npg 
niet klaar in de mogelijke poli t ieke 
ontwikkel ing. 

W i j zullen zeer op onze hoede moe
ten z i jn. 

Van de leiders van de V.U. wordt 
door meer dan driehonderd duizend 
Vlamingen •— hun kiezers — en door 
tienduizenden anderen, verwacht dat 
zi j én wi js én kordaat én werkzaam én 
groot zouden z i jn . 

Van ons allen, dat elk dwaas avon
tuur als met de verkiezingen te Brus
sel gebeurde, in de toekomst onmoge
li jk wordt gemaakt. 

Van ons allen ook dat werk wordt 
verricht, dat het klankbord voor een 
gezonde volkse Vlaams nationale pol i
tiek verruimd. 

Er staan ons als Vlamingen nog 
moeil i jke, maar ook heerlijke dagen te 
wachten ! 

Brabander. 

.••:^l>.tB^>:K11i'i ;niDl."'^i:Otï^>*?>-, 

SLECHTS EEN 
Hoe hoog de vreugdevuren overal in 

Vlaanderen zijn opgelaaid, hoe diep 
velen gisterenavond in het glas hebben 
gekeken, heeft Nemrod vanuit zijn ver-
horgen jagershut niet kunnen zien of 
horen. Maar als er een normale verhou
ding is blijven bestaan tussen wat in zijn 
prozaïsch hart is gebeurd, en wat dan 
gebeurt in het gevoelige en dichterlijke 
Vlaamse hart, dan is er een zeer groot 
feest geweest ! 

En een verdiend feest : sinds zeer vele 
jaren werd nooit zoveel toewijding en 
dienstvaardiglieid door zovelen en zo 
spontaan opgebracht als tijdens deze 
kiesstrijd ! En in welke ongelijke strijd ! 
Geen dagbladpers, maar een stroom van 
modder en bedrog in bepaalde zeer ver
spreide kranten ! Moeizaam ingezameld 
geld, tegen miljoenen met een zeer duis
tere oorsprong ! Talrijk zijn ongetwijfeld 
nog de gemeenten geweest waar de grote 
massa niet veel meer te zien kreeg dan 
de naam « Volksunie » en het nummer I 
Maar tien jaar geleden moest de welwil
lende Vlaamsgezinde dit nummer nog 
moeizaam gaan zoeken op een van de 
zeldzame plakbrieven. Dit allereerste 
begin is nu voorbij. 

Al mogen we na de uitslag van vorige 
zondag wel iets meer respekt verwachten 
van sommige tegenstanders, onvermoeid 
zullen anderen doorgaan met verdraaien 
van de feiten, met het lanceren van valse 
redeneringen, met gewetenloos beschul
digen. Daartegen moeten we ons nu reeds 
instellen. Want al is er een slag gewon
nen, de strijd is niet ten einde gestreden. 

In zijn laatste artikel voor de verkie
zingen heeft de geachte heer Victor Lee
man!?, voorzitter van de GVP-senaats-
fraktie, nationale bevWderaar van de 
Moskouse Kommunisten en voorzitter 
van de Scriptores Catholici (inderdaad : 
katholieke schrijversbond !), sarcastisch 
geschreven over het « gejank » dal men 
te horen krijgt over het pendelen over 

afstanden van 50 km, terwijl de Maro-
kanen toch van Maroko naar hier moeten 
komen. Daarom zouden we deze hoogge
achte heer en al zijn partijgenoten, 
liareltje het Schildwachtj e inbegrepen, 
willen vragen ons alle « gejank > te be
sparen over de verzwakking van de 
Vlaamse CVP, over het gevaar dat de 
heerlijke Vlaamse veroveringen bedreigd! 
Denk eens aan, zouden we nog ooit het 
hoogtepunt van Hertoginnedal kunnen 
bereiken ? 

Wie « janken » wil moet eerst ant
woorden op de vraag : wat zou er met 
die Vlaamse « veroveringen » gebeurd 
zijn als alleen maar de PVV had gewon
nen, zonder het tegengewicht van deze 
afschuwelijke extremisten van de Volks
unie ? De meest gematigde, CVP- of 
BSP-trouwe Vlaamsgezinde zou op zija 
knieën, of op een of andere manier, moe
ten danken voor het bestaan en voor de 
winst van de Volksunie ! Niet alleen 
spreekt nu ook de rest van Europa, ook 
Frankrijk, over de volksverscheidenheid 
in België, maar ook de Brusselaars, ook 
de Walen weten dat zich een kracht 
heeft geopenbaard waarmee België reke
ning zal moeten houden ! 

Dit land dat sinds 1830 dag na dag 
gebouwd en in stand werd gehouden op 
het geduld, op de kleinmoedigheid, vaak 
op de lafheid van de Vlamingen, heeft 
zijn chaotische samenstelling geopen
baard. Zoals het is, zoals het steeds meer 
worden moet, kan het niet unitair zijn, 
zoals het dit tot nog toe is geweest ! Als 
de Vlamingen gewoonweg Vlaming zijn, 
voelt de Brusselaar, de Waal zich dode
lijk bedreigd ! Zij die omwille van een 
onhoudbare vorm van unitarisme de 
demokratie wilden opgeven, zijn mislukt! 
Zij zullen hun pogingeji wel niet zonder 
meer opgeven ; maar ook wij staan 
slechts aan het begin ! ledere Vlaamse 
mens kan een Vlaming worden ! 

Nemrod. 
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VERKIEZINGSUITSLAGEN KAMER 
ANTWERPEN 

CVP 
Boe. 
Lib. 
Kom. 
VU 
Nat. B. 
And. P 
Kaganovemus 
Huysmans 
Afzonderlijke 
Zelfstandigen 

(394.994 
(284.064 
(71.112 
(13.651 
(61.011 
(5.120 
(2 913 

47,4) 
34,0) 
8.6) 
1,6) 
7,3) 
0,6) 
0.3) 

334.782 
233.873 
113.561 
21.749 

108.704 

40,2 
28,1 
13.6 
2,6 

13,0 

0,1 
1,8 

890 
14 937 

486 
1957 0,2 

Mr. F. Van der Eist, voorzitter ran «Je 
V.U, verkozen tot volksvertegenwoor

diger te Antwerpen. 

Arr, Antwerpen 
CVP 
Soc. 
Lib. 
Kom 
VU 
Nat. B. 
And P. 
Kaganovemus 
Huysmans 
Afzonderlijke 

(209.320 
(197.505 
(49 641 
(11.688 
(42 799 
(3.028 
(2.913 

40,4) 
38,2) 
9,6) 
2,2) 
8,2) 
0,6) 
0,5) 

169 852 
157.220 
74.481 
18.379 
76.655 

33.1 
30,6 
14,5 
3,5 

14,9 

890 0,1 
14.937 2,9 

486 0,1 

Kant. A N T W E R P E N 

CVP 
Soc. 
Lib. 
Kom. 
VU 
Nat B. 
And. P. 
Kaganovemus 
Huysmans 
Buelens 

(61.458 32,4) 
(82.244 43,4) 
(22 882 

(5 994 
(13.799 
(1.360 
(1541 

12,0) 
3,1) 
7,2) 
0,7) 
0,8) 

45.372 24,5 
69,518 37,5 
29 634 16,0 
8.979 4,8 

23.572 12,7 

371 
7.425 

246 
4.0 

Kant. B R E C H T 

CVP 
Soc. 
Lib. 
Kom. 
VU 

(18.252 70,2) 
(5.080 19,5) 
(1059 

(210 
(1.289 

4.0) 
0,8) 
4.9) 

17.181 
3.664 
1.792 

359 
2.736 

66.0 
14.0 
6.8 
1.3 

10.5 

R. Matthevssens, verkoren tot volksver
tegenwoordiger te Antwerpen. 

Nat. B. (59 
And. P. (40 
Kaganovemus 
Huysmans 
Buelens 

0,2) 
0,1) 

41 
239 

14 

Kant. Z A N D H O V E N 

CVP 
Soc. 
Lib. 
Kom. 
VU 
N a t B. 
And. P . 
K a g a n o v e m u s 
H u y s m a n s 
Prog . 

(16.596 
(6.193 
(1.602 

(314 
(2.537 

(87 
(106 

60,4) 
22,5) 

5,8) 
1,1) 
9,2) 
0,3) 
0,3) 

14.385 
5.011 
3.039 

600 
4 622 

58 
405 

23 

51,1 
17,8 
10,9 

2,1 
16,4 

1,4 

Kant . BOOM 

CVP 
Soc. 
Lib. 
Kom. 
VU 
N a t B. 
And P . 
K a g a n o v e m u s 
H u y s m a n s 
Bue lens 

(12 887 
(17.111 

(2,747 
(500 
(977 

(62 
(60 

37,5) 
49,8) 

8,0) 
1,4) 
2,8) 
0,1) 
0,1) 

10.966 
15.304 
4.073 

753 
1,940 

202 
390 

12 

32,7 
45,7 
12,1 
2,2 
5,7 

1,1 

Kant. B O R G E R H O U T 

CVP (35.925 37,0) 27 975 28,6 
Soc. 
Lib. 
Kom. 
VU 
Nat B 
And P. 
Kaganovemus 
Huys'- s 
Buelexi!5 

(41 114 
(7.411 
(2.234 
(9 288 

(382 
(569 

42,4) 
7,6) 
2,3) 
9,5) 
0,3) 
0,5) 

34.818 
12.103 
3.573 

16.323 

202 
2,S49 

72 

35,6 
12,4 
3.6 

16,7 

2,7 

Mr. H. Schlltz, verkozen tot volksver
tegenwoordiger te Antwerepn. 

Kant. KONTICH 

CVP 
Soc. 
Lib. 
Kom. 
VU 
Nat B 
And P. 
Kaganovemus 
Huysmans 
Prog. 

(16 942 55,1) 
(7.986 26,0) 
(2.335 7,6) 

(325 
(2 865 

(163 
(88 

1.0) 
9.3) 
0,5) 
0,2) 

14.789 44,6 
6,418 19,4 
4.896 

628 
5.670 

14,8 
1,8 

17,1 

42 
623 
20 

1,8 

Kant. EKEREN 

CVP 
Soc. 
Lib. 
K o m . 
VU 
N a t B. 
And P . 
K a g a n o v e m u s 
H u y s m a n s 
Bue lens 

(20 690 32,2) 
(17 420 35,5) 

(4.327 8,8) 
(969 

(5 048 
(278 
(219 

1,9) 
10,3) 
0,5) 
0,4) 

18.257 
14.449 
7.401 
1.605 
7.682 

69 
1.114 

53 

K a n t BERCHEM 

CVP 
Soc. 
Lib. 
Kom. 

(26.570 
(20 357 

(7.278 
(1.142 

41,9) 
32,1) 
11,4) 
1.8) 

21.487 
16.347 
11.360 
1.961 

36,0 
28,5 
14,6 
3,2 

15,2 

2,2 

33,1 
24,7 
17.2 
3,0 

VU 
Nat B. 
And. P. 

(6.996 11.0) 
(691 1,0) 
(290 0,4) 

14.181 21,4 

295 0,4 

Arr. Mechelen 
CVP 
Soc. 
Lib. 
Kom. 
VU 
Nat . P a r t i j 

(81.497 49,7) 
(54.868 33,4) 
(14 316 8,8) 

(1.456 0,8) 
(11671 7,1) 
Zelfst. 

70.639 
47.793 
21.311 

2 137 
18 362 

1.224 

43,7 
29,6 
13.2 

1,3 
11,3 
0,7 

Dr H. Goemans, verkozen tot volksver
tegenwoordiger te Antwerpen. 

Kant. MECHELEN 

CVP 
Soc. 
Lib. 
Kom. 
VU 
Zelfst. 

CVP 
Soc. 
Lib. 
Kom. 
VU 
Zelfst. 

CVP 
Soc. 
Lib. 
Kom. 
VU 
Zelfst. 

CVP 
Soc. 
Lib. 
Kom. 
VU 
Zelfst. 

(24.350 
(26.533 
(5.971 

(935 
(3.780 

39,5) 
43,0) 
9,7) 
1,5) 
6.1) 

20.821 
23.242 
8.922 
1.364 
6.112 

380 

K a n t P U U R S 

(12.605 
(5.148 
(1.150 

(60 
(1.328 

62,1) 
25,3) 

5,6) 
0,3) 
6,5) 

10.297 
4.955 
2.137 

174 
1.870 

377 

K a n t LIER 

(13.407 
(8.630 
(2.605 

(163 
(1.809 

50.3) 
32,4) 
9,7) 
0,6) 
6.8) 

11.152 
7.520 
3.692 

205 
3.307 

171 

Kant. DUFFEL 

(15.149 
(7.368 
(1.227 

(145 
(2.799 

56.7) 
27,6) 
4.6) 
0,5) 

10.4) 

13.521 
6.487 
2.268 

258 
730 
123 

34,2 
38,2 
14.6 
2,2 

10,0 
0,6 

51.9 
25,0 
10.7 
0.8 
9.4 
1,9 

42,8 
28,9 
14,1 
0,7 

12.6 

51,2 
24.5 
8.6 
0,9 

14,1 

Dr Ancianx, verkozen tot volksvertegen
woordiger te Brussel. 

Kant. HEIST-OP-DEN-BERG 

CVP 
Soc. 
Lib. 

(15 086 
(7.189 
(3.463 

55,6) 
25,0) 
12,0) 

14.770 52,0 
5.635 19,8 
4.246 14,9 

Kom. 
VU 
Zelfst. 

(153 0,5) 
(1.955 6,8) 

237 
3.312 11,9 

171 

Arr. Turnhout 
CVP 
Soc 
Lib. 
Kom. 
VU 
Nat B. 
Nat. Partij 

(104.177 
(31 691 

(7 655 
(507 

(6.541 
(2 038 

Zelfst. 

68,2) 
20,7) 
5,0) 
0,3) 
4,2) 
1.3) 

60,2 
18,4 

94 291 
28 860 
17.769 11,3 

1.233 0,11 
13.687 8,71 

733 0.4 

Kant. T U R N H O U T 

CVP 
Soc. 
Lib. 
Kom. 
VU 
Nat B. 
Zelfst. 

(21.175 
(8.283 
(1.335 

(200 
(1.678 

(50 

25,5) 
4,0) 
0,6) 
5,1) 
0,1) 

7.970 
4 800 

377 
2 544 

328 

23,5 
14,1] 
1,1 
7.5 

Kant. H O O G S T R A T E N 

CVP 
Soc. 
Lib. 
Kom. 
VU 
Nat. B. 
Zelfst. 

CVP 
Soc. 
Lib. 
Kom. 
VU 
Nat. B. 
Zelfst. 

(10.950 85,4) 
(1252 9,7) 

(298 
(18 

(275 
(24 

2,3) 
0,1) 
2,1) 
0,1) 

9.656 74,0 
1.126 8,6 
1.113 

62 
1.044 

41 

8.5 

8,0 

Kant. WESTERLO 

(15-907 71,4) 16 000 69,0 
(2.918 
(1.154 

(63 
(647 

(1.570 

13,1) 
5,6) 
0,2) 
2,9) 
7,0) 

2 221 
2.612 

429 
1834 

82 

Kant. A R E N D O N K 

CVP 
Soc. 
Lib. 
Kom. 
VU 
Nat. B. 
Zelfst. 
Blanco 

(11.683 77,6) 
(2.506 16,6) 

(450 2,9) 
(30 0,2) 

(356 2,3) 
(15 0,1) 

10.791 
2.601 

€40 
73 

1.224 

85 
1.441 

r 

9,6 
11,2 

1,8 
7.9 

64,0 
15,4 
3,8 

7.3 

8,5 

1 

,iUM|| 

1 

4 

Dr Jur. Mik Babyion, verkozen tot volks
vertegenwoordiger in het arrondis&ement 

Roeselare-Tielt. 

CVP 
Soc. 
Lib. 
Kom. 
VU 
Nat. B. 
Zelfst. 
Blanco 

CVP 
Soc. 
Lib. 
Kom. 
VU 
Onafhank. 

K a n t H E R E N T ALS 

(21.560 68,2) 19.624 55,5 
15,8 
12.2 

7.2 

(6 233 
(2.093 

(92 
(1.367 

(234 

19,7) 
6,6) 
0.2) 
4,3) 
0.7) 

5-611 
4 319 

234 
2,543 

91 
2.902 8.2 

Kant. MOL 

(22.904 59,9) 20.407 52,3 
(10.499 27,4) 

(2 325 6,0) 
(104 0,2) 

(2.218 5,9) 

9.336 23,9 
4.275 10,9 

358 
4.498 

106 

0,9 
11,5 
0.2 

BRABANT 
CVP 
Soc. 
Lib. 
Kom. M. 
K o m P 
VU 
VI. Dem. 
Nat . B 
And P 
F r a n c o p h o n e s 
Verbaanderd 

(395.023 33.9 
(449 658 38.6) 
(191-966 

(33 908 
16,4) 
2,9) 

(27.815 2,3) 

302 
308 
351 
41 
10. 
42. 

7. 

.708 
130 
596 
537 
590 
660 
609 

25.9 
26,3 
30,0 
3,5 
0,9 
3,6 

(29 962 
(35.991 

2,5) 
3,0) 

68. 
14, 

(vervolg 

966 5,9 
004 1,2 
blz 10) 
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De man had een korfje aan zijn hand toen hij van het veld Icwam. Het was zon

dag-middag. Het regende niet meer zoals de vorige dagen, maar er blies een 

felle wind vanuit het westen. In het korfje lagen een handvol asperges « We 

zijn minstens veertien dagen ten achter met de oogst » zei de man. Anders zou 

het hier (wij waren te Hingene in Klein-Brabant) al een en al drukte zijn op de 

velden. Het weer van de jongste weken heeft de groei van de asperges vertraagd 

en het reeds zo korte seizoen nog met een veertiental dagen beknot. Reeds de 

zondag te voren had de toeristische dienst het aspergefeest in het dorp inge

richt. Dit zou normaal de opening geweest zijn van de volle oogstperiode. Nu was 

er haast geen schotel te verorberen in gans de streek. 

De teelt van asperges is - in ons land -
een uitsluitend Vlaamse aangelegenheid. 
Hij is bovendien haast helemaal onder te 
brengen in enkele welbepaalde streken : 
gaande van Mechelen tot Aarschot en op 
de grens van Antwerpen en Brabant in 
Klein-Brabant. Gemeenten als Bornem, 
Puurs, Hingene, Liezele, Breendonk zijn 
hier welsprekende namen terwijl verder 
te Haacht, Werchter, Tremelo en Keer-
bergen in Brabant, enkele Kempische 
dorpen als Meerle, Hoogstraten alsmede 
Moerzeke en Buggenhout in Oost-Vlaan-
deren, asperges voortgebracht worden. 

Is de asperge een groente die tegen
woordig op iedere tafel komt, dan was 
zij dat vroeger zeker niet. Evenwel is zij 
dan ook weer geen kulinaire « uitvin
ding > van de twintigste eeuw. Er wer
den reeds asperges gegeten ten tijde van 
de Oude Egyptenaren. Men vindt immers 
deze groente afgebeeld op de tempels. 
Ook de Oude Grieken teelden ze drie 
eeuwen voor Kristus en de Romeinen 
•waren verzot op deze lekkernij : hun 
schrijvers spreken er van en gaven zelfs 
raadgevingen om de groente op de beste 
wijze voort te brengen en te bemesten. 

hoedanigheid was, kan wel afgeleid wor
den uit het feit dat Keizer Karel - toen 
hij te Yuste Spaanse asperges at - zich 
bekloeg over de slechte kwaliteit ervan, 
ten opzichte van deze in Vlaanderen. De 
Spaanse hadden een zoveel bitterder 
smaak dan deze die ten onzent gekweekt 
werden ! 

De Vlaamse kruidenkundigen spreken 
in de zeventiende eeuw over « het Corael-
cruydt » wanneer zij asperges bedoelen 
(waar de naam uit het Grieks «asparasos» 
stamt) en enkele onder hen, onder meer 
De Lobel, gaf een recept aan : men eet 
de scheuten rauw met olie en azijn. 

De man die voor het eerst asperges 
forceerde en grotere eksemplaren wist te 
telen, was de beroemde hovenier van 
Lodewijk de veertiende, Jean de la Quin-
tynie. In het uitstekend werkje dat Guy 
Wauters onlangs in de Vlaamse Toeris
tische Biblioteek over de asperges publi
ceerde, vermeldt hij een pachtbrief uit 
1708 van een hoeve te ülestraten in 
Nederlands Limburg waarin sprake is 
over « aspergebedden voor de heren 
heerschappen > waaruit kan afgeleid 
worden dat de pachters verplicht waren 

De beroemde kruidenkundige Rembert 
Dodoens beschreef in zijn «Cruydtboeck» 
een zevental verschillende soorten. Ten 
tijde van de middeleeuwen was de kunst 
om goede asperges te kweken een goed-
bewaard geheim dat slechts in handen 
was van monnikenkloosters. De schilders 
uit de zeventiende-eeuwse Vlaamse school 
gaven herhaaldelijk bundeltjes asperges 
weer in hun stillevens en dat de groente 
toen reeds in Vlaanderen van de beste 

enkele beddingen asperges voor te be
houden aan de eigenaar van de hoeve. 
Dit bewijst meteen hoe de kuituur van 
deze groente alreeds vroeg verspreid was 
in onze gewesten. 

Evenwel behoorde de teelt in vorige 
eeuwen haast uitsluitend tot de private 
tuinen en is het pas rond 1805 dat de 
eerste kommerciële aanplantingen begon
nen zijn in Frankrijk, in de wijngaar
den van Argenteuil. Tussen de jaren 1890 

In lange rijen liggen de bedden op het veld. Daartussen bewegen zich de plukkers. 

en 1900 werd de kweek voor het eerst 
in Vlaanderen op uitgebreid gebied inge
zet. De eerste aspergevelden werden in 
het midden van de negentiende eeuw aan
gelegd in de streek van Haacht en later 
te Keerbergen. Te Rijmenam werden de 
eerste asperges geteeld omstreeks 1875 ; 
de scheuten waren afkomstig uit de tuin 
van ridder d'Avoine. 

Ook de eerste asperges die in Klein, 
Brabant op grote schaal werden uitge
bouwd, waren afkomstig uit de hovingen 

van een kasteel, namelijk uit dit van het 
goed van Van de Wiele te Kalfort, een 
dorp dat nog steeds de toon aangeeft wat 
de teelt in deze streek betreft. 

De bebouwde oppervlakte voor het 
hele land ligt om en bij de 2.200 ha, zoals 
gezegd nagenoeg volledig in Vlaanderen 
gelegen. Daarvan heeft Klein-Brabant 
een ruim aandeel met als voornaamste 
centra Bornem, Puurs. Hingene en Lie
zele. Op dit ogenblik vecht men in deze 

lllliiiiilliiliiii II iiilM 11 iMi iilÉi liiiiliiliillliiillllilillllllillllliiiiiiiilllliliiliiiililllllllllllllllllilliiillillliilili 

Met een soort truweel wordt de grond rond de asperge weggewerkt om dan een scheut te « trekken ». 

streek en ook verderop mei een zwaar 
probleem, wat de pessimisten doet ver
tellen dat de teelt van asperges volkomen 
zal verdwijnen. Enerzijds is er de gedeel
telijke verarming van de grond en ander» 
zijds kampt men met een gevaarlijke 
schimmel, die blijkbaar moeilijk te be« 
strijden valt en die de jonge planten af« 
remt in hun groei. 

De toename van het areaal geschiedt 
anderzijds zeer traag, omwille van het 
feit dat het een teelt is die zeer veel ar
beidsuren vraagt. Wij zegden het reeds 
hierïioven *:'deze réjpórtage werd op een 
zoiïd'agnaraiddag gemaakt en - hoewel het 
seizoen nog verre van volop begonnen 
was - kon men toch her en der de oog-
sters op de velden zien. Zij vertelden 
ons dat zij zo iedere dag, een keer 's mor
gens en een keer 's namiddags naar de 
velden gaan voor de oogst. En dat « naar. 
de velden gaan » betekent hier vele uren 
hard werken, om daarna pas aan het 
schoonmaken, het wassen en verpakken 
van de groente te beginnen. De asperge-
teelt is - zoals vaak in de groenteteelt 
een familiaal bedrijf, waarbij ook dient 
opgemerkt dat het financieel rezultaat 
enkele jaren op zich laat wachten omdat 
de asperges - eenmaal aangeplant - ruim 
drie jaar nodig hebben alvorens tot wer
kelijke opbrengst te komen. 

Een hektare asperges vergt om en bij 
de tweeduizend werkuren. Vergelijk hier
bij een hektare graan die slechts 200 tot 
250 uren arbeid vraagt en een hektare 
aardappelen waar ongeveer 600 tot 700 
werkuren inkruipen. 

Een hektare asperges draagt ongeveer 
20.000 planten en blijft van twaalf tot 
vijftien jaar produktief. In Vlaanderen 
leggen de kwekers gemiddeld 30 are van 
deze groente aan, het is dan ook een 
typische kweek voor de kleine land- en 
tuinbouwbedrijven, zoals die in Vlaan
deren veel te vinden zijn. Deze bedrijven 
zijn voorname afnemers van scheikun
dige produkten die aangewend worden 
voor de bestrijding van insekten en 
ziekten. 

Het seizoen \-) JT deze groente is zeer 
kort. Normaal begint het in de maand 
april en het eindigt traditioneel op 24 
juni (St-.lan). De kwekers die wij spra
ken kloegen onveranderlijk over het 
slechte weer. De asperge is een door
levende plant die tot de familie der lelie-
achtigen behoort. Zij kan veertig jaar 
oud worden maar de werkelijk goede 
oogst is slechts gedurende een twaalftal 
jaren van de levensduur - te beginnen 
vanaf het vierde jaar - te winnen. Een 
aspergeboer in Hingene - die wij tussen 
de « bedden » volgden legde ons de (in 
de middeleeuwen zo geheimgehouden) 
teeltwijze uit. De zaadbolletjes voort
komende van de - na de oogst doorschie
tende planten - brengen in de eerste 
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lente van hun bestaan jonge scheuten 
voort op een wachtbed. Hier worden ze 
naar hun grootte uitgedund en na ver
loop van een jaar verplant op het eigen
lijke aspergeveld, dat doorploegd -werd 
met regelmatige greppels. Na twee jaar 
worden de planten aangeaard om - zoals 
gezegd - tijdens het derde jaar de eerste 
oogst te geven. Asperges zijn lichtschuwe 
groenten, zoals het witloof. Zij mogen 
geen « dag > zien want op slag verkleuren 
zij. Een boer vergeleek ze bij een foto-
film : aanstonds wanneer zij aan het 
zonnelicht worden blootgesteld slaan de 
hagelwitte scheuten blauw-purper uit, 
zelfs zo zij nadien terug onder de aarde 
gestopt worden. Met smaak heeft deze 
kleur niets te maken, toch worden deze 
asperges als minderwaardig beschouwd 
en is huq ()rijs,, doorgaaps-Vieel lager dan 
de witte di^), , - «-.,T„ 

Het oogsten gebeurt veelal met een 
speciaal roes, een langstelig voorwerp 
met een soort gescherpte halve maan 
vooraan. Hiermee boort men naar de 
onderkant van de asperges om ze daar 
af te snijden. Deze werkwijze brengt met 
zich dat er veel scheuten kapotgesneden 
of aan stukken gehakt worden. In Klein-
Brabant en ook in andere asperge
streken van Vlaanderen gebruikt men 
daarom een soort truweel waarmee men 
zowel de grond rond de asperge kan 
wegwerken, als de scheuten doorsteken 
om nadien de gemaakte opening weer 
aan te aarden. 

De asperge-boeren hebben een fijn oog 
voor de oogst en dat is ook nodig. Slechts 
een zeer kleine - voor de leek haast niet 
te merken - barst in de aarde van de 
bedden, duidt de plaats aan waar de 
asperges gaan bovenkomen. Dan is het 

ogenblik daar om te oogsten, want langer 
wachten zou een verkleurde scheut 
betekenen. De geoogste groente wordt in 
mandjes of bakjes gedaan die de lengte 
van de stengels aanduiden en ook onge
veer de dikte van de bussels. Want de 
asperges worden verpakt in bundels die 
een gewicht van een halve, een hele of 
twee kilo kunnen hebben. 

De normen voor kwaliteitsasperges 
zijn zeer streng. Men onderscheidt in 
kleur witte, paarse of groene asperges. 
De aspergeboeren spreken ook van pirre-
witten of soepasperges. Dat zijn stengels 
die ofwel langs de dunne kant zijn, ofwel 
gebroken of doorgesneden werden bij 
het oogsten of het schoonmaken. Ook de 
lengte van de groente, die als kwaliteits-
produkt moet doorgaan, werd bij konink
lijk besluit vastgelegd : lange moeten 

,..U*ss*p 17 en 22 cm zijn, korte tussen 12 
en 17 en groene mogen een lengte hebben 
tot 27 cm. Ten onzent teelt men niet 
zoveel groene asperges, dit is vooral de 
specialiteit van Italië dat zich haast uit
sluitend op de voortbrengst van deze 
soort toelegt. In Frankrijk zijn er naast 
deze groene soort ook violetkleurige 
asperges. 

Het reinigen van de stengels is een 
sekuur werkje. Asperge na asperge dient 
nagezien en gerangschikt naar lengte en 
dikte. De vlimmen, schubben en uitsteek
sels langs de stengel worden met een 
mes verwijderd. Asperges die men iets 
langer wil bewaren worden in vers 
water gezet. Aan hun « schreeuwen > 
of kriepen - zo vertelde ons een kweker 
- kan men horen of zij goed zijn en mals. 
Een andere eigenschap van goede sten
gels is hun hardheid wanneer men er j p 
duwt. 
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Stenjrel voor stengel wordt nagezien. want de kwaliteit primeert op de markt. 

Het busselen van de stengels is een 
kennerswerkje : de asperges worden zo
danig geschikt dat zij een platte bussel 
vormen, een bundel waarin twee lagen 
stengels boven elkaar liggen, dit in tegen
stelling tot de ronde bussel. Een en ander 
wordt vastgesnoerd en bijeengehouden 
door een dik katoenen lint dat in twee 
banden rond de bussels wordt aange-
braclrR Door de bundel te spieën - dat 
wil zeggen door er onderaan een stuk 
asperge in te drijven - verkrijgt men een 
vaste « bussel », zoals men dat in de 
Klein-Brabantse dorpen zegt. 

Een ander handigheidje bij l|tet ver
pakken is het « paleren >, verschillende 
stukken asperge zodanig aaneenleggen 
dat zij ogenschijnlijk één geheel vormen. 

De Vlaamse asperges worden hoofdza
kelijk in de handel gebracht via de ver
schillende tuinbouwveilingen. De voor
naamste daarvan zijn de Mechelse tuin-
bouwveiling te St Katelijne-Waver, de 
tipische aspergemarkt te Haacht, de vrije 
groentemarkt te Mechelen en de veiling 
te Heist-op-den-Berg. Vermeldenswaard 
in dit opzicht zijn ook de markten van 
Betekom en Zoerle-Parwijs, alsmede de 
veilingen van Wetteren, Werchter, Kam
penhout, Hoogstraten en de nieuwe Brus
selse tuinbouwveiling van Zellik. Het ge
beurt vaak dat - gezien het korte seizoen 
- er op bepaalde dagen enorm veel van 
deze groente wordt aangevoerd. Zo no
teerde men te Mechelen op één dag niet 
minder dan 30.000 bundels van een halve 
kilo. 

De asperges vormen een niet onaardig 

£en « bussel » wordt gemaakt in een speciaal daartoe vervaardigde maat. 

uitvoerprodukt. De cijters schonmielen 
tussen de 554 en de 2.257 ton waar de 
binnenlandse opbrengst bij de X.OOÜ ton 
ligt. De voornaamste afnemer is uier 
West-Duitsland dat ongeveer één derde 
van onze binnenlandse voorlhrengsf voor 
zijn rekening neemt. Grote afnemers 
vindt men ook in de konservennijverhesd 
en de diepvriesindustrie die de « a n s -
tc' 'raat onder de groenten > zoals de 
»^"^erge wel eens genoemd wordt. I>e-
waart voor tijden wanneer op de velden 
reeds lang het loof van de doorgeschoten 
planten werd verbrand. 

En inderdaad na St Jan is onverhid-
dellijk het einde van de oogst daar. Vroe
ger was er rond deze datum e ,i mooi 
folkloristisch gebruik in zwang, it spij
tig genoeg aan het verdwijnen is. JJe 
aspergeboer boodt dan zijn voornaamste 
klanten een Sint-Jansbussel aan. Dit was 
een zeer zware bundel asperges — soms 
twee tot drie kilo — van de beste sonrt, 
die versierd werd met bloemen, groen 
en linten. De jeugd die behulpzaan. was 
geweest bij de 'wgst ontving rono dat 
tijdstip ook het pirrewittegeld, het ^sld 
dat afkomstig was van de verkoop van 
soep-asperges. Er werd dan gefeest en 
gezongen en de tipische liederen klon
ken over de velden. Zo zong men in 
Klein Brabant • 
Prinsesje asperge, door iedereen 

[geroemd, 
ook spergel en wortelspruit wel 

[eens genoemd, 
gij, parel der groenten, wier faam 

[is Dekend, 
betoverende fee, die Luculus verwendt. 
Waar schuilt toch uw kopje lekkere 

I blokje, 
heerlijke groente al zijt gij ook wit ? 
Ontgroei fier uw zand, verover het 

[land, 
Laat prijken uw hapjes te allenkant. 
Uw golvende bermen, als zeeën van 

[zand. 
Zij tekenen lief het Klein-Brabantse 

.land. 
Uw ragfijne lover, met Frankische w.s, 
wordt knetterend verbrand als de 

[winter daar is. 
En als met Sint Jan de steek is gedaan, 
de boer met de laatste naar huis is 

[gegaan. 
Dan worden de bussels met bloemen 

I gesierd. 
En 't eind van de oogst met veei 

[vreugde gevierd. 
De Sint Jansbussels worden heden ten 

dage nog weinig aangeboden, men kan 
ze nog zien in de herbergen en restau
rants van de aspergestreek waar ze de 
bezoeker aanzetten tot het verorberen 
van lekkere schotels. En op dat geoicd 
heeft men in Vlaanderen en voorname
lijk in de Klein-Brabantse en andere as
perge-kontreien heel wat te bieden : 
naast tipische oud-Vlaamse slierasperge-
schotel is er een ganse reeks gerechten 
die klaargemaakt worden met de lang-
atelige en witte groente als hoofdbrok. 

Staf De Lie 
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VERKIEZINGSUITSLAGEN KAMER 
Arr. Brussel 

CVP 
Soc. 
Lib. 
Kom. M 
Kom P. 
V ü 
Nat. B 
And P. 
VI. Dem. 

(274.568 32.6) 
(329 981 39,2) 
(131.964 15,7) 

(26 107 3,1) 

(21 099 2,5) 
(26 102 3,1) 
(30 704 3,6) 

Francophones 

195.498 
214.191 
251 267 

30 510 
10.590 
29.979 

6 553 
68 966 

23,5 
25,7 
30,2 

3,6 
1^ 
3.6 

0.7 
8,2 

E Lootens, burgemeei^ter van Roekelare, 
verkozen tot volksvertegenwourdigei in 

het arr. Veurne-Oostende-Diksmuide. 

Kant. BRUSSEL 

CVP (25.812 25,9) 16.715 
Soc. (41576 41.8) 23.390 
Lib (17.982 18,0) 31.966 
Kom (4.338 4,3) 4.675 
Kom Chma 1.930 
VU (1.518 1,5) 2.158 
Nat B. (2.942 2,9) 
And P. (5.239 5,2) 
P trav beige 346 
VI. Dem. 833 
Fed d. frac 8.148 
Un franc. 822 
Parti nat. 193 
P. soc. mdép. 243 
Verbaanderd 495 
Dierenbescherming 166 

Kant. ANDERLECHT 

CVP (22.229 28,2) 
Soc. (38 874 49,3) 
Lib. (8.939 11,3) 
Kom (3 068 3.9) 
Kom China 
VU (1959 2,4) 
Nat B. (1.030 1,3) 
And P. (2.619 3,3) 
Belg. trav 
VI. Dem. 
Front franc. 
Un franc. 
Nat partij 
Onafhan soc. 
Verbaanderd 
Dierenbescherming 

16.764 
30.474 
18.952 
3.351 
1.064 
2.811 

18,1 
25,4 
34,7 

5,0 
2.1 

0,3 
0.9 
8,8 
0,8 
0,2 
0,2 
0.5 
0,1 

20,8 
37,9 
23,5 

4,1 
1,3 
3.5 

260 
691 

4.847 
223 

12 
130 
608 

96 

0,3 
0.8 
6.0 
0,2 
0,1 
0.1 
0,7 
0.1 

Kant. ELSENE 

CVP 27.884 29,2) 18.570 19,7 
Soc (32.872 34,4) 16.955 18,0 
Lib. (21.791 22,8) 37.908 40,3 
Kom. (2.981 3.1) 3.726 3,9 
Kom. China 149 0,3 
VU (976 1,0) 1297 1,3 
Nat. B. (4 015 4,2) 
And. P. (4.791 5,0) 
Belg Trav 103 0,2 
VI. Dem 502 0,5 
Front franc. 12 321 13,1 
Un. franc. 354 0,3 
Nat B. 153 0,1 
Onafhank soc. 177 0,1 
Verbaanderd " 584 0,6 
Dierenbescehrming 136 0,1 

Kant. UKKEL 

CVP (26 350 29 o J 
Soc. (35 400 39,7) 
Lib. (15.639 17,5) 
Kom. (3.177 3.5) 
Kom Chma 
VU (1139 1.3) 
Nat. B (3 361 3,7) 
And P. (3.893 4,3) 
Trav. Belges 
VI. Dem. 
Front franc 
Un. franc. 
Onafhank. soc. 
Verbaanderd 
Dierenbescherming 
Nat partij 

K a n t ASSE 

CVP (19.t*.ia Jö.^) 16 002 
S o c (2.64ii 21.5i 6.142 

Kant. V I L V O O R D E 

CVP (15.917 38,7) 
Soc. (16.724 40,6) 
Lib. (4.898 11,9) 
Kom. M. (1.111 2,7) 
Kod. Chma 
VU (1.805 4,3) 
Nat B. (261 0,6) 
And P. (387 0,9) 
Belg. trav. 
VI. Den 
Front t l . ic: 
ün t ianc. 

12.134 29,4 
13.004 31,5 
7,389 
1.709 

149 
3.399 

103 
381 

1 >'>0 

oo 

17_,9 
4,1 
0,3 
8,2 

0,2 
0,9 
2,4 
J,l 
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Dr R Van Leemputten evrkozen 
volk->> ertegenwoordiger te Aalst 

45,3 
1J,3 Nat partij 

Onafhank soc. 
Verbaanderd 
Dierenbescherming 

47 
35 

1,74b 
62 

tot 

0,1 
0.1 
4,2 
0,1 

Kant. ST.-KWINTENS-LENNIK 

CVP (14 064 59.2) 11.025 44,4 
Soc. (4.635 19,5) 3.757 15,1 
Lib. (3.365 14,1) 5.930 23.9 
Kom M (154 0.6) 283 1,1 
Kom China 43 0,1 
VU (1.271 5,3) 1.562 6.3 
Nat. B. (57 0,2) 
And P. (174 0,7) 
Belg Trav, 
VI. Dem. 
Front Franc. 
Un. Franc. 
Nat. partij 
Onafhank soc. 
Verbaanderd 
Dierenbescherming 

Kant. S T J A N S - M O L E N B E E K 

Nat. partïl 
OnafhanK. soe. 
VerbaandOTd 
Dierenbescherming 

P5 
ms S57 
108 

Kant WOLVERTEM 
CVP (20.029 56,4) 
Soc. (8.421 23,2) 
Lib. (3.411 
Kom. M. 313 
Kom. China 
VU (2.521 
Nat. B. (301 
And. P. (450 
Belg. Trav. 
VI. Dem. 
Front franc. 
Un. franc 
Nat. partij 
Onafhank. soc. 
Verbaanderd 
Dierenbescherming 

9,1) 
0,8) 

7,1) 
0,8) 
1,2) 

0,1 n 
OJ 

13.990 38,0 
6.20Z 16,8 
6.939 

481 
89 

i8,a 
1,3 
0.2 

3.732 10,1 

60 
504 

1.084 
94 
42 
54 

3 449 
12 

Kant. SCHAARBEEK 

CVP (27 160 28,0) 
Soc (41.291 42,6) 
Lib (16.033 
Kom M. (3.261 
Kom China 
VN (2.011 
Nat B. (3.044 
And. P. (4.062 
P. trav. beige 
VI. Dem. 
Fed d. francoph. 
Unite francoph. 
Parti nat. 
P. soc. ind. 
Verbaanderd 
Besch. dieren 

16.5 
3,3) 

2.0) 
3,1) 
4.1) 

18.207 
24.865 
30.180 

3.582 
1.649 
2.991 

306 
569 

9.852 
326 
183 
281 
585 
148 

0,11 
1,3 
2.9 
0,2 
0,11 
0,1 
9,3 

o.ï 

19,4 
26.5 
32,2 

3,8 
l.T! 
3,2 

0.3 
0,6 

10,5 
0,3 
0,2 
0,3 
0,6 
0.2 

Kant. ST-JOOST-IEN-NODE 
CVP (31 420 32,7) 
Soc. (32 943 34,3) 
Lib. (15.970 16,6) 
Kom. M. (2 493 
Kom. China 
VU (1589 
Nat B. (7.855 
And. P (3.742 
Belg trav. 
VI Dem. 
Front franc. 
Un. franc. 
Nat. parti] 
Onafhank soc. 
Verbaanderd 
Dierenbescherming 

2,6) 

1.6) 
8.1) 
3,9) 

22.562 
18.516 
35.571 

3.078 
1.192 
2.332 

168 
672 

12.775 
600 
170 
204 
51b 
168 

22,9 
18,8 
36,1* 

3,1 
1.2 
2,4 

0,2 
0,7, 

13.0 
13,6 
1.2 
1,2 
J,5 
0,2 

Dr L. Wouters, verkozen tot volksver
tegenwoordiger te Grent. 

Lib. (4.609 13,0) 5.655 16,0 
Kom. (185 0,5) 304 0,8 
Kom China 72 0,2 
VU (2.811 7,9) 3,725 10,5 
Nat. B. (102 0,2) 
And P 177 0,5) 
Trav. Belges 82 
VI. Dem. 435 
Front franc. 57 
Un. franc. 57 
Parti nat. 72 
Onafhank soa 39 
Verbaanderd 2.642 
Dierenbescherming 37 

0,2 
1.2 
0.1 
0,1 
0.2 
0,1 
7,4 
0.1 

CVP (20.238 25,7) 
Soc. (37.664 47,8) 
Lib. (11.169 14,2) 
Kom M. (2.990 3.8) 
Kom Chma 
VU (1.591 2,0) 
Nat. B. (2.150 2.7) 
And P. (2.869 3,6) 
Belg. Trav. 
VI. Dem 
Front Franc, 
ü n . Fianc. 

14.566 
25.226 
24.686 
3.284 
1.506 
2.194 

202 0,2 
727 0,9 

5 774 7,2 
390 0,4 

K a n t HALLE 

CVP (17.405 46,6) 
Soc. (14 331 38,3) 
Lib. (2 806 7,5) 
Kom. (567 1,5) 
11 (1.667 4,4) 

Mr P. Leys, burgemeester van St Andries-
Brugge, verkozen tot volksvertegenwoor

diger üi het arr. Brugge-Torhout. 

Volksunie 
10 
Nat B. (183 0,4) 
And P. (387 1.0) 
9 
5 
14 
VI. Dem. 
Front franc. 
8 
Verbaanderd 

13.183 
12.351 
5 335 

749 
29 

1888 
112 

36,9 
34,6 
15,0 
2.0 

5,3 

28 
76 
25 

316 
207 

55 
789 

2,4 

2.9 

Drs M. Coppieters, verkozen tot volks
vertegenwoordiger in het arr St Niklaas. 

K a n t ST-GILLIS 

Dr J. Wannijn, verkozen tot volksver
tegenwoordiger in het arr. Gent-Eekio. 

CVP (6.131 
Soc. (17.608 
Lib (5.292 
Kom. M (1.469 
Kom China 
VU (241 
Nat. B. (801 
And. P. (1.914 
Belg trav. 
VI Demokraten 
Front francopti. 
Un franc. 
Nat. partij 
Onafhank. soc. 
Verbaanderd 
Dierenbescehrming 

18,3) 3.619 12,0 
52,6) 11.521 38,0 
15,8) 9.503 31,0 
4,3) 1.569 5,0 

583 
0,7) 254 
2,3) 
5.7) 

78 
147 

2.672 9,0 
146 
64 
39 

100 
52 

£vervolg blz UB 
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VERKIEZINGSUITSLAGEN KAMER 
Arr. Leuven 

CVP 
Soc. 
Lib . 
K o m . 
VU 
N a t . B . 
And. P . 
VI. Dem. 

(87.018 42,4) 80.615 38,0 
(62.498 30,4) 
(44.960 21,9) 

(1.489 
(6.716 
(2.177j 

(301 

0.7) 
3,2) 
1,0) 
0,1) 

54.359 25,6 
60.494 28,5 
2.946 

12.681 
1.3 
5,9 

1.056 

K a n t . A A R S C H O T 

0,5 

CVP 
Soc, 
Lib. 
Kom. 
VU 
Na t . B. 
And. P , 

10.226 46,6) 
(4.829 22,0) 
(6.073 

(216 
(551 

(34 
(20 

27,6) 
0,9) 
2,5) 
0,1) 
0,0) 

9.183 42,6 
4.486 20,8 
6.430 29,8 

337 
955 

1.7j 
4,4 

CVP 
Soc. 
Lib. 
K o m . 
VU 
Na t . B . 
And. P . 

CVP 
Soc. 
Lib. 
K o m , 
VU 

K a n t . G L A B B E E K 

(5.546 50,1) 5.132 47,9 
(2.165 19,5) 
(2.975 26,9) 

(31 
(297 

39 
10 

0,2) 
2,6) 
0,2) 
0,9) 

1.808 16,8 
3.083 28,7 

77 
582 5,4 

K a n t . T I E N E N 

(9.658 32,4) 
(11.333 38,0) 

(7.556 25,3) 
(243 
(755 

0,8) 
2,5) 

Vlaamse Dem. 

K a n t . Z O U T - L E E U W 

9.028 33,7 
7.354 27,4 
8.420 31,4 

301 1,1 
1.602 6,0 

99 

CVP 
Soc. 
Lib. 
K o m . 
VU 

(5.285 51,0) 4.816 46,7 
(2.276 21,9) 
(2.498 24,6) 

(39 0,3) 
(239 2,3 

V laamse Dem. 

K a n t . L A N D E N 

1.756 17,0 
3.007 29,2 

60 
634 

35 

0,4 
6,2 
0,2 

CVP (4.618 37,4) 
Soc. (4.908 39,7) 
Lib. (2.567 20,8) 
K o m . (95 0,7) 
Volksunie 
V laamse Dem. 

2.664 
2^23 
2.765 

248 
306 

35 

31,5 
28r7 
32,7 

2,9 
3,6 

K a n t . D I E S T 

CVP 
Soc. 
Lib. 
K o m . 
VU 

(11.307 45,5) 10.389 39,4 
(5.595 22,5) 
(7.220 29,0) 

(131 0,5) 
(521 2,1) 

V l a a m s e Dem. 

5.033 22,1 
8.990 34,0 

195 0,7 
939 3,5 

122 0,3 

K a n t . L E U V E N 

CVP 
Soc. 
Lib . 
Kom. 
VU 

(35.607 42,2) 
(28.806 34,1) 
(13.783 16,3) 

(687 0,8) 
(3.417 4,0) 

Vlaamse Dem. 

31.490 3T3 
22.744 27.0 
22.421 

1.330 
5.755 

' 96 

26,6 
1,6 
6,8 

K a n t . H A A C H T 

CVP (9.389 40,9) 8.328 
Soc. (7.494 32,6) 7.214 

36,0 
31,1 

Dr De Paep ; verkozen tot senator voor 
St Niklaas-Dendermonde. 

Lib. 
K o m . 
VU 

(4.855 21,1) 
(142 0,6) 
(936 4,0) 

Vlaamse Dem. 

5.179 22,3 
313 1,3 

1.940 8,3 
154 

CVP 
Soc. (51.399 
Lib , (31.042 
VU (14.283 
Nat . P a r t i j Zelfst. 
V laamse Demokr . 
T e r u g Luik 

LMBURG 
(170.502 63,1) 161,106 58,0 

19,0) 
11,5) 

5,2) 

42.367 15,2 
46.613 16,7, 
24.452 8^8 

1.140 0,4 
276- 0,0 

1.531 0.5 

Arr. 
Tongeren - Maaseik 
CVP (94.016 66,5) 87.626 60,8 
Soc. (23.378 16,5) 20.222 14,0 
Lib. (15.465 10,9) 21.875 15,1 
VU (7.196 5,0) 12.692 8,8 
Vlaamse Demokr . 171 0,1 
T e r u g Luik 1.531 1,0 

K a n t . M A A S E I K 

CVP 
Soc. 
Lib. 
VU 

(9.285 65,7) 
(1.752 12,4) 
(1.812 
(1.037 

12,8) 
7,3) 

T e r u g n a a r Luik 
Vlaamse Demokr . 

8.894 60,6 
1.306 8,9 
3.149 
1.260 

37 
12 

21,4 
8,6 
0,2 
0,1 

K a n t . T O N G E R E N 

CVP 
Soc. 
Lib. 
VU 

(10.979 
(5.253 
(2.381 

(678 

56,2) 
26,8) 
11,9) 

3,4) 

50,9 
22,4 
19,3 

6,8 
T e r u g n a a r Luik 
Vlaams . Demokr . 
K a n t . M E C H E L E N - a a n 

CVP 
Soc. 

(9.872 5G,0)' 
(3.456 20,3) 

9.792 
4.326 
3.731 
1.308 

51 
32 

d e - M A A S 

8.970 52,2 
3.031 t7,6^ 

Dr Roosens verkozen tot 
Antwerpen. 

senator voor 

Lib. (2.285 13,4) 
VU (1.283 7,5) 
T e r u g n a a r Luik 
Vlaamse Demokr . 

3.346 
1.703 

13 
91 

19,5 
9,9 

K a n t . S T - M A R T E N S - V O E R E N 

CVP 
Socia l i s ten 
L ibera len 
Volksunie 
O n a f h a n k e l i j k e n 
T e r u g n a a r Luik 
B lanco 

833 
22 
29 
34 

5 
.241 
163 

53,3 
7,0 

ZICHEN-ZUSSEN-BOLDER 
CVP (5.303 61,3) 3.588 63,9 
Soc. (2.093 24,2) 
Lib. (861 9,9) 
VU (260 3,0) 
Vlaamse Demokr . 
T e r u g n a a r Luik 

CVP 
Soc 
Lib. 

K a n t . P E E R 

(9.373 72,2) 
(1.731 13,3) 
(1.018 7,8) 

553 9,8 
903 16,0 
560 9,9 

2 
6 

9.768 70,9 
1.329 9,7 
1.268 9,2 

VU (787 
Vlaamse Demokr . 
T e r u g n a a r Luik 

6,0) 1.363 
17 
27 

9,9 

K a n t . B I L Z E N 

CVP (11.444 73,4) 
Soc. (1.124 7,2) 
Lib. (1.908 12,2) 
VU (1,011 6,4) 
T e r u g n a a r Lu ik 
Vlaamse Demokr . 

CVP 
Soc. 
Lib. 
VU 
T e r u g n a a r Luik 
Vlaamse Demokr . 

K a n t . B R E E 

(9.605 81,7) 
(814 6,9) 
(758 6,4) 
(535 6,4) 

9.870 
1.395 
2.233 
2.576 

5 
19 

9.243 
688 

1.264 
794 

33 
13 

61,3 
8,6 

13,8 
16,0 

76,8 
5,7 

10,5 
6,6 
0,3 
0,1 

K a n t . B O R G L O O N 

CVP (11.731 61,3) 
Soc. (3.785 19,7) 
Lib. (3.044 15,9) 
VU (465 2,4) 
Te rug n a a r Luik 
Vlaamse De^aokr. 

10.239 51,7 
4.217 21,3 
3.646 18,4 
1.644 8,3 

13 
28 

r'ii 

«f * • » * • # • ? 

) ^ MHrWvhr 

Dr Elaut ; verkozen tot senator voor 
Gent-Eeklo. 

K a n t . N E E R P E L T 

CVP 
Soc. 
Lib. 
VU 

(16.424 
(3.370 
(1.448 
(1.140 

72,9) 
14,9) 

6,4) 
5,0) 

Vlaamse Demokr . 

Arr. Hasselt 
CVP 
Soc. 
Lib. 
VU 
N a t pa r t i j 

(76.486 59,4) 
(28.021 21,7) 
(15.577 

(7.087 
zelfst. 

12,1) 
5.5) 

Vlaamse Demokr . 

14.958 
3.310 
2.592 
1.648 

12 

lit 
73.480 
22.145 
24.738 
11.760 

1.140 
105 

66,4 
17,7 
11,5 
7,3 

55,1 
16,6 
18,5 
8,8 
0,8 

K a n t . H E R K - d e - S T A D 

CVP 
Sic. 
Lib. 
VU 
NPZ 
Vlaamse 

(11.573 71,0) 
(1.996 12,2) 
(1.680 10,3) 

(997 6,1) 

Demokr . 

10.940 65,2 
1.811 10,8 
2.473 14,7 
1.217 

327 
14 

7.2 
1.9 

K a n t . S T . - T R U I D E N 

35,8 CVP (13.848 53,6) 10.291 44,1 
Soc. 
Lib. 
VU 
N a t pa r t i j 
J a n s s e n 

(6.750 26,1) 
(3.925 15,1) 
(1.166 4,5) 

zelfst. 

6.039 
4.658 
1.942 

329 
26 

K a n t . H A S S E L T 

CVP 
Soc 
Lib. 
VU 

CVP 
Soc 
Lib. 
VU 
Zelfst. 

(32.480 62,1) 
(12.362 23,6) 

(3.567 6,8) 
(3.429 6.5) 

18.343 
6.014 
4.811 
4.225 

25,9 
20,0 

8,3 
1.4 

54.2 
17.8 
14,2 
12,5 

K a n t . B E R I N G E N 

(18 585 54,2) 
(6.913 20,1) 
(6.415 18,7) 
(1.495 4,3) 

Vlaamse Demokr . 

18.417 
4.511 

10.569 
1.826 

142 
18 

51,9 
12,7 
29,8 

5,2 
0.4 

Dr Ballet ; verkozen tot senator voor 
Antwerpen. 

OOST - VIAANDEREN 
CVP 
Soc. 
Lib. 
Kom. 
VU 

(378.249 49,2) 
(216.063 28,1) 
(104.121 13,5) 

(11.054 1,4) 
(55.185 7,1) 

320.580 
182.911 
145.009 

13.933 
98.119 

42,1 
24,« 
19,0 

1,8 
12,8 

Arr. Dendermonde 
CVP 
Soc. 
Lib. 
Kom. 

(53.121 52,7) 
(28.381 28.1) 
(10.614 10,5) 
(1.748 1,7) 

44.256 44,2 
26.945 26,9 
15.119 15,11 
2.332 2,3 

VU (6.344 6,3) 11.335 11,3 

K a n t . D E N D E R M O N D E 

CVP 
Soc. 
Lib. 
Kom. 
VU 

CVP 
Soc. 
Lib 
Kom. 
VU 

CVP 
Soc. 
Lib. 
Kom. 
VU 

(18.143 
(10.977 

(4.268 
(1.322 
(2.355 

48,7) 
29,5) 
11,4) 
3,5) 
6.3) 

14.822 40,4 
9.704 26,4 
5.710 15.5 
1.853 5,0 
4.621 12,6 

K a n t . H A M M E 

(9.805 
(4.670 
(1.470 

(80 
(888 

57,7) 
27,5) 

8,6) 
0,4) 
5,2) 

K a n t . Z E L E 

. (1.127 56.3) 
(4.820 24.1) 
(2.641 13,2) 

(136 0,6) 
(838 4.2) 

8.146 
4.787 
2.144 

93 
1.697 

9 302 
3,896 
4.595 

133 
1.891 

48,3 
28,3 
12.7 

10.0 

46.9 
19,7 
23,2 
0,7 
9,5 

Arr. Sint-Niklaas 
CVP 
Soc. 
Lib. 
Kom. 
VU 

(63.394 56,5) 
(30.874 27,5) 

(7.889 7,0) 
(1.264 1,1) 
(8 643 7,7) 

50.596 
24.963 
12.602 

1465 
21.843 

45,3 
22,3 
11,3 

1,3 
19,6 

K a n t S T - N I K L A A S 

CVP 
Soc. 
Lib. 
Kom. 
Volksunie 

13.116 38,1 
8.944 26,0 
4.611 

485 
13,4 

1,4 
7.218 20,9 

K a n t . L O K E R E N 

CVP 
Soc. 
Lib. 
Kom. 
VU 

CVP 
Soc. 
Lib. 
Kom. 
VU 

(9.548 50,6) 
(5.609 29,7) 
(2.655 14,0) 

(325 1,7) 
(716 3,8) 

K a n t . T E M S E 

(13.272 57,1) 
(6.891 29,6) 
(1.450 6,2) 

(314 1,3) 
(1.299 5,5) 

7.962 42,9 
4.966 26,8 
3.363 18.1 

315 1,7 
1.914 10,3 

10.329 41.8 
7.995 32,4 
2.422 

407 
3.512 

9,8 
1,7 

14,2 

K a n t . S T - G I L L I S - W A A S 

CVP 
Soc. 
Lib. 
Kom. 
VU 

(13.180 
(3.242 

(783 
(76 

(1.903 

68,7) 
16,9) 
4,0) 
0,4) 
9.9) 

11.426 
2.593 
1.190 

123 
4.314 

58,1 
13,2 
6.0 

21,9 

K a n t . B E V E R E N - W A A S 

CVP (10.985 64,8) 8.191 48,5 
Soc. (3.889 22,9) 2.464 14,6 
Lib, (597 3.5) 1.045 6-1 

(vervolg blz 14) 
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S B 

PERSSPIEGEL 

drie partijen zal ontstaan. De meer 
extreme elementen, of deze die de in
vloed ondergaan van de extremistische 
invloeden, zullen niet te vinden zijn voor 
een compromis dat niet anders dan aan 
de gematigde kant kan liggen. Inzonder
heid de nederlandstalige C.V.P. zal op 
haar hoede zijn voor deze formule, die 
haar macht en invloed in de politieke 
•weegschaal meer zou kunnen afremmen 
dan eender welke andere formule, ten 
voordele van het Vlaamse extremisme. 
Bovendien zullen de socialisten beducht 
zijn dat ze, na het voltooien van de grond
wetsherziening uit de coalitie zouden 
kunnen gemaneuvreerd worden. Ten 
slotte, en dit blijkt nog wel het ergste 
risico, zou een der drie partijen vermoe
delijk uit electorale berekening, na twee 
of drie jaar vluchtmisdrijf kunnen plegen, 
om de voordelen van de oppositiestelling 
bij de volgende verkiezingen in de zeilen 
te kunnen krijgen. Een tripartite is, der
halve zeker geen stabiele regeringscoiii-
binatie. 

ten die maandag op zinrijke wijze ^^'er-
den geuit. Laat ons toe de schouders op 
te halen... Men heeft in het Belgisch par
lement, in de weinig roemrijke tijd van 
liet V.N.V. en het Rexisme, voor moei
lijker situaties gestaan dan deze die van
daag door de aanwezigheid van enkele 
«. Volksunie » of andere federalisten 
wordt geschapen. 

Men moet ons dan niet komen vertel
len dat het succes van de P.V.V. schrik
wekkende problemen doet rijzen. De 
tandem Lefèvre-Spaak heeft een moei
lijke opvolging achtergelaten, en niemand 
is er over \erwonderd. 

W. Luyten. 

BECO 
BRANDSTOFFEN 

Tel. (03>32Ü4 T3-38 02.10 

« Er zal geween zijn en t a n d e n g e 
k n a r s » di t bijbels motief k a n ge
p l ak t worden op de reak t i es v a n de 
CVP en BSP-ers . Onder de PVV-la -
ding die m e n h e t p a r l e m e n t heef t 
b innen « g e b a r n u m d » komen de a n 
t i -Vlaamse ho rens reeds doors teken. 
Het belooft een pe r sp r i sma meer d a n 
een persspiegel te worden in de vol
gende j a r e n w a n t de n u a n c e s lopen 
fel ui teen. 

VOLKSGAZ 
i s erg r ancuneus en zegt mokkend 

« da t ze he t nu m a a r zelf doen ». 
iJEen w ins tpun t is er in de reak t i es 

van Jos Wij zijn n ie t l anger zwar-
t^ji m a a r een soort r ab i a t e n a t i o n a -
l i t n genre de Ierse S inn-Fe ine r s . 

I De kern ^ van Jos a r t ike l is een 
nieuwe l iefdesverklar ing a a n de CVP 
om .och m a a r he t gestoorde h u w e 
lijk voort te zet ten. 

<' Het c h r s t e n - d e m o c r a t i s c h e le -
m e n ' 1$ zondag h e t t rouws t geb 'even. 
G a a ' men he t a a n d u r v e n h e t n u voor 
he t 'loofd te s to ten, door de pa r t i j 
eéii bru'i's'ce koer sve rander ing te 
dóen onde'-''^nan en a a n te s tu r en op 
s amenwerk ing m e t de l iberalen? 
G a a n de c h r i s t e n - d e m o c r a t e n d i t 
dekken? De beslissing zal reeds zeer 
vroe-i d ienen te vallen, w a n t zij k a n 
mede bepalend worden bijv. voor de 
samens te l l ing van de Bestendige, De
pu ta t i e s . W'irdt d a a r een soort van 
a lgemene exclusieve tegen de socia
listen u i tgesproken, zoals reeds in 
B r a b a n t he t geval 11 kt te zijn, ver
mi t s m e n d a a r in zeven h a a s t e n de 
overeenkomst tuss n CVP en PVV 
vernieuwde, dan kan de BSP op on 
w e e r s t a a n b a r e wijze n a a r een n a t i o 
na le oppositie worden gedreven, doch 
d a n ' ' t aa t voor de chr is te l i jke demo
cra t i e h e t s ignaal op s torm. 

Dit alles wordt nog op supp lemen
ta i re wijze doorkruis t door h e t feit 
d a t de chris tel i jke democra t ie n ie t 
ongevoelig zal zijn voor de toegeno
m e n d rukk ing van de Volksunie die. 
al heef t zij waarschi jn l i jk ook wat 
s t e m m e n van de BSP afgenomen, in 
wezen een rechtse pa r t i j blijft, w a a r 
in zich, om n u eens n ie t m e t de ver 
gel i jkingen u i t de tweede wereldoor
log voor de dag te komen, een soort 
Van gevaar l i jke S i r m - F e i n - m e n t a l i -
t e i t ontwikkel t . 

Na verkiezingen zoals die van eer 
gis teren zou h e t n o r m a a l zijn d a t 
m e n a a n de zegevierende opposit ie 
kon zeggen : « Doet h e t n u m a a r 
eens zelf en p robee r t h e t be te r te 
doen! ». 

Standaard 
Zwenking nummer zoveel. Na voor de 

verkiezingen weer een van de meest 
geraffineerde anti-Volksunie-kampagnes 
gevoerd te hebben, weet de smalle De 
Smaele « ce vendeur de papier maché » 
hoe laat het is. Van af maandag begonnen 
de simpatieblijkjes tegenover de Volks
unie. Kwestie van de papierverkoop 
blijven te verzekeren. 

Uit West-Vlaanderen krijgen we nu 
niet langer foto's van Fiers, maar onder 
een foto van onze nieuwe kamerheer Mik 
Babyion, neergeknuppeld door de Brus
selse politie in de Mars op Brussel, staat 
volgend onderschrift. 

In de « mars op Brussel » van 14 okto
ber 1962 werd de nieuwe VU-volksver-
tegenwoordiger voor Roeselare-Tielt, Mik 
Babyion, door de Brusselse politie « bij
gewerkt ». Het dokument van daadwer
kelijk Vlaams martelaarschap heeft de 
voorbereiding van de parlementaire loop
baan in de twee en een half daaropvol
gende jaren niet geschaad. De politionele 
mokerslagen openden de deuren van de 
Wetstraat, een biezonderheid die men 
aan alle ordehandhavers zou dienen mee 
te delen, tot stichting en vermaak van 
velen... 

HET BELANG YANUHBURC 

Overschouwt het terrein van de moge
lijke kombinaties en vreest een tri
partite omwille van de reakties van de 
«c Vlaamse ekstremisten ». 

Een driepartijen-regering voor een 
beperkte duur, zou alleen maar kunnen 
verantwoord worden met het oog op de 
grondwetsherziening. Deze operatie wordt 
praktisch alleen mogelijk door de samen
werking met de liberalen, doch deze 
zullen hun condities stellen, inzonder
heid met betrekking tot art. 3 bis, voor 
hetwelk ze de grondwetscommissie ver
laten hebben. 

Tegen deze formule pleit, dat automa
tisch een interne oppositie in elk van de 

DE NIEUWE GIDS 
Doet een kolossale bekentenis. Zij 

hebben « vergissingen » begaan. Zij heb
ben namelijk mee opgestapt in de Mars 
op Brussel met een plaatje « Geen facili
teiten » goed wetend dat zij ze toch 
gingen goedkeuren. 

Dit is de schoonste toegeving over 
« bedrog » van Jan publiek, die we zoal 
te lezen kregen de laatste jaren. 

Aan de achteruitgang in de Vlaamse 
provincie, deels ten voordele van de 
Volksunie, deels ten voordele van de 
P.V.V., liggen veel oorzaken, waarover 
wij het niet dadelijk zullen hebben. Naar 
onze opvatting ligt de oorzaak minder 
bij de gewone sleet die partijen onder
gaan ingevolge regeringsverantwoorde
lijkheid dan wel bij sommige vergissin-
geji die door de partij werden begaan. 

De partij steunde op het patlemehtaire 
vlak al de initiatieven van de regering 
maar onthield er zich van ze ten aanzien 
van de openbare opinie te verdedigen. 
Men liet verstaan dat men na de verkie
zingen met een verse lei voor de dag 
zou komen, alsof men beschaamd was 
over wat men op de vorige lei had ge
schreven. 

Toen men de taalwetten goedkeurde, 
kwamen sommige Vlaamse C.V.P.-verte-
genwoordigers verklaren dat zij die wet
ten met « de dood in het hart » hadden 
goedgekeurd, alsof zij het nodig vonden 
aan de Volksunie argumenten aan de 
hand te doen om zelf als verraders van 
Vlaanderen gebrandmerkt te worden. 
Men liep in een mars op Brussel waar 
ontelbare spandoeken en borden werden 
gedragen tegen « faciliteiten » terwijl 
men wel wist dat men enkele weken later 
dergelijke faciliteiten zou goedkeuren, 
enz. Dat zijn slechts enkele van de ver
gissingen die wij hier terloops melden. 

LE MATIN 

Van Franstalige liberalen tot zogezegde 
Vlaamse (zie Nieuwe Gazet) wordt het 
nu : Beige avant tout, niet laten beïn
vloeden door het sukses van de Vlaams-
radikalen. 

Het land is onbestuurbaar geworden. 
Het extremisme zegeviert en zal elke 
eendrachtige nationale politiek onmoge
lijk maken... enz. enz. 

Ziedaar, onder vele andere de gedach-

GELD VANAF 3,75 % 
Loon t rekkenden tot iüü ÜOO 

Zelfstand. , Landbouwers to t 50Ü 000 
Auto grond, e igendom tot 100 % 

kredie t gee^ voorschot nodig 
20 000 - 3 6 X 6 4 2 100.000=60X1996 
50.000=60X998 100.000=120X1092 
Tele t (03) 35 98.85 to t 21 nur of 
schrijf F.B Bisscboppenbof laan 69 
te Deurne - Antw Ik kom tbu is . 

G E L D 
10.000 
50.000 
100.000 

brengt 
brengt 
brengt 

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

Voor inlichtingen. 

1000 
5.000 
10.000 
TeL 

per 
per 
per 

jaar 
jaar 
jaar 

03/45.47.97 

Wij vragen n a m e n s BELAP, A G. 
Bazel, Zwi t se r land , voor o r g a n i s a 
t ie en verkoop van zijn e lek t r . 
w w k « n 4 a fzu ig f i l t e r appa raa t (ver -
sctiltnerrfle' iHödÊIlën) " voof v e r o n t 
re inigde luch t In toi let en keuken , 
een zel fs tandige dealer tn één der 
provincies Oos t -V laande ren , 
B r a b a n t , L imburg . Zij, die iets we -
t r n op te bouwen met een zeer 
a a n t r e k k e l i j k a r t ike l en k u n n e n 
beschikken over ± 75.000 fr ( a a n 
koop eers te voo r r aad ) gelieven t e 
schr i jven n a a r De Buck-Van der 
Paa l , Gro te S teenweg, 481. Ber -
c h e m - A n t w e r p e n . ( I n v o e r d e r s ) . 

Archi t 35 3 t e rug uit bul tenl . 
goed fl voork sympt . sport , 
a a n g e n ka rak t . vermog eoede 
posit gebrek rel zk t levensl 
k n a p ]ge vrouw hulsel s p o n t 
ru imd on twlkk Schr Pos tbus 33 
Leuven Geen Agen t schap 

M I D D E L K E R K E 
Op z a t e r d a g 8 mei officiële ope 
n i n g van «Vlaams Huis Were Di» 

de S m e t de Naeyer l aan 19, 

Middelkerke 
Gezellig samenz i jn . S a m e n z a n g 
Al le rhande ve r rass ingen . Een ie 
der welkom. A a n v a n g 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 3D GROOTSTE TUSSEN DE 
24.455 BOUV^BEDRIJVEN 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. 

WdRIJK, PRINS BOUDEWIJNLAAN, 323. TEl. 4f.37.30 
ANTWERPEN, SCHUnERSHOFSTRAAT, 19. TEl. 32.92.18 
GENT, ONDERBERGEN, 43 TEL. (09) 25.19.23 
CENK, 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 
\ Bouwtijdingen 
i Home building blad van het 
I Algemeen Bouwbedrijf Kunnen ! 
i Deze bon behoorlijk ingevuld en ons j 
: teruggestuurd geeft recht op gratis j 
: taarabonnement. 

: Naam : . _ « . « _ . ^ * « . _ * » « . » _ _ ~ : 

Adres : . _ . « . _ . . . « « _ « « » - - - : 

: Handtekening : ; 

file:///erwonderd
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ZETELVERDELING SENAAT 

Arrondissement Antwerpen 
Arrondissement Meclielen-Turnliout 

PROVINCIE ANTWERPEN 

Arrondissement Brussel 
Arrondissement Leuven 
Arrondissement Nijvel 

PROVINCIE BRABANT 

PROVINCIE LIMBURG 

Arrondissement Hoei-Borgworm 
Arrondissement Luik 
Arrondissement Verviers 

PROVINCIE LUIK 

PROVINCIE LUXEMBURG 

PROVINCIE NAMEN 

Arrondissement Gent-Eekio 
Arrondissem. Dendermonde-St-Niklaas 
Arrondissement Aalst-Oudenaarde 

PROVINCIE OOST-VUANDEREN 

Arrondissement Kortrijk 
Arrondissement Roeselare 
Arrondissement Veurne 
Arrondissement Bruaae 

PROVINCIE WEST-VLAANDEREN 

Arrondissement Thuin-Charleroi 
Arrondissement Mons-Soignies 
Arrondissement Doornik-Aat-Moeskroen 

PROVINCIE HENEGOUWEN 

CVP 
65 61 

4 4 
4 4 

8 8 

2 2 
4 4 
1 2 

7 8 

5 4 

2 2 
1 2 

3 4 

2 2 

2 2 

3 4 
2 2 
2 2 

7 8 

2 2 
1 2 
1 1 
2 2 

6 7 

1 2 
1 1 
1 1 

3 4 

BSP 
65 61 

3 4 
2 2 

5 6 

2 5 
2 2 
2 3 

6 10 

1 1 . 

2 2 
2 4 
1 1 

5 7 

0 1 

1 3 

1 2 
1 1 
1 1 

3 4 

1 2 

1 1 
1 1 

3 5 

4 4 
2 4 
1 1 

7 9 

PW 
65 61 

1 1 
1 -

2 1 

4 3 
2 1 
2 -

8 4 

1 -

2 1 
1 -

3 1 

1 -

1 -

1 1 
1 

1 -

2 2 

1 1 

1 1 

2 1 
1 -
1 1 

4 2 

KOM 
65 61 

^ ^ 

— — 

1 -

1 -

— — 

1 -

1 -

— _ 

— _ 

— — 

— — 

— — 

_ _ . 

1 1 

1 1 

VU 
65 61 

2 1 

2 1 

— — 

— — 

— — 

— — 

— - — 

_ — 

1 -
1 -

1 

2 1 

__ — 

_ — 

— — 

— — 

FDF 
65 61 

^^m ^^m 

— — 

1 -

1 -

— — 

— — 

— — 

— — 

— — 

— — 

— — 

— -

- -

— — 

— — 

AMERIKAANSE STOCK 

Vlasmarkt 16 Gent. 
Hopland 51 Antwerpen. 

Legerartikelen Kampinggereed-
schap - Regenartikelen - Botten -

enz enz 

Het nuis met de grootste keus en 
de laagste prijzen 

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

KOOP BIJ ONZE ADVERTEERDERS 

DE B E S T E PARTIJ . , 

Interfonie 
GeluidsTersteriiing In d« perfeWtie voor 
«alen • reklaraewagen» kerken huis
kamers enz... 

Wendt U in vertrouwen tot : 
ELECTRO AROUSTIEK 

DE GELUIDSBRON 
Lange Leemstraat, J a 
ANTWERPEN Tel. : 33.04.95. 

.{adio • 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 speciale voorwaarden 

n ZEKERHEID 
D REGELMAAT 
D MAXIMUM KANS 
O MAXIMUM LOTEN 
O INCOGNITO verzekerd 

TREKKING OP 31 HEI 
eaOOOjOOO'loten 

de NATIONALE 
LOTERIJ 



14 Of VOLKSUNli 

Kom. 

vu 
CVP 
Soc. 
Lib. 
Kom. 
VU 

CVP 
Soc. 
Lib. 
Kom. 
VU 

CVP 
Soc. 
Lib. 
Kom. 
VU 

KAMER 
(151 0,6) 140 

(1.312 7,7) 5.027 29,8 
Kant. W E I T E R E N 

(13.946 52,2) 11.966 45,2 
(7.914 29,6) 8.456 31,9 
(2.235 8,3) 2.647 10,0 

(210 0,7) 259 0,9 
(2.263 8,4) 3.136 11,8 

Kant. NEVELE 

Arr. Aalst 
(60.279 39,1) 
(42.891 27,8) 
(32.362 21,0) 
(3.777 2,4) 

(14.635 9,5) 

51.092 30,6 
36.903 22,1 
41.013 24,6 
3.936 

21.231 
2,3 
14,7 

Kant. ZOTTEGEM 
41,7) 
27,3) 

(7.263 
(4.757 
(3.483 20,0) 
(124 0,7) 

(1.759 10,1) 

6.056 
3.853 
4.893 
115 

2.583 

34,5 
22,0 
27,9 

14,7 

Kant. G E R A A R D S B E R G E N 
CVP 
Soc. 
Lib. 
Kom. 
VU 

CVP 
Soc. 
Lib. 
Kom. 
VU 

CVP 
Soc. 
Lib. 
Kom 
VU 

CVP 
Soc. 
Lib. 
Kom 
VU 

(7.768 39,4) 
(7.100 36.0) 
(3.052 15,5) 

(833 
(930 

33,3 
29,5 

4,2) 
4,7) 

6.454 
5.724 
4.819 24,8 

770 3,9 
1.608 8,3 

Kant HERZELE 
(12.521 43,)3 

(6.518 22,5) 
(7.016 24,3) 

(243 0,8) 
(2.563 8,8) 

10.793 
5.430 
8.379 

295 
4.151 

Kant. NINOVE 
(10.899 

(8.516 
(5.304 
(1.017 
(2.150 

39,0) 
30,5) 
19,0) 
3,6) 
7,7) 

Kant. A A L S T 
(21.828 36,3) 
(16.000 26,6) 
(13.507 22,4) 

(1.560 2,5) 
(7.233 12,3) 

8.999 
7.922 
6.911 
1.118 
3.324 

19.780 
13.949 
16.103 

1.643 
9.479 

37,1 
18,7 
28,8 

14,3 

31,8 
28,0 
24,4 
4,0 
8,0 

31,3 
23,2 
26,8 

2,7 
15,9 

Arr Gent-Eeklo 
CVP 
Soc. 
Lib. 
Kom. 
VU 

CVP 
Soc. 
Lib. 
Kom. 
VU 

CVP 
Soc. 
Lib. 
Kom. 
VU 

CVP 
Sic . 
Lib. 
Kom. 
VU 

CVP 
Soc 
Lib • 
Kom. 
VU 

CVP 
Soc. 
Lib. 
Kom. 
VU 

CVP 
Soc. 
Lib. 
Kom. 
VU 

CVP 
Soc. 
Lib. 
Kom. 
VU 

(166.079 
(94.656 
(38.109 
(3.536 

(23.824 

50,5) 
28,8) 
11,6) 
1,0) 
7,2) 

145.817 
77.670 
56.364 
5.398 

39.532 

Kant. GENT 
(42.926 38,0) 
(42.893 
(15.094 
(2.138 
(8.586 

37,9) 
13,3) 
18,) 
7,6) 

36.827 
35.594 
22.957 
2.932 

13.320 

44,9 
23,9 
17,3 
1.6 

12,1 

32,9 
31,8 
20,5 

2,6 
11,9 

Kant. EEKLO 
(13.770 58,4) 
(5.117 21,7) 
(2.681 113,) 

(181 0,7) 
(1.748 7,4) 

13.459 569 
3.864 16,4 
3.833 16,3 

281 1,2 
2.149 9,1 

Kant. K A P R U K E 
(7.498 
(1.336 

(426 
(22 

(297 

78,1) 
13,9) 
4,4) 
0,2) 
3,1) 

6.765 
945 
844 
51 

615 

Kant. LOCHRISTI 
(8.278 
(3.403 
(3.114 

(49 
(580 

53,5) 
22,0) 
20,1) 

0,3) 
3.7) 

Kant. DEINZE 
(10.720 

(4.271 
(1.726 

(79 
(1.551 

58,2) 
23,2) 

9,3) 
0,4) 
8,4) 

6.083 
2.413 
3.667 

95 
1.216 

9.960 
3.667 
2.024 

144 
3.126 

73,4 
10,2 
9,2 
0,6 
6,7 

45,1 
17,9 
27,2 

9,0 

52,6 
19,3 
10,6 

16,5 

Kant. OOSTERZELE 
(14.228 53,3) 
(6.097 22,8) 
(4.681 17,5) 
(113 0,4) 
(1.449 5,4) 

12.357 46,6 
4.508 17,0 
6.725 25,3 
220 0,8 

2.689 10,1 

Kant. ZOMERGEM 
(9.366 72,9) 
(1.854 14,4) 
(776 6,0) 
(40 0,3) 

(794 6,1). 

8.340 
1.624 
1.025 
109 

1.554 

65,9 
12,8 
8,1 

12,2 

CVP 
Soc. 
Lib. 
Kom. 
VU 

CVP 
Soc. 
Lib. 
Kom. 
VU 

CVP 
Soc. 
Lib. 
Kom. 
VU 

CVP 
Soc. 
Lib. 
Kom. 
VU 

CVP 
Soc. 
Lib. 
Kom. 
VU 

CVP 
Soc. 
Lib. 
Kom. 
VU 

(7.829 
(1.575 

421 
(22 

(1.967 

66,5) 
13,3) 
3,5) 
0,1) 

16,6) 

5.420 54,9 
1.008 10,2 

421 4,3 
42 0,4 

2.986 30,2 

Kant. A S S E N E D E 
(7.833 
(5.702 
(1.200 

(72 
(387 

51,4) 
37,4) 
7,8) 
0,4) 
2,5) 

6.954 
5.407 
1.580 

87 
789 

46,9 
36,5 
10,7 
0,6 
5,3 

Kant. N A Z A R E T 
(8.868 
(2.260 
(1.864 

(61 
(1.094 

61,8) 
15,7) 
13,0) 
0,4) 
7,6) 

7.811 
1.800 
3.254 

161 
1.993 

Kant. LEDEBERG 
(11.293 40,3) 
(10.728 38,3) 
(3.203 11,4) 

(319 1,1) 
(2.293 8,1) 

10.246 
8.818 
4.840 

532 
3.617 

Kant. EV ER GEM 
(17.117 55,8) 

(7.674 25,0) 
(2.613 8,5) 

(390 1,2) 
(2.667 8,7) 

14.376 
6.510 
4.413 

540 
4.568 

Kant. W A A R S C H O O T 
(6.353 
(1.746 

(311 
(50 

(411 

71.4) 
19,6) 
3,5) 
0,5) 
4,6) 

5.629 
1.441 

760 
94 

766 

52,0 
11,9 
21,6 

1,0 
13,2 

36,5 
31,4 
17,2 

1,8 
12,9 

47,2 
21,4 
14,5 
1,7 

15,0 

64,8 
16,6 
8,8 
0,9 
8,8 

Arr, Oudenaarde 
CVP 
Soc. 
Lib. 
Kom. 
VU 

Kant. 
CVP 
Soc. 
Lib. 
Kom. 
Volksunie 

(35.376 48,9) 
19.261 26,6) 

(15.147 20,9) 
(729 1,0) 

(1.739 2,4) 

28.819 41,0 
16.430 23,3 
19.911 28,3 

902 1,2 
4.178 5,9 

OUDENAARDE 
10.184 43,9 
4.869 21,0 
6.345 27,4 
165 0,7 

1.629 7,2 

Kant. S T - M A R I A - H O R E B E K E 
CVP 
Soc. 
Lib. 
Kom. 
VU 

(5.228 
(1.805 
(2.441 

(27 
(215 

53,8) 
18,5) 
25,1) 
0,2) 
2,2) 

4.195 
1.355 
3.191 

47 
534 

45,0 
14,5 
34,2 

Kant. N E D E R B R A K E L 
CVP 
Soc. 
Lib. 
Koim. 
VU 

(4.281 
(2.581 
(1.807 

(145 
(231 

47,3) 
28,5) 
19,9) 

1,6) 
2,5) 

4.042 
2.326 
3.066 

197 
543 

Kant. K R U I S H O U T E M 
CVP 
Soc. 
Lib. 
Kom. 
VU 

Soc. 
CVP 
Lib. 
Kom. 
VU 

(6.114 
(906 

(2.031 
(29 

(236 

65,6) 
9,7) 

21,8) 
0,3) 
2,5) 

Kant. R O N S E 
(8.321 
(8.083 
(3.304 

(394 
(347 

40,6) 
39,5) 
16,1) 
1,9) 
1,7) 

5.192 
793 

2.215 
45 

648 

7.086 
5.225 
5.107 

412 
823 

39,7 
22,8 
30,1 

1.9 
5,3 

58,3 
8,9 

24,0 
0,5 
7,3 

38,0 
28,0 
27,4 
2,2 
4,4 

WEST - VLAANDEREN 
CVP 
Soc. 
Lib. 
Kom. 
VU 

(342.145 55,3) 
(186.558 30,1) 

(61.283 9,9) 
(2.861 0,4) 

(21.267 3,4) 

276.271 
141.570 
72.925 

6.010 
72.959 

48,0 
24,6 
12,6 
1,0 

12,6 

Arr. Brugge 
CVP 
Soc. 
Lib. 
Kom. 
VU 

CVP 
Soc. 
Lib. 
Kom. 
VU 

CVP 
Soc. 
Lib. 
Kom. 
VU 

(64.875 51,5) 
(43.850 34,9) 
(11.445 9,0) 

(5.760 4,5) 

55.278 43,2 
38.495 30,1 
16.449 12,8 
1.189 0,9 

16.308 12,7 

Kant. B R U G G E 
(56.461 50,8) 
(38.714 34,8) 
(10.573 9,5) 

(5.292 4,7) 

Kant. T O R H O U T 

47.744 42,5 
33.890 30,2 
15.173 
1.098 

14.244 

13,5 
0,9 

12,7 

(8.414 
(5.136 

(872 

56,5) 
34,5) 

5.8) 

(463 3,1X 

7.450 
4.343 
1,235 

102 
1.848 

49,7 
28,9 
8,2 

12,3 

Arr. leper 
CVP 
Soc. 
Lib. 
Kom. 
VU 

(37.415 52,2) 
(17.483 24,4) 
(14.471 20,2) 

(2.228 3eel) 

28.666 47,7 
11.822 19,1 
13.062 21,7 

618 1,0 
5.884 9,8 

Kant. POPERINGE 
CVP 
Soc, 
Lib. 
Kom. 
VU 

(4.884 52,6) 
(1.878 20,7) 
(2.073 22,3) 

(438 4,7) 

Kant. MESEN 

3.3.859 42,0 
1.370 14,9 
2.931 31,9 

47 0,5 
973 19,6 

CVP 
Soc. 
Lib. 
Kom. 
VU 

(4.477 47,6) 
(2.691 28,6) 
(2.019 21,4) 

(210 2,2) 

2.024 
917 
824 
33 

432 

46,6 
21,5 
19,8 

10,1 

Kant. R O E S B R U G G E 
CVP 
Soc. 
Lib. 
Kom. 
VU 

CVP 
Soc. 
Lib. 
Kom. 
VU 

CVP 
Soc. 
Lib. 
Kom. 
VU 

(3.490 
(425 
(941 

69,6) 
8,4) 

18,7) 

(156 3,1) 

Kant. P A S S E N D A L E 

2.868 
434 
912 

9 
522 

60,4 
9,1 

19,2 
0,2 

11,0 

(2.356 
(755 
(638 

61.0) 
19,5) 
16.5) 

(112 2,9) 

Kant. W E R V I K 
(8.537 48,4 

(5.646 32,0) 
(3.154 17,8) 

(299 1,7) 

2.099 55,0 
730 19,1 
595 15,6 
22 

366 9,6 

Kant. lEPER 
CVP 
Socialisten 
Liberalen 
Kommunisten 
Volksunie 

5,469 
2.976 
1.978 

279 
805 

12.041 
5.342 
5.933 

224 
2.741 

47,5 
25,8 
17,1 
2,4 
6,9 

Roeselare - Tielt 
CVP 
Soc. 
Lib. 
Kom. 
VU 

(81,913 67,8) 
(27.597 22,5) 
(5.369 4,3) 

(6.410 5,2) 
5,7 Vlaams Front 

68.022 56,0 
25.508 21,0 

6.169 
678 

20.918 17,2 
115 0.1 

5,0 
0,5 

Kant. RUISLEDE 
CVP (5.481 79,7) 4.850 67,6 
Soc. (882 12,0) 866 12,0 
Lib. (243 3,3) 239 3,3 
Kom. 22 0,3 
VU (357 4,8) 1.189 16,5 
Vlaamse Dem. 5 

Kant. H O O G L E D E 
CVP 
Soc. 
Lib. 
Kom. 
VU 
Vlaamse 

(7.639 72,3) 
(1.983 18,7) 

(447 4,2) 

(483 4,5) 
Demokraten 

4.749 55,9 
1.544 18,1 

419 4,9 
42 

1.738 20,5 
7 

Kant. A R D O O I E 
CVP (5.739 69,6) 4.750 59,1 
Soc. (1.707 20,7) 1.556 19,4 
Lib. (405 4,9) 512 6,4 
Kom. 41 0,5 
VU ((393 4,7) 1.174 14,6 
Vlaamse Dem. 6 

Kant. TIELT 
CVP (12.063 72,5) 10.004 62,2 

16,9 
4,9 

15,4 

Soc. (3.045 18,3) 
Lib. (772 4,6) 
Kom. 
VU (725 4,4) 
Vlaamse Demokraten 

2.727 
798 
40 

2.483 
26 

62,4 
18,9 
4,4 

13,5 

Kant. MEULEBEKE 
CVP (7.274 71,0) 6.239 
Soc. (1.965 19,2) 1.894 
Lib. (537 5,2) 443 
Kommunisten 47 
VU (461 4,5) 1.357 
Vlaamse Demokraten 13 

Kant. OOST-ROZEBEEK 
CVP (7.745 76,2) 6.370 63,5 
Soc. • (1.455 14,3) 365 3,6 
Kommunisten 37 0,4 
VU (531 5,2) 1.816 18,1 

Kant. R O E S E L A R E 
CVP (22.233 61,3) 18.890 49,1 
Soc. (10.275 38,3) 8.725 22,7j 
Lib. Cl.209 4,7) 2.252 5,8 

Kommunisten 
VU 
Vlaamse 

CVP 
Soc. 
Lib. 

(2.017 
Dem. 

5,5) 

Kant. IZEGEM 
14,379 62,7) 
(6.285 27,4) 

(825 
Kommunisten 
VU (1.423 
Vlaamse Dem. 

3,6) 

6,2) 

256 
8.253 

32 

12.102 
6.345 
1.167 

196 
3.372 

20 

0,6 
21,5 

52,1 
27,3 

5,0 

14,5 

Arr. Veurne' 
Diksmuide-
Oostende 

CVP 
Soc. 
Lib. 
Kom. 
VU 

(57.601 47,2) 
(39.190 32,1) 
15.810 12,9) 
(2.861 2,3) 
(2.428 1,9) 

44.337 
29.039 
23.955 
1.869 

16.375 

36,9 
24,2 
19,9 
1.5 

13.6 

Kant. O O S T E N D E 
CVP (17.341 35,5) 
Soc. (18.610 38,1) 
Lib, (7.719 
Kommunisten 
VU (2.046 

15,8) 

4,1) 

15.117 31,0 
13.685 28,1! 
12.023 24,71 
1.424 2,9 
5.790 11,9 

CVP 
Soc. 
Lib. 
Kom, 
Volksunie 
Sobry 

K a n t V E U R N E 
(9.906 54,2) 
(4.907 26,8) 
(2.253 12,3) 

(815 4,4 

8.447 46,2 
3.066 16,8 
3,571 

101 
2,380 

710 

19,5 

13,0 
3,9 

Kant. N I E U W P O O R T 
CVP 
Soc 
Lib. 
Kom. 
V.U. 

CVP 
Soc. 
Lib. 
Kom. 
V.ü. 

CVP 
Soc. 
Lib. 
Kom. 
V.U. 
Sobry 

(3.780 50,2) 
(2.326 30,8) 

(899 11,9) 

(308 4,0) 

Kant. GISTEL 
(10.339 51,3) 
(6.189 30,7) 
(2.413 11,9) 

(1.009 5,1) 

2.700 
2.041 
1.222 

68 
996 

8.378 
4.526 
3.405 

147 
2.5()9 

Kant. DIKSMUIDE 
(16.235 
(7.158 
(2.526 

59,7) 
26,3) 
9,3) 

(1.111 4,0) 

9.695 
5.721 
3.734 
129 

4.740 
1.994 

CVP 
Soc. 
Lib. 
Kom. 
V.U. 

CVP 
Soc 
Lib. 
Kom. 
V.U. 

CVP 
Soc 
Lib. 
Kom. 
V.U. 

CVP 
Soc 
Lib. 
Kom. 
V.U. 

CVP 
Soc. 
Lib. 
Kom. 
V.U. 

CVP 
Soc. 
Lib. 
Kom, 
V.U. 

Arr. Kortrijk 
(99.341 
(58.438 
(14.188 

56.3) 
33,1) 
8,0) 

(4.441 2,5) 

79.968 
36.706 
13.290 
1.658 

13.474 

36,3 
27,5 
16,4 
0,9 

13,4 

42,7) 
23,0 
17,3 

13,1 

37.2 
22,0 
14,3 

18,2 
7.6 

54,7 
25,1 
9.1 

9,2 

Kant. M O O R S E L E 
(7.561 60,6) 7.522 
(3.978 31,9) 2.876 

(640 5,1) 743 
57 

(291 2,3) 923 

Kant. A V E L G E M 
(5.320 
(3.094 
(1.265 

53,7) 
31,2) 
12,7) 

(222 2,2) 

5.136 
3.091 
1.383 

82 
646 

Kant. KORTRIJK 
(36.770 
(15.483 
(5.513 

16,5) 
25,9) 
9,2) 

(1.946 3,2) 

34.260 
12.951 
5.985 
528 

7.066 

Kant. H A R E L B E K E 
(18.930 
(8.122 
(1.720 

64,1) 
27,5) 
5,8) 

(721 2,4) 

Kant. MENEN 

18.497 
7.643 
1.995 

290 
2.192 

(15.280 
(12.817 
( 2.799 

48 ) 
40,3) 
8,8)-

(877 2,7) 

14.209 
10.145 
3.184 

701 
2.649 

47,7. 
28,7, 
12,8 

6,0 

56.t 
21,2 
9,8 
0,8 

11,5 

60,2 
24,8 
6.4 
0,9 
7,1 

45,8 
32,7i 
10,2 
2,2 
8,5 

Verantw. uitg. Mr F. Van 
der Eist, Beizegemistraat 20 
Brussel 12. 



M VOLKSUNIE 
15 

zoekertjes 
Gevraagd jonge vrouw, be

diende voor firma Deurne-Ant-
werpen. Telef. - dactylo - hulp-
boekh. - ned^ frans en indien 
mogelijk enige begrippen van 
duits. Schrijv. bur. blad. 

DS 

ANTWERPEN 

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

Giaag meldmg p-a G Van In . 
Predikherenrel 20 Bmgge tel. 
375 99 

D9 

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 

SCHIUÖE-HALLE 

Groot overwmnmgsbal Dit op 
zaterdag 12 j u m in de feestzaal 
van de « Toveitluit », Tumhou t -
baan 7 Halle 

Elke Vlaams Nationalist van 
he t kanton Zandhoven en van ver 
daarbuiten woidt hartelijk uitge
nodigd de overwinning op epn vro
lijke en echte Vlaamse wijze mee 
te vieren 

Dooi repressie getroffen persoon 
vraagt lenmg aan te gaan, kap 
60 000 fi , terugb met mberest, 
duur 5 Jaar Zeer eerlijk Zich wen
den bureel blad onder nummer 
D l l 

ZUID-AFRIKA 

Door de geweldige u i tb re i 
ding van de i n d u s t r i e in Zuid-
Afrika, is er een gro te behoef
te on t s t aan aan mensen , in 
vri jwel ' l ie mogeli jke vakken 

Te F o t c h e l s l i o o m , is d r i n 
gend nodig een graf isch vak 
man, t w. Machineze t te r voor 
plat- en adve r t en t i e z e t w e r k 

Beginloon is fr 2800 per 
week van 40 uur Dr ie weken 
vacant ie per jaar + fr 5250 
toeslag Indien o v e r w e r k per 
week eers te 6 u i e n 33 %, 
volgende 4 uren 50 % en alle 
over ige u ren 100 % toeslag 
Kinderen o n d e r 18 jaar komen 
voor belas t ing af t iek in aan 
merk ing I e Po tchefs t room 
zijn p r ima- Lager- en Hoger 
Onderwi j smoge l i jkheden 

Brieven met g e w a a r m e r k t e 
afschrif ten van d ip loma ' s en 
getuigschrif ten r ichten aan 
he t D I I m m i g r a n t e komi tee 
Sek re t a r i s F H De Neus 
D w a i s i t r a a t 37 Potchefs t room 
Zuid-Afi ika 

OOST-YLAANDEREN 

MARIAKERKE-O Vl.. 

Wi] vragen medewerkers om ons 
maandblad « Vrij » hetwelke de 
Vlaams Nationale gedachte ook op 
onze gemeente na de v"rkiez ngen 
moet piopageren op te bouwen 

Naar de vele Vlamingen op de 
gemeente wacht « Vrij » op Uw 
daad om vrij te gaan idemen voor 
een beteie toekomst Belangstel 
lenden wanden zich tot J Antho-
nis 26 pr Elisrbethstraat T-G 
Tel 26 47 80 — PCR 13 49 50 

werd 17 000 fr veizameld Er weid 
h a rd gewerkt Vrije tijd rust za
terdag en zondag n werden op
geofferd voor meetings karav an 
vergadenngen plaktochten en tal 
loze mitiatiav n 

Honderden bneven werden ver
zonden een plaatselijk p mfl t 
weid verspreid Voora dien^ e n 
eresaluut g bracht l a n de sy na 
thieke onvsimo it are k r d dat n 
Andres Dutry en Wiltiied Ser 
g ant 

Menf'n zal niet i i t-^n op i n 
lauweren maar dco zHten f ai 
zondti oohoud-^n de g-̂ sm d<̂  band 
moet veriuinid en v rstevigd wor 
den 

BRABANT 

BRUSSEL 

Naar Antwerjjen. 

Wij roepen al onze leden en sim-
pat izanten op om onze karavaan te 
vervoegen die zondag naai Ant
werpen trekt alwaar wi] het zang 
feest en de volksveigadermg zullen 
bijwonen Allen op post te 8 uur 
45 achter de K V S ' 

F i rma te Brussel, Centrum-gale-
r i j , biedt plaats aan twee-talige 
daktylo 

Jonge moeder zoekt thuiswerk: 
bezit een schrljfmach daarbij 
een schoon Handschrift, kan on
berispelijk Nederland» en goed 
rekenen Zou ook Kunnen helper» 
bij opzoekingen en statistieken. 
Bchrljven letters Elf bureel blad. 

Zoek centrum Brussel otwei voor-
gemeenten Laken Schaarbeek . 
Andeileoht oude ruime heren
woning te ' uren tegen 1 augustus 
1965 

Van den Eynde Willem Bosler. 
Btr 6 Mechelen 

Jong leraarsgezin wonende op 
100 m van de zee te Raversllde-
Middelkerke wmst gedurende de 
zomermaanden enkele kinderen 
tussen 4 en 10 jaar op te nemen 
tegen vergoeding Voor inlichtin
gen tel 059 729 40 

Vr bediende jarenlange erva
ring In admmistrat ie echtgenote 
van zwaaivermmkte soldaat 
vraagt betiekkmg te Gent licht 
buieelweik Schniven bureel re-
daktip onder D 7 

Te Koop geviaagd keuken-
hangkasten Vlaams huis « Tijl > 
Mortsel Antwerpstraat 59 tel : 
03-494280 

HAACHT 

Groot overwinningsbal op zater
dag 29-5-66 te 20 uur m de Gilde-
zaal, Gemeenteplem Haacht 

Orkest Williams and his Jets 

ledeieen viert meel 

LEUVEN 

Alle Vlamingen worden ver
wacht op het Lentefeest met bal 
in het Leopoldspark te Kessel Lo 
op zaterdag 5-6 65 te 18 uur Or
kest Bert Munten 

De Vlaamse jeugdvereniging en 
een choreografische groep hopen 
te mogen rekenen op de aanwe 
zigheid van de jeugd 

MERELBEKE 
« De \Ve igalm » 

Alle kopij vooi het eei "«tvolgend 
nummer van ons p aatselijk blad 
d e n t uiteihjk op 28 mci bmn n 
te zijn bij Piet De Pauw 38 Guido 
Gezellelaan, MerelbeKe En ver
geet Uw gewaardeerde st^un niet, 
die het veider vei schijnen van 
ons bladJL mogelijk m a i k t 
Zangfeest 

W I J 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 voormiddags deel aan 
de massa-veigadering m de zaal 
Majestic te Antweipen 

WEST-VLAANDEREN 

Naar het zangfeest te Antwerpen. 
Autobus (prijs per persoon 75 

fr ) vertrek op 30 mei te 8 uur oP 
't Zand te Biugge Aldus kan ook 
aan de samenkomst voor het zang 
feest wolden deelgenomen Schuj t 
tijdig ini 

MENEN 
Haretl ik dank aan de mannen 

uit Menen en hun geduldige echt
genoten Vooi het verkiezingsfonds 

OOSTFNDE 
Naar het zangfeest 

Op zondag 30 mei zien we me
kaar teiug om sam'^n f vertiek 
ken n^ar het Nationial Zangt'^esi 
Inschrijving n gebemen op de ge
kende adi essen 

DEZE WEEK OP UW SCHERM 
ZONDAG 
15 00 Voor boer en tuinder — 
Tussen 15 30 en 17 45 Afwisse
lend Biljarten Rechtstreekse re
portage V h Belgisch kampioen
schap « ovei de band » en Wielren
nen Rechtstreekse reportage van 
de wielerklassieker Bordeaux Panjs 
— 17 45 De Plmtstones (83e afl ) 
— 18 40 Klem, klem kleutertje 
— 19 00 O 70 filmschets vooi de 
•jeugd — 19 15 Piste varietepro-
gramma — 19 55 Weerbericht — 
20 00 TV-nieuws — 20 15 Sport
weekend — 20 45 De grote Tokio-
show muzikale show — 22 15 
oude orgelpiacht — 22 35 TV-
nieuws 

MAANDAG 
19 00 Zandmannetje — 19 05 
Ray en zim nieuwe wagen lüm-
klucht met Ray McKee — 19 20 
Tienerklanken — 19 55 De Weer
man — 20 00 TV nieuws — 20 30 
Openbaar kunstbezit «De pioleet» 
door Pablo Gargallo (1881 1934) — 
20 40 Spinoza toneelspel van 
Dimitri Frenkel Frank — 22 30 
Veigeet met te lezen — 23 00 
TV nieuws 

deren Vandaag Dendermonde -
Geraardsbeigen — 19 55 De Wee---
man 20 00 TV nieuws — 20 25 
' t Is maar een woord — 21 00 
Filmtiibune De huisbewaai der, 
psychologische film van Clive Don-
ner met Donald Pleasance Alan 
Bates en Robert Show — 22 50 . 
Zoeklicht — 23 10 TV nieuws 

DONDERDAG 
19 00 Zandmannetie — 19 05 
De viif sleutels tot de schat De 
koffer met de schat 8e en laatste 
afl — 19 20 Penelope — 19 55 
Hier spieekt men Nederlands — 
19 59 Weerbericht — 20 00 TV-
nieuws — 20 25 Noorwegen "en 
reportage door WiUy Carlier — 
21 15 Premiere Magazine — 22 05 
Gastprogramma Het vnie woord . 
Lekenmoiaal en -filosofie — 22 35 : 
TV-nieuws 

VRIJDAG 

DINSDAG 

19 00 Zandmannetie — 19 05 
t>e wereld is klein Het hol van de 
sluipmoordenaars — 19 30 Tiener
klanken — 19 55 De Weerman — 
20 00 TV nieuws — 20 25 De 
rode haan tragikomedie van (3ei-
hart Hauptmann — 22 00 TV-
nieuws — 22 10 Bioscoop en tele
visie op zoek naar evenwicht 

19 00 • Zandmannetje — 19 05 
l i l d voor u — 19 30 De Plint-
slones 84e afl Toekomstdromen 

19 55 Hiei spreekt men Neder
lands — 19 59 Weerbei icht — 
20 00 TV nieuws — 20 25 Dokter 
Ben Casey 13e en laatste afl — 
2115 Panorama — 22 00 Gast-
progtamma De liberale gedachte 
en actie — 22 30 TV nieuws 

ZATERDAG 

WOENSDAG 
17 00 Televisum — 19 00 Zand
mannetje — 19 05 Richard Leeu-
wehart De Saraceense arts (19e 
afl ) — l9 30 Te voet door Vlaan-

18 55 Zandmannetje — ^S 22 ' 
Dieienweield Mezen — 19 25 
Autorama _ 19 55 Hier spreekt 
men Nederlands — 19 59 Weer-
beucht — 20 00 TV nieuws - -
20 25 De wijkagenten Hondi rd 
tweeenveertig theaterkaaitjes (20e 
afl ) — 20 50 Sextet een Nord-
visieprogramma waaraan medewer
ken Noorwegen België Zweden 
Finland Denemaiken Nedeiland 
— 21 35 Echo — 22 05 Suspens 
De fotokopie, politiefilm — 23 00 
TV-nieuws 

Volgens 
M A A T K L E D I N G hypermoderne methode 

G.BERGERS 
ie Perfekte pasvorm 

•k Prima afwerkmg 

~k Snelle bediening 

Sint-jans-Vliet 19 (Kleine Tunnel) Antwerpen 

Tel. 33.91.65 

D O R l M L N D h K 
Th ie rb rauhof I 
te Leu \en 

Alle zater en zondagen 
Opper Beieren orkes t 
S temming p le / ie r 
Alle dagen, s middags en 
s avonds beste keuken, 
niet duu r 
Vanaf s mo igens 
tot s nach t s 
koud buffet en koffie 
Bijzonder inger icht voor 
groepsre izen scholen enz . 
P a r k i n g voor honde rden 
au tobussen en auto 's 
Alles pr ima verzorgd 
en goedkoop 

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

p r ima koud buffet 
Open dag en nach t 
Zalen voor v e r g a d e n n g e n , 
enz 
Van nu af Staf W o u t e r s 
aan de t a p k i a a n 

DORT B I E R K E L D E R 
Oude Markt 22 Leuven 

Schoons te b ie rke lder 
van het land 

Niet vergeten da t men in 
de d r i e lokalen de ech te 
Dor t r aunde r I h i e r b r a u 
d u n k t met de 2 Her t jes . 

DORT T H I E R B R A U H O F III 
langs au tosne lweg An twer -
pen-Aken, Tessenderlo 

DORT T H I E R B R A U H O F IV 
Autosnelweg Aalst, 

Cafe res t (lüüü pi.) 
Ruime pa rkeerge legenhe id 

Aanbevolen 
l luizen 

H E R B E R G E N 

Beroek het > Vee ihu i s» 
te St WlANDSad Schelde 

Mosselen Paling 
Ui bater Jan Brugmans 

Ge-iiet van de lekkere 
koffie < De Olifant» 
m het Vlaams Huis 

<• PETER BENOIT . 
F r a n r i j k l e i 8 A n t w e r p e n 

SLHLIMRUBBERMATRASSEN 
met 
Gebreve tee rde 
bedekkings lagen 

RESSÜU1 MA1 RASSEN 
(Bieve t 529768) 
met 
Gebreve tee rde ka rkassen 
( B r e \ e t 512767) 

MET 
SPECIAAL 
BREVET 

STAK' 

Op doorreis te Aalst be
zoek het Vlaams Huls 

„DE VRIENDSCHAP 
Kerkstraat 9 

(bi] de Grote Markt) 

Bar Bowling Buffet 
OOS'^HOEK 

Oosthoekstraat 17 
KNOKKE Tel 63 811 

VLAAMS HUIS 
IJzerlaan 82 Tel ^ 051)50749 

DIKSMUIDE 
uitbater Leo Vreese 

Feestzaal voor groepen 

T E Z E L E (O. VL.) 
G E W A T T E E R D E BEDSPREIEN 
WOLLEN D E K E N S 
Tel . (052) 44641 en 4464Z 

Indien ü geen verkoper 
m u-w omtrek kent s tuur 
ons een kaar t je en we 
zenden U het ad r e s van 
d e dicht» bijgelegen ver
k o p e r S ta r Zele. 

ELEC. A P P A R . 

Vermindering vr lezers VU 
Huish App - Radio-TV.-

bandopnemers 
37 92.57 ELAGRÓ 38 74.68 
De Damhouderstr 23 Ant 

BOUWEN WONEN 

De specialist der 
standaarddeuren 

J. L E E M A N S Deurne 2 . 
Van Havrelel 70 T 35 63.17 
Agent De Goene Kortrijk 

Plastic vloer en trapbedek-
kingen Dellflex Tapiflex 
enz Inlichtingen 
Claessens-Comelis Schut-
str 18. Deurne T 36.13.12 

Voor uw modern interieur 
EURO-DOMl 

Kruidtuinlaan b Brussel 
met Geschenken-kelder 

Bouw- veranderlngs- en 
hersteUingswerken 
S E G E R S A d n a a n 

Steynstraat 187 
Hoboken Tel (03) 37 43 81 

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

Voor al uw Vlaamse lektuur 
EEN ADRES 

Boek en dagbladhandel 
Paul BEQUET 

Nassaustraat h Antwerpen 

H O T E L RESTAURANT 

Bezoek hel Payottenland 
goede spijzen vindt ü In 

afspanning 
« DE KROON » 

C L V-Lombeek (054)32381 

« Vlaams Huis Knokke 
Kamers vol pension -

gezellige sfeer 
Vermindering v groepen 
Elisabethl 105 Tel 632 70 

Vlaams Huis Breughel 
de Smet de Naeyerlaan 141 

BLANKENBERGE 
Telefoon (050)41637 

Vol Pension 30 kamers 

MIDDELKERKE 
« Vlaams huis W e r e Di » 
de Smet de Naeyerlaan 19 

Gezellige Vlaamse sfeer 

U U R W E R K 

Zwitserse uurwerken 
bij meester uurwerkmaker 

SLAETS 
Dewinterstr 11, Oudergem 
T 72 45 43 Terminus tr 35 
10 % korting v. leden V ü. 



16 DE VOLKSUNIE 

D e Volksunie heeft alle rede
nen om met tevredenheid en fierheid de 
uit '3g van de verkiezingen onder ogen 
te nemen. De opgang van de Volksunie 
in Vlaanderen is onstuitbaar en specta
culair : in 1961 van één gekozene naar 
zeven, thans van zeven naar zestien 
(twaalf in de Kamer en vier in de 
Senaat), wat meer dan een verdubbeling 
is. Ons stemmenaantal steeg van 182.407 
tot 346.894 (in de pers worden uitslagen 
van Kortrijk afzonderlijk gegeven dan 
•wanneer deze bij de V.U.-resultaten moe
ten gevoegd worden, vermits de lijst te 
Kortrijk een koalitielijst V.U.-Coussens 
was, geapparenteerd met de overige V.U.-

heeft in het parlement. 
In West-Vlaanderen missen wij een 

senator op weinige stemmen na, omdat 
wij het kworum voor de Senaat niet 
bereikten. 

H et is mij aangenaam thans 
allen te mogen bedanken die meege
werkt hebben aan deze overwinning : al 
onze propagandisten die zich onbaat
zuchtig, uit volle overtuiging ingezet 
hebben in de kiesstrijd ; al onze kader
leden die hun best gedaan hebben ; al 
diegenen die ons financieel gesteund 

NA EEN 
SCHITTERENDE 
OVERWINNING 

De ongelooflijke demagogische kies-
kampagne van de PVV heeft in dit kli
maat een grote stemmenverschuiving 
veroorzaakt. Opvallend en onverwacht 
is de uiterst zware nederlaag van de 
BSP. 

1 edereen is onder de indruk 
van de PVV-zege en zelfs de grote voor
uitgang van de Volksunie wordt er door 
in de schaduw gesteld. En toch menen 
wij dat deze PVV-overwinning een kon-
junktuur-verschijnsel is, een explosie 
van mistevredenheid, mistevredenheid uit 
velerlei motieven. Het is onvermijdelijk 

fensief en een man zoals de senaatsvoor
zitter Struye is reeds bereid om de PVV 
hierbij een hand toe te steken. 

Het enige tegengewicht vormt de voor
uitgang van de Volksunie, die een waar
schuwing is waarvoor men hopelijk niet 
ongevoelig zal zijn, vooral niet in de 
Vlaamse CVP en zelfs bij de Vlaamse 
BSP-ers. 

D e overmoed van de PVV-ers 
mag niet leiden tot een Vlaams defaitisme 
of minderwaardigheidsgevoel. Men moet 
de PVV-ers afkoelen en hen duidelijk 
maken dat het Vlaamse volk het meer-
derheidsvolk is en blijft in deze Staat, 

(Pn dat in Vlaanderen de PVV een kleine 
linderheid is t.o.v. de CVP en de Volks

unie, terwijl mag verwacht worden van 
de Vlaamse socialisten dat zij zich niet 
zullen op sleeptouw laten nemen door de 
PVV. 

E r moet krachtdadig gerea
geerd worden-©n wij rekenen er op dat 
de druk van de Volksunie nuttig zal zijn 
om de Vlaamse CVP-ers en BSP-ers te 
weerhouden van een misdadige zwak
heid. 

lijsten in West-Vlaanderen). Daaren
boven bekomen wij een provinciaal 
senator in Antwerpen. 

f erheugend is de grote over
winning in Brabant, spijts de scheur
lijsten van de Vlaamse Demokraten : 
42.660 stemmen tegen 27.820 in 1961. De 
Vlaamse Demokraten leden met al hun 
grootheidswaanzin over een « massa
partij » een verpletterende nederlaag, 
maar toch hebben deze onverantwoor
delijke diletanten onvergeeflijke schade 
berokkend : zonder hun scheurlijsten 
hadden wij in Brabant stellig twee, mis
schien zelfs drie volksvertegenwoordi
gers en een senator gehad en in Limburg 
waarschijnlijk het kworum bereikt. 

hebben en het ons mogelijk maakten de 
zware kosten van een kiesstrijd te 
dragen. 

£ k wens de nieuw gekozen 
mandatarissen van harte geluk met hun 
verkiezing en ik verwacht van hen dat 
zij plichtsbewust en gewetensvol hun 
mandaat zullen waarnemen : zij hebben 
een taak op zich genomen, zij moeten 
deze taak ten volle behartigen. 

, De Volksunie komt uit deze kiesstrijd 
sterker dan ooit en met de vaste wil de 
strijd in eensgezindheid voort te zetten. 

I 
D 

edere overwinning heeft 
ook haar schaduwzijden : spijtig dat wij 
ia Limburg niet zijn doorgebroken en in 
deze provincie een gekozene missen. 
Limburg is thans de enige provincie 
waar de Volksunie nog geen gekozene 

e zeer aanzienlijke vooruit
gang die de Volksunie verwezenlijkt 
heeft kon bereikt worden spijts een golf 
van « poujadisme » verwekt door de ont
zettende impopulariteit van de regering 
en vooral van de eerste minister Theo 
Lefevre, die een noodlottig man gebleken 
is voor zijn partij. 

F. Van Der Eist . . D 

dat vele PVV-kiezers zwaar zullen ont
goocheld worden, want de PVV kan on
mogelijk haar demagogische kiesbeloften 
inlossen. 

D aarentegen is de aangroei 
van de Volksunie een gezonde aangroei : 
de kiezers die voor ons gestemd hebben 
deden het uit overtuiging, omdat zij ge
wonnen zijn voor de politiek van de 
Volksunie. Op de uitslagen die wij be
reikt hebben kunnen wij verder bouwen, 
met de zekerheid dat wij nog zullen 
vooruitgaan, dan wanneer de afbrokke
ling van de PVV en de achteruitgang van 
deze partij bij de volgende verkiezingen 
reeds nu kan voorspeld worden. 

e grondwetsherziening is in 
het slop geraakt. Wij hebben ze bestreden 
en wij kunnen er niet om treuren ! Wij 
verkiezen het dat de grondwetsherzie
ning thans zou mislukken en uitgesteld 
worden. Wij hebben er niets bij te ver
liezen, vermits de zetelaanpassing toch 
doorgevoerd werd. 

Wij betreuren de vooruitgang van de 
PVV niet alleen van Vlaams standpunt, 
maar ook van so'ciaal standpunt. Indien 
het vrije initiatief en de ondernemings
zin niet mogen belemmerd worden, mag 
anderzijds de sociale vooruitgang niet 
afgeremd worden : wij zijn niet te vin
den voor een reactionnaire politiek. De 
geestesgesteldheid van vele nieuwe ge
kozenen van de PVV is onrustwekkend 
te noemen, in meer dan één opzicht. 

O 

I n de verkiezingsoverwin
ning van de PVV schuilt een groot 
gevaar, een zware bedreiging voor de 
Vlaamse belangen. Het is te voorzien dat 
de PVV onder invloed van de Vlamingen
haters en de verstokte franskiljons een 
anti-vlaamse koers zal varen. Wij mogen 
ons verwachten aan een anti-vlaams of-

ngetwijfeld gaan wij een 
moeilijke legislatuur te gemoet. Wij gaan 
naar een toespitsing van de verhoudin
gen tussen Brussel, Vlaanderen en Wal
lonië. Het zal hoe langer hoe meer 
blijken dat de unitaire belgische Staat 
onregeerbaar wordt. Dit kan leiden tot 
de krisis waarin het federalisme als 
laatste en enige oplossing zal aangegre
pen worden. 

Het wordt een harde en moeilijke 
strijd, een strijd waarin wij alvast niet 
zullen versagen. 

Er is maar één 

IREYDELHOF 
te BRUGGE 

RUIME GELAGZAAL EN RESTAURANT 

J o z e f Suvéest raat - 2 B r u g g e 

Komt' en proeft er de champagne der bieren ; 
Ekla Super Pils en Dubbel Export van de 

BROUWERIJ VANDENHEUVEL 

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

JAN DE BUSSCHERE 
Komvest 23, Brugge. Telefoon 36942 


