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DUBBEL SPEL 
De allerlaatste loodjes van de voorbije legislatuur en het pril begin van de verkie
zingsstrijd hebben ons nog enkele kostbai e indikaties verschaft over de houding 
van de traditionele partijen tegenover Vlaanderen en de vlaamse problemen. Vol
ledigheidshalve verwijzen we nog even naar de pro-waalse afscheidsorgie van de 
regering : de Pester Van Vlaanderen die, met schandalige medeplichtigheid van 
de Vlaamse C.V.P.-ministers, een ware stortvloed van miljarden naar Wallonië 
draineerden. Petrochim, Coidllet en de Mirage-kompensatieszijn de keiharde anti-
vlaamse feiten die de vlaamse gelegenheidswoorden van de P.V.V. en C.V.P. ge
woonweg tot leugens maken. 

De politieke aktuahteit \an de : Iljr-
jongste dagen leent zich uitstekend 
voor enkele beschouw mgen. Er is de 
bijeenkomst van de \laamse C.V.P. te 
Mechelen geweest waar een verbaal fla
mingantisme werd verkondigd, dat ech
ter eveneens door de feiten wordt gelo
genstraft. Want inderdaad : hoe sterk-
de mechelse elektorale praat ook was, 
hij ging gepaard met de uitdrukkelijke 
en plechtige verzekering dat de hand 
naar de waalse partijbroeders uitgesto
ken blijft. Een hand in de richting van 
een vlaams eenheidsfront ? Geen spra
ke van natuurlijk ! Sinds Mechelen te
kent het maneuver zich duidelijker dan 
ooit af : een vlaamse C.V.P. met een 
Vlaams programma en een P.S.C, met 
een waals programma doen een poging 
om het maximum uit de verkiezingen 
te halen, waarna de heren mekaar in de 
armen vallen na een van de befaamde 
kompromissen waarvan zij de speciali
teit hebben. 

Andere feiten versterken deze ver
moedens. Op het ogenblik dat we dit 
schrijven, is Van den Boeynants nog al
tijd doende om een C.V.P.-P.S.C.-lijst te 
Brussel voor mekaar te boksen. In ons 
blad van volgende week zullen we volop 
de gelegenheid hebben, de definitieve 
afloop van deze maneuvers te kommen-
tariëren. Terwijl we dit schrijven be
schikken we echter reeds over een de
finitief gegeven dat van ongemeen be
lang is : de vlaamse C.V.P.-ers te Brus
sel hebben zich eensgezind voor de uni
taire lijst uitgesproken ; het zijn de 
frankofonen die stug bleven en zich lie
ten smeken. 

Konkluzies ? Steeds dezelfde konklu-
zie dringt zich op uit het feitenmateri-
eel van de jongste weken. De vlaamse 
C.V.P." heeft nooit de bedoeling 
gehad, de regering te doen vallen ; uit
eindelijk is de waalse onwil bepalend 
geweest. De vlaamse C.V.P. heeft nooit 
de bedoeling gehad, zelfstandig in 
Vlaanderen op te komen ; uiteindelijk 
is de waalse houding beslissend ge
weest. De vlaamse C.V.P. heeft nooit de 
bedoeling gehad, haar zelfstandigheid 
verder te zien dan écn enkele misleiden
de verkiezingskampanje ; uiteindelijk 
zijn het niet de Walen die van de uitge

stoken hand spreken. De vlaamse C.V.P, 
heeft zelfs nooit de bedoeling gehad, in 
het zo bedreigde Brussel te breken met 
de rabiate fransdolle P.S.C.-ers ; uitein
de! j Ik ligt de beslissing bij de frankofo
nen ! 

Zo tekent zich het beeld af dat we na 
de verkiezingen zullen ontmoeten. Alle 
traditionele machten in dit land zullen 

niets onverlet laten, om de eenheid van 
de unitaire C.V.P. te herstellen. Deze 
eenheid zal het gevolg zijn van een kom-
promis dat afgesloten wordt op bazis 
van vlaamse toegeeflijkheid en waalse 
stugheid : een Hertoginnedal van super
afmetingen. De uitgestoken hand en het 
stijfgehouden been ! 

Nooit was het voor de Vlamingen zo 
gevaarlijk als tans om C.V.P. te stem
men. Nooit was een stem voor de C.V.P. 
onveiliger, onzekerder en een slechtere 
vlaamse belegging dan tans. 

En inmiddels — inderdaad ! — blijft 
de grootste bedreiging P.V.V., de Pest 
Voor Vlaanderen : de regeringspartner 
van de C.V.P. gisteren. En morgen ? 
Ook hier zijn sterke vermoedens, wan
neer men bedenkt dat drie weken aan 

een stuk alle vlaamse C.V.P.-instanties 
maar één bekommernis gehad hebben : 
de regering Van den Boeynants terug 
op de been te helpen. Dat was de sme
rige karwei die aan P.W. Segers uit
drukkelijk was opgelegd. 
Het vlaams verzet heeft dit alles door

kruist en alle kombines voorlopig on-_ 
mogelijk gemaakt. Het vlaams verzet 
zal echter slechts definitief met sukses 
bekroond worden, wanneer ten eerste 
de P.V.V. in Vlaanderen een daverende 
rammeling krijgt en wanneer ten twee
de de C.V.P. alle lust ontnomen wordt 
om haar unitaire verzoeningsplannetjes 
waar te maken. 

Hoe men het draaie of kere : alleen 
met Volksunie te stemmen is er een uit
weg uit het slop. 

DADEN! 
De inspanningen van Vanden Boeynants 
om tot een eenheidslijst C.V.P.-P.S.C. te 
Brussel te komen genoten de instem
ming van de vlaamse C.V.P, op volgende 
punten, 

— Bestuur van de brusselse agglome* 
ratie door de Brusselaars. 

-> Proportionele samenstelling van de 
brusselse agglomeratieraad (hetzij 
de Vlamingen in de minderheid). 

— Vrijheid van de familievader in on
derwijszaken indien de vrije iceus is 
gewaarborgd (het «nieuwe Belgiëi 
van voor 1914). 

— Geen monopolium voor de Vrije 
Universiteit van Brussel in de hoofd
stad (dus nieuwe schooloorlog en 
Leuven-Frans toch te Brussel I). 

Dinsdagnamiddag diende V.U.-voorzitter 
Vander Eist in de Kamer, die over de 
grondwetsherziening als opdracht voor 
het volgende parlement moest stem
men, 50 amendementen in, goeddeels 
overgenomen van Van Elslande anno 
1953, strekkende tot het verwezenlijken 
van kulturele autonomie. Als één man 
stemden ook de vlaamse C.V.P,-ers 
tegen deze amendementen. 
« Luister naar mijn woorden, zie niet 
naar mijn daden». . . 
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WIJ 

AGIIAÏfE 

Het is tipisch dat het weinige 
dat in de laatste tijd voor de 
Vlamingen bereikt werd, nL de 
afscliaffing van de franse prelcen 
in Antwerpen en Vilvoorde, de 
ommekeer in de houding der 
vlnamse bisschoppen en ook de 
val van de regering, niet te dan
ken is aan de werking van die 
organizaties die zich opwerpen 
als de leiders van de vlaanise 
beweging doch door groepen die 
los staan van deze organizaties 
en door de straatagitatie van de 
Vlaamse iengd. Indien de Vlaam
se jeugd niet op straat gekomen 
ware dan zou alles gebleven zijn 
zoals het was. Na wat papieren 
protest er, wat moties zou alles 
van zelf stilgevallen zijn en ie
dereen zon zich bij het voldon
gen feit hebben neergelegd zoals 
dit maar al te dikwijls gebeurd 
is. 

'Eens te meer bliikt dat een 
goed gehanteerde ag'tatie voor
deel oplevert. Als de leidende or
ganizaties niet meer in staat ziin 
hun leden te mobilizeren dat'zij 
dan een aanvang maken met het 
organizeren van de vlaamse 
jeugd want. sinds het verdwijnen 
van het .V.K.V.S. is er aan de 
vlaamsnationale opvoeding van 
de jeugd weinig of niets gedaan. 

De val van de regering levert 
het bewijs dat de nederlaag van 
Hertoginncdal niet had mogen 
gebeuren. In de toenmalige rege
ring zetelden ook 7 of 8 minis
ters die beweren flamingant te 
zijn. Welnu indien zij in die tijd 
blok gevormd hadden dan zou er 
van een Hertoginnedal geen 
spraak geweest zijn. 

H.B., Ilalle. 

NOG PROTEST 

ïk kan mij niet eens verklaren 
niet wat V.V.K. uit I^ede schrijft 
in uw blad van 10.2.19()8 wan
neer deze persoon meent de 
ouders te moeten aanraden hun 
studenten uit Leuven weg te ha
len. 

Deze handelwijze zou m.i. he
lemaal uitdraaien op een voor
deel voor de franstaligen. Inder
daad, op dit ogenblik wordt er 
— en terecht — veel geschermd 
met het feit dat het aantal ne-
dcrlandstalige studenten dit \an 
de franstaligen overtreft. Dit ar
gument is een grote troef in onze 
handen. Wij hel)ben het over-
•wicht ; laat er ons dan ook ge
bruik van maken. Trouwens, in
dien het omgekeerde moest waar 
zijn dan zouden wij in Leuven 
niet veel In de pap te brokken 
hebben. De franstaligen zijn er 
immers heilig van overtuigd dat 
zonder hun aanwezigheid te 
Leuven, het voortbestaan van de 
universiteit bedreigd wordt. 

Het is dan ook de taak van het 
vlaamse volk te bewijzen dat wij 
in de toekomst niet voor de 
franstaligen zullen moeten on
derdoen. 

Anderzijds meen ik in verband 
met hetzelfde artikel, dat de Vla
mingen wel iets geleerd hebben 
nl. dat door een hechte samen
werking onder alle lagen van de 
bevolking het inwilligen van 
onze zo rechtvaardige eisen kan 
bespoedigd woiden. Wij strijden 
toch voor iets dat in de toekomst 
ten dienste moet staan van heel 
de vlaamse gemeenschap. 

A.V.L., Winkscle. 

REGERIHGSKRIZIS 

lü'n der mooiste shows werd 
er de laatste dagen op het t.\.-
scherm gegeven. Achtereenvol
gens traden de klowns en de 
nieestcrklowns op. De ene had 
het over profeet zijn, de andei-e 
wierp zich als de beschermer 
van de werklozen in de politieke 

strijd. Was er een klowneske 
oscar aan verbonden geweest, ze 
hadden voorzeker de oscar ver
diend. !\Iet een sluwheid die ons 
onmiddellijk doet denken aan het 
gezegde : « Als de vos de passie 
preekt, boer let op uw ganzen » 
trachten ze ons een rad voor de 
ogen te draaien, (ielukkig is ons 
volk niet meer dat volk, dat men 
gedurende 130 jaar met mooie 
beloften kon paaien. Vandaag is 
Vlaanderen één geheel, vandaag 
staan de intellektuelen aan de 
zijde van hun volk. 

Over de partijen heen bestaat 
er een dinamisch Vlaanderen dat 
zijn uitbuiters zal verdrijven. 
Gummiknuj^pels, bajonetten en 
waterkanonnen kunnen alleen de 
volkswil sterken. Nooit zal poli
tioneel optreden de volkse vrij-
heidswil fnuiken. Vlaanderen 
eist zijn demokratisch zelfbe
schikkingsrecht. Niet wij zijn de 
doodgravers van België ; wel de
genen, die achter een tricolore 
vlag een anakronistisch paterna
listisch profitariaat willen in 
stand houden. Wanneer onze 
kluchtspelers het met de Vla
mingen goed menen waarom ver
klaren zij dan niet openlijk dat 
de Vlamingen en de Walen even
waardig zijn. Onder broederlijk
heid verstaat men toch in de 
eerste plaats gelijkheid. Neen 
klowns, de show is over. Aan de 
kimme verschijnt reeds een 
nieuw federaal België waar de 
Vlamingen en de AValen één zijn 
in de verscheidenheid, m.a.w. 
een België met zelfbeschikkings
recht voor heide gemeenschap
pen. 

II.T., Kontich. 

CV.P.-LOGIKA 

Op 17 februari werd te Steen-
okkerzeel door het Davidsfonds 
en Zanggroep Tijl een Dag van 
het Vlaamse Lied ingericht. 

Het feest slaagde opperbest. 
Op de vooravond werd er, na 

onderling akkoord, besloten een 
spandoek — Leuven-Vlaams — 
op het podium te hangen. 

Enkele C.V.P.-ers die in het be
stuur van de inrichting zitten 
hadden zich-tot de laatste minuut 
verzet tegen die slogan. i\Iaar de 
meerderheid haalde het. 

Een uur voor het o])engaan van 
de zaal was die spandoek plotse
ling verdwenen. Hoe ? Dit kunt 
U gemakkelijk veronderstellen. 

Gevolg. Ingehouden woede van 
de mensen die zich ervoin' inge
zet hadden. 

Links en rechts gezocht en ge
vraagd tot het doek gevonden 
werd. Dit verscheen terug bij het 
slot van het feest. 

J.V., Erps-Kwer])S. 

C.V.P.-P.S.C. 

In « De .Standaard » van dins
dag 20 februari schrijft Manu 
Huys : « In de waakse partijvleu
gel \erkiest men blijkbaar de po
litieke zelfmoord boven een open 
en eerlijk akkoord ». 

JManu Buys schrijft « blijk
baar », d.w.z. dat hij die zelf
moord als een vaststaand feit 
beschouwt. Is dat echter 'werke
lijk zo ? 

Is de waalse C.V.P. (10.000 le
den, één vierde van bet C.V.P.-
kiezerskorps) echt zo politiek-
naïef dat ze wetens en willens 
haar ondergang tegemoet loopt ? 
Gelooft ze dan weikelijk (loor 
haar houding zoveel stcnnnen te 
zuilen winnen in Wallonië dat ze 
er i)olitick gaat meetellen ? Van 
wie denkt ze die stennnen af te 
nemen ? Van de P.V.V. ? 

Het klinkt ongeloofwaardig 
dat een waalse (of brusselse) 
unitaire P.V.V.-er meer vertrou
wen zou hebben in een waalse 
G.V.P. (die dan toch nog altijd 
"een vlaamse tegenhanger heeft 
die er een andere mening op na

houdt), dan in de partij die zich 
in haar geheel ondubbelzinnig 
heeft uitgesproken voor een uni
tarisme tot en met. 

Van de waalse socialisten en 
kommunisten ? Och kom... ' 

Van de waals-nationale partij
en ? iNlisschien... 

Alles bij mekaar een mager 
vooruitzich. Alen zou met minder 
bewijsmateriaal geneigd zijn M. 
Ruys gelijk te geven. 

En toch... toch geloven wij hem 
niet. Daarvoor heeft de waalse 
C.V.P. reeds al te dikwijls in het 
verleden het bewijs geleverd van 
haar doeltreffend optreden, wat 
ons toelaat te besluiten dat ook 
ditmaal haar handelwijze een re
den en een doel heeft. 

Veronderstellen we even dat 
de waalse (IV.P. « toegevingen » 
deed om de eenheid van de partij 
te bewaren. De toegevingen van 
de waalse C.V.P. zouden dan vol
ledig ten laste vallen van de 
C.V.P. in Vlaanderen, omdat de 
C.V.P. dan de verdenking op 
zich zou hebben geladen op
nieuw een of ander (luister kom-
promis te hebhen afgesloten op 
de rug van de Vlamingen. 

Gevolg : een zodanige vooruit
gang van de Volksunie dat fede
ralisme onafwendbaar wordt. En 
dat wil de waalse C.V.P. nu juist 
ten allen prijze vermijden ; ze 
vreest immers, in een federaal 
België helemaal niets meer te 
zullen betekenen in Wallonië. 
Daarom is het veel waarschijn
lijker, ja bijna zeker dat de waal

se C.V.P. door haar halsstarrige 
houding de vlaamse C.V.P. ver
plicht, zich aan te dienen als 
een zelfstandige vlaamse partij, 
in de hoop (hoe ijdel die wel 
eens zou kunnen blijken, besef
fen ze misschien niet) dat daar
door de opgang van de Volks
unie en dus ook van het federa
lisme zou worden afgeremd. Na 
de verkiezingen en na de ver
hoopte nederlaag van de Volks
unie zullen de waalse C.V.P.-ers 
het vlaamse C.V.P.-varkentje wel 
wassen, stijl « grote verzoening 
met voorafgaande, duidelijke 
waarborgen ». 

Manu Ruys zou in de plaats 
van « blijkbaar » beter hebben 
geschreven « schijnbaar », d.w.z. 
« slechts in schijn »... 

11.A., Denderleeuw. 

ZIJ VOLGEN! 

Een merkwaardig feit is, dat 
de C.V.P. als een vlaamse jjartij 
zal opkomen. En daar zou ik op 
hameren indien ik van U was : 
er wordt blijkbaar in gemeen 
overleg tussen vlaamse en waalse 
C.V.P. een plan uitgewerkt om 
de elektorale verliezen te beper
ken. Zo moet het ons niet ver
bazen dat de vlaamse C.V.P. zich 
Vlaamsbewust zal voordoen en 
zal pogen de enorme verdiensten 
van de Volksunie te verdoezelen, 
terwijl de C.V.P. in Wallonië 
zich fran.sdol en anti-overheve
ling zal voordoen. Na verkiezin
gen zouden beide partijen (C.V.P. 
en P.S.C.) terug samenkomen en 
opnieuw e^n unitaire C.V.P. vor
men ! Zo zou ze in haar rol blij
ven : steeds is de C.V.P. een 
Janus-partij (met het dubbele 
politieke hoofd) geweest. Merk
waardig is het alleszins dat de 
C.V.P., om stemmen in Vlaande
ren te winnen, een pre-federalis
tische houding moet aannemen 
en wie weet : een uitgesproken 
federalistische. Zo zouden we het 

beleven, dat in België een partij, 
om in Vlaanderen te winnen, 
zich federalistisch moet tonen. 
Dat bewijst enkel en alleen dat 
het federalisme veld wint, tegen 
heug en meug van de C.V.P.-lei-
ding in en dat de C.V.P. en ook 
de B.S.P. verplicht zijn de stro
ming te volgen. Normaal hadden 
die partijen het volk moeten 
voorlichten en de oplossing van 
de verhoudingen tussen de twee 
gemeenschappen voorstaan. Maar 
zij bleven strak unitair en rem
den zo lang mogelijk. Nu moeten 
ze het volk volgen en ook de po
litieke lijn van de Volksunie. 
Wat bewijst dat de V.U. de 
vlaamse volkswil vertegenwoor
digt. Beschamend alleszins voor 
de grote belgische partijen. 

R.H., Antwerpen. 

PERSOONLIJKE INZET 

Niets heeft meer invloed op 
twijfelaars en besluitlozen dan 
het voorbeeld van iemand die 
zich vastberaden, eerlijk en be-
langloos voor een zaak inzet. 

Bij de laatste verkiezingen 
zond ik meer dan 100 mooie 
vlaamse prent- en strijdkaarten 
naar vrienden en kennissen. 

Het leverde aan de Volksunie 
tientallen stemmen op. Op de. 
rugzijde een aangepaste tekst
slogan voor ieder persoonlijk, 
naargelang zijn beroep, zijn 
werkniilieu, enz. 

A.V., Kumtich. 

De redaktie draagt geen ver
antwoordelijkheid voor de in
houd der gepubliceerde lezers-
brieven. Ze behoudt zich het 
recht van keuze en inkorting 
voor. Over de lezersrubriek 
wordt geen briefwisseling ge
voerd. 

van de redoktie 

\ 

Brussel, 27 februari 1963 
Betr.l «VIJ« en de k iess t r i jd 

Van deze week af vermindert het aantal blad-
s i jden Tan ons weekblad • ^ J " van 2i^ t o t 16. 
Voor de duur vun de k i e s s t r i j d wordt ons blad 
immers volledig in het teken daanran gesteld 
zodat de marginale rubrieken voor een korte 
t i j d de plaats njoeten ruimen, om dan na onze 
qrerwjnning "in volle glorie" te herrijzen en 
zoals t o t vorige week weer regelmatig te ver
schijnen» Deze vermindering van het aantal blad
zijden houdt ook verband met het vele andere 
werk dat de ploeg van "WIJ" te wachten staat t i j 
dens de strijdweken bi j ui ts tek die gaan volgen. 
We zijn reeds volop in de sfeer door het druk)«sn 
van cais nationaal kiespaaflet , dat sinds vorige 
vrijdag ononderbroken - dus ook ' s nachts - van 
onze persen r o l t . Eén miljoen zeshonderdduizend 
exemplaren schuift men inderdaad zo maar niet 
u i t de mouw. Een tweede normale affiche i s in 
de maak, er moeten ook andere pamfletten en 
kiesbladen persklaar gemaakt worden, kortom 
naarmate de verkiezingen naderen zal het hier 
in de redaktie en in de drukkerij een halve 
zondvloed worden van teksten, cliché*s, vormen 
en drukklare platen, om het vlaamse land te over
spoelen met de propaganda van de Volksunie, die 
sp i t s , slagvaardig maar ook zakelijk en sterk ge-
organizeerd i s opgevat en uitgewerkt wordt. Daar 
moet ü maar eens met onze hoofdredakteur over 
pratent ü neemt ons dus d i t t i j de l i j k afscheid 
van de sport, haar eigen wijsje, Wij in Vlaan
deren enz. s t e l l i g niet kwalijk. \)M 
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WIJ 

a 

MECHELEN 
HERTOGINNEDAL 
Woorden zijn goedkoop. Vooral in een verkiezingsperiode. En die 

is nu al begonnen. Hoe goedkoop woorden kunnen zijn, kan ie

dereen nagaan in de eindeloze teksten die Verroken in « De Stan

daard » liet verschijnen om te bewijzen dat de wetten van Her-

toginnedal, 1963, die hij « met de dood in het hart » had goed-

'gekeurd, eigenlijk toch wel goede wetten waren. En pas een paar 

weken geleden staat diezelfde man in het parlement duidelijk 

en nadrukkelijk te zeggen dat het helemaal niet zijn bedoeling 

Is « de regering in moeilijkheden » te brengen, en nu beweert 

de C.V.P. dat « zij » het « doet » ƒ En De Saeger van Hertoginne-

dal treedt op als leider voor de toekomst, terwijl hij al lang weet 

welke plannetjes Segers en Vivarió voor de periode na de verkie-

gingen hebben gereed liggen. 

Wat men werkelijk « doet », 
^at liegt er gewoonlijk niet om. 
|ertogmnedal werd voorbereid 
ioor een toneelstuk met als in-
Üoud het ontslag van de rege
ring en de weigering van Bau-
iSouin, roi des Belges, dit ont-
^ g te aanvaarden. Dit jaar 
jyerd het scenario met meer 
2org geschreven, want ten slot
re waren de verkiezingen van 
1965 nog niet vergeten. En 
toch b ^ f t e de krizis uit, niet 
pmdat fiSt C.V.P. zo daadkrach-' 
flg zou geworden zijn, maar 
öindat er een « ongeluk » is ge
beurd : de interpellatie van 
.Verroken had niet voldoende 
slaapwekkende kracht voor het 
wakkergeworden vlaamse volk! 

Maar dat de C.V.P., ook al 
noemt zij zich nu fier 
t Vlaams » — wat ze vroeger 

nooit heeft gedurfd ! tenzij in 
de verbeelding van enkele opti
misten — haar oude gewoon
ten, haar tweede natuur niet 
verloochenen kan, is vorige 
zondag zonneklaar gebleken. 
De partij dia Vlaams Brabant 
beweert te verdedigen, de par
tij die Leuven redden zal, de 
partij die het te Brussel zal 
« doen », ging vergaderen te 
Mechelen. 

De spoorverbindingen, de 
wegen naar Mechelen zijn voor 
de Vlamingen niet beter dan 
die riaar Brussel, ^j: zijn te 
Brussel, voor goed vlaams-bel-
gisch geld, voldoende zalen be
schikbaar, méér dan te Meche
len. Maar de heldhaftige verde
digers van de vlaamse rechts-
eisen zijn naar Mechelen ge
trokken. Misschien zonder er 

erg veel over na te denken, 
maar juist dan hebben ze hun 
spontane, altijd weerkerende 
houding nog eens getoond : 
zonder ruggegraat, altijd bui
gen, altijd knielen, zelfs op het 
ogenblik dat zij zich vol fier
heid op de borst slaan. 

De moedige "'.V.P. durfde 
niet vergaderen te Brussel — 
dat zou onaangenaam geweest 
zijn voor de P.S.C, die nu, zo
als steeds tevoren 't beslissend 
woord spreekt. De moedige 
C.V.P. durfde zelfs niet vragen 
of zeker niet eisen dat « la ca
pitate » voorlopig buiten spel 
zou gelaten worden : de P.S.C, 
is daar thuis en heeft in de uni
taire partij nu niet, zoals nooit 
niet, met iemand rekening te 
houden. 

Zelfs een vergadering te Leu
ven hebben ze niet aangedurfd! 
Naar Mechelen zijn ze gegaan, 
hoewel de zwijgende kardinaal 
nog afwezig was. Eiste me
vrouw de Saeger misschien dat 
Mijnheer de minister ( Herto-
ginnedal dient toch tot iets !) 
's middags thuis zou zijn ? 

Mechelen is een simbool, een 
teken aan de wand ; de strate
gische terugtocht is al begon
nen ! Hun taktisch inzicht was 
zelfs niet krachtig genoeg om 
hun strategie voorlopig nog 
verborgen te houden. 

« Zij » zullen Vlaams-Bra-
bant verdedigen ? Naar Meche
len zijn ze gegaan 1 Bekijk 
een landkaart : de driehoek 
Brussel-Leuven-Wavre is nog 
i^ar het zui3en gericht; de 
dnehoek Brussel-Leuven-Me-
chelen steekt uit naar het noor
den. Een aanval op h^t hart 
van ons eigen gebied. De drie
hoek van de vlaamse C.V.P.-ha-
zen ! 

EROP OF ERNAAST 

\\ 
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NIEUWE NAMEN 
Alhoewel momenteel in alle arrondissementen nog druk ae-
^^erkt ^^orclt aan het samenstellen van onze lijsten, zijn er 
reeds enkele belangrijke nieuwe kandidaturen aan te stip
pen. Samen met de onderhandelingen die tans nog aan gang 
zijn, wettigen ze het besluit dat de V.U. met zeer sterke en 
Hink \ernieu\\de lijsten naarde verkiezingen gaat. 

LODE CLAES 
Te Brussel zal de senaatslijst aangevoerd worden door de 
bekende lurist en socioloog I.ode Claes (54 jaar). De heer 
(Jaes heeft destijds als iong advokaat stage gedaan bij René 
Victor te Antwerpen. Hij is tijdens de oorlog adjunkt-kom-
missaris generaal bij de grote agglomeraties en schepen van 
(noot-Brussel f eN\ eest \ a de bevrijding werd hij joernalist 
om van liloS tot 1964 sekretaris-generaal %an de Ekono-
niische Raad van Vlaanderen te worden. Sindsdien is hij 
bedriiMg in de banksektor. 
Ook als publicist geniet de heer Claes bekendheid. Van hem 
verschenen opgemerkte bijdragen o\er het probleem Brus
sel over federalisme enz. in « Stres en » en in tal van 
andere gespecializeerde publikaties en tijdschriften. 

RIK YANDEKERCKHOVE 
Dr Vandekerckhove, chirurg te Genk, is van uit zijn stu

dententijd een overtuigd vlaamsgezinde. Hij geraakte in het 
nieuws toen hij, sociale dokter bij uitstek, een belangrijke 
rol speelde bij de strijd voor het behoud van de mijn Zwart
berg en voor rekonversie ingeval van sluiting. Hij is dan 
ook bestuurslid van de Vriendenkring Zwartberg lid van 
het Waakzaamheidskomitee Eisden en een der meest dina-
mische verdedigers van de rekonversie in Limburg. Hij 
geniet hoog aanzien in de kringen van de mijnwerkers en 
bij brede lagen van de be\olking. 
Hij zal de lijst voor de provincieraad aanvoeren. 

JEF OLAERTS 
De Kamerlijst in het arr. Hasselt wordt aangevoerd door 

Jef Oiaerts, handelaar en licentiaat Ekonomische Weten
schappen, oud-burgein^ster van Genk. Jef Oiaerts is sinds 
een paar jaar arrondi^ementeel voorzitter van de V.U. en 
speelde, samen met dr. Vandekerckhove, een belangrijke 
rol in de strijd rond de limburgse mijnen. 

EYRARD RASKIN 
De vernieuwde V.U.-lijsten in Limburg tellen een derde zeer 
waardevolle kopman : de 32-jarige dr. jur. Evrard Raskin 
eveneens sinds een paar jaar arrondissementeel V.U.-voor-
zitter (Tongeren-Maaseik). De heer Raskin is doctor in de 
rechten, licentiaat in wijsbegeerte en letteren en geaggre
geerde van het hoger sekundair onderwijs. Hij is leraar 
latijn, geschiedenis en sociale moraal aan diverse middel
bare en hogere onderwijsinstellingen. 
Als auteur liet hij zich gelden zowel in de didaktische, de 
historische als de politieke sektor. Hij schreef een geschied
kundig leerhoek « Wij en het verleden », een studie over 
het middeleeuws privaatrecht in het prinsbisdom Luik en 
een aktuele brosj"ure « Limburg, let op uw zaak ». Zijn 
aktiviteit strekt zich uit over een groot aantal kultuur- en 
stnjdverenigingen en hij speelt een belangrijke rol in zijn 
gemeente Eigenbilzen. 
Hij voert de Kamerlijst in zijn arrondissement aan. 

E. VAN STEENKISTE 
Te Oostende zal Emiel Van Steenkiste eerste plaatsvervan
ger op de Kamerlijst worden. De heer Van Steenkiste is 
adjunkt-politiekommissaris te Oostende. Hij kwam een tijd 
geleden in het nieuws toen tegen hem door de brugse proku-
r^ur Vossen een groots opgezet gerechteUjk maneuver op 
touw gezet, dat eindigde met een volledige overwinning 
voor de heer Van Steenkiste. Zijn aktiviteiten in vlaamse 
verenigingen, vooral in het V.V.O., hadden het scherpe 
ongenoegen van enkele potentaatjes opgewekt. 

FRANS 6AERT 
Te Gent wordt de bekende advokaat Frans Baert tweede 
kandidaat en eerste plaatsvervanger op de senaatslijst. De 
heer Baert is sinds een 20-tal jaren een geziene figuur aan 
de balie, advokaat bij het Beroepshof en lid van de Tucht
raad der Orde. Hij is voorzitter van de V.V.B.-Gent geweest 
en een aktief medewerker aan tal van vlaamse en sociale 
initiatieven. 
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REGIONALE EKONOMIE 
MET EEN VIES REUKJE! 

De val van de regering is ook op ekonomisch gebied een gelukkige zaak. Inder
daad werd hierdoor hel nefaste plan van de Waal Urbain de kop ingedrukt, voor
aleer het al dan niet door enkele tamme kompromissen gewijzigd ten uitvoer kon 
gebracht worden. In de vlaamse ekonomische kringen sprak men reeds minach
tend over « urbainizatie ». 

Urbain wilde inderdaad buitengewo
ne voordelen en gunsten van staatswe
ge geven aan gewesten die volgens hem 
dan, onderontwikkeld waren en een 
steun verdienen, die zelfs nog ver bo
ven de voordelen van de investerings
wetten van 1959 ging. Het toppunt was, 
dat er 25 gewesten werden aangeduid, 
waarvan 10 vlaamse en 15 waalse ! 

De C.V.P.-er Urbain vond een waar
dig tegenhanger in de P.V.V,-ér Van Of-

felen : kampioen van de fabrieksroof 
en van het gekonkel met de buitenland
se investeerders. 

Wij weten dat in Wallonië sommige 
gewesten achteruitgaan. Wij weten ook 
dat dit de schuld is enerzijds van de 
kapitalisten, die de nodige investerin
gen achterwege lieten, en anderzijds 
van de openbare besturen die mat en 
tam alles op rfjn beloop lieten. Wij we
ten bovendien dat Vlaanderen nog 

steeds het leeuwenaandeel van de 
200.000 werklozen en van de 300.000 
pendelaars levert. En dat het in Wallo
nië grotendeels om vreemde sukkelaars 
gaat, die men beter terug op een mens
waardige wijze naar hun land zou voe
ren, dan hier een geforceerde voor-
rangspolitiek van investeringen uit te 
werken waardoor eigen mensen in de 
kou blijven staan, in Limburg, de West
hoek, de Zuiderkempen, Oudenaarde, 
en elders. 

« Tijd » hekelde naar aanleiding van de 
zwendel rond Petrochim vorige week 
zeer scherp, wat het noemde de « poli
tieke » regionale ekonomie. En hierme
de bedoelde de auteur dat de C.V.P.-
P.V.V.-regerina vooral rekeninor h-v..-i* 

met politieke argumenten (priorité 
pour la Wallonië !) in plaats van met 
kostenberekening en objektieve nor
men. Keer op keer worden miljarden 
uit de staatskas op deze wijze wegge
gooid : onverantwoorde steun voor be
drijven die met veel minder steun of 
zelfs zonder enige staatstussenkomst 
in Vlaanderen zouden opgericht wor
den komt tenslotte neer op een on
rechtmatige vermindering van de volks
welvaart. 

Houd de dief ! Dat moet de Vlaming 
steeds opnieuw roepen, wanneer Pe
trochim, A.B.R., Amoco, Bell, enzovoort 
naar Wallonië worden afgeleid mits on
gelooflijk hoge toelagen. Houd de dief : 
dat is de C.V.P.-P.V.V.-dief, die Vlaan-
deren op een ongehoorde en onbe
schaamde wijze bestolen heeft en zelfs 
nog besteelt terwijl hij reeds bij de 
kraag gevat werd. Want de gevallen 
ploeg V.d.B. gaat doodgewoon voort 
met haar nefaste politiek van waalse 
prioriteit. Wie zei ook weer dat V.d.B. 
lef heeft ? 

E. SLOSSE 
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DE C.V.P.: SCHILD EN ZWAARD 

VOOR VLAANDEREN? 

De C.V.P. is veruit de sterkste partij in Vlaanderen; zij is zelfs vele jaren 
de meerderheidspartij geweest. Het is dan ook maar normaal dat 
van de C.V.P. mocht verwacht worden dat zij de vlaamse belangen op al
le gebied behoorlijk zou behartigen en verdedigen. 

In feite echter is de vlaamse C.V.P. altijd ontgoochelend zwak ge
weest. Zolang er geen Volksunie was die iets te betekenen had, heeft zij 
zelfs de vlaamse belangen volledig verwaarloosd. 

Kenschetsend is wel de sociaal-ekonomische achterstand van die ge
westen, waar de C.V.P. steeds het sterkst geweest is : deze gewesten be
horen tot de meest miskende en de meest verwaarloosde. Denken we 
maar aan de Westhoek en aan de Kempen. 

Alhoewel de sterkte van de C.V.P. on
betwistbaar in het vlaamse land ligt (in 
het uittredend parlement zetelden 52 
v l a a m s e C.V.P.-volksvertegenwoordi-
gers tegen 18 waalse en 7 — waarvan 3 
Vlamingen — uit Brussel), werd deze 
partij steeds beheerst door personen 
die in vlaams opzicht geen vertrouwen 
konden inboezemen. Vergeten we trou
wens niet dat de partijraad van de 
C.V.P. paritair samengesteld is ! 

Steeds weer werden de Vlamingen 
tot toegevingen, kompromissen, kapitu-
laties gebracht, tegen hun beter weten 
in, om de eenheid van de partij te red
den. Het Vlaams belang werd opgeof
ferd aan het partijbelang. 

Voor het eerst is er tans een scheu
ring ontstaan in de C.V.P.. Helaas niet 
door toedoen van de Vlamingen, maar 
door toedoen van de waalse P.S.C. ! 
De unitaire partij blijft echter bestaan 
en de kapitale vraag is wat er na de ver
kiezingen zal gebeuren. Zal het verkie
zingsprogramma van de vlaamse C.V.P. 
méér zijn dan een verkiezingsmaneu-
ver, zal het na de verkiezingen niet naar 
de scheurmand verwezen worden ? 
Welke waarborg hebben de vlaamse 
kiezers die hun stem aan de C.V.P. zou
den geven, dat na de verkiezingen de 
eenheid niet zal hersteld worden door 
een nieuwe kapitulatie van de vlaamse 
C.V.P ? Is het in dit opzicht niet zeer 
verontrustend dat op de kaderdag van 
de vlaamse C.V.P. te Mechelen de hand 
geweigerd wordt aan de Volksunie ? 

ledere samenwerking met de Volksu
nie wordt op voorhand afgewezen. 
Maar de vlaamse C.V.P. verklaart nu 
reeds dat zij na de verkiezingen met 
de waalse C.V.P. terug scheep wil 
gaan, alhoewel het programma van de 
P.S.C, een uitdaging is voor de Vlamin
gen. 
Het is dan ook nu reeds te voorzien dat 
de kiezers die hun stem aan de vlaamse 
C.V.P. geven, bedrogen zullen uitkomen. 

De pozitie van de vlaamse C.V.P. is 
uiterst dubbelzinnig zolang de unitaire 
C.V.P. blijft bestaan. Acht de vlaamse 
C.V.P. zich gebonden door de verbinte
nissen door de C.V.P. aangegaan met 
het oog op de grondwetsherziening en 
de besluiten van de Ronde Tafelkonfe-
rentie voor de grondwetsherziening ? 
Aanvaardt de vlaamse C.V.P. de gren
delgrondwet ? 

De vlaamse C.V.P. blijft gekant tegen 
het federalisme en klampt zich vast 
aan de unitaire staat. Dit is van zeer 
grote betekenis voor de toekomst. Van 
uit die pricipiële pozitie kan de vlaam
se C.V.P. niet anders dan kapituleren 
om het unitarisme''te redden. 

De recente gebeurtenissen mogen ons 
niet doen vergeten dat de C.V.P. sedert 
de vorige verkiezingen medeverant-
V'oordelijk is voor het regeringsbeleid. 
De C.V.P. heeft het taaibestand aan-

.vaard en goedgekeurd. De C.V.P. is me
deverantwoordelijk voor de samenstel
ling en de knoeiboel van de kommissie 
Meyers. De C.V.P. heeft de nedcrlands-
onkundige generaal Vivario doen be
noemen tot stal chef van het leger. De 
C.V.P. is verantwoordelijk voor de niet-
toepassing van de taalwetten en het uit
blijven van de noodzakelijke maatrege
len om de taalwetten te kunnen toepas
sen. 

De C.V.P. is echter ook verantwoor
delijk voor het schandaal van de door 
deze regering gevoerde sociaal-ekono
mische politiek. 

Iedereen weet nu wel hoe deze rege
ring alles in het werk gesteld heeft om 
de vestiging van nieuwe bedrijven in 
het vlaamse land tegen te werken en de 
nieuwe bedrijven naar Wallonië te lok
ken door 't aanbieden van allerlei finan
ciële voordelen. De vlaamse gewesten 
werden zwaar benadeeld. Zelfs nog na 
haar ontslag heeft de regering beslis
singen genomen en miljarden toegezegd 
om bedrijven van uit Vlaanderen naar 

Wallonië te lokken. Ook de vlaamse 
C.V.P.-ministers hebben mee deze be
slissingen genomen ! 
Op de C.V.P.-kaderdag te Mechelen heeft 
volksvertegenwoordige T i n d e m a n s 
een felle aanval gedaan op de politiek 
van minister Van Offelen. Deze aanval 
komt te laat. De waarheid is dat de 
vlaamse C.V.P. de Volksunie alleen 
heeft laten interpelleren en protesteren 
tegen de politiek vart minister Van Of
felen (én van de C.V.P.-minister Ur-
bain !) en de politiek van de ministers 
steeds goedgekeurd heeft. De waarheid 
is nog dat de heer De Saeger, C.V.P.-mi
nister van Openbare Werken, onder één 
hoedje gespeeld heeft met minister Van 
Offelen en medegewerkt heeft aan deze 
politiek, door het uitvoeren van werken 
om de bedrijven te lokken. 

De vlaamse C.V.P. draagt een verant
woordelijkheid die zij niet moet pogen 
te ontgaan ! Zwakheid en nog eens 
zwakheid is en blijft het kenmerk van 
de vlaamse C.V.P. Zal dit morgen plot
seling veranderen ? 

Wij geloven het niet — tenzij de 
Volksunie zo machtig wordt in het 
vlaamse land dat de C.V.P. uit schrik 
verplicht wordt een moediger en radi-
kaler koers te gaan varen. 

De C.V.P. betaalt tans met ruzies en 
scheuring het gelag voor haar dubbel-
hartige houding tijdens de voorbije 
regeringsperiode. Op aanstoken van 
P.V.V.-voorzitter Vanaudenhove kon
digde de verfranste Brusselaar Van 
den Boeynants in 1965 een tweejarig 
taaibestand af : gedurende 24 maan
den moest er over taalproblemen ge
zwegen worden en mochten de Vla
mingen niet eens eisen, dat er te Brus
sel rechtvaardiger toestanden zouden-
komen. Dit tweejarig taaibestand was 
de toverremedie van de « regering van 
de nieuwe stijl ». De heren gingen 
eens bewijzen, hoe gemakkelijk het 
allemaal op te lossen was : door er 
over te zwijgen, door stekeblind te 
zijn en door van krommenaas te ge
baren tegenover de problemen. 

Gelijk een stoomketel moet barsten 
als er geen veiligheidsklep is, ZO 
barstte het taaibestand vooraleer de 
twee jaar om waren. 

bedrijven dicht 

Vlaanderen werd onder het P.V.V.-
C.V.P.-bewind getroffen door een 
nooit aflatende reeks van fabrieksslui-
tingen. De vlaamse nijverheid werd 
onder de voorbije regering zo sterk 
verwaarloosd, dat het tot unieke pro
testbetogingen kwam : te Gent stap
ten de werkgevers en de werknemers 
van de tekstiel samen op om hun be
drijven te verdedigen. De sluitingen 
van Burcht, van A.B.R. fe Kessel-Lp 
en van tientallen andere bedrijven lig
gen nog vers in ieders geheugen. 

En terwijl in Vlaanderen de fabrie
ken hun poorten sloten, werden steeds 
opnieuw miljarden geïnvesteerd in 
nieuwe waalse bedrijven. 

Nauwelijks enkele maanden na het 
drama van Zwartberg dreigde de re
gering, de mijn van Eisden te sluiten 
zonder gezorgd te hebben voor nieuwe 
werkgelegenheid. Twintigduizend 
Maaslanders kwamen op straat : de 
grootste gewestelijke protestbetoging 
die het land ooit heeft gezien. 

Reeds eenmaal werd een schijnvertoning opgevoerd : in 1963, toen 
eerste-minister Theo Lefèvre 't ontslag van zijn regering ging aanbieden 
aan de koning, die het weigerde. Daarop volgde Hertoginnedal met sma
delijke kapitulatie van De Saeger. Hij werd er voor beloond : hij kreeg 
een ministerportefeuille. 

Tans werd het ontslag wél aanvaard en komen er verkiezingen. De 
vlaamse C.V.P. komt op met een eigen kiesprogramma. De waalse P.S.C. 
ook. Water en vuur. Maar de unitaire C.V.P. blijft bestaan. 

Wat na de verkiezingen ? Wie zal er bedrogen uitkonien ? Een nieuw 
Hertoginnedal is bijna zeker. 

Daarom : stem in klaarheid voor de Volksunie. Een stem voor de 
Volksunie is ondubbelzinnig en onmiskenbaar een stem voor de verster
king van de vlaamse pozitie na de verkiezingen. 

De uitslag behaald door de Volksunie zal beslissend zijn voor de toe
komstige ontwikkeling. 
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WIJ 

EEN GOEDE REGERING 

VOOR Z ICH ZELF 
Van den Boeynants zegt van zijn regering dat het een goede rege

r ing was en de vlaamse C.V.P. zei dat zondag te Mechelen ook. 

Hoe goed deze regering was hebben onze boeren o.a. te Oude

naarde ondervonden, onze studenten te Leuven, onze vlaamse ge

meenschap met de Mirages, Petrochim, de miljardengeschenken 

aan de Walen, het taaibestand en -bedrog enz. te betalen met de 10 

miljard belastingsopslag van deze « goede regering ». 

Ui t volgende cijfers blijkt 
duidelijk hoe kwistig deze re
gering zich zelf heeft gezegend, 
wat ze maar kon doen door 
meer franken uit onze zakken 
te kloppen. 

T o t 31 december van vorig 
jaar verdienden de eerste mi
nister en de minister van Bui
tenlandse Zaken 375.000 fr. per 
jaar plus 100.000 fr. reprezen-
tatickosten; de vice-premier en 
de gewone ministers hadden een 
zelfde jaarwedde doch slechts 
50.000 fr. reprezentatiekosten. 
Van den Boeynants, die een 
jaar geleden ogenschijnlijk fel 
.te keer ging tegen de aanpas
sing van de parlementaire ver
goeding, vond zijn wedde en 
deze van zijn kollega's weldra 
ook te klein en eens de parle
mentaire wedde aangepast, was 
het ogenblik gekomen om zich 
zelf rijkelijk te bedenken. 
Sinds 1 j anuar i j l . bedraagt de 
ministeriële jaarwedde inder
daad 735.000 fr. voor alle mi
nisters, doch de reprezentalie-
vergoeding is voor de premier, 
de vice-premier en de minister 
van Byitenlandse ^aken ver
dubbeld : 200.000 fr. De overige 
ministers hebben een onkosten
vergoeding van 100.000 fr. ge
kregen. Dat maakt dat de mi-
nisterwedde zo maar eventjes 
met één pennetrek met 98 t. h. 
werd « aangepast » ! Wie zou 
niet graag in zo'n (( firma » 
werken, waar men zijn wedde 
naar eigen goeddunken kan 
aanpassen, ondanks de diepe 
financiële put , waarmee VDB 
en Declerq ons een jaar lang 
aan het schrikken en beven 
hebben gebracht. Die reprezen
tatiekosten zijn trouwens soms 
nogal rekbaar en het zou nie

mand verwonderen indien som
migen er wat van opzij leggen.-
O p de 23 ministers van de om-
vergevallen regering waren er 
bovendien 22 lid van het par
lement, waardoor ze h u n zui
ver politiek inkomen tot resp. 
1.435.000 fr. en 1.335.000 fr. za
gen klimmen. Daarvan was 
450.000 fr. resp. 350.000 fr. niet 
belastbaar (helft der parlemen-

DE P.Y.Y. 

ïaïre vergoeding en ui teraard 
de reprezentatieonkosten). Dit 
royale inkomen stijgt nog on
rechtstreeks als men weet dat 
de ministers gratis huisvesting 
en huispersoneel genieten even
als gratis vervoer. He t is zelfs 
voorzien dat ministers in funk-
tie, die een eigen woning ge
bruiken recht op terugbetaling 
van gas, elektriciteit, water en 
telefoon hebben. 

De regering van VDB heeft 
echter pech gehad, want ze zal 
slechts ongeveer een derde van 
deze verdubbelde wedde kun
nen genieten, vermits ze nor
maal na 31 maart 1968 (ver
moedelijke da tum der verkie
zingen) definitief uit funktie 
zal treden. 

Hoe dan ook, is regeren voor
uitzien en hebben VDB en kor
nui ten in de eerste plaats voor 
zich zelf vooruitgezien, h u n 
blik reikte dan toch niet zo ver 
vooruit, dat ze de struikelblok 
Leuven, gelegd.door het vlaam
se volk, hebben zien liggen. 
Aan ons ervoor te zorgen dat ze 
geen tweede kans krijgt, voor 
roofridder en profiteur te spe
len I 

OP DUIVENPOTEN 
Dostojewski is in al zijn literaire en menselijke grootheid 

een langdradige schrijver. Daarom wordt hij ook zo weinig 
écht gelezen. Wie hem leest treft echter ook pareltjes \an 
een uitzonderlijke heldere bondigheid aan. Zo tekent hij in 
een van zijn eerste en korte novellen de verhouding tussen 
de mens en een bijkomstigheid, in een enkel beeld drukt hij 
meer uit dan veel uitleg kan verduidelijken. Tijdens een 
feestje wordt een toevallig genodigde volledig verwaar
loosd « en daarom was onze held gedwongen, om ten minste 
ergens zijn handen te laten, de hele avond over zijn bakke
baarden te strijken. Deze bakkebaarden waren inderdaad 
de moeite waard. Maar hij streek ze dermate ijverig, dat 
men, naar hem kijkende, beslist had kunnen denken, dat 
eerst alleen die bakkebaarden geschapen waren, en daarna 
pas de heer in kwestie om ze te strijken ». (Het Kerstfeest 
en de bruiloft). 

Misschien is het doortrekken van het beeld betwistbaar, 
maar in de wereld der gedachten zouden die bakkebaarden 
heel goed kunnen vervangen worden door « het woord dat 
de volgende weken door ieder ontwikkeld mens moet aan
geleerd en gebruikt worden ». Het verschijnsel is niet 
nieuw, de bakkebaarden van Dostojewski dateren al van 
1848 ! Nieuw is alleen de snelheid en de kracht waarmee 
deze « bakkebaard-woorden » die iedereen behoort te strij
ken, verspreid worden. 

Wie zich de zeer trage, de zeer, moeizame weg herinnert 
die het woord « federalisme » heeft moeten afleggen, wéét 
dat dit woord niét behoort tot dit soort woorden ! Ook nu 
nog wordt het als het maar even kan verzwegen : federali-
zeren, federeren kan er nog wel door als het nu toch een
maal moet. Federalisme is nog steeds geen geliefde en 
gestreelde bakkebaard geworden. Het is immers iets dat 
niet zo maar bijkomstig is, dat vandaag kan uitgeschreeuwd 
en morgen kan vergeten worden : het is zeer langzaam 
gegroeid, maar daarom is het ook ver-groeid met de dragers 
van dit woord. Het is een woord dat eerst een gedachte was 
voor het werd uitgesproken, en eerst een beleefde werke
lijkheid, voor het werd gedacht. 

Zij die de belgische werkelijkheid als geheel zagen, er 
niets van wilden wegsteken, alle facetten wilden doen gel
den zagen dat de enige redding de naam « federalisme i 
zou moeten dragen. Zij waren zeer weinig talrijk, soms 
voelden zij zich wat onzeker, omdat ze juist zo talrijk wa
ren, want iedereen verlangd naar volgelingen. En zie, niet 
zonder hen, beslist niet, integendeel juist door hen is deze 
gedachte gegroeid, maar ze werd en wordt gevoed en gedra
gen door méér dan door de « schreeuwers van de bood
schap •». De gehele gemeenschap, in het noorden én in het 
zuiden van dit land, kan niet anders meer dan uiteindelijk 
te zien, te ervaren — ook al wordt dit woord nog steeds 
geweerd. 

Ergens heeft Nietzsche geschreven dat alle grote gedach
ten zich onhoorbaar, als op duivenpoten, voortbewegen. Ze 
trekken lange tijd de aandacht niet, schijnbaar worden ze 
vergeten of overwonnen. Maar onhoorbaar zacht, ongemerkt 
gaan zij hun weg. Hun ontwikkeling en hun kracht ligt in 
het leven zelf afgetekend. « Federalisme » is niet : de « bak
kebaarden » van België die vandaag gestreeld en morgen 
worden afgeschoren. « Federalisme j> is het gezicht zelf van 
dit land — als het léven wil. 

NEMROD. 

C. HUYSMANS 
Camillc Hiiysmans is ovetleden! 

l'elen hebben ongetxcijjeld verrast 
opgekeken toen de radio het overlij
den vim iep van een man, die, men 
leeds ouster jell jk luaaiide. De jongste 
lijd ïvas et nog weinig over hem ge
sproken; het politieke nieuws ver
drong alles naar de achtergrond. En 
toch ! Ampei drie jaar geleden, op 
dil tijdstip van het jaar, stond Hvys-
mans nog in hei brandpunt van het 
politieke gebeuren. De toen 94-)arige 
maar nog zeer vitale man had het 
niet genomen dat men hem van de 
socialistische lijst had geweerd, en hij 
kiuam afzonderlijk op als de A7cia-
list : een vlag die in zijn persoon 
wonderwel de lading dekte. Hij ge
noot de simpatie van velen, maar 
kreeg de stem van slechts lueinigen ; 
14.937 stemmen tvas inderdaad niet 
genoeg om gekozen te zijn. 

De bladen van alle gezindheden 
hebben uitvoerig de lof gezongen van 
deze grote figuur van de belgische en 

de internationale politiek; rvij zullen 
ons daarom bepeiken tot wat in de 
meeste kranten niet is gezegd. 

Huysmans was een ivlksmens — 
geen salonsocialist — en dus een 
overtuigde vlaamsgezinde, wat vol
doende was om te Brussel als flamin
gant te worden gedoodverfd, zodat 
men hem wat graag naar Antwerpen 
zag vertrekken na de eerste oorlog. 
Hij was een grote aamvinst voor de 
als vlaamsgezind bekend staande ant-
werpse bank van de toenmalige Bel
gische Werkliedenpartij in de Kamer 
(Huysmans, Joppe Eekeiers, Jamar, 
Samijn, De Schutter e.a.). Uit zijn 
brusselse periode was hem de Xivertui-
ging bijgebleven dat er met de brus
selse gemeentebesturen op taalgebied 
geen land te bezeilen was. 

Huysmans was voor alles een inter
nationalist en de holle retoriek van 
het belgische patriottardisme lag hem 
niet. In de twintiger jaren heeft hij 
dat eens openlijk gedemonstreerd. 

met te Blankenberge te blijven zit
ten tijdens de uitvoering van de bra-
ban^onne, iets wat de patriottards 
« Camille von Stockholm » nooit ver
geven hebben. Over die stockllolmsc 
perikelen is nu ook met meer ont
hechting geschreven als vroeger. Min
der bekend is dat Staf De Clercq tot 
zijn toenmalige verdedigers behoor
de, zodat Staf, toen begin 1940 ge
dreigd werd hem zijn parlementaire 
onschendbaarheid te ontnemen, in 
een merkwaardige rede in de Kamer 
op zijn beurt een beroep kon doen 
op Camille. 

Na WereldcXirlog U behoorde 
Huysmans niet tot de scherpslijpers 
en tijdens een interpellatie van Bra-
cops tot minister Mundeleer betoog
de Huysmans, dat « velen inciviek 
genoemd worden die het niet zijn en 
het nooit geweest zijn ». Als minister 
van Openbaar Onderwijs heeft hij 
talrijke onrechtvaardig gestraften 
recht doen wedervaren, daarin bij
gestaan d >or zijn kabinetschef Julien 
Kuypers, die deze zaken even onbe
vangen benaderde als zijn minister. 

Huysmans was ook de eerste die 
na dj oorbog in de Kamer opkxfam 

voor de grote agglomeraties; hij be
greep ten volle hoe nuttig het was 
geweest voor een gemeente als Mort-
sel, na het even misdadige als onver
antwoorde geallieerde bombardement 
van april 1943 (dat bij de 2.000 do
den eiste en de voornaamste gebouw
de stralen en sclfolen in puinhopen 
herschiep) te kunnen beschikken over 
de politie-, brandweer-, ziekenhuis-, 
administratieve en andere hulpdien
sten van Groot-Antwerpen. 

Welke invloed de vriendschapsban
den met onze rode koninginmoe der 
op Huyysmans' flamingantisme heb
ben gehad, is moeilijk te zeggen. 
Maar het is wel een feit dat hij de 
laatste jaren van zijn leven gewon
nen was voor de veralgemeende twee
taligheid van het gehele land! 

Dat hij voor enkele tijd in een 
Volksgazets hoofdartikel neerschreef 
dat de IJzei bedevaart en de IJzers-
ren eigenlijk een initiatief waren van 
kardinaal Mercier is hem door nie
mand euvel genomen! Zijn hoge 
leeftijd en de overgave waarmee hij 
dan toch de vlaamse zaak heeft ge
diend, geven hem recht 'op onze ver
duldigheid. 



WIJ 

JONGSTE 0NDERWIJS8TATI8TIEKEN: 
KATA8TR0FAAL VOOR VLAANDEREN 
Het Ie nummer voor 1968 van het Statistisch Tijdschrift brengt 
o.m. de statistiek van de schoolbevolking in dit land voor de ja
ren 1960/61 tot 1960/66. 

'Het zeer gedetailleerde artikel bevat naast andere vergelij
kingen en tabellen, ook een overzicht van de schoolbevolking 
naar het taalstelsel. En hieruit willen wij de meest recente gege
vens putten, die de ontzettende achterstand van Vlaanderen be
wijzen. Ontzettend, omdat het hier gaat om investeringen, niet 
in machines of infrastruktmir, maar in hersens. Omdat het gaat 
om een zware hipoteek op de toekomst van ons volk. 

Laat ons vooraf en ter ver
duidelijking de indeling van 
he t belgisch schoolstelsel weer
geven : naast de voorschoolse 
opvoeding van het bewaar
school- of kleuteronderwijs , be
staan er drie niveau's. Het 
eerste niveau bevat het lager 
onderwijs , het tweede omvat 
hoofdinrichtingen : voortgezet 
lager onderwijs (vierde g raad) , 
middelbaar , normaal , sekun-
da i r technisch en sekundair 
kunstonderwijs . Het derde ni
veau omvat het universitair on
derwijs , het hoger technisch 
onderwijs , het middelbaar en 
technisch normaalonderwijs en 
he t hoger kunstondei-v,'ijs . 

De schoolbevolking stijgt 
voor tdurend : van 1.497.553 in 
1961 tot 1.705.651 in 1965. Hier 
van volgden 979.626 leerlingen 
he t eerste niveau, 642.025 het 
tweede, en 84.000 het derde ni
veau In vergelijking met het 
j a a r 1960/61 steeg de bevolking 
he t meest voor het derde ni

veau (met 63 % ) , dan voor het 
tweede (met 22 % ) en ten slot
te voor het eerste (met 7 %). 

Bekijken we nu de verschil
lende niveau's per taalstelsel, 
dan vinden we in het eerste ni
veau 561.091 Vlaamse leerliiïgen 
of 57,27 %, wat een behoorli jke 
weergave is van de vlaamse be
volking in België (op Brussel 
n a ) . In 1961 bedroeg dit aan
deel 56,14 %. Bij het tweede ni
veau vinden we in het alge
meen vormend onderwijs (mid
delbare a f d e l i n g ) 104.167 
vlaamse leerlingen of 52,80 %. 
Dus een daling die reeds merk
baar wordt , alhoewel ten op
zichte van 1961, toen dit aan
deel slechts 49 "/o beliep, toch 
een vooruitgang kan vastge
steld worden. Nog in het twee
de niveau is het aandeel der 
Vlamingen bij het technisch- ' 
en beroepsonderwijs 61,90 %, 
hetgeen duidt op een verkeerde 
oriëntering bij de Vlamingen 
vermits dit percent te hoog 
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ligt, rekening houdend met de 
absolute cijfers. In de verdwij
nende vierde graad is het 
Vlaams aandeel te hoog : 
76,83 % ! 

Voor de hogere graad van 
het tweede niveau vinden we 
voor het middelbaar onderwijs 
53,30 % Vlamingen, bij het 
technisch en beroepsopleiding 
59,52 96, bij het normaal onder
wijs (opleiding van onderwij
zend personeel) 54,19 % en ten 
slotte bij het kunstonderwi js 
65,04 %. Het tweede niveau 
geeft dus nog in het algemeen 
goede verhoudingen weer. 

Bij het derde niveau is de 
toes tand echter rampzalig. E r 
zijn inderdaad slechts 20.852 
vlaamse universi tairen, of 42,73 
9ó, tegen meer dan 57 % frans-
taligen. Wel is de verbetering 
ook hier merkbaa r : in het 
schooljaar 1960/61 waren er 
12.196 of 39,74 % van het totaal 
universi tairen Vlamingen. E r 
blijft nog een lange weg af te 
leggen en dit in versneld tem
po door demokrat izer ing van 
het hoger onderwijs . Boven
dien mag men niet uit het oog 
verliezen dat België zeer on
gunstige cijfers boekt wat uni-

. versitaire afgestudeerden be
treft in vergelijking met de ove
rige ontwikkelde landen. Zodat 
Vlaanderen hier tweemaal te
kor t schiet... 

Het hoger technisch onder
wijs ver toont meer normale 
cijfers : 13.972 vlaamse studen
ten of-58,41 %, terwijl het nor
maalonderwijs op dit niveau 
(o.m. de geaggregeerden) on
gunstiger is : 5.060 Vlamingen 
of 52,22 %. In het hoger kunst
onderwi js is het echter slechts 
vooral door de schuld van 
Brussel, waa r geen enkele 
vlaamse school van die aard be
staat . Het betreft wel een klein 
getal leerlingen, m a a r de wan
verhouding van 673 s tudenten 
of 42,35 % is veel te erg, vooral 
indien men bedenkt dat deze 
verhouding niet steeg ti jdens 
de jongste vijf jaar . (De offici
ële stat ist ieken verwaarlozen 
hier St. Lukas-Inst i tuut te 
Schaarbeek) . 

Afgezien van de overige inde
lingen (openbaar of privéon-
derwijs , vrouwelijk of manne
lijk geslacht, enz.) vinden wij 
hier schromelijke onrechtvaar
digheden terug. En eigenaardig 
genoeg zijn het dezelfde on
rechtvaardigheden die we te
rugvinden in de adminis t ra t ie , 
bij het leger, bij de magistra
tuu r en in de financiële en eko-
nomische wereld : hoe hoger 
men klimt, hoe minder Vla
mingen men er aantreft . Wij 
kunnen ons altijd t roosten met 
het grootste aanta l kleuters, 
kuisvrouwen, miliciens en lage
re bedienden. 

E. SLOSSE 

.^^^^t^f^;.]''} 

ZATERDAG 16 MAART, TE 15 U., KONGRESSENPALEfS , BRUSSEL 

V.U.-VERKIEZINGSKONGRES 
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Scharrelen en stelen : de hand van de P.V.V. ! Schari elen 
en stelen vooral in Vlaanderen ; Pest Voor Vlaanderen. 

Niemand durft zo schaamteloos liegen als de P.V.V. Dal 
was al zo toen ze nog Itherale partij heette en toen ze 25 % 
\erniindering van belastingen heloofde, doch nadien de 
Ijelastuigcn verhoogde. De naam van de partij is veranderd, 
de loense streken niet. 

In 1967 heeft iedere belastingsplicbtige gemid

deld 7.171 fr. méér belastingen betaald dan in 1966. 

In het voorbije jaar steeg de openbare schuld met 

2.250 fr. per inwoner . En in februari 1968 waren er 

192.000 werklozen, drie maal meer dan in 1965. 

In 19C5 beloofde de P.V.V. aan de zellstandigen de gelijk
making van de kinderbijslagen vanaf het tweede kind, uit 
te voeren in twee fazen. Vandaag, na twee uitgevoerde 
fazen, bestaat de gelijkheid slechts vanaf het derde kind. 

In 1965 beloofde de P.V.V. dat de pensioenen van de zelf
standigen zouden gelijkgetrokken worden met die van de 
werknemers. Vandaag is de ongelijkheid nog toegenomen. 

De P.V.V. beloofde aan de gepensioneerden dat het pla
fond der toegelaten inkomsten in twee jaar zou verhogen 
van 14.000 tot 36.000 fr. Die twee jaar zijn voorbij ; het 
plafond werd slechts verhoogd tot 21.000 fr. 

De P.V.V. beloofde in 1965, dat ze in twee jaar tijds de 
sociale uitgaven met 4 miljard zou verhogen ; ze beeft van 
die belofte nauwelijks één vijfde gehouden. En in dezelfde 
periode werden de bijdragen der zelfstandigen 4Ü0 miljoen 
zwaarder ! 

De P.V.V. beloofde in 1965 het einde van de prij.sstijgin-
gen. Wie vandaag een sigaret opsteekt, een treintiket koopt 
of zich tientallen andere produkten aanschaft, kan de ver
gelijking maken. 

De P.V.V. beloofde in 1965 sociale welvaart en ekono-
mische bloei. Maar nog nooit in de jongste jaren was het 
aantal werklozen zo hoog opgelopen als tans. 

De P.V.V. beloofde in 1965 dat het openbaar ambt zou 
vrijgemaakt worden van politieke inmenging. Maar twee 
jaar aan een stuk heeft ze honderden nutteloze benoemingen 
gedaan : de partijvriendjes vaarden er goed mee, maar de 
belastingl)etaler kreeg de rekening gcpre/enteerd. 

De P.V.V.-minister ürootjans bijvoorbeeld parachuteerde 
bijna al zijn kabinetsleden naar hogere benoemingen en hij 
wilde zelfs zijn chauffeur bevorderen tot hoofdkondukteur 
van de bouwwerken aan de antwerpse universiteit I 

De P.V.V. beloofde in 1965 dat zij « de laatste kans » was 
voor rust en vrede in hef land. De onrust en de herrie zijn 
onder het P.V.V.-bewind van maand tot maand toegenomen, 
totdat rond de kwestie Leuven het hele land in rep en roer 
stond. 

De P.V.V. heeft alle beloften schaamteloos verloochend ; 
degenen die op haar gerekend hadden, zijn méér dan bedro
gen uitgekomen. 

Aan waf de P.V.V. voor Vlaanderen betekent, hoeven we 
niet veel woorden te verspillen. Wnar zij volkomen baas is 
roept zij de « oasis francophone > uit en opent zij de jacht 
op Vlamingen. Nergens is de toestand voor ons slechter 
dan te Brussel ; nergens is de macht van de P.V.V. groter 
dan juist te Brussel. En van heel Brabant — Leuven inbe
grepen — wil de Pest Voor Vlaanderen één grote « oasis 
francophone » maken. 

Geen enkele Vlaming zal zijn stem aan de/e partij van 
de ruzie en de tweedracht ver.spillen. Geen enkele zelfstan
dige zal nog in de val trappen van de schaamteloze P.V.V.-
beloften. 

VLAAMS BELANG j ^ 
UW BELANG k J i 

V O L K S U N I E 
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OPERATI 
MINSTENS EEN HALF MILJOEN! 

Mei onze derde lijst zitten we tegen de 200 000 fr aan. Als deze blad
zijde onder uw ogen komt, is het kwartnidjoen al ruimschoots overschre
den. 

Maar er is veel méér nodig ! We zeggen : minstens een half miljoen. 
En met dat half miljoen komen we er nog lang niet. Dat iedereen — wer
kelijk IEDEREEN — nu eens bijdraagt naar vermogen en we bereiken 
een cijfer waarmee we een kampanje kunnen voeren die opweegt tegen 
de monsterkampanjes van de traditionelen. En wie reeds gestort heeft : 
hij kan nu — met zijn maandgeld voor maart 1968 kersvers in de handen 
— een tweede storting doen. 

Zoals lezer J. Torfs uit Bnissel ons schreef : « Mochten we er nog 
aan twijfelen, denken we dan maar aan de spotlach die preztdent Omer 
van de Pest Voor Vlaanderen ons op T.V. zou toesturen, indien de V.U. 
geen aanzienlijke voondtgang boekt. Het zou doodjammer zijn, mochten 
we door gebrek aan de nodige geldmiddelen de bevolking niet degelijk 
kunnen voorlichten. Er zijn nog tienduizenden twijfelaars die we voor 
de V.U -gedachte kunnen winnen met een efficiënte propaganda ». 

Parlementsfrakties Volksunie 
(2de storting) 50 000 
V R., Antwerpen 200 
Harop , Oostende 100 
Van den Bossche 100 
Hombrecht Willem, Gent 300 
Vdti Hoof, Meclielcn 500 
M W , Antwerpen 1.000 
Coppens, St Mai tens La tem 1 000 
Volksunie afd. Meetbeke 500 
Van den Brande, Wolvertem 250 
Becue CAiiel, Hillcgem 150 
Van den Driessche H , Mortsel 300 
Van de Weghe E., Waarschoot 200 
Naamloos, Brussel-15 500 
L D., Groot Bijgaaiden 300 
Naamloos, Bei laar 150 
Henckacits L., Diepenbeek , 500 
Naamloos, Wijnegem 100 
Deckx Louis, T u r n h o u t 200 
Smets Marcel, Duisburg 100 
Slienaeis Hcnrik, Hasselt 1 000 
Van de I'onlseclc J-, Biussel-4 100 
Mu)s , Dcu ine 100 
Pensaert D. Methelen (« voor vrij
heid en recht ») 100 
H . Van Seymortier, Gent 500 
M.G., Brugge 250 
Van den Broeck, Asse 500 

E.H. Proesmans J., Lozen-Botholt 100 
J.E.M., Oostakker 200 
Bessemans G., St T r u i d e n 100 
Bessemans J., St T r u i d e n 100 
Naamloos, Brussel 9 500 
De Pauw Fr., St. Gillis-Dender-
monde 1.000 
Dr. Moons Jan, Booischot 1.000 
Mevr. Maudens, St. Lamb.-Woluwe 50 
Deene Alex, Zomergem 100 
Galand G., Halle 300 
Walgraeve R , Astene-Dein/e 100 
Muyldermans J., Strombeek-Bever 1.000 
Van Cauwenberge A., Lede 250 
P. Bortels Verbis, Hasselt 200 
D A , T u r n h o u t 300 
A K., Zele 500 
Andlies J , St Amandsberg 1 000 
S)mons F., Brussel-2 100 
De Doncker, Juan les-Pins 5 000 
Van Petrus, Rillaar 100 
Van de Ven G., Koekelberg 200 
Schruers F. (a naar de overwin
ning ») 200 
Beiiens Fr., Wilrijk 
(« 1ste storting van de overlevende 
der slechts 2 gekozenen der VL 
Concentratie in 1949 ») 500 
Wouters A., T u r n h o u t ..̂ ass 100 

Dit is een overwinningsfoto ! Als we zeggen dat de Operatie '68 ver boven het 
half miljoen moet gaan, dan zou het er op kunnen lijken dat we het vel verkopen 
vooraleer de beer geschoten is. Maar uit de foto blijkt, dat de beer wel degelijk 
al geschoten is. We durvéh dus onze stoute schoenen aantrekken en — met een 
zijdelingse blik naar de praktisch 200.00 fr. die al binnen schot zijn — van nu af 

aan onze hoop én onze verwachting stellen op een eindrezultaat dal hoger ligt dan 
een vijf met vijf nullen. Het moét immers l 

HIJ hoefde ze maar uit uw zakken te halen: WIJ moeten ze bij ü schooien. En 
toch zijn we er van overtuigd dat we, met uw hulp, tegen hem op kunnen tornen. 

Brondel A., Elcwijt 100 
J.S., Hasselt 300 
Van Impe en Zonen, Haalterl 
(« omdat ge zoudt strijden voor 
de kleine man, dit zijn de arbei
ders. In de geest van pastoor 
Daens ») I.OOO 
Schrevers P., Wezembeek Oppem 50 
Van Roose M.. Brussel-2 200 
Naamloos, Schaarbeek 1.500 
Van Dooren Fr., Wemmei 250 
J. Vanneste en fam., Ingelmunster 300 
Ci-ucke R., Vilvoorde He t Voor 100 
Naamloos 500 
Leraar, Tongeren 100 
Bert de Creraer, Denderhoutem 1.000 
Naamloos, Dilbeek 500 
« Belasting over de toegevoegde 
waarde » (Naamloos) 500 
Naamloos 20 
Naamloos, Ninove iOO 
Danau, Anderlecht 300 
Bogemans O., Halle 500 
H.R., Schepdaal 500 
« Mijn eerste steentje voor deze 
verkiezingsstrijd » 20 
Mevr. De Dorre J., Ledeberg (ge
pensioneerd) 100 
(( Steun van Edingen Vlaamse 
grond », N.O. 200 
« Naar 20 zetels; grote bijdiage 
volgt » V., Idegem 20 
Naamloos, Bree 100 
« Vliegt de Blauwvoet », 'n Brus
selaar 20 
Naamloos, Brussel 2 000 
Mw. Pauwels, Brussel 8 -500 
Dumonceau A., Brussel 2 
(«Vlaanderen eerst ») 500 
G R., B.S.P. 12 200 
Van Aelst I., Aalst 2 000 
\ 'erbeek L., Mortsel 2.")0 
Frederickx J., Stevooit 1 000 
Moors E., Brussel-16 230 
Lemmens A., Gent ' 500 
De Schrijver G., Zaffelare 200 
Borms Coppieters J , Aalst 200 
A M , Balen-Wezel 200 
Wim Bu)s, Broechem 500 
Broos Juu l , Blankenbeige 5.000 
(« Steun voor de parti j , voor ge-
geluk en weU a a n v-an iiet vlaam-
volk ))) 

Naamloos, Leuven 1 000 
Servaes J., St Martens-Latem 1.000 
Beenhouwer, Kortiijk 500 
A.G. Lissens, Beveien Waas 1 000 
Were Di, Ledeberg 1 000 
Defiène E., Deurne 100 
Afdeling Zwijndreciit 1 000 
Jordans Max, Deurne 100 
W., Elverdmge 1.000 
Ciaes J., Kortenberg 100 
Arr. Brussel 1.500 
Thvs H., .Aaitseiaav 300 
N., Schilde 1 000 

Lefevcr A., Gent 500 
Senaeve A., Nieuwerkerken-Waas 
(« van een Vl.-nat. ») 200 
Wouters, Meisse 500 
Dieu H., Weiteren 500 
H.H. , Genï 1.000 
Deroost E., Balen-Neeï 1.000 
De Jonghe W., St Niklaas 1.000 
N., Brussel-S 500 
Vier simpatizanten, Berlaar 400 
Vannuffelen M.. Brussel-lS 5.000 
Mw. Pauwels M., Brussel-1 500 
Mw. Boutens, Brussel-1 300 
Van den Abeele, Berchem-Antw. 100 
N.d.V., Oostende 100 
De Graeve R., Antwerpen-2 500 
Van Beven P., Lebbeke 50 
(« veel meer geestdrift dan geld; 
er op en er over ») 
« Operatie 68 » ,jf^ 20 
Dumonceau, Brussel-2 
V.W.A., Mechelen (1ste stort.) 
Gift van een liberaal 
F.v.d B. 
dr. E. De Roose, Waregem 
(« meer volgt ») 
L. en J. Kerckhove 
Een ondeidaan van Vivario 
Poelsweg, Eisden 
Priester uit Brugge 
Naamloos, Meisse 
E.V., Kiaaineiu 
Naamloos 

' 50 
30 
50 
50 

150 

50 
40 
40 
50 

200 
60 
50 

Houtbewerker, St Pieters Leeuw 100 
Oude garde. Heist op den Berg 100 
« Voor vrijheid en recht », Koit-
rijk 50 
Van een vlaamse, buitenkerkelijke 
ontgoochelde ex socialist 200 
Jaiissens, Beringen 40 
V.d.V., Zwijndrecht 50 
Vd.V., Zwijndrecht 50 
Operatie 68, Mol 500 
R D M . Denderleeuw (3e stort.) - 100 
« Pajotienland bli)ft met achter » 100 
« Zonder spuit of luatrak, 25 leeu
wen in de barak », I>.almthout 50 
W d . P . . Brussel-lS 100 
E F., Wevelgem 100 
H. De Jonghe, Brugge 500 
Deschoiiwer A , Erembodegem lüO 
Redaktie Wij (2de storting) 3 000 
Lazarus, Moitsel 1 500 
G.H., Gent 300 
N., Brussel-1 100 
Moerman R., Middelkerke .500 
N.W., Edegem > 100 
(« Vlaanderen eerst », een aibeidcr) 
Segers H., Bornem 200 
Robbrecht F., St Amandsberg 100 

Totaal derde lijst 

Vorig totaal 

Folual 

124.110 

69.300 

193 410 
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Twee jaar geleden werden te Zwartberg twee arbeiders 
doodgeschoten en acht zwaar gekwetst. Twee jaar : niet te 
lang om te doen vergeten dat de hoofdschuldigen B.S.P.-ers 
waren. Een socialistisch minister van Ekonomische Zaken 
deed de mijn sluiten, zonder zich te bekommeren om de 
arbeiders en bedienden. Een socialistisch minister van Bin
nenlandse Zaken stuurde er de rijkswacht op af. 

Te Zwartberg lieten socialistische ministers voor het eerst 
op arbeiders schieten. Maar het was niet de eerste keer dat 
ze de belangen van de \laamse arbeiders en bedienden 
schaamteloos verrieden. 

Vlaamse IJ.S.P.-niinisters zoals wijlen Spinoy, en sindika-
listen zoals Louis Major dierven er zich op beroemen dat 
zij fabrieken, die voor Vlaanderen bestemd waren, naar 
Wallonië deden verhuizen, üe miljarden vloden naar Wal
lonië, waar ze moesten dienen voor de tewerkstelling van 
buitenlandse arbeidskrachten. Zolang alleen de waalse mij
nen bedreigd waren, zorgden de socialisten dat er 90 mil
jard in die mijnen verloren gegooid werden. Toen de 
limburgse mijnen aan de beuri kwamen, stuurden de B.S.P.-
mini.sters er de rijkswacht op af. 

Zo is duidelijk geworden, hoe ver de socialistische partij 
zich reeds verwijderd had van de werkende mensen. De 
pro-waalse politiek van de B.S.P. diende alleen ora de partij-

« De sociale en ekonomische zienswijze van de 
Volksunie is zeer vooruitstrevend. Het zijn de po
litieke opvattingen van de Volksunie die geroepen 
schijnen om sukses te behalen, vooral wanneer het 
verenigd Europa zal worden gebouwd ». 

« Democratie », oktober 1967. 

eenheid te herstellen £fn te bestendigen ; aan de eenheid 
van de partij werden de belangen van de vlaamse arbeiders 
en bedienden opgeofferd. 

Dat bekrompen partijpolitiek de voorrang kreeg op de 
belangen van de B.S.P.-kiezers, is alleen maar mogelijk om"-
dat de B.S.P. al lang haar verleden en opdracht heeft ver
raden. Ze is een bourgeois-partij, wier leiders het vertrou
wen van de arbeiders niet meer hebben. Bij de vorige 
verkiezingen verloor zij een half miljoen stemmen en sinds
dien heeft zij als oppozitiepartij zo goed als niets van zich 
laten horen. De B.S.P. is de partij van gisteren, van het 
verleden. De jonge mensen hebben er zich definitief van 
afgekeerd. In 1965 schonken reeds tienduizenden onder hen 
hun vertrouwen aan de Volksunie, die een sociale en voor
uitstrevende partij met nieuwe ideeën en een nieuwe dina-
miek is. Bij de komende verkiezingen zal dat nog méér het 
geval zijn. Want niemand in Vlaanderen is vergeten dat te 
Zwartberg zoals te Burcht, te Kessel-Lo zoals te Aalst de 
Volksunie de enige partij was die aan de kant stond van de 
arbeiders en bedienden die vochten voor hun bedrijf, voor 
brood en sociale zekerheid. 

Ook de B.S.P. is uiteengereten door de waals-vlaamse 
tegenstellingen ; te Brussel worden vlaamse kandidaten 
zelfs van de lijst gegooid. Voor zover er in de B.S.P. in 
Vlaanderen af en toe schuchtere stemmen opgaan die pleiten 
voor een vlaamser houding, gebeurt dat onder druk van de 
Volksunie. Zoals een B.S.P.-volksvertegenwoordiger zegde : 
« De vlaamse bewustwording is vooral sterk bij de jeugd. 
Indien we niet opletten, zullen we kiezers, vooral jonge 
kiezers verliezen aan de Volksunie 3>. 

De B.S.P. heeft niet opgelet ; het uur van de afrekening is 
aangebroken ! 

ARBEID 
WELVAART D 

p.v.v.'kalender 

De kalender van één j a a r P.V.V.-ak-
tiviteiten verdient vergeleken te wor
den met de P.V.V.-beloften van 1965. 
Ziehier enkele van de voornaamste be
lastingsverhogingen en prijsstijgin
gen die in één enkel j a a r door de 
C.V.P.-P.V.V.-regering aan het land 
werden opgelegd : 

1 januari 1967 : waterwegtol , 120 
miljoen ; taks op rijbewijzen, 350 mil
joen ; verhogingen van spoortar ieven, 
408 miljoen. 

1 februari 1967 : verhoging telefoon
tarieven, 490 miljoen ; he r s t ruk tu re -
ren van de telefoon, 745 miljoen. 

Volmachtwet 31 maart 1967 : (eer
s te fiskale t re in) : afschaffing van de 
af t rekbaarheid der verzekering op ge
bouwen, 450 miljoen ; belast ingen op 
goederenoverdracht , 1,500 mil jard ; 
verhoging weelde taks (ook op radio , 
T.V., fotografie, verlichting en W.C.-
papier ! ) , 500 miljoen. 

Tweede en derde -fiskale trein : ver
hoging s igaret tentaks , 1,300 mil jard ; 
b i jkomende deciemen voor bepaalde 
inkomsten, 700 miljoen. 

1 september 1967 : n ieuwe verho
ging spoorwegtarieven, 375 miljoen. 

Dat maak t samen bi jna 8 mil jard . 

prijzen omhoog 

Een der voornaamste P.V.V.-belof
ten in 1965 was « de s t r i jd tegen de 
sti jgende levensduurte ». Tijdens he t 
C.V.P.-P.V.V.-bewind zijn de pr i jzen 
ongeremd blijven stijgen en werd de 
koopkracht s teeds kleiner. 

Een paa r voorbeelden : onde r 
P.V.V.-bewind steeg de indeks van de 
broodpr i j s van 130 n a a r 157, die van 
he t spek en andere s lager i jprodukten 
van 134 naar 150, de kaas van 154 naa r 
174, de j a m van 144 naa r 175, de siga
re t ten van 123 n a a r 150. \ 

'Deze prijssti jgingen werden in de 
h a n d gewerkt door een aantal verho
gingen van prijzen en tarieven die de 
regering zélf afkondigde. Zo werden de 
t rein tarieven in één j a a r tij ds twee
maal verhoogd. Dit b rach t de C.V.P.-
P.V.V.-regering 783 miljoen op. Door 
de verhoging van de telefoontarieven 
werden 490 miljoen uit onze zak ge
haald. 

V O L K S U N I E 

werkloosheid 

In 1965 telde het land een dagge-
middelde van 69.000 werklozen ; in fe
b rua r i 1968 is dit cijfer opgelopen tot 
192.000. Het werklozencijfer in België 
bleef m a a r stijgen ook nadat de ove
rige westeuropese landen zich her
steld hadden van een tijdelijke ekono
mische inzinking. De C.V.V.-P.V.V.-re-
gering is daarvoor rechts t reeks ver
antwoordel i jk; zij voerde een blufpoli-

- t iek m a a r kon de echte problemen 
niet aan. Op de beruchte ministerver
gadering te Knokke (duur hotel, lek
ker eten, film voor de dames en dans
part i j t je 's avonds...) in j anuar i jongst
leden stelde de regering voor, de 
werkloosheid te bestr i jden door de 
bouw van 2.000 woningen. Dat is nog 
niet eens één woning per gemeente 
van het land ! En tans hebben de 
C.V.P.-P.V.V.-ministers de triestige 
moed om te zeggen dat z i j « door de 
kwestie Leuven » er van weerhouden 
werden, een beleid van herstel te voe
ren... 

VIVARIO 
mv CVP 

Ja, inderdaad : wie de vlaamse C.V.P. steunt, krijgt als 
beloning een eentalig-franssprekende stafchef in het leger. 
Generaal Vivario is sinds tientallen jaren officier ; de wet ' 
verplicht hem om naast zijn taal — het Frans — ook Neder
lands te kennen. Hij is geen dommerik, hij spreekt vloeiend 
Engels. Hij heeft dus bewezen dat hij een tweede taal kan 
leren. Wanneer hij vandaag geen Nederlands kent, dan is 
het omdat hij het niet wil kennen. En juist deze moedwillige 
anti-Vlaming werd, op voorstel van de vlaamse C.V.P.-er, 
P.W. Segers en met steun van de vlaamse C.V.P., aangesteld 
tot stafchef 1 

Zo is het altijd geweest. De C.V.P. Is de partij van de 
koehandel en van de vlaamse toegevingen. Op Hertoginne-
dal in 1963 was het zo ; het is nooit anders geworden. De 
Vlaamse C.V.P.-ministers hebben nooit een kik gegeven toen 
de achtereenvolgende regeringen waarin ze zetelden steed^ 
weer vlaamse fabrieken naar Wallonië overhevelden % 
Aleurop, Brasserie de Ghlin, Jaspar, Beherman-Demoen ea 
zopas nog — als laatste daad van de regering Van den Boey« 
nants — Petrochim, 

De zaak Vivario is de voorlaatste kapitulatie van d« 
vlaamse C.V.P. geworden. De laatste moet nog komen : dié 
in de zaak Leuven. Want natuurlijk weet iedereen dat niei 
de C.V.P., maar wel het vlaamse volk de regering heeft 
doen vallen. En iedereen weet ook dat na de verkiezingeii 
de C.V.P. haar partij-eenheid zal trachten te herstellen op 
de kap van de Vlamingen, ( 

Kijk naar de streken waar de CV.P. altijd de sterkste of 
bijna de enige partij geweest is : Limburg, de Westhoek, 
de Kempen of het Oudenaardse. Het zijn de meest verwaar
loosde streken met het grootste aantal pendelarbeiders eil 
werklozen, met de minste bedrijven en de laagste welvaart. 
Het C.V.P.-bewind heeft aan deze streken nooit voordeel 
gebracht, doch achterstelling en onzekerheid." '*^ ^ '" ' ' 

Alhoewel twee-derden van de C.V.P.-kiezers vlaamsft 
mensen en vlaamsgezinden zijn, speelde deze partij het klaai; 
achtereenvolgens een gentse franskiljon, een Waal en een 
verfranst Brusselaar tot eerste-minister te maken : Lefèvre^ 
Harmei en Van den Boeynants. En de grote mannen van dö 
vlaamse C.V.P. beroemen er zich op, dat zij zoveel voos 
Wallonië hebben gedaan. In het franstalig brussels weefc* 

« Ik meen te mogen zeggen da t de vlaamse 
C.V.P. de jongste maanden al het mogeli jke heeft 
gedaan om de krizis te vermijden, zowel de ge-
zags- als de kabinetskrizis ». 

CV .P.-volksvert. Jan Verroken in « De Stan
daard » van 21 februari 1968. 

blad « Spécial » zegde minister De Sacger enkele maanden 
geleden met brutale openhartigheid, dat hij de vlaamse 
gezagsdragers die hem om hulp kwamen vragen aan de 
deur gooide, maar dat hij met de franstaligen hartelijke 
betrekkingen onderhield. 

De C.V.P. is tans, onder druk van het algemeen vlaaras 
verzet, uiteengevallen in splintergroepen. Van de grootste 
< nationale partij » schiet niets over dan onmachtige frak-
ties die slechts één bedoeling hebben : straks, n-a de verkie
zingen, de stukken te lijmen ten koste van Vlaanderen. .Méér 
dan ooit is een vlaamse stem voor de C.V.P. een onveilige 
stem : het geven van een volmacht aan mensen die duizend
maal bewezen hebben, deze volmacht niet te verdienen. 

ZEKER 
IS ZEKER D 
V O L K S U N I E 

file:///laamse


WIJ 
5? 

EEN NIEUW INITIATIEF VAN DE GAIGE... 

POËZIE IN POCKET 
De uitdrukking « poëzie in pocket » klinkt ietwat ontluisterend. Waar het pocket

boek na de oorlog op onze boekenmarkt zijn intrede deed via populair weten

schappelijke uitgaven werd dit algemeen aanvaard. Voor romans was het moei

lijker en menig boekenliefhebber heeft bij «Stijn Streuvels of Vestdijk in pocket» 

vaak bedenkelijk gefronst. Het is zoals men van de ideale huisvrouw zegt: « niet 

alleen de maag maar ook het oog wil wat ». Voor een boek is het njiet alleen de 

geest maar evenzeer het oog dat zijn verlangens heeft. 

Uiteindelijk kwam de pocketpoëzie 
er. Bloemlezingen van kolderpoëzie 
openden de reeks... maar ja, zo'n poë
zie werd maar als halfwas beschouwd. 
Later volgden historische bloemlezin
gen, maar de uiteindelijke dreun kwam 
toen het manifest der experimentelen 
«Nieuwe griffels, schone leien » een 
topper werd op de poëziemarkt. Dit 
boekje was zelfs een mini-pocket en 
toch haalde het voor poëzie nooit ver
moede verkoopcijfers... zo zelfs dat in 
dezelfde ooievaarreeks later een werk 
van Adriaan Roland Holst « Winter aan 
zee » als pocket herdrukt werd. Poëzie
debuten of eerste drukken bleven uit... 
tot nu de uitgeverij De Galge een kom-
mercieel voor onmogelijk gehouden 
krachttoer lukte door tegelijk twee po
ëziebundels als pocket op de markt te 
brengen. Geen bloemlezingen of ge
schiedkundige selekties, maar « nieuw » 
in alles. Niet zonder reden noemde de 
poëzie-rescensent van de Groene Am
sterdammer de laatste aanbieding van 
het kleine vlaamse uitgeverij tje als een 
evenement in de boekenwereld. De be
doeling van de literaire direkteur van 
De Galge Henri-Floris Jespers : « De 
|onge poëzie eindelijk eindelijk eens in 
,'grote oplage en in demokratische uit
gave en tegen een demokratische prijs 
naar het grote publiek brengen ». 

ten lijken dan ook gemakkelijker, ze 
zijn 't daarom niet...juist niet omdat de 
eenvoud van de zegging een vervolledi
gend kreatief vermogen van de lezer 
eist. Deze inbreng van de lezer maakt 
de intuïtieve inhoud van de gedichten 
nog rijker en geeft de lezer de kans om 
aktief deel te hebben aan het gedicht. 

« MERCANTILE MARINE 

ENGINEERING » 

Deze 2e poëziepocket van De Galge 
werd geschreven door de jonge litera
tor-cineast Patrick Conrad. Hoewel ook 
zuiver estetizerend werkend is Conrad 
toch een geheel andere dichter dan Nic 
van Bruggen. Beiden worden wel eens 
de dandy's van hun generatie genoemd, 
maar Conrad is dat meer in de klassiek-
romantische betekenis van dit woord. 
Hoewel zijn taal vaak Beaudelairiaans 
aandoet, bevat zijn poëzie innerlijke 
verwijzingen naar Oscar Wilde en voor
al Aubrey Beardsly van wie Conrad ove
rigens de geraffineerd dekandente te-
kenstijl erfde. Deze verwijzingen maken 
de gedichten echter niet minder origi
neel. In onze taal is er niet één dich-
tef die zo 'n oorspronkelijke taal schrijft 
als Conrad. De dichter werkt of de ex
perimentelen nooit bestaan hadden... 

Deze snaarinstrumentenfabriek te Luby, Bohemen, gaat er prat op, alle soorten 
snaarmstrumenten aan de lopende band te vervaardigen zonder dat de specifieke 

eigenschappen der instrumenten te loor gaan. 

dit is geen kompliment voor de klassie
kers want deze negeert hij evenzeer. 
De enige bedoeling van Conrad is mooie 
ietwat perverse dingen te maken... ech
ter dusdanig verwoord en bijna 
schaamteloos gesteld dat ze onont
koombaar inwerken en steeds een ster
ke indruk nalaten. 

Wat Conrad vooral tipeert als een 
groot woordkunstenaar is dat hij erin 
slaagt om louter anekdotische situaties 
via zijn sfeertekening en woordkeuze 
de banaliteit van de anekdotiek te doen 
ontstijgen. 

Dat De Galge zijn poëziereeks opende 
met twee dichters die men graag het 
etiket « estetisch » opkleeft is mis

schien een aanwijzing voor het vervolg 
van de reeks. Dat bij dezelfde uitgever 
een essay over Paul van Ostayen ver
scheen wijst ook al in die zin. Uit wat 
men « doorgaans welingelichte bron » 
noemt, vernamen wij dat in de poëzie
reeks van De Galge bundels van Clem 
Schouwenaars en Werner Spillemae-
ckers op stapel staan. Dat het zover zal 
komen zal in de eerste plaats van het 
publiek afhangen. Wanneer een uitge
ver het niet geringe riziko neemt om 
jonge poëzie in pocketvorm aan te bie
den dan verdient dit initiatief de kopen
de belangstelling... de twee hoger ge
noemde bundels verdienen dat ook. 

A.A. 

RAMEAU IN MAART 

« Rameau in maart » van WlJ-redak-
teur Nic van Bruggen is maar gedeelte
lijk nieuw. In feite bestaat de kollektie 
uit drie bundels waarvan de eerste twee 
reeds eerder gepubliceerd werden, zo
dat « Rameau in maart » in zekere zin 
het verzamelde poëtische werk van de 
nochtans jonge (29) auteur is. 

Reeds over de eerste gedichten van 
Nic van Bruggen schreef de inmiddels 
overleden kenner van de vlaamse 
avant-garde poëzie Jan Walravens : 
« N.V.B, heeft een bewonderenswaardig 
vermogen om zeer delikate, bijna onna
speurbare stemmingen in woorden om 
te zetten. Hij wendt de experimentele 
middelen aan om zeer subtiele gewaar
wordingen, verhoudingen en kontrasten 
uit te drukken. Hij bereikt effekten die 
soms gemaniëerd, maar steeds zeer po
ëtisch aandoen. Het is een schrijver om 
naar te luisteren ». Dit betrof Nies eer-

• ste bundel een « Kogel » die in 1962 met 
de poëzieprijs van de provincie Antwer
pen bekroond werd. 

Veel rijper is de tweede bundel « Jar-
din des Modes » waarin de dichter zeer 
dicht benadert wat hij als zuivere poë
zie aanziet : woorden die tegelijk mo
nochroom zijn. De poëzie van Nic van 
Bruggen is naar het uiterlijk dan ook 
weinig temperamentvol, zij tast echter 
naar de diepte onder het lichaamlijke 
ervaren wat haar in feite indringender 
en sensueler maakt dan die poëzie 
waarin « alles gezegd wordt ». 

Het engagement van deze estetische 
poëzie ligt enkel besloten in de este
tische boodschap, die ze brengt en die 
dan ook niet herhaalbaar is, enkel kan 
ontdekt worden dooi het lezen van de 
verzen zelf. 

Het derde deel van de bundel de 
« nieuwe gedichten » is lichtelijk an
ders De dichter noemt de ervaringen 
soms wel en het gedicht « Frangoise 
Dorléac is dood » kan bijna magisch re
alistisch genoemd worden. Deze gedich-

DE DICHTER MARCEL BEERTEN 
Reeds vroeger hebben wij hier gewezen op het feit dat onze literatuur weinig of 
niet door de werkelijke oorlogsproblematiek geïnspiieerd weid en dat zij nergens 
centraal staat. Wel zijn er een aantal romans of verhalen die het oorlog<;gebeuren 
accidenteel verwerken. De reden daarvoor ligt wel in een — spijts alleoorlogshard-
heden — afwezig-zijn van een langdurig of direkt kontakt met het oorlogsgeweld 
in zijn brutaalste vormen : de strijd aan het front, de bornmenhagel op de steden; 
in een afwezig-zijn dus van werkelijke ervaring. Dit verklaa)t wellicht ook, waar
om het aandeel van één zijde in deze literatuur overwegend is. 

Een tweede feit dat wij hierbij moeten onderstrepen werd reeds tijdens de repiessie-
jaten door « De Standaard » geformuleerd als volgt : « Een gioot gedeelte van ons 
kultuurleven speelt zich momenteel achter gevangenismuren af... ». Een lijst van 
wat er in een vijftal jaren tijds aan kreatief werk weid gepresteerd zou dit bevestigen 
Vergeten wij daarbij niet de moeilijke omstandigheden waarin- dit weik moest ont
staan en de nog groter moeilijkheden nadien voor de publikatie, al luas het alleen 
al maar de berooide financiële toestand van velen die uit de gevangenis kwamen. 
Dat er op die wijze zeker heel wat aan manuskripten is in de lade gebleven ivat in 
normale omstandigehden zou gepubliceerd geweest zijn, kan als vaststaand aange
nomen wolden. Of deze selektie-door-de-omslandigheden een artistiek voordeel is 
geweest, of integendeel een verlies : daarover kan men bi] gebrek aan gegevens niel 
oordelen. 

De eerste bundel van Marcel Beerten 
« Aan de Zelfkant » is achter de muren 
ontstaan. Bij zijn verschijnen maakte hij 
ophef : om de frisheid van het vers, de 
penetrante kracht van het woord, de 
waarachtigheid der ontroering en de 
eerlijkheid van het getuigenis. Na « Aan 
de Zelfkant » volgde nog een langer, 
episch gedicht « Mariene Helmsen ». 

Nu verscheen in de reeks « Poëtisch 
Erfdeel der Nedei landen » bij Heide 
laftd een bundel, bevattende een selek 
lie uit « Aan de Zelfkant n en « Mar 
kne Helmsen », benevens verscheidene 
onuitgegeven gedichten 

Beginnen wij met te zeggen dat Beer-
tens kracht als dichter ligt in de anek

dotische en epische veinzen, waarbij wij 
geen afbreuk willen doen aan de waar 
de van zijn lirisch veis. Zijn bekendste 
ballade, een hoogtepunt tevens in onze 
moderne epische poëzie en een gedicht 
dat in geen poëziebloemlezing mag ont 
breken, is het prachtige « Vrouw Grie 
se ». Even warin-doorgloeid van waai 
athtige ontroering, al is het minder 
-Strak in anekdote en schildering. !•> ni> 
« Wij droegen het erfdeel van dn ' 
en geuzen ». De selektie uit « Ma 
Helmsen » toont ons de inoeili)klii.-.<i 
jan om het lange episch gedicht /ondei 
inzinking vol te honden op ecnzelk'c 
peil. al bereiken de gcsc-lekiionneeide 
iragnienten in hun beste gedcelieu wel 

het peil van een « Vrouw Griese ». Bij 
de onuitgegeven gedichten treffen ons 
vooral weer de epische stukken. Bij de 
andere gedichten is een evolutie naar 
een vrijer vorm te bespeuren. Ontroe
rend is de « Ballade bij een fusillade » 
— die wij reeds lazen in het boek over 
dr. Theo Brouns. 

Een der laatste verzen uit deze verza
melbundel heet « Ballade van de veilo-
ren geneiatie ». Wij geloven niet aan dit 
« verloren zijn ». Beerten zelf heeti het 
hoger-geciteerde « wij droegen het erf
deel van dichteis en geuzen... » doen 
eindigen op het gebed • e God leer ons 
opnieuw op de waarden bezinnen die 
doden bewogen tot d uiteiste daad... ». 

Ook daaiom willen wij iedeieen — en 
vooial de jongeren — aanraden deze ge
dichten te lezen opdat zij zich /ouden 
bezinnen op de waarden waaivooi Beer
ten en zijn kameraden « tot d'uiieiste 
daad » gingen Dan is die generatie 
géén verloren geneialic. Zij heeft wel
licht al.'» geen andere dit « erfdeel \an 
dichteis en geuzeu » gediagen. Zij 
spieekt bij monde van de dichiei Beer
ten en legt een blijvend getuigenis af. 
Omwille van dit getuigenis, maai ook 
omwille van de artistieke waaide van 
deie poëzie, die in haai hoogtepunten 
een aanwinst vooi onze modeine litera
tuur zal blijven, raden wij oii/e lezers 
.uin dit boekje te kopen en... te lézen ! 
Omdat, zoals « destijds bij i verse hij-
Men van ^ Aan de Zelfkant, een kiilikus 
/ei : « deze gedichten bezitten de schoon
heid van de heilige veioniwaardiging en 
hel diepe mededogen, en omdat zij de 
lezer in 'i ti.iii raken >». 

J.D. 
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de wereld 

Er doen zich gelijkaardige verschijnselen voor in de stand van zaken met betrek

king tot de Vietnamese en westeuropese krizis : de noodzakelijkheid van onder

handelen laat zich in beide gevallen scherp voelen, uiteraard in Vietnam meer 

dan in West-Europa, omdat het konflikt daar met de wapens uitgevochten wordt. 

Een andere voorname gebeurtenis bevestigde intussen dat zich in beide blokken 

E U R O P E S E V E R W A R R I N G 

Tot onderhandel ingen tussen de dr ie 
clans in de E.E.G. (voor en tegen de 
bri tse kandida tuur en de twijfelaars) is 
het evenmin tot nog toe gekomen. E r 
is een gemeenschappeli jk Frans-Duits 
s tandpunt , waarbi j West-Duitsland zich 
voorzichtig in het zog van de Gaulle be
weegt, met een optie op een associatie 
van Engeland als voorbereiding tot vol
waardig l idmaatschap. Wilson heeft 
daar steeds afwijzend tegenover ge
staan, hoewel zijn pozitie de laatste 
ti jd is verzwakt. Hij poogt met de 
steun van Nederland een wig te drijven 
in de E.E.G. waar Italië eveneens een 

ring zal eens een einde moeten komen 
wil men een inwendige krizis in de 
E.E.G. zelf vermijden, waarvoor het ge
vaar groot is bij blijvende onenigheid. 

R O D E T O P 

Te Boedapest kwamen 64 kommunis -
t ische par t i jen bijeen in « koncihe » o m 
een modewoord te gebruiken. Van de 64 
zijn er 14 aan de macht . Mao, Cas t ro 
in Tito zijn er niet bij om de voornaam
ste afwezigen te noemen. De vlucht in 
het « amer ikaans imperial isme » wijs t 
ontegensprekeli jk op een zwakke s ta r t , 
nog onderl i jnd door de voorwaardeli jk-

NOODZAAK VAN ERHANDELINGEN 
een losmaking van de «centrales » heeft doorgezet : het rode koncilie van Boeda

pest toont duidelijk aan, dat net als in het westelijk halfrond de satellietstaten 

zich losser gaan bewegen van Moskou, wat in het Westen gebeurt tegenover Was

hington. Daardoor wordt de beslissingsmacht van beide wereldhoofdsteden van

zelfsprekend beperkt, hetgeen onloochenbaar het instandhouden van een, zij het 

dan gewapende vrede in de hand werkt. 

A M E R I K A A N S S U K S E S 

De val van Hue na 25 dagen belege
r ing door de amerikaanse t roepen is 
een duur betaald sukses op mili tair 
vlak en betekent geenszins een wen
ding, die van beslissende aard zou kun
nen zijn. De druk van de Vietkong en 
van het noordvietnamese leger rond 
Saigon en andere zuidvietnamese cen
t ra blijft zwaar en dreigend en nog 
steeds verkeren de Amerikanen in de 
pozitie van hen, die niet weten vanuit 
welke r ichting de volgende slag zal aan
komen. Dat zulks een zeer ongemakke
lijke pozitie is hoeft niet meer bewezen 
te worden. Er is dus militair gesproken 
nog niet zoveel veranderd en is er zells 
miü ta i r gezien een st i lstand onts taan, 
die de onderhandelingen over een 
mogelijk bestand zou kunnen bevorde
ren, indien een van de part i jen een ge
baar doet. Dit blijkt t rouwens ook Oe 
Tants opvatt ing te zijn, die bij stopzet
ting van de luchtbombardementen op 
Noord-Vietnam een dergelijk kontakt 
« reeds binnen enkele dagen » mogelijk 
acht te . Amerika spant zich momenteel 
in om zijn s terkte in Vietnam zo snel 
mogelijk op te drijven (zopas werden 
48.000 rezervisten opgeroepen) ten ein
de nieuwe verrassingen beter dan een 
maand geleden te kunnen pareren . 
Want tot het offensief overgaan kan 
Amerika niet en dat is het zwakke pun t 
tegenover Vietkong en Noord-Vietnam. 
De amerikaanse regering moet des te 
omzichtiger handelen omdat er nu een-
n a a i dit j aa r prezidentsverkiezingen 
cijn, waarbi j elke vergissing nu, na een 
.-eeks elektoraal alleszins niet renderen

de suprises, de geschokte openbare me
ning nog meer kan prikkelen.. Vooral 
wanneer er zich, bij de tegenstanders 
populaire kandidaturen aftekenen. 

dubbelhar t ige pozitie inneemt, terwijl 
ons land soms niet goed weet op welk 
been te dansen. Men mag niet uit he t 
oog verliezen dat zowel Frankr i jk als 
West-Duitsland het engelse l idmaat
schap duchten omdat beide landen in 
Londen een geduchte konkur ren t zien, 
Frankr i jk vooral politiek, West-Duits
land vooral ekonomisch. De minister
raad die einde februari te Brussel bij
een kwam zou daarover uitsluitsel moe
ten geven, doch aan de huidige \crwdr-

Noordvietnamese kinderen dragen een wrakstuk weg, van een nabij Hanoi neerge
schoten amerikaanse bommenwerper : vroege konfrontatie met het geweld. 

heid, waaronder Roemenië aan de kon-
ferentie deelneemt (de konferentie mag 
slechts een agendakonferentie zijn voor 
een later te houden wereldkonferent ie 
van het kommuni sme) . We zullen he t 
verloop van de debat ten en de onrecht
s treekse informatie moeten afwachten 
vooraleer we de juis te betekenis van de
ze konferentie zullen kennen. Moskou 
heeft heel wat wa te r in zijn wijn moe
ten doen vooraleer het zo ver kwam. 
Eers t wenste het van deze top een kon
frontat ie met China te maken, doch dit 
opzet moest spoedig pri js gegeven wor
den. In 8 j aa r tijds is veel veranderd , 
toen had Moskou het nog voor het zeg
gen. Sinds 1960 is er de scheiding der 
wegen tussen Moskou en Peking geko
men, inzoverre da t e r in sommige lan
den tans dr ie soorten kommunis t i sche 
part i jen bes taan, terwijl de oosteuro-
pese satelieten zich ekonomisch van 
Moskou pogen los te maken, met als 
haant je vooruit Roemenië dat tegen Mos-
kou's wens in, diplomatieke betrekkin
gen met Bonn aanknoopte . Zuid-Slavie 
heeft dus school gemaakt . Hoe t anend 
de di rekte invloed van Moskou op de 
satellieten is bleek ook uit de verwijde
ring te Praag van Novotny, die noch tans 
de s teun van het Kremlin genoot. Vlak 
vóór de rode top te Boedapest bl i jkt 
t rouwens Breznjev nog een poging t e 
Praag te hebben ondernomen, om No
votny zoniet opnieuw in het zadel t e 
helpen dan toch wat meer invloed te be
zorgen. De beperkingen opgelegd onder 
d ruk der satel l ietstaten aan de konfe-
rent ieagenda en het verloop van de po
litieke krizis te Praag bewijzen noch
tans afdoende dat Moskou voor taan 
meer en meer rekening moet houden 
met de opvatt ingen der andere kommu
nist ische part i jen, zoals Washington 
ook meer en meer rekening moet hou
den met afwijkende s t andpun ten van 
westeuropese landen. Frankr i jk en Roe
menie spelen hierbij ten opzichte van 
de grote bazen ongeveer de zelfde rol . 

EEN NIEUWE lïlAGHT 
Bewu.st of onbewust draagt ieder volk 

en iedere staat zijn geschiedenis mee als 
een reden lot trots, maar evenzeer als 
een oorzaak van zwakheid en verblin
ding. Wii Vlammgen zijn wel volledig 
\ergeten welke de betekenis is van de 
zeevaart. We hebben nog Antwerpen en 
Gent en Zeebnigge melden zich aan als 
ha\en. Maar de eigen vloot is weinig be
langrijk en als we de belgische zeemacht 
zien uitvaren denken we — normaal 
eerder aan raosselschuiten dan aan een 
echte macht. We zijn immers Brugge 
vergeten en het oude Antwerpen uit de 
tijd toen Rotterdam nog niet « bestond ». 
Nederland heeft die oude traditie van 
de zeevarende Vlamingen overgenomen 
en tracht nog steeds die traditie hoog te 
houden. Zelfs de KLM zien de Nederlan
ders als een xofji'betting van hun zee
macht, die eens de engelse zeemacht 
versloeg en haar lang het leven zuur 
maakte. 

Iets gelijkends is met Rusland gebeurd. 
Enkele weken geleden werd hier herin
nerd aan Peter de Grote, die in Neder

land en Engeland scheepsbouw kwam 
leren ! De lessen waren degelijk : het 
kontinentale Rusland versloeg onder 
Peter de Grote in 1714 de Zweden, die 
afstammelingen van de Vikings, bij 
Hango en zette zo voor Rusland het 
« venster naar het Westen », de Bal-
tische zee, open. Na \er\\ aarlozing van 
de vloot zette dan Katharina de (h-ote 
de imperiale politiek van Peter \oort, 
wierf « huurlingen » aan, o.a. de held 
van de amerikaanse revolutie-oorlog 
John Paul Jones en hielp de Turken uit 
de Zwarte Zee verdrijven. Gedurende de 
19e eeuw bleef Rusland na Groot-Brit-
tannit' en Frankrijk, de derde grootste 
zeemacht ter wereld. Een macht die pas 
in de oorlog met Japan op de proef werd 
gesteld en toen werd weggeveegd : in 
de zeeslag in de Straat \an Tsushima 
ontsnapten slechts 4 \an de 37 rus-
sische schepen aan vernietiging of aan 
entering ! 

De matrozen van de vloot speelden 
een belangrijke rol in de komnuinis-
tische staatsgreep, maar in 1921 kwam 

de baltische \loot in opstand tegen het 
bewind van Lenin. Kronstadt is een 
naam die nu niet meer vermeld wordt, 
omdat daar Lenin zijn eerste helpers liet 
uitroeien. Maar Lenin \ergat niet : de 
\lool kreeg van nu af enkel een zeer be
perkte, verdedigende rol te vervullen. 
Onder/eeérs hadden zijn voorkeur. 
Stalin volgde hierin beslist een lenin
istische koers. 

De jongste wereldoorlog opende ech
ter de ogen, langzaam, zoals dat altijd 
gebeiu't als de « ogen worden geopend ». 
Niemand weet wat Kroetsjev bedoelde 
toen hij de klassieke schepen van de 
zeemacht, de bovenwater-schepen, ver
geleek met « drijvende eenden » en ze 
alleen geschikt achtte om « officiële be
zoeken te begeleiden ». Wat ze wel we
ten is dat toen al, en zeker de laatste 
jaren de russische vloot een reusachtige 
uitbreiding heeft genomen. De oorlogs
vloot, maar evenzeer de (militair be
langrijke) vi.ssers\loot en de handel.s-
\loot. Zozeer zelfs dat de Amerikanen 
zelf berekend hebben dat bun eigen 
koopvaardijvloot, die zich slechts traag 
ontwikkelt, in 1970 door de russische 
zal worden voorbijgestoken. 

Al bestaan in het Amerika beslist ook 
geheime banden "tussen het Pentagon en 
de industrie en de koopvaardij, in het 
russische regiem zijn die banden zo 
.sterk dat al wat vaart een eenheid 
vormt. Maar toch is de duidelijk mili
taire vloot al indrukwekkend genoeg : 

de baltische vloot telt 750 schepen, de 
de vloot van de Noordelijke IJszee 800, 
die van de Stille Oceaan 7.'30 en de Zwar- ' 
te Zeevloot omvat 700 schepen. En daar
naast komt dan nog de grootste en meest 
moderne vloot voor hoogzee-« %isserij »: 
4.000 schepen en 200 oceanografische 
schepen die de zeebodem (en wat zich 
beweegt tussen de zeebodem en de zee
spiegel en ook wat daarboven beweegt !) 
onderzoeken. 

Militair-technisch gezien vertoont die 
ontzettende macht nog altijd enkele te
korten, er zijn bv. geen échte vliegdek
schepen (maar misschien achten de ad
miraals die te kwetsbaar !), er zijn te 
weinig bevoorradings- en herstelhavens. 
Maar de amerikaanse militaire leiding 
is toch al bezorgd en zenuwachtig ge
worden : elk vliegdekschip heeft 24 
uren per dag luchtdekking (Air Cap), 
het onmogelijke wordt gedaan, met 
reusachtige kosten, om elk russisch 
schip te volgen, er worden « schijn-ma-
neuvers » georganizeerd om russische 
onderzeeërs. \'issersboten en ook oorlogs
bodems het leven moeilijk te maken. 
Wel niet onbegrijpelijk want de bevel
voerende admiraal van de russische 
vloot Gorshkov zei dat hij de amerikaan
se beheersing van de wereldzeeën wil 
breken 1 Of dit moet uitgelegd worden 
als een streven naar wereldoverheersing 
ofwel of dit enkel een defensieve bete
kenis heeft, is een vraag die verder 
reikt dan de feiten. Maar zonder feiten 
zijn woorden niets dan wind. 
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KERMIS DER VLAAMSE HARTEN 
De « Kermis voor Vlaamse Harten » is één grote feestdriedaagse georganizeerd 

door het Vlaams Feestkomitee, enerzijds ten voordele van de Vlaamse Vereniging 

voor Jeugdzorg en anderzijds ten bate van het Vlaams Aktieky^mitee Brussel. De 

eigenlijke kennis gaat door op zaterdag 30 maart, zondag 31 maart en maandag 1 

april in de zaal Harmonie te Antxccrpeii. Het feest ivoidt echter voorafgegaan 

door een grootse Haitenlombola met een klein kapilaaltje aan piij'.en. De eeiste 

prijs is cenNSU-Prinzauto, geschonkercdoor de verenigde NSU-verdelers uit het 

Antiuerpse. De opbrengst van deze tombola komt ten goede van de Vlaamse Ver-

eniging voor Jeugdzorg die zich, met een schromelijk gebrek aan oveiheidssteun, 

inspant om de vei waai loosde jeugd iocli een vlaamse opvoeding te geven in een 

kader dat het familiale benadei t. 

De lolen \oor deze tombola zijn bij de 
inrichters verkrijgbaar (zie verdei) maar 
worden ook te koop aangeboden door een 
selekt team van hostessen die op tal van 
vlaamse feestgelegenheden (ook betogingen, 
vergaderingen, bijeenkomsten, enz...) steeds 
een warm en mild onthaal genieten. Alle 
verenigingen kimnen op deze hofmeesteres
sen een beroep doen, zij helpen gratis bij 
alle initiatieven maar vragen in ruil de toe
lating om de loten aan het publiek te koop 
te bieden. 

De opbrengst van de 3 feesten gaat naar 
het Vlaams Aktickomitee Brussel, om alzo 
een daadwerkelijke steun te zijn voor de 
vlaamse kidturele initiatieven die in de 
olievlekagglomeratie georganizeerd worden. 
De zalen van de Antwerpse Harmonie bie
den plaats aan nagenoeg 800 personen en 
het hoeft geen betoog dat deze zalen vol 
moeten. En dat zal ongetwijfeld... het hier 
volgende programma is hiervoor een stellige 
waarborg. 

ZATERDAG 30 MAART 

DE NACHT VAN HARTENTROEF 

Troeven zullen niet alleen uw milde har
ten zijn. maar vooral de vreugde... drank en 
muziek. Al is avondkledij niet voorzien, 

. toch zal de balnacht een groots gala-allure 
vertonen. Ten dans spelen het groot or
kest van Stan Philips en zijn solisten. De 
dansmuziek wordt afgewisseld met enkele 
optredens van de vokale groepen de Skal
den en de Wingas. 

In de stemmige bar zorgen de Hansa 
Troebadoers voor een meer intieme sfeer. 
De inkomprijs voor dit feestbal bedraagt 75 
fr. en alle konsumptieprijzen (ook deze van 
de wijnen) schommelen op een zeer demo-
kralisch niveau. De balnacht begint rond 
21 uur... maar niemand weet wanneer hij 
eindi"cn zal. 

ZONDAG 31 MAART 

NAMIDDAG VOOR 
TIENERHARTEN 

Dit geweldige namiddagfeest wordt aan
geboden door het wekelijkse rcklameblad 
« Advertentie groot Antwerpen > dat clc/o 
namiddag nu reeds aankondigt ondet de 
tienerlaalachtige naam « alkohohrijeknols-
gekketienerlovellowerpowernamiddag ».' 

•Hel feest dat rond 14 uur 30 bcgiiu en 
om 1<S uui eindigt, slaat geheel in het le
ken \an de lieve, bloemachtige, levenslus
tige sfeer die de hedendaagse lienerwcreld 
beheerst : popmuziek, flower-powci-de-
kors, hippiekleding... en alkohohrije dran
ken. 

De medeweikers voor deze namiddag he
ten Jimmy Frey en Erik (aan de top in de 
nedcriandse hitparade) voor de pop/.ang, 
AVannes Van de Velde voor de volksmu
ziek \au eigen l)odem, Miek en Roel (be
geleid door Roland) \oor het op eigentijd
se toonaarden gestemde luisterlied en het 
beatorkest The La>al)oius. 

De huizen Lazarus for Men en Girls Eo-
ve Boetiek laten charmante mannequins de
fileren in hippiekleding. Het inrichtende 
blad zoigt \()()r ecu grote Flower Power 
Tekenwcdsliijd waarbij alle aanwezigen met 
de lekenstift hun psychedelische lusten op 
papier mogen bouicrcu. De winnaars van 
de Ickenwedsliijd en de Tienerkwissen 
worden beloond mei hippie Islcccijcs en 
pakken die door de hogcigcnocnidc hui/en 
aangeboden worden. De inkomprijs voor dit 
niet te missen tienerfeest bedraagt 60 fr. 
(.50 fr. inct een uit Advertentie Groot Ant-
wcjpcii te knippen bon). 

MAANDAG 1 APRIL 

SPELEVAREN OP 
VLAAMSE BAREN 

De Kermis wordt besloten met een klein-
kunstprogramma van de bo\enste plank. 
Deze avond die met de trekking van do 
Hartentombola en het « Spel van Harte-
wens » de apoteoze van het feest moet wor
den, wordt geschraagd door tal van de bes- • 
te vedetten van de nederlandse kleinkunst, 
terwijl het orkest van Jef Derwey voor de 
aangename backgroundmuziek zorgt. 

Onze vlaamse troebadoer Miei Cools is 
die avond ook weer in de stad en van Louis 
Neefs weten we' dat hij ver boven zijn ei
gen televiziekritiek staat. 

Wannes Van de Velde aan de Wij-lezers 
voorstellen is overbodig en welk vlaams 
hart werd al eens niet vertederd door Ar
mand Preud'homme. De Skalden en de 
Wingas zullen hun reputatie van de zater
dagavond nog trachten aan te dikken even
als de Hansa Troebadoers die hun plaats 
in de bar weer zullen innemen. 

De grote gast\edette van de avond komt 
echter uit Nederland... 

Martine Bijl de veroverende figuur die 
in Knokke de nederlandse ploeg naar de 
overwinning slcuidc en overbekend werd 
door haar platen en televiziewcrk. 

Niet alleen het publiek zaï in îfen harï-
vervoerende tombolaspanning raken... maar 
ook financiële rezultaten van het Kermis-
opzet zullen vele kindeiharten in de wolken' 
brengen. Inkomprijs 50 fr., voorbehouden 
tafels 75 fr. en 100 fr. 

PRAKTISCHE KANTEN... 

Tombolaloten tegen 5 fr. (50 fr. voor 
een boekje) kunnen besteld worden op het 
sekretariaat van het Vlaams Feestkomitee, 
Gemeentestraat 5, Antwerpen. Kaarten voor 
de 3 feesten kunnen op dit adres aange
vraagd worden,-maar ook op de redakties 
van « Advertentie Groot Antwerpen » (Na-
tionalestraat 51, Antwerpen) en «Medium» 
(Prins Boudewijnlaan 3, Berchem) en in 

kafee « Bristol » (Frankrijklei 9, Antwer
pen). 

De uitslag van de tombola zal gepubli
ceerd worden in « Gazet van Antwerpen », 
de bladeir van de Standaard-groep, 'Wij en 
« De Schelde ». Voor het feest en de tom
bola wordt een lijst van steunende komi-
teeleden aangelegd die in het programma
boekje zal afgedrukt worden. Steunend lid 
worden de jiersonen en firma's die een mi
nim umbijdrage van 500 fr. leveren of troost
prijzen voor de tombola ter waarde \an 
1.000 fr. 

De reklame ^oor de Kermis voor Vlaam
se Harten wordt ge\oerd in de volgende 
bladen : De Schelde (10.000 ex.). Medium 
(53.000 ex.), ^Vij (30.000 ex.). Advertentie 
Groot ,'\nlwerpen (256.000 ex.), enkele dag
bladen en regionale bladen. Uzelf kunt 

echter ook reklama voeren met affiches, au-
tostrips en folders (al dit materiaal kan via 
het sekretariaat verkregen worden). 
In het programmaboekje dat voor de diie-

daagse geldt en op 2.500 ex. zal verspreid 
worden, zullen naast de adveilenties \an 
de steunende bedrijven ook gehuurde ad
vertenties verschijnen. Alle Vlaamse firma's 
worden verzocht door het nemen van een 
advertentie het Kermisinitiatief te steunen. 
Fen hele bladzijde (210 x 85 mm) kost 
1.000 fr., een halve 600 fr. en een kwart* 
pagina 350 fr. Deze ongetwijfeld renderen
de reklame kan gehuurd worden door be
middeling ^an het reklamebureau Euroflan-
dria (Prins Boudewijnlaan 3, Bercliem) dat 
tevens de uitgever van het ons steunende 
blad Medium is. 

NIC VAN BRUGGEN. 

Kermis der Vlaamse Harten voor vlaamse kinderen. 

M. KUTTEN: 
" NEDERLANDSE DICHTKUNST ff 

Dit lijvige boek — 420 blz. — over mo
derne nederlandse dichtkunst draagt als 
ondertitel : « Achterberg en Burssens voor
bij •», en is de tweede bundel poëziekronie-
ken van de hand \an Prof. Pr. M. Rut-
ten, die bij Heideland verscheen. De eer
ste bundel « Nederlandse dichtkunst van 
Kloos tol Glaus » was ook in de poëtische 
kronologie een \ oorloper : in de nu ver
schenen tweede bundel wordt de liriek van 
1945 tot 1965 behandeld. Geen sislematische 
behandeling, noch een sistematisch o\ er-
zicht : de 22 kionieken geven wel verschei
dene namen, bundels en opvattingen, maar 
willen geen \olledig beeld brengen, hoewel 
de lezer zelf uit het geheel wel een algemene 
indruk over die periode mee krijgt. De op-
stellen hebben een onderling verband om
dat ze o\cr hetzelfde onderwerp handelen, 
en omdat dit ondenverp binnen de zelf
opgelegde beperking van de tijd blijft : 
« Achterberg en Burssens voorbij ». Deze 
kronieken verschenen tussen 1949 en 1965 
en op uitzondering van twee na, alle in 
« De Vlaamse Gids ». Elke kroniek kan 
als een op zichzelf • staande studie gelezen 

worden. 
Er zijn twee soorten : die welke de liriek 

(en dan hoofdzakelijk de moderne liriek) 
in het algemeen behandelen en die welke 
de poëz/e van enkele dichters apart onder 
de loep nemen : Pierre Kemp, Jan Van 
Nijlen, Hans Andreus, Remco Campert. 
Gerrit Kouwenaar, Lucebert, Herwig Hen-
sen, Christine D'Haen, Paul Snoek, Hugues 
Pernath. Het eerste — tweedelige — opstel 
wijdt krilische beschouwingen aan poczie-
op\altingen zoals die tot uiting komen bij 
Westerlinck in « Het Schone Geheim der 
Poëzie », bij Johan Daisne en bij Herwig 
Hensen. Hij toetst de daarin geformuleer
de poëtische teoiieën aan zijn eigen op-
\altingen o\er het kimstweik, en over de 
liriek in het bizonder, als een estetisch 
werkstuk. 

Wij kunnen niet van elk der 22 opstel
len de korte inhoud geven en ze kritisch-
analizerend beschouwen:dat zou eennieuw 
boek vergen van bijna even grote omvang, 
vermits aan de meeste beschouwingen er 
weer andere kimnen aangeknoopt worden 
die ze aanvullen, relativeren of... weerleg

gen. Wij beperken ons^ daarom tot enkele 
titels. 

Er is een zeer goeiie tipering van Pierre 
Kemp, een van Kouwenaar en Campert, 
een tamelijk uitvoerige prezentalie van Lu
cebert en Andreus (telkens 20 blz.) en een 
in -1957 geschreven opstel « Het experi
ment voorbij » dat uit een bondig over
zicht van de poëtische produktie' op dat 
ogenblik de konkluzie trekt, vervat ni de 
titel. In « Moderne poëzie for ever > 
brengt Dr. Rulten korrekties aan op Wal-
ravens essay over de moderne poëzie. 

Men hoeft het niet steeds met de appre
ciaties, noch met de opvattingen van de 
autetu- eens te zijn, om toch de waarde 
van dit bock te erkennen. 

Ieder poëzieliefhebber zal het met belang
stelling lezen. 

M. Rullen « Nederlandse Dichtkunst « 
Achterberg en Binssens voorbij » - 420 blz. 
gen. 19S fr., geb. 240 fr.. Heideland Has
selt. 
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bewegi 
ANTWERPEN 
Antwerpen 
KERMIS DER 
VLAAMSE HARTEN 

Onze afilelins steunt ten %oIle het 
prachtige initiatief van de inrich
ters «an het jjrote teest " Kermis 
der Vlaamse Harten » op 30 maart, 
31 maart en 1 april a s. in de gro
te « Harnioniezaal » te Antwerpen 
Er -is een grote tombc'a aan dit 
feest verbonden met prachtige prij
zen, 1ste prijs een wagen. Oe oi) 
brengst gaat naar Vhianise .Vereni
ging voor Jeugdzorg. We helpen 
mee ! Lootjes .ÏO fr. per boekje ver 
krijgbaar op het sekretariaat dei 
afd. Oude Kc\f)rnmarkt 28, Antwer
pen. 

VAST SEKRETARIAAT 

Het vast sekretariaat der afdelini; 
Antwerpen .stad /.al vanat 1 maart 
en gediireiule gans de maand 
maar t de .ganse da^ toe,k;ankeliiL 
:^ijn, op de volgende uren : van S 
uur ,>() 's morgens tot ld uur .Hl in 
de namiddag Donderdags tot l'.l 
uur, zaterdag en zondag gesloten 
Tel. 32'81 01 sekretaris M Codilé 

KOLPORTAGES 
On/e alcleliny ric!it in sektie 

Noord een kol|)oi tage in mei radio-
wa.;en op zondag 17 maart \ ertrek 
lokaal i< Tijl », St .lansplein 21, 
Antwerpen, om 10 uur 

BIERAVOND 
Ook il) on.e sektie Noord een ge 

zellige biera\ond op 9 maarl in 
haar sektielokaal « Tijl », St. Jan^-
plein 22, Antwerpen X'oorafgaan-
delick stai)pen de sinipati/anten op 
achter de S .U Harmonie, die een 
tochtje maakt doorheen de midden 
Stad met lialte lokaal Tyrol en te 
rug. Langslicen de tocht wordt er 
met het blad « NVii » gekolporteerd 
MEDEWERKERS OP 
ALLELEI VLAK 

Medewerkers voor allerlei taken 
zijn nu zeer welkom en geven zich 
oj) aan het sekretariaat 

Borgerhout 
KERMIS 
DER VLAAMSE HARTEN 

Velen begrepen hun plicht en 
aarze lden niet loten voor verder
ve rkoop af te halen bij de vr iend 
Bert Verbeelen, Jozef Posenaer-
s t r aa t 37, tel. n r . 35.57.08. Per-
so()nli.ike onderv ind ing bewees 
ons dat het niet moeilijk is ze te 
ve rkopen . 

DAT IEDEREEN ZIJN PLICHT 
BEGRIJPE 

Willen wij een zo groot mogelijk 
^erkiezingssukscs boeken dan dient 
ieder lid de mouwen op te stropen 
en deze luttele weken daadwerke 
lijk mee te helpen. Het gaat niet 
op nu andere bijeenkomsten bij ti 
wonen dan dezen in het kadei van 
de Volksunie en de huidige strijd 
vermaak zetten wij die een paar 
weken aan de kant Het moet e' 
het zal een grootse overwinnim 
worden en daarom rekenen wij op 
ieders medewerking. 

Zij die bereid zipi mee te werken 
aan de propa.ganda kunnen reeds 
naam en adres overmaken aan de 
volgende adressen : .luul Dillen, 
Buurtspoorweglei 87, tel. .i,') Uïl 2S 
Frans Dirks, Karel \ 'an den Oever
straat 26, tel. .>(i.jS.!)4; Dert Verbee 
len, Jozef Posenaerstraat .>", tel 
-l'^.57.08 en Gerard Storme. Ketstr 
90. 

NIET IEDEREEN IS GESCHIKT 

Om in organlzatorisch verbanil 
mee te helpen aan de propaganda 
doch ieder kan in eigen midden zijn 
steentje bijdragen om onze ideeën 
te propageren, want ook de aklie 
van persoon tot persoon mag niet 
over het hoofd gezien worden. Meer 
dan ooit moeten wij de kans te baat 
nemen, vooral nu elkeen overtuigd 
IS van de noodzakelijkheid van de 
Nolksunie Wij hebben de wind in 
de zeilen. Doch er wachten ons nog 
andere taken. Denken wij slechts 
aan de verrichtingen op de kiesbu 
reien, telling en dies meer 

Het is dan ook ondenkbaar dat 
een lid zou afwezig zijn oj) de e.k 
ledensergadciing, « a a r in het be 
stek van de organizatie de laatste 
onderrichtingen zullen gegeven wor
den. Iedereen moet aanwezig zijn, 
relf de gewone thuisblijvers, op de 

VERGADERING VAN 
VRIJDAG 8 MAART 

Deze wordt, zoals gewoonlijk, ge
houden in ons lokaal « Nieiiwf 
Carnot ><, Carnotstraat (iO. te hall 
negen, O]) de eerste verdieping, 
rechtdoor de verbruikzaal. 

In het verleden mochten wij bü 
zon gelegenheden steeds al onze le
den begroeten. Dit zal ook nu hel 
geval zijn en onze « nieuwen » heb
ben meteen de kans kontakt te ne 
men en hun steentje bij te dra.gen 
tot de overwinning. Allen op post 

KOLPORTAGE 
De e.v. kolportage wordt gehou

den (>]) zondag 10 maart van 1(1 tot 
12. Bijeenkomst te fO uur aan de 
Moorkensplein (Gemeentehuis). De 
jongste kolportage (uitverkocht) be
wees dat wij omzeggens hantlen te 
kort hebben om ons blad aan de 
man te brengen. Iedereen op post ! 

Boechout 
N I E U W E AFDELING 

Vrijdag 8 m a a r t a.s. w o r d t in 
onze gemeente de « def ini t ieve 
s ta r t » gegeven en zal een fri.sse 
Boechoutse V.U.-afdeling boven 
de doopvont gehouden w o r d e n . 

Wij verheugen ons , u uit te 
nodigen tot deze s t ich t ingsver
gader ing te 20.30 luir, ten huize 
van dhr . J an Bor ren ians - P ro 
v inc ies teenweg 278, Boechout . 

Vo lksve r t egenwoord ige r s Kei 
mond Mat lheyssens (Morfsel) en 
\^ic Anciaux ( B r a b a n d e r met 
Bocchouts h a r t ) vere ren ons met 
hun aanwezighe id bij deze be
langr i jke s t a r t . . . het tot s tand 
brengen van de \ l a ams-na t iona l e -
verb ind ing tussen het a r rond i s 
sement Antwerpen (afdel. Mort-
sel) en a r rond i s s emen t Mechelen 
(afdel. L i e r ) . 

B()echf)utse V.l ' .-leden en sim-
pa t izan ten , wij r ekenen stellig 
op uw aanwez ighe id . 

Inl icht ingen voor l idmaat
schap , enz. bij de h. Wim Claes-
sen.s, L ierses teenweg 197. Mort-
sel (tel . 51.39.09). 

Deurne 
MEDEWERKING BIJ 
KOMENDE VERKIEZINGEN 

Personen die bereid zijn ak-
tief mede te werken bij de ko
mende verkiezingen worden ver
zocht d r ingend hun naam op te 
geven .aan de h. Hilven. Gen. 
S l ingeneyer laan 117, Deurne , tel. 
3(i.()0 38 • i edere w e r k d a g tussen 
18.30 en 19.00 u . ) . 

LIDMAATSCHAP 

Personen die wensen aan te 
s lui ten bij de V,U. kunnen dit 
doen door naam, voornaam, 
adre.s, geboor teda tum en een 
bankbil jet van 50 fr. op te zen
den naar de h. Hilven, (jen. Slin
geneyer laan 117, Deurne . 

Ekeren 
KOLPORTAGE 

\\'ii kolporteren morgen zondag i 
maart ÜKiS te Hkeren-Centrum Bij
eenkomst aan de kerk te 10 uur 
s morgens Alleman op post a.u.b 

ALGEMENE 
LEDENVERGADERING 

De/e zal plaats hebben op maan
dag 11 maart 1%8 te 20 uur in het 
lokaal Bonten Os, Kapelsesteenwcg 
.551 te Ekeren Donk. Bespreking 
verkiezingen. Een dringende aan
gelegenheid, allen op post ! 

Edegem 
NATUURBESCHERMING, NU 

Onder dit motto worden door d-.' 
Kult. Kring en de Wielewaal vol
gende manifestaties op touw ge
zet : 

1. N'oordracht, om 20 uur door 
F'rank Redant, met vertoning van 
dia's en film, over de oorzaken en 
de gevolgen van de verstoring der 
natuur. 

2. 'I'entoonslelling, waarbij de lak 
toren die een bedreiging vormen 
voor de natuur en de maatregelen 
hiertegen, op aanschouwelijke wijze 
worden voorgesteld van 18 uur 30 
af. 

3. Prijsuitreiking van de Wiele-
v^aal-Potoprijskamp, met tentoon
stelling van de bekroonde opnamen 

Zaterdag 9 maar t UHiS in de Pa
rochiale zaal, Kerkplein te Kdegeni-
Elsdonk ! 

Leden : 1,5 fr. 
Niet-leden : 20 tr. (tentoonstelling 

en voordracht). 

Geel 
DIENSTBETOON 

ledere derde donderdag der 
maand en dit vanaf februari. 

Telkens te 9 uur 30 's avonds, zal 
senator Roo.sens zich ter beschik
king houden in café « Sportwaran 
de B op de Markt te Geel. 

BRABANT 

Herentals 
KANTONNAAL KIESFONDS 

In samenwerking tussen de V.U.-
afdelingen Herentals, Grobbendonk, 
N'orselaar en Herenthout werd be
slist een Kantonnaal Kiesfonds op 
te richten in 1968. 

Eerste doel : 100.000 fr. bijeen
brengen. Bijdragen op de rekening 
nr. 132-04999 van het « Vlaams 
Sleunfonds » - op de Kredietbank 
te Herentals of aan de bestuursle
den van de afdelingen. 
DIENSTBETOON 

Senator N\'im Joris.sen, elke 3de 
maandag van de maand te 18 uur 
30 ill het zaaltje naast de Zalm, 
Grote Markt, te Herentals. 
KANTONNALE WERKING 

Het bestuur van de V.U.-afdeling 
vergadert tans elke zondagvoormid
dag te 11 uur in het gewoon lokaal. 
De kantonnale werking wordt 
grondig verder uitgebouwd. Een 
verdubbeling van het aantal leden 
tegenover 1967 zal eerstdaags wor
den bereikt. 
AFDELINGSFEEST 

Op het gezellig samenzijn van de 
afdeling heerste een buitengewone 
goede stemming. 

De jeugdige schaar leden en sim-
patizanten zeggen wij langs deze 
weg : hartelijk dank ! 

Lier 
FEEST VAN DE OMROEPER 

Als steun voor dit vlaams-natio-
naal streek blad gaat op 23 maart 
voor heel het arr . Mechelen het 
feest van de omroeper door. Feest
zaal : Technisch instituut, Kruisbo 
genhofstraat. Lize Marke met haar 
befaamd dansorkest zorgt voor de 
stemming. De Lierse beatgroep 
The young generation zorgt voor 
een aparlje voor de jonge lui. Stem 
mige bar voor de niet-dansers. In 
kom 50 fr, 

Inkomkaarten bij ! 
Frans Lachi, Berlarij 40 te Lier. 

03-701443. 
Bob Dosfel, Kleine Barreelstraat 

'M), Mechelen. 
Michel Servaes, Empalnlaan 28. 

Mechelen, 015-19139. 
Lode Van Dessel, Zandvekenvcl 

den 8, Nijlen, tel. 03-708276. 

Merksem 
KERMIS VOOR 
VLAAMSE HARTEN 

Tussen al het werk, propaganda, 
financiële mobilizatie en al wat er 
nu komt kijken met de verkiezingen, 
mogen wij niet vergeten onze men
sen aan te zetten en te overtuigen 
dat zij minstens een dag vrij moe
ten houden om op 30-31 maar t en 
1 april een bezoek te brengen aan 
de Kermis voor N'laamse Harten in 
de Harmonie te Antwerpen. 

Een boekje lootjes kost 50 fr. Ei 
is een auto en vele andere mooie 
|)rijzen te winnen. Boekjes met lo
ten in Tyl en bij onze bestuursle
den. 
VERKIEZINGEN 

leder die begaan is met de goe
de uitslag van de verkiezingen voor 
de Volksunie moet nu het zijne bij
brengen. Ieder donderdagavond is 
vergadering in Tijl. Die meer wil 
weten over de verkiezingsaktie stel
le zich in verbinding met het se
kretariaat, tel. 45.57.77. 

Wie werkelijk geen tijd heeft of 
om andere redenen niet kan hel
pen, kan financieel bijspringen. In 
Tyl hangt een intekenlijst en de 
post-chek van Frans Geens is nr. 
9992.39. 
V K. GRÓENINGHE 

Onze goede vriend Rik Geelcn 
heeft aanvaard het voorzitterschaji 
van de N'laamse Kring waar te ne
men. 

Er is daar veel en mooi werk te 
doen, wat Groeninghe vroeger reeds 
presteerde is daar een bewijs van 

WECHELDERZANDE 
De Kantonnale Raad van de VU-

Herentals, hield zijn maandelijkse 
vergadering te Wechelderzande. Af
gavaardigden van de vijf V.U..-
afdelingen uit Kanton bespraken de 
uitbreiding van de werking en de 
oprichting van kernen tot in de 
kleinste gemeente. Schikkingen 
werden getroffen voor eenmogelijke 
kiesstrijd. Wechelderzonde zal in 
de kantonnale raad worden verte
genwoordigd door de haren Hel-
sen en \i\n lïchelpoel. 

Brussel 
BESTUURSVERKIEZINGEN IN 
AFDELING BRUSSEL 

De toegestane bestuurverkiezin-
sen van 24 februari gehouden \n 
het lokaal van de \ ' U -afdelin,^; 
Brussel, heeft met eenparigheid van 
stemmen gekozen en aangeduid als 
be.stuursleden : de heren \ 'an den 
Heule, Michel : voorzitter, Lambert 
Paul, ondervoorzitter-sekretaris, me
vrouw N'an der Straeten \ anden
dries, penningmeesteres, de heren 
Van den Eynde Francies, jiropa-
ganda en af.gev aardigde bij de ar 
rondi.ssementsraad en Slroobaiits 
Alfons, organizatie. 

KAMERAADSCHAPSAV'OND 

Heden zaterdag 2 maar t om 20 
uur ,i0, in de zaal Uilenspiegel, gaat 
de kameraadschai)savond door, 
voor het gewest Brabant, uitgaan 
de van het Sint-Maartensfonds in 
samenwerking met de verwante 
verenigingen. N'oorzitter SMF 
Bert De Rijck, houdt een kor
te gelegenheidstoespraak Algemene 
leiding de heer E. Serkeyn met de 
Zevenslag en de Garve met zijn 
Dansleider. Iedereen is welkom en 
/egge het voort ! 

Laken 

AKTIE 
BELASTINGSKANTOREN 

De kogel schijnt iloor de kerk 
De belastingskantoren 10 en II blij
ven in Laken. Die kantoren bedie 
nen zowat 70.000 mensen per jaar. 
Hun overplaatsing naar de Kieken-
markt betekende minstens 1 mil 
joen per jaar minder inkomen vooi 
de lakense handelaars. Onze dinn-
mische propagandaleider M. Meert 
heeft daar in naam van de \ 'olks-
unie een stokje weten voor te ste
ken. Wij zullen niet nalaten de La-
kenaars daarover in te lichten. 

ALGEMENE MOBILIZATIE 

Iedereen die 3 Volksiinieërs in 
de Kamer wil voor Brussel, die 
wat werklust, ideeën en geld over 
heeft voor de zaak, melde zich drin
gend op 't sekr. R. Neyberghlaan 
188 (tel. 266451). 

ZOEKERTJES 
Gevraagd voor steenbakkerij, op 

15 km van Brussel, te bereiken met 
bus en trein, 1) een ploeg van zeven 
oveninzetters voor ringover, liefst 
van het land van Aalst, 2) twee ern
stige arbeiders voor het stoken in 
ploegenverband, vak wordt aange
leerd, geen zware arbeid. Indien 
een van beiden een zekere ontwik
keling bezit, bestaat mogelijkheid 
dat hij opgeleid kan worden om 
tot het kaderpersoneel te behoren, 
mits werklust en verantwoordelijk
heidszin. 

Schrijven naar kantoor blad dat 
zal iloorzenden. T 18. 

Als bijverdienste gevraagd : 
plaatselijke agenten, telefoon nood-
cakelijk, hoge kommissieionen, geen 
verzekeringen. Gesteund door grote 
publiciteit. Schrijven Et. Vervaecke. 
Noordkustlaao 10. Groot-Bijgaar-
den T 211 

SPANJE, begin COSTA-BRAVA. 
te LLANSA, 13Ü0 KM. ver, 20 KM. 
over f ranse g rens , in p r ach t ige 
verkavel ing , g ra t i s zwemkom, 
mach t ig zicht op Middell . Zee. 
Villa en appa r t . te h u u r vanai 
Pasen . T. : 03.51.36.30. . 

Jonge dame, Mechelen — 21 jaar 
— zoekt licht kantoorwerk of werk 
als vvinkeljuffrouvv te Antwerpen, 
.Mechelen of Brussel. Schrijven Jo-
rissen, Astridlaan 80, Mechelen -
r 15. 

S.O S. LEUVEN 

De strijd om Leuven heeft een 
simbolische betekenis gekregen. 
Helpt ons in de zware kiesstrijd. 
Stort uw bijdrage op « Strijdfonds 
Leuven » Kredietbank Molenbeek 
nr 3339 12190 - T 19. 

Bestuurslid van afd. Anfw. Stad 
.W jaar. Gr. Lat. Hum. ruime han
dels en administr. ervaring - zoekt 
passende betrekking. 

Schrijven .sekretariaat dci afd. 
Oude Koornmarkl 28, Antw 'f 12. 

g" 

MEVEKAN 
Hebt U geld nodig ? 

Zo ja, tel. 
03/35.19.71 -36.43.24 

Aanbevolen 
Huizen 

AL AL AANBOUW 
KEUKENS CLASAL 

Engerstraat 161, Erps-Kwerps 
Tel. (02)59.77.83 

DE ENIGE KEUKEN IN EUROPA 
O N V E R W O E S T B A A R 

«PIET POT » 
Antwerpen 's gezel l igste 

Bierkelder 
Grote Pieter Polstraat 4 

(bij Suikerrui) 
Open vanaf 8 uur s'avonds 

Maandag en dinsdag gesloten. 

REISBUREAU 
Vlaams Reisbureau n.v. 

Maatsch. zetel : Antwerpen 2 
Tel. : (03)49.30.45 - 49.15.94 

Bezoek « De Veerman » 
te St-Amands a.d. Schelde 

Mosselen - Paling 
Uitbater : Jan Brugmans 

De specialist der 
standaarddeuren 

] . LEEMANS, Deurne zuid 
Van Havrelei 70, tel. 35.63.17 
Agent : De Coene - Kortrijk 

EURO-DOMI 
Moderne wooninr ich t ing 

Kruidtuinlaan 6, Brussel 1 
(tussen A. Maxlaan en 

E. Jacqmainlaan) 
Tel. (02)18.1717 

3-2-63 
BLANKENBERGE 
« Rubenshof » 

Wetstraat 79 - Tel. (050)41571 
Lol<aal Volksunie 
Kamers - Pension 

« Vlaams Huis » Knokke 
Kamers - Vo l led ig pension 

Gezel l ige sfeer. 
Verminder ing voor groepen. 

Elisabethlaan 105 . Tel. 632.70 

Breydelhof • BRUGGE 
Jozef Suveestraat 2 

Gelagzaal - 120 plaatsen 
Tel. (050)350.67 

PLASTIEK 
FRANS PARQUIN 

Lange Lobroekstraat 44 
Antv/erpen - Tel. (03)36.16.47 

Verpakkingsemmer - Stapelkisten 
Vervoerkisten - Polyethyleen-
zakken, -vel len - Rollen - Be-

dri jsschorten - Prijskaartjes. 

Hoordredakleur : 
T. van Overstraefen 

Alle briefwisseling voor re-
dakt ie naar : 
Rolatyp, Sylv Dupuislaan 
110, Brus. 7. • Tel. 23 11.98 

Beheer : 
Maurice Lemonnierlaan 82, 
Brussel 1. - Tel. : 11.82.16 
Alle klachten voor niet ont
vangen van blad op dit adres. 

Jaa rabonnement : 300 tr. 
Halfjaarlijks : 170 fr. 
Driemaandelijks ; 95 fr. 
Abonnement bui tenland : 

480 tr. 
S teunabonnemenl : 820 fr. 

( m i n m u m ) 
Losse nummers : 8 fr. 

Alle stort ingen voor het blad 
op postrekening : 1711.39, 
«WIJ» Vlaams-nationaal week
blad. 

Veranlw. ui tg . Mr. F. Van der 
12lsl, Beizegemslr. 20, Brus. 12. 
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PERS 
spiegel 

lie het als hij het noodzatelijke België 
opriep. 

De C.V.P. zonder schuld te bekennen — 
wat ze feitelijk had moeten doen -^ heeft 
wel tegegeven dat er enkele uiteenlopen
de meningen zijn « tussen waalse en 
Vlaamse C.V.P. » maar zij heeft rezoluut 
elk denkbeeld van vlaamse krachtenbun
deling verworpen : de Volksunie buiten 
dus met andere woorden >. 

De kranten worden dagelijks meer on
genietbaar. Hclden\erering in de richting 
van de partij die rechtstreeks of onrecht
streeks via de N.V.-heren de redaktie-
touwtjes beheer.sten, kwakkels oplaten of 
venijnigheden afschieten in de richting 
van de tegenstanders. Zelfs hoofdartikels 
van heren X of Y, D. of L.M. worden 
lange propagandaboterhammen waaruit 
men nog amper een substantiële « plat » 
kan opdienen in deze kroniek. We zullen 
een poging doen. 

D E S T A N D A A R D 

Manu Ruys doet zijn best om nog te ont
snappen aan de Pierstrompetten, die nu 
wel in versterkte mate zullen gaan door
klinken in het huis De Smalle-Piers. Over 
Leuven-Vlaams heen wijst hij op de nood
zakelijke struktuurhervormingen die na 
de verkiezingen zullen moeten aangepakt. 
In zijn pozitie begrijpen we dat er nog 
moeilijk kan herinnerd worden aan de 
vlaamse C.V.P. — die akkoord is met de 
grendelgrondwet — de wurggrondwet 
voor de vlaamse toekomst. 

« liet zou overigens ook verkeerd zijn 
alle aandacht te blijven toespitsen op de 
kwestie-Leuven. De overheveling van de 
franse afdeling is een kwestie van tijd. 
Steeds meer Walen zullen geleidelijk het 
nut van de hervorming gaan beseffen. En 
het is trouwens uitgesloten dat de frans-
talige jongelui die zopas op hun meeting 
blijk gaven van zoveel misprijzen voor de 
Vlamingen en de nederlandse taal, nog 
zeer lang als gasten in het vlaamse land 
kunnen blijven wonen en studeren... 

De klemtoon van de politieke aktie moet 
tans worden gelegd op de kernproblemen: 
de nieuwe vormen van samenleving tussen 
Vlamingen en franstaligen, ook in de 
hoofdstad. Van de kaderdag van de vlaam
se C.V.P. wordt verwacht, dat daar een 
nieuwe politieke vizie op de belgische 
maatschappij tot uiting komt. Indien de 
partij daartoe niet bij machte is, zal zij 
op haar beurt moeten wijken voor andere, 
dinamischer en moderner formaties ». 

V O L K S G A Z E T 

Onder de pompeuse titel « Wat de 
vlaamse socialisten te zeggen hebben aan 
hun kameraden en aan de bevolking in 
Wallonië en Brussel » zegt Jos Van Eynde 
een reeks dingen waarvan de volgende 
passussen ook door ons in de oren zullen 
worden geknoopt. Zij houden ook de be
dreiging in van de grendelgrondwet en 
van een ekonomische politiek die verder 
anti-vlaams in de praktijk zal zijn. 

« Als onze waalse landgenoten vrijwa
ring tegen minorizering vragen is hun 
deze van onzentwege van harte toege
staan, desgevallend in wetteksten en ver
bintenissen, ook als wij de mening zijn 
toegedaan dat zij een vanzelfsprekend en 
in de demokratie een ongeschrexen recht 
is, vermits de demokratie niet alleen 
rechten voor de meerderheid behelst, 
doch tevens eerbied voor de minderheid. 
Werden de waarborgen die in het verle
den zijn overwogen nog niet van kracht, 
dan is dit niet onze schuld. Ook daar mag 
men spreken van een tekortkoming, zoniet 
van een failliet van de regeringspolitiek. 

Wij zijn, ten slotte, voorstanders van 
de grootste solidariteit tussen de gewes
ten, steeds ten titel van wederkerigheid 
en met prioriteit voor deze, ongeacht de 
taal van bun bewoners, waar objektief ge
meten de noüd en de behoeften het grootst 
zijn. 

Onze hand is uitgestoken en zij wordt 
niet ingetrokken ». 

LA L iBRE BELGIQUE 

Verheugt zich als oude C.V.P.-tante dat 
de \laamse C.V.P., ondanks alle waalse 
C.V.P.-programma's over Leuven en ver-
fransing van Brabant, toch deze waalse 
katolieke bourgeois verkiest boven elk 
vlaams eendrachtsfront. dat minstens na 
de verkiezingen mogelijk moet zijn op een 
aantal terreinen. « Volksunie buiten » 
kirt de oude tante. 

« De sprekers te Mechelcn hebben trach
ten aan te tonen dat de vlaamse C.V.P. 
geen enkele verantwoordelijkheid draagt 
bij het doen vallen van de regering. En 
eigenaardig genoeg hebben zij vervolgens 
gepi-oklameerd dat zij elke flirt met de 
Volksunie verwerpen en dal zij staan op 
de nationale eenheid. Mijnheer Van de 
Wiele was zelfs ontroeiend en hij meen-

D E N I E U W E GAZET 

Deze blauwe krant doet ook haar duit 
in het vlaamse slavenzakje. Zij schreit het 
de Walen en Brusselaars toe : « Denk 
toch niet dat Vlaanderen gelijk is aan de 
Volksunie ». Wij zijn bereid onder ver
dere leiding van Van Offelen U alles te 
geven wat ge wenst — of daar komt het 
toch op neer. 

« Eens te meer wordt het spookbeeld 
van het extremisme voorgehangen en be
wijzen sommige Walen, dat zij de Vlamin
gen onvoldoende kennen. 

liet extremisme schuilt niet in de aard 
van de vlaamse gemeenschap, die in bel-
gisch verband gelijke rechten vraagt. 

De Vlamingen zijn geen nationalisten 
omdat zij ijveren voor datgene, dat Walen 
en franstaligen sedert altijd bezitten. 

Door steeds maar te wijzen naar de 
Volksunie kijken de Walen zich blind op 
één boom en zien zij het bos niet. 

Zelfs indien de Volksunie bij de verkie
zingen vooruitgaat dan zal zij nog een 
minderheid vertegenwoordigen zowel in 
Vlaanderen als in België. 

De Vlamingen hebben begrip voor no
den, die zij jarenlang hebben gekend en 
waarmede liet waalse landsgedeelte tans 
af te rekenen heeft. Zij zijn bereid bij te 
dragen tot de ekonomische wederopleving 
van Wallonië, die in het belgische staats
verband iedereen ten goede komt ». 

H E T VRIJE W A A S L A N D 

In de kranten is er dus niet veel goeds 
meer te rapen over de Volksunie. Wie in 
deze verkiezingstijd Cesar nog geeft wat 
hem toekomt — in dit geval Cesar Mat-
theyssens — is dit onafhankelijke Waas
landweekblad. 

« Ook in de hoofdstad zelf stelt de ver
deeldheid van de C.V.P. haar voor proble
men. Men schreef eerst ex-premier Van
den Boeynants het plan toe, met een eigen 
lijst voor de dag te zullen komen. Later 
i>leek dat ook VDB zich inspande voor een 
herstel van de eenheid. De twee andere 
klassieke partijen hebben trouwens veel 
meer belangstelling voor dit C.V.P.-vraag-
stuk — men kan liet ook een drama noe
men — dan ze zelf voorwenden, omdat 
ze beseffen dat een definitief uiteenvallen 
van de C.V.P. de splitsing van hun eigen 
unitaire partij-organizatie zal bespoedi
gen. Dan staan we meteen voor het fede
ralisme, dat de Volksunie steeds heeft 
voorgestaan en waarop deze partij tans 
met groter aandrang dan ooit hamert ; ze 
kan het des te gemakkelijker doen omdat 
alle waarnemers haar 'n elektoraal suk-
ses voorspellen. Trouwens, er mag wel 
eens beklemtoond worden dat reeds in 
19()2 door de V.U.-Kamerleden een wets
voorstel werd ingediend strekkend tot 
overheveling van de franstalige sektie van 
de leuvense universiteit naar Wallonië. 
Toen stond die partij alleen met haar eis ; 
sedert enkele jaren zijn vele « traditio
nele » vlaamse middens haar gaan na
praten ». 

V O O R ALLEN 

Van uit een wat onverwachte hoek, na
melijk dit B.S.P.-weekblad, kreeg Maurits 
Coppieters stevige lof na zijn interpella
tie. Verroken kreeg wat anders. 

« De 17de-eeuwse franse schrijver Boi-
Icau zegde eens : « Ce qui ce conpoit clai-
rement s'énoncé clairement » of, in het 
Nederlands : « wat men duidelijk voor de 
geest heeft, komt duidelijk tot uitdruk
king ». 

Als er één kamerlid is, dat deze — noch
tans wereldberoemde — uitdrukking 
blijkbaar nooit gelezen heeft, dan moet 
het wel Jan Verroken zijn. 

Door iedereen eikend als een « brave 
jongen », onbetwist een van de beste ken
ners van de geschiedenis der Vlaamse Be
weging, slaagt die jongeman er maar niet 
in, een van de vele gedachten die in zijn 
brein ronddwalen in een behoorlijk ver
staanbaar Nederlands onder woorden te 
brengen. Wanneer men zulke personaliteit 
als vaandrig in de parlementaire leeuwen
kuil moet jagen, in een onderneming die 
— hoe lichtzinnig ook in gang gestoken 
werd — kon leiden tot de val van zijn 
eigen regering, kan men daaruit geen an-
dei'e konkluzie trekken dan dat zulke 
groep aan een vergevorderde bloedar
moede lijdt. 

De enige interpellatie, die naam waar
dig, kwam voi-ige dinsdag nog van de h. 
Coppieters, Volksunie. Die man kwam ten 
minste met feiten voor de pinnen. Feiten 
waarmee men akkoord kan zijn of niet ; 
maar, hoe dan ook, feiten. 

Een van die zaken die b.v. niet alge
meen bekend zijn, is wel het volgende : 
in België bestaan 3.) bij wet beschermde 
akademische graden, die men kan beha
len door aan een universiteit of een in
richting voor hoger onderwijs de kursus-
sen te volgen en in het daaropvolgend 
examen te slagen, . . 

Indien men echter, als student, het Ne
derlands als onderwijstaal kiest, kan men 
slechts 19 van deze graden behalen... 
want de overige 16 worden nog steeds 
niet in het Nederlands gegeven ! 

D E N I E U W E 

« Een goed woord voor » dat waren we 
niet meer zo gewoon en het kwam er dan 
toch voor de T.V.-uitzending van de 
vlaams-nationale gedachte en aktie en on
rechtstreeks zelfs voor de Volksunie. 

« Op 19 februari werd het op de BRT 
gevolgd door de vlaams-nationale gedach
te en aktie. Ondertussen was reeds duide
lijk geworden dat het vraagstuk Leuven 
tans nog enkel in termen van verkiezings
propaganda te behandelen is. Gebruik 
makend van haar heilig recht, heeft de 
VU dat dan ook gedaan. 

Lang niet kwaad was het stemmings
beeld dat bij middel van filmdokumenta-
tie opgeroepen werd. Men had dat groten
deels wel in het TV-journaal gezien, maar 
als overzichtelijk geheel geprezenteerd 
was het bepaald boeiend. Daarna stelde 
Van der Eist vast dat de openbare opinie 
hier een zeer duidelijk standpunt ingeno
men heeft. Wat de VU betreft : deze 
vraagt niet beter dan eindelijk de vlaamse 
beweging af te sluiten ; want zodra 
Vlaanderen zich ontvoogd voelt, kan ein
delijk ernst gemaakt worden met de op
bouw van een gezonde maatschappij. 

Konkreet wil dit zeggen : uw stem 
wordt gevraagd om uit de weg te ruimen 
wat een bepaalde politiek verhindert — 
politiek waar het dus in feite om gaat, 
maar die niet gepreciseerd wordt ». 

O N S LEVEN 

En wat menen de strijders op de leu
vense barrikaden (of een deel van de 
strijders toch) over de afloop van dit 
eerste gevecht in de Leuven-zaak ? Wei
nig vleiend voor de vlaamse C.V.P. in elk 
geval. 

« Sommige kranten geven de indruk dat 
deze regering gevallen zou zijn over het 
veto van de vlaamse C.V.P. Niets is min
der waar : het kabinet Van den Boeynants 
is gevallen over de zeer harde en vastbe
raden reakties in Vlaanderen. 

Dank zij het eensgezinde front van stu-
dentinnen en studenten, van akademies 
personeel en professoren werd deze reak-
sionaire en anti-vlaamse regeringsploeg 
de grond ingeboord : een jeugdrevolte is 
over Vlaanderen gewaaid. 

Welke zijn nu die konsekwenties ? 
Eerst en vooral dat er een probleem-Leu
ven bestaat en dat dit probleem geen faux 
problème is. 

Ten tweede, dat de overheveling van 
Leuven-Frans niet kan gekoppeld worden 
aan toegevingen in Brussel, in de randge
meenten noch in de Voerstreek : onze eis 
voor een demokratische waalse universi
teit in Wallonië en een demokratische Ne
derlandse universiteit in Leuven is een 
rechtvaardige eis en de vlaamse studenten 
en professoren zullen nooit aanvaarden 
dat deze eis gekoppeld wordt aan een 
tweede Hertoginnedal. 

Ten derde, dat aan onze aktie een zeer 
sterk demokratizeringsaspekt verbonden 
is : de overheveling van Leuven-Frans is 
de conditio sine qua non (en ook daarom 
ons konkreet doel) voor de demokratize-
ring van onze universiteit. 

De vlaamse C.V.P. probeert de lauwe
ren naar zich toe te halen ; was het noch
tans niet diezelfde C.V.P. die een rust
pauze van één maand voorstond toen zij 
voorstelde te wachten op het officiëbe 
standpunt van de Raad van Beheer van de 
K.U.L. ? En het is slechts dank zij het tak-
tisch maneuver van onze Akademische 
Raad, die de Beheerraad onmiddellijk liet 
samenroepen waardoor het konflikt tus
sen de twee afdelingen van de K.U.L. 
openbaar werd gemaakt, dat de C.V.P. 
geen beroep meer kon doen op die maantl 
uitstel. Uitstel dat duidelijk bedoeld was 
als afstel ! Zonder de radikale frontvor
ming in Vlaanderen was de C.V.P. nog
maals door de knieën gegaan. 

En wij waarschuwen de vlaamse C.V.P.: 
durf je de logische konsekwenties van 
deze tweede leuvense revolte niet onder 
ogen zien, dan gaan jullie een regelrechte 
zelfmoord tegemoet ». 

H E T L IMBURGS D A G B L A D 

Schrik niet, we gaan u niet lastig vallen 
met het Belang van Leynen en van C.V.P.-
Limburg, in deze verkiezingstijd. Even een 
gezonde kijk van over de grens, vanuit 
Nederlands-Limburg. 

« Deze regeringskrizis is geen drama. 
De katoliek-liberale ploeg onder Vanden 
Boeynants en De Clercq deed uitstekend 
werk, maar er zijn betere regeringen 
denkbaar. Vanden Boeynants koncentreer-
de al zijn aandacht op en gaf al zijn ener
gie aan de ekonomische en financiële 
vraagstukken. Politieke vraagstukken ont
week hij zoveel mogelijk en toen hij er 
in Leuven toch een ontmoette, struikelde 
en viel hij meteen. De zwakte van de re
gering-Vanden Boeynants lag in het zwa
re brusselse accent dat haar aankleefde. 
Men onderscheidt sedert enige tijd in Bel
gië niet langer twee, doch drie volksgroe
pen of gemeenschappen : Walen, Vlamin
gen plus Brusselaars, die in meerderheid 
Frans spreken of zijn gaan spreken en die 

behendig geleid worden door leden vaB 
de gevestigde bourgeoisie, die hun polff 
tieke tehuizen voornamelijk in de rechtsf 
groeperingen van de katolieke C.V.P. en 
de liberale P.V.V. vinden. De invloed vaa 
deze brusselse kringen op het politiek^ 
ekonomische en financiële leven van Bell 
gië is groot. Vanden Boeynants regeerde' 
voor een goed deel in de geest van deze 
Brusselaars en vanuit eenzelfde instelxj 
üng. Hij is trouwens een gevierd lid van 
deze brusselse ronde. > 

Zouden de Vlamingen andermaal ge
noegen nemen met een compromis, dan 
verliezen ze vijf of tien jaar tijd. Zij dra-i 
gen als de sterkste groep het grootste deel 
van de verantwoordelijkheid voor de 
gang van zaken in Belgë. Zij dienen zon
der overmoed maar vastberaden orde op 
zaken te stellen. En het is daarbij vaa 
geen belang dat er veren gelaten worden^ 
die zo lang ten onrechte werden gedragen. 
Het is wel van belang dat alle belgische 
mensen aan hun rechten komen en dat 
ze in de toekomst meer gescheiden gaail 
leven. Omdat zulks, zoals proefondervin-< 
delijk werd aangetoond en wordt aange
voeld, prettiger is. Nieuwe verkiezingen 
kunnen in dit verband niet schaden, want 
zij zouden in diezelfde richting wijzen. 
Dan zullen Vlamingen en Walen elkaar 
makkelijker vinden en kan men gaan wer . 
ken aan de wijziging van de unitaire 
staatsstruktuur in de federale richting, die 
zich meer en meer opdringt als 'n natuur
lijke ontwikkeling ». 

L I N K S 

En om deze zware week op een luchti
ger noot te eindigen, een tweedehands-
geestigheidje uit het Volksbelang via 
Links overgenomen. 

« We hebben zo weinig humor in onze 
gelederen, dat ŵ e het dan wel met deze 
van de anderen moeten stellen. 

Wat denkt je over het nieuwe vlaamse 
slagwoord : « Schiltz en vriend ». 

Een oud Vlaams spreekwoord zegt : 
« Waar een K.U.L. is, is een wig » of « De 
Leuven van Vlaanderen •». 

Als besluit : « Er is nu een erg Verro-
kelijke krizis aangebroken », met andere 
woorden « Het beste Paultje struikelt al 
wel eens ». 

De Brusselaars vrezen de « vermenig 
V.U.ldiging ». 

Houben in de Kamer trok het besluit 
uit de krizis : « Het is mogelijk dat het 
buiten regent, maar uiteraard is mij daar
van niets bekend ». 
Ten slotte verkiezingen of « de weg naar 

het Eynde •». 
Ik zal daar nog een grog op drinken f, 

WALTER LUYTEN. 

/^^ novaiW. 
WAT ZOU ZIJ DOEN ^ 
ZONDER TANDEN ? 

GEEN ZORG! 
want noraHt staat er 
borg voor dat uw tanden 
gaaf en stevig blijven! 

naviirü 
DE NIEUWE 
TANDPASTA 

op basis van azul^en 

is gewaarborgd zonder zeep 
of glycerine, die maken uw 
tandvlees immers week. Het 
azuleen beschermt tegen 
tandvleesbtoeden en -ont
stekingen en houdt uw 
t a n d v l e e s k e r n g e z o n d 

navatnt 
bij uw winkelier 

d WINTERCREENI- STOER EN FRIS 
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ÏRABANT 

Brussel 
KOLPORTAGENIEUWS 

Volgende tochten 7.ijn als volgt 
gepland : 3 maart te Opwijk en 17 
maar t te Diegem, telkens bijeen
komst om 9 u. achter de K.V.S. of 
om 9.30 u. aan de kerk van de be
zochte gemeente . 

Afdelingen die het bezoek wensen 
van de arrondissementsploeg kun
nen terecht bij J . V'erloov te Jette, 
tel. 25.44.48. 

Brussel - Halle - Vilvoorde 
MEDEDELINGEN VAN HET 

ARROND BESTUUR 

1 Ahonnementenslag. 
Knkele afdelingen hebben hun 

Streefnorm reeds merkelijk over-
sclvreden in indrukwekkende ver
houdingen (2.iO t. h., r><l t. h. enz.). 
Niettegenstaande de he\ige en korte 
strijd te leveren tijdens de kieskam-
pagne, blijft ons arrondissement in 
koers om de eerste plaats weg ft 
ka))en. 

2. Ledenhernieiiwing. 
De hernieuwing moet afgesloten 

zijn einde maart . Indien de lijsten 
o\ergemaakt door het arrondisse-
ments-sekretariaat onvolledig zou
den zijn, dan kunnen de afdelingen 
de ontbrekende leden toch laten 
hernieuwen door middel san de 
blauwe voorlopige lidkaart. 

3. Kaderdag. 
De kaderdag voorzien voor 31-3-

Cü «ord t uitgesteld. 
4. Bestuursverkiezingen in de af

delingen. 

Deze \erkiezingen zijn uitgesteld 
tot nadere datum. Richtliinen \<il 
gen op de anondissementsraad. 

.X .4rrondissements»aad. 
Bii hoogdringendheid vergadert 

de raad heden zaterdag vanaf 14 
uur 30 op het hoofdsekretariaat, fee 
inonnierlaan S2 te Brussel. 

(>. Financiële mobilizatie. 
Op de jongste arrondissenients-

raail werden de streefcijfers vastge
legd : t frank per inwoner in het 
arrondissement Halle-Vilvoorde; 
OpO fr. in het arrandissement rand
gemeenten en 0.20 fr. in het arron-
tli.ssement hoofdslad Briis.sel. 

Wekelijks zal de stand per ge- ' 
meente percentsgewijze worden 
meegedeeld. 

De afdelingsbesturen worden ver
zocht de beloofde bijdiagen zo vlug 
mogelijk te storten op PRK 8(i,54.5'l 
van \ olksunie V / W arr. Brussel te 
Brussel. Deze bedragen worden ge
voegd bij de klassering per gemeen
te. 

Personen die bereid zijn op een 
verantwoorde en dinami.sche wijze 
(minstens .ï.(MW fr.) mee te werken 
aan de fin. mobilizatie in hun ge
meente nemen telefonisch kontakt 
op met de leden van hel financieel 
komitee 25.44.48; 23.IS.Ü3; 2li.()t.51; 
59.48.84. 

Alle leden, abonnees en slnipati-
s-anten worden tevens verzocht hun 
persoonlijke bijdrage te storten op 
bovenvermelde posttekening. 

Jette 
KOLPORTAGES 

Wegens de >erkiezing.saktie was 
er maar een zeer uitgedunde ploeg 
beschikbaar soor de kolportage te 
Steenhuffel, toch werd dit dorp stel
selmatig bewerkt, met een gunstig 
re /uhaa t . 

De kolportages worden nu uilge-
stekl tot in april. 

Kessel-Lo 
BESTUUR VERKOZEN 

De bestuursverkiezing gaf vol
gende uitslag : Bert Gert, Kortrijk
straat 89, Kessel-Lo, voorzitter (lel. 
314.46); Vandenbosch Romain, 
Guldensporenfaan 15, Kessel-Lo 
(tel. 206.74), sekretaris; Desmet 
Dries, A. Vermevlenlaan 24, Kes
sel-Lo (tel. 282.94), schatbewaar
der; \ 'an Steenwegen Jos, Kerk,slr. 

()1, Kes.sel-Lo, organizalie en Van de 
Meulebroucke -loris, P r . Daensstr. 
18, Kessel-Lo (tel. 28926), propagan
da. 

BAL 

Heden zaterdag 2 maar t om 20 
uur hal van de V.l'. in de zaal 
« Hel Bad », Martelarenlaan, Kes
sel-Lo. 

T.\'.-orkest « The Hits ». Ieder
een welkom. 

Tervuren 
BAL 

Op zaterdag 2 maart 1968 houdt 
de \'(>lksunie-Tervuren haar derde 
groot bal in de zaal Marik, Hoorn-
zeelstiaat. Orkest : de grote forma
tie van Stan Philips (12 uitvoer
ders). Eerste dans : 21 uur. 

Schaarbeek 
VLAAMS JEUGDBAL 

Ons heem vtordt een Vlaams 
.leugdtehuis dank zij uw steun ! 
Kom op zaterdag 9 maar t naar ons 
jeugdbal, in de St. Franciscuszaal, 
Van Schoorstraat 43. 

Aanvang ie 20 uur 30. Orkest 
'c The Spacemen ». 

Zihermeeuwtjes. 
Ik dien. 
N'erbond van N'laamse .Meisjes-

scharen. 
Verbond van Blauwvoetvendels. 

OOST-VLAANDEREN 

Astene 
O P R O E P 

iMcl liet oo.i; op de huitlige ver-
Ivie/ingsstriid doen wij langs de/.e 
weg een oproeji tot on/e leden en 
.simpali/.anten, die wensen hun 
diensten aan te bieden. 

De belangstellenden kunnen zich 
wenden tot een der volgende 
adressen : Coessens L., Achterstr. 
141, Astene, tel. 761S07; Ruckbosch 
R., Driesstraat 36, Petegem-Leie, 
lel 762179 en Onderhekè M., A 
\ an Eechoutestraat 15, Dein/e, tel 
7629 !1. 

Scheldekant 
KOLPORTAGE 

Zondag 3 maar t 1968, laatste kol
portage voor de grote stag met \ol-
le kracht losbarst. Zij wordt gehou-
lien in de nieuwe afdeling Tielrode-
El\'erse!e. 

Wij verzamelen om 9 uur 30 bij 
Rik van den Bosch, Antwerpse-
sieenweg 18, Tielrode. 

INFORMATIEVERGADERING 
Dinsdag 5 maar t 1968 belang-

ilike informatievergadering te Tiel
rode in zaal Van Éynde, Antwerp-
!-esteenweg 33, om 20 uur. 

\ 'olksvert. M. Coppieters en sena
tor De Paep voeren er liet woord. 
Inkom gratis voor i ede reenen ver-
rassingstonibola. 

Erembodegem 
DANSFEEST 

We nodigen al onze leden en sim-
palizanten uit tot ons jaarlijks dans
feest op zaterdag 9 maart a.s., zaal 
Anomo, Erembodegem om 21 uur 
.30. Opbrengst ten voordele van de 
verdere uitgave van ons blad « De 
Knots » (plaatselijk) en « Dender
en Zwalmland s (arrond. uitga \ e). 
Maainse leute verzekerd ! 

Gent - Eekio 
P ROPAGANDAKARAVAAN 

In de/.e korte verkiezingsstrijd /al 
een beroep gedaan worden op een 
ieder van onze mensen, hetzij \oor 
hel drukwerk en alles wat daarbij 
komt, zo ook voor de propaganda-
lochlen doorheen ons arrondisse
ment. Wij starten met de autokara
vaan op zondag 3 maart. Sciiema : 

3 maar t ; vornüng St Amands-

berg gemeentehuis om S uur 45 ver
trek 9 uur 15. 

Aansluiten "s middags e.v.t. te Ze-
\ eneken om 13 uur 45. Einde voor-
>ien 17 uur. 

10 maar t : \orming aan Vlaams 
huis Roeland 8 uur 45, vertrek 9 uur 
15. Middag te Maldegem 13 uur 45. 

17 maar t : vorming Siaams huis 
Roeland 8 uur 45, sertrek 9 uur 15. 
-Aliddag Machelen-Leie Dorp 13 uur 
45. 

24 maart : vorming \ laams huis 
Roeland 8 uur 45, vertrek 9 uur 15. 
Middag vertrek, terug aan de Roe
land om 14 uur, 

.30 maart : randgemeenten Gent. 
\ 'er trek Ie Ledeberg Marktplein oin 
13 uur 43. 

Breng uw knapzak mee, voor 
warme soep v^ordt "s middags ge
zorgd. 

KOLPORTAGES 

De voorziene kolportagekalender 
voor maar t komt te vervallen. 

Na de verkiezing hernemen W Ï 
onze normale werking. 

Merelbeke 
BAL 

De afdeling lijdt niet aan de 
dansziekte maar moet zoals alle 
andere afdelingen ook haar kas 
spijzen. Daarom verwachten wij 
een zo talri.ik mogelijk publiek 
op zaterdag 16 maart, in de grote 
danszaal « Regi », Hundelgemse-
steenweg t/g. Eerste dans om 
20.30 uur. Orkest Arseen Sabo. 
Inkom 50 fr.. famUiekaarten 
150 fr. Kaarten verkrijgbaar bij 
onze bestuursleden of bij de se
kretaris J. De Sutter, Kard. Mer-
cierlaan 1, Melle-Vogelhoek. 

Oudenaarde 
DANSAVOND 

Zaterdag 2 maart te 21 ti., zaal 
« Keizer Karel » (Nieuwe wijk), 
8e dansavond van de Vlaamse 
Vriendenkring (arr. Oudenaarde-
Ronse. Orkest : Bert Berten. Wij 
bevelen deze dansavond warm 
aan bij^onze lezers en simpatl-
zanten. 

Sint-Amandsberg - Oostakker 
G R O O T BAL 

Zaterdag 16 maart geven we ons 
jaarlijks dansfeest in het i Hotel 
de Lourdes », O.L. Vrouwstraat 6 
te Oostakker, met het befaamd or
kest « Bert Brent ». We verwach
ten U allen met vrienden en [ami-

Sint-NIklaas 
VERKIEZINGSFONDS 

Wij mochten ons reeds ver
heugen op enkele stortingen, 
waarvoor onze beste dank. Stort 
vandaag ook uw bedrag op P.C. 
325.33 van Kredietbank-St.-Ni-
klaas, met vermelding : rekening 
6.858 Verkiezingsfonds V.U. 

MEETING 

Wegens de kicsstrijd nam de ge
plande voorlichtingsavond van vrij
dag I maar t in Hatel Serwir, meer 
de vorm van een meeting aan. Vol
gende week brengen we daarover 
verslag uit. 

KOLPORTAGE AFGELAST 

De in het vorig nummer aange
kondigde kolportage te Belsele valt 
wegens de verkiezingsstrijd weg. In 
plaats daarvan wordt door de -if-
delingen Lokeren en St. Niklaas 
een auto-karavaan ingericht. Plaats 
en uur van samenkomst werd vrij
dagavond tijdens de meeting in Ho
tel Serwir bekend gemaakt. 

SPUITERSBAL 

Het A.N.Z.-Waasland richt heden 
/.aterdag 2 maart zijn jaarlijks bal 
in. 

In het teken van de aktualiteil 
houden wij er aan ook de spuiten 
te openen. In tegenstelling echter 
met deze van Leuven zal er lekker 
bier gespoten worden. Orkest « De 
Romeos ». Feestzaal van Hotel « De 
Spiegel .> te St. Niklaas, eerste bier
spuiten open om 20 uur 30. 

Kaarten tegen 50 fr. op het ANZ 
sekretariaat, Mercalorslraal 185. 
Tel. 03-76.,^0.62. 

OPEN 2ANGSTONDE 

Het ANZ-Waasland nodigt U uit 
lot het bijwonen van de open zang

stonde « De blijde toon « op don
derdag 7 maar t te 20 uur 15 in zaal 
Antigone, Ple/antslraat 23. \ 'erle-
nen hun medewerking zangleider 
Anloon Defoort, het Renaat Vere-
danskoor uit Brugge, leiding R. De-
ruwe en het ANZ inslrumentaal en
semble. 

Plaalsljewijzen tegen 20 fr. bij het 
ANZ sekretariaat, zie hierboven. 

Kortrijk 

Zelzate 
NIEUW BESTUUR GEKOZiEN 

De statutaire verkiezing van het 
nieuwe afdelingsbestuur ging door 
op woensdag 14-2-1968 bij onze 
partijvriend M. Wjckhuyse M., 
Kerkstraat, Zelzate, onder het \ oor-
zitterschap \ a n volksxertegenwoor-
diger Wouters (Gent) bijgestaan 
van de hh. De Baerdemaker, Stals 
en N'ersijsk. 

Het nieuwe bestuur werd met 
eenparigheid van s temmen geko
zen. Het ziet er uit als volgt : voor
zitter en sociaal dienstbetoon de 
h. De Grieze J.; sekretaris de h. 
De Claeyssens G.; schatbewaarder 
de h. Colpaert R.; propaganda de 
h. De Greve J. 

De h. Thiron J., sekretaris neemt 
afscheid van het X.V. bestuur Zel
zate, daar hij de gemeente vertaal. 
Hem werd een passende hulde ge
bracht. 

WEST-YLAANDEREN 

Blankenberge 
AVONDFEEST 

Op zaterdag 23 maart a.s. vïndt 
in de zaal « Thalia », Weststraal, 
Blankenberge, het V.U.-afd. feest 
plaats. Welkom bij voorbaat. 

Brugge - Torhout 
ARR. AVONDFEEST 
GAAT IN IEDER GEVAL DOOR! 

Zelfs indien de verkiezingen zou
den doorgaan op 7 april, gaat cp 
zaterdag 6 april- \'anaf 20 uur .30 
niettemin ons arr. avondfeest door. 
N'oor uitnodiging en organizalie zal 
V.U. afd. St. Andries inslaan. Ver
antwoordelijke is afd. voorzitter 
M. Goethals, Moerstr. .38, St. An
dries. We rekenen op minstens 
400 waardevolle prijzen voor de 
tombola ! 

LAATSTE 
AFDELINGSVERKIEZINGEN 

Te Brugge, lokaal « Breydelhof « 
vonden de laatste afd. verkiezingen 
van ons arr . plaats nt. op 11. vrij

dag 1 maar t voor de besturen van 
afd. Brugge-Zeebrugge en de afd. 
V.U.-Jongeren. 

P R O \ INCIAAL ZANGFEEST 

Zondag 3 maar t van 15 uur af in 
de zaal Groene Poort, St Michiels 
(Spoorwegstraat, achter Brugs Sta
tion) groots provinciaal zangfeest 

Wnet tal van medewerkers. Graag 
van liarte aanbevolen. 

Meulebeke 
HALFVASTENBAL 

Zaterdag 9 maart 1968, privaat 
hatfvastenbal van de Vlaamse 
Vriendenkring. 

Trefpunt der flaminganten ! 
Zaal « Relais », Brugse baan, 
Meulebeke. 

De « Zeekanters » spelen ten 
dans. Tombola, karnavalsverras-
singen ! Stadskledij of gekostu
meerd. 

Deuren 20 u. 30. Eerste dans 
21 uur. 

Lidkaart 1968 (50 fr.) geldt als 
toegangsbewijs. 

Steunt het Kiesfonds Volks
unie ! 

Geschenken voor de tombola 
worden met dank aanvaard bij 
Milo Vanseveren, Bertje-Santen-
weg 5, Meulebeke. 

Menen 
VERKIEZINGSSTRIJD 

Afdeling Menen, onder de dinami-
sche leiding van dr. Wilfried S'an-
holme, vergaderde op 21-2 en 26-2. 
Strategische plannen werden opge
steld. Allerlei voorstellen, aktiepun-
ten, administratieve formaliteiten, 
werden deskundig gekanalizeerd. 
Maar alles moet zeer snel gebeu
ren. Wi] hebben handen te k o r t ! 
N'rijwilligers melden zich aan op 
het sekretariaat, Wallistraat 70, al
waar ook allerlei propagandamate
riaal te verkrijgen is . 

VASTENAVOND BAL 
Onder tie.geleiding van de dave

rende fornialle de Fahulo"s werd het 
bal geopend door de h. Dirk Bos-
suyt, X'.U.-voorzitter afdeling Deer-
hjk-Harelbeke-Waiegem en dooi; 
dokter Wilfried \ 'anholme, voorzit. 
Ier der afdeling Menen. Alras gons
de er een da \e rend préelektoraal 
sukses, steed,s maa r crescendo. 

Alles laat verhopen dat voor het 
overw inningsbal zal moeten uitge
keken worden maar 'n zaal mins
tens 20 maal gro te r ! 

Veurne - Diksmuide - Oostende 
BELANGRIJK BERICHT 

Zondag 3 maart , in 't \ ' l aams 
Huis te Diksmuide te 14 uur 30 
vergadering van alle afdelingsbe
stuursleden, propagandisten en ak-
lieve leden. 

Agenda : uiteenzetting en bespre-
king verkiezin.gskampanje. 

Daarna, rond 16 uur 30 vergade
ring van de arr. raad. Enig punt 
op het agenda : goedkeuring van 
de lijsten voor kamer, senaat en 
provincie. 

Oostende - Kortrijk 
Brugge - Roeselare 
PROVINCIAAL BAL 
VAN VOLKSUNIE 
WEST-VLAANDEREN 

Wakker het vuur aan vóór d« 
nieuwe strijd tegen de unitaire 
(h)orde wordt beslecht. 

Noteer daarom onmiddellijk en 
dans met ons op zaterdag 16 
maart te 20.30 uur in de zaal «Het 
Wit Paard», Van Isegemlaan f» 
Oostende. 

De daverende formatie van 
Tony Dua en de Golden Fingers 
zorgen voor een geestdriftige 
dansavond. Het provinciaal bal 
wordt wellicht de laatste samen
komst vóór het overwinnings-
fee.st na de verkiezingen. 

Toegangsprijs 60 fr., te bestel
en bij Postbus 35 te Oostende. 

Ruddervoorde - Waardamme 
BElJ^NGRIJKE VERGADERING 

Leden en abonnees uit de ge
meenten Ruddervoorde, Waar
damme en Hertsberge wordeij, op
geroepen tot een samenkomst te 
Ruddervoorde, in herberg « Oud 
Gemeentehuis », Markt, op maan
dagavond 4 maar t te 20 uur. Inlei
der is arr. organizalieleider Guido 
\ 'an In. Reeds versctiillende perso
nen hebben hun aanwezigheid en 
medewerking toegezegd. Wie bij 
vergetelheid geen uitnodiging zou 
hebben ontvangen, mag niet nala
ten dez.e kennisgeving als uitnodi
ging te lezen. 

NIEUWE ARR. RAAD 
In princiep zal de nieuwe arr . 

raad \ ' .L'. Brugge-Torhout samen
komen op dinsdag 5 maar t a.s. (20 
uur 30, Breydelhof, Brugge); op de 
dagorde : verkiezing nieuw arr . be-
sti'inr en vastlegging van kandid.-i-
tcn-Iijsten. 

KIESFONDS 
Om onze goede lijsten voor Se

naat, Kamer en Provincie te schra
gen, vragen we een milde gift (« een 
die zeer doet » !) voor ons kies
fonds. Niet iedereen kunnen te be
zoeken, richt U tot arr . penning
meester Rik Monleyne, A. Bontestr. 
23, St Michiels of per storting of 
overschrijving naar postrekening 
178528 van Kredietbank, Brugge, 
met vermelding « voor rekening a r 
7.408 ». Dank bij voorbaat ! 

St Andries 
GESLAAGD AFD. FEEST 

Vrijdag 23 feb. jl. vond te St An
dries een schitlerend afd. feest 
plaats. Onder de ruim 73 aanwezi
gen bevonden zich ook arr. voor
zitter Raf Declercii, kamerlid P . 
Leys, prov. raadslid G. van In. Evea 
moest de gezelligheid ook onderbro
ken voor de verkiezing van een 
nieuw afd. bestuur. 

Tielt 
KAARTING 

De Vlaamse Vriendenkring 
richt op 2 maart een grote kie-
kenkaarting in, in café « In 
Dllespe >, vanaf 18 uur. 

Er worden ook steimkaarten 
van 20, 50 en 100 fr. verkocht, 
door onze medewerkers. 
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ATWrns BiODmBEDRUf 
T U R N H O U T S E 8 A A N 1 0 2 , BORGERHOUT - TEl. 35.17.83 

• IJHUIZfN : Diepesiri i l t4- t6 , Aniw. Tel. 31.01.11 
• egtjnensrraal 39-41, Antw.' Tel. 33.47.24.- Gailiforrlei 60, Deurne, Tet.; 36.25.72 

KOELTOGEN 
KOELKAMERS 
Dl£PVRig2£fi5 

ClEPVRlESnjNNB.S 
KAM10NK0H.JNS 

c a VOOR SUPERMARKTEN, INDUSTRIE EM VOEDINGSNIJYIRHEID 

ETN JEÜRISSEN PVBA De Winterstraat 24 
Borgerhout/Antwerpen Jel.: (03) 3j3.11.35-36.59.31 

WENTELPOORT 

type ALUGA 

landaarduitvoerinfl nm \tts 
poort gans in alutfiinfum. Omlijsting B R E V B T 
fri gephosfateerde staalplaat. a •» / \ n a 
Zeer lichte bedlening. 2 «1U 9 O 
Automatische sluiting. 
Voordelige prijzen. 

J E U R C L O O 
A. JEURiSSEN-CLOOSTERAAANS & Z0N6N 

ZONHOVEN-
Weisrstraat, 2 - Tel. 011/132.3] & 182.36 

a J08 

BRILLEN 
Laatste modellen 
Degeüik aangepast, door 
gediplomeerde opiiekers 

p.v.b.a. EUROPTIEK 
F. Veckemansfraat 106, Brussel 
Blansfloerlaan 28, Antwerpen 
Hovenierstraat 9, Aalst 

CONTACTLENZEN 
Cespecializeerde d i e n s t 
Gedipl. Spec. Van Pottelbergh 
- KOSTELOZE DOKUMENTATIE -

Voor afspraak ; 
Tel (053)28870 
Zonder verbintenis. 
Volledige terugbetaling 
van alia ziekenbonden. 

LEDEN : 10 % KORTING 

HERMES 
scireeL Zuidlaan 54 

M. Lemonnierlaan 211 
Tel. 11.00.33 
Brussel 

VOLLEDIGE 
SEKRETARIAATKURSUS 
I N 2 JAAR 

Steno- en daktylografie 
In vier talen. 
Boekhouden. 
Sociale wetgeving. 
Moderne talen. 
Handelscorrespondentle. 

Dag. en avondlessen. 
De school waar Vlamingen 
zich thuis voelen. 

Beter en voordeliger. 

Groepen en maatschappi jen 
al lerhande ! ! ! 

Speciaal voor U bedachf. 

IEDER DORTMUNDER 
THIER BRAU HOF 

kan U op ieder ogenbl ik van 
de dag van inet jaar middag
en avondmalen aanbieden. 

INTERESSANT 

Avondmaal op vr i jdag, 
zaterdag of zondagavond 

in een gezell ige sfeer. 
Nadien k r i j g t U gratis gedu
rende 5 uur een der beste 

Oberbayern orkesten. 
Middag- en avondmaal In groep i 
gezellig, fi jn, goed en goedkoop. 

Inlichtingen ter plaatse 
THIER BRAU HOF 

Leuven - TeL (016)46311 

THIER BRAU HOF 
Hulste - Tel. (056)71536 
THIER BRAU HOF 

Antwerpen - Tel. (03)312037 
DE KLAROEN 

Aalst . Tel. (053)22853 

VERSE ZEEVIS 

Visverdelers en 

diepvrieshouders, 

vraagt Inlichtingen 

en prijslijst 

Firma DEPREZ 

V ism i j n 104 

O O S T E N D E 

Te l . (059) 717.15 

W I M M A E S 

vraagt U zijn militanten in moei
lijke ogenblikken (boete en gevang) 
niet in de steek te laten. Stort on-
vervtijld uw steun op één der twee 
onderstaande rekeningen bij de 
Kredietbank van uw gemeente : 

rek. nr. 1100/37.305 van 
V.M.0. - Antwerpen of 

het 

liet — rek. nr. 1100/3(;.971 van 
Vlaams Solidanteitslonds. 

ALLEEN DEZE TWEE rekeningen 
staan onder mijn persoonlijk toe
zicht. 

Ook een VLAAMS verzekeringsmakelaar kan U beslist 
aan de voordeligste voorwaarden verzekeren. 

Wees konsekwenf en wend U daarom tot hel 

Verzeker ingskantoor | v • hA A E S 

Parklaan, 14, Z A V E N T E M 
T e L ( 0 2 ) 2 0 . 1 8 . 5 9 

Keuze uit 80 verschillende maatschappijen. 
Afdoende hulp bij schadegeval. 

Op aanvraag en V R I ' S L I J V E N D alle gewenste Inlichtingen. 
Eventueel overnomt van uw bestaande verzekering bij de huidige, maatschappij. 

Hebt u ze allemaal ? 

— Sociaal-ekonomisch ontwikkelingsplan voor 

Vlaanderen 1 9 6 6 - 1 9 7 6 

- ~ Brussel, stad zonder gezicht , „ , 

— Tet Tweede Aktivisme , , . 

— Kongresrede Mechelen 1963 . » . » . . . 

— Volksunie, fundament en taak (december 1967) . „ 

— Witboek Zwartberg 

Bestelling door storting 

op pr. 1476.97 van Volksunie v.z.w.d, M. Lemonnierlaan 82 

Voor een bedrag van 110 F ontvangt U hef ganse pakket. 

. . . 25 F 

. . . 30 F 

. . . 40 F 

. . . 15 F 

. . . 15 F 

. . . 10 F 

Brussel 1. 
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DOE ALS WIJ: BOUW MET «KUNNEN»! ! ! 
vanaf de EERSTE STEENLEGGING een VEILIGE BELEGGING 

5 X ONOVERTROFFEN MOGELIJKHEDEN: 

I. EEN RUIME EENSGEZINSWONINC 
met grote hall, garage, bureel, CV-plaats, bergplaats, 
grote living, geïnstalleerde keuken en badkamer, 2, 3 
of meer ruime slaapkamers 
Dit IS tenminste RUIM ' ! ! 

PRIJS • vanaf 650.000 F 

VOORAF GRONDIGE STUDIE 
OM U een ontwerp te bezorgen dat U nooit had durven dromen ! 
OM Uv̂^ financiering gratis in orde te brengen aan de voordeligste voor

waarden en tot 90 % ! 
OM dank zij technische specialisten uw gebouw construktief te ontwer

pen om een ongelooflijk lage kostprijs te bekomen ! 
OM dank zij een doorgedreven technische organisatie een minimum 

bouwtermijn te kunnen waarborgen ! 
OM U vooraf een juiste budgetering te kunnen opmaken ! 

I I . EEN MEESTERWONING MET HET 
«ETIKET van S T A N D I N G » 

. . . ru im genoeg om uw bureel prakti jk of magazijn in te vestigen. 
En een afwerking die uw standing vereist : marmer, parket, italiaance 
faience, prachtige gordijnkasten van muur tot muur, dekorerende open 
haard, apparte toiletten en vestiaire, badkamer met ligbad en/of 
apparte douche 

PRIjS : natuurlijk minder dan 950.000 F 

iiuiiiiniiiiiiiiiiiii;iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii| 

ook in 
Uvir bereik 

IV, U HOUDT VAN DE NATUUR : 
naargelang het kader bouwen wi j voor U de villa ' t zi j in hoevestijl, 
' t zi j klassiek, ' t zi j modern, steeds aangepast aan uw eigen smaak, 
budget en leefgewoonten. GEEN PROBLEEM ; (J kan di t zeker Bezoek 
even één onzer informatiecentra en U kr i jgt een juist idee van wat 
voor mogelijkheden U al heeft en . . . onderschat ze niet ?!! 
U kan een villa bouwen vanaf 600.000 F 

^ 
^ISILI 

J l :• 

I I I . U WENST HET VOORDEEL V A N EEN VILLA 
INGEWERKT I N EEN TWEEWOONST ! ! ! 

Niet rnoeihjk... vertrekkende van een reuze villa (bijna kasteel) ge
ven wi j U een dubbelwoonst en U woont in dit prachtig geheel. 
EN DE PRIJS ? Goedkoper dan indien IJ alleen zou bouwen 
en een speciale reduktie voor samenbouw (650.000 F) 

V. KOMFORT EN VERZEKERDE OPBRENGST in 
onze appartementsgebouwen : 

die qua grootte, afwerking en prijs, onvergelijkbaar z i jn met deze die 
U elders vindt. EEN voorbeeld : deze prachtige SUN RESIDENCE in 
het « Hof van Havenith » appartementen met 1/2/3 slaapkamers allu-
minium ramen thermopane, centrale verwarming, sauna, uitzonderl i j 
ke brandbeveiliging, badkamers met houtbekleding en automatische 
handdoekdrogers, enz. . . 

HUN PRIJZEN ? ONVERGELIJKBAAR : vanaf 450.000 F 

INDIENUMETONSZOUBEGINNEN...ZOUDTUHETWEERDOENr 
want een onderneming opgegroeid tot de ZESDE KATEGORIE biedt waarborgen ! 

ALGEMEEN BOUWBEDRIJF KUNNEN n.v. 
ANTWERPEN 

Meir 18, tel. (03)31.78.20 
G E N T 

Onderbergen 43, tel. (09)25.19.23 w , , . ^^^^ HOLSBEEK / LEUVEN 
W.nterslagstraat 22, tel. (011)544.42 Rotselaarsebaan 37, tel. (016)459.28 

Waarborg van 
ernst 

degelijkheid 
service 

Voordeligste prijzen 

600 arbeiders in dienst 

Ruimste grondenkeuze 

Wenst U nadere inlichtingen 
stuur dan deze bon naar één onzer informatiecentra. 

Naam 

Adres Woonplaats 

Tel. privé : Te! kantoor 

wenst inlichtingen en gratis brosjure : 

1. over gronden voor villabouw ; • 
over gronden voor hoogbouw : • 
over gronden v eengezinswoning • • 
over gronden voor geldbelegging : • 

2 over ' t bouwen van , 

bij voorkeur gelegen te 

bij voorkeur gelegen te 

of bezit reeds grond, gelegen te 

3 over de aankoop van een bestaande woning • 

Duid aan met een X waarover U inlichtingen wenst te ontvangen. 


