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GEBAKSTE 

Z W E R E 
Huisvrouwen hangen aiieen hun gewassen linnen te drogen. In de partijen wast men slecht, 

en dat slecht gewassen linnen wordt dan nog uitgestald. Duldelijiter dan ooit blijkt nu vooral 

te Brussel hoe vuil en rot het er binnenin uitziet. Wat belgisch-nationsal scheen te zijn is 

uiteen gesprongen. Geen zuivere verhoudingen kwamen tot stand, alleen de rotte kern kwam 

bloot, bloter dan ooit. 

De C.V.P. doet alsof zij moed heeft gekre
gen. Zij zou het gedaan hebben. Eén oorzaak 
is e r : de vlaamse volkskracht, die de C.V.P. 
geschopt heeft waar zijzelf nooit wilde ko
men. De C.V.P. heeft « het » nooit gedaan. 
Ook nu niet. Absoluut Vlaams, radikaal Vlaams 
willen zij zijn. Maar te Brussel buigen en 
knielen en zwijgen zij voor elke vingerknip 
van VdB, die zichzelf een « Waal » noemt. 

De B.S.P. wil een « nationale » partij zijn. 
Uit overtuiging ? Zelfs dat niet. Om wat 
« burger »-stemmen aan te trekken. Te Brus
sel zullen ze echter toch een « vlaamse » 
lijst indienen. Om beter de belangen van de 
tienduizenden Vlamingen te kunnen verzor
gen ? Nooit aan gedacht. Om een paar « par
lementaire arbeiders»te laten « zetelen ». 
In het vlaamse land naar burgerstemmen 
hengelen, te Brussel « burgers » redden. Dat 
is in 1968 socialistische politiek. Hun moed ? 
De moed van de weggeschopten. De moed van 
de machtelozen. 

De Pest Voor Vlaanderen is de vuilbak ge
worden van al wat elders zijn plaats dreigt 
te verliezen. Het « nieuwe » België dat deze 
afval-mensen zullen opbouwen is nu al bouw
vallig. De baksteen die zij aanbieden is af-
valprodukt, vol barsten, versleten voordat 
hij gebruikt wordt. 

De stoere dragers van het politieke leven ? 
De opgepoetste C.V.P. die te Brussel staat te 
knikken en te buigen voor haar oude heren en 
die niet eens merkt dat zij zo Vlaanderen de 
rug toekeert — de gebogen rug. De verdorde 
B.S.P. die voor burgerpartijtje speelt in 
Vlaanderen, en te Brussel schijnbaar moedig 
is, omwille van een paar « burgers ». De par
t i j van de « vernieuwing », waarin zelfs de 
« bouwstenen » a! de pest hebben voordat 
zij gemetseld worden. 

Drie zweren barsten open. Er is niet één 
Pest Voor Vlaanderen. Er zijn er d r i e ! 
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MANEUVER 

De breuk in het kristelijk blok 
staat in de aktualiteit. Is het een 
verkiezingsmaneuver of een 'Tlfe-
finitieve echtscheiding ? Het is 
niet de eerste maal dat de kris-
telijke broertjes scheiden om na
dien zo vlug mogelijk opnieuw 
onder hetzelfde nationaal bedde-
laken te kruipen. Trouwens, een 
C.V.P.-heslissing om haar eigen 
politieke weg te gaan bestaat of
ficieel niet. Het lijkt erg op een 
doordachte verkiezingstaktiek 
om de enig betrouwbare Vlaam
se partij de wind uit de zeilen 
te halen. Ze zijn er zich van be-
A\ust dat de V.U. haar ruime po
pulariteit precies dankt aan haar 
gewettigd radikalisnie zonder 
ekstremisme. I>us laten « we > 
doen « alsof » ! 

Gaat de vlaamse kiezer zich 
aan dit schijiimaneuver laten 
vangen ? Het is wenselijk de kie
zer er uitdrukkelijk op te wijzen 
dat de regering bezweek — niet 
tioor een Verroken — maar uit
sluitend onder de druk van de 
Vlaamse openbare opinie. Opge
past voor de Janusgezichten ! 

W.D.P., Brussel 18. 

BRUSSEL 

Nu de Walen met Brussel sa
menspannen legen de Vlamin
gen, moeten de Vlamingen hun 
houding tegenover Brussel her
zien. 

Brussel wil niet alleen hoofd
stad van het land zijn, maar ook 
hoofdstad van Europa worden 

Dit mogen wij niet aar-,aar
den. 

Onze stelling moet zijn : Brus
sel mag hoofdstad van Europa 
worden met een bijzonder sta
tuut doch zijn rol als hoofdstad 
van het land moet dan overgeno
men worden door Antwerpen en 
Namen. 

Dit is het enige middel om 
Brussel uit te schakelen als be
dreiging voor het vlaamse volk. 

H.B., Halle. 

DE YIJAHD 

Indien de P.V.V. in Vlaande
ren zetels verliest en zelfs gehal
veerd wordt, is dat feit belang
rijker dan een winst van 10 ze
tels voor de V.U., wanneer deze 
alleen aan de C.V.P. ontfutseld 
zijn. Laat de V.l'. doof zijn 
voor beschuldigingen van nazis
me en rassisnie, als zij komen 
van de heer Van Eynde, laat zij 
de vordiensteliike daden van an
deren niet kleineren, laat zij 
Paul ("loossens of D.'̂ K niet ver
ketteren op grond van Stalin's 
misfladen. Daarom heeft het mij 
ontgoocheld, de lieer Van der 
Eist voor de B.T.B, (radio) te 
horen verklaren dat hij een sta-
tu>̂^ quo voorspelt voor de P.V.V. 
in ' 'b'nnderen. Het komt mij 
voor dat duizende vlaamse 
P.\'.\'.-kiezers van liKiö bedrogen 
züp aeweest en dat het mogelijk 
ni')cl zijn hen dat te doen inzien. 
^y••'l^eer daarentegen vlaamse 
r..V.!'.-kiezers van oordcel zijn 
di t hun (waarschijnlijk niet lan
ger 'meer unitaire) partij de te
der.ilisUsche weg opgaat en wan
neer -/]] als dank hiervoor hun 
slcTimen geven aan mensen als 
Verroken, De Saeghcr en Van 
FM.inde, dan kan ik dit niet als 
een verlies beschouwen. lUtcin-
delijk moet dan. in onze tijd, een 
dcrüeliike breeddenkende en op-
re-Ute houding L' nog meer stem-
nici opleveren dan een fanatie
ke. !:le'nzir!i."e kriliek van alles 
T'i iedereen die n et V.l'. gete
kend staat. 

KIESGETÜIGEN 

Waar ik vooral de nadruk wil 
op leggen, nu de parlementsves-
kiezingen voor de deur staan, is 
vooral te zorgen dat er voldoen
de ernstige getuigen aangesteld 
worden om in de tellokalen de 
V.U. te vertegenwoordigen. 
Wat baat het onze mensen aan te 
zetten bij familieleden, vrienden 
en kennissen hun uiterste best te 
doen om enkele stemmetjes bij 
te winnen als anderzijds in de 
telbureaux, door gebrek aan ge
tuigen, tientallen V.U.-stemmen 
verloren gaan. Vooral in het 
Brusselse is dit van kapitaal be
lang, want we mogen niet ver
geten dat de « heren » en hun 
volgelingen van de grote tradi
tionele partijen er absoluut geen 
zonde van maken om, als het te
gen de « extremisten » gaat, één 
blok te vormen om ons zelfs tot 
in de telkantoren te bedriegen. 

Druk ook vooral onze mensen 
goed op het hart, beter niet 
naast een naam te stennnen maar 
wel op de kop van de lijst. In 
Brussel komen er doorgaans een 
tiental lijsten op (in 19(55 waren 
dat er 14). Het is heel wat voor
zichtiger een kopstem uit te 
brengen, omdat kopstemmen 
nazicht bijna nooit over 
hoofd worden gezien, wat 
naamstemnien wel meer 
beurt. 

H.V., Schaarbeek. 
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het 
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ge-

lERLAHD 

Dank zij het vallen van de re
gering over het probleem Leuven 
is onze strijd in het buitenland 
weer eens « nieuws » geworden. 

Ik kreeg daardoor de gelegen
heid om de achtergrond van de 
vlaamse bestrevingen wat nader 
toe te lichten ten bate van het 
ierse publiek. 

Ik wens tevens deze gelegen
heid te benutten om n hartelijk 
te bedanken voor het regelmatig 
toezenden van « WIJ ». 

Natuurlijk ook al het beste 
voor de aanstaande verkiezingen 
en moge de Volksunie met een 
klinkende overwinning de konti-
nuïteit van de vlaamse beweging 
bevestigen. 

S.V.V., Dublin-2. 

DE VUAMSE SNAAR 

Algemeen heb ik de indruk dat 
de C.V.P. natuurlijk de vlaamse 
snaar gaat bespelen; ze kan trou
wens niet anders. Hierbij gaat ze 
natuurlijk de VU fel aanvallen en 
overbodig verklaren. Ze krijgt 
de steun van gans haar pers. We 
mogen dit niet onderschatten. Er 
zullen tienduizenden twijfelaars 
komen. De kiespropaganda zal 
fel gelezen worden. Aan ons is 
het, de onbetrouwbaarheid van 
de C.V.P. fel in het daglicht te 
stellen, haar verantwoordelijk
heid in de anti-vlaamse politiek 
van de regering duidelijk te stel
len, de komedie van de twee 
vleugels aan te tonen, de her
wonnen braafheid en eendracht 
na de verkiezingen te xoorspel-
len. 

H.V., Wilrij 

0PtRATiE-é8 

J.Y., t ienk. 

Het sukses van de operatie-68, 
zal elke « WIJ »-lezer verheugen. 
Het uur van de afrekening van 
het unitarisme is geslagen als elk 
oprecht VU-simpatizant zijn ver
antwoordelijkheid neemt. 

In 19().5 kenden in sommige 
vlaamse gemeenten \ l-.yc/.inden 
het nummer van de partij niet 
eens, bij ontstentenis aan propa

ganda. Zo iets mag tans niet 
meer gebeuren, maar hiervoor 
zal elkeen zijn financieel steen
tje moeten bijdragen. 

Laten we het in godsnaam niet 
uitstellen tot morgen of hopen 
dat anderen het wel zullen doen. 
We zijn geen rijke partij, maar 
samen kunnen we veel, kunnen 
we zelfs de franskiljonse P.V.V.-
geldmuur doorboren. 

J.T., Brussel. 

JOKO-YIVARIO 

Het brussels toneelgezelschap 
« Carrousel » is met zijn jeugd
afdeling op toernee geweest bij 
onze lagere scholen in Duits
land, dit op uitnodiging van de 
Welfare-dienst. Het gezelschap 
verzorgde te Siegen 'n voorstel
ling v«n « Joko, de sprekende 
aap ». 'n Zieke actrice moest er 
vervangen worden en haar rol 
werd toevertrouwd aan haar te
genspeelster van... de franse af
deling van de groep 

Deze jongedame — geen woord 
Nederlands machtig — floreerde 
over de scène in de taal van Mo
lière, was nauweliji,s op de 
hoogte van de aktie van het 
ogenblik, moest herhaaldelijk 
door de overige akteurs en aktri-

ces voortgeholpen worden, kort
om : 'n .soej} van jewelste ! 

Van de kinderen — lagere 
school ! — van onze militairen 
wordt dus ijskoud verwacht dat 
ze 'n tweetalig-sprekende aap be
grijpen ! Alleen de grote baas — 
Joko-Vivario — is maar "n één-
talige ! 

A.M. 

DOET EN MOET 

In het vooruitzicht van de aan
staande verkiezingen en meer in 
verband met een spektakulaire 
slogan voor de V.U. meen ik een 
nuttige tip te kunnen geven, zon
der bepaalde pretentie, alleen zo 
uit simpatie. 

Ik meen te weten dat de C.V.P. 
als slogan koos : « De C.V.P. 
doet het ». 

Als tegenzet zou ik deze slo
gan vooropzetten : « Met de V.U. 
moet het ». 

A.D. 

KIESTHEMA'S 

De B.S.P. en bijzonderlijk de 
C.V.P. zullen hun kiesstrijd nu 
voeren op hun eerste vlaamse 
stoot « Leuven Vlaams » en be
loven stand te houden. De Volks
unie moet radikaler zijn en van 
de eerste dag af doorzetten « Bel
gië Federaal », federalisme met 
twee volksgroepen. Voor Vlaan
deren en Wallonië zelfbestuur ; 
voor meer gelijkheid en wel
vaart. Wij zijn de IScS-jarige ver
drukking moe, baas in eigen 
hiiis ! Kleine en grote posten 
voor Vlamingen in Vlaanderen ; 
de 19 brusselse gemeenten voor 
het ogenblik bezet vlaams ge
bied, 60 % van~Tle postwi voor 
de Vlamingen en voor de vlaamse 

kinderen gelijke kansen, dus 
vele nieuwe vlaamse scholen. 

En op D-dag wens ik de Volks
unie een grote overwinning. 

A.V.A., Wevelgem. 

V.U.-ZWEEP 

Het artikel van de Heer H.V. 
uit Wilrijk kan ik ten volle be
amen en wil er alleen aan toe
voegen dan de V.U. geen enkele 
stem mag noch zal verliezen bij 
de a.s. verkiezingen. Wel ontpopt 
zich Manu in zijn lijfkrant als 
stemmenronselaar voor zijn par
tij ten onzen nadele, maar het 
staat onomstotelijk vast dat de 
« Christlisch Volkspartei » (zo
als Parisis de C.V.P. Iré'Sï) na de 
verkiezingen, hun gewoonte ge
trouw slaafs en berouwvol naar 
de frankofone P.S.C.-schaapstal 
zal terugkeren. Wat dit voor ons 
betekent kunnen U de Gente
naars vertellen, die onlangs de 
parade van enkele nieuwe water
kanonnen bewonderden die aan 
de rijkswacht werden overge
maakt. Neen, geen rechtgeaarde 
Vlaming kan deze lui vertrou
wen en hoe radikaal ze zich ook 
voordoen, de V.U.-zweep hebben 
ze meer dan ooit nodig en wel 
in zeer versterkte mate. Daarom 
geen zwakheid : elke V.U.-kiezer 
van 19().') brenge in 1968 een nieu
we stem mede ! 

V.V., Gent. 

De redaktie draagt geen ver-
antw^oordelijkheid 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 redaktie 

Brussel, 5 maart 1968 
Betr. i "Wij en propagandamateriaal 

Hdt aantal telefoontjeg op d© redaktie s t i j g t 
nu dagel i jks . Iedereen wenst op de hoogte te 
zijn van de jongste gebevirtenissen, £p was o»a» 
• • e l belangstelling roor de kwestie of ws nu e«xi 
nationaal munnier zouden hebben en algeaiene op
luchting toen de nieuwsgierige lesers veniaaen 
dat zulks het geval sou z i ^ 

Men vraagt 'oas van a l les doch de "afdeling" 
die het caeest sukses heeft i s wel de»e van het 
-foto- en cliché-ïsateriaal. Uiteraard i s er 
in a l le arrondissementen tans nood aan i l l u s t r a 
t iemateriaal voor de pamfletten allerhande en 
i s onze redaktie de eerste toevlucht van de pro
pagandisten, die het vooral voorzien schijnen it 
heb'oen op Segers-aet-de-^iela, de Mirages, ds 
vlaamse betogingen (Leuven natuurlijk op kopj,-
maar die ook meer estetizerende '^beeldekens" 
niet versmaden, wat vooral in West-Vlaanderen 
het geval schijnt te z i jn . Ook naar c l i ché ' s 
wordt duchtig navraag gedaan. 

Bn dan zijn er de affiches van a l l e r l e i fo r 
maat. Het i s zelfs de t i jd van de affiches. Gee. 
bedrukt papier dat zo in trek i s als dese lamr»-
kranten of "gedrukte schilderi jen", met vette 
l e t t e r s , tekeningen en f o t o ' s . De ontwerpers 
hebben er geen idee van hoe hun gewrochten in 
trek zijn en naar a l le windstreken uitvl iegen. 
Hoe meer affiches trouwens, hoe l iever . Wamt 
dat i s HET propagandamiddel bij u i ts tek geble
ven, "lievelingskost" van a l le plakkers? Iv6| 
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EEN MANNELIJK GELUID ? 
De weken vóór de ontbinding van het parlement brachten ons 
de opvoering van een allersmerigste en aller kinderachtigste ko
medie. Het heeft in deze komedie gewemeld van chinezerijen, die 
de beoefenaars ervan, alleen maar zonderling vinden bij anderen, 
nooit bij zichzelf. Men kan er nochtans niet aan twijfelen dat 
vooral onze C.V.P.-ers bij Mao in de leer zijn geweest, te begin
nen met een Segers, die informeert naar hetgeen iedereen weet, 
om te zwijgen van zovele andere prominenten van zijn pseudo-
splinter partij. De « leiders » van deze splinterpartij hebben 
waarschijnlijk nog nooit hun broekspijpen bekeken; anders zou
den ze vaststellen dat ze ter hoogte van hun knieën tot op de 
draad versleten zijn en grote gaten vertonen. 

EEN PIEPSTEM! 
Het palmares van deze ko

medianten- en knievalnaturen 
is er naar om deze slijtage te 
verklaren : de schone ziel van 
het kind, de koningskwestie 
(waarin ze de Italiaanse verra
dersgewoonten de loef afsta
ken), de slechte oplossing van 
Hertoginnedal, het geknield 
aanvaard frigo-besluit der 
machtigen inzake de taaibetwis
tingen, het afleidingsmaneuver 
Verroken 1966, de bereidheid 
om Leuven als verfransings-
steunpunt voor gans Vlaams-
Brabant te misbruiken (Hou-
ben en V.d.B.), tot aan de ont
maskering : op de kamertribu
ne geduwd door de V.U. en de 
Vlaamse opinie, niet bereid om 
de regering te doen struikelen 
over Leuven doch om haar de 
herhaling van een Pilatusge-
baar toe te laten. Daar is dan 
toch dit kinderachtig maneu
ver, wanhoopsdaad van een 
groep mondhelden en bedrie
gers, uiteengespat. 

De mens is een gewoonte
dier. De Vlaamse C.V.P. is dat 
als het ware bij definitie. Ze is 
het veel meer dan de numeriek 
zoveel zwakkere doch qua 
machtspozitie en machtstradi-
tie zoveel sterkere brussels-

waalse groep. Zelfs wanneer ze 
alleen gelaten wordt door een 
kortzichtige eiTnukkige waalse 
C.V.P. beklemtoont de vlaamse 
C.V.P. steeds opnieuw in alle 
toonaarden haar trouw aan de 
unitaire partij. Bij het minste 
teken van beter humeur bij de 
waalse broeders staat de 
vlaamse C.V.P. klaar om de te
ruggekeerde verloren zonen om 
de hals te vallen. Het is een 
echt kompleks, een tweede na
tuur : steeds tot kompromis-
sen bereid te zijn om toch 
maar aan de gewoonte der 
mannen zonder moed te kun
nen tegemoet te komen en het 
veilig en gezellig komfort der 
gearriveerden te bestendigen : 
« pas d'histoires » ! 

Daiarom doet het zo zielig 
aan, de vlaamse C.V.P. te ho
ren zeggen « wij gaan onze ei
gen weg », nadat toch duidelijk 
is dat die eigen weg alleen be
staat in het weggaan van de 
P.S.C. Daarom doet het zo gro
tesk aan, diezelfde eigen-weg-
gaanden de andere dag te ho
ren zeggen : onze hand blijft 
uitgestoken. Daarmee wordt in 
werkelijkheid bedoeld : we 
zijn tot quasi alles bereid oiji 
de partijeenheid te herstellen. 

Het \'olstaat de punten na te 
lezen, waarover vlaamse en 
frankofone C.V.P. te Brussel 
akkoord gingen, om de hoge 
gehoorzaamheidsgraad aan de 
unitaire machten bij de vlaam
se C.V.P. vast te stellen : de pa
riteit in de brusselse agglome
ratie raad wordt prijsgegeven, 
wat de feodale verhoudingen 
bestendigt; vlaams Brabant 
wordt toch opengesteld voor 
Leuven-Frans, al wordt dat niet 
met zoveel woorden gezegd ; 
de klap op de vuurpijl is de er
kenning van de beruchte «peer-
defamilie », de vrijheid van 
taalkeuze voor de familieva
der... 

De houding van de vlaamse 
C.V.P. te Brussel is het onge-
kamoefleerd verlengstuk van 
het echte vlaamse C.V.P.-li-
chaam, dat zich tans tooit met 
de attributen en wapens van de 
radikale vlaamse held. Hun 
zwaard is echter slechts een 
houten sabel. Het komt er in 
de volgende weken niettemin 
op aan, zich niet te laten mis
leiden door de mannelijk-
klinkende luidsprekers van 
hun kiespropaganda. IVIet de 
moderne technieken kan men 
de meest pieperige altstem 
doen aanzwellen tot een stent
orgeluid. 

Ontbreekt het de vlaamse 
C.V.P. aan de elementaire 
rnoed, aan de elementaire open
hartigheid, aan de elementaire 
blijdschap voor de goede oplos
sing, het federalisme : meer 
vlaamse mannen en vrouwen 
dSi ooit zullen dank zij de 
Volksunie wél deze elementai
re deugden verwerven voor de 
goede, de radikale oplossing, 
door te stemmen voor de par
tij met de jonge, stevige benen, 
die niet door de knieën gaan. 
Maakt de Volksunie sterk en 
Iaat de altstemmetjes voort 
roepen op Sinterklaas. 

de grote botsing! 
Te Brussel gaan we naar de 

grote botsing tussen Vlamingen 
en franstaligen, wier grenzeloze 
hoogmoed frontaal botst met de 
partij Vlamingen van allerlei 
pluimage. Afgelopen week heb
ben we in de traditionele par
tijen — zonder uitzondering — 
de operatie uitstoting meege
maakt : al wat naar vlaams 
ruikt wordt buitengegooid o£ 
op onverkiesbare plaatsen ge-
polld. De unitarisüsche partij
leidingen, die maar niet beseC-
fen dat er iets -verandeit, be 
wogen hemel en aarde om de 
scherven aaneen te lijmen, doch 
slaagden daar niet in. De ver
splintering in het brusselse 
is niet te stuiten, maar de ver
blindheid blijft : de heren ge-
splitsten willen maar niet in

zien dat de federale herinrich
ting van de staat — met tweel 
•— de onontkoombare oplossing 
voor onze en ook voor hun 
moeilijkheden wordt. 

We beleven dus de grote bot
sing der gedachten, de grote 
kentering, waarin krampachtige 
lijm-pogingen volkomen nut
teloos zijn. De brusselse mie
renhoop is aan de grootste ver-
ivarring ten prooi, bekroond 
door een frankofone verblind
heid en een lamentabele bedel-
pozitie van de kleurpartij-Vla
mingen, die links en rechts 
naar beneden tuimelen en ver
dwaasd uitkijken naar hulp, 
die niet opdaagt. 

Indien ze nog een greintje 
gezond verstand en een ons 

moed hebben dan zouden ze 
naar de Volksunie opkijken, de 
enige partij in Vlaanderen en 
te Brussel, die als een gesloten 
blok de konsekwent doorge
dachte oplossing biedt : het 
federalisme met twee en Brussel 
Rijksgebied. Duidelijker dan 
ooit is bewezen dat Brussel de 
hoofdoorzaak is van de belgi-
sche verwaï i ing, verwarring 
waaraan deze mislukte hoofd
stad als eerste zal ten onder 
gaan. Een dergelijk centrum 
mag niet langer alleen beslissen 
over onze toekomst. Dit te ver
hinderen is vlaamse plicht, ook 
te Brussel, door de Volksunie 
breed en diep te doen doorbre
ken ! 

Wie langs de woorden om de gedachten van zijn me
demensen tracht te bereiken, om dan langs de gedachten 
om de mensen zelf enigzins te begrijpen, beleeft nu een 
festijn van mogelijkheden. Een festijn van alle moge
lijke mogelijkheden, dat daardoor niet zonder meer een 
feest van vreugde kan zijn. We hebben eeuwen lang ge
sproken en elkaar in zekere mate begrepen zonder woor
denboeken. En woord heeft steeds een betekenis volgens 
de mond waardoor het wordt uitgesproken, maar die 
« mond » is niet zo alles beslissend dat de verstaanbaar
heid er door mag verdwijnen. Nu we dan toch woorden
boeken hebben, vergeet men al te vaak ze te ge
bruiken. Het gevolg is dan dat men naast elkaar door 
spreekt. M.a.w. enkel nog schreeuwt, en niet meer 
spreekt ! 

Vergeet men dan verder niet dat ook bij het juiste ge
bruik van de woorden volgens het woordenboek, elk 
woord toch nog veel verdere vragen oproept, dan moet 
de intense aandacht die elk echt luisteren eist verder 
niet worden bewezen. Elke vlaamse-nationalist weet bij
voorbeeld toch wel hoe noodzakelijk het is onderscheid 
te maken telkens er over « nationalisme » wordt gespro
ken. Ons volksnationalisme is immers iets totaal ver-
schillends van het vaak als vanzelfsprekend beschouwde 
staatsnationalisme. In de belgische staat van 1968 zou 
toch geen enkel zelfs maar enigszins bedachtzaam mens 
dit onderscheid mogen negeren. En toch gebeurt het 
voortdurend. Het gebeurt op een wijze die niet toelaat 
kwade trouw uit te sluiten. 

Voor de marxistisch-socialistisch geïnspireerde groe
pen is de aanduiding « belgisch », « frans », «duits » enz. 
nooit iets anders geweest dan een geografische aandui
ding. Ten minste in het beginsel. Want ook bij hen bleek 
het « nationale » vaak stérker te zijn dan alle leerstel
lingen ! In deze verkiezingsstrijd van 1968 zal waar-

KAMPVUREN 
schijnlijk de B.S.P. stemmen trachten te winnen door er 
op te wijzen dat zij tenslotte de enige, échte « nationale 
partij is ». Want ook daar wordt gespekuleerd op de on
dergang van de liberalen in « het vlaamse landsgedeel
te » en de herleiding van de schijn-« nationale » partij 
tot een brussels waals gedoe. Maar hier werd dan niet 
ons volksnationalisme ontdekt, maar wordt nog steeds 
gezworen bij de staatsnationale gedachte. Niet de be
wuste volksnationalist wil men uiteindelijk lokken, maar 
de staatsnationale machten, die niet op straat komen 
en die niet in het volk geworteld zijn, wil men geruststel
len. 

Bij de kartonnen toneelhelden van de C.V.P.-P.S.C. is 
de vervalsing van woord en gedachte nog erger, en — 
omdat dit misbruik al zoveel langer duurt en zoveel slu
wer' gebeurt — ook veel ergerlijker. De C.V.P. (die 
schijnbaar en volgens haar bewering nu, en beslist 
« vlaams » is geworden ...) noemt zich een « nationale » 
partij. Voor wanhopig trouwe nalopers, en voor vele 
nauwelijÊs wakkergeworden vlaamse mensen betekent 
dit wellicht : niet anti-belgisch maar toch écht «vlaams». 
In werkelijkheid kan dit niets anders betekenen dan dat 
dezs partij nog altijd bereid blijft omwille van het 
staatsnationalisme het eigen volk te doen buigen, telkens 
zijzelf door de knieën gaat — en ze gaat altijd door de 
knieën. 

In 1830 al, tijdens de napoleontische overheersing van 
Europa, schreef Benjamin Constant : « Als bepaalde re
geringen hun legioenen van de ene pool naar de andere 
sturen, hebben ze het nog steeds over de verdediging 
van hun haardsteden; haardsteden noemen ze naar het 
mij voorkomt iedere plaats, waar ze hun kampvuren 
hebben ». Dat is het « echte » nationalisme van de 
P.S.C. ! Het belgisch nationalisme van de voorbije hon
derdachtendertig jaar. En de C.V.P. gaat nog steeds door 
met ontruimen van onze haardsteden, telkens een kamp
vuur wordt aangelegd. Het aanvaarden van de sociale sla
vernij die de titel draagt van « vrijheid van de huisva
der » is er slechts het laatste taaltje van. Wie vlucht voor 
de kampvuren van de anderen verliest ten slotte zijn ei
gen tehuis. NEMROD 

NR. 2 EERSTE LIJST ! 

De nummerloting van 6 maart heeft de Volksunie een 
aangename verrassing bezorgd : ze trok het nummer 2, 
wat reeds zeer gunstig is, maar bovendien was het FD.F. 
(dat met de steun van enkele parlementsleden uit de 
P.V.V. kon m.eedoen aan de loting) met het nummer 1 
uit de bus gekomen. Dat betekent dus meteen dat in 
Vlaanderen geen nummer 1 zal bestaan en in Wallonië 
geen nummer 2. 

En dat de Volksunie de zo begeerde eerste plaats zal 
innemen op de stembrieven en de aanplakbiljetten, en in 
Brussel de tweede. 

Het weze en gunstig voorteken ! 

Stemt niet voor 

spiinterparti|en ! 
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Het verkiezingsplatform bevat de punten van het algemeen V.U.-program-

ma die wij in de huidige politieke en sociale situatie bijzonder belangrijk 

achten en waaraan bijgevolg in onze verkiezingskampanje de meeste 

aandacht zal besteed worden. 

Dit verkiezingsplatform kan worden samengebald in zes slogans: 

— FederaSisme : kisre afspraken — goede buren 

— Vlaamse macht — Vlaamse Welvaart — Werk in eigen streek 

— Gelijke kansen — Sociale rechtvaardigheid 

— Gelijke kansen ook voor de vrouw 

— Beter leven in een leefbaar land 

— Ruimer denken in een open demokratie. 

ten, kredieten, mandaten enz. en dit op 
ieder vlak, te beginnen met de samenstel
ling van de regering. 

De V.V. reageert aldus tegen de politiek 
gevolgd door de traditionele partijen die 
zonder werkelijk zelfbestuur voor de Ma-
mingen te ei kennen pogen het algemeen 
stemrecht te vervalsen en de stem van de 
Vlaamse kiezer te devalueren door een pa
ritaire senaat of een grendel in de grond
wet, manoeuvers die alleen tot doel hebben 
de Vlaamse demokratische meerderheid 
machteloos te maken. 

LEUVEN VLAAMS. 
In tedere veronderstelling moet de 

franstahge afdeling van Leuven worden 
overgeheveld naar Wallonië binnen een 
redelijke tijdspanne en volgens een ge
plande procedure en moet de universi
teit van Brussel worden omgebouwd 
tnet volledige en autonome nederlands-
talige en franstalige afdelingen. 

In een fedciaal hei vormde staat komt 
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ïe verzekeren van de vlaamse jeugd die zidK 
in de komende jaren steeds talrijker op ^e 
aibeidsmarkt zal aanbieden. 

De Volksunie eist dan ook wettelijk? 
vvaarborgen tegen een regionaal ekonomi-
sche politiek zoals deze werd gevoerd door 
de vooi gaande regeringen en zeer speciaal 
door de regering Van den Boeynants. 

Het verlenen van staatssteun voor de op-
richting öf de uitbreiding van bedrijven en 
liet bepalen van de vestigingsplaatsen moe£ 
geschied-n aan de hand van objektieve kti< 
teria zoals arbeidsaanbod, pendel, demo^ 
grafische evolutie, ekonomische rentabili
teit enz... 

De V.U. zal het sisteem van de om 
politieke redenen geplande pijpleidingen 
hardnekkig bekampen. Deze politiek is er 
immers doelbewust op gericht de aantrekt 
kingskiacht van de vlaamse havengebieden 
als vestigingsplaatsen voor zware nijverhe
den met overheidshulp kunstmatig te ne'u-
tiali/eien ten voordele van Wallonië. 

ET VERKIEZINGSPLATFORM VAN DE VOLKSUNIE 

Het kie splat form van de Volksunie 
werd donderdag tijdens een zeer druk 
bijgewoonde perskonferentie te Brussel 
door de partijleiding bekend gemaakt. 
We publiceren hier de volledige tekst. 

federalisme — 

Mare afspraken — 

goede buren 
Het hoofddoel van de Volksunie is de 

ontvoogding en de welvaart op alle ge
bied van de vlaamse volksgemeenschap. 
Er moet een einde komen aan de bena
deling en de achteruitstelling van de 
Vlamingen en van de vlaamse gewesten 
waarvoor de verantwoordelijkheid 
weegt op de 3 traditionele partijen. De 
Vlamingen bedanken er voor nog langer 
tweede rangburgers ie blijven in een 
land waar zij de meerderheid zijn. 

De V.U. wil dan ook in de eerste plaats 
de verouderde unitaire en gecentralizeerde 
siaatsstruktuur vervangen door een federale 
struktuur. 

Vlamingen en Walen wensen zeer dui
delijk hun eigen zaken zoveel mogelijk zelf 
'te legelen en de voogdij van het brusselse 
establishment af te schudden. Aan Vlamin
gen en Walen moet bijgevolg een zeer rui
me autonomie verleend worden \oor het 
beheer \an alle aangelegenheden die zij 
aelf kunnen legelen. De gemeenschappelijke 
belangen \an Vlamingen en Walen moeten 
samen op bazis van pariteit tussen de bei-
'dc volkeren beheerd worden op giond \an 
een duidelijk verdrag. Deze paiiieit in de 
Birikt bepcikte gemeenschappelijke aange
legenheden is minder gevaarlijk dan de 

grendelgrondwet waardoor een minderheid 
in alle aangelegenheden de demokratische 
meerderheid in het parlement kan mach
teloos maken en een uitkomstloze situatie 
scheppen. 

Brussel vormt geen derde gemeenschap, 
doch het ontmoetingspunt van de twee ge
meenschappen : ook te Brussel moeten bei
de gemeenschappen op gelijke voet gesteld 
worden om minorizering van de ene door 
de andere te voorkomen. Een speciaal sta
tuut voor Brussel met erkenning van de 
pariteit tussen de twee gemeenschappen is 
dan ook noodzakelijk. 

Om deze doeleinden te verwezenlijken 
stelt de V.U. de invoering voor van het 
fedeialisme, de inrichting van een eigen 
bestuur door Vlamingen en Walen voor de 
behaitiging van hun eigen zaken en van 
een gemeenschappelijk bestuur voor de be
hartiging van hun gemeenschappelijke be
langen. 

Het federalisme is een duidelijke en 
eerlijke oplossing die schril afsteekt te
gen de dubbelzinnigheid en de vaagheid 
van de voorstellen der traditionele par
tijen. 

De Volksunie is er van overtuigd dat een 
federale staatsstruktuur de kans biedt aan 
beide gemeenschappen om een demokrati-
scher staatsbestel te verwezenlijken en door 
de inzet van alle krachten in dienst van de 
eigen gemeenschap in een nieuwe geest on
ze samenleving te verjongen. 

GEEN DUBBELZINNIGHEID! 
De V.U. stelt het probleem ze&r dui

delijk. Ofwel wordt het land hervormd 
op federale grondslag, ofwel moeten 
de demokratische spelregels binnen het 
unitaire regime strikt nageleefd wor
den. 

D.w.z. dat de Vlamingen, die meer dan 
60 t. h. van de bevolking uitmaken, dan ook 
minstens 60 t. h. bekomen van alle amb-

het de Walen alleen toe te beslissen waar 
zij Leuven-Frans wensen in te planten in 
funktie van hun gemeenschapsbelang. Zo
lang het federalisme niet is ingevoerd heb
ben de Vlamingen het recht en de plicht 
te eisen dat de nieuwe vestiging van Leu
ven-Frans zou geschieden op zulke wijze dat 
ieder verfransingsgevaar voor Vlaams Bia-
bant wordt uitgesloten. 

GEEN TOEGEVINGEN 
AAN DE BRUSSELSE CHANTAGE I 

De Volksunie verzet zich tegen iedere po
ging om de taalwetwetgeving te Brussel af 
te breken o£ zgz. « te versoepelen >, tegen 
iedere poging om Vlaams-Brabant verder te 
verfransen door uitbreiding van de brussel
se agglomeratie. De Volksunie kan voor 
Brussel alleen een regeling aanvaarden in 
funktie van een globale oplossing van de 
verhoudingen tussen de twee gemeenschap
pen. 

vlaamse macht = : 

vlaamse welvaart 
Zoals nog onlangs klaar en duidelijk werd 

bewezen door wetenschappelijke studies lig
gen het gemiddeld inkomen en de gemid
delde welvaart in Vlaanderen nog steeds la
ger dan het 'rijksgemiddelde en lager dan 
in Wallonië of Brussel. 

Nochtans komt het grootste gedeelte van 
het spaarkapitaal uit Vlaanderen (mins
tens 70 t. h. 1)'. 

De V.U. eist daï dit vlaamse spaarkapi
taal in de eerste plaats zou worden aange
wend om het welvaartspeil van het vlaamse 
land te brengen tot op het gemiddelde peil 
van het hele land en om de tewerkstelling 

De V.U. wil in Vlaanderen een aktie-
ve politiek voeren en uitbouw der ver-
schillende ekonomische krachtvelden 
en groeipolen die zich in Vlaanderen 
aftekenen en door een wetenschappe-
lijk bestudeerd programma van openba
re werken en ruimtelijke ordening de 
volledige tewerkstelling van de Vla
mingen verzekeren binnen redelijke af
standen van hun woonplaats. 

G E E N FABRIEKSROOF 

gelijke kansen =z 

sociale rechtvaar

digheid 
O p sociaal-ekonomisch gebied verdedigt 

de V.U. een volledig programma dat gefor
muleerd wordt in studies zoals het sociaal 
ekonomisch tienjarenplan, en in het uitge-
breide verkiezingsprogramma. 

Op sociaal gebied is de Volksunie vast 
besloten te strijden voor de grootst moge
lijke vooruitgang, rechtvaardigheid en ge
lijkheid. De Volksunie is onafhankelijk van 
welke belangen- of maclitsgrooepen ook en 
is dan ook in staat een politiek te voeren 
uitsluitend in dienst van de ganse gemeen
schap. 

Tijdens deze verkiezingskampanje legt de 
V.U. speciaal de nadruk op datgene wat als 
het meest essentiële moet beschouwd wor
den in iedere sociale politiek. De V.U. 
streeft naar de bevrijding van de mens van 
het determinisme in zijn lotsbestemming, 
het determinisme dat voortspruit uit de ma
teriële omstandigheden van afkomst, bezit, 
macht, invloed, woonplaats enz. 

(vervolg op bdz. 5) % 

KLARE AFSPRAKEN 
GOEDE BUREN 
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(vervolg van blz. 4) 
Konkreet betekent dit : iedere jonge 

mens de kans geven om volkomen on
gehinderd zich zo volledig mogelijk te 
bekwamen en in de samenleving de 
plaats te bekleden waarop hij krach
tens begaafdheden, wilskracht en aan
leg recht heejt, 

G E E N E N K E L TALENT MAG VOOR 

DE GEMEENSCHAP VERLOREN 

GAAN. 

De V.U. eist dan ook een radikale en 
dooitaslende demokratizenng van het on
derwijs dat echt toegankehjk moet zijn 
voor iedereen en dit tot op het hoogste ni
veau. 

Bovendien viaagt de V U dat de over
heid een zeer speciale inspanning zou doen 
om door selektie en stimulering bij de jeugd 
uit de arbeideiskringen in ruime mate am
bitie op te wekken en deelname uit te lok
ken aan het voortgezet en hoger onderwijs. 

De V.U gaat tevens uit van heï beginsel 
dat de ekonomie in dienst moet staan van 
de gemeenschap en van de mens. 

Met erkenning van de noodzakelijkheid 
van het viije initiatief en de marktckono-
mie als voorwaarden voor de ekonomische 
vooruitgang en voor een gezonde ekonomie, 
wil de Volksunie dan ook dat alle finan
ciële belangengroepen onderworpen wor
den aan een loezicht dat moet waarboigen 
dat voorrang veileend wordt aan het alge
meen belang. Ook het kapitaal moet in 
dienst staan van de gemeenschap. 

De faktor arbeid en ondernemersini
tiatief moeten dan ook in het beleid 
van de onderneming als evenwaardig 
beschouwd worden met de faktor ka
pitaal. 

G E E N STAND, MAAR TALENT 

gelijke kansen — 

ook voor de vrouiv 
De Volksunie wil dat de vrouw in de 

samenleving haar eigen bestemming zou 
kunnen bepalen met dezelfde vrijheid als 
de man. 

De menselijke vrijheid die wij nastreven 
moet eerlijk en konsekwent worden moge
lijk gemaakt. 

De V.U. eist dan ook dat alle wette
lijke diskriminaties van de vrouw zou

den worden afgeschaft en dat door de 
hervorming van het onderwijs voor 
meisjes, vooral het technisch onderwijs 
de keuzevrijheid van de vrouw inzake 
beroepsaktiviteit grondig zou vetruimd 
worden. 

Tevens is de VU. voorstander van het 
invoeren van sociale voorzieningen zoals de 
sociaal-pedagogische toelagen, de doeltref
fende reglementering van de pait time ar
beid en die allen tot doel moeten hebben 
ook de gehuwde vrouw in de mogelijkheid 
te stellen vrij te kiezen aan welke taken zij 
zich in hoofdzaak wensï te wijden 

Tenslotte eist de V.U. dat gehjkwaaidig 
werk, gelijkwaaidig zou gewaardeerd wor
den bij mannen en vrouwen 

GELIJK WERK — GELIJK LOON 

heter leven in een 

leefbaar land 
De toenemende industrializatie en de gro

te bevolkingsdichtheid dreigen in een na
bije toekomst ons land in een troosteloze 
grauwe steenwoestijn te herscheppen 

Stilte, lucht, water, groen, woiden zeld
zame en dus dure weeldeprodukten. 

Ook hierin moet rechtvaardigheid heer
sen en moet voor iedeieen het leven men
selijk en prettig kunnen blijven. 

De grond wordt schaars en zeer duur. De 
gewone man zal weldia zijn droom van de 
eigen v\oning niet meer kunnen verv\ezen-
lijken, terwijl anderzijds het vlaamse land 
één volgebouwde straat dreigt te worden. 

De V.U. eist dan ook een zeer aktieve 
politiek van ruimtelijke ordening en 
oriëntering van de huisvesting. De to-
meloze grandspekulatie moet aan ban
den worden gelegd en de overheid moet 
drastisch ingrijpen om het behoud van 
groene zones, natuur- en rekreatiege-
bieden te vrijwaren. De vrijwaring van 
de persoonlijke intimiteit in de huis
vesting moet worden gezocht in de rich
ting van de modern opgevatte woon
eenheden. 

ruimer denken 
De verzuiling heeft in ons land geleid 

tot potsierlijke en tegelijkertijd tragische 

GELIJKE KANSEN 
VOOR IEDEREEN 

toestanden. In vele openbare en private be
sturen heerst de diktatuur van de lidmaat-
sthapstaat. Mensen worden niet beoordeeld 
naar hun waarde of verdiensten maar naar 
het al dan niet behoren tot een klan. 

De V.U. wil dit sisteem van geestelijke 
feodaliteit breken. 

In de onderwijssektor leidde de vermen
ging van politieke macht en levensbeschou
wing tot verspilling en veistarring. 

De sociale organizaties vooral de vak
bonden veibonden zich op leven en dood 
met politieke partijen en bouwden voor 
zichzelf monopolie-pozities uit waardoor zij 
de politieke gewetensvi ijheid van hun leden 

WELVAART 
VOOR ALLEN 

en kaders in het gedrang brachten. 
De V.U. eist dan ook een grondige her

ziening van de onderwijsstelsels in ons landt 
en verzet zich krachtdadig tegen een her
uitgave van de schoolstrijd op universitair 
niveau. Zij eist dat van de universitaire eks« 
pansie gebruik zou gemaakt worden om te 
komen tot de oprichting van open, eerlijk 
pluralistische instellingen. 

De V.U. zal met alle macht de schan
dalige politizering van het openbaar 
ambt bekampen en streven naar de. 
vrijmaking van de sociale organizaties 
van ekskluzieve partijpolitieke banden. 

Tenslotte 'eist de V.U. het konsekwenï 
waarborgen van de vrijheid van mening en 
van meningsuiting. Zij waarschuwt voor de 
toenemende neiging in dit land om met 
brutale machtsmiddelen alle niet strikt kon-
formistische opinies te onderdrukken. 

G E E N VOLMACHTEN — GEEN DIK
TATUUR — GEEN POLITIESTAAT 

De V.U. wenst de opgang van allen die 
werken te bevorderen op alle gebied in het 
perspektief van een nieuwe gemeenschap, 
die open en pluralistisch moet zijn, gelijke 
kansen moet bieden aan iedereen m een 
ware demokratische geest. 

De V.U. richt zich vooral tot de jonge 
gcneiatie opdat zij zou meeweiken aan de 
opbouw van de maatschappij van morgen. 

Daarom moeten verouderde strukturen 
doorbioken woiden, moet afgeiekend wor
den met de geest van konservatisme en pa
ternalisme die zo kenschetsend -is voor het 
belgisch bestel. 

De V.U. richt zich tot alle kiezers in 
het vlaamse land, waar zij vroeger ook 
gestaan hebben, om de bevrijdende 
daad te stellen door tans hun stem en 
hun steun te geven aan de Volksunie als 
de enige vlaamse, onafhankelijke', jon
ge partij die met een ondubbelzinnig 
programma en met ongebonden handen 
de strijd durft aangaan tegen de tradi' 
tionele partijen en de gevestigde mach
ten. 

Maak van de Volksunie een vlaamse 
macht die de toekomst zal bepalen : 
alleen de Volksunie biedt U de waar* 
borg niet te zullen kapituleren na de 
verkiezingen, U niet te zullen verraden. 
U niet te zullen ontgoochelen. 

Alleen de Volksunie kan vernieuwing 
brengen in ons verstard politiek leven.. 
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OPERATIE 
BAKENS VERZETTEN ! 

We kondigden verleden week aan dat de « Operatie-68 » in 
ieder geval het half milioen te boven moest gaan. Met een 
schuine blik op de 320.000 fr die reeds binnenkwamen zijn we 
er zeker van, dat het half miljoen zeer vlug zal worden bereikt. 
De bakens moeten dus worden verzet, alhoewel het ons nog 
niet recht duidelijk is tot waar .Driekwart miljoen, een volledig 
cijfer met zes nullen ? [igenlijk zou het moeten. 
Inmiddels hebt (J het eerste V.U.-pamflet al in uw brievenbus 
gevonden, het zgn. « nationaal pamflet » dat op één miljoen 
zeshonderdduizend exemplaren werd verspreid. Waarvan port-
kosten 10 centiemen per exemplaar en drukkosten ergens tus
sen 30 en 50 centiemen per exemplaar. Rekent U mee ? Eén 
enkel pamflet in alle brievenbussen van het vlaomse land : 
900.000 fr. 

We zouden zo zeggen : de kosten van dit éne pamflet moeten 
in alle geval lager liggen dan het eindrezultaat van Opera
tie-68. 

Vandaag nog 
Brussel-1. 

s t o r t e n ! Postrekening 1476.97 van Volksunie, 

De Muvnck R , Xfoitbcl 
L V ;ip. Loo\ .\ntvverpen 
\ .111 Liei L,. Schoten («nog 70 ccn 
siel volk>\erlegcnuooTdigeis ») 
l"tro\ M , '^t. k ra i -Brugge 
Naamloos Irlougsiiatcn 
Mcbkens ]., St k i \\ i\cr 
((' Vlaanderen eeisL ' ei')p en 
eiovei ») 
Cieineenteiaad^lid VU Sdiotcn 
Lanrknian J B , Deiideileeuw 
Naaiuloo'!, Llew ijl 

150 
200 

100 
300 

1.000 

100 
1 000 
1.200 

100 

C^ostenoble J., De Panne 
(« omdat het mij aangaat ») 
K.J., Maichin 
F. De Smedt Puurs 
Verstraeten A., Kumtich 
Naainloo!>, Bree 
Durlinger Bogaerts J., Hasselt 
Moerenhoudt J.. Halle 
Schildersbedrijf )os Hendriks, 
Waierschei Genk 
Van Dooien, Wenimcl 
R S.V , Antweipen 

*iiy8fc 

100 
1.000 

500 
250 
500 
500 

75 

50 
250 
200 

H a n n g e 

De weg }uuu de hel is geplaveid met goede voornemen'; . Natuurlijk bent U al her
haaldelijk voorneiuens gew eest een storting te doen vooi onze « Operatie ö8 ». En 
wellicht U tot de {zeer grote) groep die dat vootnemen nog met in een daad heeft 
om'iezet Zo krijgen we dan he vreseli/k pUnei^el waarmer de Volksunie-kar 
zo goed en kwaad als het kan moet vooitaeduwd worden. Tenzij l nu eens écht 
m\ voornemen onnvddelhjk omzet in een stoitmg • dat woidt dan een veilige 
belengwg in de houw van een breae mito^/'ode dit naar de Oveiw iiinin-' leidt 
Posfekening 1476.97 lan Volksunie, Biussell. " 

500 
500 

1000 
500 
200 
100 
100 
200 
200 

E.H. Biuneel W., 
Soetewey R., Hoogstraten 
De Biuyn R., St. Martens Bodegem 
N,aamloos, Eeklo 
Naamloos, Loket en 
Dupiez A., Bellegem 
Froedure J., Bellegem 
De Wilde Fr., Mortsel 
Mevr. De Moor-De Wilde, Moitse 1 
« Sleclus één partij in Vlaanderen 
a u : Volksunie ! De andeie zijn 
overbodig », Hoeleden 205 
« Dal de ecmvig aarzelaars en iwij-
ftlaai', de huiclielaars en schijn-
heiligaard nu plots de durvers 
gaan vvorden. wie zal dat geloven? 
Van der Hulst. Evere ((( voor de 
dertigste zetel ») 500 
Van een oud gentenaar in Brussel 1 000 
P Vinoelst. Borgerhout 100 
1 Merckx: Cailens, Kumtich 500 
L. Campo. Antweipen " 1 000 
De Tolenaere K., V ihoo ide 250 
De Neef Frans, Vilvoorde 250 
G G , Brussel 200 
G.V L., Wonimelgem 125 
De Smet Noel, Genr 100 

H.V.D.S., Wet te ien . 250 
Salmon P., Brussel 8 200 
Castelein G., Nieuwoort (« omdat 
Vlaanderen eindelijk recht moge 
geschieden ») 500 
Smedts R., Edegem 300 
Vinex Jef, Erps-Kwerps 250 
De Goeij J A H., Essen 1.000 
Ed. Bernaerts, Delirne 500 
P>nket, Rumbeke 100 
J.D.W., Lede 200 
4 mensen die weten waarom het 
gaat 400 
Gebr. Jonckcrs, Bekkevoort (« alles 
of niets ») 200 
I rma Eskens en Mieke Budts, Antw. 500 
De Cnop F., Brussel-19 100 
Rotsaert Ch., Brussel-8 200 
Van de Velde S., Brussel-9 (« veel 
geluk ! een gepensioneerde ») 200 
Hungens, Antwerpen 500 
M. Van Uffelen, Antwerpen 100 
Van den Broeck, Asse (« wat denkt 
U van deze slogan ? VU, ook na de 
verkiezingen Vlaamsgezinden ») 200 

-Legein J., Borgeihout 100 
Liebens Karel, Berchem-Antw. 100 

postrekening 1476.97, 

volksunie, hrussel-1 

:->m 
100 
'M) 

W \I , St Amandsbcig JOO 
H en L , Brussel 10 doo 
R. Sunck, (< voor mec^aisduip ui 
t igen huis •>) KKJ 
^chotsaert L., Diibliu Ierland 
n met vlaanise groeten en beste 
iven^en voor een groot sukses ») 

Uit prüte!>t tege P.W. Seine's de 
V ivatu) - \lrfam>-e o f i k k r » 
Coiue Jos Wevelucm 
i R C.V D , kaf>ellen 
\ cieecken Bonetiiaii^, k te t lx igcn 
Ni|s Leuven 
\ m dti Haeghen R , H u \ e (« niet 
bcsieiud v«>r vLumse dcmokratcn 
( 'orthals P , Machclen 
kt*m[X'neerv l Genk 
1 eughels G . Buissel Ü 
{.tK>ls J., C.eiubuigge 
Naamloos Houtli,ii<'n 
."28 H . Meist 
C'ole E . \Ioiisel 
Mcvi i:)e (.oiimck \I F Bius^d' i 
H.mdela.ir. Biusscl 1 
\ ' ( /octscl (n \ l.iiiiiiim il kin uu 
p l idu >A I (100 
\ a i i den Drie^sdic ) Dilbctk 1 (HIO 
Dr. jur. en meiv. \l. HcgeiKk, G t i u 100 

VeischoüiLii .\\L. \ u twerpen 

(I Vdxjr de strijtters van onze rech
ten » naamlcws. Ildegem 
V aii Reiiibheigeiiii L.» Oudergera 
Mooiftgat C l , Stroimlbeek (« cpdlat 

1000 ^'^ ^ '^" P'irleinenfaiien hun bij
drage minstens /ouden verdubbe
len ») 

Van Di|<;k J. (« nog een kicui 
steent-j»!; erbij . ») 
Caspcr» Akig , Buissel 1 
l>c Muvmk H.. Scliukle 
L. JtM». .Maïtekerke- .*-StiiieMe 
NdiamloMb» K.iM>kke 
Smit 1 dwuiii Lud.. TbiriiJtwDnaili 
<i Dud Dtnaso - voot ledesate N»^ 
ilei Luiden • 
k \ , Leinii!)ctk 
\ cfsfjifelt M„ Gent 
1 \ <ui VnMTiiM era H. -^uigwhtijlnen 
Vniwtipeu 

De kcsfl Stcvaci r Gcni 
Hei mans Hetwig. Oeinikscm 
" {•en hostcs van dt. keiiiu' 
N l.iariiscr I l.n u ii O p iiooij \ 

" ) - ' 
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250 
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300 

\m 
100 
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200 
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(Vervolg van blz. 6) 

P.H., Antwerpen 240 

ebbaiU L., St. Michiels 100 
M Munit ie tegen de P.V.V. » 1.000 
| . A . Pattijn, Brussel-7 3(i0 
^•yValscharts Robert , Mortsel 2.")0 
SJacobs Eug., Antwerpen-2 (« ho
g e n d e op 30 zetels ») 100 
Sinet Frans, Antwerpen 200 
Benedikt Beeckman, Grimbergen 200 
'Naamloos, Deurne 300 
^ e i r i n c k x Norbert , L in t 250 
jJ^erstraeten-Geens Wil., Antwerpen 250 
jDe Ridder Marcel, Waasmunter 5.000 

200 
300 
300 
500 
100 
300 
200 
100 

Maldegem 

iWerner Manise, Deurne 
l y a n de Perre E., Kieldrecht 

),Van Onshaegen W-, Borgerhout 
J .B. , Kortrijk 

f Naamloos 
jHerbots .4ndre, T ienen 
* Hermans Emiel, Deurne 
I Van Sand-Van den Brande R., Ant
werpen 1.000 

jDejaeger Andre, Brussel-2 500 
! Naamloos, Antwerpen 500 
' Moors Frederik, Antwerpen 500 
' Cauwels Rob., Eeklo 1.000 
' Meewis Theo , Brussel-3 200 
Bouche Fernand, Berchem (Antw.) 300 
Gosselinckx-Ledrus, Bornem 1.000 
J .D. , Appelterre 200 
J . J . Janssens, Antwerpen 200 
Daniels Antoine, Beringen 150 
Casper Michel, Brussel-2 200 
Naamloos, Balen 50 
Mevr. Luyckx-Sevens ML, Lommei 75 
H.V., Brasschaat 1.000 
J.S., Edegem (« een gepension-
rieerde ») 500 
J. Desmidt, Gent (« tegen de ko
median t en van drie handen op 
eenen buik ») 500 
Van Piet, Schoten 1.000 
A.D.S., Ninove 250 
L.G., Meerbeke 250 
M.K., Brussel-6 100 
Naamloos, Brussel 1.000 
M. Van Wansbekc, Gent 250 
Gepensionneerde, Heusden Lbg. 100 
K. Custers (« voor 3 l imb, verko-
zenen ») 100 
Kimpe Pol, St. Kruis 100 
Qua'tocker M., Blankenberge 100 
Een getrouwe familie, St Lam-
brechts-Woluwe 1.000 
J . Claes, Leopoldsburg 50 
J . Maes, Zolder 50 
Naamloos 31 
Steunoperatie 68 50 
Eerste storting, Leuven 40 

jfRijksmiddelbare school 100 
• M.L., C.C.V. Euke, Brussel-7 50 

M.L., C.V. Euke, Brussel-7 50 
Schietecatte Freddy, Brusselsestwg. 
384^ Vorst-Br. 50 
Oplossing « Federalisme », Ver-
beiren, Jtterbeek 60 
Van 'n Vlaamsgezind<;, Erpe 60 
J . Belmans, Geel 1.000 
Van den Hout te , Mollem 500 
Nic Van Bruggen, Antwerpen 850 
« Omdat nog zoveel vlaamse gees
telijken hun geld wegsmijten op 
de Warmoesberg », J.V.S., Leuven 100 
« Waar blijven de mannen van 
bach ten de kupe ? » 50 
E.D., Kortrijk 20 
H.B., Dilsenaar te Dilbeck 250 
Naamloos, Anderlecht 2.000 
« Ook ACOB-ers stemmen Volks
unie », naamloos 40 
Naamloos, Strombeek-Bever 1.000 
Galle Fr., Schoonaarde 50 
« O p hoop van zege ! » naamloos, 
Kortemark 20 
A.V.B., Temse 200 
Kiezerfonds, Baasrodenaar 80 

I Postmannen Brussel X Avond 1.900 
B.V.D., Edegem-Antwerpen 40 
M.L,, Mariakerke 50 

»X. , Den Haag, « CVP plus PSC 
' : 0 voor Vlaanderen » 40 

H.D.T. , Herent 50 
Were Di 500 
Bestuur Opglabbeek 500 
L.N., Genk 200 
Naamloos, Westmalle 100 
A.W., Mortsel 150 
D., Kortrijk 1.000 
Firé Cesar, Heide-Kalmthout 25 
pvba Uytterhoeven, Antwerpen 250 
Hano t D., Niel-As 100 
Durwael-Withof H., Antwerpen 100 
« Het roemrijk jaar 1302 », Rens, 
Deurne 1.302 
<( Het begenadigde jaar 1968 », 
Rens, Deurne 1.968 

Naamloos, St Stevens-Woluwe 
Willems J., Hasselt 
Yiin der Linden A., Methelen 
A. Wante, Mortsel 
Van Kampen G., Antwerpen 
K.S., Antwerpen 
Heusmans X., Vilvoorde 
J.V.S., Brasschaat 
Hugo Draulans, Dessel 
Boims Coppieters, Aalst 
Naamloos, Machelen-Br. 
N.M.J., Zaffelare 
dr. H. Heus, St Job-in-Goor 
Robrecht J., Wemmei 
J . C , Biussel-6 
Naamloos, Aalst 
« Kunstenaar en federalist », 
N.D., Brugge 
Kaarters Denderhoutem-Gent 
Kornelis M., Brussel-18 
E.L., Tonger lo 
J, Vinfkx, Brasschaat 
Laicii wc l.uhcn ! », Hoeleden 
Diels Rene, Antwerpen 
Oudstrijder 14-18 uit Hèlchteren 
Naamloos, Antwerpen 
C. Pichal, Hoboken 
Gernaeij Bruno, Brussel 16 
Eulaers Frans, Antwerpen 
Renil Debijser, Mariakerke 
Naamloos, Antwerpen 
G.L., Bredene 

200 
2,''>0 
230 
300 
100 
200 
200 
2.50 
500 

1.000 
100 
100 

1.000 
250 
100 
500 

500 
1.000 

100 
500 
500 
250 

1.000 
400 

1.000 

5oa 
1.000 

111 
250 
500 

1.500 

A.H., Brasschaat 5.000 
Van Masscnhoven K., Antwerpen 1.000 
B.F., Mee helen 200 
U. \'aii()])liiuis. Roeselare (« kleine 
steun voor grote zege ») 100 
Naamloos, St. Gillis-Dend. (« nu 
steunen, om over enkele weken 
geen wroeging te hebben ») 2.000 
O.V^, Brasschaat 100 
M.G., Gent (« van een werkloze ») 200 
Naamloos, Antwerpen 2 400 
Naamloos, Asse 200 
Frans Dewil, Mortsel 100 
Naamloos, Brus.scl-4 520 
Legrand Th. , Edegem 250 
Pol Venken, Schoten 100 
« Maanderens uur is geslagen » 5 
arbeiders en 1 gepensioneerde, 
Niel 550 
Een oude van Berchem-Antw. 100 
Naamloos, Antwerpen 100 
« Voorrang voor Vlaanderen n 
Thi l lo Buvsse, Staden (« In we
zen voor V.U. stemmen) 50 
G. Pype, Staden 50 
T h . Buysse jr.. Staden 20 
J. Noppe, Gent 1.000 
O. Arijs, Ercmbodegem 200 
Naamloos, Maldegem 1.000 
A.R., Schoten 100 
Fort K., St Laureins 5.000 
Mw wwe Dosfel, Dendermonde 1.000 

P. Verhulst, Mechelen 
« Federalisme met 2 », Wevelgem 
Torfs J., Vilvoorde (2de storting ) 
R.A., St Martens-Latem 
M. De Vrieze, Assebroek 
G. De Backer, Deurne-Zuid 
R.L.R., B.S.D. 
J. Van Brabant, Antwerpen 
Van Cóttem E.D., Denderleeuw 
Naamloos, Wilsele 
Van Vlem A., Gent 
Goossens E., Aarschot 
Schmidt, Brussel-3 (« Eerlijkheid, 
rechtvaardigheid, waarheid ») 
L. Ciaeys, Heide-Kalmthout 
Struyvcit H., St Amandsberg 
Naamloos, Mechelen 
Corbeels R., Brussel-8 (2de stor
ting) « De sterkte van een partij 
lierkent men aan de hardnekkig
heid van haar kie.sstrijd ~» 
Een arm moederke 
Vanwege Nemrod (te velde) 
R. Corty, Brugge 
J.L. Geebelen - Leenders, Bree 

1.000 
40 

1.000 
1.000 

200 
300 
500 

1.000 
1.000 

100 
100 
500 

200 
200 
2,50 
200 

400 
20 

1.500 
100 

1.000 

Totaal vierde lijst 
Vorige lijsten 

129.169 
193.410 

322.57f! 

B.S.P. EEN 
VEROUDERDE PARTIJ 

De B.S.P. is slechts een schim meer van wat eens de machtige en dy
namische socialistische partij was, die'zoveel gedaan heejt voor de ar
beidende klasse. De B.S.P, is hopeloos verouderd, in haar programma, 
in haar strukturen, in haar mentaliteit. 

De B.S.P. is hopeloos verburgerlijkt in haar leiding : vele van haar 
leiders zijn zelf bourgeois en miljonairs geworden, zij leven niet meer 
met de arbeiders en zij spreken nog zoals veertig jaar geleden, woorden 
waarin zij zelf niet geloven en die de arbeiders van vandaag niets meer 
zeggen. De problemen van vandaag zijn ook voor de arbeiders niet meer 
dezelfde als veertig of zelfs twintig jaar geleden. » 

Is he t niet potsier l i jk da t socialisti
sche leiders, die zonder overtuiging 
toch nog de in ternat ionale zingen, bra
ve belgische pa t r io t ten geworden zijn 
die zwaarwichtig spreken over « de een
heid » van he t land. Daarbij denken zij 
vooral aan h u n eigen pozitie. 

De B.S.P. heeft iedere str i jdlust , ie
der d inamisme verloren. Zelfs in de op-

.pozitie was de B.S.P. niet in s taat een 
rol te spelen en werd zij door de Volks
unie in de schaduw gesteld. 

Schoorvoetend is de B.S.P. de Volksu
nie gevolgd in Vlaanderen : schoorvoe
tend werd de eis «Werk in eigen streek» 
overgenomen; schoorvoetend werd de 
B.S.P., u i t schrik voor de Volksunie, 
wa t vlaamsgezinder. 

Een van de vele oorzaken van de 
ziekte van de B.S.P. is de uni ta i re s truk-
t u u r van de par t i j die zowel Vlamingen 
als Walen belet hun eigen weg te gaan. 

Wat wij vooral ver\vijten aan de 
vlaamse B.S.P.-leiders is dat zij jaren
lang de vlaamse belangen, ook en voor
al de vlaamse arbeidersbelangen, opge
offerd hebben aan de waalse eisen om
wille van de eenheid van de pa r t i j . 

I n de regering hebben socialistische 
minis te rs een poli t iek gevoerd die de 
vlaamse arbeidrs benadeelde. 

Vooral wijlen minis ter Spinoy heeft 
alles gedaan wat i n zijn mach t lag — 

en hij heeft dit zelf openlijk verklaard 
— om de Walen tevreden te stellen : 
daa rom b r a c h t hij fabrieken over van 
Vlaanderen naa r Wallonië en lokte 
nieuwe bedri jven uit Vlaanderen weg 
m e t allerlei financiële voordelen. 

Hij heeft door zijn politiek de vlaam
se gewesten, de vlaamse arbeiders en 
bedienden, zwaar benadeeld. Wanneer 
e r vandaag meer dan 100.000 werklozen 
zijn in Vlaanderen, wanneer nog steeds 
honderdduizende vlaamse arbeiders 
geen werk vinden in eigen s treek en 
naa r Brussel , Wallonië, Frankri jk , Ne
der land moeten gaan werken om hun 
brood te verdienen, draagt de B.S.P. 
daar schuld aan. 

De meest triestige en beschamende 
bladzijde ui t de geschiedenis van de 
B.S.P. werd echter in 1966 geschreven : 
Zwartberg. 

Een vlaamse socialistische minis ter 
van Ekonomische Zaken, de heer Spi
noy, besliste de mijn van Zwartberg te 
sluiten, omda t er een vlaamse mijn 
moes t gesloten worden om de Walen 
plezier te doen (er waren immers tal 
van mijnen die vóór Zwartberg moes
ten gesloten worden indien men ekono
mische maats taven aanlegde), zonder 
zich in het minst te bekommeren ora 
het lot van honderden arbeiders en be
dienden die op s t raa t gezet werden 
zonder enig vooruitzicht op nieuwe 
werkgelegenheid in Limburg. 

Een andere vlaamse socialistische 
minister , de heer Vranckx, s tuurde de 
r i jkswacht af op s takende arbeiders : 
er vielen doden en tientallen gewon
den. 

In die tragische dagen stond de 
Volksunie gans alleen aan de zijde van 
de s takende mijnwerkers van Zwar-
berg. 

Dat mogen de arbeiders niet verge
ten ! 

Reeds in 1965 hebben vele tienduizen
den socialistische arbeiders voor de 
Volksunie gestemd. De B.S.P. verloor 
toen in het land 500.000 kiezers. In 
Vlaanderen gingen er daarvan velen 
naar de Volksunie. Nog veel meer zul
len nu hun voorbeeld volgen. 

De Volksunie is immers de partij van de toekomst in Vlaanderen. 
Nieuw en jong wil zij vernieuwing brengen, een nieuwe gemeenschap op
bouwen waarin de arbeider zijn plaats zal vinden, niet als proletariër, 
maar als volwaardige mens, als volwaardige volksgenoot. Zij wil de ver
heffing van de arbeider en de bediende. De Volksunie wil doelbewust 
de sociale rechtvaardigheid, zij wil kontrole over alle financiële groepen 
en het dienstbaar maken van het kapitalisme aan het algemeen belang. 

De Volksunie is los van alle bindingen met welke belangengroepen 
ook, volkomen onafhankelijk en vrij in haar politiek. 

Met het geknoei van de drie traditionele partijen hebben wij niets te 
maken en willen wij niets te maken hebben. 

Wij gaan onze eigen weg. Schenk ons uw vertrouwen en maak ons 
sterk. 
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GROOTSTE VIJAND 
De aandacht van alle vlaamse kiezers, mannen en vrouwen, moet 

vooral gevestigd worden op het zeer groot gevaar dat schuilt in de P.V.V.-
politiek. Voor de P.V.V. stemmen in het vlaamse land betekent de Vlaam
se belangen verraden. 

Van algemeen vlaams standpunt is het overduidelijk dat het pro
gramma van de P.V.V. voor ieder rechtgeaard Vlaming totaal onaanvaard
baar is. Zelfs door het liberaal Willemsfonds en door het Liberaal Vlaams 
Verbond werd dit programma verworpen. 

De P.V.V. wil o.m. : 
•— Afbraak van de taalwetgeving. 
•— Annexatie van de randgemeenten 
bij Brussel. 
— Tweetaligheid voor Vilvoorde en 12 
andere vlaamse gemeenten. 
— Wederinvoering van de transmuta
tieklassen in het vlaamse land. 
— Terugkeer van de Voerstreek naar 
Luik. 
— De grendel in de grondwet om de 
vlaamse meerderheid in het parlement 
machteloos te maken. 

Het is klaar dat de overgrote meer
derheid in het vlaamse land niet bereid 
is de vlaamse standpunten prijs te ge
ven en tegen de uitvoering van dit 
P.V.V.-programma in opstand zou ko
men. 

Het is dan ook een leugen wanneer 
de P.V.V. beweert door dit programma 
de vrede en de eenheid in het land te 
zullen herstellen. 

Integendeel betekent iedere poging 
om dit programma te verwezenlijken 
een zware strijd, scherpe konflikten 
die het land naar de afgrond zouden 
voeren. 

De P.V V weet dat de demokratische 
vlaamse meerderheid zich steeds zal 
verzetten tegen haar programma. Daar
om wil de P.V.V. het parlement uitscha
kelen, wil zij een « sterke » regering 
die met volmachten (en met de rijks
wacht en het leger) haar programma 
zou moeten opdringen. In feite wil de 
P.V.V een anti demokratische dikta-
tuur invoeren om de vlaamse meerder
heid in dit land te onderdrukken. 

Doch niet alleen in vlaams opzicht 
zou een « sterke regering » met de 
P.V.V. gevaarlijk en nefast zijn. Ook en 
evenzeer in sociaal opzicht. 

Iedereen moet toch weten dat de 
P.V.V. de partij is van de konservatie-
ve, reaktionaire, kapitalistische, anti
sociale machten in dit land. De midden
standers vergissen zich grondig wan

neer zij van de P.V.V. de verdediging 
verwachten van hun belangen. Het eni
ge wat de P.V.V. nodig heeft is hun 
stem, voor het overige heeft de P.V.V. 
andere belangen te verdedigen dan deze 
van de middenstanders ! 

Ongetwijfeld zijn er onder de P.V.V.-
kandidaten in het vlaamse land vlaams
gezinden en ook mensen met sociaal ge
voel. 

Maar deze vlaamse P.V.V.-ers zijn vol
komen machteloos in de P.V.V., zoals 
op de P.V.V.-partijkongressen bewezen 
werd. Zij bepalen de politiek van de 
P.V.V. niet. Door te stemmen voor deze 
kandidaten stemt men echter voor de 
P.V.V. en voor de politiek door deze 
partij gevoerd. 

De P.V.V. heeft eens te meer haar ver
kiezingsbeloften van 1965 vergeten na
dat zij in de regering kwam. Zij beloof
de toen o.m. strijd tegen de prijsstij
gingen en de levensduurte en geen nieu
we belastingen. Welnu de prijsstijgin
gen bleven niet uit en werden zelfs door 
de regering in de hand gewerkt door 
de verhoging van allerlei tarieven en be
lastingen, zodat de levensduurte onop
houdelijk gestegen is. 

Niettemin weigerden de P.V.V.-mi-
nisters De Clercq en Henrion halstarrig 
hiermee rekening te houden en o.m. de 
grens van het belastingsvrij minimum
inkomen en de belastingsschalen aan te 
passen, zoals vorige regeringen dit ge 
daan hadden. 

Dit is een van de oorzaken, naast een 
ganse reeks belastingsverhogingen, 
waarom de belastingbetalers in 1967, al
leen aan de staat (zonder te spreken 
van de gemeente- en provinciebelastin-
gen) twintig miljard frank méér aan 
belastingen betaald hebben dan in 1966. 

Een enorm bedrag ! Dat is heel wat 
anders dan geen verhoging van de be
lastingen ! 

Ook van de plechtige beloften door 

de P.V.V. aan de middenstanders ge
daan, kwam in feite weinig of niet veel 
terecht. 

Dit alles onder het voorwendsel dat 
de regering eerst de staatsfinancies 
moest saneren. Wat is hiervan terecht 
gekomen ? • 

De regering Vanden Boeynants-De 
Clercq is de regering geweest van de 
bluf. Nooit heeft een regering zo ge
bluft en de openbare mening zo mis
leid. De cijfers zijn daar om het te be
wijzen. 

In de Kamer verklaarde de gewezen 
C.V.P.-minister van Financiën, de heer 
Dequae, dat de regering Van den Boey-
nants het veel slechter gedaan heeft dan 
de regering Theo Lefèvre. En dat met 
de cijfers bij de hand. In 1967 is de 
staatsschuld gestegen met niet minder 

dan 22,5 miljard, dit is bijna 2 miljar^ 
per maand ! En dit niettegenstaande 20 
miljard mééropbrengst van de belastin-' 
gen. 

Doch vooral de sociaal-ekonomische 
politiek van de regering is op een mis
lukking uitgelopen. Het aantal werklo
zen is onder deze regering gestegen toÉ 
200.000, waarvan meer dan de helft inf 
het vlaamse land. Het vlaamse lan(i 
werd door de P.V.V.-minister van Ekoï, 
nomische Zaken, Van Offelen, zwaal| 
benadeeld en achteruitgesteld. Alle^ 
werd in het werk gesteld om Wallonië 
te bevoordeligen ten nadele van Vlaan^ 
deren. Van vlaamse zijde werd reeds, 
herhaaldelijk en scherp geprotesteerd' 
door instellingen als de Ekonomische' 
Raad voor Vlaanderen en het Vlaams 
Ekonomisch Verbond. 

Zelfs na het ontslag van de regering 
werden nog vlug beslissingen genomen 
om miljarden te beloven aan firma's, 
wanneer zij zich in Wallonië in plaats 
van in Vlaanderen wilden vestigen. 

De ekonomische ekspansiepolitiek is een echte schande en voor de 
Vlamingen een echt bedrog. Hun geld wordt gebruikt om bedrijven uit 
het vlaamse land weg te lokken en aldus het vlaamse land te beroven 
van werkgelegenheid die wij broodnodig hebben, vooral in sommige ge
westen als Limburg, de Westhoek, e.a. 

De vlaamse kiezers moeten weten dat de P.V.V. de grootste bedrei
ging is voor de vlaamse belangen op alle gebied. 

Zo bestreed de P.V.V. het dure leven. 

NOKIN TEGEN PROGRAMMATIE 
(ACO) Zelfs op de perskonferentie van de Société Générale de 

Belgique — te Brussel verleden week maandag, voor de eerste 
maal in de geschiedenis — kon men iets merken van de veran
derde verhoudingen tussen de twee volksgemeenschappen. 

Het taalaspekt was hierbij niet eens het belangrijkste, maar 
het ontbrak met. Max Nokin, de goeverneur van de Société Gé
nérale, sprak uitsluitend Frans. Er was echter een goed-werken
de simultaanvertaling. De joernalisten hadden bij voorbaat hun 
vragen schriftelijk kunnen stellen in eender welke taal. 

Ze hadden het ook mondeling in het Vlaams kunnen doen, 
want naast Max Nokin zat de voorzitter van het Vlaams Ekono
misch Verbond, beheerder van de Société Générale, Provost die 
zeker de taal der meerderheid zou gesproken hebben indien het 
vereist geweest was. Maar de vlaamse joernalisten stelden geen 
mondelinge vragen. 

De Walen stelden er wél, en 
bij die gelegenheid bleek dat ze 
bezeten zijn door de (onge
gronde) vrees dat het met het 
Waalse bedrijfsleven wanhopig 
gesteld is. Ze schenen de nai
ve verwachting te koesteren 
dat de Société Générale er toe 
te bewegen is, zich met al haar 
middelen in te zetten voor de 
rekonversie van de waalse in
dustrie. Dat doet de Générale 
noch voor Wallonië, noch \oor 
Vlaanderen. 

Op de vraag van een joerna-
list van « Le Peuple » of de Gé
nerale zich niet wilde inschake

len in de gewestelijke program-
matie in Wallonië, antwoordde 
Nokin ietwat geringschattend 
dat programmatie binnen die 
kleine afmetingen hem niet 
doeltreffend leek en dat ze 
zelfs in zeer grote ruimten al 
zo moeilijk is. Trouwens : « Ge 
gelooft zelf niet in die progra-
matiemogelijkheden in zulke 
begrensde afmetingen », zei 
hij. 

Het werd geen incident. De 
« Peuple »-man zweeg, zoals 
ook de Vlamingen zonder reak-
tie bleven toen Max Nokin on
rechtstreeks de indruk gaf te 

geloven dat het werkloosheids
vraagstuk zich voortaan drin
gender in Wallonië dan in 
Vlaanderen stelt. Het is vol
strekt noodzakelijk dat V.E.V.-
voorzitter Provost aan de goe
verneur vertelt dat men in 
Vlaanderen gevoelig is gewor
den voor dergelijke kwesties, 
ook al roepen de Walen het 
luidst om hulp. 

Belangrijk was een vraag 
over het aandeel dat de ge
meenschap mag hebben in de 
winsten voortkomende uit uit-
vindingssoktrooien in research-
work. 

Max Nokin had gezegd dat 
research-werk en de bouw van 
prototypes in vele gevallen fi
nancieel zo zwaar voor de par-
tikuliere bedrijven uitvalt, dat 
ze meer overheidssteun behoe
ven. 

Wat gebeurt er wanneer uit 
die samenwerking tussen ge
meenschap en partikulier ini
tiatief een winstgevende uitvin
ding ontstaat ? We nemen aan 
dat ook in de huidige regeling 
de winsten ten goede komen 
aan beide partners. Maar graag 
wisten we méér biezonderhe-

den over deze kant van ons we
tenschapsbeleid. 

Er ligt hier een van de vele 
raakpunten tussen privé- en ge-
meenschapsbelangen. Er groeit 
ook in Vlaanderen een nieuwe 
generatie op die op dat terrein 
van wanten weet. 

Indien een van de vlaamse 
joernalisten een goede vraag 
aan Max Nokin had willen stel
len, had hij uitleg kunnen vra 
gen over de rol die de Société 
Générale al dan niet speelt in 
de verdediging van de pozities 
der franstaligen te Leuven. 

Duizenden betogers hebben 
het in de heetste manifestaties 
naar Leuven luidkeels geroe
pen « dat het de Société Géné
rale is die in de laatste instan
tie beslist over de leuvense 
universitaire aangelegenhe
den ». Duizenden vijandige kre
ten stegen op wanneer de beto
gers voorbij een gebouw van de 
Société Générale of van de Ge-
rferale Bankmaatschappij mar-
sjeerden. 

Indien het alleen maar kre
ten van opgewonden jongelin
gen betrof, zou het niet zo be
langrijk zijn. Maar in de meest 

selekte akademische en profes
sorale kringen is gefluisterd 
dat de universiteit van Leuven 
financieel afhankelijk is van 
de Société Générale, en dat de 
Générale niet van de overheve
ling wil weten. 

Zelfs zou (pro-) rektor Piet 
De Somer en kommissaris-ge-
neraal Ward Leemans het in 
'kleine kring gezegd hebben, dat 
de tussenkomsten van de Soci
été Générale zwaar wogen op 
de beslissingen aan de hoogste 
politieke en kerkelijke top. 

Indien de Société Générale 
haar public relations in Vlaan
deren wil verbeteren, is het 
niet genoeg perskonferenties 
in te richten zoals die waar
voor we boven berichtten Zo
lang in Vlaanderen de verden
king op haar weegt dat ze het 
bolwerk van de franstaligen is, 
de vesting van de fransspreken-
de en volksvervreemde bour-
geois-staat, zolang zullen er op 
deze oppermachtige instellin
gen verdenkingen wegen die al
le public relations-werk gedeel
telijk ongedaan maken bi) de 
vlaamse man-in-de-straat 

Vernederlandsing en sociaal-
skonomische struktuur-hervor
mingen ten dienste van de ge
meenschap : dat zou de ge
dragslijn moeten zijn van Niax 
Nokin en zijn top-medewer-
kers. Alleen door dwang kun
nen we ze zover krijgen. 
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III het muzeum te antwerpen... 

KONTRASTRIJKE SCHILDERKUNST IN BELGIË 
Wi] zijn verheugd. Immers, wanneer zelfs het antwerps muzeum voor Schone Kun
sten oog en oor heeft voor de modernere toonaarden in de kunst, dan wil dit zeg
gen dat de ouder domsharsten in het kultuuibeleid van dit land grondig beplaastetd 
wolden. Al is het opkalfateren nu niet precies de oplossing, aan nieuwbouw hoeven 
we voorlopig niet te deriken. Dus we prijzen ons gelukkig met wat we krijgen. 
De tentoonstelling « Kontrasten 47-67 r> wordt ingericht door het muzeum en het 
ministerie van kuituur. Zij duurt tot twaalf mei en wil een overzicht bieden van de 
schilde)kunst in ons land gedurende de laatste 20 jaar... evenwel met een duidelijk 
ahsent op het avant-gaide werk der « jongeren ». 

Met het woordje « jongeien > scheelt er 
wel wat wanneer wij tussen de 31 namen 
niet één werkelijke jongere herkennen. In
tegendeel, het debuut van de tentoonstel
ling-makers ligt bijna steeds 20 of meer 
jaar terug in gioepen die een reeds histo
rische betekenis hebben : Jonge Belgische 
Schilderkunst, Cobra, G 68, enz. Namen 
als Guiette, Servranckx en Mesens beho
ren in de snel evoluerende kunstwereld 
al tot het giijze verleden (zij het dan niet 
in de grijze betekenis van dit begrip). 

Een ander min of meer falen van de 
tentoonstelling is de schuld van de schil
ders zelf. Zij hebben zich (enkele gewaar
deerde uitzonderingen te buiten) namelijk 
niet gehouden aan de afspraak om in een 
tiental werken een kleine retrospektieve van 
zichzelf te bieden. Daï is jammer, vooral 
omdat zij zich bij het tonen van enkel re
cent werk duidelijk laten kennen als jon
gens voor wie het kommerciële aspekt van 
hun kunst wat te belangrijk is. 

Maar kom, de tentoonstelling is uiteinde
lijk nog een manifestatie geworden zoals 
we er in Vlaanderen zelden een te zien 
krijgen. De principiële kritiek laten we dus 
graag achterwege omdat het getoonde werk 
essentiëler is voor een kunstenaar dan zijn 
kleinmenselijk falen, zeker wanneer diï 
laatste dan nog gekonditioneerd wordt door 
faktoren waar ons kunstbeleid én ons pu
bliek in ruime mate zelf de schuld van dra
gen. 

Eenendertig schilders betekenen evenveel 
kontrasten, al leggen sommige schilders het 
in hun braaf estetizerend werk niet op die 
kontrasten aan en al doet bievoorbeeld een 

Kamiel Van Breedam zijn uiterste best om 
met Vic Gentils juist niet te koniiasteien. 

Tot de brave estetiekers behoren Anne 
Bonnet wiens weik in 20 jaar nagenoeg 
niet geëvolueerd is en in feite in het de-
koratieve experiment is verloren geraakt. 
Mare Mendelson voor wie de materie be
langrijker is dan het plastische wat voor 
een schilder toch een grondige vergissing 
is, Delahaut die het koel abstrakte te eng 
blijft opnemen als een formalistisch sis-
teem en Guiette die met zijn zen-achtige, 
pseudo-oosterse schrifturen nergens levens
echte kontakten kan leggen. Al deze schil
ders doen hun werk grondig, de schilde
rijen zijn af en de techniek nagenoeg vol
maakt. Alleen de spanning, de inspiratie 
en de kommunikatiekracht ontbreken en 
dat zijn toch wel essentiële tekortkomin 
gen. 

Bij de figuratieven van de groep over
tuigt ons vooral Landuyt. In sommige wer
ken evenwel haalt de virtuoziïeit het op de 
inhoud, maar een schilderij als < Ramses 
mijn vriend » maakt veel goed. Dit feilloos 
geschilderde doek (niet eens erg groot) 
paart een sobere monumentaliteit aan een 
krachtige gevoeligheid. Rik Slabbinck toont 
zeer onregelmatig werk. De stillevens zijn 
sterk van konstruktie en kleurbouw, de fi
guren daarentegen doen mat aan en dra
gen zelden een echt menselijke dimensie. 
Slabbinck is onze modê-expressionist bij 
uitstek. En het is jammer dat hij het zeU 
weet en er gelukkig om is. 

Ook Bert De Leeuw heeft de rangen der 
figuratieven vervoegd, ergens in de grens
gebieden tussen schilder- en beeldhouw
kunst. Zijn te gewilde tragiek ontaardt ech

ter vlug in sentimentaliteit die traneiig-
heid wordt wanneer men de titels leest. 

Dan Van Seveien blijfi de eenzame. Zijn 
werk is daaivan een getuigenis : krachtige 
besloten vormen, mistieke en toth weei 
aaidse kleuien, een ascetisch stienge mspi 
raiie. Het pcifektionisme van Bemand 
Peire en Van Lint ontstijgt zelden de te«h 
nick. Guy Vandenbranden lukt daai wel 
jn. Zijn foimalisme gaat veider dan de 
vormen, zijn sekuurheid lieedt buiten het 
begrip af wei king. Zij voimen als hel waie 
de bazis \oor een vreemdsooitige, onwezen
lijke liiick : de poëzie van het kieatieve la
boratorium, van de vrije wetmatigheid. 

Een van de schilders die zich best aan 
de retrospektiev e-afspraak gehouden heeft 
is Jan Burssens. Vanuit een gestruktureer-
de tekening zien we zijn werk wegscheme-
ren, de figuur wowlt een schim, de schim 
een kosmische nevel, uit die nevel treedt 
een spookbeeld naar voren dat weei een 
figuur woidt. Wie zich misschien het minst 
aan de afspraak gehouden heeft is Vlerick, 
Hij toont goed geschilderd werk dat in zijn 
identickheid toch een flagiant gebiek aan 
vizie illustreert. Ook Paul Van Hoeydonck 
beperkt zich tot zijn « ruimtelijke perio
de » : fraai uitgevoerde pop-art met de 
verovering van de ruimte als centraal tema. 
Zijn space man heeft een dreigend < verove
rend > allure en zijn « Venus in de ruim 
te > probeert ons het sprookje van 
Prins Joeii Gagarin voor dat van de 
schone slaapster te verkopen. 

Prettig is het allemaal wel en de < school 
voor kosmonauten > konfronteert ons zelfs 
met een werkelijk toekomstprobleem. 

Dat de kontrasten die door de tentoon
stelling beoogd worden, vooral bij de in 
spiratief grootste talenten het duidelijkst 
zijn, ligt voor de hand 

Het raffinement van Pol Mara lost zich 
op in zeer mooie panelen die door hun 
fotografische effekten zeer direkt aangrij 
pend zijn maar hun realiteit verlengen tot 
een wazig, bijna poëtisch ervaren van de 

« bevreemdende weikelijkheid J>. Alccliins-
ky blijft het Cobra-ideaal tiouw, echier 
veel intenser beleefd nu en ook plasiihüi 
veel aanvaaidbaardei. 

Ook bij Maurice Wyckaert blijven de Go
bi a-invloe^en dooi weiken maar de schilder 
haalt ze uu hun abstrakte konteksi en ver» 
neikt /e in zeei kiachtige landschappen die 
tot het mooiste behoren van wji deze ten
toonstelling te bieden heeft. 

De monumentale kleurpastijen van Bi ara 
Bog-ait zijn overweldigend wanneei /i] op 
(oimaat blijven, worden zij kleinei dan 
worden het gekleurde gebakjes en geven de 
keukengeheimen van de schildei piijs, 
m.a.w ze raken niet uit de vert 

Dat jet Verheien en Vic Gentils naast 
elkaar geplaatst weiden heelt niet alleen 
iets te maken met hun gezamenlijke ahaar-
diging naar de biënnale van Sao Paulo; 
waarschijnlijk meer met het hoge niveau 
dat beide schilders kenmeik t Met zijn ver* 
stilde kleursituaties tast Jet Verheyeii naar 
het diepste wezen van de schilderkunst zelf: 
de warmtegraad en de suggestieve krachi 
van de kleur die niets dan kleur is (dus 
niet aan de anekdotiek van een vorm of 
woordelijke inhoud gebonden) De gewel
dige houtkonstrukties van Vit Gentils heb
ben wel een woordelijke inhoud, zij siaaa 
als wat men wel eens noemt « mijlpalen 
in de geschiedenis >, De wereld die zij op
roepen is er een \an kracht dinamiek, 
aardsheid 

Hun natuur is de abstiakte knsiallizatie 
(beter , abstraherende vermenging) van de 
twee hoofdtema"s die de hele vlaamse kunst 
gemaakt hebben : heidensheid en miviirk. 

Beeldhouwer Roel D'Haese benadeii de
zelfde wereld als Gentils, echter aktiexei en 
met meei agressiviteit Waai de zin voor 
expressie bij beide kunstenaars even groot 
IS, is het temperament verschillend. Ook het 
materiaal bevestigt de verschillen: neï 
kneedbare metaal nodigt uit tot eer ge
vecht, het houï is passiever 

NIC VAN BRUGGEN. 

trans van isacker 

BRUIDEfiOM VAN MIJN ZIEL 
Van Frans van Isacker bespraken wij des

tijds de twee lijvige, bij elkaar aanslui
tende oorlogs , familie- en zedenromans 
< De Wereld verandert > en < Maar alles 
komt terecht ». Buiten deze twee lijvige 
boeken schreef hij nog kortere romans en 
verhalen : « Kortstondige onthoofding », 
< Posthume Wandeling », « De reis naar 
Ispahan », die alle als kern en tema het 
familieleven hebben en de fantazie tot een 
minimum herleidend, uit de eigen levens
ervaring putten om ze in roman- of ver
haalvorm te objc'ktiveren. Ook in de jong
ste roman « De biuidegom van mijn ziel > 
woidt het familiale tema hernomen, maat 
waar het bijvoorbeeld in « Posthume Wan
deling » de man is die vertelt, is hiei nu 
de vrouw hoofdpersoon Bij het lezen van 
« De bruidegom van mijn ziel » komen re 
mmiscenties op aan de andere verhalen, en' ' 
zelfs bepaalde scènes roepen ei andere, ge-
lijkaaidige, uit vorig werk terug in het ge 
heugen. En toch is dit nieuwe boek jong en 
f lis De dingen die de auteur openbaart — 
hel echtelijk geluk, het familieleven zon-
dei oioie tragiek, zijn dezellde als vioegei 
Tn,\.xt het persjjektief is anders en dat geeft 
de indruk van een geheel nieuwe wereld : 
d( weicid der vrouw die haai vreugde uit 
spieekt om de/e geestelijke tii tizische vol
doening in voltrekking van hun liefde De 
viouvv begini haat veihaal op een middag, 
wanncet zij terugkeert van de universiieits 
stad waar ê haat jongste zoon heeft heen 
gebracht De dochter i.< een paar maanden 
gctcden ü;etrouwd een andere zoon stu
deert in Amerika Maai zij is nog mei oud 
en voelt zich evenmin zo : < Vandaag be

gint mijn tweede jeugd I ». Op het zolder
kamertje liggen de oude liefdesbrieven. Bij 
die dokumenten van hun eerste liefde be
gint dan het verhaal. Een verhaal met al 
de doodgewone dingen van een gezin : de 
kinderen, de loopbaan, kleine en grote te
genslagen. 

Doorheen dit alles ; de man-vrouw-ver-
houding, de héle liefde die voor beiden 
geestelijke en fizische noodzaak en aanvul
ling is geworden. Er gebeuren geen schok
kende dingen in dit boek en er staan geen 
grote problemen aan de orde, al geeft de 
auteur wel eens nauwelijk verholen kritiek 
oi sociale en religieuse situaties. Zelden la
zen wij zo'n zuivere hymne aan de liefde : 
de héle liefde, geestelijk en fizisch, Want 
de vreugde van bruid en bruidegom om de 
vereniging wordt door de vrouw jubelend 
bezongen. Daardoor tekent zich dit boek af, 
en verheft zich door zijn schone waarheid 
boven menig literair werkstuk met eenzij-
dig-erotische beklemtoning Hier wordt de 
weikelijkheid der liefde in al haar aspek-
len niet vervormd noch ontdaan van haar 
menselijkheid 

'. Juist om deze waarachtigheid woirit het 
verhaal ook artistiek zuiverder 

In een tijd waaiin de eerste de beste de
butant meent elke bladzijde te inoeicii vol-
propjDen met allerlei echte en schiiii|:)ioble-
inen, en waarin de platste gemeenplaatsen 
voor diepzinnigheden woiden versleten, 
doet de gezonde naluurlijkheiri van V,iii 
fsarkers boek hartverwarmend aan 

Flans Van Isackei « De bruidegom 
mijn ziel », Desclée De Biouwei, Bii 
ingen. 98 fr. • geb. ISO tr. 

van 
laae. 

f|lil|!|ll|l»|ffl|l!l-

/.o wandelen de spacemen van Paid Van Hoevdonck de yini'ite in ae,re<i'iie1 en 
oi'ihani^cn 'uei cte leken^ van huu .latclbi kmiiunkmii' I/• Dekijkcn in de lentoon-
sieiUng « Kuiurasie^i •( ö7 Hhilnci ktinsi m Helgie > 'oi 12 mei in hel Muzeum 

vuui Schone kunsien ie Antweipenj. 
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ANGLO-
DUTCH 
Het gaat ons allen aan, is een leuze die we in Vlaanderen maar al te goed kennen. 
Een andere zegswijze «Het hemd is nader dan de rok » is de distanciëring tussen 
binnen- en buitenlandse politiek, wat niet belet dat het grote wereldgebeuren 
ons toch allen blijft aangaan. Om echter in « familiale verhoudingen » te blijven 
kunnen we deze week best eens de kijker richten op de politiek van Nederland 
in europees verband. Dat is van belang, omdat Nederland dan toch het land is dat 
ons Vlamingen het nauwst aan het hart ligt en omdat we met Nederland Bene
lux vormen, de eerste vorm van europese integratie na de tweede wereldoorlog, 
welke vorm trouwens de E.E.G. in zekere mate tot voorbeeld strekte. 

De vervalsing, die aan de bazis van 
de belgische staat ligt, maakt dat onder 
andere Benelux niet is uitgegroeid tot 
wat men er van verwacht te of van be
paalde zijde wenste. Er is nog steeds 
geen institutionalizering van Benelux en 
regelmatig stellen we,een verschillende 
politiek van België en Nederland vast 
ten opzichte v / h europese integratie
proces, om ons tot Europa, te beperken. 
De traditionele gerichtheid van België 
op Frankri jk en deze van Nederland op 
Engeland spelen hierbij soms een rol. 
Zonder daaraan 100 % zekerheden vast 
te knopen is de aankoop Â an franse Mi
rage-toestellen door België een gevolg 
van deze « gewoontepolitiek », die ook 
in de zich wijzigende omstandigheden 
blijft nawerken. Dat door deze aan
koop de belgisch-nederlandse samen
werking in de sektor luchtmacht in een 
nog niet na te gane ma te in het gedrang 
komt spreekt vanzelf. 

Een ander verschil van benadering 
van buitenlandse politiek door beide 
Benelux-partners, hoewel niet altijd zo 
duideüjk, stellen we vast in de kwestie 
van de br i tse E.E.G.-kandidatuur. Ne
derland is een veel geestdriftiger voor
s tander van de spoedige aanvaarding 
van deze kandida tuur dan België. Ons 
land schijnt t rouwens in deze kwestie 
een dubbelzinnige rol te spelen, en he t 
is er met de politieke leemte die door 
de politiek-ekonomisch s t rukture le kri-
zis is ontstaan, niet op verbeterd. Toch 
kan men zeggen, dat de eert i jds s terke 

bindingen met Parijs nog nawerken, 
terwijl de sterke binding tussen Enge
land en Nederland eveneens een zij he t 
zelfs m a a r gedeeltelijke verklaring aan 
de hand doet voor de passie, waa rmee 
een anders zo nuchtere Luns de br i t se 
kandida tuur nastreeft en zoekt naa r 
tussenoplossingen, die én het b reken 
van het frans verzet moeten voorberei
den en vergemakkeli jken én terzelfder
tijd de huidige br i t se regering een zeke
re buiten- en ook binnenlandse rugge
steun of t roost zouden moeten bieden. 
Het neder landse opzet, om in samen
werking met Engeland, een soort asso
ciatie van Engeland en enkele andere 
kandidaat-leden in het leven te roepen, 
blijkt ook bedoeld te zijn geweest, om 
een wig te drijven tussen West-Duits
land en Frankri jk , die zoals we vorige 
week al noteerden, beide om ekono-
mische redenen kopschuw voor Enge
land als volwaardig E.E.G.-lid zijn. 

Het is t rouwens aangewezen, wan
neer men naar verklaringen van politie
ke gedragingen zoekt, de ekonomische 
faktoren te ontleden. Na in de zestien
de en de zeventiende eeuw vijanden te 
zijn geweest, waarbi j Engeland en Ne
der land om niet te loochenen ekonomi
sche redenen mekaa r de duivel aande
den in langdurige zee-oorlogen en ka
perprakt i jken, on ts tond e r in de 18e 
eeuw geleidelijk een toenadering, die 
door twee faktoren verklaard word t : 
enerzijds de konsolidatie (min of meer ) 
van hun koloniaal bezit over zee en an

derzijds de napolont ische veroverings
oorlogen in Europa , die Neder land 
een ti jdlang van zijn koloniale neder
zettingen afsneed en u i t e raa rd zijn eko-
nomie zwaar belast te . Het kalvinisme 
als bazis (in Neder land ipeer ingri jpend 
en s taa tsvormend dan in Engeland, 
w a a r de monarchie de s taa tsvormende 
faktor was en bleef) en als ekonomi
sche drijfveer zal deze toenadering wel 
vergemakkel i jkt hebben. Sindsdien is 
deze toenadering een t radi t ie geworden 
die zich op vele gebieden in Neder land 
uit, onder meer in de manie , om engel
se woorden in het taalgebruik b innen 
te smokkelen. De anglofilie was t i jdens 
beide wereldoorlogen en vooral t i jdens 
de jongste kenschetsend voor de neder
landse opinie. Maar vooral de ekono
mische bindingen zijn hier bepalend. 
De nederlands-bri tse samenwerking is 
bi j voorbeeld toch opvallend in de olie
winning. Een Sir Henry Deterding, ge
boren Neder lander , is voor deze situa
tie simbolisch geweest. Er zijn nog an
dere ekonomische terreinen, waa r de 
bri ts-nederlandse ekonomische samen
werking en binding van grote omvang 
of belang is. Deze banden kunnen dus 
een verklaring aan de hand doen voor 
de « passie van Luns » waarvoor men 

te Brussel (met dit u i tgesproken blind-
zijn voor niet franse invloedssferen, die 
deze stad als het ware beheks t ) niet he t 
mins t toegankelijk schijnt te zijn. 

We menen uit wat voorafgaat wel in 
zekere mate een verklaring aan de h a n d 
te hebben gedaan. Als we er nog a a n 
toevoegen dat Neder land van de b r i t s e 
toetreding voor zijn ekonomie voorde
len verwacht , niet alleen als beloning 
voor de toegezegde s teun doch ook als 
gevolg van de reeds bes taande ekono- • 
mische integrat ie en s amenwerk ing , ' 
dan kan men de hardnekkigheid waar
mee Luns een t i jdlang zijn plan tot br i t 
se associatie verdedigde nog beter be
grijpen. Dat deze vorm van associatie in 
br i t se ogen genade vond, hoewel Wilson 
aanvankeli jk u i tdrukkel i jk het « al les 
of niets » had gezegd, wijst wel op de 
verzwakte pozitie van Engeland tegen
over de E.E.G. in het algemeen en 
Frankr i jk in het bi jzonder. Deze ver
zwakking vloeide vooral voort uit de 
ekonomische nood van Engeland, die 
zich t i jdens het bewind van Wilson ma
nifesteerde en uiteindelijk leidde tot d e 
br i tse ponddevaluat ie en de vervroegde 
afbouw van de br i t se s teunpuntenpol i -
tiek ten oosten van Suez. 

In Israël werden honderden Arabieren aangehouden, verdacht van lidmaatschap 
van de verzetsorganizatie « Al Fatah ». De gevangenissen raken vol. Op onze foto : 

appel in de gevangenis van Jenin. 

I)e eerder zeldzame berichten die de 
geschre\en en gesproken pets laat doar-
sijpelcn over het internationale leven 
kunnen \^e\ eens de indruk wekken dat 
daar — in tegenstelling tot hel binnen
landse politieke leven — alleen grote 
krachfliinen belangrijk zijn. Het tegen-
ovf' • ' ' is echter \m^{. Wie iets. van 
ges weet, zal zich herinneren 
dat iiii-: Mitl zo heel, heel lang geleden, 
de hu\vel)|kspohtiek een uiterst belang
rijk ge(K"''" " '̂  ' '" het europese poh-

v^as zijn (enige) zoon geen spelend jon
gentje (plajboy) geworden, dan was 
wellicht ook deze « huis-raacht » niet 
verdwenen. De faktor, het persoonlijke 
en intieme teven van 'n mens is. hoe ont
zettend belangrijk ook, uiteindelijk toch 
té onberekenbaar om een beslissende 
plaats te mogen innemen bij de « onbere
kenbare » faktoren. Maar hoe onbere
kenbaar ook : buiten beschouwing laten, 
vergeten is in geen enkel geval te vcrant-
\\o'>ri!pp. Niemand kent de juiste ver-

lijkbeid (de langzame beweeglijkheid in 
de oerwouden is het voorrecht van zijn 
infanteristen), hun grotere vuurkracht 
door artillerie en bombardementen. Om 
dit te doen moest hij zijn eigen voorkeur 
en de leidinggevende leer van Mao over 
de guerrilla-taktiek, die wacht tot de 
steden als rijpe vruchten vanzelf vallen, 
opgeven. Zo iets konden blijkbaar ook 
de amerikaanse computers nog niet be
rekenen. Zijn beslissing was in een ze
kere zin onberekenbaar. (Om zéér kri-

ONBEREKENBARE FAKTOREN 
tie'.^r !( M'ii T-„ ,1,1 ,],is de echtelijke en 

tden san de grote-
cen uitzonderiijk 

lart en vrede 
ik vaderland, 

D l l 
re t 
belang hadden \ 
in ons gemeen, 
Hiiropa. 

Tn zoverre de vorsten praktisch uitge
storven ziin, IS dit onberekenbaar ele
ment in de internationale politiek \er-
dwenen. Maar enkel en alleen « inzo-
verre » ! Er zijn ten slotte nog « vor
sten » in de industriële wereld : denk 
aan de zeer recente geschiedenis van de 
firma Krupp. Was de overleden Alfried 
een gelukkig gehuwd man geweest, en 

houdingen in de familie Kennedy, 
niemand kan ze dus «in rekening» bren
gen, maar niemajid mag ze vergeten. 

Onmiddellijk beslissend is echter, in 
elke leidinggevende figuur, de persoon
lijke daadkracht, het persoonlijke in
zicht, iets wat bestaat uit « moed » en 
« verstand » maar verder reikt dan elk 
van beide. En ook daaraan doet men ons 
voorbijzien. Toen Giap zijn offensief lan
ceerde tegen meer dan honderd steden, 
dorpen en steunpunten van zijn tegen
standers, schakelde hij knap berekend 
de sterkste troeven van de amerikaanse 
strijdkrachten uit : hun vlugge beweeg-

tische lezers tevreden te stellen : in de 
aktuele stand van de wetenschap, of van 
de verantwoordbare kennis !). 

De beslissingskracht ligt altijd in een 
persoon, maar de daadkracht waardoor 
die beslissing moet uitgevoerd worden 
ligt in tallozen. In een geheel volk, in 
een koalitie of in een klasse. Gedachten 
en plannen alleen zijn onvoldoende : 
ook voor wie het russisch volk, of de 
volkerengroep die nu de Sovjetunie 
vormt alle goed toewenst is het duide
lijk dat de ideologie die deze landen 
vormen wil, dat de ekonomische plan
ning'die aan die ideologie beantwoordt 
ten slofte niet heeft bereikt wat zij zich 

heeft voorgesteld. Geheel Rusland van 
elektriciteit voorzien heeft niet, zoals 
Lenin meende, de omvorming van al 
deze volkeren en mensen bewerkt. Zoals 
in de mens meer is dan de psicholoog 
zien en berekenen en wellicht ook aan
voelen kan, zo is in een staat, in een volk 
méér dan een socioloog, meer dan gelijk 
welke deskundige berekenen kan. Louter 
militair-technisch bekeken is de oorlog 
in Vietnam zelfs geen probleem : de 
reusachtige macht van Amerika beschikt 
nu over voldoende tijd om zich volledig 
in te zetten en dan maakt Noord-Viet-
nam, zelfs mét China geen kans. Maar 
niemand kan weten of de amerikaanse 
mensen dit zullen kunnen dragen, nie
mand weet wat de Vietnnmezen wél 
kunnen dragen. En het is zeer waar
schijnlijk dat alléén de vuurkracht nooit 
over de uitslag van een oorlog heeft 
beslist... 

Onze berichtgeving is een berichtge
ving over het uiterlijke gebeuren — en 
dat kan ook moeilijk anders. Wat wel 
anders zou kunnen is : dat voortdurend 
aandacht gewekt wordt voor het ver
rassende, voor het onberekenbare, maar 
dat dan veel dieper ligt dan het uiterlijk 
sensationele. Sensatie leidt af, aandacht 
wijst aan. En het is nodig dat steeds 
weer gewezen wordt op wat het belan? 
rijkste is : de mens als enkeling, de 
mensen als volk. Niet dat een paar viet-
kong-pantsers tot tachtig kilometer van 
Saigon genaderd zijn is belangrijk. Be
langrijk is : welke planning zit daar 
achter ? Belangrijk is : wat betekent dit 
en — misschien vooral — wat betekent 
dit bericht ? 



Tot loor enkele tientallen ]aien was de beoefening van de familiekunde bijna uitsluitend 
het vooirecht lan adellijke families.Zi] hadden er de ti]d, de middelen en de ambitie vOor^ 
F) IS in Vlaanderen echter veel veranderd. De algemene vooruitgang bracht sociale voor
delen, mateuele welstand, een hogere en een algemeneie ontwikkeling. Ook de gewone 
mm heeft belangstelling voor zijn afstamming, de ooispiong van zijn naam, de gesüiie-
denis lan zijn familie. 

Jedoe/n nept dat er « eigens » eeuwenoude dokumenten bewaaid ayjiden Men heeft 
al Lcl fcin lioien 'ipieken over doopiegtsteis, registers van de burgeilijke stand, enz 
Hef IS echter ongelooflijk hoe dikiuijls — en dat was ook zo ten jare 1500 en vtoeger —• 
een burger op officiële lijsten komt Deze lijsten zijn voor een deel m <X>ede bewanng. 
Icdeieen kan er in gaan snuffelen : het opmaken van een stamboom is niet meer ues,s,e-
Icgd aan enkele hf ooiieclilen, maar voor ieder die er ambitie voor heeft en ei de nodige 
tijd in ml si l( Il het is niet eens een duw hobby! 

WAAROM ZELF GEEN 
STAMBOOM OPMAKEN? 

F A M I L I E G E S C H I E D E N I S 

Dt, l i imlicgcschicdcnis is een l e \ endc b iok 
Weikclijkhtid, \()or/ ien van het noodz.ike-
li jke schciiljc romant iek H e t plaatst t ik 
van onze \ o o i o u d e i s te rug in de tijd en 
he t midden waar in zij leefden, waai in ge
streefd, geleden en gezegcMeid hebben 

Een \ e r a n t w o o r d e familiegeschiedenis 
k a n \ a n icdeie f imihe — lioe nedei ig ook 
•— samengesteld woiden Elke familie kan 
o p verdienstelijke personen bogen, zoals 
h o u t e n s elke « giote » familie eigens een 
zwart schaap heeft zitten. 

STAMBOOM 
De u i iwcikmg van genealogische gegc\ens 

waa ib i j , u i tg i ande ^an de oudst gekende 
s t a m \ a d e i , lUe afstammelingen tot op he
d e n wolden veimcld die dezelfde familie
n a a m dragen, noemt men een s tamboom 
Voegt men daarbi j ook de afstammelingen 
van de vrouwelijke naamdiage is , spieekt 
m e n \ a n een parenteel 

El zijn velschillende manieren om een 
s tamboom voor te stellen De gekendste 
wijze is de tekening \in een boom waai-
bi j s tamouders tussen de woitels te Miideri 
zijn en de huidige geneiat ie bovenaan aan 
twijgen en blaadjes hangen Men kan het 
ook doen onder de vorm van een afstam-
mingssthema of met geslachtshjsten Deze 
vormen zijn meer wetenschappelijk verant-
woo id 

Men kan in plaats van te vei t iekken met 
d e oudstgekcnde vooivadeien beginnen met 
zichzelf, en aldus een kwi i t i e i s iaa t o p m i -
ken 

Eerst en vooral gaat u op zoldei of bij 
t an te Mai ie Antoinet te in de familiekoffer 
o p zoek naar alle dokumenten die iets te 
maken hebben met uw familie Misschien 
ben t u de enige die ze nog kan redden na 
u gaan ze misschien naar de kachel H e t 
zijn er heel wat geboorte en doopki i i i j c» , 
eerste en plecht ge kommuniepicn t )es eei 
ste H Misaandenken, her inne i ingen aan 
pi lestei wijdingen t iouwbrieven a inkon 
digingen, telegiams bedankin<>cn k ian te 
knipsels blieven, belastingsfoiinuliercn, 
koop en vc ikoopik ten huv\e l i ]kskontnk 
ten testamenten, l idk ia r ten , dipl'"'m i s, 
s<hooiiiitsla<;cii I imilu [)oniet len f o l o s v a n 
gialsieiu n tiiz 

Ai dc/e dokumenten bevallen zeci waar 
dcvolle lillenmatie« over uw huidige fami
lie en uw vooioudeis Laiei — en nu — 
kan men ei vooi een gioot gedeelte de ge 
schiedcnis van hen mee samenstellen 

De/c dokumi men woiden eigens bewai rd 
en siclsclm mg Iji) het « dossier » van de 
be l iokkene t^esiokcn 

Xüoii leci u l)e<,iiu dient u Ie m l o i m e 
rci I \i<)e^ei leeds icmnnd \ in inv 1 imi 
lie /u i l bezig gehouden heeft met het op-
n n k e n v ni een -.t iraboom Zijn gegevens 
clienin echlei zoig\ukliL aekoimolee id te 
wolden 

\ cl I u leii t i / i i iK l ing l anu l i ep ipKrcn 
bijceiii,ei, u i d heell k m u veidcr met de 
tien] i u li |kst tabellen Deze tabellen beius-
teii 111 hel 4emeeiHeli)k uil i iel (in veel ge 
vil 1 \cil)ondeii i in her piovmciaal ar 
el I II ie_,cl IV It i x i so (n i l | k i i i iciplc 
j,iii^ i in biiiK iisi i null is edi iei veib(><l(jn, 
t e n / i | \ooi l ii)ellen die o u d t i d in 100 p a r 
zipi L'itlicksels kunnen erhtcr veikicgen 
wolden De o])sicllin<4 van deze tabellen 
laat SOI IS l< ueiis(ii o\ei In veel <>evallen 
vmdl iiK n mets voor de jaren van 1706 tot 
ISO I oi t u e a 1840 zijn de familienamen 

alfabetisch op slechls de eeiste letter ge-
langsehikt, zodat men Janssens kan \ i n d e i 
na Joossens 

Vind t u familieleden in de/e tabellen, 
dan noteert u alle naamdiagers op een hjst 
en di t VOO' de drie soorten akten (gebooi 
t e , huwelijks en ovcili jdensakte) 

Daarna gaat u op zoek naar deze ver
schillende akten, waa iop u v\eer meer in 
l ichtingen zal v inden Begin echter met de 
huwelijksakten, ga veider met de gebooite 
akten en eindig met de oveili jdensakten 

Tens lo t te kan u een eerste overzicht op 
stellen aan de h a n d van de gegevens die u 
verzameld heeft U bent dan al opgeklom 
m e n tot het jaar 1796 

H e t komt meeimaals voor da ï er in de 
verschillende akten gewijzigde schiijfvMjzen 
van de naam vooikomen Noteer dan de 
afwijkende vorm met de b ron en neem 
slcchffi de schiijfwij/e van de gebooi te ik te . 

Vcigeet niet dat de pastoors ook regis
ters hebben v\aaiin waardevolle inl ichtin 
gen staan (doopakten, huwelijk oveili jden, 
maar ook de naam van peter en meter, ge
tuigen aard van de begrafenis, e n z ) . 

H e t adres van uw voorouders heeff ook 
belang in het k idas ter vindt u dan weer 
inlichtino( n ()\ii de a^id v m de bc/ i t tui 
een, de s t iud enz van uw vooioudeis . 

P A R O C H I E R E G I S T E R S 

Heel wat veider dan de bu ige ih jke lijs
ten g i i n de parochieiegisters 

H e t koncilie van T r e n t e vooizag leeds 
da t de pastoors doopakten moesten opteke
nen Reeds in 1411 vindt men het besluit 
van de bisschop van Nantes, waaibi j l>evo-
len weid de dopen met aandu id ing van 
peter en meter op te n t m t n 

In de kerkrekeningen kan men ook d e 
kosten (en dus ongeveer de da tum) voor 
begi ifenis speciale missen, enz terugvin
den 

In ons land jjestaat er nog geen globale 
inventaiis van de parochieregisters fn Ne
der land en in I iankrufk echter wel Heel 
wat paiochicregi ' ters liggen samen mei de 
gemeenteicgisleis in de iijksarchicven An
dere vindt men nog bi) de parochiale over
heid of zelfs lji| pa i t ikul ie ien 

L I J S T E N 

Lr s m n de fainiliekundige eehtei nog 
verschillende andere bronnen ter besdtik 
king l i j d e n s het oud regime weiden ge-
legeld tellingen uitgevoerd Zo treft men m 
de kanselaii jaichicvcn dokumen ten vooi een 
bepaalde stieek in stedeli|ke en gemeente
lijke auh i cven voor bepaalde plaatsen Ge-
lukkis; zijii er verschi lkndc lijsten w i i i b i j 
de naam werd ge i iouc id m <lie dii^ \ i 
de fTmilie\o!!>ei v in sjioot nu t kunnen 
ZIJl l 

We geven liiei een koi te opbomming van 
de hj-'ten die kunnen opgezocht woiden • 
tellingen v ui jjcisoncn boven de 6 jnar; 
telliii<,en van weeibaie mannen (18 tol 60 
jaai) soms worden deze lijsten aangeduid 
als nionsteirollen — zij komen veelvuldig 
voor in de 16 en 17de eeuw lijsten van 
notabele personen lijsten van sterfhui/cn, 
l i js tm vin iiinen v i n de parochie sn lat-
schouwm (11 li|s(cii VIII het hooldgeld 
(hootdeiijke bchsiii ig) lijsten van het 
maalgeld bij molenaars, de kohieien \An 
point inge en zeltinge 

Vooi opzoekingen lot 1800 k m men ook 
gebiuik mi k en van beias t ing 'dokumenten 
de hypoteekbewaiing het kadaster, het no

tariaat , d e geiechtei l i jke aichieven, de re

keningen en begiot ingen van keiken, ge
nu enten en steden, de militie- en kiezers
lijsten en veider nog van de pers, a lma
nakken, en jaai boeken. 

P A L E O G R A F I E 

O p zoek m II de geschiedenis van zijn 
vooivadeien zal de tamilievoiser niet i l -
leen sloten op geogiafische moeili jkheden 
Een van de l i inderendste obstakels is het 
ontcijfeien van oude dokumenten Maar 
juist dat , de moeite die men moet doen 
om iets te beieiken, maakt het lezultaat zo 
waaidevol De paleologie is de wetenschap
pelijke studie van het schiiftwezen in het 
vei leden Zij bestudeert het schnft en de 
omstandigheden die het vervaardigen van 
het schuftweik hebben beïnvloed zij spoort 
de samenhang tussen de omslandigheden 
o p en gaat de wijzigingen na die zich d a i i 
bij in de loop der t i jden hebben vooi ge
daan 

Een m m of meer grondige kennis van de 
paleogiafie zal voor de familiekundige een 
grote tijdswinst bclekdieii bij zijn opzoe
kingen 

l ( / ( n \ in oud s d m l i is lu U O'-IL 
p h i t ^ een kwestie van pi iknjk 

De eeiste stap van elke familievoisei na 
het oveizi tht aan de h a n d \ a n akten van de 

burgerl i jke stand, is de raadpleging van d e 
hoofdzakelijk in het Latijn opgestelde pa
rochieregisters. H e t zogeheten keiikenlatijn 
met de steeds weerkeiende afkoitingen e a 
formules lev ei t meestal na zeer koi te t i jd 
geen moeilijkheden meer op wat het be 
grijpen betreft vooi diegenen die geen Lai 
lijn studceiden 

Men kan echtei reeds veel ontcijfeien 
door veigclijking Raden is uit den bo/e . 
Geen enkele aichivaiis zal, indien hij meik t 
dat hij niet om d e have ikHp woidt geiaad-
pleegd, zijn h u l p weigeren bij het ontti jfe-
l en van moeilijke stukken Onleesbare tek
sten kunnen soms wel ontcijfeid worden 
door projektiie van de mikiofilm 

G O E D E M O E D ! 

H e t spreekt vanzelf dat men op twee 
S d u e maanden hiet klaar komt met zijn 
stamboom of kwait ieistaat \ e i s ch i l l ende 
uitstapjes naar plaatsen van waai uit uw 
voorouders emigieeiden zullen eveneens 
noodzakelijk /ijn En vermits de meeste ar
chieven slechts toegankelijk /ijii tijdens de 
werkuien zal een gioot gedeelte van uw 
vakantie er in opgaan 

\\\e echtei de/e n idelcn niet bel inniijk 
genoeg acht en aan de slag te gaat zal 
echter een boeiend hobby beoefenen da t 
hem te \cns heel wat over ons volk zaï le
ren 

De h u l p van een gespecializeerde orga-
nizatie is in de meeste gevallen onontbeer
lijk, omdat er telkens weer nieuwe moei
lijkheden opdagen Gelukkig bestaat ei zul
ke vereniging Zij geeft een tweemaande
lijks tijdsehiift uit, waarin men waaide-
volle gegevens kan vinden ook voor de 
wapeiikunde en de naamkunde Zij heeft 
een vraag en antwooiddienst en rieht geie-
geld kuisussen m 7ij stelt in verschillende 
archieven regelmatig specialisten ter be
schikking Het l idmaatschap kost 275 fr per 
jaar Inlichtingen bij « Vlaamse Veieniging 
voor Famil iekunde », Ommeganckstiaat 2a, 
te An twei pen 

Verder is er een uitgeveiij die gespecia-
Iizeeid is in het uitgiften van boeken m 
verband met de familiekunde Zij herdi i ikt 
ook wei ken die eeuwen oud zijn Inlichtin
gen bi) « Fimi l ia et Pati ia », Handzame 
(XVest \ h a n d e l e n ) 

Tekst . B E R T S I E L N H O E I S . ] 

In de stamboom klimmen betekent meteen : een zoektocht door oude folianten 
en vergeelde dokumenten Het betekent ook een ietwat weemoedige pelgrimage 

naar de tust en de stilte van vioeger eeuwen. 
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beyi^i 
ANTWERPEN 

DRINGENDE O P R O E P 
PETERSLIJSTEN 
Het is mogelijk dat we als dit num-

n e r verschijnt nog enkele naniei; 
op de peterslijsten moeten hebben 
om geldig naar de verkiezingen k' 
gaan in ons arrondissement. Daar 
<.m, begeef u nog vandaag naar het 
selcrelariaat der afdeling t )ude 
Koornmarkt 2s' « Scheldehof « w a a r 
de lijsten ter ondertekening liggen 

GETUIGEN TIJDENS DE 
TELLING 

Waeht niet met u op te geven 
aan het sekretariaat van uw afde
ling. Doe het dadelijk. Tel. sekre
tariaat afd. Antw. Stad 32.81.01. 

KOLPORTAGE 
In sektie Noord van onze afd -

Ing op zondag 17 maart . \'ergeze!d 
door mikro-wagen N'ertrek lokaal 
ï i j l , St. Jansplein 22, Antwerpen 
om 10 uur 

BIERAVOND 
Hedenavond i' maart in onze sek

tie i\oord in lokaal Tijl Nooraf-
gaandelijk in de namiddag stap
pen de simpatizanten op achter cit 
\ .1'.-harmonie die een tochije 
maakt doorheen de middenstad 
met halte lokaal Tyrol en weer te
rug. Tijdens de tocht \erkoop met 
blad « Wij o. 

KERMIS DER 
VLAAMSE HARTEN 

On/.e afdeling steunt ten xolle het 
prachtige initiatief van de inrich
ters .an het grote feest « Kermis 
der Vlaamse Harten » op 30 maart , 
51 maart en 1 april a s. in de gro
l t :« Harmonie/.aal » te Antwerpen. 
Er is een grote tombola aan dit 
feest verbonden met prachtige prij
zen. 1ste prijs een wagen, ü e op 
brengst gaat naar Vlaamse Verenl-
fi.ng xoor Jeugdzorg. We helpen 
mee ! Lootjes 50 fr. per biïckje ver 
krijgbaar op het sekielariaat der 
afd. Oude Koornmarkt 28, Antwer
pen. 

VAST SEKRETARIAAT 
Het sast selvretariaat der afdeling 

Antwerjien stad zal het 31 maai t 
gedurende gans de maand 
maart de gan.se da^ toegankelijk 
zijn, op de volgende uren : van 8 
uur .10 s nior;,,ens tot U> uur .50 in 
de namiddag Donderdags tot !'.• 
uur, /.aterdig en zondag gesloten, 
'lel. 32 8101 sekretaris M Coddé 

VU-JONGEREN 
GROOT-ANTWERPEN 

Op dinsdag 12 maart te 20 utu 
stipt, sjireekt xoor de \ U-JO (iioot-
Antwerpen in lokaal « t Blazoen >•, 
(«emeentestraat ,ï te Antwerpen Hu
go Schiltz. Nadien groepsgespiek 
over verdeie uitbouw van de orga
nisatie. 

Jongeren tussen t(i en 30 jaar zijn 
welkom op deze besloten bijeen
komst. 

Borgerhout 
KERMIS 
DER VLAAMSE HARTEN 

Velen begrepen hun plicht en 
aarze lden niet loten voor verder-
ve rkoop af te halen bi] de vr iend 
Bert Verbeelen, Jozef Po.senaer-
s t r aa t 37, tel. nr . 35.57.08. 
SPECIAAL DIENSTBETOON 

/oals reeds dikwijls meegedeeld 
kan men zich steeds tot een van 
onze mandatarissen wenden in ver
band met sociaal dienstbetoon. 

Doch nu moeten wij allen aan 
dienstbetoon doen door te ijveren 
en te propageren voor de Volks
unie. 

Het gaat niet op dat hiervoor ie 
der afzonderlijk wordt aangespro
ken of geschreven. Zoiets moet vrij
willig en spontaan gebeuren. 

Aarzel dus nici langer en deel hel 
afdelingsbestuur mee in welke ma
le je wil en kan mee werken. 

NV'ij rekenen er ten stelligste op 
dat onze leden aan ieder oi)roep 
zullen gevolg gexcn. 
IEDER ZONDAG 
KOLPORTAGE 

Nu meer dan ooit moeten wij d 
propaganda verzorgen en daarom 
heeft deze afdeling beslist drie ach 
tereenxolgende kolpoilages te hou
den. 

Morgen zondag komen wij bijeen 
aan het Moorkensplein (gemeente
huis), op zondag 17 maart bij Fran> 
l>lrks, Karel \ nn den Oexeislraat 
2ii en /oiuiag 24 m a a n bij Bert \ er-

beelen. Jozef Posenaerstraat 37, tel
kens om 10 luir. Met de mikrovva-
gen voorop trekken wij door de ge
meente. Einde zoals steeds voorzien 
tegen 12 uur. 

AUTOKARAVAAN 
Zaterdag 23 maart houden wij 

een autokaravaan in onze gemeente 
met het oog op de wetgevende ver
kiezingen, eveneens met onze mi 
krowagen voorop. 

Bijeenkom.st ie 14 uur 30 aan de 
Bikschotelaan, nabij de (ïilschotel-
lei en te Boelaerjiark. Het mag en 
zal geen flop worden. 

Byrcht 
GROOT VOLKSUNIE-BAL 

Zaterdag, Iti maart, in zaal De 
Ster, Kaai 19, te Burcht, sjieelt het 
orke.st De Romeos ten dans. Inkom 
30 fr. 

Aanvang 20 uur. Enkele onzer 
antwerpse mandatarissen hebben 
reeds hun aanwezigheid toegezegd 
l ' ook kunt door Uw aanwezigheid 
l 'w penning bijdragen tot het be
kostigen van onze verk:ezings.strijd 

Al onze leden, vrienden en sim
patizanten uit de omtrek worden 
xerwatht . 

Deurne 
MEDEWERKING BIJ 
KOMENDE VERKIEZINGEN 

Personen die bereid zijn ak-
tief mede te werken bij de ka
mende verkiezingen worden x'er-
zocht d r ingend hun naam op te 
geven aan de h. Hilven. d e n . 
Slingene.verlaan 117, Deurne . tel. 
3t).t)().38 iedere we rkdag tussen 
18.30 en i;).OÜ u. 

Ekeren 
ALGEMENE 
LEDENVERGADERING 

Deze zal i)laats hebben op maan
dag II maart 1!)(>S te 20 uur in liet 
lokaal Bonten Os. Kajielsesteenxvcg 
3JI te Ekeren Donk. Bespieking 
verkiezingen. 

Herenthout 
LEDENHERNIEUWING 

Op twee namiddagen xverd de le
denhernieuwing afgexx'erkt: Nog een 
vijftal aanwinsten en ons 100 ste lid 
is ingeschreven. 
VOORBEREIDING 
VERKIEZINGEN 

\ orige zaterdag kwam het be
stuur der afdeling bijeen. De taken 
voor de komende dagen en weken 
werden besproken en vastgelegd. 
l')en grote inzetbereidheid werd 
vastgesteld. Verscheidene initiatie
ven om een effektievere en meer in
slaande pro]->aganda te voeren xver-
den genoteerd. Ook het inrichten 
van een grote meting wordt ge
pland. 
STEUN 

Alles laat voorzien dat het een 
korte maar harde kiesstrijd zal 
worden. Daarom moet alle moge
lijke steun gemobilizeerd xxorden 

Leden die ons effeklief steimen 
xxillen kunnen dit doen hetzij door 
oxerschrijving op bankrekening nr 
132.(1499!), N'laams Steunfonds, Kre 
dietbank Herentals, hetzij door het 
overhandigen van hun persoonlijke 
bijdiage aan een onzer bestuursle
den. 

Herentals 
KANTONNAAL KIESFONDS 

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

Eerste doel : 100.000 fr. bijeen 
biengen. Bijdragen op de rekening 
nr. 132-04999 van het « N'laams 
Steunfonds » - op de Kredietbank 
te Herentals of aan de bestuursle 
den van de afdelingen 
DIENSTBETOON 

Senator NN iin Jorissen, elke 3de 
maandag van de maand Ie 18 uur 
.V) in hel zaaltje naast de Zalm. 
(".rote Markt, te Herentals 
KANTONNALE WERKING 

Het bestuur van de V U.-aldeling 
xergadert tans elke zondagvoormid
dag (e 11 uur in het gewoon lokaal. 

Kapellen 
H. SCHILTZ SPREEKT 

Op vrijdag l.'i maart te 20 uur in 
het « Stalleiilioi «, Kapelse^traat b\, 

spreekt H. Schiltz voor de Vlaam
se Vriendenkring Kapellen. 

Hoboken 
KOLPORTAGE 

Zondag te 10 uur vertrek x-oor on
ze maandelijkse kolportage aan zaal 
Breugel te Hoboken. 

Lier 
FEEST VAN DE OMROEPER 

Als steun voor dit vlaams-natio-
naal streekblad gaat op 23 maart 
xoor heel het ar r . Mechelen het 
feest van de omroeper door. Feest
zaal : Technisch instituut, Kruisbo-
genholstraat. Lize Marke met haar 
betaamd dansorkest zorgt voor de 
stemming De Lierse beatgroep 
The young generation zorgt voor 

een apartje voor de jonge lui. Stem
mige bar voor de niet-dansers. In
kom 50 Ir. 

Inkomkaarten bij : 
Frans Lachi, Berlarij 40 te Lier, 

03-701443. 
Bob Dosfel, Kleine Barreelstraat 

SO, Mechelen. 
Michel Servaes, Empalnlaan 28, 

iMechelen, 015-19139. 
Lode Van Dessel, Zandvekenvel-

den 8. Nijlen, tel. 03-708276. 

Merksem 
KERMIS VOOR 
VLAAMSE HARTEN 

Een boek ie lootjes kost 50 fr. Er 
is een auto en vele andere mooie 
jirijzen te winnen. Boekjes met lo
ten in Tvl en bij onze bestuursle
den. 

VERKIEZINGEN 
leder die begaan is met de goe

de uitslag xan de verkiezingen voor 
de Volksunie moet nu het zijne bij
brengen. Ieder donderdagavond is 
xergadering in Tijl. Die meer xvil 
xxeten over de verkiezingsaktie stel
le zich in xerbinding met het se
kretariaat, tel. 45.57.77. 

Wie xverkelijk geen tijd heeft of 
om andere redenen niet kan hel-
\wn, kan linancieel bijspringen. In 
l'yl hangt een intekenlijst en de 
jiost-chek van Frans Geens is nr 
9992.39. 

VOOR DE PROPAGANDA 
Wij danken reeds de vele goede 

xrienden, die onmiddellijk en zeer 
goeil onze eerste ojiroej) om finan
ciële hulp in deze verkiezingsstrijtl, 
hebben beantwoord. 

ONZE VROUWENAFDELING 

Die begrijpen zeer goed. Te mid
den van de verkiezingsstrijd op 
xxoensdag, 20 maar t a.s. te 20 uur 
30, beleggen zij in ons lokaal Tijl, 
een avondje met worstenbrood of 
apjielbrood naar verkiezen. Zij wil
len het hunne bijdragen, te midden 
xan deze dagen van werk en strijd, 
om de sfeer te scheppen, die de 
\ olksunie naar een schitterende 
overxvlnning zal voeren. 

RAAMAFFICHES 
'>i.)als gebruikelijk rusten onze 

mannen \nn de propaganda niet, ze 
geven zich volledig. 

Ook xvij kunnen ons steentje bij
dragen of hebben wij soms nog ge-
burenvrees .' De slogan « Zeker is 
zeker >> indachtig, zullen wij aan 
ons raam de affiche van de Volks
unie plaatsen. Dat is nog steeds de 
beste projiaganda en hier bestaat 
geen kans tot overplakken. 

Raamaffiches aan te vragen bij 
ons bestuur. 

VOOR ONZE NIEUWE LEZERS 
Hierna de adressen van bestuurs

leden-mandatarissen, waar men 
steeds terecht komt voor sociaal 
dienstbetoon en desgex allend ook 
kan lid worden van de Volksunie. 
Lidmaatschap 50 fr. per jaar voor 
liet hoofdlid (gewoonlijk gezins
hoofd); mogelijke bijleden 20 fr 
Juul Dillen, Buurtspoorxveglei 87, 
tel. 35.09.28; Frans Dirks, Karel Van 
den Oeverslraat 26. Tel. 36.38.91 
en Bert Verbeelen, Jozef Posenaer
straat 37. Tel. 35.57.08. 

BRABANT 

Mortsel 
VLAAMSE KRING 

In ruil voor ons traditioneel voor
jaarsbal nodigen wij al onze leden 
en simpatizanten uit deel te nemen 
aan Kermis der Vlaamse Harten ; 
het groots galabal van « Harten-
troef ,11 op 30 maart te 21 uur (bij 
drage tj fr.) de klein-kunstavond 
(i Sjielevaren op Vlaamse baren >> 
o|) 1 april te 20 uur (inkom 50 fr.) 
en trekking van de reuzetombola. 

Beide feesten in de zalen van de 
Harmonie te Antwerpen (tram 7 en 
15). 

Bestel nog tijdig uw kaarten bij 
VVim Claessens, Liersesteenweg 197, 
Mortsel (tel. 51.39.09). 

Laken 
ALGEMENE MOBILIZATIE 

Iedereen die 3 Volksunieërs in 
de Kamer xvil 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). 

Zaventem - Nossegem 
BESTUURVERKIEZING 

De (toegelaten) bestuursverkiezing 
van 29 februari gaf volgend rezul-
toot : ere-voorzitter : Bob Maes, 
Parklaan 14, Zaventem; voorzitter: 
Walter Gusen, Henneaulaan 75, 
Zeventem; sekretaris : Willy Bue-
Icns, Pajiierfabriekstraat 13, Zaven
tem (tel. 202.)92); jienningmeester : 
Theo Beenders, Leiivenbaan 39, Za
ventem; propaganda : Jaak De Bor
ger, Watertorenlaan 18, Zaventem; 
organizatie : Joris tjoditiabois. Mo
lenstraat 42, Zaventem; verantwoor
delijke voor Nossegem : Hendrik 
Geilens, Namenstraar 57, Nossegem. 

St. Genesius-Rode 
Alsemberg 
VOLKSVERGADERING 

Onze afdeling organizeert op 
woensdag 27 dezer te 20 uur in de 
zaal « De Zwaan » te Alsemberg, 
Pastoor J. Bolsstraat, een volksver
gadering waarop o.m. onze volks
vertegenwoordiger Vic Anciaux het 
XX oord zal voeren. 

Alle leden van de afdeling en tal
rijke simpatizanten woroden ver
wacht. 

H O M E 
Eigentijdse Vi^oninginrichtingg 

Kunstni jverheid 

Rijschoolstraat 45B 
Sint-Truiden 

T e l e f o o n : ( 0 1 1 ) 7 4 1 . 9 6 

ZOEKERTJES 

Als bijverdienste gevraagd : 
plaatselijke agenten, telefoon Qood-
«akelijk, hoge komniissielonen, geen 
verzekeringen. Gesteund door grote 
publiciteit. Schrijven E t Vervaecke, 
NoordkustlaaD 10, Groot-Bijgaar
den. T 211 

SPANJE, begin COSTA-BRAVA, 
te LLANSA, 1300 KM. ver, 20 KM. 
over f ranse g rens , in p rach t ige 
verkavel ing, g ra t i s z w e m k o m , 
mach t ig zicht op Middell . Zee. 
Villa en a p p a r t . te h u u r vanar 
Pasen . T. : 03.51.36.30. 

Filmgroep Kultura-Kortrljk zoekt 
gelegenheidsactrice, liefst uit het 
Kortrijkse, min of meer 20 j . Lang 
blond haar . Bij voorkeur « iets » 
afweten van toneel of mime. 
Weekends vrij houden voor filmop
namen « Ballade van Heer Hale
wijn ». Schriftelijk aan : Luc Hol
voet, Deerlijkstraat 17, te Harel-
beke. T 21. 

Heren in bezit van wagen of tele
foon voor hoge blijvende bijverdien
ste, geen verkoop of verzekeringen. 
Schr. Isolierban, G. Verhamme, 
Roelspaanstraat 19, B . Gent, T. 22. 

Uw Spaanse zon : aiipartenienten 
juli-aug. - 4 pers. per dag : 320 fr. 
- 3 pers. 15 d. : 3.835 fr. - 11 pers. 
15 d. : 8320 fr. - 6 pers. per maand : 
8550 fr. Vraag Immo Spain folder. 
Cornells, Edegemsestr. 60, Mortsel. 
Tel. ü3-49.2(i.l4. T 20. 

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 - ï 19. 

Bestuurslid van afd. Antw. S tad 
34 jaar. Gr. Lat. Hum. ruime han
dels en administr. ervaring - zoekt 
passende betrekking. 

Schrijven sekretariaat der afd. 
Oude Koornmarkt 28, Antw T 12. 

MEVEKAN 
Hebt U geld nodig ? 

Zo ja, tei. 
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 gezell igste 

Bierkelder 
Grote Pieter Potstraat 4 

(bij Suikerrui) 
Open vanaf 8 uur s'avonds 

Maandag 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 

3-2-68 
BLANKENBERGE 
« Rubenshof » 

Wetstraat 79 - Tel. (050)41571 
Lokaal 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 
Antwerpen - Tel. (03)36.16.47 

Verpa'Kkingsemmer - Stapelkisten 
Vervoerkisfen - Polyethyleen 
zakken, -vel len - Rollen - Be^ 

dri jsschorten - Prijskaartjes. 

Hoofdredakteur : 
T. van Overstraeten 

Alle briefwisseling voor re-
daktie naar : 
Rotatyp, 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. 

Jaarabonnement : 300 fr. 
Halfjaarlijks : 170 fr. 
Driemaandelijks : 95 fr. 
Abonnement bui tenland : 

480 Er. 
S teunabonnement ; 820 fr. 

( m i n m u m ) 
Losse n u m m e r s : 8 fr. 
Alle stortingen voor het blad 
op postrekening : 1711.39, 
«VVIJ» Vlaams-nationaal week
blad. 

Verantxv uilg. Mr. F. Van der 
Eist, Beizegcmslr. 20, Brus. 12. 
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De lange ontwikkeling van de verhou
dingen in de verschillende partijen en 
>ooral de grote vervv'arring die zo wat 
overal heerst, heeft als gevolg dat de re-
dakteurs vrijwel overal tamelijk op de 
vlakte blijven. Merkwaardig is voorlopig 
altans het verschil in toon, vergeleken met 
de vorige gelegenheid. Het is ook zowat 
onmogelijk geworden met « scheurp'ar-
tij » te komen aandragen : de Volksunie 
is té groot en te aktief geworden, en b"o-
vendien zijn zo wat alle « grote » partijen 
aan het scheuren. 

GAZET VAN ANTWERPEN 

De slogan « Pest Voor Vlaanderen •» 
werd al in de dagbladpers vermeld, na
tuurlijk zonder vermelding van de oor
sprong en van de uitvinders. Maar kom, 
hoofdzaak is nog altijd dat de gedachte 
zelf verdedigd wordt al is het ook door 
mensen die niet weten wat ze doen... 

Daarom verheugt het ons ten zeerste dat 
de Pest Voor Vlaanderen in De Gazet de 
volle lading krijgt De Pest verdient het, 
en de lading is bovendien van goed kali
ber, 

« Het klinkt allemaal als een klok, maar 
als men weet waar de klepel hangt, wordt 
dit liberale programma meer dan beden
kelijk en belachelijk tegelijk. Want waar
om heeft de P.V.V. eigenlijk volmachten 
nodig, als ze tegelijk beweert een gooi te 
gaan doen naar de volstrekte meerder
heid ? Daa Jieeft ze de macht, ook zonder 
volmachten. Maar ja, de liberalen kunnen 
ook rekenen en zij weten dat ze bluffen. 
Om de volstrekte meerderheid te halen, 
missen zij maar even 1,5 miljoen stem
men... 

Juist daarom is het P.V.V.-programma 
verderfelijk en gevaarlijk. Het is een pro
gramma, ontworpen door mensen, die lak 
hebben aan de demokratie, aan de wet van 
de meerderheid. Het is een programma, 
bedoeld om een kleine minderheid toe te 
laten dingen te doen, die de meerderheid 
van de demokratisch verkozen afgevaar
digden niet willen. 

Het argument van de volksraadplegin
gen verandert daar niets aan. Het is geen 
unicum, dat diktators en totalitaire regi
mes een schijn-demokratie instellen en 
daarom het volk eens raadplegen om sim
pel ja of neen te zeggen op vragen, die 
meestal een erg genuanceerd antwoord 
behoeven. Het stelsel van volmachten en 
raadplegingen is eigen aan autoritaire 
staatsvormen, waar een minderheid aan 
de macht is geraakt en blijft, dank zij 
kunstgrepen. 

Er is bij dit alles echter een geruststel
lende gedachte. Vermits de P.V.V. toch 
nooit de volstrekte meerderheid kan ha
len, zal zij gedwongen zijn ofwel een op-
pozitierol te spelen, ofwel met een andere 
partij scheep te gaan. En in beide geval
len zal haar programma in de schuif blij
ven steken >. 

HET VOLK 

Hoofdredakfeur Em. Van Cauwelaert 
mag in deze verkiezingstijd schrijven wat 
hij al heel lang weet : de brusselse min
achting en haat tegen de Vlamingen kent 
niet alleen geen grenzen, maar wordt ten 
slotte een vorm van zelfvernietiging. 

« Wat in de socialistische poll te Brus
sel is gebeurd, vinden wij zeer erg. Het is 
een veeg teken aan de wand. Brussel 
v,ordt openlijk en beslist anti-vlaams. Het 
vergeet zijn rol van hoofdstad totaal. 

« Brussel aan de Brusselaars ! » is de 
verkiezingsslogan van het Front der Fran-
kofonen. De belgische hoofdstad, die fi
nancieel geen dag kan leven zonder de 
rest van het land, is dol van hoogmoed. 
De Brusselaars zijn ervan overtuigd dat 
zij nog enivcl rechten hebben en geen 
plichten meer ten aanzien van Vlaanderen 
of Wallonië. 

De federalisten en de separatisten zul
len zich daarover zeer verheugen. Zij 
wensen niets beters dan dat Brussel zich 
beslist hatelijk maakt, dat het farizeïsch 
masker van het tricolore Brussel eindelijk 
afvalt. Ieder die dagelijks te Brussel komt, 
kan de anti-v laamse hartstocht ziender
ogen zien toenemen. Er is geen grens meer 

aan de fransdolheid van de hoofdste4elin-
gen. Men mag dan OOK verwachten dat de 
verkiezingsuitslag in de byysselse agglo
meratie uitdrukkelijk anti-vlaams zal zijn. 

De brusselse franskiljons begaan echter 
een schromelijke misrekening. 

De verkiezingsuitslag zal een pyrrhus-
overwinnlng zijn, een overwinning die 
aan de hoofdstad veel duurder zal kosten 
dan een nederlaag. 

Eerste-minister Vanden Boeynants zelf, 
al is hij nu geen verbeten flamingant, 
heeft zijn stadsgenoten meer dan eens ge
waarschuwd : « Indien Vlamingen en 
franstaligen in de hoofdstad niet op gelij
ke voet worden behandeld, kan Brussel de 
hoofdstad niet blijven ». Zo is het ook. De 
Vlamingen zullen alleszins goed toekijken 
op de verkiezingsuitslag te Brussel en zij 
zullen er de logische besluiten weten uit 
te trekken. Daar kan Brussel stellig op 
rekenen. 

Zolang er geen sterke radikale vlaams-
nationale macht te Brussel zelf zich doet 
gelden, zolang zal Brussel blijven wat het 
steeds was : anti-vlaams. Nü blijkt alleen 
duidelijk wat al vele tientallen jaren be
stond. Toen vonden bladen als « Het 
Volk » het echter niet nodig daar duide
lijk over te schrijven. 

Het eresaluut naar VdB is reusachtig : 
« al is hij nu geen verbeten flamingant ».., 
Mét die man gaan de stoere redders van 
Vlaanderen de kiesstrijd in ! 

DE STANDAARD 

De tijd van de voorzichtige glimlachjes 
van De Standaard in de richting van de 
Volksunie oi van een bepaalde parlemen
tair is natuurlijk voorbij. Toch kan Manu 
Ruys er hief buiten fn zijn overzicht over 
de nieuwe kandidaatslijsten tot de kon-
kluziè te komen : 

« Vanuit vlaams standpunt zou men een 
eerste, algemene konstatatie zo kunnen 
formuleren : 
In' liêï kiesarrondissement Brussel wordt 

de kèuzeinogelijkheid voor de vlaamse 
kiezers zeer gering. Er is enkel de kartel-
lijst van Vanden Boeynants ""met figuren 
als Réhaat vaiï Elslandè; Margriet de Rfé-
mae'ckef en Leo Lindemans, en verder de 
Volksunie-lijst "s; 

Bij deze gelegenheid komen we dan 
toch te weten dat de voornaam van mi
nister de Riemaecker « Margriet » is, oer
vlaams. En wie Renaat de zwijger, die 
echter niet de vader des vaderlands is, 
maar zelfs het vaderschap over zijn 
amendementen voor kulturele autonomie 
verloochent, afvaardigen wil, die moet het 
zelf maar weten. 

Als De Standaard echter meent dat een 
radikalizering kan afgelezen worden van 
verkiezingsstandpunten, dan kan dit blad 
alleen zichzelf overtuigen of misleiden. 

« Anderdeels stelt men, over de hele 
lijn, een radikalizering van de vlaamse re
flex vast. Dat komt tot uiting in het pro
gramma en ook in de persoonlijke stand
punten van heel wat kandidaten •». 

Vergeleken met de vorige gelegenheid 

it 

VAN DE V.U.-LEIDIHG 
Het Partijbestuur van de Volksunie heeft het kiesplatform van de partij 

vastgelegd in zijn vergadering van vorige maandag. 

De Volksunie stelf vast dat de C.V.P. in het arrondissement Brussel reeds 
gekapituleerd heeft o.m. door de vrijheid van de huisvader te aanvaarden, 
naast de niet-paritaire samenstelling van een agglomeratieraad. 

Voor wat de brusselse B.S.P. betreft wijst de Volksunie erop dat de 
vlaamse kandidaten van elke verkiesbare plaats werden verdrongen. 

Uit deze beide feiten trekt de Volksunie het besluit, dat in het arrondis-
ment Brussel de stemmen van vlaamse kiezers eens te meer zullen dienen om 
franstaligen in het parlement te brengen, 

Aan de abonnementen van het Kaderbiad 
Het eerste nummer van het Kaderblad werd gedrukt. Het algemeen sekre-

tariaat zal de verzending ervan zo spoedig mogelijk uitvoeren. Wij verzoeken 
de betrokkenen even geduld te oefenen, gelet op het enorme en dringend werk 
in verband met de verkiezingen. 

blijft de toon toch beslist hoffelijker en 
worden de Volksunie-mogelijkheden niet 
langer geminimalizeerd. Een hele vooruit
gang dus. Wordt deze toon volgehouden 
tot op de verkiezingsdag, dan is dat voor 
ons en voor de verstandige lezers van dit 
blad (andere zijn er niet, meent de redak-
tie daar) wel voldoende. 
« In het vlaamse land gebeurt de konfron-
tatie tussen de tans radikale vlaamse 
C.V.P, waarvan de kansen op regerings
participatie ongeschonden blijven, de 
eveneens' radikale Volksunie die echter 
haar politieke vertegenwoordiging (nog) 
niet goevernementeel kan valorizeren, de 
P.V.V. die zwaar gehandikapt wordt door 
de kompromitterende steun van La Libre 
Belgigue, en de B.S.P, waarvan de vlaam
se vleugel, sedert het kongres van Klems-
kerké, een siihpatieke vlaamse reflex 
heeft gekregen maar die nog gehinderd 
wordt door het samengaan met de anti-
vlaamse federatie van Brussel t. 

LA LIBRE B E L G I Q U E 

Alleen uit de feiten kan men de juiste 
verhoudingen aflezen. Feit is dat VdB be
reid is zijn kollega's in de gevallen rege
ring terug op zijn lijst op te nemen. De 
uitleg die hij hieraan geeft is uiterst be
langrijk en zeer verhelderend : VdB weet 
zeer goed waar de juiste « schuldigen » 
voor de val van zijn regering zitten. Het 
zijn beslist de « vlaamse » C.V.P.-ministers 
niet. 

« (vraag :) Dat er vlaamse kandidaten 
zijn is nog aanvaardbaar. Maar bij diege
nen die met u kartel vormen zijn er mi
nisters, die uw regering hebben doen 
vallen en kandidaten die door de franko-
fonen als al te radikaal worden be
schouwd. 

(antw.) Dat is volledig juist. Maar uw 

VLEUGELLAM... 

vraag hindert me helemaal niet. Om te 
beginnen, de ministers. Het is onjuist to 
zeggen dat zij het zijn die de regering 
hebben doen vallen. In teorie, ja. Maar itt 
feite niet. U schijnt te vergeten dat het d© 
interpellatie van Verroken is en het daaf« 
op volgend socialistisch maneuver die 
deze val heeft uitgelokt, iets wat de minis
ters tot het laatste ogenblik hebben tracli-
ten te verhinderen. Deze vlaamse C.V,P.« 
ministers zijn mij evenals hun kollega^ 
gedurende twee jaar trouw gebleven ea 
hebben aan de regering gelegenheid gegï-
ven tot het vormen van een politiek \;61 
gematigdheid, verdraagzaamheid en dinl^ 
misme. We moeten toch trachten g e ^ 
schijnheiligen te zijn. Als die mensen aaïï-
vaardbaar waren in mijn regering en df© 
morgen door de Walen in een andere rél-
gering zullen aanvaard worden, waaroni 
zou men dan niet de eerlijkheid h e b b ^ 
zich samen met hen voor de kiezers aaft 
te bieden, bovendien nog niet eens op eéft 
unitaire lijst, maar op een kartellijst ? i. 

VDB DE PUT IN! 

VOLKSGAZET 
« Voor werk en welvaart in een een

drachtig België » is de aanbeveling voor 
de B.S.P. onderaan op de eerste bladzijde 
van de Volksgazet. En juist onder het we
kelijks artikel van Leo Collard, de partij
voorzitter : « De B.S.P., grote nationale 
partij ». Daardoor wordt een van de ver
kiezingsslogans van de socialisten duide
lijk : zij zijn de echte nationale parij, 
waar eendracht en samenwerking heerst. 
Zal die droom nog doorduren als dit uit
treksel van de pers rolt ? Zullen de 
vlaams-brabantse socialisten gebogen eO 
gebroken zijn ? Of zullen ze « kop » heb
ben gehouden ? 

« Doch iedereen vraagt zich ook af wal 
het België van morgen zal zijn. 

Het is precies op deze vraag, die « de 
vraag » is die alle andere overheerst, dat 
de Belgische Socialistische Partij een ant
woord voorstelt. Het akkoord dat maan
dag definitief werd afgesloten tussen 
Vlaamse, Waalse en Brusselse socialisten, 
heeft een draagwijdte, die veel verder 
reikt dan wat gewoonlijk in een verkie
zingsprogramma wordt gezegd. Het maakt 
een waarachtig plan tot herstructurering 
en reorganisatie van Belgë uit. 

In de komende jaren zal het ongetwij
feld het Belgische politiek leven beheer
sen. Ten overstaan van de behoudsgezin-
de oplossing, zal het zijn aantrekking uit 
oefenen op de progresistische krachten. 
Deze laatste zullen uiteindelijk gelijk-
krijgen. 
Het fundamentele kwaad waaraan België 

vandaag lijdt, is een al te sterke centrali-
zatie op alle gebied. De kapitalistische 
concentratie is gepaard gegaan met een 
economische, bestuurlijke concentratie, 
die _ zo ver werd doorgedreven dat zij 
ophield een factor van dynamisme te 
worden en veranderde in een oorzaak 
van verwikkelingen, vertragingen en uit
eindelijk in een waarachtig immobilisme. 

Dergelijk systeem kan niet meer beant
woorden aan de eisen van doeltreffend
heid, die een moderne samenleving stelt. 
Reeds meer dan een kwart eeuw geleden 
werden vele klaarziende mensen er door 
verontrust. Zij voorzagen wat fataal 
moest gebeuren. 

Met dank vanwege de « helderzienden »! 

Buitenlandse bladen houden zich uiter
aard niet rechtstreeks bezig met de bel
gische partijpolitieke verhoudingen. Wel 
dient opgemerkt te worden dat de franse 
president de Gaulle de ontwikkeling in 
België met aandacht schijnt te volgen. 
«Le Canard enchainé » wees er nadruk
kelijk op dat de Gaulle na zijn terugkeer 
uit Grenoble waar hij de Olimpische Spe
len opende, in schijnbare teruggetrokken
heid en zwijgzaamheid het lot van zijn 
droom «Ia Francofonie» overwoog en 
de ontwikkeling vooral in Kanada en in 
België volgde. Dat het blad meent dat ook 
de « vlaamse extremisten » genieten van 
het gaulliaanse goud-manna kunnen we 
wel op de koop toe nemen. Nergens zijn 
de geldelijke verhoudingen immers zo zui-
ver als in de Volksunie : Operatie 68 
bewijst dit, 

INTERIM, 



bewegi 

BRABANT 

Brussel 
FINANCIKLE MOBILIZATIE 

Op de jongste anondissenients-
raacl weiden de streefcijfers \nstj;e-
legd ; 1 frank per inwoner in het 
arrondissement Halle-Vilvoorde; 
0,30 fr. in liet arrondissenjent ramt-
genieenten en 0,20 fr. in hel arroii-
tlisseinent hoofdstad Brussel. 

Wekelijks zal de stand per ge-
meente percentsgewij/.e worden 
DiceRedeeld. 

De afdelingsbesturen worden ver
zocht de lwl(x>fde bijdragen zo vlug 
mogelijk te storten op PRK 8ti.)4.30 
van Volksunie V/VV arr. Brussel te 
Brussel De/e Ijediagen sjorden ge
voegd bij de klassering per gemeen
te. 

Personen die berei<I zijn op een 
verantwoorde en dinamisclie wijze 
(minstens 3.<M)0 fr.) mee te werken 
aan de fin. mobilizatle in hun ge
meente nemen telefonisch konliikt 
op met de leden van het financieel 
komitee 23.44.4S; 23.18.0J; 2ti.64.51; 
59.4S84. 

Alle leden, abonnees en sinipati-
yanten worden tevens verzocht hun 
persoonlijke bijdrage te storten op 
bovenvermelde posttekening. 

BAL 
O m de kosten van hun heem te 

dekken richten « Ik dien », « Zil-
vermeeuwtjes », « \ erbond \,\n 
\ 'laamsemeisjesscharen » en « Xei-
bond \an BIn uw voetvendels » op he
den zatertlag 9 maart te 20 uur M) 
een bal in, en wel in de St. Fran-
ciskuszaal, \ 'an Schoorstraat 43 te 
Brussel 3 (nabij Liedtsplein). 

KOLPORTAGENIEUWS 
Opwijk : met een door de verkie-

zing.saktie tot twee man geslonken 
ploeg, werden hier Ï'O niuiimers van 
« Wij » verkocht : een schitterend 
rezultiuit. Deze maand : nog 1 kol-
portage op 17-3 te Diegem. 

Bijeenkomst oni 9 uur achter de 
K.N'.S. of om 9 uur .30 aan de kerk 
ï an Diegem. Hierna worden de pro-
paganilatochten voorlopig stop ge
zet. 

Brussel - Halle • Vilvoorde 
FINANCIËLE 
MOBILTZATIETOESTAND 3-368 

1) St.-M.-Bodegem .341 t. h.: 2) 
Jelte 143: 3) Wemmei 74; 4) Dil-
beek-Itlerbeek Wi; 3) Meise-WoKer-
tem ()4; (i) Kapelle-Nieuwenr. 51: 
7) Molenbeek 39: 8) St.-loost, Ktter-
beek, St.-P.-Woluwe, St.-L.-Wolu-
we 25; 9) Brussel 24; 10) Kraainein, 
St.-St- \\'., Wezembeek, Sterrebeek 
11; 11) St.-P.-Leeuw 3. 

Grimbergen - Beigem 
AUTOKARAVAAN 

De eerste propaganda-nutokara-
vaan zal op heden zaterdag 9 maart 
om 14 uur onze gemeente door
kruisen. Alle automobilisten verza
melen op het Kerkplein. 

MEETING 
\ riidag 22 maart spreekt om 20 

uur volksvert. dr. Vic Anciaiiv iii 
het Feniksliof. Alle leden worden 
* er wacht, brengt vrienden 'en him-
patizanten mee. 

LAATSTE AUTOKARAVAAN 
V'.l'.-automobilisten houdt nu 

reeds de datum van 30 maart a.s. 
vrij, daags voor de verkiezingen, om 
aan de laatste autokaravaan deel 
te nenien, Verzamelin,g om 14 uur 
aan het Kerkplein. \ 'erontschuldi-
gingen worden niet aanvaard ! 

Schaarbeek 
VLAAMS JEUGDBAL 

Ons heem wordt een Vlaams 
Jeugdtehuis dank zij uw steun I 
Kom op zaterdag 9 maart naar ons 
jeugdbal, in de St. Franciscuszaal, 
Van Schoorstraat 43. 

Aanvang te 20 uur 30 Orkest 
€ 'Ihe Spacemen ». 

Vilvoorde 
DRIE 
BELANGRIJKE DATA 

Woensdag 13 maart a.s. volks-
vergadering te Kppegem in de zaal 
Rubenshof nabij de kerk. Aanvang' 

Ie 20 uur. Onze kandidaten voor 
Kamer, Senaat en Provincie nemen 
er het woord. 

Donderdag '14 maar t a.s. volks-
\ergadering te \'ilv<H)rde in de zaal 
« De gouden N'oorn », Houtkaai, 
eveneens te 20 uur. 

Zaterdag Mi maart a.s, bal van 
de afdeling Kanipenhout-Berg-Bu 
ken. 

OOST-VLAANDEREN 

Astene 
O P R O E P 

Met het oo,'.; op de huidige ver-
i>ie/inij.sstri;J doen wij lanjiS de/.e 
weg een oproep tot on/.e leden en 
simpali/.anten, die wensen hun 
diensten aan te bieden. 

De belang.stellenden kunnen zich 
wenden tot een der volv^ende 
adressen : Coessens L., Achterstr 
141, Astene, tel 7()tS07; Ruckbosch 
R., Drie.sstraat .3(i, Pete^em-Leie, 
tel 7()2I79 en Onderbeke M., A 
Nan Kechoutestiaat 15, Dein/.e, tel 

,7(i2911. 

Dendermonde 
MATRAKKENSABBAT 

IS'ic \ 'an Bruggen, onze V.l'.-joer-
nalist en auteur van « Matrakken-
sabat » komt dit werk voor onze 
leden en s'nipatizanten toelichten. 

De afdelingen Appels, Dender
monde en Sint (jillis nodigen L al
len hartelijk uit heden zaterdag 'J 
maart vanaf 20 uur in de zaal van 
« Den Ommeganck ii, Grote Markt 
Ie Dendermonde. 

Denderleeuw 
FINANCIËLE MOBILIZATIE 

De afdeling nam het op zich 
20.(K)0 fr. te storten in de kas van 
het arrondis.sementeel verkiezing'i-
(ond.s. De propagandisten zijn reeds 
op de baan voor het inzamelen 
van de nodige fondsen. We doen 
een beroep op allen, mild te steu
nen. Wij hebben deze steim brood
nodig om de strijd aan te gaan te
gen de « grote » drie. 

Erembodegem 
DANSFEEST 

We nodigen al onze leden en sim-
patiz-mten uit tot ons jaarlijks dans
feest op zaterdag 9 maart a.s., zaal 
Anomo, Erembodegem om 21 uur 
30. Opbrengst ten ^'Oordele van 
het \erkie/ingsfonds. 

Erpe 
RALLY 

Zondag 17 maart lOftS jaarlijkse 
voetrally over een afstand van 6 
km. Start te 14 uur aan het dorps
plein. Prijs voor ieder deelnemer. 
Inschrijviiigsrccht : leden 20 fr., 
niet-leden 30 fr. 

inlichtingen bij : Bob van der 
Sijpe, Bosseslraat 2, Erjje, tel. (053) 
2(097, postrekening : 4G1920. 

Gent - Eekio 
AUTOKARAVANEN 

10 maart : \orming aan Vlaams 
huis Roeland S uur 43, \ertrek 9 uur 
15 Middag te Maldegem 13 uiu- 45. 

17 maart : vorming \ laams huis 
Roeland S uur 45, vertrek 9 uur 13. 
•Middag Machelen-Leie Dorp 13 uur 
4.3. 

24 maar t : vorming N laams huis 
Roelanil ü uur 43, vertrek 9 uur 15, 
Middag vertrek, terug aan de Roe 
land om 14 uur. 

30 maar t : randgemeenten Gent 
X'ertrek te Ledebery Marktplein om 
13 uur 45. 

Breng uw knapz.ak mee, voor 
warme soep wordt 's middags ge
zorgd. 

Geraardsbergen 
TWEEDE GROOT VLAAMS 
DANSFEEST 

De N'olksunie Kanton Geraards-
l>ergen richt zaterdag Ki maar t a.s. 
om 21 uur 30 in de zaal Hemelrijk 
(Oudenberg) haar tV/eede groot 

vlaams dansfeest in. Ze verwacht 
een massale opkomst als korte en 
aanmoedigende pauze in deze tijd 
\ an kiesstrijd. Iedereen welkom ! 

Melsele 
GROTE MEETING 

Oj) y maart a s . richt het geboor-
tedorj} van senator De Paep een 
grootse meeting in, gevolgd door 
een gezellig samenzijn. De voor
naamste kandidaten waaronder Dr 
De Paep en Drs Coppieters zijn van 
de piutij. 

Herelbeke 
BAL 

De afdeling lijdt niet aan de 
dansz iek te m a a r moet zoals alle 
a n d e r e afdel ingen ocjk h a a r k a s 
spijzen. D a a r o m v e r w a c h t e n wij 
een zo talr i jk mogelijk publ iek 
op za te rdag 16 maar t , in de grote 
danszaa l « Begi », Hunde lgemse-
s t é e n w e g t / g . E e r s t e d a n s om 
20.30 uur . Orkes t Arseen Sabo . 
I n k o m 50 fr., f ami l i ekaar ten 
150 fr. Kaa r t en ve rk r i jgbaa r bij 
onze bes tuu r s l eden of bij de se-
k r e t a r i s J. De Sut ter , Ka rd . Mer-
c ie r laan 1, Melle-Vogelhoek, 

Slnt-Amandsberg - Oostakker 
G R O O T BAL 

Zaterdag IG maart geven we ons 
jaarlijks dansfeest in het « Hotel 
de Lourdes », O.L. Vrouwstraat 6 
te Oostakker, met het befaamd or
kest « Bert Brent ». 

Sint-Niklaas 
VERKIEZINGSFONDS 

Wij moch ten ons r eeds ver
heugen op enkele s t o r t i ngen , 
w a a r v o o r onze beste d a n k . S to r t 
vandaag ook u w bed rag op P.C. 
325.33 van Kredie tbank-St . -Ni-
k laas , met vermeld ing ; r e k e n i n g 
6.858 Verkiezingsfonds V.U. 

SUKSESRIJKE ' 
AUTOKARAVAAN 

Zondag jl. trok een autokaravaan 
\an ca. 40 wagens (waaronder drie 
mikrowagens) doorheen ruim de 
helft van de gemeenten van het ar
rondissement. Bij deze gelegenheid 
werd een eerste arrondissementeel 
l>;imfletje uitgetleeld. 

Het simpatieke onthaal bij de 
overgrote nieerderlieid van de be
volking was een hartversterking 
voor de talrijke propagandisten en 
laat het beste verhopeiï voor de ver
dere kiesstrijd en de uitslag in ons 
arrondissement. 

ARRONDISSEMENTSRAAD 
^ orige week besliste de arrondis-

sementsraad een financieel komitee 
samen te stellen onder voorzitter
schap van Theofiel Bosman, De 
Brownestraat 28 te Beveren-Waas 
(iel. 03-75.84.1,3). Elke-geldomhaling 
in het arrondissement dient via dit 
komitee te gebeuren. N'erder werd 
een propagandakomitee opgericht 
onder voorzitterschap van Werner 
N'andenabeele, Durmelaan 74 te Lo-
keren (tel. 09-7S. 14.17). 

KIESSTRIJD INGEZET 
Op zaterdag 1 maar t weid de 

kie.sstrijd in ons arrondissement op 
een da \erende wijze ingezet in de 
zaal van Hotel Serwir. De Volks
unie moet in haar rangen niet we
zen voor een generatiekouBikt. 

De autokaravaan van verleden 
zondag werd een sukses met meer 
dan M wa.gens voor een londril 
van 120 km door ons arronditise-
ment. 

PLAKPLOEG EN H E L P E R S 
Allen die daadwerkelijk willen 

meehelpen aan de kiesstrijd, ofwel 
om te plakken op door ons gehuur
de platen (dus toegelaten), oTwel 
om pamfletten rond te dragen ge-
^en biui naam op aan Herman 
Rimbaut Kleibeke 12S - tel. 761053. 

Zwijnaarde - De Pinte • 
Zevergem 
O P R O E P T O T SOLIDARITEIT 

Onze afge\aardi,gden zijn niet in 
de mogelijkheid iedere simj)atlzant 
persoonlijk te bezoeken. Zij die 
w ensen het verkiezingsfonds te 
steunen storten hun bijdrage voor 
Zwijnaarde - Zevergem op P .C. nr 
99.43.65 van mevr. \ 'ermeersch-Ras-
schaert G.; voor de Pinte : P.C. nr 
15.13.25 \iu\ n ie\r . De Zitter - \ 'er-
straeten M,, De Pinte, Het g-aat ons 
allen aan ! ' 

Waarschoot 
FEDERALISME OF,.. 
UW LEVEN ! 

Zater<lag 23 maart (iS te 20 uui' 
in het lokaal <c De Nieuwe Reizi
gers », Station.sstraat 109, worden 
de absouten van de unitaire staals-
struktuur voorgezongen door Frans 
Baert, Mare Stals en Pons N an Hol-
derbeke. "^ 

Alle N U-vriendea uit het hele 
Aleetjesiand v\orden verzocht hun 
uel.gemeend rouwl)eklag te komen 
aanbieden. 

WEST-VLAANDEREN 

Blankenberge 
AVONDFEEST 

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

Brugge - Torhout 
ARR. AVONDFEEST 

Zaterdag 6 april v anaf 20 uur 30 
gaat ons arr, avondfeest door. 
Voor uitnodiging en organizatie zal 
V.U. afd. St. Andries instaan. Ver
antwoordelijke is afd. voorzitter 
M Goethals, Moerstr. .38, St. An
ti i ies. 

KIESFONDS 
Om onze goede lijsten voor Se 

naat, Kamer en Provincie te sclira 
gen, vragen we een milde gift (« ee'i 
die zeer doet » !) voor ons kies-
fonds. Niet iedereen kunnende be
zoeken, richt U tot arr. penning
meester Rik .Monlej'ne, A. Bonte^tr. 
23, St Mithiels of per storting of 
overschrijving naar postrekening 
17S528 \ an Kredietbank, Brugge, 
met vermelding « voor rekening nr 
7.408 ». Dank bij voorbaat ! 

NIEUW BESTUUR 
VERKOZEN 

Vorige week vrijdag kwam de af
deling Brugge in het Bre)delhof bij-

' een om een nieuw" bestuur te kie
zen. Er was een zeer grote opkomst, 
waarover zich trouwens dd. voor
zitter Luc Bols verheugde. In zijn 
openingstoespraak belichtte hij de 
verdiensten van het aftredend be-
stiuir, dat zich vooral organizato-
risch instelde. Mr. \ ' an In, afge
vaardigde van het arrondissements-
l>estuur bracht hulde aan het oud 
bestuur, en het bijzonder aan de 
propagandisten L. Bols en F . De 
Jonghe, wat op hartelijk applaus 
werd onthaald. Daarna ging men 
o\'er tot de stemming, die volgend 
nieuw bestuur uit de bus bracht : 
R. Corty, voorzitter, L. Bols, onder
voorzitter, Joris Carnewal, organi
zatie, R. Van de Voorde, sekretaris, 
Carlos Vernieuwe, penningmeester 
en mej. A.M. Willem, adjunkl-se-
kretaresse. 

VERKIEZINGSMEETING 
TE BRUGGE 

Vrijdag 15 maart a.s. te 20 uur 
30 stipt, grote kiesmeeting van de 
\ .U. te Brugge in de auditie-zaal 
van het Koncertgebouw, St Jakobs-
straat, Brugge. Allen daarheen ! 
P R O F ' A G A N D A INGEZET 

Zondag 3 maar t jl. waren ver-
sclüllende V.U.-ploegen op de baan 
om de bevolking toe te spreken. Al
dus gingen « openlucht «-vergade
ringen door te Dudzele, Moerkerkc 
en Snellegeni. Opvallend was dat 
de l*evolking onze propagandisten 
zeer goed onthaalde. Dergelijke 
tochten gaan opnieuw door op zon
dag 10 maart a.s. Nadere inlichtin
gen : V.U.-verkiezingssekretariaat, 
zaterdagvoormiddag 9 maar t a.s. 
tussen 1 een 12 luu- 30 (Breydelhof, 
Sn\eestraat 2, Brugge). 

Kortrijk 
NU O F NOOIT 

De verkiezingen staan voor de 
deur. Het arrondissementeel be
stuur en de raad hebben de lijst
trekkers aangeduid. Spontaan kwa
men heelwat medewerkers hun 
steun toezeggen, zodat een eerste 
propagandai>loeg kon worden ge
vormd. Nu doen we een beroep op 
allen die ons nog een handje kun
nen toesteken : affiches plaatsen 
aan het raam; deelname aan plak-
ploegen; getuige zijn op kiesbureel 
en aanwezigheid op tellingsbvireel. 

U kimt ons ook helpen door een 
bord te laten plaatsen op uw grond 
of eigendom. 

Voor deze en nog andere zaken 
neem kontakt in ons lokaal 1302. 

FINANCIËLE STEUN 
Iedereen weet dat het er weer 

hard zal aan toegaan in Kortrijk. 
Alleen een stevige partijkas kan de 
strijd met sukses aanvatten. Verge
makkelijk hét werk van onze 

vermoeide propagandisetn (na hun 
da,gtaak) door zelf iets te d<»en ; 
stort uw bijdrage op 1I.97.(K) ASLK-
Kortrijk met vermelding Volksunie. 

Meulebeke 
BAL 

Bal van de Vlaamse Vrienden-
krin.g zaterdag 9 maart . 
Zaal « Relais », Brugse b a a n , 
Meulebeke. 

D e u r e n 20 u. 30. Ee r s t e dan» 
21 uur . 

Oostende - Kortrijk 
Brugge - Roeselare 

. PROVINCIAAL BAL 
VAN VOLKSUNIE 
WEST-VLAANDEREN 

W a k k e r he t vuur aan vóór d e 
n i e u w e s t r i jd tegen d e t ini tair© 
( h ) o r d e w o r d t bes lecht . 

Notee r d a a r o m onmiddel l i jk en 
d a n s met ons op za te rdag 16 
m a a r t te 20.30 uu r in de zaal «Het 
Wit P a a r d » , Van Isegemlaan t e 
Oos tende . 

De d a v e r e n d e format ie v a n 
T o n y Dua en d e Golden F i n g e r s 
zorgen voor een gees tdr i f t ige 
dansavond. 

St Kruis - Damme • Moerkerke 
SUKSES VOOR 
« VRANK EN VRIJ . ! 

Het plaatselijk kontaktblad « Vrij 
en Vrank y 4de jaargang nr 1 is 
verschenen en gebust. 

Het blad telt nu 6 biz. en de op
lage werd verhoogd tot 4000 es. Zo 
kunnen de gemeenten D;imme e n 
Moerkerke ook bediend worden. 
Niet minder dan .35 middenstan
ders adverteren in «^'rij en Vrank». 

Zodat we mogen zeggen dat ons 
blad een vaste waarde geworden 
iï op de gemeente. Het jongste 
nummer handelde over Leuven, 
amerikaanse investeringen, aa rd
gas en V.U. nieuws. Het sukses is 
zo groot da t het gemeentebestuur 
overweegt — met het geld der be
lastingbetalers — ook hun blad uit 
te geven. 

GEGEERD REDENAAR 
On7.e \ (XII/illcr \\ cii (Il ( (il IxU'-nd 

redenaar . 
Op uitnodiging van de K.S,A. 

bond van St. Kruis, Torhout en 
Sijsele hield de h, O. Dombrecht 
een reeks \(M»rdrachten over 
o; Maanderen 196S ». 

Roeselare • Tielt 
KOLPORTAGES 

Ojjnieuw leverden de kolportages 
het bewij.s dat wij er sterk op zifn 
vooruitgegaan. Meer dan 200 num
mers werden verkocht in Oost-Ro-
zel>eke en door een tweede p l o ^ 
meer dan 10<f. De laatste voor d e 
verkiezingen had plaats vorige zon
dag. 

KARAVANEN 
Er zijn 3 karavanen gepLuid. 
ZiUerdag 9 maar t : vertrek Roni«-

jilein, Tielt. 
Zaterdag Ifi maar t : vertrek 

Koornmarkt, Isegeni. 
Zaterdag 23 maar t : start te Roe

selare aan de kop van het kanaal . 
N'ertrek telkens te 14 uur stipt. 

MEDEWERKERS 
GEVRAAGD 

N'oor schrijfwerk, plakwerk enz. 
worden medewerkers gezocht. Meld 
u schriftelijk of telefonisch bij M. 
Babvlon (tel. 2020S) of bij een van 
de plaatselijke bestuursleden. 

medegedeeld 
KLEINKUNSTAVOND EN BAL 
TE BRUSSEL 

De brusselse jongereiilvlub, Hen
drik C<»n«cience, van Praetstraat 
2.S te Brussel, die 2.000 nederlands-
sprekende jongeren groepeert orga-
nizeert op zaterdag 6 april 68 "^en 
kleinkimslavond gevol,gd door een 
tiarvsavond. De avond vangt aan 
om 19 uur 3fi en gaat door in de 
Magdalenazaal, Du-iuesnoystraat te 
Brussel. De kleinkunstavond wordt 
verzorgd door een optreden van 
Rlielv en Roel en Roland, Boude-
wijn de Groot en de vendeliers van 
0|)wiik. De avond wordt verder .ge
vuld door een bal waarop de grote 
formatie van Stan Philips ten dans 
speelt, 

AJle inlichtln,«en en loegangskaar-
(en in de (ïraaf van Egmont, Van 
Praet^traat 28 te Brussel of elke za-
ter- en zondagavond in de klub op 
hetzelfde adres. 

Ieder vlaming is welkom, wij re
kenen dus ook op een grote op-

http://23.44.4S
http://23.18.0J
http://2ti.64.51
file:///ergadering
file:///orming
file:///ertrek
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WENTELPOORT 

type ALÜGA 

^ K. 1ïr^f^Sd£/^ 
t f l E * . 

Ook Vlaamse studenten in de anti-V.S.-het o ging te Brussel. 

era mmmm WM m. 
WflKl ïïfflPIËflWIH] 
KOELTOGEN 
KOELKAMERS 

DIEPVRIESTUNNELS 
iwuuivMvicnö 1 nnutoi i KAMIONKQELINS 
Bl£PVRlÊ2£fl5 \ 5 H 3 l ^ WINKÊUMRlfiHTlNSEN 

c.o.YOCR SUPERMARKTEN, tNaUSTRlE EN VQEDINGSNIJYIRHEID 

ETN JEÜRISSEN PVBA Öe Wintèrstraat 24 
Borgerhout/Antwerpen Tel : (03) 36.11.35-3659.31 

BRILLEN 
Laatste modellen 
Degelijk aangepast, door 
gediplomeerde optiekers 

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 Pottelfaergh 
- KOSTELOZE DOKUMENTATIE -

Voor afspraak : 
Tel(053)28870 
Zonder verbinten!». 
Volledige terugbetaling 
van alle ziekenbonden. 

LEDEN : 10 % KORTING 

Standaarduitvoering nva \Bts 
?oort aan$ in algrfifnlwiL OmH|««ng B R E V B T 
h gaphoifalatrda «tea^faat. A <« i ^ n a 
Z««r lichte bedianing. X <l U 9 O 
Automattscha «luiting. 
VoordaKge prijzen. 

J E U R C L O O 
A. JEURiSSEN-CLOOSTERMANS & ZONEN 

ZONHOVEN-
W«i«r«tra«t, 2 - Tel. 011/132.31 & 132.36 

HERMES 
Svfff^^L Zuidlaan 54 

M. Lemonnierlaan 211 
TeL 11.00.33 
Brussel 

VOLLEDIGE 
SEKRETARIAATKURSUS 
IN 2 JAAR 

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

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

Beter en voordeliger. 

Groepen en maatschappiien 
allerhande l ü 

Speciaal voor U bedacht. 

IEDER DORTMUNDER 
THIER BRAU HOF 

kan U op leder ogenblik van 
de dag van het jaar middag
en avondmalen aanbieden. 

INTERESSANT 

Avondmaal op vrijdag, 
zaterdag of zondagavond 

in een gezellige sfeer. 
Nadien kr i jgt U gratis gedu-
rencle 5 uur een der beste 

Oberbayern orkesten. 
Middag- en avondmaal In groep 
gezellig fijn. goed en qoedkoop 

VERSE ZEEVIS 
Visverdelers en 

diepvrieshouders, 

vraagt inlichtingen 

en prijslijst 

Firma DEPREZ 

Vismijn 104 

O O S T E N D E 

Tel. (059) 717.15 

Informeer eens naar hef publlcltelfstarlef voor ABZ^ pfaatsrufmfe. 

U ruft verbaasd zijn én van de geringe prijs én van het rendement 

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 

W I M M A E S 

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

— rek. nr. 1100/37.30.5 van hel 
V.M.O. Antwerpen of 

- rek nr. 1100/3(5.971 van het 
Vlaams Solidariteitsfonds. 

ALLEEN DEZE TWEE rekeningen 
staan onder mijn persoonlijk toe
zicht. 

Hebt u ze allemaal ? 

— Socïaal-ekonomisch ontwikkelingsplan voor 

Vlaanderen 1966 1976 25 f 

— Brussel, stad ronder gezicht 30 t 

— Tet Tweede Aktivisme , „ 40 F 

— Kongresrede Mechelen 1963 15 F 

— Volksunie, fundament en taak (december 1967) . . . . . . 15 F 

— Witboek Zwartberg 10 F 

Bestelling door storting 

op pr. 1476.97 van Volksunie v.z.v/.d., M. Lemonnierlaan 82, Brussel I. 

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

.-» 
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DOE ALS WIJ: BOUW MET « K U N N E N » ! ! ! 
vanaf de EERSTE STEENLEGGING een VEILIGE BELEGGING 

5 X ONOVERTROFFEN MOGELIJKHEDEN: 

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

vanaf 650.000 F 

VOORAF GRONDIGE STUDIE 
OM U een ontwerp te bezorgen dat U nooit had durven dromen ! 
OM Uw 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 STANDING » 

. . . 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 

imiiiiiiniiiiiitiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifiiiiiiiiiiii 

o o k in 
Uvif Isereik 

IV. U HOUDT VAN DE NATUUR : 
naargelang het kader bouwen w i j voor U de villa *t z i j in hoevestiji. 
' t zij klassiek, ' t zi j modern, steeds aangepast aan uw eigen smaak, 
budget en leefgewoonten. GEEN PROBLEEM : U 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 6 0 0 . 0 0 0 F 

^^^ni^iWSlS? 

I I I . U WENST HET VOORDEEL VAN EEN VILLA 
INGEWERKT IN EEN TWEEWOONST ! ! ! 

Niet moei l i jk . . . vertrekkende van een reuze villa (bijna kasteel) ge
ven w i | U een dubbelwoonst en U woont in dit prachtig geheel 
EN DE PRIjS ? Goedkoper dan indien U 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, al lu-
minium ramen, thermopane, centrale verwarming, sauna, ui tzonderl i j 
ke brandbeveiliging, badkamers met houtbekleding en automatische 
handdoekdrogers, enz.. . 

HUN PRIJZEN ? ONVERGELIJKBAAR : vanaf 450.000 F 

INDIEN U METONSZOU BEGINNEN... ZOUDT U HET WEER DOEN! 
want een onderneming opgegroeid tot de ZESDE KATEGORIE biedt waarborgen ! 

ALGEMEEN BOUWBEDRriF KUNNEN 
^̂  _ ANTWERPEN GENT rPMi . o ^ . co.^ . , , ANTWERPEN 
Meir 18. tel. (03)31.78.20 

n.v. 
Onde,b.,,e„ 43, ,.,. ,09,25.19.23 W..,.,.,.,,„J!ï'u, ,on,544.42 Ro,se"S"n. ' ,d. 'oU)4l9.28 

Waarborg van 
ernst 
degelijkheid 
service 

Voordeligste prijzen 

600 arbeiders in dienst 

Ruimste grondenkeuze 

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

Naam 

Adres Woonplaats 

Tel. privé : Tel kantoor : 

wenst inlichtingen en gratis brosjure : 

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

2. over ' t bouwen van 

bi j voorkeur gelegen te 

bij voorkeur gelegen te , 

of bezit reeds grond, gelegen te , 

3 over de aankoop van een bestaande woning Q 

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

i 


