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volksunie verslaat p.v.v, en wordt 

meteen de derde partij in Vlaande

ren, schitterende doorbraak in 

limhurg. voor de eerste keer sinds 

altijd sturen kortrijk^ dendermon' 

de en leuven een vlaams-nationa' 

list naar het parlement, de volksu' 

nie vat vaste voet in heel hrahant en 

in de hrusselse agglomeratie, re-

zultaten der dertiger jaren over

troffen, in vanaudenhove^s eigen 

kanton diest verdriedubbelt de v.u. 

en wordt de p.v.v. verpletterend 

geklopt, federalistische stroming 

in heel het land en vooral in Vlaan

deren versterkt. 

ZEGE MET 
Zo stond het in ons verkiezingslied 

en het werd bewaarheid ook. Eens te 
meer is de Volksunie in Vlaanderen als 
grote overwinnaar uit de verkiezingen 
gekomen. 

Het is wel mijn eerste plicht allen te 
'danken die het hunne bijgedragen heb
ben tot deze overwinning, onze onver
moeibare propagandisten en ook de 
meer dan een half miljoen kiezers en 
kiezeressen die opnieuw of voor het 
eerst hun stem en hun vertrouwen ge
schonken hebben aan de V.U. Wij zul
len vanzelfsprekend ons best doen om 
hun vertrouwen niet te beschamen. 

Er is niet alleen de vooruitgang van 
(de V.U., die in het vlaamse land de der-
'de partij wordt. Op ons verkiezingskon-
gres heb ik de verkiezingen in het 
teken gesteld van het antagonisme tus
sen de V.U. en de P.V.V. Ontegenspreke
lijk vormde de P.V.V. met haar pro
gramma en door haar massale propa-
gandakampanje een uitdaging en een 
zware bedreiging. Welnu, wij zijn er in 
geslaagd de P.V.V. in Vlaanderen te 
verslaan. Dit is een belangrijke gebeur
tenis, omdat hierdoor afdoend bewezen 
werd dat het unitarisme in Vlaanderen 
definitief afgedaan heeft. 

Het geschrijf van de franstalige pers 
over een extremistische minderheid in 
het vlaamse land werd weerlegd. Het 
is de P.V.V. die in Vlaanderen een kleine 
minderheid vertegenwoordigt. Daarte
genover staat niet alleen de Volksunie, 
maar staat de brede vlaamse openbare 
opinie. Men mag inderdaad niet uit het 
oog verliezen dat zowel de vlaamse 

(vervolg op biz. 3) 
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MOEDIGE PROFESSOREN 

B.R.T. 

D i n s d a g a \ o n d \ o o r d e \ e r k i e -
zingen be lu i s te rde ik toeval l ig 
d e u i t / end ing «Part i j en kiezer» 
op f!e r ad io . Ik stelde tot imfn 
^e^\^onde^lng ^ast dat de Volks
un i e h ie ru i t \ \ e i d geweerd ; 
misschien omdat de / e u i t / e n d i n g 
\0()r de bu i t en landse p e r s be
s t e m d was . Zo 'n schr ik van de 
Volksunie , he ren *> 

IJlt was na tuu i l i i k een enige 
k a n s om de Volksunie te beklad
den kans die met onbenu t w e r d 
ge 'a ten Slechts een w o o r d d a a r -
o \ e r snie i ig ' 

Vu de heren het toch o^e^ 
Hi t le r en de Volksunie hadden 
d ie man had nog w a t k u n n e n 
Jeren \ a n de B B T. w a t beti eft 
c e n s u u r en het laten bek ladden 
\ a n een par t i j die zich me t mag 
verdedigen 

Wil zullen in dit l i n d ledei 
een moeten in l ichten aangaande 
he t sek ta i ie en o n \ o l k s e k a r i k -
t e r \ a n d e / e uni t u r belgische en 
d u s \ o l k s v i e e m d e en ondemo-
ki . i t i sche i n l i ch t ing De /e uit
zending l e \ e r d e h i e r \ a n nog
maa l s het hewi is Zij was d a a r 
bij een d i i n g e n d e verwi t t ig ing 
^ooI mensen die nog enige / i n 
^oor demokra t i e be / i t t en Zij 
kunnen slechts hopen dat / u l k e 
^eIpollt^ekte lug iass ta l len / o 
^lug mogelijk ui tgekuis t w o r d e n . 

loka len ; in he t Volkshuis , in de 
zetel \ a n de pa r t i j , in het vak
v e r b o n d en in de mutua l i t e i t en . 

W , Brussel . 

BULLDOZER 

Mag ik een tip geven voor eén 
van u w t ekenaa r s een r eusach
tige Volksuniebul ldo /e i die een 
s tapel P V V.-bakstenen in s tuk
ken lo l t f 

Seder t he t ogenblik dat wij 20 
zetels voor ons en de P V V in 
Vlaanderen ach te r ons hebben , 
zit ik namel i jk met een bu l ldo-
ze rkompleks omver en er o v e r ' 

H O . , Wemmei . 

UITSLAGEN A.U.B. 

S . H E , St 1 ru iden . 

BRUSSELSE BELANGEN 

Llnkele dagen voor de ve ik ie -
zingen heeft het gewe /en V U.-
kauier l id en geko/en gemeente 
raads l id voor de Brusselse I5e-
langen, de hee r Daniel De ( o-
niack acht te / i c h verpl icht 
aan de nedei lands- en t r a n s 
talige pers een ve rk l a i i ng ^t te 
leggen, die gepubl iceerd is ge
v e e s t Mr De ( oninck heeft na-
meji |k, in hoedanigheid van \ e r -
t egenwoo id ige r in de bu i s se l se 
gemeenteraad , namens de Ji|st 
van de Brusselse Belangen de 
k i e / e r s aanbevolen op ,il ma irt 
voor de C V P te s temmen \ \ n 
medekand ida t en van de B B en 
leden van de Volksunie be t reu
ren een dei gelijke aanbeve l ing 
en noemen het alles b e h i l v e eer-
l i |k tegenover de overeenkomst 
van P)()4 

Nogmaals moeten wij tot onze 
spijt vaststellen dat w i | ons in 
de pol i t ieker De Coninck heb 
Den vergist 

Cie/ien de afgelegde verkla 
r ing van De Conin( k t euens t i i j -
dig IS met de in 1%4 genomen 
verb in ten i s heeft h i | / e l f ons in 
d e onmogehikhe id gesteld hem 
nog langer als B B m a n d a t i i i s 
in de brusse lse gemeenteraad te 
aan/ ie i i , we oordelen dat het 
poli t iek ge /ond en e e r h | k w a i e 
van / i m e n t w e g e , ziin onts lag als 
B H ver t egenwooid ige r in de ge 
meen te r aad van Brussel m te 
d ienen . 

A M V 1) H , Brussel . 

Prof ic ia t voor de bekomen 
ui ts lag 

Als U er iets kun t aan helpen, 
dan /OU ik U du rven vragen het 
« WIJ » n u m m e r van toekomen
de za t e idag eens goed in het te
ken te zetten van de verkiezings
ui ts lagen 

Wat ik ook g raag zou / l en 
ve i sch i inen , is een lijst van de 
k a n d i d a t e n van al de a i r o n d i s -
sementen met hun voo ikeu r -
stemnien (desnoods al leen die 
boven de 500 s temmen indien 
de minde re goden e r b e / w a a r 
zouden tegen h e b b e n ) . 

Ook graag een b l ad / i i de met 
al de fotos van de v e r k o / e n 
m a n n e n , met hun akt ivi te i ten 
e n / , da t w e de m a n n e n van de 
V U. t enmins te kennen 

J V d B , Brussel . 

TELEURGESTELD ? 

B.S.P. 

I nkcle overwegingen in telc 
g iamst i j l m ve lband met de \c i 
kie/ i i igen 

De socialisten zijn weinig 
vooru i tg tkomen in Vlaanderen 
Hun gei nge vooru i tg ing is al 
leen Ie wijten aan 
1) de ach t t i ui tgang van de kom 

iiuiiii>tcn 
2) het leit d d de ki.iuimiiiis 

t schc li|st 111 K(jitiijk „e 
weifeeid w e i d , 

3) het ve rdwi inen van de lijst 
l l i ivsiuans m Vntvveipcn 

liet geb iek a jn siiKses van de 
vl i.imse VKiahsten iii de hoofd 
stad zelve is te vvijlen lan het 
feil dat in (Je hii isselse agghmie 
ra l ie ilUcn pioi j igjii,la sjtvoeid 
w e i d \(Mu de f r a n s t a l u e SIK r i 
l i i t t n , ovLial, ook m alle pa i t i i 

In zeven jaar van vijf n m r 
twin t ig zetels gaan is n a t u u i h i k 
een heel g io te p res ta t i e En t^ecn 
mens kan be rekenen wa t d a u -
vooi a l lemaal gepres teerd is : 
offers en w e i k en ideal i sme. 
Maar de gevest igde machten heb
ben toch nog een heel gro )t ge
deel te van onze bevolking in him 
greep Vooral de mach t van de 
sociale organiza t ies doet zich 
nog altiid zeer s terk voelen 

I en idealist is meestal ook een 
opt imist en heel wa t ideal is ten 
hebben na tuu r l i | k nog heel wa t 
meer ve rwach t E r w e i d e n c i | -
fers genoemd en voor tver t ° ld 
die heel wa t hogei lagen Som 
migen hoopten zelfs op niet 
minde r dan vi i fentwint ig ze 'e ls 

iMaar een stem is een stein , 
ook als die met veel meer ove i -
tuiging en geestdrift w o i d t uit-
geb iach t dan bij een aa rze lende 
kiezer die toch nog m a a r een 
keei v e r t i o u w e n zal stellen in 
ziin oude par t i i En /o zouden 
h a r d e wei kers en ovei tuigden 
en idealisten wel eens kunnen 
teleur 4esteld zi |n De gi ote v raag 
IS e t h t e r of daa r wel echte ie 
den voor is ' Men moet toi h 
n iuhfe i genoeg ziin om het ge
heel te ove ik i iken 

In Oost en \ \ est VI n n d e i ^ n 
hebben sommigen well icht mefi 
v e i w u h t maai \eie,eten zii d m 
met dat in Oost en West \ I n n 
d e i c n bi jvoorbeeld het a int il 
\ ( d k s \ e i tegen w OOI d u e r s tnii i 
met een is gestegen maar dat ti 
nu toch in \\ est \ l i t n d c u n 
twee r ech t s t r eeks gekozen se na 
toren zi |n 1 n dat in die beide 
provine ies de verkiezing \ in een 
proMiu lie senatoi nu wel ibso 
huit zeker is p'n dat in de pro 
v inc ieraden de s t emmenwins t 
ook tot u i t d i u k k i n g komt in het 
aanta l verkozen provine lei i ids 
leden Iets wa t niet zondei bete 
kenis IS 

/ i ) die / ich te leuiges te ld /oii 
den voelen mogen niet verbeten 
d i t ille /e tc l s nu op een stevige 
hodeiii s taan \ k k o o i d het kan 
be le i , maa r te leuigeste ld zim 
zou dv^aas 7ijn 

K t e k l o . 

PUIK ! 

Eigenli jk ben ik p e r s o o n l e k 
niet heel e ig gepass ioneerd voor 
pol i t iek, en een schr i jver van le-
z e r s b u e v e n ben ik nog veel 
m i n d e r Maar toen ik de r ad io -
m t / e n d i n g van de Volksunie 
h o o r d e vond ik dat een de ige -
l i |ke u i tzending toch wel ver
d iende dat ik er een stuk pajjier 
Aoor z w a r t maak te De a r m o e d e 
van de a n d e r e u i tzendingen w e i d 
d o o r uw u i tzending i m m e r s in 
een sch i i l l icht gezet Ei w a s 
eenvoudigweg zelfs geen verge
li jking mogeliik 

Het zou me niet v e r w o n d e r e n 
als door deze u i tzending het 
« beeld » dat velen van de 
Volksunie hadden heel erg zou 
b e n n l o e d zi|n ten goede n a t u u r 
l i |k Hoe is het toch mogel i |k d i t 
pa r t i i en die ovei massa ' s ge 'd 
en mensen beschikken het aan-
d u i v e n in deze t i |d en met de e 
mogeh ikheden , / i ch zo saai en 
levenloos aan de k iezers voor te 
stellen 

Als de Volksunie ooit moest 
b e w i | / e n dat /i] i nde rdaad een 
jonge, l evenskrach t ige m o d e r n e 
en eigent i idse par t i i is, dan is 
dit door uw u i t / e n d i n g voor du i 
zend p rocen t bewezen 

De poli t iek heeft s indsdien 
voor mi | een n i euw en aan t rek-
keliik uitziclit gekregen 

D Kortr i jk 

De Icuvense un ivers i te i t heeft 
wel een lange en lus t ige t i ad i t i e 
van pol i t ieke pioffen I en bu i 
t e n s t a a n d e r k r eeg zelfs de in
d ruk dat op dat gebied te Leu
ven een soor t p a t i o n a a t s s tem
ming h e e t s t e 

Wie met de gevest igde m a c h 
ten m e e w e i k t e kon zich zo w a t 
al les verooi loven W e i d een ^an 
de proffen minis te r dan w e i d 
menee r zim w e i k zonder moei te 
en we lwi l l end geregeld Dat bij 
de vor ige verk ie / ingen een I a-
gasse sena to r voor de I- D F. 
w e i d ging in de doofpot Pen 
t r o u w e ve ided ige r van de « f i an-
kofonie » mag zich alles v ei oor
loven 

Nu hebben ei htei twee i uli 
kaal v h a m s g e z i n d e proffen de 
s t ap gezet De akademische over
heid heeft tot nog toe niet ge
reageerd m a a r dat 'n aanf i! van 
de heve « kollega 's » die kandi 
da ten scheef zullen beki iken is 
wel zeker 

Geen mens kan er aan twijfe
len dat de ui ts lagen in he t ar
rond i s semen t Leuven en zelfs 
van het gehele v l i a m s e land 
dooi die k a n d i d a t u r e n gunst ig 
zijn be ïnvloed . 

M , Leuven. 

toch veel v e r d e r F n i\ h e b b e n 
w e nu, en da t is gelukkig geen 
s t r a k k e en a u t o u t a i r e o i g i n i / a -
t ie de s i n i e n w e r k i n g is toch ook 
veel be t e r Met alle respek t voor 
i emand als Van Dieren , die m a n 
w a s en bleef ten s lot te een a l -
leen loper Dat is nu toch niet zo. 

Maar w a t w e wel m o e t e n 
ov ei houden uit de oude t i |d da t 
IS de taa ihe id en de v o l h a i d i n g 
w a a r m e e dan toch de s t i i id w e r d 
gevoerd Ook nu komt het ei op 
aan vol te houden , w a n t er i s 
•wel veel gebeurd , er moet n o g 
heel wa t gebeuren De taaie o u d e 
m a n n e n van inim tijd moe ten 
opvolgers k n i g e n W a n t z o n d e r 
die t i a i he id / o n d e r die vo lha r 
d ing IS het onmogel i jk de s t u j d 
voor t te zet ten en he t e inddoe l 
te bei eiken 

B . L imburg . 

GELUKWENSEN 

T e l e g r a m m e n s tu ren ligt n ie t 
in mi |n gewoon te en bovend i en 
zou het o n d o e n h i k zijn n a a r il le 
verkozenen en n a a r alle h a i d e 
wei ke i s voora l ge lukwensen te 
s t i l len D a a r o m wi l ik gi aag 
langs d e / e w e g allen die mee 
gewerk t hebben aan ons we l s la 
gen / e e r ha r t e l i | k g e l u k w e n s e n 
en hopen dat / i j zullen vo lhou
den tot he t g lor ie r i jke e inde . 

A. Tem se. 

NIET OPHOUDEN 

Een oude man ove r / i e t heel 
wa t meei dan longeren En zo is 
het een g ioo t geluk na al die 
la ien te zien en te beleven dat 
de pa i t i i een a a n h a n g heeft be 
re ik t die g ro t e r is dan ooit tevo
ren In veigel i ik ing met het 
hoog tepun t van voor de were ld 
oor log in 1')3() s t i a n w e nu 

De r edak t i e d r a a g t geen ver-

an tv roordeh jkhe id voor de in 

houd de r gepub l i cee rde lezers -

br ieven . Ze behoud t zich he t 

r ech t van keuze en i n k o r t i n g 

voor. Over de l eze r s rub r i ek 

w o r d t geen br iefwisse l ing ge

voerd 

van de redaktie 
w i M o U l ' I V 7t 

Brussel, A ap r i l 196S. "̂  
Betreft : terug op 24. bladzijden. 

Hè, het i s toch wel even een ander gevoel, zo'n 
blad van 2/, pagina's in plaats van het dunne ge
val le t je dat we t i jdens de verkiezingsstri jd heb
ben uitgegeven. 
Eigenlijk zijn we wel een t ikkel t je beschaamd ge
veest . Informatief stonden we t i jdens de verkie
zingsweken s t e l l i g niet op pe i l . Ons blad was een 
pamflet en - zoals het , met het oog op de Ctoeratie 

t>8, op onze redaktie gezegd werd - een "machine 
cm geld te maken". 
We zouden het vél l iever een beetje anders gehad 
hebben en we zouden bijvoorbeeld graag toch vat 
nauwkeuriger de ak tua l i t e i t hebben gevolgd. Maar 
we hebben moeten kiezen ; wat zwaarst i s , moet 
dan ook maar zwaarst wegen. Voorrang werd gege
ven aan de "grote media". De nationale en arron-
dissementele pamfletten waarvan er e t t e l i jke mil-
joengn in dag- en nachtwerk over de rotatiepersen 
werden gejaagd. Het T.V.-programma dat doorheen 
paar miljoen mensen tegel i jk gezien wordt. Het 
radioprogramma dat in zijn spitsheid moest ge tu i 
gen Toor de spitsheid van de Volksunie. De a f f i 
ches die in onvoorstelbare hoeveelheden de druk- • 
ker i j ver l ie ten . De honderden andere dingen en 
dingetjes die er komen bij kijken. 
Je bent als lezer van ons blad wel een paar weken 
in de verdrukking gekomen. Maar nu, terug on 2A 
bladzijden, gaan we ons leven beteren. En ons 
weekblad, ü zal het merken. Weldra. . p 
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NAAR DE ZEGE MET 

DE VOLKSUNIE 

(vervolg van biz. 1) 

C.V.P. a!s de vlaamse B.S.P. voor 
het kiezerskorps gekomen zijn 
met een verkiezingsprogramma 
'dat zeer duidelijk de stempel ver
toonde van de invloed van de V.U, 
en dat Vlaams was. 

Nemen we het probleem Leu
ven. In 1965 was de Volksunie nog 
'de enige partij die zich uitgespro
ken had voor de overheveling van 
L e u v e n - F r a n s naar Wallonië. 
Tans werd deze eis overgenomen 
zowel door de C.V.P. als door de 
B.S.P. We mogen dus zeggen dat 
meer dan 80 % van de kiezers in 
Vlaanderen l ich ondubbelzinnig 
uitgesproken hebben voor de 
overheveling. 

Het is dan ook ondenkbaar dat 
hiermee geen rekening zou ge
houden worden en dat nog een re
gering zou gevormd worden die 
alvast dit punt niet op haar pro
gramma heeft. Er moet nu gevolg 
gegeven worden aan de uitspraak 
van de kiezers. 

Nu de verkiezingen voorbij zijn 
zal er scherp moeten toeaezien 
worden dat de vlaamse C.V.P. en 
de vlaamse B.S.P. hun verkiezings
beloften niet verraden. Reeds is 
de heer Houben, nationaal voor
zitter van de unitaire C.V.P., die 
OD het achterplan verdwenen was 
terug te voorschijn getreden, 
zonder blijkbaar rekening te hou
den met de uitslag van de verkie
zingen. 

Allerfëi invloeden laten zich 
gelden om hetzij opnieuw een 

C.V.P.-P.V.V.-regering te vormen, 
hetzij een driepartijenregering. 
Van Vlaams standpunt en in het 
licht van de verkiezingsuitslag is 
dit onaanvaardbaar. Het is duide
lijk dat de kiezers van de C.V.P. 
het niet zouden nemen dat de 
C.V.P. terug de P.V.V. aan het be
wind brengt. Anderzijds kan een 
driepartijenregering alleen maar 
de vlaamse invloed in de regering 
verzwakken. 

Men heeft de vlaamse kie'ers 
voorgehouden dat de vlaamse 
C.V.P. voortaan een autonome par
t i j was, met een eigen program
ma. Doch we lezen in de kranten 
dat de onderhandelaars aangeduid 
werden die namens de unitaire 
C.V.P. besprekingen zullen voeren 
met de andere partijen. Alhoewel 
er 50 vlaamse C.V.P.-ers gekozen 
werden tegen slechts 19 Walen of 
franstaligen is de afvaardiging 
toch paritair samengesteld ! En 
welk programma gaat deze af
vaardiging verdedigen ? Dat van 
de vlaamse C.V.P., van de P.S.C. 
of van Vanden Boeynants ? Reeds 
onmiddellijk na de verkiezingen 
ziet het er naar uit dat de C.V.P, 
een vulgair verkiezingsmaneuver 
uitgehaald heeft en dat het spel 
van de unitaristen herbegint alsof 
er niets gebeurd was. 

Het zal nu spoedig blijken waar 
wij staan zowel met de vlaamse 
C.V.P. als met de vlaamse B.S.P.-
ers. 

De Volksunie, aanzienlijk ster
ker, zal haar rol spelen en de 
vlaamse belangen met krachtda

digheid verdedigen. Er is iets ver
anderd in Vlaanderen en zij die 
menen daar geen rekening te 
moeten mee houden zullen bedro
gen uitkomen. De grote les van 
deze verkiezingen is immers dat 
definitief bewezen werd dat het 
oude België dood is, het België 
van de P.V.V., van « La Libre Bel-
gique » maar ook van de heer 
Houben, nog altijd voorzitter van 
de C.V.P., en van andere unitaris
ten. De gemeenschappen hebben 
zich sterker geaffirmeerd en de 
doorbraak van de federalistische 
stroming is onmiskenbaar. 

Er is in dit verband niet alleen 
de vooruitgang aan te stippen 
van de Volksunie en van het Ras-
semblement Wallon. Feit is dat de 
C.V.P. zelf het federalisme toege
past heeft en alvast in Vlaande
ren zienderogen in federalistische 
richting evolueert, vooral onder 
de druk van de jongeren. Voor de 
B.S.P. is, naast de federalistische 
stellingname van de waalse B.S.P., 
in het vlaamse land een even 
snelle evolutie aan de gang on
derstreept door het opkomen van 
een eigen vlaamse lijst te Brus
sel. Alje pogingen om deze ont
wikkeling tegen te houden zijn 
tot mislukking gedoemd. De Volks
unie wijst de weg naar de toe
komst. 

Daarvan zijn wij ons bewust : 
voorlopig nog oppozitiepartij, 
maar in de toekomst ook de partij 
die het doet. 

mr. F. Van der Eist. 

Wij zijn niet alleen de overwinnaars, wij 
zijn ook de énige overwinnaars van deze 
verkiezingen. 

Men zal het loochenen en verwijzen naar 
het groot sukses van V.d.B. Sukses inder
daad, maar sukses binnen de zeer enige per
ken van het speciaal geval. V.D.B., gewezen 
voorzitter van de C.V.P. en geioezen eerste-
minister namens dezelfde partij, mag er dart 
in slagen te Brussel een persoonlijke voldoe
ning te beleven; deze voldoening homt op 
hetzelfde ogenblik als de katastiojale neder* 
laag van zijn partij over heel het land. 
V.d.B. is één enkele man, een puncher we
liswaar, een echte < politieke beest » — 
zijn persoonlijk sukses kan de nederlaag van 
zi]n parlij én van zijn koncepl niet verdoe
zelen. Want "er mag toch niet vergeten wor
den dat het uiteenspringen van de C.V.P.' 
P.S.C, én de nederlaag van deze splinter
groepen het rechtstreeks gevolg zijn van de 
optie die Van den Boeynants had geno
men, toen hi] als een der grote inrmvalies 
van zijn beleid het « tweejarig taalbesland > 
invoerde. De das, dat tot het taaibestand 

GOED 

GESTEMD I 
werd besloten, was de teerling voor de eerst
volgende verkiezingen leeds geworpen. Leu
ven werd dan de direkte aanleidtfig; de ei
genlijke oorzaak was op dat ogenblik ech
ter reeds bijna twee jaar oud. Het w nut
tig, daaraan te herinneren nu het er naar 
uit ziet dat het nog maar eens zal gepro
beerd luorden met V.d.B. 

Omtrent de verpletterende nederlaag ^ 
van de P.V.V. kan er geen twijfel bestaan. 
Eén zetel veiltes is met verpletterend na 
28 zetels winst bi] de voiige verkiezingen^ 
wordt er gezegd. De P.V.V. ts echter vnte-
genzeggelijk méér kwijt : ze verloor op 31 
maart één zetel, alle tlluzies én grote man 
Vanaudenhove. De neo-liberalen waren de 
slag ingegaan met vanwege hun vcX)rzitler 
de uitdrukkelijke opdiacht : minstens IS' 
nieuwe kamei zetels veroveren. De grote fi
nancier van de partij, Collin van EIrima, 
sprak van de sprong naar de volstiekte' 
meerderheid. In het licht van deze voor
nemens en ambities is de P.V.V. vernieti
gend geklopt gemorden. En tot onze tevre
denheid merken we op : hoofdzakelijk door 
de Volksunie. 

Vlaanderen heeft goed gestemd! Vlaan
deren zal in de toekomst nog beter, nog 
massaler vlaams-nationaal stemmen. 

tvo. 

vroeger en nu : vlaams-nationalisten in de kamer 
A. PERCENTEN 
PROVINCIE 

Antwerpen 
Brabant 
Limburg 
Oost-Vlaanderen 
West-Vlaanderen 

B. ZETELS 
PROVINCIE 

Antwerpen 
Brabant 
Limburg 
Oost-Vlaanderen 
West-Vlaanderen 

Totaal 

1919 

6,00 
2,66 
11,84 
10,51 
6.01 

1921 

6,21 
3,31 
9,39 
3,91 
8,86 

1925 

8,16 
3,40 
6,51 
5,59 
9,93 

1929 

11,99 
4,59 
16,44 
10,42 
12,18 

1932 

6,82 

3,99 
16,74 

11,43 
12,30 

1936 

9,14 
5,58 
24,29 
12.94 
16,02 

1939 

13,56 
5,56 
24,45 
14,06 
16,36 

1954 

4,64 
1.57 
6,96 
3,50 
2.68 

1958 

3.94 

1.42 
3.64 
3,96 
2,43 

1961 

7,32 

2,38 
5,29 
7,19 
3,90 

1965 

13,08 

3,69 
8.82 
12,89 
12,68 

1919 

1 
1 

3 
— 

5 

1921 

1 
1 

—— 
2 

4 

1925 

2 
1 

1 
2 

1929 

1 
1 

3 
3 

"IT 

1968 

18,74 
6,74 

15,68 
16,82 
17,40 

1932 

1 
1 
1 
3 
2 

8 

1936 

3 
2 
3 
4 
4 

16 

- 1939 

4, 
2 
3 
4 
4 

17 

1954 

1 
— 
w — 

_ 
— 

1 

1958 

1 
— 
•» 
— 
— 

1 

1961 

2 
1 
—-
2 
— 

5 

1965 

4 
1 
— 
4 
3 

12 

1968 

6 
3 
2 
5 
4 

20 



dere lijsten hebben gestemd. Zo zou
den — steeds volgens deze bladen — 
ongeveer 4.000 mensen een s tem voor 
de V.d.B.-Kamerlijst hebben gegeven 
naas t een s tem voor de Volksunie-Se
naatsl i jst . 

Eerlijk gezegd, dat verbaast ons niet 
zo sterk. We kunnen best begri jpen da t 
een paar duizend mensen gemeend heb
ben, goed te s temmen door voor de Ka
m e r bijvoorbeeld Lindemans te s teunen 
en voor de Senaat Lode Claes. 

Ons bekruipt echter een vreselijke 
twijfel. Zijn deze 4.000 kiezers nou al 
dan niet eks t remis ten ? Wie voor de 
Volksunie s temt is, volgens alle « wei
denkenden », een ekstremist . Maar 
wat dan voor wie half Volksunie en half 
V.d.B. s temt ? 

Een dezer dagen lopen we wellicht 
zo'n ekstremist ische gematigde of ge
mat igde ekstremist tegen het lijf. We 
zullen dan weten te vertellen, hoe hij 
e r uit zag... 

daa r waa r wij dan toch u i t s tekende 
p rog ramma ' s brengen. 

We hebben deze sportieve s teun in 
volle verkiezingsstri jd s terk gewaar
deerd ! 

sportief 

ekstremisten ? 

In de V.d.B.-pers word t hoog opgege
ven o \e r het sukses dat de gewezen 
eerste-minister te Brussel heeft be
haald. Elders in dit blad hebben we on
ze mening daarover reeds geschreven, 
zodat we ons hier tot een randbemer-
king kunnen beperken. 

De V.d.B.-bladen hebben een reke-
ningetje gemaakt waarui t moet blijken 
da t de V.d.B.-Kamerlijst s t emmen 
heeft gekregen van mensen die dan 
voor de Senaat op de meest diverse an-

We hebben het t i jdens de verkie
zingskampanje lelijk aan de stok gehad 
me t de Beheerraad van de B.R.T., die 
he t al lang welletjes vond wannee r wij 
één enkele radio- en één enkele T.V.-
ui tzending kregen daar waa r de P.V.V. 
— zwakker dan wij in Vlaanderen ! — 
driemaal zoveel kreeg. Tussen haakjes : 
over onze rechten op scherm en anten
ne zal de eerstvolgende weken nog een 
har t ig woordje gesproken worden ! 

Zowel onze radio- als onze T.V.-ver-
kiezingsuitzending hebben we dan ook 
moeten beginnen met een kl inkend pro
test. 

We kregen vrij vlug een sport ieve 
echo op dit protes t . In een ui tzending 
van het Humanis t i sch Verbond werden 
wij bijgetreden en stelde men de vraag 
waarom wij zo weinig zendtijd krijgen. 

HET OPRUKKEN VAN DE V. U. 
IN DE PROVINCIERADEN 

De provincieraden zijn zo wat het stiefkind van de kommentaren bij de verkie
zingsuitslagen. Alle aandacht gaat in de eerste plaats natuurlijk naar de Kamer 
vermits deze rechtstreeks en volledig wordt samengesteld, terwijl de Senaat in 
drie trappen, langs provinciale en gekoöpteerde senatoren, wordt vervolledigd. 

Het is onder meer omwille van deze 
provinciale senatoren dat de samenstel
ling der provincieraden van groot be
lang is. En natuurl i jk ook omwille van 
de samenstell ing der bestendige depu
taties, die het bes tuur van de verschil
lende provincies waarnemen. 

De Volksunie heeft in alle provincie
raden een spektakulaire vooruitgang 
geboekt. Hierna geven we het aantal 
zetels met de winst, per provincie : 
Antwerpen 17 ( + 6 ) , Brabant 7 ( + 5), 
Limburg 11 ( + 8), Oost-Vlaanderen 
16 (-f 5) en West-Vlaanderen 12 ( + 4) . 

Op een totaal van 420 zetels in Vlaan
deren en Brabant bezet de V.U. er dus 
niet minder dan 63, wat een aanwinst 
van 28 betekent ! Vooral dan ten nadele 
van de C.V.P. die er 27 verliest en van 
de P.V.V. die er tien minder heeft 
(waarvan 6 in Braban t ) . De sukkelaars 
van kommunis ten die slechts twee ze
tels bezetten op de 420 (beide in Ant
werpen) werden nog maar eens gehal
veerd op één enkele. De socialisten ten 
slotte winnen er nauwelijks 2 bij , na
melijk 5 winst in de 4 vlaamse provin
cies tegenover 3 verlies in Brabant . 

De 420 zetels gaan naar de C.V.P. 
voor 168 eenheden, de B.S.P. heeft er 
106, de P.V.V. 68, de V.U. zoals reeds 
vermeld 63, de F.D.F. 14 en de K.P. 1. 
In Vlaanderen zonder Brabant word t 
duidelijk het voorbij streven van de 
P.V.V. door de V.U. aangetoond : tans 
tellen wij 56 zetels tegenover slechts 42 
voor de liberalen. Voor wie er nog aan 

mocht twijfelen dat de V.U. in Vlaan
deren veruit de derde par t i j is gewor
den, is dit een kl inkend bewijs. 

Ondanks de groei van de V.U. en te
gen de wil in van talr i jke C.V.P.-manda-
tarissen en kiezers, werd onder zware 
druk van de nat ionale leiding de Volks
unie overal uit de Bestendige Deputa
tie gehouden. Nochtans was een over
eenkomst mogelijk in Antwerpen, Oost-
Vlaanderen en West-Vlaanderen. Ner
gens werden onderhandel ingen in de 
echte zin van het woord gevoerd. In 
Antwerpen kon men het akkoord met 
de socialisten reeds lezen in de « Libre 
Belgique », vooraleer de officiële 
woordvoerders van de C.V.P. dit zoge
zegd wisten... Ook in Oost- en West-
Vlaanderen verkoos men de rode broe
ders . Zou dit soms een voorteken zijn 
van de samenstell ing der toekomstige 
regering ? 

Nog een laatste woord over de provin
ciale senatoren, van wie de kandidatu
ren op 10 april moeten ingeleverd wor
den. In Antwerpen en Oost-Vlaanderen 
heeft de V.U. zekerheid, terwijl in West-
Vlaanderen en Brabant een ernst ige 
kans bestaat op een senaatszelel . Dit 
is dan weer belangrijk voor de nationa
le koöptat ie achteraf (24 in to taa l ) 
waa r de V.U. deze maal voldoende 
manda ten bezit om voor het eerst 1 of 
2 senatoren te koöpteren. Over enkele 
weken hebben we hierover zekerheid. 

E. SLOSSE 

separatisme 

Enkele j a ren geleden was het in de 
Wets t raa t nog taboe, te spreken over 
« volksgemeenschappen ». Onze minis
ters en andere uni ta i re excellenties hiel
den het bij vage omschrijvingen zoals 
« he t noordeli jk » en « het zuidelijk 
landsgedeelte ». Daarin hebben de fei
ten inmiddels wel al wa t verander ing 
gebracht . 

Zoveel verandering, dat men nu heus 
al aan separa t i sme begint fe doen op 
de depar tementen . Tijdens de verkie
zingsnacht waren er, voor he t eerst , in 
de gebouwen van Binnenlandse Zaken 
twee perszalen : de ene voor de Vla
mingen, de andere voor de franstaligen. 
Een innovatie die zelfs door honderd 
karaa t se baks teenboeren werd gewaar
deerd, want ze had het voordeel da t ie
der de T.V.-uitzending in eigen taal kon 
volgen. 

In het compu te rcen t rum werd de 
zaak anders opgelost. E r was m a a r één 
perszaal en om het half u u r k w a m een 
compute rknaap het knopje van 't T.V.-

toestel overschakelen. Zodat o m he t 
half u u r in het Neder lands en dan weer 
in het Frans w e r d gekeken. 

Tot ongenoegen natuur l i jk van ieder
een. Want iedereen wilde net de ande
re pos t zien. 

zonder trikolore 

De P.V.V. is tr ikolore-zwaaiend de 
verkiezingsstr i jd ingetrokken. Ze heeft 
een flinke davering gekregen en zo i s 
meteen he t door h a a r gepros t i tueerde 
nat ionaal s imbool mee gedevalueerd. De 
verantwoordel i jkheid daarvoor ligt b i j 
de superpa t r io t ten . 

Inmiddels is echter gebleken, da t een 
t r ikolore par t i j geen schijn van kans 
meer heeft. Want de P.V.V.-nederlaag 
is toch het rechts t reeks gevolg van h e t 
feit dat deze par t i j zich niet wilde neer
leggen bij de evidentie : da t e r in d i t 
land Vlamingen en Walen zijn, twee 
volkeren en twee kui turen . 

Wie de schone jongen wil u i thangen 
én bij de Walen én bij de on twor te lde 
Brusse laars én ook ( een heel klein 
beet je) bij de Vlamingen, kri jgt de 
kous op de kop. 

De P.V.V.-nederlaag is de definitieve 
dood van « une cer ta ine Belgique ». 
Het uni ta i re België. Dat van 1830 en van 
Vanaudenhove. 

omer vanaudenhove 
Kee, zijn foto hoeven we niet bij deze honiek aj te drukken. Het volstaat 

dat je even je hop buiten de deur steekt om te kijken naar een van de vele dui
zenden schuttingen, waarop hij in 20 m2 afgebeeld staat, nu al wat verregend .'» 
a\->o>gaans trouwens flink in de pek gezet door de velen in Vlaanderen die zijn 
gii]iizende duce-tronie kotsbeu waren. 

Als er iets in de veikiezingsiiitslag tot in onze tenen gekribbeld heeft van ple
zier en van leedveimaak (we hebben indeidaad geen al te best karakter), dan is 
het de daverende opdonder die de vlaamse kiezer verkocht heeft recht op de 
would-be Mussolinikin van Omer Batman. We geven het toe : ook ons heeft wel 
eens de livijfel bekropen toen lue zagen, hoe vaak Vanaudenhove op de panelen 
werd geplakt en hoe vaak hij werd vervangen door eenzelfde Vanaudenhove met 
lichtjes getvijzigde tekst. We vjoegen 07is af of deze poging om met een Führapro-
paganda de publieke opinie te verkrachten, ook enig rezultaat zou boeken. 
Als we de facies bekeken, waren we nogal gerust. Maar als we zagen dat ze om het 
volgende lA>chtje van de baan wéér hing, bekroop ons de twijfel. 

Welnu, de miljoenen zijn vergeefs er tegen aan gegooid. De Redder Van Het 
Vaderland is er aan voor zijn moeite. Het zijn allemaal hosten voor het sterfhuis 
geweest : de grote verliezer in Vlaanderen is de man, die vond dat z'n bloedeigen 
facies 't voornaamste argument van zijn paitij moest wezen. Het is overigens ook 
het voornaamste argument geworden. Tégen de Pest Voor Vlaanderen. De men
sen toerden gewoon misselijk van de Cro Magnon-kin, de superieure glimlach en 
de zelfvoldaanheid van tapper Knspijn. 

Je kan desnoods met de kiezers héél veel doen. Maar ergens is er een fatale 
grens en wie die overschrijdt, krijgt lekker de kous op de kop. Vanaudenhove is 
er met zijn beide voeten én met zijn beminnelijk stroopgezicht \)vergewipt... recht 
de nederlaag in. 

Baksteen, frank, trikoloor, vaderlandse baby en vooral de voorzitterlijke voor-
gevel-tnkluzief-glimlach : niets heeft kunnen beletten dat meneer Vanaudenhove 
de politieke ruggegraat netjes werd gekraakt. • 

Want je zal het wellicht de eerste paar dagen niet merken, maar de diesterse 
pantoffelheld is aan het eind van zijn bobijntje. Zijn partij was en is — even
goed als de C.V.P. of de B.S.P. — aangevreten dck>r de tegenstelligen, blootge
steld aan de middenpuntvliedende krachten. Hij hield de boel bij mekaar, dat 
moet hem worden gegeven. Hij redde de schijn, ten koste van de demokratie. 
Het xuas^ al volmachten, prezidentieel regime en sterke man dat de klok sloeg. De 
P.V.V. IS, datik zij deze diktatuur, als een ogenschijnlijk gesloten blok naar de 
verkiezingen gegaan. Maar vandaag ? Finita la comedia ! 

Vanaudenhove xvas « de architekt van de grote overwinning van 1965 >. Hij 
bleek de wonderzalf te hebben gev\)nden, de toverremedie die de liberale partij 
moest omvormen tot een P.V.V. die - in enkele etappes slechts — zou oprukken 
naar de volstrekte mee) derheid. De remedie kende in 1965 sukses en heel de op 
profijten en prebenden verlekkerde blauwe loederbende tvas op slag bereid om 
de brouwer van het wonderzalfje te volgen naar des lendemains qui chantent. 
Toppezot van glorie, de hele blauwselhliek. En gedxuee achter de man die het 
sukses van de partij scheen te belichamen. 

Daarmee is het tfou de-fi-ni-tief amen en uit. Wie in voorspoedige dagen vol-
machten-duce is geworden, zal niet opgewassen zijn tegen de dagen van tegenslag. 
Nu de remedie gefaald heeft, nu Batman niet onoveiiuinnelijk blijkt te zijn, zal 
de reaktie komen. Eerst en vooral in zijn eigen partij. Oude reheningetjes wor
den vereffend, twijfels steeds luider uitgesproken en kritiek steeds onbevangener 
geuit. Een Sterke Man — de zoveelste in de rij — heeft nou rustig de tijd om, 
geholpen door zijn politieke « vrienden », een zachte politieke ddod tè sterven. 

Nee, je zal het wellicht niet zo direkt merken, maar het zit er dik in : de 
kop van Omer, de diklatorglimlach als allerlaatste en hoogste verkiezingsargu
ment heeft zijn tijd gehad. Volgende heer kan de P.V.V. het wellicht nog eens 
proberen met Biigitte Bardot of een ander fraai kind. Maar niet meer met Van
audenhove ! 

We stellen in ieder geval voor, 'dat madame Tussaud het voorzitterlijke hoofd 
van de bahsteenboer in haar wassen galerij zou \>pnemen. Met 'n plaatje eron
der : « deze glimlach kostte méér dan 90 miljoen. Hij kostte de P.V.V. haar laat
ste illuzies >. 

dio Genes. 
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ANTWERPSE FRANSKILJONS : 

ONBEDUIDEND 
(wil) Bij elke verkiezing voeren de antwerpse franskiljons een 
intensieve kampanje om voorkeurstemmen te koncentreren ach
ter de naam van kandidaten die behoren tot de franssprekende 
kaste. Ook ditmaal is dit gebeurd. De gewoonte getrouw gaven 
« La Libre Belgique », « La Métropole » en « Le Matin » de orde-
woorden door. Tegelijkertijd deden cirkulaires de ronde in de 
antwerpse bourgeoiskringen, met duidelijke aanduidingen over 
de frankofone kandidaten. 

Het is dus mogelijk, op bazis 
van een analize der naamstem-
men, de elektorale kracht van 
de franssprekende burgerij te 
Antwerpen vast te stellen. 
Zondag is gebleken dat hun 
stemmenaantal nog altijd rond 
de 5.000 schommelt. Sedert een 
tiental jaren is dit onveranderd 
gebleven. 

Soms werden ze verdeeld 
over de burgerskandidaten op 
de lijst van de C.V.P. en op die 
van de P.V.V. Ditmaal stonden 
de troetelkinderen van « La 
Libre Belgique » uitsluitend 
op de P.V.V .-lijst. 

Carlos De Baeck, ex-C.V.P.-
senator, bracht het aldus tot 
5.840 naamstemmen. Dit cijfer 
ligt iets boven het totaal der 
franskiljons. De Baeck heeft 
blijkbaar toch enkele persoon
lijke vrienden kunnen mee
sleuren in zijn avontuur. Hij 
is niet antipatiek. Als oud-ver-
dediger van dr. August Borms 
(pro Deo) heeft hij zelfs in 
vlaamsnationale kringen enkele 
relaties behouden. Het geval 
De Baeck wordt alleen begrij
pelijk als men het in het bour-
geoiswereldje van Antwerpen 
projekteert. 

MENSEN 
Meer bevoegden zullen wel schrijven over de belangrijke 

politieke betekenis van wat vorige zondag zo gelukkig in 
dit land is gebeurd. En dit zal heel beslist een niet zo ge
makkelijk werkje worden. Want beweringen als « de eks-
tremisten winnen » zijn toch wel buitengewoon ekstremis-
tisch ; de kommunisten zijn toch wel heel erg achteruitge
gaan ! Er is echter ook een heel merkwaardig menselijk 
aspekt aan deze voorbije verkiezingen verbonden. Er is 
het zeer verheugende feit dat de papier-overstroming, dat 
het alles overschuimende reklame-zeepbad er niet in ge
slaagd is het eigen oordeel van velen uit te schakelen. 

Nu het toch voorbij is, kan het geen kwaad meer te 
bekennen dat ook een skeptikus zich op de duur de vraag 
begon te stellen hoevelen ten slotte weerstand zouden blij
ven bieden aan de voortdurende en technisch goed afge
werkte propagandastroom die de liberalen over hen hebben 
uitgegoten. Want ten slotte is elk menselijk weerstandsver
mogen beperkt. 

En toch is het mislukt. Waarom ? Niet omdat het aantal 
kilo's bedrukt papier van de Volksunie met dit van de 
liberalen zelfs maar kon vergeleken worden. (De bescha
digde en besmeurde grote plakbrieven van de Volksunie 
konden zelfs niet hersteld worden. De artistiek beschil
derde portretten van de achtbare heer Vanaudenhove wer
den veelal meer dan eens volledig vervangen...). Er is de 
laatste dagen en misschien zelfs de laatste paar weken 
eigenlijk minder dan tevoren over de verkiezingen gerede
twist. 

Wellicht liggen de échte redenen wel veel dieper. Mis
schien heeft die massale, overstromende propaganda de 
liberalen meer kwaad dan goed gedaan. Misschien trekt 
macht, in welke vorm ook, maar heel zelden aan en stoot 
zij meestal af. Vooral dan omdat absoluut niemand achter 
de^e machtsontplooiing toewijding en overtuiging aan
vaardde. Maar enl̂ el en alleen de naakte macht van het 
geld, dat uit berekening en omwille van het echte of \ eron-
derstelde voordeel beschikbaar werd gesteld. 

Hierbij sluit dan onmiddellijk aan dat de Mussolini-kin 
ten slotte in een gelaat prijkte dat nog andere zichtbare 
kentrekken vertoonde van iemand die sinds tientallen jaren 
als de belichaming van alle kwaad werd voorgesteld. Het 
« nazi »-geroep van de heer Vanaudenhove heeft zich tegen 
hemzelf gekeerd. Want het is blijkbaar hopeloos, ten min
ste in Vlaanderen, nog te spekuleren op de haatge\oelens 
van onmiddellijk na de oorlog. En dit is dan wel een bizon
der « tragisch » aspekt van een gelukkige mislukking. Want 
als iemand heeft kunnen zeggen dat Mussolini niet veel 
meer was dan een « Napoleon in gips », dan was het lei
derschap van de voorzitter van de liberalen een leiderschap 
van karton. 

Tijdens de tegenstand tegen deze « volksverkrachting » 
is hopelijk in vele Vlamingen een nieuwe vorm van zelf
bewustzijn wakker geworden. Een besef dat zij het ook 
zelf wel kunnen weten, en dat zij hun politieke houding 
niet willen opgedrongen krijgen zoals een zeeppoeder 
wordt aangeprezen. Wordt dit besef sterker, geraakt het 
meer verspreid, dan is de dag dichterbij gekomen waarop 
ons volk een volk wordt, een bewuste eigen wil heeft, een 
eigen leven wil. Dan zijn er, zoals Amedee Verbruggen het 
zaterdagavond in de tele\isie zeggen mocht (zonder dat het 
duidelijk werd over wat het juist ging !), méér overtuigden 
gekomen. Méér mensen. En daar komt het op aan. 

NEMROD. 

Een ander lievelingskind van 
de franssprekende burgerij 
was P.V.V.-er Philippe Vander-
linden, laatste op de liberale 
Kamerlijst te Antwerpen. Hij 
is een financier met een zekere 
bekendheid, zoon van een over
leden wisselagent-voorzitter 
van de antwerpse Beurskom
missie, beheerder van maat
schappijen. Hij behaalde dit
maal 4.898 voorkeurstemmen. 
Bij de vorige verkiezingen over
schreed hij de 5.000 stemmen. 

Laten we bij wijze van veron
derstelling aannemen dat het 
aantal franskiljonse kiezers en 
kiezeressen te Antwerpen rond 
de 6.000 of de 7.000 ligt, wat 
kennelijk een te hoge raming 
is : de liberale ex-minister Li-
lar behaalde als lijsttrekker 
voor de Senaat 6.289 naam
stemmen. 

Dan komt men tot de erger
lijke vaststelling dat de C.V.P. 
en de P.V.V. zich nu al ettelijke 
decennia laten ringeloren door 
en naar de pijpen dansen van 
een kaste die numeriek en elek-
toraal veel zwakker is dan haar 
mateloze pretenties zouden la
ten vermoeden. 

Stel die 7.000 volksvreemde 
bourgeois-stemmen naast het 
totaal aantal steramen van de 
Volksunie in het arrondisse
ment Antwerpen : meer dan 
100.000. Of naast het totaal van 
de C.V.P. : 146.000. Het is een 
onbeduidende minderheid. 

Zelfs voor de P.V.V. betekent 
ze numeriek niet veel. Deze an
ti-volkse partij haalde in het 
arrondissement" Antwerpen 
(helaas) nog 72.000 stemmen. 
Eén tiende van die kiezers be-

Hoe IS het valse bericht over de verkiezingsrcl te 
Weelde bij het agentschap Belga en bij de T.V. geraakt ? 
(U weet wel : het bericht dat zaterdagavond vóór de 
verkiezingszondag te 20 uur werd uitgezonden en uHiar-
in beweerd werd dat de C.V.P.-mandataris van Turnhout, 
René Peeters, zwaar gewond werd door leden van de 
Volksunie met boksijzers). 

Die zaak verdient een grondig onderzoek, en de schul
digen zijn op verscheidene niveau's te zoeken. Zulk een 
leugenbericht, op een psichologisch ogenblik verspreid, 
komt niet uit de lucht gevallen. 

Het agentschap Belga heeft te Antwerpen twee kor-
respondenten. Het vervalste nieuws over de verkiezings
rei te Weelde kwam vermoedelijk niet rechtstreeks van 
hen. Een joernalist uit een kempense stad, die o.m. ook 
voor een antwerps dagblad werkt, ligt denkelijk aan de 
oorsprong van het bericht en hij seinde het door naar 
Antwerpen. 

VERKIEZINGSREL 
VAN WEELDE 

Een van de an twerpse korrespondenten van Belga is 
een gewezen redakteur van het franstalige liberale dag
blad « Le Matin ». Het betreft Martin Van Dijck, die de 
laatste jaren van zijn joernalistieke loopbaan doorbrengt 
op het liberale dagblad « De Nieuwe Gazet », zusterblad 
van « Het Laatste Nieuws ». 

Heeft Van Dijck, zonder enige navraag of kontrole, 
het bericht over de verkiezingsrei naar Brussel doorge
seind, met de bedoeling de Volksunie in de ultieme ogen
blikken vóór de verkiezingszondag af te schilderen als 
een bende geweldenaars en gangsters ? 

De Volksunie zal bij volgende verkiezingen haar voor
zorgen moeten nemen om te vermijden dat een T.V.-
speaker opnieuw een onfair maneuver uithaalt op het 
laatste ogenblik. Vorige zaterdag was het T.V.-man 
Boussé die zich leende tot een intrige welke, zelfs zui
ver professioneel gezien, niet door de beugel kan. Maar 
ligt de échte verantwoordelijkheid niet op een hoger 
hiërarchisch vlak ? 

horen tot de fransdoUe bour-
geoiskaste. 

Toch laat de C.V.P. zich ge
regeld afdreigen door deze kas
te. C.V.P.-leiders laten maar al 
te dikwijls hun oren hangen 
naar « La Libre Belgique » en 

naar « Le Soir », de twee frans-, 
kiljonse kranten waarvan de 
antwerpse korrespondentea 
een gunstbehandeling genieten 
in de CV.P.-besturen en bij de 
C.V.P.-schepenen op het ant
werpse stadhuis. «• -

VOORKEURSTEMMEN 
Het is een algemeen ver

schijnsel bij de voorbije ver
kiezingen, dat het aantal voor
keurstemmen sterk is verhoogd 
ten nadele van de lijststem-
men. Onze eigen kandidaten 
hebben dan doorgaans ook 
heel wat voorkeurstemmen be
haald. Deze week beperken we 
ons tot het lijstje van onze 
verkozenen voor Kamer en Se
naat ; volgende week brengen 
we wel een overzicht van het 
aantal andere voorkeurstem
men, w.o. zeer frappante rezul-
taten. 

Volksvert. V. Anciaux 8.793 ; 
volksvert. M. Babyion, 9.309 ; 
senator R. Ballet 5.524 ; volks
vert. J. Belmans 3.911; senator 
Blanckaert 3.845 ; senator L. 
Claes 8.144 ; volksvert. M. Cop-
pieters 9.203 ; volksvert. De 
Commer 2.632 ; volksvert. E. 
De Facq 867 ; senator G. De 
Paep 13.295 ; senator E. Elaut 
7.595 ; volksvert. H. Goemans 
5.877 ; senator A. Jeurissen 
9.331 ; senator W. Jorissen 
9.188 ; volksvert. P. Leys 7.063; 
volksvert. E. Lootens 6.868 ; 
volksvert. R. Mattheyssens 
1.977 ; volksvert. J. Olaerts 
6.376 ; senator W. Persijn 7.430; 
volksvert. E. Raskin 3.517 ; se
nator Roosens 8.709; volksvert. 
H. Schiltz 18.538 ; volksvert. 
L. Sels 4.452 ; volksvert. L. Van 
Steenkiste S.542 ; volksvert. F. 
Van der Eist 5.382 ; volksvert. 

Voorkeurstemmen — kampioen senator De Paep. 

R. Van Leemputten 6.626 ; 
volksvert. H. Verduyn 4.632 ; 
volksvert. Wannijn 6.198 ; 
volksvert. L. Wouters 5.057. 

In verhouding tot het aantal 
uitgebrachte stemmen in zijn 
kiesomschrijving is senator dr. 

De Paep (St. Niklaas-Dender-
monde) net als vorige keer de 
V.V.-kampioen van de voor
keurstemmen. Zijn percentage 
benadert dat van V.d.B. te 
Brussel, wat de prestatie wel 
héél dik in de verf zet. 
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PROVINCIE ANTWERPEN ARRONDISSEMENT DENDERMONDE 
ARRONDISSEMENT ANTWERPEN 

Antwerpen 
Berchera 
Boom 
Borgerhout 
Brecht 
Ekeren 
Kontich 
Zandhoven 

Arrondissement 

23.572 
14.109 
1.940 

16.324 
2.763 
7.682 
5.670 
4.622 

76.655 

ARRONDISSEMENT MECHELEN 

Mechelen 
Duffel 
Heist o /d Berg 
Lier 
Puur s 

Arrondissement 

6.059 
3.730 
3.396 
3.307 
1.870 

18.362 

ARRONDISSEMENT TURNHOUT 

Turnhou t 
Arendonk 
Herenta ls 
Hoogs t ra ten 
Mol 
Westerlo 
Arrondissement 

PROVINCIE BRABANT 

2.544 
1.224 
2.543 
1.044 
4.498 
1.816 

13.669 

ARRONDISSEMENT BRUSSEL 

Brussel 
Anderlecht 
Asse 
Halle 
Eisene 
St. Kwintens-Lennik 
St. Jans-Molenbeek 
St . Gilhs 
St. Joost-ten-Node 
Schaarbeek 
Ukkel 
Vilvoorde 
Wolvertem 

Arrondissement 

2.158 
2.811 
4.725 
1.888 
1.297 
1.562 
2.184 

254 
2.332 
2.991 
1.646 
3.399 
3.722 

29.979 

ARRONDISSEMENT LEUVEN 

Leuven 
Aarschot 
Diest 
Glabbeek-Zuurbemde 
Haacht 
Landen 
Tienen 
Zoutleeuw 
Arrondissement 

5.755 
974 
939 
582 

1.940 
306 

1.551 
634 

12.681 

PROVINCIE LIMBURG 
ARRONDISSEMENT HASSELT 

Hasselt 3.647 
St. Truiden 1.942 
Beringen 
Genk 
Herk-de-Stad 

Arrondissement 

1.827 
3.128 
1.217 

11.761 

ARRONDISSEMENT TONGEREN 

Bilzen 
Borgloon 
Bree 
Maaseik 
Mechelen-aan-de-Maas 
Neerpelt 
Peer 
Tongeren 
Zichem-Zussen-Bolder 
St. Martens-Vocren 

Arrondissement 

PROVINCIE OOST-VLAANDEREN 
ARRONDISSEMENT AALST 

Aalst 
Geraardsbergen 
Herzele 
iNinove 
iZottegem 

Arrondissement 

2.576 
1,344 

797 
1.260 
1.703 
1.677 
1.433 
1.308 

560 
34 

12.692 

9.583 
1.590 
4.151 
3.324 
2.583 

21.231 

1965 
13,35 % 
21,18 % 
5,83 % 

16,72 % 
10,56 % 
15,21 % 
17,18 % 
16,46 % 
14,94 % 

10,10 % 
14,16 % 
11,72 % 
12,79 o/o 
9,54 o/o 

11,41 o/o 

7,82 o/o 
7,95 o/o 
7,86 o/o 
8,04 o/o 

11,56 o/o 
7,90 o/o 
8,74 o/o 

2,39 o/o 
3,49 % 

13,37 o/o 
5,33 0/6 
1,46 % 
6,36 o/o 
2,81 % 
0,89 0/6 
2.86 o/o 
3,79 % 
1,89 o/o 
8,37 o/o 

10,20 o/o 

3,66 o/o 

6,87 % 
4,43 o/o 
3,69 o/o 
5,30 o/o 
8,41 o/o 
3,65 o/o 
5,72 o/o 
6,17 o/o 
5,99 o/o 

10,47 o/o 
7,67 o/o 
5,13 o/o 

14,88 o/o 
7,25 o/o 

s , s ; % 

16,00 % 
6,88 o/o 
6,62 o/o 
8,59 o/o 
9,92 o/o 
7,05 o/o 

10,33 0/6 
6,79 o/o 
9,97 o/o 
1,57 o/o 

S,SO % 

15,97 o/o 
8,28 o/o 

14,31 o/o 
11,78 o/o 
14,79 o/o 
13,79 o/t 

1968 
31.490 
17.561 
2.907 

23.490 
4.365 

11.546 
8.115 
7.006 

106.480 

8.119 
4.894 
4.541 
4.509 
2.871 

24.934 

4.208 
2.334 
4.718 
1.298 

• 7.722 
4.025 

24.305 

3.627 
5.103 
6.831 
3.690 
2.707 
3.188 
4.017 

561 
4.300 
5.061 
3.111 
5.564 
7.636 

55.396 

11.415 
2.195 
2.572 

969 
3.157 

668 
1.881 

870 
23.727 

6.684 
3.282 
5.037 
6.079 
2.692 

23.774 

. 

3.608 

1.985 
1.773 
2.270 
2.761 
3.590 
2.445 
1.712 

721 
125 

20.990 

11.576 
2.113 
5.277 
4.716 
3.016 

26.698 

18,50 o/o 
25,79 o/o 
8.25 % 

24,02 o/o 
16,23 o/o 
22,26 o/o 
23,60 o/o 
24,41 o/o 
20,83 o/o 

13,65 % 
18,41 % 
15,43 % 
17,41 % 
14,43 % 
15,46 o/o 

12,42 o/o 
14,84 o/o 
14,39 o/o 
9,96 0/6 

19,27 o/o 
17,86 o/o 

15,34 o/o 

4,00 % 
6,13 % 

18,95 o/o 
10,26 0/6 
2,83 o/o 

12,82 o/o 
4,96 o/o 
1,98 % 
4,20 % 
5,36 o/o 
3,34 % 

13,28 o/o 
19,54 o/o 

6,55 % 

13,50 o/o 
9,83 o/o 
9,86 0/6 
8,90 % 

13,49 % 
7,99 o/o 
6,98 o/o 
8,49 o/o 

i / ,75 % 

18,40 o/o 
12,93 % 
13,84 0/6 
27,21 % 
15,78 % 
i7,2S % 

^ " ^ 

21,75 o/o 

10,08 0/6 
14,30 o/o 
14,97 % 
15,14 o/o 
14,67 o/o 
17,06 o/o 
8,90 o/o 

12,90 o/o 
5,63 % 

14,19 o/o 

19,41 o/o 
11,07 o/o 
18,13 o/o 
16,78 o/o 
17,28 o/o 

i7,2S 2é 

Dendermonde 
H a m m e 
Wet teren 
Zele 
Arrondissement 

4.621 
1.693 
3.136 
1.885 

11.335 

ARRONDISSEMENT GENT-EEKLO 
Gent 13.320 

ijeinze 
Evergem 
Ledeberg 
Lochrist i 
Nazare th 
Nevele 
Oosterzele 
Zomergem 
Waarschoot 
Eeklo 
Assenede 
Kapr i jke 
Arrondissement 

3.126 
4.568 
3.617 
1.216 
1.993 
3.127 
2.689 
1.554 

766 
2.152 

789 
615 

39.532 

ARRONDISSEMENT OUDENAARDE 
Oudenaarde 
Kru ishoutem 
Nederbrake l 
Ronse 
St. Maria-Horebeke 
Arrondissement 

ARRONDISSEMENT ST. 
St. Niklaas 
Beveren 
Lokeren 
St. Gillis-Waas 
Temse 
Arrondissement 

1.628 
648 
543 
824 
534 

4.177 

NIKLAAS 
7.218 
5.027 
1.914 
4.172 
3.512 

21.843 

PROVINCIE WEST-VLAANDEREN 
ARRONDISSEMENT BRUGGE 

ürugge 
Torhout 
Arrondissement 

>.•. i, •* 

14.466 
1.842 

16.308 

ARRONDISSEMENT l E P E R 
l epe r 
Wervik 
Poperinge 
Mesen 
Passendale 
Roesbrugge 
Arrondissement 

2.724 
805 
972 
492 
366 
522 

5.881 

ARRONDISSEMENT KORTRIJK 
Kor t r i jk 
Avelgem 
Hare lbeke 
Menen 
Moorsele 
Arrondissement 

7.066 
643 

2.172 
2.649 

921 
13.451 

12,57 o/o 
10,06 o/o 
11,87 o/o 
9,52 o/o 

11,35 o/o 

11,95 o/o 
16,54 o/o 
15,05 o/o 
12,91 o/o 
9,05 o/o 

13,29 % 
26,48 % 
10,17 o/o 
12,30 o/o 
8,83 o/o 
9,16 o/o 
5,35 o/o 
6,68 o/o 

12,19 o/o 

7,04 % 
7,31 o/o 
5,37 o/o 
4,44 o/o 
5,74 % 
5,97 o/o 

21,02 o/o 
29,82 o/o 
10,35 o/o 
21,98 o/o 
15,52 o/o 
19,62 o/o 

12,81 o/o 
12,37 o/o 
12,78 o/o 

10,48 o/o 
6,99 % 

10,68 o/o 
10,30 % 
9,62 % 

11,02 o/o 
9,S2 % 

11,60 o/o 
5,99 o/o 
7,09 o/o 
8,55 o/o 
7,40 o/o 
9,23 o/o 

ARRONDISSEMENT ROESELARE-TIELT 
Roeselare 8.254 21,52 % 
Ardooie 
Hooglede 
Izegem 
Tielt 
Oostrozebeke 
Meulebeke 
Ruiselede 
Arrondissement 

1.174 
1.748 
3.273 
2.492 
1.440 
1.357 
1.189 

20.927 

14,64 o/o 
20,55 % 
14,19 o/o 
15,50 0/6 
14,28 o/o 
13,59 o/o 
16,61 % 
;7,2ó o/o 

6.427 
2.396 
4.805 
2.684 

16.312 

17.238 
3.821 
6.138 
4.877 
1.697 
2.688 
3.204 
3.807 
2.189 
1.044 
3.083 
1.649 
1.032 

52.467 

2.010 
881 
708 
862 
608 

5.069 

8.687 
5.984 
2.357 
4.755 
4.546 

26.329 

19.396 
2.075 

21.471 

4.168 
1.579 
1.560 

700 
637 
731 

9.375 

9.126 
851 

3.483 
4.456 
1.761 

19.677 

9.913 
1.426 
2.529 
4.001 
3.467 
2.111 
1.712 
1.715 

26.874 

ARRONDISSEMENT OOSTENDE-VEURNE-DIKSMUIDE 
Veurne 
Nieuwpoor t 
Diksmuide 
Oostende 
Gistel 
Arrondissement 

2.280 
996 

4.740 
5.790 
2.569 

i6.375 

PROVINCIALE K I E S C I J F E R S 
Antwerpen 108.686 
Braban t 
Limburg 
Oost-Vlaanderen 
West-Vlaanderen 

Totaal België 

42.660 
24.453 
98.119 
72.942 

346.860 

TOTAAL VLAANDEREN ZONDER 
BRUSSEL 

MET BRUSSEL 

12,58 o/o 
13,46 o/o 
18,22 o/o 
11,93 % 
13,13 o/o 
73,70 % 

13,12 o/o 
3,73 o/o 
8,83 % 

12,92 o/o 
12,73 96 

6,79 o/a 

11,89 o/o 

9,96 O/B 

2.874 
1.249 
6.521 
8.660 
3.702 

23.006 

155.719 
79.123 
44.764 

126.875 
100.403 

506.884 

17,55 o/o 
14,32 % 
18,25 % 
13,55 o/o 
16,39 o/o 

15,83 o/o 
19,87 0/8 
20,06 o/o 
17,43 o/o 
12,99 % 
17,39 0/̂  
27,26 o/o 
14,35 o/o 
17,39 o/o 
12,80 o/o 
13,20 o/o 
11,30 % 
11,83 0/6 
76,30 o/o 

8,89 % 
10,20 % 
6,98 % 
4,76 % 
6,74 % 
7,40 % 

25,35 o/o 
35,32 o/o 
12,90 o/o 
25,09 o/o 
20,09 o/o 
23,77 % 

16,98 % 
13,63 O/é 
76,59 o/o 

16,36 o/o 
14,11 0/6 
17,40 % 
15,50 0^ 
17,45 % 
16,35 % 
16,10 94 

•^^•••^ 

14,91 % 
8,07 % 

11,20 % 
14,50 o/o 
14,21 % 
13,48 o/o 

25,62 0/̂  
17,57 o/a 
29,54 o/o 
17,22 o/o 
21,66 o/o 
20,81 o/o 
17,37 o/o 
25,21 o/o 
22,74 o/o 

^m^amm 

15,89 % 
16,94 % 
24,89 o/o 
17,37 o/o 
18,37 % 
18,92 o/o 

18,74 % 
6,70 0/̂  

15,68 o/o 
16,82 % 
17,41 o/o 

9,79 o/o 

18,46 o/o 

15.39 ^ . 
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HET DUEL V.U.-P.V.V. 

DE PEST W E R D 
O V E R W O N N E 

VOLKSUNIE DERDE PARTIJ 
De belangrijkste inzet van de verkiezingen in Vlaanderen — het duel tttssen de 
Volksunie en Vanaudenhove's Pest— weid schitteiend gexvonnen door de V.U. De 
strijd leek nochtans ongelijk : tegenover de onuitpittLelijke financiële middelen van 
de P.V.V. scheen de Volksunie van meet af aan met een zware handikaf» te vettrek-
ken. Vlaanderen heeft zich echter niet aan Barnum laten vangen en het kiezeiskoips 
heeft het duel beslist in het voordeel van de vlaams-nationalisten. Tans is de Volks
unie in Vlaanderen de derde partij. En in de toekomst zal de P.V.V. verder vastge
spijkerd worden in de pozitie van het meelopertje. 

i' De gewijzigde verhouding tussen V.U. 
en P.V.V. in Vlaanderen blijkt al dade
lijk uit het aantal mandaten, dat beide 
partijen veroverden. De Volksunie be
haalt in Vlaanderen (zonder arr. Brus
sel) 18 kamerzetels, tegenover 17 voor de 
P.V.V. Voor de senaat worden deze cij
fers respektievelijk acht tegenover zeNcn. 
Voor de provincieraadsmandaten is het 
verschil nog frappanter : 58 zetels voor 
de V.U. tegenover slechts 48 voor de 
P.V.V. 

In de vier vlaamse provincies plus het 
arrondissement Leu\en behaalde de 
,\'olksunie 451.288 stemmen tegenover 
428.344 voor de P.V.V. Indien men da ir 
de stemmen van het arrondissement 
Halle-Vilvoorde bijvoegt (dus arr. Brus
sel min de hoofdstedelijke kantons), dan 
blijft de verhouding, nog altijd ten 
voordele van de Volksunie, 478.235 stem-
men tegenover 458.868 vóór de P.V.V. 

Slechts in de provincie Oost-Vlaande-
ren heeft de P.V.V. nog een lichte voor
sprong op de V.U. 

In Limburg, maar vooral in Antwer
pen en in West-Vlaanderen, is de Volks-
unievoorsprong afgetekend. 

Vanaudenhove — wiens Duce-kop in 
'duizenden 20 m2-exemplaren van alle 
schuttingen in Vlaanderen de komende 
P.V.V.-triomf schreeuwde — moest zelfs 
in zijn eigen gewest en in zijn eigen per
soon de P.V.V.-nederlaag beleven : de 
kandidaat-diktalor heeft in het kieskan
ton Diest een daverende afstraffing ge
kregen. Zijn senaatslijst zakte er van 
42,63 t. h. in 1965 naar 31,05 t. h. tans; 
voor de Kamer zakte het rezultaat van 
S5,02 t. h. naar 30,05 t. h. De volmach-
tenman heeft een Shoe post gepakt! 

In datzelfde kieskanton Diest haalde 
'de Volksunie bijna driemaal meer dan 
in 1965 en wist ze haar percentage op te 
drij\en tot in de buurt van 10 t. h. Het 
is dan ook onbetwistbaar de Volksunie 
die het arootsie diiekt aandeel heelt ge

had in de persoonlijke nederlaag van de 
showman, wiens daverende afstraffing 
een simbool is voor wat over heel Vlaan
deren met zijn partij gebeurde. 

Sinds twee jaar kreeg het Volksunie
kader als objektief, de Pest Voor Vlaan
deren te kloppen en definitief voorbij te 
streven. De tientallen miljoenen, met 
kwistige hand ter beschikking gesteld 
door zeepbarons en specialisten van de 

(jolitieke belegging, hebben ons niet 
kunnen beletten het objektief ook wer
kelijk te verwezenlijken. 

En de schijn van politieke koalities in 
koehandels mag niet bedriegen : tussen 
de drie grote partijen in Vlaanderen — 
de C.V.P., de B.S.P. en de Volksunie — 
zijn de verschillen minder frappant dan 
tussen ieder van die partijen afzonder
lijk enerzijds en de P.V.V. anderzijds. 

De Pest Voor Vlaanderen is een min
derheidsgroep die op geen enkele wijze 
reprezentatief is voor de vlaamse publie
ke opinie en die tans eindelijk •— dank 
zij de Volksunie — ook definitief aan 
het ineenschrompelen is naar zijn wer
kelijke betekenis : het laatste carré van 
de in Vlaanderen steeds machtelozer 
wordende franskiljons. 

*̂r 

Het uur der waarheid : « op 1 april verloor Alva zijnen bril ». 

VERHOUDING VOLKSUNIE - P.V.V. 

Antwerpen 

Limburg 

West-Vlaanderen 

OostVlaanderen 

Leuven 

TOTAAL 

Stemmenaantal 
V.U. 

155.619 

44.764 

100.303 

126.875 

23.727 

451.288 

P.V.V. 

111.149 

41.971 

73.239 

145.432 

56.453 

428.344 

Kamer | 
V.U. 

6 ( + 2 ) 

2 (+2) 
4 (+1) 
5 (+1) 
1 (+1) 

18 (+7) 

P.V.V. 

4 ( -1) 

2 
3 
6 
2 

17 ( -1) 

Senaat 
V.U. 

3 ( + 1 ) 

1 (+1 ) 

2 ( + 2 ) 

2 
— 

8 ( + 4 ) 

P.V.V. 

2 
1 
1 
2 
1 

7 

Provincie 
V.U. 

17 1+6) 

11 (+8) 
12 (+4) 
16 (+5) 
2 (+2) 

58(4-25) 

P.V.V. 

12 
8 (-3) 

8 (-1) 

161 + 1) 

4 

48 (-3) 

ZIJ ZEGDEN 
OF SCHREVEN. 
STRUYE 

« De Volksunie boekt in Vlaan
deren en Brussel een aanzienlijke 
winst, die groter is dan voorzien». 

VAN EYNDE 

« De Volksunie blijkt meer en 
meer een katolteke dissidentie-
groep, zonder werkelijke impact 
op niet-katolieke kiezers ». 

GELDERS 
« De vlaamse socialisten stellen 

vast dat zij ondanks hun stand
punt, ingenomen op het kongres 
van Klemskerke, niet het slacht
offer zijn geworden van de Volks
unie, in tegenstelling met de an
dere partijen die in taalkundig op
zicht geschipperd hebben ». 

HOUBEN 
« Wanneer ik van ekstremisten 

spreek, denk ik aan het Rassem-
blement Wallon en aan de Volks
unie. Het was onvermijdelijk dat 
deze partijen voordeel haalden 
uit de dwangdenkbeelden die tans 
het land beheersen », 

V.D.B. 
« Het Rassemblement Wallon 

en de Volksunie hebben niet de 
overstroming veroorzaakt die 
sommigen verwacht hadden. Het 
is hen gemakkelijk geweest, stout
moedige beloften af te leggen die 
ze toch niet kunnen verwezenlij-»^ 
ken ». ^ 

T. LEFEVRE 
« Men vraagt me of ik ongerusf 

ben. Het woord ongerust is sterk. 
Deze verkiezingen zijn een ernsti
ge waarschuwing. Is het sukses 
van de Volksunie en het F.D.F, zo 
groot als velen beweren 7 Neen V 
Ik zou ongerust zijn, indien mor
gen de traditionele partijen geen 
lessen zouden halen uit de toe
stand ». 

DUVIEUSART 
« Men mag het Rassemblement 

Wallon niet verwarren met de 
Volksunie. Onze partij is demo-
kratisch en wil onder meer de-
mokratische oplossingen voor het 
probleem Brussel ». 

LIBRE BELGiQUE 
« Een van de meest ontgooche

lende aspekten van de verkiezin
gen is de vooruitgang van de 
Volksunie. Dit bewijst onder meer 
dat zwakheden, zoals ze door de 
Vlaamse C.V.P. tegenover de eks
tremisten werden begaan, geen 
winst opleveren ». 

E. VAN CAUWELAERT 
« Het sukses van de Volksunie 

is ongetwijfeld vanwege een aan
tal vlaamse kiezers een gebaar 
van ergernis en van ongeduld ». 

HET VOLK 
« Het is treurig te moeten vast

stellen dat sommige Vlamingen 
nog steeds een gebaar van politie
ke luidruchtigheid (want stem
men voor de Volksunie is vooral 
dat!) boven een daad van pozitie-
politieke doelmatigheid verkie
zen ». 

DE STANDAARD 
« De Volksunie mag fier zijn op 

haar rezultaten. Zij is nu in Vlaan
deren sterker dan de P.V.V. Haar 
twintig kamerzetels betekenen 
een versterking van het vlaams-
radikale element in de Wetstraat, 
op voorwaarde dat zij een kon-
struktieve oppozitie voert en 
waar het nodig is, front vormt 
met de andere vlaamse afgevaar
digden ». 

I l 
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DANK! 
Het is met grote dankbaarheid en erj^entelijkheid dat ik weken aan een 

stuk de groei van deze steunlijst naar het miljoen heb gevolgd. Ik mag 

het thans v/el verklappen : toen de redaktie deze « Operatie-68 » in 

gang zette, was er niemand onder ons die dierf hopen op een dergelijk 

rezultaat. De optimistische schattingen beperkten zich nog tot een half 

miljoen of een eindje daarboven. 

Ikzelf en het Partijbestuur zijn dan ook aangenaam verrast geweest door 

de wijze waarop de lezers van « WIJ » spontaan gereageerd hebben op 

onze oproep. En het verheugt me ten zeerste dat onze aangename ver

rassing gevolgd is geworden door ons aller aangename verrassing, toen 

we in de nacht van zondag op maandag de afmetingen van de Volksunie

overwinning duidelijk begonnen te zien. 

Dit prachtig rezultaat — waarbij de Volksunie al haar verkiezingsobjek-

tieven wist te bereiken of te overschrijden — is mogelijk gemaakt door 

het feit dat wij op korte termijn, o.m. langs de « Operatie-68 » om, 

konden beschikken over de nodige gelden om een vinnige en moderne 

verkiezingskampanje te voeren. 

Ik herinner me enkele financiële kampanjes die in het verleden in ons 

weekblad werden gevoerd. Nooit werd er een bedrag bijeengehaald dat 

ook maar bij benadering kon vergeleken worden met het huidige mil-

ioen. Er werd destijds nochtans ook zeer mild gegeven. Thans echter is 

ons blad en is de partij gegroeid, zodat de steun van zoveel meer men

sen kan komen. En daarenboven ben ik er van overtuigd dat — wat nog 

.belangrijker is — onze lezers duidelijk en scherp aangevoeld hebben hoe 

uitzonderlijk deze verkiezingskampanje was en hoe noodzakelijk een grote 

Volksunie-overwinning. 

Een grote Volksunie-overwinning is het geworden. Maar heel wat tekenen 

wijzen er op, dat het niet denkbeeldig is dat we over afzienbare tijd 

opnieuw met een verkiezingskampanje worden gekonfronteerd. De voor

bije weken hebben me de overtuiging bijgebracht, dat we deze even

tualiteit rustig mogen tegemoet zien • de lezersaemeenschap om ons blad 

?a' dan opnieuw, zoals in de voorbije weken, de bazis leggen voor een 

Volksunie-overwinning. 

In naam van het Partiibestuur en in mijn eigen naam : de hartelijkste 

dank en de diepste erkenteliikheid voor deze schitterende blijken van 

solidariteit en strijdvaardigheid. 

mr. F. Van der Eist 

voorzitter Volksunie 
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nu lang genoeg bij de bok ge
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CA. , Mechelen 
Naamloos, Gent 
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(« Cieen woorden maar daden ») 
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We zijn er nogal zeker van : hij heeft niet voor de Volksunie gestemd. En een 
storting voor « Operalie-6S >' op zijn naam licbheii \v<- ook nog niet gevonden. 

Maar ook zonder Jiem is hel gegaan.^ 
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Raf Lintennans , Veurne (« Vlaan
deren eerst ») 100 
Naamloos, Langdorp 500 
Lezy Michel, Welle 100 
Naamloos, Overpelt-Neerpelt 200 
Oud-dinaso, 's Gravenwezel 300 
Frans Van Brussel, Mortsel 100 
Un ion Elly, Aaller 500 
Van vijf minzame Hasselaren 500 
Verdievel Emiel, Oostkamp 100 
Van Heule Lucien, Oostakker 2.000 
Naamloos, Hoeilaart (2de storting) 
(« Vrijheid en vooruitgang zon
der blauwe plutokratie 1 ») 200 
Mevr. De Coninck M.T., Brus-
sel-3 (3de storting) 200 
A.D., Watou (geen 2de Vivario) 100 
Naamloos, Machelen (2de stor
ting) 200 
Dewinter Albert, Veltem 100 
B. van Bellingen, Lembeek (« Op
da t Vlaanderens heerlijkste droom 
in vervulling moge gaan ») 500 
Vlaamse Vriendenkring Meetjes-
land (« Begrafeniskosten dame 
uni ta i re Belgique ») 1.365 
Van Hoorebeke Rom., Sleidinge 500 
Wille Renaat , Waarschoot 200 
T ruyen Wilfried, Wilrijk 180 
Calcoen Roger, Borgerhout 1.000 
Janssen Petrus, Edegem 100 
Naamloos, Nieuwpoort (Voor Vrij
heid van Vlaanderen en Voor
ui tgang van de Volksunie) 100 
VU-afd. Galmaarden, Oetingen, 
VoUezele 1.900 
Semeelen Ch.G., Borgerhout 100 
Vermeulen-Simoens Alois, Weite
ren 100 
Naamloos, Bokrijk 100 
Van de Vloed Herman, Maaseik 200 
Van Overstraeten Renilde, Aalst 1.000 
Mevr. Publie, Mechelen 100 
Hermans Emiel, Emblem (« Op
dat Ludo Sels volksvert. zou wor
den ))) 100 

EEN M I L J O E N 

Onze nieuwe verkozenen in Ka

mer en Senaat hebben zich, on

middellijk na hun verkiezing, be

reid verklaard om het bedrag van 

de « Operatie-68 » af te ronden 

tot één miljoen. We hebben hen 

woensdag meegedeeld wat nog 

ontbrak en dadelijk deden zij het 

nodige om er een rond bedrag van 

ie maken. 

J.B., Ekeren 
Vleminckx A., Nijlen 
Naamloos, Broechem 
Buelens Isidoor, Borsbeek 
J a n Dusar, St. T ru iden 
A.C., Herent (« Voor de laatste 
stoot ») 
Patisserie Antwerpia, Aalst 
Van Dijck Lodewijk, Lichtaart 
(« Vlaanderen mijn land ») 
Garage Van Hunsel , Antwerpen 
(« Opda t de laatste loodjes niet 
het zwaarst zouden wegen ») 
Bestuur Machelen 
Elza Ginder, Gent 
M.P., Knesselare 
Nauwelaerts Th . , Antwerpen 
Bedienden Belastingen Vilvoor
de 
Verhaege, Ingelmunster 
W.S., Borgerhout (« Een kleine 
bijdrage van een klein man in 
een klein land, voor een grote 
overwinning van de grote mene
ren ») 
<( Federalisme brengt redding », 
Gooik 
E. Wesemael, Brussel-3 
Welis Jef, Leuven 
L. Van de Velde, Te rna t 
Rik I I I , Oostende 
Franz Demeulenaere, West-Roze-
beke 
Denise Dexters, Opgrimbie 
J.D.B., Buggenhout 
Van Genechten Alex, Herentals 
Van Laer, Winksele 
Heymans-De Ridder, Brussel-8 
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R. Casteleyn, Gent (« Verlos ons 
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(« Voor vervlaamsing van het 
bedrijfsleven ») 
Pelgrims W., 's Gravenwezel 
(« Weg met franskiljons uit de 
Voorkempen ») 
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vlaams voor de Vlamingen ») 
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Naamloos, Dilsen 1.000 
Vier simpatizanten, Genk 300 
J.B., St. Kruis 2.000 
Veerle, Wim, Koen en Dirk Eg-
gerickx, Tervuren 400 
Van Kelst Jan, Mechelen 200 
VU-afdeling Ramsel-Houtvenne-
Herselt 500 
Bonaventure, Antwerpen 500 
Germaine Armand, St. Niklaas-
Waas 200 
V.E.A., Heverlee 100 
Vandenbroeck M., Aarschot 160 
R.J., Diksmuide 250 
Siebens Achiel, Alken 300 
2 arbeiders ui t Niel (3de storting) 100 
P.V., Blankenberge 200 
Van 2 vlaamse vrienden, Voort-
kapel-Westerlo 1.000 
Me\r . Rega Carlens, Brussel-2 500 
De Rijbel Louis, Bonheiden 50 
Devue Viktor, Nieuwkerken 200 
Federalisme ja. Go ! 200 
Vermeersch M., Lembeek-Halle 100 
Vanwege een V.O.S., Deurne 50 
Mevr. A.P. Pauwels, Brussel-3 
(2de storting) 500 
O.V., Brasschaat 100 
Gambrinus, Bazel-Waas 100 
Roosen L., Opglabbeek 100 
A. S)raons, Peutie (« broederlijk 
delen van ons gezin ») 50 
Hermans Herwig, Hemiksem 200 
Lambrigts Frans, Antwerpen-3 100 
Ignace Gilté, Assebroek 100 
De Roo, B.S.D. 250 
H.D., St. Amandsberg 100 
Denhaerynck Albert, Oudenaarde 1.000 
Wu) tens Jan, Waterschei 200 
H . Van Gelder, Berchem 500 
Frans Peeters, Deurne 300 
Tolleneer J., Kontich 500 
Tolleneer Sempels, Kontich 500 
Fientje, Kontich 100 
Fam., Halle (Kempen) 200 
De Groote Guido, Aalst 200 
Naamloos, Hasselt 200 
J.V.D., Edegem (« De leeuwen 
dansen ») 100 
Blomme R., Wondelgeru 100 
J a n Rikkens, Wilrijk 1.000 
Matthoy, Aalst 250 
Naamloos, Holsbeek 100 
F. De Veer, Amsterdam 340 
Vogels Frans, Schilde (« Brussel 
vlaamse grond ») 200 
Naamloos, Ekeren 2.000 
Naamloos, Oostende 100 
Bakelants jozef, Erps-Kwerps 200 
H.B., Zellik (« Voor dijk tegen 
olievlek ») 500 
G.S., Anderlecht (« Van een we
duwe wiens echtgenoot gevallen 
is voor Vlaanderen ») 100 
H . Schorpion, Schilde 500 
Van Esbroeck E., Borgerhout 120 
Staf, Jan , T inneke (2de stor
ting) 300 
M. Van Themsche, Wilrijk 1.000. 

Maertens A., Brussel-l 
« In hou ende trou », Gooik 
Uit een vlaams hart . Leerbeek 
H.G., Gent (2de storting) 
W.L.C., Zwevegem 
D.S.J., Eeklo 
Kinderen van ons volk, zeven 
die nog niet mogen stemmen. 
Huizingen 
Ulrich Neumann, student, Köln 
Bnmeel Wilfried, Haringe 
W. Van der Steen, Kontich 
J.R., Borgerhout 
E.M., Borgerhout 
F.H., Kuringen 
Verstraeten Fideel, Rupelmonde 
Quatacker M., Blankenberge 
Beerten Leopold, Beringen 
0(>eratie 68 
Naamloos, Eizeringen 
Nog een steentje (« Mocht Füh-
rer Omer de Verschrikkelijke met 
zijn P.V.V. in het zand bijten, 
3de storting ») 
Vanwege dochter, kleinzoon en 
achterkleinkinderen van wijlen 
Reim. Boterberg, Erpe 
H.R., Schepdaal (u Voor een be
tere toekomst van onze kinderen ») 
Met de Volksunie er op en er 
over (3de storting) 
Oud-Dinaso 
4de storting 
2de bijdrage, student uit Tonge
ren 
Uit dankbaarheid voor V.U.-
doorbraak in Limburg (kanton 
Bree) 
Naamloos 
Naamloos, Leiden (Ned.) 
Henri Diels, Ekeren-Donk 
Naamloos 
Raes Lode, Berchem 
Als fiere Vlaming, Leerbeek 
Beter laat dan nooit, Kester 
Oetingen wordt wakker I 
Oude getrouwe, Berlaar 
(En dat ik de volgende verkie
zingen mag overleven) 
Naamloos, Edegem 
Mertens Petrus, Strombeek-Bever 
Naamloos, Puurs 
Voor de aankoop van « anti
biotica » ter bestrijding van de 
Pest voor Vlaanderen, Brussel 6 
Van Hoof (Kessel-Lo) - Uit 
weddingschap met ongelovige 
Thomas Lu)'ten 
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Totaal der 9 lijsten 919.120 
De nieuw gekozen volksver
tegenwoordigers en senatoren 80.880 

Eindtotaal 1.000.000 

mon pays 
eest 
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AFSCHEID VAN 
JOHNSON 

De twee besluiten van prezident Johnson, de bomstop in Vietnam en zijn terug
trekking als kandidaat voor het nieuwe prezident schap, hebben begrijpelijker 
•wijze heel wat verrassing veroorzaakt in Amerika en de wereld. De verdeeldheid 
in de Demokratische Partij en de Verenigde Staten zelf over de oorlog in Vietnam 
en zijn gevolgen liggen vanzelfsprekend aan de bazis van wat men een zelfopof
ferend gebaar noemt. De koppeling van beide besluiten is veelbetekenend genoeg 
om er nader op in te gaan. De vraag is onmiddellijk : welke gevolgen zal dit be

sluit hebben. 

De prezident blijkt te hebben willen 
vermijden dat de prezidentiële verkie
zingen te zeer zouden beïnvloed gewor
den zijn door de verwikkelingen die 
rond Vietnam zijn ontstaan. Het schijnt 
vast te s taan dat hij zijn besluit reeds 
maanden geleden genomen heeft en 
dus niet pas na de kandidatuurstel l ing 
van Bob Kennedy. Over deze achter
gronden kan men echter van hieruit 
toch maar moeilijk oordelen. Feit is 
d a t de amerikaanse politiek in Zuid-
Oost-Azië neerkwam op het s tor ten van 
geld en bloed in een vat zonder bodem 
(zonder de financiële en ekonomische 
weerslag uit het oog te verliezen) en 
da t door zijn besluit Johnson als het 
ware de handen vrij wil krijgen om 
eventueel toch tot een regeling door 
overleg in Vietnam te komen. Indien 
hi j zich kandidaat had gesteld zou men 
h e m er onvermijdelijk van verdacht 
hebben dat hij de oorlog in Vietnam als 
elektoraal argument bij ui ts tek zou 
misbru ik t hebben. Om het eenvoudig 
te zeggen : men had hem ervan kunnen 
beschuldigen dat hij bij het afdwingen 
van 'n militaire beslissing zijn eventueel 
s temmensukses met ettelijke soldaten
levens zou doen betalen. Dergelijke mo
gelijkheid valt nu weg, vermits hij niet 
meer persoonlijk geëngageerd is in de 
uitslag van het Vietnamees konflikt. 

Daardoor krijgt zijn besluit, de bom
bardementen op Noord-Vietnam stop 
te zetten een andere dimensie dan vo
rige gelijkaardige besluiten, toen hij 
persoonlijk wel geëngageerd was. Men 
zal nu in Hanoi niet kunnen beweren 
dat Johnson alleen een elektoraal ma

neuver ui thaalt . Hij heeft toch ui tdruk
kelijk verklaard dat zijn « effacemert » 
onherroepeli jk is, zelfs indien het kon-
gres van de Demokrat ische Part i j h e m 
de kand ida tuur zou aanbieden. Het is 
moeilijk te geloven dat Johnson op zijn 
besluit tot niet-herkiesbaarheid zou te
rugkomen indien zijn onderhandelings
gebaar ten opzichte van Noord-Viet
nam met sukses zou bekroond worden, 
wat nog steeds kan betwijfeld worden, 
vermits Noord-Vietnam en de Vietkong 
er militair noch politiek slecht voor 
s taan. 

In tussen is Johnson in zijn eigen 
par t i j als niet meer deelnemend aan de 
wedloop naar de Witte Huis-kandida
tuu r veel s terker geworden en zal hij 
zeker deze versterkte invloed aanwen
den bij het aanduiden van de kandi
daat. Gedachtig zijn alles behalve 
vriendschappeli jke gevoelens tegeno
ver Bob Kennedy zou Johnsons besluit , 
niet meer in de dans blijven, de b roer 
van de vermoorde prezident wel eens 
nadelig kunnen zijn, al kan men van
zelfsprekend in dit verband geen voor
spellingen doen. 

Alle aandacht gaat tenslot te naar 
Vietnam zelf. Zal Hanoi gunstig reage
ren ? Zal Amerika misschien verplicht 
worden de hand uit dit wespennest te
rug te t rekken met al de psichologische 
gevolgen vandien ? Twee belangri jke 
vragen die meteen in het licht stellen 
dat Johnsons besluit, voor zover het on
herroepeli jk blijft, dat van een man is, 
die zijn opvolger een schone lei zou 
willen voorleggen. Of al tans een poging 
daar toe doet. 

Kolonel Toeri Gagarin, 's werelds eerste ruimtevaarder, verongelukte bij een 
vliegtuigongeval, altans volgens de officiële mededeling van de russische regering. 
Een naar Londen uitgeweken russische ruimtespecialist beweert nochtans dat 

Gagarin de dood vond bij de lancering van een nieuw ruimtetuig. 

DEZE WEEK IN DE WERELD 
• Generaal Loedvik Svovoda tot opvolger van Novotny als prezident van Tsje-

cho-Slovakije aangeduid. Rechter Jozef Brestansky, belast met onderzoek 
naar verleden van topambtenaren, pleegt zelfmoord. 

• Opnieuw felle lucht- en tankgevechten tussen Israël en Jordanië. 

• Bij tussentijdse verkiezingen in 4 distrikten verspeelt Labour 3 zetels aan 
de Konservatieven. 

HET ANDERE EUROPA 
Voriac week weigerde een katalaans 

zanger deel te nemen aan een songfes
tival ()m,(lat hii niet in het Katalaans 
mocht zingen. In de op gang gekomen 
sociale ontNoogding.sbeweging in Spanje 
spelen onmiskenbaar ook volksnationale 
motiexen een rol. Men heeft er trouwens 
« crxaring » op dit gebied en de recente 
geschiedenis wijst het (kortstondig) be
staan aan \an een ba.skische en kata-
laanse vorm van autonomie. 

Spanje is Euroi)a niet. Men beweert 
trouwens dat achter de P\reneeën 
M'iika begint. .Maar het neo-nationalis-
tisch \erschiin.sel is in gans Europa 
merkbaar, niet het minst in ons eigen 
land. waarover we in deze rubriek ze
ker niet moeten uitwijden. Overal ko
men de minderheden in beroering en 
tekent zich in de europese staten een 
ont\oogdingsstrekking af tegenover de 
al te centralistische machtsorganen. Een 
dergelijke beweging is trouwens nor-
Muial in een lüiropa, dat zich klaar zou 
moeten maken om te gaan federeren : 
naarmate de oude staatsgrenzen zullen 
vervagen, zullen o\er en weer door deze 
grenzen gescheiden volkeren mekaar 
terugvinden. Men is zich van deze 
waarschijnliikheid niet o\eral even 
scherp bewust, \oorlopig spitst het 
streven en de strijd zich toe op de on
middellijke sfeer en tegenstanders (o.w. 
er zich vaak europese nieuwlichters be-
\ uiden, die het principe \an het federa
lisme wel aanvaarden op europees vlak 
doch het afwijzen in eigen land, waar
bij men dan nog die bedenking moet 
maken, dat ze zich veelal blind kijken 

op een technokratisch en ekonomisch 
integrationisme). Het is in elk geval op
vallend hoe weinig, om niet zeggen hele
maal niet, de europese faktor in de bel-
gische verkiezingsstrijd aan bod is ge
komen. Zelfs de geafficheerde « Euro-
peeërs » bij de partijen hebben er in de 
hjtte van de affichen-, beeldbuis-, radio-
en pamflettenstrijd niet over gerept. 
Ook in de pers was er plaats noch tijd 
om er over te reppen tenzij dan bij de 
gepatenteerde unitaristen, die het euro
pees argument steevast tegen al wat 
nationalistisch denkt en handelt uit
spelen. Men begrijpe ons overigens niet 
verkeerd : er is geen verenigd Europa 
mogelijk zonder ekonomische en tech
nische benadering, doch het wordt hoog 
tijd dat men het vraagstuk van de euro
pese integratie ook op volkse grondslag 
gaat bekijken. Het is toch zo dat een 
uitsluitend machtspolitieke of staatsna-
tionalistische benadering deze integratie 
eerder remt dan bevordert. Om kort te 
gaan : alle elementen moeten in de be
spreking hun plaats krijgen. Het is 
trouwens opvallend dat de afwezigheid 
van het volkse element in het debat 
gepaard gaat met een afwezigheid van 
het sociale element, waarover alle euro
pese vakbondsleiders herhaaldelijk hun 
beklag maakten. 

De belangstelling voor de vlaamse 
ontvoogdingsstrijd, die aan de bazis van 
de huidige helgische politieke krizis 
ligt, was in het buitenland zeer groot. 
Enerzijds was er de belangstelling van 
de internationale pers, waar hier en 
daar een licht is opgegaan zonder dat 

men echter alsnog van een objektieve 
kijk kan spreken. Er is ten opzichte van 
de Vlaamse strijd in deze pers wel iets 
veranderd, doch het blijkt eens te meer 
dat het niet gemakkelijk is, een van 
oudsher scheefgegroeide vizie te ver
vangen door een objektievere. Dal vergt 
immers studie en tijd en dan moet nog 
de wil tot grondiger onderzoek aanwe
zig zijn, wat men blijkbaar niet kan 
verlangen van persagentschappen en 
zelfs niet van perskorrespondenten, 
wier berichtgeving al te vaak opper
vlakkig is omdat ze door het tempo 
wordt bepaald, niet door de wezenlijke 
inhoud. In het belgisch geval komen 
dan daar nog « brusselse inlichtings
bronnen » om de hoek kijken die de 
zaak helemaal vertroebelen. 

Anderzijds was er de stijgende be
langstelling in franse, britse en duitse 
nationalistische kringen, die wel het 
europees belang van de helgische ver
kiezingen onderstreepten en daarover 
zeer lezenswaardige bedenkingen publi
ceerden. De indruk bleek niet weg te 
cijferen, dat bij vb. bretoense nationa
listen moed scheppen bij het gadeslaan 
van de groei van de vlaamsnationale re-
fleks, terwijl dan weer duitse nafiona-
li.sten zich niet schijnen te kunnen ont
doen van kultureel-etnisch « annexio-
nisme », dat uiteraard geen rekening 
houdt met het groter nederlands geheel 
waarin Vlaanderen moet gezien worden. 
De grootnederlandse gedachte kan men 
overigens tans gemakkelijker verwezen
lijkbaar achten <iank zij het europees 
perspektief. Daarvan komt echter nog 
niet zoveel tot uiting en nochtans is het 
belangrijk : de vlaamse ontvoogding en 
de federalizering van België moeten eer
der vroeg dan laat leiden tot een steeds 
nauwer tot elkaar groeien van Koord
en Zuid-Nederland. Sommige franko-
fone reakties (o.m. de hetze tegen Bene
lux) laten trouwens duidelijk verstaan 
dat de frans-imperialistische middens 
de heel-nederlandse integratie be

schouwen als de ernstigste bedreiging 
van de frankofone privileges in België. 
Ondanks hun europese facade laten 
deze kringen zich hierdoor als enggee-s-
tige staatsnationalisten ontmaskeren. 

Ook in Oost-Europa bestond belang
stelling voor de vlaamse strijd. Leuven 
bracht het zelfs op de voorpagina's van 
de geleide pers. Het aksent werd welis
waar van het nationale naar het sociaal-
ekonomische en ideologische verlegd, 
maar intussen zijn in Polen en nu voor
al in Tsjecho-Slovakije duidelijke simp-
tomen naspeurbaar van een ontwikke
ling, die meer en meer met de volkse 
diversiteit rekening zou houden, in het 
kader dan van een algemene liberali-
zering. Het mag overigens wel eens her
haald worden dat verscheidene oost-
europese staten op min of meer federale 
leest zijn geschoeid en dat een federale 
herinrichting van Tsjecho-Slovakije bij 
voorbeeld absoluut geen nieuwigheid 
zou zijn. 

Zomin als de federalizering van Bel
gië v\'erkelijk zo wereldschokkend zou 
zijn als de brusselse beati possidentes 
op alle tonen en met zulke « bezorgde 
gezichten » beweren, is trouwens Euro
pa denkbaar zonder zijn gewesten en 
provincies, die elk en naar wens zo et
nisch verantwoord mogelijk over auto
nomie zouden beschikken. Dat Brussel, 
europese hoofdstad in spe, dat in eigen 
kring niet begrijpt pleit niet voor deze 
kandidatuur en ook niet voor hen, die 
deze kandidatuur alleen van buiten uit 
zien en blind blijven voor de initiale 
fouten in eigen kern. Want het is toch 
zo, dat eerst en vooral de europese 
hoofdstad neutraal gebied zal moeten 
zijn. Als men dat voor Europa primor
diaal stelt, waarom dan niet voor de 
toekomstige europese « helgische pro
vincie >, belgisch dan in de ruimste he-
tekenis van het woord ? 

K.V.B. 
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GELX>ZORGEN V O O R 
R A M P A R T S 

i- Enkele m a a n d e n geledi i 
k w a m ook in onze pers h t 
amer ikaanse , progressistiscl 
katol ieke maandb lad « Rai 
p a r t s » in het nieuws. Omwil I 
van sensationeel aandoem 
onthu lhngen en van toegesp 
s te s tandpunten , zowel op j 
b ied Van de b innenlandse s 
van de bui tenlandse ame 
kaanse politiek. 

He t maa r t -nummer van c L 
b lad heeft nu twee weken lai 
moe ten wachten op verzending 
langs de post . De reden : de 
pos td iens ten weigerden nog 
langer hun checks te aanvaar
den en de verzendingsmaat
schappi j eiste vooraf de beta
ling van een schuld die zo m a a r 
tussen de 20 en de 25 000 dol
la rs ligt. Het gehele deficiet zou 
zelfs 250 000 dollars bedragen. 

De achtergrond hiervan is 
wel voor een deel het uitbli jven 
van advertent ies , m a a r even
zeer innerl i jke moeil i jkheden. 
Zo werd de stichter-uitgever 
E d w a r d Keating bui tengewipt , 
en enkele geldkrachtige steun-
leden t rokken zich te rug om
wille van de afkeuring in he t 
b lad van de oorlog van Israel 
en omwille van het onvoor
waardel i jk s teunen van de 
« Black Power » beweging. 

De pr i js van het b lad zal nu 
ook me t 30 % verhoogd wor-

Noii, jongens, waar is de lijd van het revolutionaire Rode Leger, 
delcoraties ? De Icameraden Vorosjilon en Boedjenm hebben het 
gant tn de kavallene van de tsaar, schopte het onder de sovjets 
meen beleende drankznüit en onbekwaamheid. 

den : van 75 dollarcenten tot 1 
dollar pe r n u m m e r (50 bel-
gische f ranken) . 

Z W E E D S R A C I S M E ? 

De Zweedse ekonomist Gun
na r Myrdal is de voorzit ter van 

606 KENNEDY 
op 20 januan 1960 legde John F. Ken 

nedy de eed af als prezrdent van de Ver
enigde Staten Wemig Europeanen die d' 
plechtigheid op he.t televizies.chei ni volg
den, besefteA^ dkt '''hi'è^ah^ ït>"bf de''^pf-e-i-
dent persoonlijk vijftien jaar hardnekkige 
en niels ontziende stnjd om de macht x'ooi-
af ging. En vooi zijn vadei, Joseph P. si., 
een even haidnekkige dioom van meei dcft 
twintig jaar. Want John nam slechts de 
plaats in van zijn oudete broei Joseph jr., 
die in 1944 als Navy-piloot het leven ver
loor. 

Kvrt tevoren, bij de samenstelling van 
zijn regering, had John zijn broer Bob be
noemd tot minister van justitie. Robeit 
Francis (geb. 1925) had sinds het einde van 
zijn studie m de rechten (1951) uitsluitend 
politiek weih vemcht. Zijn broer prezi-
dent, die zich wel bewust wa^ hoe kntisch 
een deigelijke benoeming zou bekeken wor
den, maakte er zich vanaf met het grapje 
dat het goed was dat Bob enige jinidisrhe 
ervaring opdeed, vooidat hij eens einstig 
aan een advokatenpiaktijk begon De ech
te reden lag natuurlijk elders De Kennedy-
clan IS, X>ok in het moderne Ameuka, een 
échte leise clan, uaiiiin alle leden oiivoor 
ivaai delijk aan elkaar gebonden zijn en 
u aai in deze onverhiekelijke band zélf to
taal ondergeschikt is aan het doel van de 
clan Fn de clan-lcider, Joseph ir, zeilde dat 
zijn zonen de politieke maclit in bezit zou
den nemen, nadat hijzelf er voor had ge
zorgd daz tij financieel onaantastbaar uia-
ren. 

Alleen in dit kader, tegen deze achtcigiond 
is het mogelijk loopbaan én figuur van Bob 
Kennedy te vet slaan. Sinds 1952 leeft deze 
man louter en alleen vooi de macht In dni^ 
jaar nam hij ah 27 jaiige de leiding van de 
ve)kieztngskampas,ne van zijn bioer die 
toen senator mlde woiden, nadat hij a' 
tweemaal « congiessmav » tvas geiteesl Sa 
men versloegen John en Bob Heni) Cubot 
Lodge, hoexvel de algemene slioming gun
stig wai voor de lepublikeinen Het jaar 
daaiVp xueid Bob een van de assislenten 
van de bekende en bemchte Joseph R 
McCaithy, die zoximl overal op zoek gtnr 
naat kommunisten In 1955 xverkte hij we 
aan de onderzoekskommissie van senator 
John McClellan, dte gedurende due jaat de 
koiiuptie m de sindikuten en in de admi-
nisliatie opspooide. De veroordeling, i-a 
eindeloze moeilijkheden pas een paai jaai 

geleden, van Jim Tioffa, xuas hiervan een 
late uitloper. In 1959 vciliet Bob dit kom-
milee om opnieuw uitsluitend voor zijn 
broer te U!^rken^:^dev^o^-ereid^nM van de 
kandidatuur en daarna van de verkiezing 
van John F. Kennedy tot prezident. Een 
Oieiuinning zo nipt als nooit tevoren; iets 
meei dan hoiideidduizend stemmen t)p een 
totaal van bijna 69.000.000 uitgebrachte 
stemmen. 

Wie van prezident Kennedy alleen zijn 
eerste prezidentsrede heeft gehoord of zijn 
« Profiles in Courage » heeft gelezen, zou 
de indruk kunnen hebben dat hij te doen 
heeft met een hoogstaand en zuiver door
denkend politicus. Niets is minder waar : 
John ivas (en dat geldt op dezelfde wijze in 
diezelfde periode o\?k voor Bob) niets an
ders dan een politieke opportunist. Op bin
nenlands vlak eerder m de liberale traditie 
van Roosevelt, op buitenlands gebied eer
der rechts gericht (bv. tegenover China), 
maar nooit de gelegenheid missend in het 
nieuws te komen en aanhangers te winnen 
(bv m verband met Algeria). Zo aarzelt 
ook Bob, bij gelegenheid kommunistenja-
gei, nu niet de deelname van de kommu
nisten aan een regering m Sai^n te eisen. 
HIJ die zich in 1964 bereid verklaarde elke 
post in Vietnam aan te nemen, speelt i'U 
de kaart van het izojationisme. 

Als minister van justitie verklaarde hij 
zich akkoord met het onderzoek over de 
mooid op zijn broer Maar gei mme tijd rm 
het afsluiten van het verslag gaf de familie 
achteigehouden dokiimeriten en foto's aan 
het staatsarchief, die nog jarenlang moeten 
nelieitn xt*jiden gehouden. Toen de kans 
X ooi bij n'flv vice piezident te worden, slaag
de hij ei in zich tot senator voor New-York 
te doen verkiezen. l\ ant voor een man 
xiiens familie elk jaai ten minste 1000 000 
dollars besteed aan zijn politieke loopbaan 
is weinig onmogelijk 

De jongste ueken en maanden liecft r*>h 
Kennedy de volle maal van zijn voor nuts 
tei ugschiikkend oppoitiinisme s,es,evcri al
len die xielx'aral, gelijkheid en , fd( ar
ken tracht hij voor zich te xiiiimn Hij iiis 
ecliter juisl bruoniun init ook de aiiini 
kaanse nationale hots te strelen, loen de 
tegenzet van Johnson kxi am vc')'' de ge
slepen Kenned) xeordt dit de beslissende 
pioel, ivarit Jahrtson heeft hem het prezi-
dents(liap niet uillen ten gesilirnke ge^ei 

A' 

zonder dien-^tgraden, sterren en 
nog meegemaakt. Boedjenm, ser-
tot maarschalk — ondank alge

een komitee dat naar hij be-
wee i t 600 000 leden telt (d.i. 
een tiende van de gehele Zweed
se bevolking), en dat vooral be
kendheid kreeg door de zorg 
voor de amer ikaanse dezer-
teurs die niet naa r Vietnam 
willen Of die zelfs aan de kans 
daar toe willen ontsnappen. E r 
zouden zo een 79 vaandelvluch-
tigen in Zweden verblijven. Zij 
krijgen huisvesting en van re-
genngsgelden bovendien een 16 
dollar pe r week. Toch schijnt 
de aanpassing aan het Zweed
se leven moeilijk te verlopen : 
vorige week is Ray Jones I I I , 
een zwarte uit Detroit , die he t 
nochtans met zijn duitse v iouw 
geldelijk goed stelde, naa r 
Duitsland en naar zijn eenheid 
terug gekeerd. Zijn klacht was 
da t « de Zweden een natuurl i jk 
vooroordeel hebben tegen 
zwar ten ». 

Misschien is dit een verkla
ring die ten dele bedoeld is om 

W' 

goed te s taan met zijn rechters , 
m a r r als er helemaal niets vaa 
was, zou de man met zijn gezin 
waarschijnli jk wel in Zwedea 
gebleven zijn. 

D E E K O N O M I E V A N 
N I G E R I A 

Konkrete cijfers kunnen aan
tonen dat het nu verscheurde 
en ten dele verwoeste Nigeria 
inderdaad een van de gezond
ste en s te iks te landen van he t 
onafhankehjke Afrika w a s . 
Tweederden van het sociaal-
p rodukt van het land kwam ui t 
de kleine landbouwbedri jven, 
waar in niet enkel ongeveer 80 
9 o van de werknemers werk ten , 
m a a r die ook 80 % van de ge
hele uitvoer leverden en onge
veer de gehele binnenlandse 
behoefte aan levensmiddelen 
kon bestr i jden Nigeria was d e 
grootste producent van aardno
ten en pa lmprodukten Het is 
het enige land van West-Afrika 
dat kolen bezit en bovendien 
een belangrijke aardolieprodu-
cent. 

. Nu heeft de burgeroorlog he t 
ekonomische leven prak t i sch 
\ c i l a m d en de olieuitvoer is 
van 2,19 miljoen ton vermin
derd tot 0,2 miljoen ton in au
gustus van 1967. E r heerst hon
ger in het land. En de vluchte
l ingenkampen, waarover wij 
hier nooit iets horen, schijnen 
wel de ellendigste te zijn die 
in deze treurige soort dingen 
ooit hebben bestaan. 

O N D E R L I N G E 
C E N S U U R 

Het Nederlands is een van d e 
zeldzaamste westeuropese ta
len die zich kunnen verheugen 
over een rechts t reekse v m a -
ling van het bekende I tode 
Boekje van Mao Tse Toeng. E n 
iedereen in het westen kan "dit 
boekje kopen — het lez^A is 
natuurl i jk iets anders , da t 
vraagt enige inspanning. Van 
tenminste één kommunist i^ch 
land is er nu met officiélerize-
kerheid bekend dat de « ge
dachten » van Mao er niet kun
nen gelezen worden in de eigen 
taal ; de hongaarse radio Bu
dapest maakte dit op 29 janua
ri bekend. Over deze onderlin
ge censuur was natuurl i jk in 
uw k ian t niets te lezen. 

Onbekenden schilderden op de ambassade der V S te Brussel de 
tekst « Vrede Vietnam ». Eert hd van het ambassadepersotieel 
penseelde er de volgende ochtend onder « V.S.A. agrees — we 
zijn daarmee akkoord ». Sinds Johnsons spektakiilaire beslissing 

klinkt du * akkoord » geloofwaardiger. 
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ONZE NIEUWE MANNEN 

PROF. DR. H. VERDVYN 
Verkozen als volkst'ertegenwoordiger voor hel aiion-

dissemenl Leuien. 
Professor Verdu)ri op de Kameriijst en zijn kollega pro

fessor Van Paemel op de Senaatslijst hebben, tijdens deze 
verkie/in<2;sstrijd rond het probleem Leuven, in dat moei
lijke arrondissement de Volksunie genoeg gewicht gege
ven o n het onmogeli)kc te verwezenlijken : het verove
ren van een Kameizetel. 

Professor Verduvn is een geboren Koksijdenaar, die 
echter zijn humaniorastudies te [ette deed en zo al heel 
jong kennis maakte met de brusselse werkelijkheid. Als 
student te Leuven stond hij volop in de vlaamse studen
tenbeweging Als geneesheer chirurg is hij een uiterst po
pulair^ man ook buiten de akademische klingen te Leu
ven Hij wordt door zijn studenten op de handen gedia-
gen. 

De professoren Verduyn en \ an Paemel hebben, door 
zich zonder aarzelen aan het hoofd van onze leuvense 
lijsten te plaatsen in de gegeven omstandigheden een 
giote dienst aan de Volksunie bewezen. 

JEF OLAERTS 
Verkozen als volk<;fer!e{rentt'oriidis^er x'oor het airondis-

seinenl Hasselt. 

Jef Olaerts is een dci vooiiiaauiste bewerkers van J e 
Volksunie-doorbraak in Limburg. Hij is zaakvoerder han
delaar te Genk, waar hij een beks;nde en populaire figuur 
is Hij is thans 54 jaar en behaalde aan de leuvense uni
versiteit het licentiaat Lkonomische Wetenschappen. }ef 
Olaerts is stichtend voorzitter van Ekonomika Limburg en 
lesgever bij de Bond van Grote en Jonge Gezinnen. Sinds 
jaren is hij bestuuislid van de gouwraad V.V B. Limburg. 
Samei' met zijn vriend dr Vandckeickho\e (\erkozen op 
onze piovmcieraadslijst) speelde hij een belangrijke rol in 
de stri|d tegen de mijnsluitingen en tijdens het drama 
Zwaitberg Jef Olaerts is arrondissementeel voorzitter 
Volksunie air Hasselt, lid van de Partijiaad, lid van het 
Hoofdbestuur en medewerker aan ons blad. Tijdens de 
ooilog was hij buigemeestei van Genk. tot groie tevreden
heid van viicnd en tegenstrever. Jef Olaerts haalde 6 367 
vooi keui stemmen. 

Verkozen als volksvertegenwoordiger voor het arrondis
sement Tongeren-Maaseik. 

Als 32-jarige woidt dr. jur. Evrard Raskin een van on
ze jonge volksvertegenwoordigers. Hij werd verkozen met 
3.517 vooikeuistemmen als lijstaanvoeider voor de Ka
mer, arrondissement Tongeren Maaseik. Evrard Raskin 
woidt de jongste weken nogal eens veiwaid met een an
dere Raskin, Pol Raskin nl., die VNSU-pieses te Leuven 
is en die tijdens het studentenverzet tegen de regering 
V d B. vaak in de kijker liep. Evrard en Pol zijn broers, 
zodat de vlaams-nationale traditie in de familie doorge-
t iokken woidt. 

He heer Raskin is doctor in de rechten, licentiaat in 
V sbegeerte en letteren en geaggiegeerde van het hoger 
sekundair ondeiwijs. Hij is leraar Latijn, geschiedenis en 
sociale moraal aan verschillende limburgse onderwijsin
stellingen. 

Als voorzitter van de V.U. arr. Tongeren-Maaseik heeft 
hl , een beslissend aandeel gehad in de limburgse V.U.-
dooibiaak. Hij speelde de jongste tijd een grote rol in 
de strijd voor de rekonversie van de Maaskant. Hij is de 
auteur zowel van politieke brochuies als van weten
schappelijke studies en bijdragen. 

EVRARD RASKIN 

Verkozen als senator voor het arrondissement Brussel, 
Het brabants Volksuniesukses (3 volksvertegenwoordi-

geis, waai van 2 nieuwe) werd vervolledigd door de ver
kiezing van dr. jur. Lode Claes tot senator. De thans 54-
jarige Lode Claes is in de vlaamse beweging al lang geen 
onbekende meer. Als jong advokaat deed hij destijds sta
ge bij de antweipse advokaat René Victor. Hij is tijdens 
de oorlog adjunkt kommissaris generaal bij de grote ag
glomeraties geweest en de jongste schepen van Brussel. 
Zijn loopbaan na de repressieperiode is merkwaardig : 
van het stempellokaal naar de senaat, met tussenstations 
als joernalist bij « De Standaard », sekretaris-generaal 
van de Ekonomische Raad voor Vlaanderen en de jong
ste paar jaar op een hoge post in het bankwezen. 

Lode Claes maakte daarnaast naam als socioloog en pu
blicist. Van zijn hand verschenen tal van merkwaardige 
•studies over het federalisme en het probleem Brussel in 

'•('erlands- en transtalige gespecializeerde publikaties. 

LODE CLAES 

file:///erkozen
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i KAMER EN SENAAT 

JO BELMANS 
Verkozen ah volksve) legenwooi diger voor het airondis-

sement Turnhout. 
De thans 37-jarige dd\okaat Jo Belmans stond van jongs-

af in de vlaamse beweging. Opgegroeid als leider en 
ja icnlang voor/itter \ a n de Katolieke Vlaamse Berkven-
bond (onafliankehjke siudentenbond te Geel), werd hij 
medestichter van de Kempische Rodenbachbonden en 
van Oud-Berkvenbond. Tevens was hij in alle vlaamse 
akriepunten de voonechter uit de streek. 

Aan de leuvense universiteit behaalde hij , behalve het 
doctoraat in de Rechten, ook het diploma van licentiaat 
in de Politieke en Sociale Wetenschappen. Hij was te 
Leuven redaktiesekretaris van het aloude studentenblad 
« Ons Leven » en tevens lid van de leiding van het 
K V.H.V. 

in 1957 stichtte hij niet enkele anderen de V.V.B, ar
rondissement T u r n h o u t , waarvan hij de tweede voorzit
ter werd. In 1961 weid hij in het onderwijs gebrood
roofd, omdat hV] de Volksui^elijst voor de Kamer had 
aangevoerd. Hij Mst igdczicl i ^ s advokaat in zijn geboor
tedorp Geel, waar hij voor de Volksunie gemeenteiaads-
lid werd. Sedeit meerdcie ja ien is hij vooizitter van de 
V U. arr. Tu rnhou t , 

DR. DLWMMER 
Vetkozen nh volk^veitesrenwoordiger voor het anondis-

semenl Dendennonde. 

feil van de kiachttoeren bij de jongste verkiezingen was 
de veroveiing van een kamerzetel in het arrondissement 
Denderniondi.'. Hier weid nog nooit, ook niet voor de 
ooilog, ten viaanis nationalist verkozen Dr. Decommer 
illustrceit dan ook duidelijk omvang en betekenis van de 
jongste V U oveiwinning 

De tlians 14-)aiige geneesheer uit Greinbeigen is eigen
lijk een geboren VVestvIaming een Oostnieuwerkerkenaar. 
Hij liep hinnaniora aan de kollege's van Roeselaie en 
Biugge v\aai hij al vroeg iii de vlaamse jongerenbeweging 
stond OoilooMHUstandighcden beletten hem af te stude-
leii 'ockit hij op 28 jaiige leehijd zich terug aan stiidie-
VNcik motst zetten om langs de middenjuiv tot geneesheer 
te pioniovticn op 'r>jaiige leeftijd. 

Dr De ( ommei is /ct i |x)pulaii in zijn stieek. Te Giem-
bergeii gooide liij aniK '')()4 in één verkiezingsstrijd het 
gtintentclijk besuuir ovti l ioop en is hij sindsdien sclitjjcn 
van OiidcivMjs / i j n kit /cis hebben hem nu, met 2 032 
vooik tu ib t tmmtn, naai tic kamei gestuuid. 

Verkozen als senator voor het auondissement Roest' 
lare Tielt. 

Een jonge senator : 45 jaar. Willy Peis>n is een geboren 
Wingenaar. Reeds tijdens zijn schooljaren trad hij toe tot 
de Boeienjeugd waaun hij een aktieve rol speelde, o.m. 
als gewestvooi/itter. Tijdens de ooilog was hij weikweii 
geraar. Na de ooilog nam hij het ouderlijk landbouwbe
drijf in handen. In 1959 werd hij gemeenteraadslid, in 
1964 eeiste schepen te Wingene. 

In landbouwmiddens is hij wijd en zijd bekend : hij 
fungeert regelmatig als jur) l id op vee- en paai denprijs
kampen in heel Vlaandeien. In 1962 washij een der mede
stichters van het Algemeen Boeren Sindikaat, waarvan hij 
in 1966 nationaal vooizitter werd. Inmiddels was hij ook 
aangeduid gewoiden als lid van de kommissie van advies 
voor de gewestplanning van het aiTondissement Roese-
lare Tielt . Willy Pers)n, spreker en bezieler op honder
den boeren vergaderingen, is een modem landbouvs-er met 
lu ime en vooruitstrevende opvattingen. 

WILLY PERSYJS 

if 

Verkozen nis senator voor Limbur^ ^^ 

Derde keei, goede keer : de heer Jeurissen heeft on/^ 
senaatslijst in Limburg driemaal moeten aanvoeren al
vorens hij veikozen WAS Politiek zit hem in het bloed : 
hij zetelt al 21 jaai in de gemeenteraad van Zonhoven, 
waar hij thans schepen van Openbare Werken is Hij is 
een pionier van ^le mdustrializering van Limburg : in 
1929 startte hij, op eigen kracht en zonder staatssteun, 
met een bedrijf dat thans een 100 man tewerk stelt. 

t e n opsomming van de verenigingen waarvan hij, op 
plaatselijk of gewestelijk vlak, voorzitter of erevoorzitter 
is zou ons te ver voeren O p zijn kennis en ervaring wordt 
echter ook in ruimer verband beroep gedaan ; zo is hij 
o m lid van de beheeuaad van de Interkominunale voor 
Ruimtelijke Ordening. 

De heer Jeurissen is een zeer populair man, populari
teit die nog verhoogd wordt door enkele van zijn merk
waardige hobby's : hij is ruiter, schilder en goochelaar, 
Zijli 9'531 voorkeurstemmen werden niét bijeengegoo-
cheld . ze spieken duidelijke taal I 

ALFONS JEURISSEN 

(Vervolg op bl/ 22) 



14 wu 

haar eigenkî Hlsje 

Lang, heel lang geleden — zo begin
nen ook waie vertelsels soms — was er 
een tijd toen pruiken een niodisch impe
ratief vvaien. Laat uw kistorisch geheu
gen ook ev«n visueel weiken, en u bent 
er. Minder Jang geleden bleef de p iuik 
geduld in haar mindei glamoeieuze ver
schijningsvorm : als spijtige noodzaak, 
kamoeflag* van een falende haargroei. 
En nu is ze in al haar giillige weelde
righeid weer opgebloeid tot modische 
Spieleiei. Kan wie het zint', waai en wan
neer, hoe en waarom /e maar wil, de 
pruik dragen. Ten/ i j het nauuul i jk — 
en helaas — een w.uuom ui t üoodzaak 
blijft voor wie een ongeneeslijk haar-
euvel wel moet bedekken met de (hari
ge) mantel der liefde Kunnen mannen 
hun kaalheid nog rustig en vaak met 
sukses kultiveren, dat voorrecht is het 
parade-ras der vrouwen nog niet gegund. 
Zoals ook de schaarse onzekere toch de 
pruik kiest omdat hij door de afwezig
heid van enige haartooi zijn mannelijk 
image bedreigd ziet, zal elke vrouw haar 
hele of halve kaalheid voor het daglicht 
en andermans meewarige blikken ver
hullen. 

Maar de nu zo bloeiende pruikenin 
dustrie in acht genomen, kan je moei
lijk verwachten dat alles wat er aan ha
rige kamoeflage beschikbaar is voor 
noodgevallen bestemd zou zijn. Tenzij 
je zowat een vierde van de bevolking 
van haaieuvels verdenken gaat, dus van 
kandidaatschap voor de pruik. Wat 
staan al die pruiken dan zo uitnodigend 
te prijken in winkel en warenhuis, bij 
kapper en pruikenmaker ? Van kleinste 
haarstukje en valse vlecht over halve tot 
hele pruik, kunnen ze onmisbaar, nut
tig of alleen maar lollig zijn. Dient de 
pruik om schaars bedeelde hoofden de 
illuzie van weelderigheid te gunnen. Of 
om korte lokken dat romantische extra 
te geven. Of gewoonweg om je uit gril-

ET PRÜ 
ligheid en fantazie eens een heel ander 
hootd aan te melen. Voor de giap, zou 
je kunnen zeggen, want de humor waar
van piuikdragers uit-noodzaak zolang 
het slachlfofer waren, wordt door pruik
dragers-voor de-lol gretig gekultiveerd. 

Toch brengt het kopen en diagen van 
een pruik voor sommigen alti |d nog 
kompleksen mee. Begrijpelijk in het spij
tige geval van wie zich levenslang met 
andermans haar moet tooien, en zo het 
falen van de eigen hoofdhuid bekent. 
Ook begrijpelijk voor wie, bewust of 
onbewust, pruiken samen met alle este-
tische kamoeflage van vandaag be
schouwt als ijdel en wuli werelds gedoe, 
dat je mogelijk bi) een ander aksepteert 
maar voor jezelf niet aandurft. Maar ils 
je dan toch een pruik moet of wenst ot 
durft te dragen, laat het dan met sp in t 
zijn. Doe het met humor, al is het soms 
galgenhumor. Kortom, laat een pruik 
een pruik wezen, en probeer die aanwe
zigheid op je hoofd niet te ontkennen. 
Haast niemand loopt erin, en wie er een 
geheim van maakt kent onvermijdelijk 
de pijn hel ontdekt te zien. 

Fraai voorbeeld van een pruikdrager 
mei humor is de jonge akteur die op het 
toneel een beroemde kaalkop moet ver
talken. Met veel zin voor realisme en if-
keer van toneelmatige foefjes als huid
stukjes, laat hij zich resoluut kaalschc-
ren Buiten de studio draagt hij naar de 
heersende mode een pruikje van n o g ü 
warrige en lange haren, waarom hij op 
een keer door medereizigers op de trein, 
die zijn « beatlekop » echt wanen, duch
tig en luidruchtig bespot wordf. WS '* -
op hij geen kik- geeft, maar in het eind
station ter afscheid van de spotters met 
een welsprekend gebaar zijn pruik licht, 
zoals een gentleman hoffelijk zijn hoed. 

Wat o.m. bewijst dat je hoofd pas een 
pruik waard is wanneer je die zonder 
« valse » schaamte dra"cn kunt. 

De invloed van de Hippy-beweging laat zich ook in de haartooi gelden zoals hier 
dit lentekapsel van Molinaro, Parijs 

Zwitserland heeft de tdtvoer, het smelten en het opsporen van de zilveren Zwitser
se munten verboden. Krachtens de wet moesten spaarpot, -fles en -varken van de

ze jonge Helveet opengebroken worden. 

Nu praktisch, wat biedt de pruiken-
nteclem«rt!**°?(y»Ki.tR \wnmii\té&setm7iiim^ 
nieuwe. zaii.Ên^«M^i*t éaé beiisett-/trHni'* 
enkele tips en nieuwsjes zeker «clkom 
zijn : 
— Piuiken kan je zowat oveial kopen, 
maar bestellen naar eigen hoofdmaat eu 
behoeften gebeuit liefst bij een piuiken-
maker. De kapper kent adressen. 
— Prijzen zijn niet willekeurig, maar 
variëren naargelang omvang, materiaal 
(Euiopees haar is duurder dan Aziatisch) 
en bewerking (half machinaal, machi
naal of met de hand geknoopt). Ook de 
kleur speelt een rol : grijstinten zijn b.v. 

kskluzief en moeilijk veikiijgbaar, dus 
luuider. 

— Haarstrengen met veel mogelijkhe 
1 ;n, zoals een paardestaart, pijj^ekrul-

len, een wrong of losse vlecht, blijven 
de oplossing om sportieve dagkapsels iii 
romantische avondtooi om te toveren. 
'— Voor wat oudere vrouwen blijven 
korte, luchtige pruikjes, in lichte golvin
gen gekapt, nog altijd favoriet. Met elas
tieken band in de hals passen ze op ie
ders hoofd. 

•— Jonge vrouwen dragen hun pruik 
lang en sluik, of kort en sterk gekruld, 
of — het allernieuwste — halflang en 
aan de punten licht gekruld, in Bonnie-
slijl. 
— Voor exotische evenementen : een 
papieren pruik in de kleur van het 
cuondtoilet of de accessoiies. O p bestel
ling gefabriceerd. 
— Kalende ijdele mannen kunnen een 

groeiend » haarstukje nemen. In vijf 
Il zes etappes krijgen ze dan onopval-
nd terug haar door telkens een iets 
:oter haarstuk te dragen, dat naar maat 
1 kleurstaal gemaakt wordt. 
- Wenkbrauwen hoef je niet lano-er na 
! tekenen, kan je nu zo kopen en on-
chtbaar opplakken. 
- Pruiken mag je nooit zelf wassen; 

ze moeten door de kapper gereinigd 
wolden in een bad van chemische vloei
stoffen. 
'— Bewaar je piuik liefst op een hoeden-
steun, zodat 'ze lucht en ruimte heeft. 
Doe niet zoals een lid van de Europese 
adel dat haar pruik domweg aan de 
luchter hing... toen ze brandlucht rook 
was het al te laat. 

ANNIE. 

MODERN 

KOOKBOEK 
In de reeks « Standaard Gezinsbocken > 

vel scheen « Vlug koken en lekker elen », 
— een vertaling van « Cuisine d'uigcnce > 
vna Heniiette Chaiidet en Suzanne Dester
nes. De familiale kookkuiisl in deze lijd 
verschilt wel enigszins van die onzer groot-
moedeis, die meestal over meer tijd be
schikten — of wilden beschikken — voor 
de beieiding der maaltijden. Daarbij komt, 
dat in menig gezin nu de vioiiw mee int 
werken gaal, zodat vooi het bereiden van 
een weikelijk volledige maaltijd veel min
dei tijd blijft dan in een normaal gezin. 

En toch is een goed verzorgd maal, waar
bij heel het gezin aanwezig is, een fami
liale noodzaak, en het familiale hoogtepunt 
van de dag. Daarom dient de moderne 
vrouw binnen een zo kort mogelijke lijd 
een degelijke maaltijd te kunnen bereiden. 
Het euvel der meeste kookboeken is echter, 
dat zij te lijvig en te volledig zijn. In het 
boek dat wij U aanbevelen, krijgt de mo
derne huisvrouw een aan rijd en omstan
digheden aangepast kookboek : gci echten 
waarvoor de ingrediënten niet moeilijk te 
vinden zijn, niet te gecompliceerde recepten 
en last but not least : smakelijke geiech-
ten. 

Organizatie is het halve weik : daarom 
begint het boek met enkele praktische wen
ken. Het tweede deel is gewijd aan de ba
sisgerechten : sausen, soep, slaatjes, rijst, 
deegwaren. In een dei de hoofdstuk worden 
de « recepten van de maand » gegeven ten
slotte, in een laatste hoofdstuk, worden al-< 
lerlei specialiteiten en varia medegedeeld : 
restjes, recepten bij onverwacht bezoek, en 
verscheidene internationale gerechten — 
van Wiener Schnitzel, ravioli en Hongaars^ 
goelasj lot Irish stew, nasi goreng en Rus
sische biikis. 

Een handig, praktisch, mooi uitgegeven 
en geillustieerd boek, dat zeker zijn dienst 
zal bewijzen! 

Verkrijgbaar : Standaard - uitgeverij, 
Belgielei, Antwerpen. 
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ANTWOORD 
AAN ELGKERLYG 
(l^oen Richard De Wachter vorig jaar 70 werd, hebben wij een kort — wellicht te 
koit — stukje gewijd aan zijn werk. Dat de zeventigjarige geestelijk en literair nog 
steeds zeer aktief is, bewees hij de laatste tijd met allerhande publikaties, van ro
man tot biografie. Hij bewees dit tevens met een zopas verschenen « Antwoord aan 
Eicketlyc », een verzameling brieven die in feite aanleunen bij de vorige bundel 
« hlckerlyc antwoordt n, van dezelfde auteur, en bij « Brieven aan Elckerlyc » van 
'Etneü Van der Hallen. Elckerlyc-Van der Hallen en Elckerlyc-De Wachter hebben 
teder hun eigen stijl en beklemtoning : De Wachter is minder lirisch dan zijn be-
ïteuide vriend bijvoorbeeld, maar de lijn wordt voortgetrokken en deze kontinuiteit 
woidt nog duidelijker, wanneer men weet dat de eerste twee brieven uit de jongste 
bundel, die ook reeds in « Elckerlyc antwoordt » verschenen, gericht zijn aan Nest 
Van der Hallen. 

Ontioerend zijn ze door het eenvou
dige \erhaal van mensen, dingen en 
voo iden . Ongewild laten ze bij de lezer 
een bit teiheid na om de nog steeds be
stendigde repressie-verdwazing tegen de 
edeh ten onder ons. Bitteiheid, die op-
k h n k t uit de woorden \ a n de doodzieke 
Felix T immermans : «... en ik die dacht 
zoveel VIlenden te hebben in Vlaande
ren en in het bui tenland ». Bitterheid 
om de kleinzielige en hipokiiete haat 
van het kleine Lier tegen haar grootste 
zonen — aan wie het faam te danken 
had I 

\Vij kunnen niet alle blieven samen
vatten, maar alleen de lezer van « Wij » 
aam aden : léés deze br ieven! Lees de 
blief over het mandement der bisschop-
pen : « Na de benoeming van de Brus
selse figuur Suenens glijdt de schaduw 
van Mercier over het Mechelse palcis » 
en (( He t probleem Leuven moet voor 
de/e kaste (de franskiljons in Brussel en 
\ laanderen n.v.d.s.) de laatste stuiptrek
king zijn vooraleer zij verplicht zijn zich 
aan te passen of te verdwijnen ». 

I n een ander verband zijn de brieven 
over de bourgeois en over de kerkelijke 
^elnieuwing interessant, omdat ook hier 
de non konfoimist én de eerlijke mens 
aan het woord zijn. Bij de bourgeois-ti-
pen die hij beschrijft, zouden wij er nog 
cén willen bijvoegen : het tipe dat het 
etiket « bouigeois » op diegene kleeft, 
<lie niet denkt zoals hi j , maar die zelf 
niet losbreken durft uit de denk- en 
Ie\ensvormen van de gangbaie mode : 
diegenen die een Duits publicist zopas 
nog noemde (daarbij op de vakidioten 
van het protest, de Dutschkes en hun 
discipelen doelende) : de « mochte-
gein )> revolutionairen. Tenslotte is in 
de brief over de kerkelijke hervormin
gen de non-konformistische katoliek aan 
he t woord, de diepgelovige, religieuse 
mens : 

« De nagenoeg 2000 celibatairs die in 
R o m e zaten te palaberen over het hu
welijk en andere kwesties, hebben mijn 
mening t.o.v. de kristelijke godsdienst in 
niets gewijzigd. Wij hebben de kinderen 
aanvaard die God ons schonk... 

...Denk niet teveel aan de vernieuwin
gen die de Kerk op de knieën duwen, 
« devant Ie monde ». Ik doe voort, en 
kijk niet om... ». 

On /e l i te ialnur is niet zo ii)k in het 

TIMMERMANS 
BIJ de Aibeideispeis, Reinaeitieeks, 

Biusscl \eisclieen een nieuwe volksuitgave 
(83 h ) \,m Timmeimans' wellicht beste 
en na « 1'allieter » meest bekende boek 
« 15o(,icnps<ihn » Wij hoeven dit v^elk /e-
kei met aan te bevelen of bekend te maken: 
Wie het nog niet bezit, heeft nu de gele
genheid du tekoit in /ijn bibhoteek aan 
te vullen tegen een billijke piijs. Boei Wor
tel heeft kenmeikende nekken van Pallie-
tei, maar het aaidse in hem is bescheide
ner en weikelijker, en de triomfante jubel 
van het Pallieteise «caipe diem» kiijgi bij 
de boei een dubbele rem die van het ge-
vechi om liet bestaan-en tegen de bepioe-
ving en die van het leligieus besef van ei
gen zonde, van goed en kwaad. Daaiom is 
« Boeienpsalm » wellicht het diihist bij de 
levensweikelijkheid staande boek van Tim
meimans en levens het meest-ieligieuse : 
meoi dan « Het Kindeke Jezus > en de 
« l la ip van bl. Iiantiscns >1 

briefgenre. He t is wel merkwaardig da t 
de Vlaamse beweging, of in bredere zin 
de gezagsverhoudingen in Vlaanderen, 
tot verscheidene dezer briefverzamelin-
gen aanleiding gaven : vanaf de literair 
nog niet overtroffen « Celbrieven » van 
Wies Moens en de (( Brieven aan een 
Dode » van Dosfel tot de « Brieven 
aan een jonge Vriend » van Ernest Van 
der Hallen, die onze jeugd richting en 
leiding hebben gegeven, en de naoor
logse « Brieven aan Elckerlyc », en n u 
deze tweede bundel van Richard De 
Wachter. De aktualiteit van sommige 
onderwerpen noch de beknoptheid en de 
daardoor opgelegde beperking qua ar
gumentat ie en uitwerking in de diepte, 
belet deze brieven, een blijvende waar
de te hebben. Biografische en bibliogra
fische nota's die de brieven voorafgaan, 
maken het boek daarbij interessant voor 
de kennis van mens en schrijver Richard 
De Wachter. Warm aanbevolen ! 

Richard De Wachter - « Antwoord 
aan Elckerlyc » - 50 fr. Oranje - Uitga
ven, Prins Boudewijnlaan 323, Wilrijk-
Antwerpen - Postrekening 13.63.85. 

Melomanen op de vlooienmarkt. Een jongedame bespeelt een tweedehands-bas» 
viool, terwijl een Pablo Cassals in spe aandachtig meeluistert. 

NOG STEEDS AKTUEEL 

DOSSIER L E U V E N 
Leuven is struikelsteen geweest waarover een belgische regoing viel. Leuven was de 

reden der vervroegde verkiezingen, was de reden van de scheuring in de belgische 

partijen (met uitzondering der Frans-Brusselse P.V.V. : de Nederlandstalige mos

sels dier partij als Vlaming bestempelen zou echter een belediging zipi voor elke 

echte Vlaming). 

Nu deze faze van de strijd afgesloten is, en de slujd naai hei elektomle vlak ver-

(jlaatst werd, is het wel eens goed een bestek op ie maken van 'aal o i» de veilo 

pen maanden zo allemaal gebeurd is. Wij weten dat er over de sinjd om Leu^'cn 

heel wat geschreven weid en wij hebben in dii blad de puhlikaiies in dal verband 

vermeld en besproken : d-e van Van Haegendoren, Copjxt l( ) \ , l an Hoof, Denne. 

Al deze min of meer lijvige, min of meer luigcIrrcnU \liidi(s (tt sainein>atttngen 

verschenen voor de jongsie gebeurtenissen. 

« Dossier Leuven », werkboek samen
gesteld dooi een groep van Leuvense as
sistenten en navorsers, leden van Lovan, 
en uitgegeven door de Boekengilde. De 
Clauwaert, biedt een degelijk en uitvoe
rig verslag over de jongste epizode. 

Voor de « Leuven-literatuur » bete
kent het een aanwinst en een aanvul
ling : de historici, die zich met deze fa-
ze uit onze strijd zullen bezig houden, 
zullen in ieder geval niet te klagen heb
ben over gebrek aan dokumentatie, wat 
wél eens het geval is wanneer gelijkaar
dige epizoden uit het verleden dienen 
behandeld te worden. 

« Dossier Leuven » bestaat uit twee 
delen. He t eerste — een zestigtal blad
zijden — geeft naast een korte historiek 
een uiteenzetting van het piobleem zelf, 
vanuit universitair, vlaams en sociaal-
ekonomisch standpunt . De verhouding 
Leuven-Wallonië woidt geschetst en een 
aantal valse aigumenten tegen de over 
heveling worden weerlegd. 

He t tweede deel bevat negenentwintig 
dokumenten, die noodzakelijk of nutt ig 

zijn om de evolutie te begrijpen. Daar-
ondei /tjn o m het beruchte bisschoppe 
lijke mandement van mei 1966 en de 
buef van het Davidsfonds aan Kardinaal 
Suenens. Een interessant (( clokument > 
is het persovelzicht van /aicidag 13 ja 
nuari tot donderdag 8 fcbiiiau, dag van 
de val der regering. 

Naast een degelijk overzicht van de 
gei>eurtenissen biedt dit boek dus ook 
een iijke dokiinicnlatic die ons niet al
leen voor hel piobleem Leuven argu
menten aan de hand kan doen. Zo is er 
bijv ooi beeld het antwoord der vlaamse 
piolessoien aan de Nijmeegse boogie 
laai Vaii Diivnsiec in opgenomen. De 
man had in « l^e 1 ijd De Maasbode •) 
een attikel gej^leegd <i Li zijn wel dege 
lijk Belgen », artikel dat nu juist niet 
uitniuiiile door jjiofessorale en iiniver 
sitaiie degelijkheid 

De viaamse piofessoien publiceeiden 
m dezelfde kiant een antvvooid dat in 
zijn bondige degelijkheid over de gien-
/en dei leuvense pioblemaliek heen, de 
hele nationaliteitenkwestie in ons land 

(of om het met de belgische terminolo
gie te zeggen : de koimnunautaire ver
houdingen) aanraakt. In dit antwoord 
woidt o.m. gezegd : 

« Algemeen wordt erkend dat het zoe
ken naar een nieuwe legehng van de 
Vlaams-Waalse verhoudingen de deter
minerende faktor is geworden in het 
Belgische politieke leven ». 

Dat werd geschreven in 1062. Intus
sen IS, na zes jaar, en spijts de « defini
tieve » taalregelingen, het « bevriezen 
der taalpiobleinen » en de fameuze kom
missie Me)ers, de unitaii belgische hoop 
op een luwen van de stonn met in ver
vulling gegaan Zelfs de PVV-diktator, 
die alles met franskiljonse volmachten 
zou willen « regelen », beseft dat in zijn 
tiouvv unitair gemoed. Zijn oplossing is 
ei dan ook een naar de maat van zijn 
persoonlijkheid : een gekamoefleeide te-
lugkeer naar de glorieuse tijden van de 
19de eeuw; de tijd van de kinderar
beid en \<in het « las om te dienen... » ! 

« Dossier Leuven » zal voor iedeieen 
die de jongsie gebeuitenissen heeft mee
gemaakt en de evolutie heeft gevolgd 
méér zijn dan een heiinneiingsboek. 
De bedoeling van het werk wordt in 
de inleiding omschieven :*een leidraad 
en bron van aigumentaiie voor de strij
dende Vlaming eeist, en daaienboven 
een noodzakelijke v ooi lichting voor de 
verantwooidelijken uil alle sekloien. 
Aanbevolen ! 

« Dossier Leuven n — 220 blz. — 
60 fr. Boekengilde De Clauwaert, Kes-
sel-Lo. 
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O N D E U G E N D E S P O T 
Mare Eemans, die dezer dagen in « Caryatide » te Brussel ekspozeerde, was reeds 
op 15-jarige leeftijd in het nieuws als de « benjamin der eerste vlaamse abstrak-
ten ». Dat was m de twintiger jaren. Samen met E.L.T. Mesens en René Magrilte 
vormde Eemans het trimvtraat der eerste belgische surrealistische schilders. Men 
heeft destijds Eemans vergeleken aan een soort « germaanse prins, plots uit de 
schaduw of het graf te voorschijn getreden en drager van een boodschap uit de 
andere wereld, magiër en profeet, een soort herrezene met tover beladen ». Dit 
schreef toch Stéphane Rey bij wijze van romantisch portret van de tans in de 
vijftig gevorderde kunstenaar, die zich niet alleen als schilder doch ook als pop-
art-beoefenaar onderscheidt, zoals onlangs uit zijn brusselse tentoonstelling bleek. 

Vandaag de dag « verslijt » niets zo 
vlug als de zich snel opeenvolgende 
richtingen en nieuwe kunstbeoefenin-
gen. Dit versnelde ritme schijnt ook 
verband te houden met nieuwe technie
ken, die onder andere door de sinte-
tische nijverheid op de markt worden 
gebracht doch waarvan de kunstenaars 
de gebruiksmogelijkheden nog niet ten 
volle kennen. Het feit dat dit gebied 
nog niet ten volle geéksploreerd is geeft 
aanleidmg tot een gemengde techniek : 
men gebruikt meer en meer slntetische 
materialen als ondergrond bij het schil
deren, waarop men dan met de klassie

ke olieverftechnieken te werk gaat. 
Sommigen maken er zelfs bas-reliefs 
van omdat deze nieuwe materialen 
doorgaans zeer kneed- en uitspreidbaar 
en sneldrogend zijn. Intussen zijn ook 
kombinaties van schilderijen en beeld
houwwerk ontstaan, een laatste band 
blijkbaar tussen de klassieke schilder
kunst en de pop-art, die op haar beurt 
alweer voorbijgestreefd werd door de 
op-art. 

Met pop-art wordt feitelijk bedoeld, 
dat alles, ook de het meest doodgewo
ne verbruiksvoorwerp een artistieke 
allure verkrijgt, al naargelang de wij

ze van voorstelling. Dat zulks tot een 
oneindige reeks-variaties en ook aberra
ties aanleiding kan geven ligt voor de 
hand Zoals in alle kunsttakken zijn er 
hoogten en laagten, verantwoorde kom-
pozities en uitwerkingen en komt er 
een zekere techniek om de hoek kijken, 
die de ene beoefenaar meer en beter be
heerst dan de andere. Daarbij dient op)-
gemerkt dat de plastische scholing ook 
bij de pop-artiest een belangrijke rol 
speelt en dat dus de ontstentenis ervan 
of de te geringe beheersing van het 
« vak » de waarde van het pop-art-pro-
dukt bepaalt. Men heeft de laatste de
cennia te weinig oog gehad voor dit as-
pekt van de eigentijdse kunstbeoefe
ning, waarbij zogenaamde originaliteit 
maar al te vaak sinoniem was van ver
regaande slordigheid, onkunde, gezocht
heid en zelfs aansluiting van alle goede 
smaak. In veel gevallen was pop-art. 
dan ook een vorm van kunstbeoefening, 
die door het grote publiek niet au sé-
rieux we^d opgenomen. 

Daarom is het des te aangenamer 
met een kunstenaar van het formaat 

WILLIAM FAULKNER 

Bij de uitgeverij Heideland verscheen in 
een grote paperback « Absalom ! Absalom » 
van de Ameiikaanse Nobelpnjsdiager Wil 
liam Faulkner. 

Dit v\erk, dat in 1936 \eischeco — dus 
na « 1 he Sound and the Fury » en « Sar-
toris » die tot de/elfde cyclus behoren 
is wel een der belangiijkste in Faulkners 
oeuvie en een der vooinaamMe om tot een 
begrip van dn hele oeuvre te komen Het 
is a.h w de draai.schijt, het knooppunt voor 
de andere werken die tot deze « saga van 
Jeffeison » behoren, deze uitgebreide kio-
niek van het ingebeelde giaaKchap Yokna-
paiawpha. gelegen in het Nooiden van de 
staal MisMsipi lil heel dit kompleksr oeu
vre waanai) dt meeste weiken bi] elkaar 
aanleunen en waaibij figuren uit het ene 
boek weeikeien in een ander, zijn er wel 
eens alwijk ngen ondeihng, bij\oorb<eld 
wat de juiste tiidssituering betreft; zo bij
voorbeeld tussen « The Sound and the IMI-
ry » en « "Vbsaiom, Absalom ' ». 

Het verhaal van du laatste boek is gesi-
tueeid ni de voiige eeuw van 1807 tot het 
begin dei 2üste eeuw De veitellcnde perso
nen ethtei (even in de/e eeuw. Queniin 
Comp>on 1)1 )v ooi beeld die herhaaldelijk 
aan het wooid komt, zal in « The Sound 
and the tiiiv » /ellmooid plegen in jirii 
1910. aan de Harvaid llnivcisiieit waar hij 
Studeert 

Deze pcisoiicn veihaltn de gesdiicdenis 
van Ihomas Sutpen, die m 1832 in Missisipi 
arriveerde met een wagen vol negerslaven 
en met de bedoeling een stuk woud van 
hondeid vieikante mijl te veiandcicn in 
een pjantage. 

In het ücgui valt liet wei mee maai dan 
grijpt het noodlot in aU in een grieksc tra
gedie (balies Bon mend van '5iiipens 
zoon Heni>y, dingi naai de hand de doch 
ter Judih Chaile^ blijki cchtci de nici-ei 
kende zoon te zijn van Sulpens bij een 
Creoolse die hij veiliei oimlai zij ucger-
bloed in de adeien had W'anncci llciuy 
terugkeeit uit de buigciooilog d. hij 
Charles Sutpen zelf woidt gedood .lom de 
vader van een meisje bij wie hij een kind 
heeft verwekt. De zoon van Chailes Bon 
verschijnt dan ten tonele, en neemt /ijn 
intrek op Sutpens Hundred 

Heel dit verhaal woidt verteld, zoals 
reeds gezegd, door verscheidene personen, 
die bij het veitellen teruggiijpen naar het 
verleden en voortgaan in de tijd vanuit een 
verder gelegen vertrekpunt. Faulkners kon-
struktie is hier nog gekompliceerder dan in 
« The SouJid and the Fury » waarin de 
viei hoofdstukken nog duidelijk tijdsora-

schreven zijn. Een genealogie en een kro 
nologie op het einde van het boek zullen 
het de lezer wel enigszins gemakkelijk ma
ken : toch blijft het weik een der moei
lijkste van de auteur, al zal de lezer die de 
moeite doet zich enigszins <•< in te wer
ken » dooi de tragiek van het oeuvre en 
de benadering van een groot kunstenaar 
als Fatilknei ruimstlioots vergoed woiden. 

Voor een eerste kennismaking met Faulk
ners werk kan wellicht een kleinei werk, 
buiten de familiecycli (bijvoorbeeld « Py
lon », of « The Wild Palms », of « Sanc 
tuary ») meer aangepast zijn Voor een 
binnentreden echter in de tonaliteit van 
zijn oeuvre, in deze gesloten wereld van de 
« deep South » en voor een begrip van de 
mvthe die Faulkner er rond geweven heeft, 
en die hij in zijn weik episch gestalte gaf, 
is « Absalom ! Absalom 1 », in de degelijke 
nedcilandse veitaling van ] Vandenbergh, 

William Faulkner «Absalom I Absalom '» 
gen. 140 h. geb. 175 fr., HeidcLind. Has-

Vlotte zetels en lange tafeltjes kunnen niet verdoezelen dat in de meeste muzea 
een f luister-atmosfeer hangt in de een tikkeltje beschimmelde lucht. 

Eemans gekonfronteerd te worden, om-' 
dat hij de pep-art op het peil van het 
werkelijke kunstwerk verheft en er een 
wezenlijke schepping van maakt. Dat 
komt omdat hij aan de techniek even
veel zorg besteedt als aan zijn schilder
techniek, die tussen haakjes gezegd ze
ker deze van andere surrealistische 
schilders evenaart. Aan het samenbren
gen van allerlei voorwerpen in kompo-
zities allerhande wordt een technische 
bezorgdheid besteed, die leidt tot af
werking, tot een harmonieus geheel en 
tot zekere vondsten, die zonder tech
niek niet mogelijk zouden zijn. Mare 
Eemans bewijst hier eens te meer dat 
de technische kennis de bazis is van al
les en dat zonder technische kennis en 
toepassing het kunstwerk — alle werk 
trouwens — noodzakelijk aan overtui
gingskracht moet inboeten. Hij over
tuigt als pop-artiest met brio. 

TUSSEN NEKROFiLIE EN LEVENSLUST 

Vanzelfsprekend is het niet alleen de 
« gladde » techniek van deze « magier », 
die het doet. Het is uiteraard zijn vi-
zie en zijn vormgeving, die de doorslag 
geven bij het beoordelen van zijn werk. 
Mare Eemans is om te beginnen een 
spotter, een man met zin voor ironie, 
getuige daarvan het kleine werkje 
« Hulde aan René Magritte » : een ech
te met tabak gevulde pijp op een pa
neeltje, dat moest het louter schilde
rij zijn een bijna egaal blauwe lucht 
zou voorstellen. De ondertitel van dit 
werk luidt « dit is een pijp ». Het is een 
persiflage op de vizie van Magritte, die 
het pijpmotief in zijn werk gebruikte 
en zelf een verwoede pijproker was. 
Het grapje doet het wel, maar dat is 
slechts een kanttekening bij het werk 
van Mare Eemans als geheel. De humor 
van Eemans is trouwens van een let-

-wat makaber gehalte, de sfeer van zijn 
werk doet zo een beetje aan Dragula 
denken, zoals bij vb. het paneel « Qui-
va Pulvis », een doodskop met strelen
de vrouwenhanden, verbonden door een 
ketting, en het geheel voorzien van ge
stolde en verzilverde draperingen. Men 
denkt vaag aan een rouwkapel en aan 
een vampier. Het gebruik van kunst
bloemen doet trouwens steeds nek ro 
fiei aan, zelfs in een overigens «zonnig» 
schilderij als « Het Rijk van Flora », 
een van de zeldzame volledige schilde
rijen in het ensemble, waar Eemans 
bewijst dat hij de klassieke schilders-
techniek volledig onder de knie heeft. 
Dit werk is de flagrante tegenstelling 
van « Het Toverkastje », een op en top 
pop-art-werkje, waar alleen de binnen
zijde van het deurtje nog iets met 
schilderkunst te maken heeft. Het is 
een soort toverachtig juwelenkastje, 
dat het echter niet haalt bij de persi
flage op « de l'abus de nudité de gorge» 
een kompozitie die Eemans speelse 
geest ne« t doen ontstaan rond een oud 
bocKjt -noM'- het geheel een e r o 

tïscTie inslag verkrijgt. 
De erotiek is trouwens niet weg te 

denken uit dit oeuvre. Nergens wordt 
echter gezondigd tegen de goede smaakt 
Een serie tekeningen vult het ensem
ble goed aan, al merkt men hier wel 
het ontbreken van een zekere spanning 
in de lijnvoering. 

Mare Eemans schijnt een man te 
zijn, die graag onze zonderlinge wereld 
tot het voorwerp van zijn spot neemt. 
Hij doet dat evenwel met een dozis 
mildheid en kwetst dus nooit. Aan een 
originele kijk ontbreekt het hem niet, 
aan een zeer knappe techniek in dit 
half of heel pop-art-genre evenmin. Tot 
zelfs in het détail blijkt de technische 
zorg van de kunstenaar. We zouden 
kunnen besluiten met te zeggen dat 
Mare Eemans iemand is die met een 
wijze, soms weemoedige dan weer spot
tende lach door het leven gaat en van 
de kunst, oppervlakkig bekeken, een 
« Spielerei » maakt. Men verlaat hem 
geamuzeerd, geïntrigeerd en zijn werk 
blijft bij. Dat kan men ten slotte maar 
van weinig kunstenaars zeggen. 
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D E TELEVIZIE 

Ook dit jaar heeft de vlaam-
se televizie een aantal uitzen
dingen geprogrammeerd die in 
het teken staan van de Goede 
>Veek. 

O p witte dondeidag 11 april 
om 16 uu r 15 worden die pro
gramma's ingezet met een re
portage over het passiespel dat 
ieder jaar in een pools dorpje 
wordt opgevoerd. Dit poolse 
filmpje duur t slechts een kwar
tier, maar is merkwaardig om
dat het opgenomen werd in een 
soort « candid-camera-stijl >•>. 
Aanvankelijk was het door de 
poolse regering voor export 
naar het buitenland verboden. 
Maar nu, een viertal jaar later, 
is deze reportage, Kalvaria, voor 
buitenlandse vertoning vrijge
geven. 

Eveneens op witte donderdag 
om 22 uur 20 wordt het beken
de passiewerk van Haydn, de 
Zeven Woorden van Xristus 
aan het Kruis, uitgezonden. 
He t kader van deze uilvoering 
door de Solisti Veneti wordt 
gevormd door de kapel van de 
Madonna van Arena te Padua. 
Deze kapel is beroemd wegens 
de talrijke fresko's van de ver
maarde Italiaanse middeleeuw
se schilder Giotto. Haydn's 
weik dat vanavond wordt uit
gevoerd, is meikwaaidig omdat 
het in tegenstelling met ande
re kompozities enkel met in
strumentale middelen het pas-
siegebeuren doet herleven. 

O p goede vrijdag, 12 april 
om 20 uur 25, staat het passie
spel « Een zekere }udas » ge
programmeerd. In dit moderne 
tv-spel van de Fransen Claude 
André Puget en Pierre Bost 
wordt de figuur van judas op 
een originele manier centraal 
gesteld. De klassieke versie van 
het verraad van de apostel te
genover Kristus wordt door de 
auteurs omgewerkt in een psi-
chologisch drama dat uiterlijk 
met die versie nog samenvalt. 

« Alexander Postuum » — muzikaal verhaal naar het gelijknamige toneelstuk van Staf Knop, met 
Jef Cassiers, Lily Caslel, Paul Cammermans, Jany Deknegt en Marcel Hendrickx. (Brussel Ned., 
6 apiil). 

maar dat door heel andere mo 
tieven gedreven wordt. 

O m 22 uur volgt een opvoe
ring van het Stabat Mater van 
Pergolesi door het Simfonieor-
kest van de B R T o.I v. Frede-
rik Devreese en het koor van 
het Sint-Maartens-instituut te 
Aalst. Solisten zijn Alice Van 
Haeren, sopraan, en Jeanne de 
Roubaix, alt. 

KARAMOJA 

In Karamoja hebben zelfs de 
vlinders dorst. Mensen en die
ren wachten daar op de komst 
van de regen waarvan alle le
ven afhangt. Dat leven is in 
Karamoja nog niet gemerkt 
door de beschaving. Kaïamoja 
dat tussen Kenia en Soedan 
ligt, is namelijk door die be-

« Ten huize van Herman Dief'!, ktmstschilder » 
(Biussel Ned., 8 apiilj. 

schaving vergeten. Zijn bevol
king is één van de meest pri
mitieve ter wereld. 

O p donderdag 11 april om 
IG uur 30. (Brussel Ned.). 

DE O N M O G E L I J K E HEER 

BABY 

De speelfilm van zondag
avond, met Gary Grant en Ka-
therine Hepburn in de hoofd-
lollen, is één van die schitie-
lende, spirituele komedies 
v\aarvan de Amerikanen in de 
jaicu k(Hl \o()! de lv\(.(.(k- we-
reldooilog de evtluziviieu had
den. Het was een tijd waaraan 
de (dmlielhebbers nu nog met 
heimwee teiugdenken. Grant 
die een generatiegenoot is van 
die andere grote en betreurde 
ameiikaanse komediespeler 
Claik Gable, is hier op zijn best 
in de rol van een muzeinndi-
rekteur die heel wat te verdu
ren heelt omwille van een gift 
van 50 miljoen frank die hij 
van een liefdadige Maecenas 
wil binnenrijven. De story 
hangt verder aaneen van een 
heleboel prettige misverstan 
den, waarvoor ook de luipaard 
Baby zorgt. 

Zondag 7 april om 20 uur 40 
(Brussel Ned.). 

T E N H U I Z E V A N 

H E R M A N DIELS 

De naam van kunstschüder 
Herman Diels is voor het gro
te publiek vrij onbekend. Diels 
zegt van zichzelf dat hij nooit 
een inspannmg heeft gedaan 
om in de openbaarheid te ko
men. Het is dan ook min of 
meer aan het toeval te danken 
dat prof. Florquin. Fons Frae-
ters en Annie van Avermaete 
vanavond de 65']arige kunst
schilder voor het voetlicht ha
len Hel rezultaat is niet min
der dan een ontdekking. Want 
hier reveleert zith een onge
meen boeiend kunstenaar die 
met een sterk persoonlijke toets 
zijn krachtige pikturale kwali
teiten op zijn doeken smeert. 
Herman Diels schildert figuia-
tiet met een neiguig naar het 
non-figuratieve. Sommigen heb
ben van hem beweerd dat hij 
beide strekkingen met elkaar 
tracht te verzoenen. Wat daar 

ook van zij, de ploeg van prof. 
rioiciuin is hier op bezoek bij 
een ongewoon schilder en 
di ingt door in diens misterieu-
ze, soms hallucinante weield, 
een wereld die totnogtoe voor 
velen verborgen bleef in Diels' 
afzondering te T u i n h o u t . 

Maandag 8 apiil om 21 uur 
15 (Biussel Ned.). 

MAIGRET EN DE 

KABELJAUWVISSERS 

Vanavond stait een nieuwe 
reeks afleveringen in de beken
de reeks waarvan de parijse 
kommissaris Maigret en diens 
inspekteur Lapointe de hoofd
figuren zijn. Maigret heeft van
avond bijzondere belangstelling 
voor de kabeljauwvissers in het 
dorp aan de normandische 
kust waar hij een vakantie 
tracht door te brengen. Die be
doeling mislukt overigens en 
door de schuld van de kabel-
jauwvissers gaat Maigret's va
kantie naar de haaien. Opnieuw 
wordt in deze leeks de rol van 
Maigret gespeeld door Jan Teu-
lings, geassisteerd door Wies 
Andersen als inspekteur La-
pointe. 

Dinsdag 9 apiil am 20 uur 
25 (Brussel Ned.). 

A L E X A N D E R POSTUUM 

In iemand anders plaats dood 
gaan is hemeltergend. Zells 'a l 
kom je dan in de hemel te
recht. Dat denkt Alexander er 
ook over. Omdat een ontgoo
cheld liefje van zijn vriend 
Marcel, een ladykiller, te licht 
zinnig met vergif had gespeeld 
boven een glaasje rijk vocht 
dat voor Marcel was bestemd 
maar dat door de speling van 
het noodlot in hel keelgat van 
Alexander terechtkwam, be
landt deze laatste bij Sinte Pie 
ter. 

Hiermee zitten we dan volop 
in de aklie \dn de musical-
show Alexander Postuum, se-
draaid door Jef Bru^ninckx, 
naar een scenario van Staf 
Knop. 

Alexander acht het normaal 
dat Sint Pieter die vergissing 
goed maakt, om hem de gele

genheid te geven ook eens van 
het leven te genieten zoals die 
gelukzak van een Marcel. Dat 
er in deze musical-show geen 
rekening wordt gehouden met 
de werkelijkheid wordt bewe
zen doordat Alexander terug 
naar de aarde mag. En wie zou 
die arme Alexander het best 
kunnen helpen om zijn zondige 
plannen te verwezenlijken ten
zij Marcel ? Deze stiiat dan ook 
als aan de grond genageld bij 
het zien van zijn overleden 
vriend. En wat hij daar komt 
doen? Een vrouw zoeken. En 
waarom ? Wat een vraag ! En 
dan heeft Marcel een reuze
idee : hij veiwittigt Jacky, de 
viouw van . \ le \ander . Ofschoon 
zij onder verschillende gedaan
ten verschijnt, bereikt Alexan
der zijn doel niet. Na drie da
gen verblijf op aarde moet de 
steeds ontgoochelde Alexander 
terug naar de hemel. En daar 
vindt hij dan uiteindelijk het 
geluk met... zijn vrouw. En dat 
is dan zijn hemel op aarde. 

Zaterdag 6 april om 21 uur 
15 (Brussel Ned.). 

Vlaamse T. V. 
Z O N D A G 
n 00 to t 11 40 : Eucharistieviering — 
14 30 : Voor boer en tuinder — 15 00 : 
Het geheim van het gestolen halssnoer : 
Achtervolging op het water — 15 15 : 
Binnen en bui ten — 16 05 to t 16 40 : 
Wielrennen : Laatste kilometers en aan 
komst van de wedstri jd Parijs - Roubaix 
— 17 15 to t 18 00 : Concert — 18 35 : 
Klem, klem kleutert je — 18 55 : De ge
vaar l i jke put Avonturenf i lm voor de 
jeugd — 19 55 : Mededelingen — 2D 00 ; 
TV-nieuws — 20 15 : Sportweekend —-
20 40 : Speelfilm : De onmogeli jke heer 
Baby — 22 15 : Premiere-magazine — 
23 05 : TV-nieuws. 

M A A N D A G 
16 00 : Het Corsikaans avontuur van 
Poly, f i lmfeui l le ton voor kmderon — 
16 15 to t 17 50 : De kleine vluchtel ing 
— 18 25 : Posse-partout — 18 55 : 
Zandmannet ie — 19 00 : Stingray : Het 
juwelenwoud — 19 25 : Jonger dan ie 
denkt — 19 52 : Mededelingen - De 
Weerman — 20 00 : TV-nieuws 
— 20 25 : De Vluchtel ing : De 
aardige pol i t ieman — 21 15 : Ten huizo 
van Herman Diels, kunstschilder — 
22 05 : Gastprogramma De Kathol ieke 
gedachte en actie — 22 35 : TV-meuws. 

D I N S D A G 
16 00 : Het Corsikaans avontuur van 
Poly — 16 15 to t 17 35 : De dieren N a 
tuur f i lm van Frédéric Rossif — 18 55 ; 
Zandmannet ie — 19 00 : Tienerklanken 
— 19 35 : Kwart-Eefje — 19 52 : Mede
delingen Hier spreekt men Nederlands 
— 20 00 : TV-nieuws — 20 25 * Maigret 
en de kabeljauwvissers — 21 55 : Me
dium — 22 30 : TV-nieuws. 

W O E N S D A G 
16 00 : Het Corsikaans avontuur van 
Poly — 16.15 : Tienerklanken presen
teert : Hul labaloo — J6 40 to t 17 40 : 
Televisum — 18 55 : Zandmannetje — 
19 00 : Geknipt Actua i i te i tsprogram-
ma voor de leugd — 19 25 ' Arena — 
19 52 : Mededelingen. - De Weerman —• 
20 00 : TV-nieuws — 20 25 : De Dick 
van Dyke-show : Leli jke woorden — 
20 50 : Panorama — 22 00 : Gastpro
gramma : Het vri je woord — 22 30 . TV-
nieuws 

D O N D E R D A G 
16 00 : Het Corsikaans avontuur von 
Poly — 16 15 : Kalvario — 16 30 t o t 
17 20 : Karamaio Documentaire — 
18 25 : Passe-Partout — 18 55 Zand
mannetje — 19 00 • Zorro ; De geheime 
agente — 19 25 : Tienerklanken : 
Opt reden van Adamo — 19.52 : Mede
del tngen - Hier spreekt men Nederlands 
— 20 00 . TV-nieuws — 20 25 : Moord 
om de haverklap 3e en laatste deel — 
21 15 . In de spiegel van de Kunst De 
Barok Ie deel De Mtnerva von het 
Noorden — 21 45 . De zeven woorden 
van Christus aan het kruis — 22 35 Z 
Premiere — 23 10 : TV-nieuws. 

VRIJDAG 
16 00 • Het Corsikaans avontuur van 
Poly — 16 15 to t 1740 : De zwarte 
Panter Avonturenf i lm — 18 55 . Zond
mannetje — 19 00 Filmmuseum von de 
schaterloch — 19 20 Ziet u er wat m ? 
— 19 35 : Zoekl icht — 19 52 . Medede
lingen - De Weerman — 20 00 TV-
nieuws — 20 25 Een zekere Judas TV-
spel door Claude André Puget en Pierre 
Bost, vertaald door Herman Bruggen — 
21 55 : TV-nieuws — 22 00 to t 22 50 : 
Stabat Mater, von Giovanni Bat t is to Per
golesi 

ZATERDAG 
16 00 : Het Corsikaans avontuur van 
Poly — 16 15 : Speurtocht m het ver
leden : Mary Stuart, koningin van Schot
land ' — 16 45 tot 17 45 . Paspoort voor 
Mexico (V) — 18 55 : Zandmonnet je 
— 19 00 : Luceat — 19 30 : Dieren in 
het Alpengebergte — 19.52 : Medede
l ingen - Hier spreekt men Nederland» 
— 20 00 : TV-nreuws — 20 25 : De m u -
ziekkamploen — 21.35 : Echo — 22 05 : 
Monnix ; Tongo — 22.55 ; TV-nieuw«. 
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WIELTJESZUIGEN 
In de « Gazet van Antwer

pen » schreef Omer de Greve 
een goed stuk, waarvoor zelfs 
enige moed nodig was. Hij 
schreef namehjk dat het nu 
maar eens moest gedaan zijn 
met dat gejank in TV (wie 
zou daar nu weer bedoeld 
zjn ?) en gazetten over het 
feit dat « ze » allemaal op het 
wiel van en tegen Merckx rij
den Gejank waaraan Merckx 
him-self dapper meedoet. 

Omer vraagt zich af — en 
WIJ met hem — of de andere 
renners misschien voor Eddy, 
omdat hij de knapste, netste, 
populairste of wat dan ook is, 
een tapijtje moeten spreiden 
opdat hij gemakkelijk en onge 
hinderd naar de o\erwinning 
zou kunnen gaan. 

En Omer heeft overschot 
van gelijk waar hij zegt dat 
sterke rivaliteit eigen is aan de 
wielersport (en met alleen 
daar), dat alle grote renners 
ei mee af te rekenen kiijgen en 
dat ze zelfs die sterke rivaliteit 
nodig hebben om ze te kunnen 
overwinnen en groot te wor
den Daar moet voor gevochten 
worden en wie dat met kan, 
wordt geen grote Er is geen 
andere weg. 

WIJ denken dat Omer de 
Greve dat goed gezien heeft 

! Maar of vele Merckx fans het 
ook zo zullen zien (zien fans 
wel iets ' ) IS een andere vraag 

HARD 
In de laatste kilometers van 

de Ronde van Vlaanderen was 
W^rd Sels, profiterend, van 
de rivaliteit tussen de «groten» 
(tussen haakjes is Walter Go-
defroot daar nu nog niet bij '') 
ontsnapt Op enkele kilometers 
van de aankomst had hij een 
halve minuut voorsprong en 

iedereen, specialist Fred de 
Bruyne inbegrepen, was er om
zeggens zeker van dat Ward de 
Ronde ging winnen Temeer 
omdat de achtervolgers op be
paalde ogenblikken bijna « sur 
place » deden 

En 300 meter voor de eind
meet weid Sels ingelopen en 
voorbijgestoken Hij eindigde 
zeventiende 

Nu IS dat natuurlijk eigen 
aan het harde beroep van wiel 
renner, maar we veronderstel
len toch dat het wreed en tries 
tig moet zijn, zo dicht bij het 
doel te moeten ondergaan. 
Roem en fortuin (aan prijzen 
en kontiakten) te zien ontsnap 
pen, die men omzeggens giij 
pen kan. 

Het kan bijna niet anders • 
dat moet een lenner een more 
Ie klap geven, die men met zo 
licht te boven komt. En om 
dan 's anderendaags alweer 
kladi te staan om er weer zo 

eentje te mkasseren, zoals dat 
kan gebeuren, het moet toch 
grote karaktersterkte vragen. 

De koereurs krijgen hun geld 
toch ook met op een blaadje 
geprezentcei d. 

KAREL 
De ronde van Vlaanderen 

roept ieder jaar onwillekeurig 
de herinneiing op aan de on 
vergefelijke figuur van Karel 
van Wijnendaele, de «vader van 
de Ronde » 

Meer dan dat, want in me
nig op/icht ook de « vader van 
de Vlaamse sportjoernalistiek». 

Misschien loopt de jongere 
generatie — voor zover ze Ka-
rel nog kent — met meer zo 
hoog op met hem. Misschien 
omdat hij, gevoelsmens, in de 
wielersport meer belangstelling 
had voor de romantische kant 
dan voor de financiële, en ze 
eerder lirisch dan zakelijk be

naderde In die zin veiloor hij 
misschien een beetje het kon 
takt met de moderne wieler 
sport 

De taal waarin hij schreef 
was ietwat verouderd en ver 
van zuiver, zeker voor ons die 
zweren bij Galle en v an Nierop 
maar ze was kleuiig en had 
zeggingskracht. 

En Karel had een enorme 
voorsprong, die de huidige 
spoitjoernalistiek volgens ons 
nooit zal inlopen hij had in 
de koereur de man hef die 
vocht voor zijn « stutte » Hij 
schreef uit liefde voor de klei
ne mens en met, zoals de mo 
derne sportjoernahsten het 
moeten doen m dienst van de 
vele belangengroepen die hun 
klauw hebben gelegd op de 
wielersport Karel schreef over 
mensen Nu schii)ft men over 
geld Wi] denken dat daar het 
verschil ligt Vei schil dat nog 
met zo rap zal goedgemaakt 
worden 

NIET VOOR DAMES 
Door de veroordeling van een 

speler wegens het bijwonen 
van een voetbalwedstrijd voor 
dames — die woiden hier en 
daai nog wel eens ingericht — 

door de voetbalbond, is het da
mesvoetbal plots in de aktuali-
teit gekomen 

Ook Jacques Lecoq besteedt 
er aandacht aan In een « en 
fleche » verwerpt hij het wel 
op estetische gronden, maar 
noemt hij de verbetenheid 
vsaarmee de bo'nd de vrouwe
lijke inmenging bestrijdt, toen 
middeleeuws en daterend uit 
de tijd toen men zich serieus 
afvroeg of de vrouw wel een 
ziel had Wij, v\e zijn natuur
lijk tegen damesvoetbal Weer
al niet zozeer om de sport zelf 
— al zien we er mets viouwe-
lijks in — en ook niet op mo
rele gronden maar omdat der
gelijke wedstiijden o i teveel 
cachet krijgen van een « sotter-
nij » ingericht omwille van, 
de sensatie, het spektakulaire, 
en veel minder — we mogen 
gerust zeggen • helemaal met 
— ingericht worden met de be
doeling de beoefenaai sters 
door de sport enige baat bij te 
bi engen 

Onze dames zijn ons méér 
waard dan dat ze zouden moe
ten dienen als clowns in een 
cirkusspektakel van zeer be
twistbaar al'ooi 

vervolg blz 19) 

De spurt naar de eindmeet in de Ronde van Vlaanderen : Walter Godefroot fietst zichzelf naar de hoogste klasse in de wielerwetetd. 

NIEUWE MENTALITEIT 
De aklualiieit is ei misschien eni 

beelje af, maar als U het goedvindt 
uilden we toch even napialen oier 
de kiiestie van de nationale ploeg 
J oetbalploeg utteraayd Over de au 
dei e nationale zaken wotdt op andere 
bladzijden loel gepraat. 

Men herinnert zich dat het kluh-
blad van Standard enkele iieken gebe
den een schei pe aanval lanceerde te
gen de politiek door de belgische 
voetbalbond gevoerd met betrekking 
tot het nationale elftal En in het bij
zonder weiden Andeilecht en de heer 
Van de Stock feim tegen de schenen 
geschopt 

De gevolgde politiek, zet het blad, 
heeft al die jaren geen rezultnten op 
geleveid, vei mits onze ploeg uit om
zeggens alle belangrijke internationa
le kompetities weid geuipt Er werd 
veel te veel beioep gedaan X>p Ander-
lechtspelers en dit diukle zodaius, ie 
belangstelling van hel publiek dal de 
Rode Duivels (int Anderlechl) nog 
maai zelden vooi een behooi lijk ge 
luld stadion konden spelen Hit feit 
ook dat de meeste spelers omzeggens 
zeker naien van hun selektie veroor
zaakte een geblazeerdhetd, die niet 
bepaald gunstig was voor de strijd
lust en de piestaties In de nationale 

p\)eg spelen weid een bijna vaste ert 
net x>naaidige bijverdienste {van on-
geve ei 50 000 fr per jaar i). 

Eiger was dat de bond, volgens het 
blad, op die manier zou at dei tig mil 
joen fiank veispeelde, door niet deel
neming aan de eindionden van we
reldbeker en zo en door de vermin-
dei de belangstelling En dat alle 
klubs, dus ook de kleine onschuldige, 
dat vei hes moeten goedmaken 

Dat aitikel heeft vanzelfsprekend 
giote beroering verwekt In de peis 
en in de voctbalmiddens Over het 
algemeen xueid aanvaard dat men te 
Luik niet helemaal vngelijk heeft, 
maai dat de publikatte van die kri
tiek met het juiste middel was om 
aan de toestand tets te verbeteren. 
Dat had moeten gebeuren tn de bond 
zelf ivaar de heer Petit, veiantwoor 
delijke voor het aitikel, toch ook al 
eens binnenwipt 

De gevolgen van het Standard pro
test zijn goed meikbaai geweest. De 
bond heeft de handehi ijze van de 
luikje kliib afgekeuid 4ndeilerht 
vioeg dat men zijn speleis niet meer 
zou opstellen m de nationale pkieg 
En de heer Van de Stock nam ont
slag Ondei lussen heeft hij wel aan-
va "ld de lopende zaken af te hande

len tot op het einde van dit seizoen, 
dit op verzoek van de bond En de 
Anderlechtspelers maakten ook deel 
uil van de ondertussen gespeelde tn 
teiland België • Duitsland, door de 
onzen roemhos veiloren 

Al deze reakties schijnen er toet op 
te wijzen dat de kritiek hard aan
kwam 

« Les Sports > heeft dan ti el een 
dineetje georganizeei d waarop de hi-
ren Pelit en Van de Stock elkaar ont
moetten en de hand drukten (toeval
lig voor de kameralens van een 
« Spoils > fotograaf), maai of dit in 
derdaad de grote veizoennig uerd, zo 
als hel blad het noemt durven ue 
toch betuijfelen 

Men zal naar nieuwe tvegen moe
ten zoeken Maar hoe en u aar ' 

Twee tot dusver aanvaaide pi in 
cipes schijnen in het gedrang te ko 
men de enige veiantiiooidehjke en 
de klubkemen 

Gemakkehjkheidshalve zou men 
dus kunnen besluiten • goed, tn 
plaats van één seleklieheer dan maar 
weer een kommissie, en m plaats van 
klubkemen een meer nationale ver
tegenwoordiging En klaar is kees 

Het komt vns voor dat kees n'et 
zo vlug klaar zal zijn 

Teiiiqkeer tot het selektiekommitee 
zou inderdaad de leiugkeer zijn tot 
een sisteem dat vroeger reeds loerd 
opgegeven en dat op dit ogenblik tn 
praktisch alle landen als vooibijge 
streefd wordt beschouwd 

Vitbieiding van de brusselse kliek 
tot een belgische kliek (en dat zou, 
lol spijt van wie 't benijdt, noodza 
kelijk een vlaamse uxiiden) kan een 
gezond principe lijken, maar. de 
tijd dringt In juni zullen de Rode 
Duivels waai schijnlijk al hun eerste 
wedstrijd voor de wereldbeker 1970 
spelen 

En hoe heterogener de samenstel 
Itng, hoe langei en tntensiver de 
training zal moeten zijn om een sterk 
elftal te bouxven Gaan de klubs er 
hun spelers voor viijgeven* 

Ons lijkt het voorstel van Ander
lechl voorlopig het gezondst . vrtj 
uilligeis Vlagen In die zin dat men 
een kein zou iVimen van spelers die 
beieid zijn met hart en ziel voor de 
nationale ploeg te spelen en dat men 
de anderen, die nu gedioongen u'or 
den op sliaf van schorsing (dat is het 
reglement), zou ontslaan Sisteem dat 
bij VOOI beeld tn Nedeilaiid wordt 
toegepast 

Nu denken wij dai men ongeveer 
dezelfde spelers zou teuigvinden, ook 
de Andeilechlenaien, zij hel dan aan
gevuld met anderen uit alle hoeken 
van het land Maar het vei schil, den 
ken u IJ zou er vooral tn liggen da' 
de speleis mei een nieuwe mentali 
teit op het veld zouden slaan En 
naar onze bescheiden mening, is dat 
belangrijker dan de viaag wie de 
ploeg samenstelt en uil IL elke spelers 
ze beslaat 



T H E R I G H T M E N 

«Puske » was te Oostende 
kandidaat voor de provincie
raadsverkiezingen. Op de 
P.V.V.-lijst uiteraard, zoals dat 
past voor een plutokraat. 

Hewel, dat moesten méér 
sportlieden doen, zie. Volgens 
wat wij over hen lezen in de 
gespecializeerde pers kunnen 
er immers moeilijk slimmer, 
eerlijker, onkreukbaarder, ijve
riger, in één woord, beter men
sen gevonden worden dan de 
sportgoden . 

En kijk, voor ons verrukt 
geestesoog rijst het beeld van 
een regering waarin enkele de
partementen beheerd werden 
door idolen als Edouard 
Merckx aan het hoofd van de 
nederlandse kuituur, Hendrik 
van Steenbergen aan Justitie, 
Roger Claessen aan Volksge
zondheid en Gezin, Jeufke Ju-
rion aan Binnen- en Buiten
landse Handel, Dolgis (toch 
aan « den dop ») aan Lands

verdediging, en Jan van Bug-
genhout (dé specialist om an
deren een cent te laten verdie
nen) aan Tewerkstelling. 

Zeg nu zelf, zou 't zo zot 
zijn ? 

BRILLEN 
laatste modellen 
Degelijk aangepast, door 
gediplomeerde optiekers 

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

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

Voor afspraak : 
Tel (053)28870 
Zonder verbintenis. 
Volledige terugbetaling 
van alle ziekenbonden. 

LEDEN : 10 % KORTING 

PRIJS V A N D E ROEM ? 

Enige tijd geleden werd Rik 
van Looy het slachtoffer van 
een poging tot afpersing. In 
een naamloos schrijven werd 
gedreigd dat zijn zoontje zou 
geschaakt worden, als hij niet 
daar en dan zoveel blauwe 
briefjes kwam deponeren. 

Verleden week kreeg Rik 
weeral zo'n brief. Nu zouden 
zijn vrouw en twee kinderen 
het moeten ontgelden, als de 
briefschrijver niet een bepaald 
bedrag zou krijgen. 

Men heeft, naar het schijnt, 
tot aan zijn deur een poging 
tot afpersing komen wagen. 

Nu kan het allemaal zijn dat 
hier onevenwichtigen aan het 
werk zijn. Het kan zijn dat het 
allemaal meer bluf en groot
spraak is dan wat anders. Maar 
we denken toch dat Rik het 
ver van plezant vindt, en we 
hebben met hem te doen. 

Als dat de prijs is van roem, 
dan is er wat mis met die 
roem. Wij denken dat men er 
beter zou aan doen wat minder 
tamtam te maken rond de na
men van de sportlui, die in fei
te niets anders doen dan hard 
werken voor hun vrouw en 
kinderen. En dat men ze beter 
wat meer rust zou gunnen. En 
wat minder de verbeelding van 
sommigen op hol jagen. 

B.O.K. - ken 
Een paar maanden geleden had

den mij het hier over het Belgisch 
olimpisch kommitee, en de30 jongens 
en meiskens die met zijn zegen naar 
Mexico mogen, om er in dienst van 
de vrede de olimpische spelen bij te 
wonen. 

Wij protesteerden, net als andere 
klanten, tegen het feit dat de vlaam. 
te reislustigen vooraf met een eksa-
men Frans moesten bewijzen, waar-
dig te zijn de olimpische dinges met 
hun aanwezigheid te gaan vereren. 
En -we staken een beetje de draak 
met de potsieüijke ernst die rond de 
schiftingsproeven werd gegeven. 

Ze zijn ondertussen achter de rug, 
de eksamens, en ze zijn, zoals ver
wacht, een klucht van jeiuelste ge-
worden. 

Wat de sport betreft, zijn naar het 
schijnt, kandidaten erin geslaagd de 
zwemproeven af te leggen, zonder, 
zelfs maar hun dikke teen in het wa-
ter te {teken. De rest van de sport
prestaties stond \}p zo'n peil dat de 
Bok-voorzitter, m'sieur Mollet, wan
hopig uitriep dat hij, vijftigjarige 
ouderling, beter zou kunnen. En dat 
nemen wij graag aan. 

Zo mogelijk nog dwazer waren de 
zogenaamde intellektuele proeven. Zo
als men weet, voorbehouden voor 
universiteitsstudenten, want alleen 
die werden geschikt bev\)nden, onze 
duurbare patrie zo ver van huis te 
gaan vertegenwoordigen. 

Groepen en maatschappijen 
allerhande !!! 

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 kri jgt U gratis gedu
rende 5 uur een der beste 

Oberbayern orkesten. 
Middag- en avondmaal in groep > 
gezellig, fi jn, goed en goedkoop. 

WENTELPOORT 

type ALUGA 

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 

Standaarduitvoering o o c \ / c 
Poort gans in aluminium. Omlijsting B R E V E T 
in gepho5fateerde staalplaat. O r> f\ Q O 
Zeer lichte bediening. ^ O U y O 
Automatische sluiting. j. 
Voordelige prijzen. 

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

ZONHOVEN- 1 
Weierstraat, 2 - Tel. 011/132.3] & 132.36 

CS J0^ 

Volgens ons een vergissing, maar 
kom... 

De Vlamingen kregen uit het frans 
vertaalde vragen voorgeschoteld, zo
als dat past in ons land, telkens iels 
een min of meer « offisjel koleurke >. 
moet krijgen. 

Aldus moesten die Vlamingen we* 
ïen wie de schrijver was van < Het 
klooster », zonder dat ze wisten dat 
het hier ging om « Le cMtre > van 
Maeterlinck. Begin maar te raden. 
Wij weten niet of men de Waaltjes 
ook heeft laten raden naar de au-
'teur van < Jean voyait des prunes 
pendues... j> (als men tenminste dai 
meesterwerk op die manier, maar dan 
zeer vrij, zou mogen veitalen). 

En ja hoor, de onvermijdelijke 
vraag was er : wie schreef de brave 
zeun ? Het was tenslotte een bel exa
men, nespa ? 

Om te laten zien hoe wreed serieus 
het er allemaal aan toeging, heefi 
men de geselekteerde fine fleur de 
ultieme strijd laten uitvechten voor 
de TV-kameras. Eén van die uitzen* 
dingen hebben we gezien. Nadien 
hebben we gepast. Ge kunt niet al
tijd naar grapjasserij kijken, niet
waar. 

TV-getrouw heeft men van die fi
nale een kwiske gemaakt, zoals meti. 
weet het middel bij uitstek om ie
mands intelligentie en kennis te tes
ten. Men vroeg aan die waalse freu-
lekens — het was die uitzending die 
we zagen — to.m. welke industrie men 
zoal kan vinden te Hoboken, Tessen* 
derlo en Tienen, en men liet ze daar* 
bij de keuze tussen de suiker, de schei
kundige produkten en de scheeps
bouw. En effektief, in een samenbaU 
ling van al hun geestelijke energie 
lieten er een paar schepen te water 
te Tienen, terwijl ze Kronacker bus
kruit deden vervaardigen. 

De sportproeven waren al even ti-
pisch made by TV. In een bepaalde 
tijd zoveel mogelijk ballen door een 
basketring gooien en van een even-
wichlsbalk bepaalde potjes wel en an
dere niet afgo\}ien. Enfin, ge kent 
het. 

Maar na al die proeven wist men, 
wie men met gerust geweten naar 
Mexico kon sturen. Men had de 
sportieve^ intelligentsia wel degelijk 
te pakken. 

De pers heeft natuurlijk op haar 
poot gespeeld, en nog geen klein 
beetje. Zo erg dat het B.O..K (nomen 
est omen), en vooral zijn voorzitter, 
de heer Mollet, het ervan op de heu
pen kregen, en er piompt \3p wezen 
dat het ministerie van Nationale Op
voeding verantwoordelijk was, ver
mits dat met de inrichting van de 
proeven belast werd. Op die manier 
hoopte het B.O.K. de spreekwoorde
lijke paraplu breed te openen boven 
het onschuldige hoofd. Zonder suk-
ses evenwel. Men had er maar moe
ten over waken dat die fameuze proe
ven belA}orlijk verliepen. En dat is 
niet het geval geweest, zeker niet 
voor de Vlamingen. 

Och, het is allemaal niet tragisch. 
Er gebeuren zwaardere malheuren. 

Maar het B.O.K. heeft — zo nodis 
— toch nog maar eens bewezen dat 
het onze vlaamse jeugd voor niet vol 
aanziet, vermits nauwelijks een verta-
lingske waardig. En het heeft daar
mee nog maar eens aangetoond dat 
het ook in zijn huidige new-look door 
de Vlamingen nog als ongewenst, 
moet beschouwd worden. 

Misschien komt er wel eens een 
dag dat de vlaamse sportlui — zijn 
er wel veel andere in ons gezegend 
land ? — er de buik van vol h ijgen, 
en kort en goed dat B.O.K.-kestalle-
tje propeikens uitkuisen. Het zou 
gaati tijd wolden. 
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PERS 

Op één dag hrak het uur der waarheid 
aan De doorbraak van wat enkele chag
rijnige politiekers van de traditionele verlie
zers nog de B taaipartijen » noemden voor de 
TV, die doorbraak heeft de waals-vlaamse 
verhoudingen met één slag uit de frigo ge
haald Elk vindt zijn troost Bij de unitaris-
ten is het van die bedenkelijke zalf van « ze 
zijn toch nog steeds een minderheid >- Met 
meer dan 500.000 e extremisten » in Vlaan
deren wordt dat toch een bedenkelijke zeïl-
vertroosting. 

D E S T A N D A A R D 

Werd van zaterdag op maandag terug 
meer genietbaar. Men voelt aan de joer-
nalisten dat ze van maandag af terug min
der op de vingers worden gekeken Het werd 
zelfs een pluimpje voor de VU Des te nneer 
aan te raden nu waarschijnlijk meer dan de 
grote helft van de Standaardlezers VU-kie-
zers zijn. 

« De Volksunie mag fiei /.iin op haar re-
ziiltaten Zij is mi in S'laanderen slerker claii 
de PVV. Haar twinlis kaïner/etels beteke
nen een versterking van liet N'laanisradikaal 
element in de Wetstraat, op voorwaartle dat 
zij een konstruktieve oppositie soert en, waar 
het nodig is, front vormt mei de andere 
vlaamse afgê\aardigden. De VU heeft on.ge-
twijfeld \ oordeel gehaald uit de leu\ense kri-
sis. De vraag is, ot A] hii machte /al bliixen 
om (̂ oU, 70uder krisisklimaat liaai opgan'.^ 
voort te zetten. 

Het siikses van de Volksnnie die in Vlaan
deren tot eefi halïgrote pailij uitgroeit en tie 
opkomst van een waalse zwceppartij, het /al 
de onderhandelingen over het nieuwe « pakt 
der Bel.gen » zeker niet vergemakkelijken. 

Er zal, zoals Siraonet het zei, zeer «hardu 
onderhandeld worden. De grote partijen kun
nen het debat echter niet meer onlwiiken, 
indien /ij niet van de ene krizis in de an
dere willen tuimelen ». 

LE 5 0 I R 

De brusselse krant voorspelt nog verdere 
suksessen voor de VU. 

ot Daarenboven en dal is de tweede reden 
van hun verbauwereerdheid kregen de drie 
traditionele partijen een zware last op d'i 
schouders geworpen, namelijk die door de 
kleinere taal- en federalistische formaties De 
Volksunie nam stemmen weg van de CVP 
in Vlaanderen, het FDF nam er van de 
PVV te Brussel en liet Rassemblement Wal
len nam er weg van de BSP in het zuiden 
van het land. Dat wat men noemt « de drie 
groten » zijn aldus solidair in het \erlies. 
Sinds het spookachtig vuurwerk van het 
rexisme 30 jaar .geleden is dergelijke tegen
slag hen nooit o%erkomen. Alles is dus aan
wezig om ben te ontmoedigen des te meer 
daar er een bedreiging begint te wegen op 
hun regeringsnionopolium, want djt is reeds 
mogelijk van volgende verkiezingen af : de 
aangroei van de Volksunie In tien jaar tijd 
is te opmerkelijk om dit niet te zien. » 

« Het fenomeen van de « regionale door
braken » werd indirekt bevestigd door het 
ter plaatse trappelen van de PVV die zich 
onder een uitgesproken unilaristisch eti
ket bij de kiezers had aangeboden. De h 
Omer Vanaudenhove is er, in het bijzonder, 
niet in geslaagd in Vlaanderen de « opstand 
van de gematigden » uil te lokken. De door 
de CVP \erIoren stenmien zijn baast \anzelf 
naar de Volksunie o\erge,gaan, ook zelfs in 
het Leu\ense waar men o\er het algemeen re
kende met een siikses van de lijst nr 8. » 

D E N I E U W E GIDS 

Van Haverbeke reageert zijn unitaristischi 
ontgoocheling mee af op de vlaamse CVP-
ers. Ge ziet wel tandenknarst hij « radika.-xl 
pogen te doen, blijft toch steeds een nahollen 
van de Volksunie, de enige die daar voor
deel uithaalt ». 

<t Sommigen zullen zeggen dat de regering 
in vlaams opzicht te zwak was en dal het 
daarom is dat opnieuw een deel van haar 
getrouwen naar de Volksmiie overliepen. 

Wie zo redeneert, onlkenl de reden van 
bestaan zelf van een CVP, die alle proble
men moest situeren in hun verband met el
kaar, \an een C \ 'P die weel dat regeren on
mogelijk is wanneer ieder deelgenoot in alles 

aan de anderen ziin eigen wil zoekt op te 
dringen, \aii een CVP die haar doel sleclus 
kan bereiken door overreding en onderhan
delingen. 

De CVP verliet die weg. Zij beschouwde 
als de meest essentiijle kwestie die van «Leu
ven-Frans » en die kwestie stond voor haar 
hoger dan <le eenheid in de CVP en bet 
voortbestaan van de regering 

Veel CVP-kiezers hebben daarin geloofd 
en zijn van oordeel geweest dat zij dat doel 
beter konden verwezenlijken door de Volks
unie te versterken. 

Welaan dan, hebben ze .geoordeeld : de 
C\ 'P doet het ! Laten wij haar helpen om 
liet in elk geval nog eens en zelfs betei Ie 
doen en stemmen wij op de Volksunie. » 

D E N I E U W S B R I E F 

In dit ruim verspreid noord-nederlands 
weekblad ontleedt de vlamingenvriend Mees
ter W. Beerninck de belgische verkiezings
uitslagen en belicht vooral de rol van de 
Volksunie-invloed. 

« De vlaamse Volksunie, de zweepslag voor 
de C \ P heeft haar percentage zien oplopen 
lol hier en daar 30 t. h. van het totaal. Zij 
is in Antwerpen een grote jiartij gewortlen 
en met name in het arrondissement Roese-
lare-Tielt, bakermat van hel bewuste vlaams-
nationalisnie, heeft de Volksunie grote trlom-
len geoogst, nergens is zij achteruit gegaan 
en het ligt voor de hand dat de Volksunie 
haar eisen kracht zal bijzetten. De vlaam.se 
C \ 'P komt daardoor in een lastig parket. 
Sedert het bestaan van België heeft voor het 
eerst de Christelijke Volkspartij in diverse 
kantons de absolute meerderheid verloren; 
de Volksunie ging met de winst strijken, 
l ' i teraard zal de CVP proberen het verloren 
terrein terug te winnen, maar dat zal dan 
alleen kunnen wanneer zij de Volksunie de 
wind uit de zeilen neemt en dal laatste kan 
alleen kunnen wanneer zij de Volksunie-ver-
langens tegemoet komt. 

Een gecompliceerde toestand 
puntvliedende krachten zijn duidelijk aan de 
winnende hand. Niet onaardig schreef het 
weekblad der Volksunie, dat het unitaire 
België slanit uit de tijd van de postkoets en 
dat het nieuwe België zich zal dienen aan 
te passen aart de tijd van de ruimtevaart. 
De Volksunie biedt als oplossing van de nioei-
llike vraagstukken bet lederalisme. Federa
lisme is nu juist iels, wat de Partij voor Vrij
heid en Vooruit.gang beslist niet wil. En de
ze jiartij verloor in Vlaanderen, doch won 
in \\ 'allonië; in Brussel verloor zij aan het 
Fionl des Francophones ». 

1 ff 

De niiddel-

D E V O L K S K R A N T 

In het nuchtere 
ook om de triislukte 
fuhrertje van Diest 
toekomst n Dan 

noorden grinnikt men 
Barnümreklame van het 

Diens hoop ligt in de 
krijgen de extremisten 

klop 0. Klop dat gaat nog, zolang ze maar 
geen nekschot krijgt van Omer met zijn be-
roepslegerdroom. 

« Een te,genvaller betekenden de verkie
zingsuitslagen voor de liberalen. Ondanks 
het feit dat zij alles op de gemakkellike kaart 
\ an de nationale eenheid hebben ge/et en 
die kaart met een ware Barnuni en Bailey-
reklanie hebben uitgesjieeld, hebben zli op 
zijn best over het geheel bekeken een mini
male winst geboekt. PVV-voorzitter Van .\u-
denhove loonde zich in de loop van zondag
avond al duidelijk teleurgesteld, al betoogde 
hij dat de « extremisten n de vol.gende keer 
wel weer klop /uilen krijgen. » 

S P E C I A L 

Dit brusselse weekblad dat hoopte dat de 
Vlamingen genoeg « Belg » zouden geweest 
zijn betreurt dat dit blijkbaar niet het ge
val is. Erger : in het arr. Leuven kreeg su
per-Belg Omer zelfs een rammeling veel ho
ger dan de cijfers aangehaald door Spécial 

De kiesburéten waren nog niet gesloten of daar verscheen reeds de keerder ten 
tonele om het tapijt van kies pamflet ten bijeen te vegen met een « lange madam ». 
De laatste kiezers mochten wijdbeens over het hoopje beloften en nummers stap

pen om hun burgerplicht te gaan kwijten. 

Als kopman voor 
Diest zelfs 11 t h. 
« slechts » 5 t. h 

de senaat verloor hij in 
Mraar dit voor de kamer 
was. 

« De vraag was gaan de Vlamingen vol
doende Belg zijn om de CVP te straffen 
ten voordele van de PVV? Het antwoord is 
neen. De CVP werd verslagen en zeer dui
delijk, maar alleen in het voordeel van de 
Volksunie, terwijl de PVV een lichte ach
teruitgang opliep in Vlaanderen. Met andere 
woorden men moet- wel vaststellen dat er 
een duidelijke aflekening is van een stijgend 
vlaams bewu'it/ijn, ten nadele -van de on
voorwaardelijke geliechlheid van de tradi
tionele burgerij aan de eenheid van het 
land Het meest betekenisvolle feit op dit 
vlak is wel het rezullaat dat behaald werd 
ifi het arr. LetlVeni vesting van M. Van 
Audenhove, prezident van de PLP, waar 
het percentage van de stemmen ten gunste 
van deze partij valt van 35 op 30 procent. » 

LE M A T I N 

En wie deze PVV-nederlaag wel het meest 
betreurt is het blad der Antwerpse frans
kiljons. Inderdaad in de provincie Antwer
pen verloor de Pest voor Vlaanderen zelfs 
een kamerzetel. 

« België wilde klaarheid In dit opzicht 
zal men betreuren dat de doorbraak van de 
Parlij voor Vrijheid en Vooruitgang in het 
vlaamse landsgedeelte zwak is geweest. Wat 
men had gewenst, wat men Iiad gewild was 
een opflakkering van de vlaamse gematig
den. Wat men tegemoet zag was dat de 
vlaamse bevolking, bewust t an de gevaren 
die het extremisme voor de toekomst van 
bet gemene vaderland betekende, in op
stand zou komen en haar verzoeningswll /ou 
laten kennen. 

Wii steken bet niet weg, wij ziin in deze 
essentiële verwachtingen teleur.gesteld. Wel
licht wint de PVV veld in menig deel van 
de noordelijke provincies, maar in zijn .ge
heel schiim haar overwinning niel toe te la

ten een eersterangsrol te spelen die haar 
lechtmatig toebedeeld scheen te zijn... 

...Zij 70U op de steun van de franstaligc 
katholieken en van de vlaamse gematigden 
moeten kunnen rekenen. Deze toenadering 
kwam tot uiting, maar op een onvoldoende 
wijze, » 

G A Z E T V A N A N T W E R P E N 

En wat nu met de 
derschat de invloed van de federalistische 
oppozitiepartijen niet zegt de Gazet. Zij zul
len van nu af sterk de regeringspolitiek be
palen. 

* Nir -moet er een regering komen en het 
ergste wat men zou kunnen doen, is daar
bij tewerk gaan alsof er niets is gebeurd. 
Zeker spelen de kleine partijen niet mee voor 
de vorming van een regering, maar wel bij 
het uitstipi^len van het regeringsbeleid. De 
dl ie .groten zouden een kapitale fout begaan 
daarbij geen rekening te houden met het 
bestaan en de indrukwekkende aangroei van 
die kleine partijen. 

V\'ij hebben de indruk dat alleen de PVV 
de les niet heeft l)e,grej)en, wat meteen haar 
deelname aan een regering uioeilljk maakt . 
Het zou toch niet meer opgaan, dat het pro
gramma van de nieuwe regering geen reke
ning zou houden niet de duidelijke wil van 
het gros der kiezers om een nieuwe struk-
tuur te krijgen, waarin beide volksgemeen
schappen ten volle woiden erkend. Alteen 
de PVV ne.geert die stroming, die echter wel 
aanwezig is bij alle andere partijen. Zij heb
ben er elk verschillende opvaltingen over, 
maa r de grootste gemene deler is de wil om 
strukturen te krijgen die overeenstemmen 
met de werkelijkheid van onze nationale sa-
menlev ing » 

HET VOLK 

Ook het Volk 
Was het niet Frans 

Volksvertegenwoordiger Dr. Jan Wannyn 
samen met de Voiksunieafdelingen 

Nevele - Vosselare - Landegem - Aalter en Deinze 
nodigen alle Vlamingen u i t op het 

GROOT OVERWINNINGSBAL 
VAN DE VOLKSUNIE 
In het gasthof " R I V A " te Deurie 

gelegen langs de grote weg Cent-Deinze-Kortr i jk. 

Op ZATERDAG 13 APRIL 
de vooravond van Pasen 

Orkest en zanger : HET geheim 
Deuren open om 20 uur Eerste dans om 21 

Inkom : Uw steun aan de Volksunie 50 fr. 
U zult er kennis maken met AL O N Z E VERKOZENEN 

van Senaat, Kamer en Provincie 
der provincie Oost-Vlaanderen 

W i j doen een beroep op alle verkozenen van gans 
Vlaanderen en op alle vrienden van Vlaanderen om 
samen met ons de overwinning van de Klauwaarts 

op de Leliaarts op een onvergetelijke wijxe te vieren ! 

uur 

die mening toegedaan. 
Van Cauwelaert die in

dertijd zegde dat de doorbraak van het na
tionalisme bij de Bormsverkiezing en daar
na van de Frontpartij aan de minimalisten 
van de Katolieke Partij plots kansen gaf op 
vlaams gebied die daaivoor onmogelijk wa
ren gebleken. 

a De politieke leiders zullen dus in hun 
eigen partij oide op hun zaken moeten stel
len, vooraleer ze met gezag de tegensli evers 
tegemoet kunnen treden en met hen naar 
een regenngsformule en een gemeenschappe
lijk progiam voor de grondweLsherziening 
zoeken. 

Men zal ons vvellklil opweriien, d.it wij 
bij dit alles weinig lekening schijnen te hou
den met bet onbetvvlslbaar veikiezingssuk-
ses van de twee e.vtreme partijen, de FDI'-
RW in Wallonië en de Volksunie in Vlaan
deren. 

Wij houden er inderdaad .geen rekening 
mede, wat de vorming van de nieuwe rege
ring betreft, omdat geen van beide daartoe 
kandidaat is of wil zijn in de huidige om-
standighe<len. 

Het is echter vanzelfsprekend, dal de tra
ditionele pai tijen, die nu op bun beide taai-
vleugels een sterke drukking zullen voelen, 
niet kunnen gebaren alsof deze extreme par
tijen en hun stemnienwlnsl niet bestonden! 
Zij zullen daar ongetwijfeld ernstig rekening 
mee houden bij het be|)alen van hun h o u 
ding over een aant.d zeer belangrijke com-
luunautalre vraagstukken. » 

WALTER LUVTËN, 
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beMiecp 
ANTWERPEN 

Antwerpen 
DANKBETUIGING 

Dank u leden, simpatizanten en 
honderden nieuwe tot-op-heden-on-
bekende-helpers die hebben mee
gewerkt aan de prachtige overwin
ning. 

l ie t is nu tijd om te bezinnen. 
'Alle nieuwe medewerkers ge>en 
l ich dadelijk op als lid en verster
ken hierdoor de bazis van de par
tij. 
KOLPORTAGE 

Op Linker Oever op zondag 21 
april. 

STEUN 
We hebben door de zeer zware 

kiesstrijd .schulden gemaakt en wil
len die ook zo snel mogelijk delgen. 
Kan er nog iets af ? Voor onze af
deling is het postcheckrek. nr. 
(J173.ll van onze penningmeester 
Bergers G. Antw. I. 

VERBOND VOOR 
GEPENSIONEERDEN 

Zaterdag 4 mei groot mei-bal in 
Thierbrau om 20 uur. Opbrengst 
ten voordele van het hulpfonds On
deren-Centrum. 

Borgerhout 
VAN HARTE DANK ! 

Vooraleer het kapittel verkie
zingsuitslagen aan te snijden dan
ken wij allen, die meehielpen om 
ons sukses mogelijk te maken van 
har te . 

Zowel onze plakkers van dag en 
nachtploegen, bussers, kolporteer-
ders, ra\ itaiUeerders, onze mannen 
van de mikro-wagen, onze bereid
willige autovoerders, zij die de ad
ministratieve kant verzorgden (het
geen geen pretje was na het weg
vallen van Frans Dirks) verdienen 
niets dan lof, evenals vrijwillige ge
tuigen, tellers en de propagandisten 
van man tot m a n . 

Wij betrekken hierin ook hen die 
door geldelijke steun het ons mo
gelijk maakten de financiële ks ten 
te dragen. 

NIET BIJ DE PAKKEN BLIJVEN 
ZITTEN 

Het is nu niet de tijd om op on
ze lauweren te rusten want door 
onze grote aanwinst is het meer 
dan ooit noodzakelijk de giondves-
ten van onze organlzatie meer en 
meer te verstevigen. 

Dit kunnen wij slechts door met 
dezelfde overtuiging als tijdens de 
kiesstrijd de propaganda door te 
voeren opdat onze kiezers zouden 
blijven \er t rouwen stellen in onze 
partij; dit kunnen wij ook door zo 
talrijk mogelijk aanwezig te zijn op 
onze bijeenkomsten, meer bepaald 
pnze maandelijkse vergaderingen. 

De jongste maanden mochten wij 
ons in een steeds toenemende be
langstelling verheugen. Ook in de 
toekomst moet dit zo blijven om 
met kennis van zaken de verdere 
strijd te voeren. 

MAANDELIJKSE 
LEDENVERGADERING 

Meer dan waarschijnlijk gaat on
ze ledenvergadering door op vrij
dag 12 april in ons gewoon lokaal 
a Nieuwe Carnot ». Een persoon
lijke uitnodiging volgt. 

VERKIEZINGSUITSLAGEN 
Volgens de ons beschikbare cij

fers stonden het kanton Borgerhout, 
waartoe Deurne en Merksem beho
ren, voor een geweldige aanwinst 
in, zodat men niet meer mag komen 
aandraven met « de grote drie » 
tenzij men hierbij bedoelt de Volks
unie die én op de hoogte kwam van 
de C.V.P.. én de P.V.V. in haar 
hemdje zette. Voor de gemeente 
Borgerhout gelden dezelfde nor
men. 

Laat de anderen het dan maar 
hebben over « geen giote verschui
vingen » de cijlers loochenen niet. 

STEUNFONDS 
in de roes van de overwinning 

mogen wij onze afdelingskas niet 
vergeten. Integendeel, wij drinken 
een glaasje minder en storten gul 
onze penning op Postrekening 
1275.01 van .luul Dillen, Buurt
spoorweglei 87, Borgerhout, waar 
men ook terecht kan voor het 
aansluiten als lid (tel. : 35.09.28) 
evenals bij de vrienden Bert Ver-
beelen. Jozef Posenaerstraat ^7, tel. 
35.57.08 en bij Gerard Stornie, 
Ketsstraal 90. 

WENSEN 
We wensen onze vriend Frans 

Diiks een spoedig en grondig her
stel toe. 

ONVOORSTELBAAR VERLIES 
Ons medelid en ijxerige propa

gandist Flor Perdaens liet het leven 
bij een dom ongeval. Het bestuur 
en vooral zijn trouwe vriend Jos 
N'erbergt voelen zich diep getrof
fen door dit pijnlijk verlies. In hem 
verliezen wij niet enkel een trouw 
lid doch een aktief medewerker 
waarop wij steeds konden i-ekenen 
zowel voor de propaganda als het 
dienstbetoon. 

Wij betuigen zijn diepbeproefde 
echtgenote ons innig medevoelen. 
Zij was trouwens eveneens slacht
offer bij ditzelfde ongeval en wen
sen haar meieen een spoedig en 
volledig herstel toe. 

Hij heeft de overwinning van zijn 
en onze zaak niet mogen meemaken 
hier op aarde doch van hierboven 
zal hij welge\allig hebben kunnen 
toezien op onze vooruitgang. 

Aan de diep beproefde weduwe 
en zijn familie bieden wij ons op
recht medeleven aan. 

Ekeren 
KOLPORTAGE 

Deze wordt gehouden te Ekeren-
Centrum op heden zaterdag, 6 
april 1968 te 14 uur 30. Bijeenkomst 
café « Driehoek », Kloosterstraat 3, 
Ekeren. Allen op post. 

GEZELLIG SAMENZIJN 
Dit wordt gehouden op maandag 

8 april 1908 te 20 uur 30 in ons lo
kaal « Bonte Os », Kapelsesteen-
weg 351, Ekeren-Donk (recht over 
de kerk). 

Er woi-dt nagekaart over de ver
kiezingen en er werd gezorgd voor 
verrassingen en dit gratis. 

Alle leden en him echtgenoten 
zijn welkom, het bestuur rekent op 
een grote toeloop. 

Voor verdere inlichtingen zie uit
nodiging. Ook simpatizanten zijn 
welkom. 

Mortsei 
S APRIL-HERDENKING 

Mortsei herdenkt voor de 25ste 
maal zijn talloze slachtoffers van 
het brutaal en gruwelijk luchtbom-
bardement dat onze gemeente, tij
dens de oorlogsjaren, trof. Bij deze 
herdenking doen wij een beroep op 
onze leden, lezers en simpatizanten 
om aanwezig te zijn op zondag 7 
april te 10 uur in de plechtige her
denkingsmis in de H. Kruiskerk, 
gevolgd van een vrome tocht naar 
het erepark op de gemeentelijke be
graafplaats (Mortsel-doip). 

Het V.N.J. herdenkt daarbij on
ze mortselse vl. nat . jeugdleidster 
Belsy Reiling, die tijdens dit bom
bardement haar jonge leven opof
ferde bij de redding van haar me
deslachtoffers. 

BRABANT 

FEESTAVOND VOOR 
MILITANTEN 

Het arrondissementsbestuur en 
de mandatarissen van Kamer, Se
naat en Provincie richten op vrij
dag 19 april a.s. een feestavond in 
voorbehouden aan onze verdienste
lijke propagandisten en militanten. 

Het leest heeft plaats in de zaal 
Fenikshof te Grimbergen en wordt 
geanimeerd door het orkest Stan 
Philips. Toegang kosteloos doch en
kel op vertoon van een persoonlijke 
uitnodiging. De afdelingsvoorzitters 
kunnen de persoonlijke uitnodigin
gen aanvragen bij de arrondisse-
mentssekretaris. 

Brussel 
FINANCIËLE MOBILIZATIE 

De afdelingsbesturen worden ver
zocht de beloofde bijdragen zo vlug 
mogelijk te storten oj) PRK 8654.50 
\an Volksunie VZW arr. Brussel 
te Brussel. Deze bedragen worden 
gevoegd bij de klassering per ge
meente. 

Abonnenten, leden en simpatizan
ten die hun gemeente en Imn afde-
linjt een betere plaats willen zien 

bekleden en vooral het arrondisse
ment de nodige verkiezingslondsen 
willen bezorgen, storten op prk. 
8654.50 van Volksunie vzw. air . 
Brussel te Brussel. 

Onze gelukwensen gaan dexe keei' 
naar onze medewerkers uit de kan
tons Molenbeek en Brussel, waarvan 
alle afdelingen : Gan.shoren-Koekel-
berg, Jette, Molenbeek, Brussel, La
ken en Neder-over-Heembeek, de 
streefnorm bereikten. 

Brussel • Halle - Vilvoorde 
Financiële mobiliflati«to««tand 

31-3-68 : 
1) St.-M.-Bodegem 545 t. h. 
2) Molenbeek 399 t. h. 
3) Elingen 349 t. h. 
4) .lette 331 t. h. 
9) Beersel 240 t. h. 
6) Dilbeek-Itterbeek 201 t. h. 
7) St.-K-Lennik 190 t. h. 
8) Kraainem-Wezembeek 

Sterrebeek 
St.-St.-Woluwe 184 t. h. 

9) St.-Joost-Etterb. 
St.-L.-Woluwe 
St.-P.-Woluwe 167 t. h. 
Grimbergen 167 t. h. 

11) Strombeek 148 t. h. 
12) Anderlecht 127 t. h. 
13) Wemmei 124 t. h. 
14) Ganshoren-Koekelb. 119 t. h. 
15) Diegem 108 t. h. 
16) Brussel 105 t. h. 
17) St.-Ag.-Berchem 100 t. h. 
18) Kap.-op-den-Bos 

Nieuwenrode 95 t. h. 
19) Ternat 94 t. h. 
20) Essene-Hekelgein 

Terahene 85 t. h. 
21) Steenokkerzeel 

Nederokkerzeel 72 t. h. 
22) (Jooik 71 t. h. 
23) Meise-Wolvertem 64 t. h. 
24) Kampenhout-Berg 

Buken 63 t. h. 
25) Schepdaal 62 t. h. 
26) Elewijt-Eppegem 

Weerde-Zemst 52 t. h. 
27) Hofstade-Muizen 48 t. h. 
28) Halle 47 t, h. 

Asse 47 t. h. 
.30) Zellik-Gr.-Bijgaarden 46 t. h. 
31) Dworp 44 t. h. 
32) Herfefingen-Kester 

Leerbeek 41 t. h. 
33) Zaventem-Nossegem 40 t. h. 
34) St.-Pieters-Leeuw 38 t. h. 
35) Londerzeel 35 t. h. 
36) Ukkel-Vorst-St.-Gillis 32 t. h. 
37) Evere 29 t. h. 
38) Hanime 28 t. h. 
39) Vilvoorde 22 t. h. 

Maehelen 22 t. h. 
41) Hoeilaart 18 t. h. 
42} Alsemberg-Rode 16 t. h. 

Oudergem 16 t. h. 
44) Drogenbos-Linkebeek 

Ruisbroek 11 t. h i 
45) Mollem 10 t. h. 
46) Eisene 6 t. h. 
47) Schaarbeek 5 t. h. 
48) Watermaal-Bosvoorde 2 t. b . 

St.-K.-Lombeek 2 t. h. 
50) Overij.se 1 t. h. 

OOST-YLAANDEREN 

Gent 
OVERWINNINGSKARAVAAN 
EN BAL 

Heden zaterdag 6 april rijdt de 
overwinningskaravaan van de 
Volksunie uit. Vertrek om 14 uur 
aan de Roelant. Daarna om 21 uur 
in het zelfde lokaal overwinnings
bal. Gratis toegang, iedereen wel
kom. 

DANK AAN ALLEN 
Het arrondissementeel bestuur 

Gent dank van harte alle militan
ten, medewerkers, proopagandislen, 
en allen die op de een of andere 
wijze tol het sukses van propagan
da en verkiezingen bijdraegen, 
o.m. ook door financiële steun, 
voor de geleverde inspanningen. 

St. Niklaas 
MEIKLOKJESBAL 

Op zaterdag 27 april om 20 uur 
.30 in de zaal « Terminus » te St. 
Niklaas houden de oudteden, leden 
en simpatizanten van het AKVS, 
AVNJ, Jong Dinaso, NSJV, ADJV, 
VBB en VNJ hun « Meiklokjesbal ». 
ingericht door het Jongeren-Steim-
komitee VNJ-Waasland. 

ZOEKIRTJIS 
Een vertegenwoordiger in vlas

vezelplaten en houtspaanderplaten 
werd gebroodroofd. 2^ekt een nieu
we dergelijke vertegenwoordiging 
voor een binnenlandse of buiten
landse firma. Renbaanlaan 4, 
Kuurne, tel. 056-74254. T 34. 

23-jarig afgestudeerde van Leu
ven zoekt van 1 mei af fulle-time 
betrekking voor 4 a 5 maanden of 
stage als handelsingenieur in af
wachting van legerdienst. Behalve 
Nederlands voldoende kennis van 
Frans, Engels en Duits. Naast op
maken van verslagen, korrespon-
denlie en administratief werk ook 
bekwaam tot het programmeren in 
Fortran IV op IBM 360 computer. 
T 3 3 . 

Bediende, 41 jaar, zeer goede al
gemene ontwikkeling en adminis
tratief onderlegd, zoekt dringend 
werk. Meertalig. Schr . bureel blad 
T 26. 

Ongeschoolde arbeider, sterk en 
werklustig, 40 jaar, zoekt dringend 
werk in vast dienstverband. Schr. 
bureel blad T 27. 

A b bijverdiensta gemuigi i 
plaatselijke agenten, telefoon oood-
cakelijk, hoge konimissielonen, xee» 
rerzekerinxen. Gesteund door grot* 
publiciteit Schrijven E t Vervaecke, 
Noordkustlaan ld, Groot-Biisaar-
den. T 21X 

SPANJE, beffin COSTA-BRAVA, 
te LLANSA, 1300 KM. ver, 20 KM. 
over franse grens, In prachtige 
verkaveling, gratis zwemkom, 
machtig zicht op Middell. Zee, 
Villa en appart. te huur vanar 
Pasen. W. : 03.51.36.30. 

Uw Spaanse zon : appartementen 
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 : 
8.550 fr. Vraag Immo Spain folder. 
Cornelis, Edegemsestr. 60, Mortsei. 
Tel. 03-49.26.14. T 20. 

Te huur ; juli en augustus, Zee
dijk : Raversijde - Oostende, resi
dentie : Costa Bella, prachtig-mo-
dern gemeubeld appartement, 5de 
verdieping - 2 slaapltamers, zomer
terras met enig uitzicht 1 Schrij-

MEDEGEDEELD 
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ZANGFEEST 
KAARTENVERKOOP 

Het Algemeen Nederlands Zang
verbond v.z.w. deelt ons mede dat 
de genummerde zitplaatsen voor 
het a.s. 31ste Vlaams Nationaal 
Zangfeest op 26 mei, nu reeds zijn 
uitverkocht, op enkele honderden 
plaatsen na, welke voorbehouden 
zijn voor A.N.Z.-leden. 

Er zijn dus nog enkel zitplaatsen 
tegen 40 fr. en staanplaatsen tegen 
20 fr. verkrijgbaar. 

Het A.N.Z. vraagt dan ook met 
aandrang geen stortingen meer te 
doen voor genummerde zitplaatsen 
en geeft de raad zo spoedig moge
lijk te storten voor de zitplaatsen 
\ an 40 fr. Ook op deze zitplaatsen 
kan het zangfeest in goede voor
waarden ge\<)lgd en beleefd wor
den. 

Aan de duizenden jongeren van 
de di>erse jeugdorganizaties wordt 
gevraagd bij voorkeur de kaarten 
van 20 fr. te bestellen, en de zit
plaatsen te laten aan de ouderen 
en de gezinnen met kleine kinde
ren. Het A,N.Z. verwacht dit jaar, 
alleen al oj5 de plaatsen van 20 fr., 
ruim 10.000 jojigeren wat voorze
ker een gans bijzondere sfeer zal 
scheppen. 

Stortingen dienen te geschieden 
op PCR 963.36-A.N.Z.-Antwerpen 
(naam, adres, soort en aantal der 
kaarten opgeven). 

PROPAGANDAMATERIAAL 

Mooie veelkleurige folders en aan-
plakbrieven zijn gratis verkrijgbaar 
op het A.N.Z.-sekretariaat, Oudaan 
22-24, Antwerpen. 

Een briefkaart met het foezen-
dingsadres en het gewenste aantal 
volstaat. 

ven : Desnerck Roland, Zeedijk M, 
Raversijde - Oostende. Bellen ] *» 
avonds 059-79151. T 23. 

Aanbevolen 
Huizen 

AL AL AANBOUW 
KEUKENS CLASAL 

Engerstraat 161, Erps-Kwei>p« 
Tel. (02)59.77.83 

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

« PIET POT » 
Antwerpon's gezelligst» 

Bierkelder 
Grote Pieter Polstraat 4 

(bli SulkerruH 
Open vanaf 8 uur s'avonds 

Maandag gesloten. 

REISBUREAU 
Vlaams Reisbureau n.v. 

Maatsch. zetel i Antwerpen 2 
Tel. I (03)49.30.45 . 49.15.94 

Bezoek « De Veerman s 
te St-Amand< a.d. Schelde 

Mosselen - Paling 
Uitbater : Jan Brugmans 

De specialist der 
standaarddeuren 

J. LEEMANS, Deume zuid 
Van Havrelel 70, tel. 35.63.17 
Agent i De Coene • Kortrijk 

EURO-DOMI 
Moderne wooninrichtlng 

Kruldtuinlaan 6, Brussel 1 
(tussen A. Maxlean en 

E. Jacqmainlaan) 
Tel. (02)18.1717 

3-2-68 
BLANKENBERGE 
« Rubenshof » 

Wetstraat 79 - Tel. (050)41571 
LokanI Volksunie 
Kamers - Pension 

« Vlaams Huis B Knokkc 
Kamers - Volledig pension 

Gezellige sfeer. 
Vermindering voor groepen. 

Eilsabethlaan 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 

Verpakkingsemmer - Stapelkisten 
Vervoerkisfen - Polyethyleen' 
zakken, -vellen . Rollen - Be< 

drijsschorten • Prijskaarties. 

HOME 
Eigentijdse woninginrichtingg 

Kunstnijverheid 

Rijschoolsfraa» 45B 
Sinf-Truiden 

Telefoon : (011)741.96 

m 
mSSSSSSmmSSSJÊM 

Hoofdredaktenr 
T. n tn Overstrteten 

Alle briefwisseling root w-
daktie naar : 
Rotatyp, SyW. Dupulslaan 
110. Bru». T. Tel. 23.11.88 

Beheer i 
Maurice Lemon nier laan 82 
Brussel 1. - Tel. : 11.83.16 
Alle klachten voor niet ont
vangen van blad op dit adres. 

Jaarabonnement . 300 tt. 
Halflaarlijks : 170 Ir. 
Driemaandelijks : 96 tr . 
Abonnement bui tenland : 

480 tr. 
S teunabonnement : 820 tr . 

(minmunn) 
Losse n u m m e n : 8 tr . 

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

Voranlw. ui tg. Mr. f. V«i der 
Eist, Beizegemstr. 30, B n u . IS. 
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ONZE NIEUWE MANNEN 

FRANS BLANCOAERT 
Verkozen ah senator voor de arrondissementen Kortrijk 

emt leper. 

Nog een longe senator : als 44-jarige wordt bij in de 
hoge"»eT^atIenng een der jeugdige Volksunie bulldozers. 
Van oebooite is tiif eigenltik Lamburger {Hasselt, 1923). 
Zoals ittelijke -an on^e mandatarissen komt hi] uit i e 
vtaamsf sttKlentertf^weiiing • hi} stond als leider en be
zieler 'oweJ LD K S A als V V K S. en K B.M ] . Voor de 
oorto» was, nq lid van Het Jong Volksche Front, waarui t 
mctnnen zoals de gewezen minister Berten Declerck e a. 
gekfrmen /i|ii Hif is oud kacferlid van de V . V ^ . en lid 
van lalrijke vlaamac verenigingen Sinds 1961 is hij aktief 
m Ac Volksunie Bi) de vorige verkieringen werd hi] ver-
ko-zen tm provincieraadslid : hi] spande zich vooral m 
vf>n» TndeTwijsaanselegenheden Hij is lid van de be-
sttl^r^kolnlIllSv<ile van het Provinciaal Technisch Inst i tuut 
te Kortrijk; zijn aandacht en -vrije tijd gaan naai sociale 
eii iv«itd.tieve ^ k t n u n i e r loah de werenhulp en de her-
klaabtiiiig van gehdndikapte kinderen. 

LUK VANSTEENKISTE 
Verkozen als tfolksvertegenwaordiger voor het arrondis

sement Kaïtnjk. 

Als 27 jarige wordt Luk Vansteenkiste stellig de Ben
jamin van de K.araer, zodat de traditie gehandhaafd blijft 
dat de Volksunie zorgt voor de jongste volksvertegenwoor
diger 

Onze kortrijkse volksvertegenwoordiger is de eerste TJHI 
een nieuwe generatie • de eerste die gegroeid is uit de 
Vlaams Nationale Studenten Unie. waarvan hij — n a 
voorzitter te zijn geweest van R.V.H.V.-Poli t iek, —preses 
v\eid Hij is licentiaat moderne geschiedenis en kand. 
Rechten , na zijn studentenjaren gaf hij les aan het St 
AlovsiuskoElege te Menen. T h a n s is bij hulpbibliotekaris 
aan de leuvense universiteit, afdeling Kortrijk. 

Lirk Vartsteenkiste — voetballiefhebber in zijn vrije 
uien (die au wel schaarser zullen worden) — is een vin
nige knaap met radde tong, die met veel kompetentie kan 
oordelen en spreken over de knelpunten in het politiek 
en maatschappelijk bestel. 

Verkozen nis volksvertegenwoordiger voor het arrondis
sement Brussel. 

De 37-jarige prof. Eugeen Defacq is een jonge vlaamse 
wetenschapsman met, o p zijn domein, reeds internatio
nale reputatie Hij behaalde te Gent het l icentiaat in de 
toegepaste psichologie en de kand. wijsbegeerte en let
teren. In zijn studententijd was hij reeds volop aktiei in 
de vlaamse beweging. 

Als wetenschappelijk navorser, assistent, werkleider en 
later lector resp aan de gentse universiteit en aan Igna-
tius-Antwerpen hield hij zich vooral bezig met de vraag
stukken inzake produktiviteit , bedrijEsstruktuur, h u m a n 
relations e.dgl Hij leidt seminaries en werkgroepen zo-
Hel in sindikale middens als bij werkgeversorganizaties. 
H u IS korresponderend lid van een aantal bui tenlandse 
wetenschappelijke stichtingen en universiteiten en be
reisde ettelijke landen in het kader van studie- en re
search werk 

In de vlaamse beweging staat hij als lid van het dage
lijks bestuur en tevens voorzitter Oost-Vlaanderen van 
de V V A.. als medewerker aan de stichting Lodewijk De 
Raet. als lid van het Roördinatiekomitee Hoger Onder
wijs ah lid van de algemene raad van de V.V.B, en als 
gemeenteraadslid te St Denijs Westrem. 

EUGEEN DEFACQ 

Verkozen ah volksvertegenwoordiger voor hef nrrondis-
seinenr Mechelen. 

Het arrondissement Mechelen speelde een dubbele 
krachttoer klaar : het s tuurde zo pas Ludo Seh naar de 
Kamer en het zorgde ervoor — samen met T u r n h o u t — 
dat VVim Jonssen rechtstieeks voor de Senaat verkozen 
werd 

Ludo Sels voorstellen is eigenlijk overbodig Hij moge 
dan al een nieuw gezicht m de Kamer worden, in d e 
Volksunie behoort hij tot de oude getrouwen die overal 
en bij iedereen bekend zijn. 

Ludo Sels, voorman van het Boereniront, staat overal 
in Vlaanderen bekend als een felle meetingist en rede
naar een man die bezield kan spreken over de landbouw
problemen. Als provincieraadslid sinds 1965 wijdde hij 
zich aan uitgebreid dienstbetoon. 

Met zijn 4 452 voorkeurstemmen blijft hij een dei p o p » 
' i'i-tp figuren uit het Duffelse. 

LUDO SELS 
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<^upertrancke van Pa^en 

^6:624;0i6 ïr̂  in lolén 

HOGE LOTEN 

1 2 . 0 0 0 . 0 0 0 Ir. 
3 . 0 0 0 . 0 0 0 fr. 
2 . 0 0 0 . 0 0 0 fr. 
1 . 0 0 0 . 0 0 0 fr. 

7 0 0 . 0 0 0 fr. 
4 O O. O O O fr. 

EN 96 628 LOTEN 
van 400 tot 100 000 ir 

+ 51 Troostloten 
van 24 000 fr 

Trekking op 16 april 

HET aiUET : 230 fr. 
HETTIENDE: 25 (r. 

NU MEER DAN OOIT ! 

TANKT BECO 
steeds en alti jd : BECO : kwaliteitsbenzine en gasolie! 
Maak Uw bestelling vanaf 1.0001. gas- en stookolie over op 
ons adres: Beco, Krijgsbaan 236, Zwijndrecht. 
Telefoon: 03/52 81.73 - 32.02.10. 

DOE HET N ü ! TANKT N ü ! WIJ REKENEN OP ü ! 

MEVEKAN 
Hebf U geld nodig? 

Zo ja, tef. 
03/35.19.71 -36.43.241 

VAN DYCK - VAN DEN SCHOOR 
PVBA. 

min ijfflPiËM ffl 
rOELTOGEN 
KOELKAMERS 
PIEPYRlEZÉfiS 

DIEPVRIESTUNNELS 
KAMIONKOELING 
V/lNKELlNfilCHTJNGEN 

S I E R M E T S E L W E R K E N 
B I N N E N H U I S K U N S T 
S I E R S C H O U W E N 
O P E N H A A R D E N 

co VOOK SUPERMARKTEN, INDUSTRIE EN VOEDINGSNIJVERHEID 

ETN JÉÜRiSSEN PVBA OeWinterstraat 24 
BDrgerhöüt/Ant\V«rpeh Tel.: (03) 36.11,35-36.59.31 

Herentalsebaan 193 Deurne-Z. Tel. (03)361216 

HERMES 
S C I f ^ O G L Zuidlaan 54 

M. lemonnierlaan 211 
Tel. 11 00.33 
Brussel 

VOLLEDIGE 
SEKRETARIAATKURSUS 
IN 2 JAAR 

Steno- en daktylografie 
In vier talen. 
Boekhouden. 
Sociale v/etgeving. 
Moderne talen. 
Handelscorrespondentle 

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

Beter en voordeliger. 

((KUNNEN))!!! 

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

PRIJS : vanaf 650 . 000 F 

I I . KOMFORT EN VERZEKERDE OPBRENST in 
onze appartementsgebouwen : 

die qua grootte, afwerking en prijs, onvergelijkbaar zi jn met deze die 
U elders vindt EEN voorbeeld • deze prachtige SUN RESIDENCE in 
het « Hof van Havenith » appartementen met 1/2/3 slaapkamers, ailu-
minium ramen, thermopane, centrale verwarming, sauna, uitzonderl i j 
ke brandbeveiliging badkamers met houtbekleding en automatische 
handdoekdrogers, enz .. 
HUN PRIJZEN ? ONVERGELIJKBAAR : vgnaf 450 .000 F 

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

. . ruim genoeg om uw bureel prakti jk of magazijn in te vestigen 
En een afwerking die uw standing vereist • marmer, parket, Italiaanse 
faience prachtige gordijnkasten van muur tot muur dekorerende open 
haard, apparte toiletten en vestiaire, badkamer met ligbad en/of 
apparte douche 
PRIJS : na tuur l i j k minder dan 9 5 0 . 0 0 0 F 

DOE ALS WIJi BOUW MET 
vanaf de EERSTE STEENLEGGING een VEILIGE BELEGGING 

• •"• • '""• i i in i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i r i i i i i i i i i i i i i i i i i i , , , 

ook in 
Uvif bereik 

4 X ONOVERTROFFEN MOGELIJKHEDEN: 

IV. U HOUDT VAN DE NATUUR : 
naargelang het kader bouwen wij voor U de villa ' t zi j in hoevestijl 
' t zij klassiek, 't zij modern, steeds aangepast aan uw eigen smaak 
budget en leefgewoonten GEEN PROBLEEM U kan dit zeker Bezoel' 
even één onzer informatiecentra en U kri jgt een juist idee van wa' 
voor mogelijkheden U al heeft en onderschat ze niet ! ! ! 
U kan een villa bouwen vanaf 600 .000 F 

ALGEMEEN BOUWBEDRIJF KUNNEN n.v. 
ANTWERPEN 

Meir 18, tel. (03)31.78 20 
CENT 

Onderbergen 43, tel . (09)25.19.23 
GENK HOLSBEEK / LEUVEN 

Winterslagstraat 22. tel . (011)544.42 Rotselaarsebaan 37. tel , (016)459.28 
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