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UK VOORUIT 
De Volksunie heeft uit de verkiezingen gehaald wat er in zat : 20 zetels, een 
half miljoen stemmen en de derde partij in het vlaamse land. 
Om de mogelijkheden er uit te halen diende er echter hard gewerkt. En dit is 
gebeurd niet alleen door onze propagandisten waarvan we het dinamisme en 
de toewijding kenden, doch ook door zo veel nieuwe krachten die in deze 
verkiezingsstrijd hun eerste sporen verdiend hebben. 
Aan allen onze hartelijke dank. 

Onze dank en ook onze wens dat de nieuwe propagandisten zo vlug mogelijk' 
blijvend in de partijstrukturen zouden ingeschakeld worden. Dat is de taak' 
van onze arrondissementsbesturen, afdelingen en kernen in de loop van deze 
eerstvolgende weken. De nieuwe propagandisten mogen niet verloren gaan. 
Ze moeten nieuwe opdrachten krijgen, ingeschakeld worden bij leden- en 
abonnementenwerving, in organizatie- en propagandaploegen of betrokken 
worden bij het stichten van nieuwe afdelingen en kernen. 

De Volksunie is thans een middelgrote partij. Zij moet een grote worden. Dat 
hangt van ons af. De moeilijkheden zullen niet groter zijn dan degene die we 
gekend hebben om onze partij op te bouwen. Na enkele jaren baziswerk zijn 
we op minder dan 10 jaar van 1 zetel naar 20 gesprongen, of — in verkiezings
jaren gesproken — van 1961 tot 1968 of op 7 jaar t i jd. 

Vlaanderen ligt tans als een open gebied voor ons, een gebied en een volK 
dat we kunnen veroveren met dinamisme, met een open geest en met een 
vooruitstrevend vlaams en sociaal program. 

Onze dank vooral ook aan onze nieuwe kiezers, waarvan velen zich nu afvra
gen wat de verkozenen voor hen zullen doen. De verkozenen en de besturen 
hebben hen beloofd hard te werken. Een belofte — ook in de verkiezingstijd 
— is een belofte. Wij moeten onze beloften nakomen. Onze nieuwe kiezers 
kunnen zich dus vanzelfsprekend en met gerust gemoed tot verkozenen, be
stuursleden en propagandisten wenden. Wij zijn er door hen en voor hen. Eni 
we zijn er ons goed van bewust. 

Overigens zal het onze nieuwe kiezers niet berouwen om voor de Volksunie te 
hebben gekozen. 

De eerste dagen na de verkiezingen hebben al bewezen dat ze gelijk hadden, 
en degenen die bij de kleurpartijen bleven ongelijk. 

Brussel biedt weer een tipisch voorbeeld hoe de Vlamingen bedrogen wor
den. Door het feit dat de P.S.C, afzonderlijk opkwam werden er meer vlaam
se C.V.P.-ers verkozen dan franstaligen. Het is logisch. 

En wat gebeurt er : een Vlaming moet zijn zetel afstaan aan een franstaligel 
Waarom moet de vlaamse C.V.P.-kiezer dan op een kartellijst kiezen ? 

Het is een fantastisch kiesbedrog en het heeft werkelijk geen zin dat de Vla
mingen nog op een gemeenschappelijke lijst van franstaligen en nederlands-
taligen een voorkeurstem uitbrengen. 

Achteraf dienen hun stemmen om kiesbedrog te plegen en om een franstalige 
in het parlement te helpen. 

(vervolg op biz. 3) 

Beheer : M. Lemonnieilaan 82, Brussel 1. Tel. 11.82.16. per. 
1711.39, Wij Vlaams-nationaal, Brussel 1. Redaktie : Sylvain 
Dupuislaan 110, Brussel 7. Tel. 23 11.98. Losse nummers : 8 fr. 
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VOORLICHTING 

Vooraf wens ik U geluk met 
het behaalde sukses bij de ver
kiezingen. 

Met veel genoegen zie ik de 
jongeren entoeziast - voor de 
Volksunie. Het is een jonge par
lij inderdaad, en gelukkig. 

Ik sta in een zaak en zie veel 
mensen uit alle milieus, jonge
ren en ouderen. De Volksunie 
moet een partij zijn waar ieder
een zich thuis voelt. Ik hoor 
soms jongeren klagen over ou
deren en omgekeerd. Me dunkt 
dat beiden van elkaar kunnen 
leren en hun beste krachten kun
nen gebruiken voor de éénheid, 
't Is de eenheid door dik en dun 
die ons sterk maakt. De inzet 
van elkeen moet idealistisch 
zijn ; het inzicht en de aanpak 
van de prol)lemen reaüstiscli en 
vooruitstrevend. Zulke houding 
kan iedereen aantrekken. 

Mag ik U ook nog vragen om 
de massa beter voor te lichten 
in de verkiezingsstrijd ? In de 
Volksunie staat alles goed uitge
legd, maar wij zijn overtuigd en 
het bereikt de massa niet. Enkele 
argumenten zijn voldoende, maar 
ze moeten de massa aan.spreken. 
Ik bedoel de foldertjes die ver
spreid worden. 

Kan de Volksunie geen voor
stel doen wat betreft de univer
sitaire ekspansie : het universi
tair televizie-onderwijs, zoals in 
Amerika, door te voeren. 

De profs zouden dan als raad
gevers dienen en me dunkt dat 
het niveau van het onderricht 
zou verhogen —• er zijn immers 
veel profs die elk jaar hun rou
tine-stof geven. 

CV., Gent. 

TERMINOLOGIE 

vooreerst een hartelijk profi
ciat voor de prachtige uitslag 
van zondag 31.3.68. waartoe U 
in ruime mate hebt bijgedragen. 

Zou het nu niet tijd worden 
dat we onze terminologie een 
beetje aanpassen als we over de 
tegenstrevers spreken. 

'« Grote » partijen is beslist uit 
den boze en onjuist geworden. 
Ook « unitaire » of « traditione
le •» partii«n lijkt me niet zo 
goed te voldoen. 

Als we nu eens heel eenvoudig 
zouden zeggen « de oude par
tijen s> wanneer we over C.V.P., 
B.S.r. of blauwe pest spreken ! 

Dat 7t)Ti korrekt zijn en boven
dien zo gemakkelijk dat het 
grote publiek deze uitdrukking 
niksschien heel vlug zou overne
men <zek'er toch de jeugd !). 

J.P., llerch«m. 

UMSiffi€ 

Te Hasselt doen hardnekkige 
geruclitrn de r«nde (waar ro(>k 
is, is vuur) als zou onze joviale, 
overtuigd vlaauis^e/inde gouw-
heer. de beer l'.oppe, zijn stem 
hel>hen U4tgebi«cht op de Volks
unie. Terwijl men ons ook ver
telt dat ex-minister-komumni-
kant-geografisclie Vlaming, aan 
huis Frans taterende burgemee.s-
ter Meyers voor de l'.esf V.oor 
V.laanrferen zou fic4)I*en .gtste'ind. 
Verder beweert men (maar dat 
zijn waarschijnlijk kwatongen) 
dat men op het « Belangske van 
Limburg > op zoek is naar 'n ra-
dikalere, meer vlaamsgezinde 
hoofdredaktcur in \ervanging 
van de acbterijoort-senator, dia-
logecrdcr Tenax. alias M. Ley-
nen. Het « Behmg » verliest naar 
het schijnt talrJiUe abonnees, 
dank zij de dagelijkse ongeniet
bare bijdragen van -«̂ eze vis-
nocb-vlees-man. die bet zelfs 
niet a«iMlurft <!« naaui Vlaming 
of Waal uit te spreken en sïeecVs 
zijn heil zoekt in de no<iTd«-
liike efl zuidelijke gewesten. -Bij 
de « Libre I5elgi(pie s> zoeken ze 
t<K'h « gematigde > VUvmiiyijen. 
Misschien kan hij daar wel eens 
tcrecliL 

• • 

en gij 
PEST VOOR VLAANDEREN 

In HIankenherge en ook in nog 
andere gemeenten schilderde de 
Pest Voor Vlaanderen haken
kruisen op onze borden. 

Dat het ons onverschillig liet, 
hebben wij bewezen door deze 
kruisen nooit te overplakken. 

Maar waarom schilderde men 
in Wallonië geen hakenkruisen 
op de borden van de zogenaam
de ekstremistische partijen ? Of 
zijn deze mensen dan bliiul, dat 
ze niet zien dat er de kol-
laboratie van de Walen moet 
doodgezwegen worden, maar 
waar het ons Vlamingen betreft 
ze met emmers vol drek over 
onze hoofden mogen gieten ? 

•Zien de pestlijders (en ook veel 
volgelingen van .los gaat op zijn 
Eynde) dan niet in dat ze met 
het gejubel voor hun partij al
leen maar jubelen om hun eigen 
ondergang ? .lubelt maar onno
zelaars, en jullie pestlijders in 
het bijzonder, jubelt om de 
Vlaamse ondergang, maar weet 
dat gij meer veracht wordt .door 
UAV -v.'aalse broeders dan wij, 
waar ze in het diepst van hun 
hart bewondering moeten heb
ben voor onze moed en volhar
ding. Want hun uitwendige las
teringen op ons adres tonen al
leen hun inwendige vrees voor 
de dag dat Vlaanderen eens zijn 
slavenjuk zal afsmijten. 

Nu vraag ik aan de Partij Van 
Verfransiiig, wi-e de grootste 
verraders zijn. wij Volksunie-
mensen of jullie Partij Van Ver
derf ? 

J.V.P., Blankenl)erge. 

« Hf T IS TE VROEG ! » 

Dat waren herhaaldeliiU de 
woorden van Vid.B. toen repor
ters van T.V. en radio hem zijn 
mening vroegen aangaande de 
verkiezingsuitslagen. En dat ter
wijl iedereen -wist dat hel ge
beurd Was. 

Maar reeds dangs ira de ver
kiezingen was het voor hem en 
de heer Houben niet te -vroeg om 
met lef te verklaren dat de 
C.V.P. een unitaire partij was en 
bleef. Alhoewel ze de verkiezin
gen uitgeJiproken federaal waren 
ingegaan, was hel voor'hen geen 
beletsel, dat reeds 24 uur later 
t-e loochenen en daarmee het dui
delijk bewijs te leveren dat ze 
hel vertrouwen van hun vlaam-
se kiezers vierkantig aan hun 
broetk lappen. .Zo fctpt men Fre-
derik, maar niet meer de jonge 
Vlaamse kiezer die nu aan bod 
komt ! 

Wierointrent moet iemand dî e 
e^n beetje nadenkt wel wan
trouwig worden. Het is niet aan 
te nemen dat die mensen zomaar 
bewust en luidruchtig hun ei^en 
ruiten ingooien. Op 10 jaar "tijfi 
één derde van )nin aantal z-etels 
verliezen, zou hen toch moeten 
waarschuwen. 9Haar ze doen 
verder ! 

Zijn de.!je unit»ine baaen nog 
•\̂ 'el vrii ? Verkeren rte nog in de 
mogelijkheid, de belangen van 
het volk te dienen ? Vanwaar 
komen dse miljoenen waarmee ze 
zo kwistig zijn omgesprongen ? 
Allemaal vragen die de gewon» 
vlaa-mse nian zich ivegint te «tel
len, 1'jT de dag is niet meer \eT 
dat bij daar een klaar en duide
lijk wnlwoord op wenst. 

Of het dan voor hen niet zal 
te laat zi j i i ? 

L.v.d.S., Aalst. 

PAÜVRE OMER 

J.D.. Hasselt. 

Als klein lidje van dat klein 
partijtje heb ik dat klein .bolleke 
onder dat klein tweeke zwart 
gemaakt. Achterlijke zot, verwijt 
ik me/elf. 

De \olgende keus, als ons par
tijtje nog bestaat, stem ik voor 
de P.V.V. Voor Omeerke de man 
met de grote bril. 

Het «preelrw'oord zeigt : « wat 
baat den uil den bril als hij niet 
zien w il s.. 

"Een adder is nu werkelijk 

maar gevaarlijk als men op haar 
staart trapt. 

Neen vrienden, daar zit het 
knoopje niet. 

Hij barst van jaloezie en in
nerlijke woede en dat verwaand 
schoenenventje zegt alles in in-
ler\ iews met joernalisten. 

Het was al gal wat er uit
kwam. 

Voor mij persoonlijk dikke 
troost, hij zegt er alles mee. 

Van 110 Vlaamse kantons, 
Brussel inbegrepen haalt hij er 
in 48 nog de bovenhand, soms 
op heel minieme wijze. In die 62 
andere kantons waar dat par
tijtje hem op een prachtige ma
nier K.0. zet, is Omeerke «ijn 
bi-il vergeten. 

Pauvre Omeerke, 90 miljoen-
tjes te verteren, zoveel schoen-
winkeltjes bezitten en na de 
keus op uw blote voetekens 
staan. 

T.M., Antwerpen. 

ANTWERPEN 

Hartelijk gelukgewenst met de 
grote vooruitgang die de Volks
unie geboekt heeft. Deze brief 
schrijf ik echter vooral wat be
treft de reusachtige vooruitgang 
die de Volksunie gemaakt heeft 
in het arrondissement Antweij 
pen : van 76.(w5 stemmen in ISKi,') 
naar 106.380 stemmen dn 1968 ! 
Dit is een stemmenwinst van 
30.000, of 40 % meer stemmen 

voor de Volksunie dan in het 
jaar 10(i.5. Werkelijk, dit mag een 
formidabel sukses genoemd wor
den. Doch wat zeer spijtig is, 
deze reusachtige vooruitgang in 
het Antwerpse heeft ons geen 
enkele kamer- of senaatszetel 
opgebracht. Ongelooflijk, maar 
jammerlijk toch waar. Alleen de 
provincieraad heeft er een mooie 
winst bijgehoekt. 

Volgens mij en zeer veel van 
mijn vrienden kan de Volksunie 
er groot voordeel uit halen, door 
over deze zeer grote stemmen
winst in het Antwerpse een 
groots opgevatte propapanda te 
voeren in hel ganse vlaamse 
land. Fm dit reeds van nu af te 
beginnen. Wacht niet met deze 
mooie troef uit te spelen tot de 
volgende \erkiezingen. Dit moet 
nu reeds algemeen hekend ge
maakt worden. Een vooruitgang 
in het arrondissement Antwer
pen met 30.000 stennnen kan niet 
anders dan verbluffend genoemd 
worden. Iets dat zeer grote in
druk zal maken op de ganse l)e-
volking. Profiteer, mijne heren, 
van deze buitengewone gelegen
heid. Dan wordt hij bij de vol
gende verkiezingen een sprong 
naar de 25 tot 30 kamerzetels. 

W.V,, Antwerpen. 

V.U.-lWi. 

In uw weekblad van 23 maart 
'68 las ik onder de rubriek 
« A.C.W. en C.V.P. » het volgen
de : « Is hei A.C.V. een G.V.P.-
organizalie ? » , « . . . vele A.(LW.-
Icden zijn de C.V.P.-strekking 
niet toegedaan », enz. 

In dit verband een klein 
woordje : 

Het is normaal dal het A.C.W. 
aanleunt bij de C.V.P., omdat die 
partij het prograunna heeft dat 
op sociaal-ekonomisch vlak het 
meest aan de doelstellingen \an 
het A.G.W. beantwoordt. 

Bo\endien is geen enkel Volk.s-
unie-lid verplicht zich bij het 
A.G.V. te laten sindikeren. Wel
licht kan nog een nieuw sindi-

kaat worden gesticht, dat zijn 
doelstellingen best verwezenlijkt 
ziet langs de Volksunie. 

En ten derde, wat de K.W.B, 
betreft : in de verkiezingspe
riode kreeg ik een brief van een 
oud-propagandist van de K.W.B, 
van Oostende die het zich in ge
weten verplicht achtte, zijn me
de-K.W.B.-ers hun stem te vra
gen voor de Volksunie. 

Als hel A.C.W. hel recht niet 
heeft, aldus uw artikel, « zijn 
leden ojj dergelijke wijze te be
handelen s>, waar haalt de Volks
unie hel recht vandaan met de 
K.W.B.-vlag te zwaaien, te weten 
dat « vele K.W.B.-ers de Volks
unie-strekking ook niet toege
daan zijn >. 

R.S., Oostende. 

GEDENK, O MENS 

De verkiezing stond alhier in 
het teken van de vasten. De 
kruisen op de wegen werden be
plakt met de naam van een kan
didaat, maar het is wel verstaan 
dat het maar alleenlijk de aloude 
kristenen zijn die dat doen. 
Moest de V.F. of een andere par
tij dal gedaan hebben, dan zou 
dal een wandaad geweest zijn. 
De jonge B.B.-ers hadden het 
blijkljaar voorzien dat « hun 
kanflidaat tot-stof zou vergaan •». 

De P.V.V. is fier dat ze een 
grote partij is, maar het is nog 
niet zo lang geleden dat ze maar 
20 vertegenwoordigers hadden 
en dat voor hel ,ganse land, ter
wijl de V.U. er 20 telt voor 
Vlaaridseren alleen. Wat zal het 
zijn bij een volgende verkiezing? 

R;B., Torhout 

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

von de redoktie 

Brussel, 11 ap r i l 196S. 
Betr . : *n geestdrif t ige konfrater. 

Tij(3ens de verkiezingsperiode kregen we om de ha
verklap op onze redaktie het bezoek van persmen
sen - v . o . heel wat buitenlanders - die eens 
even hun l ich t kwamen opsteken over de Volksiinie» 
We kregen een Fin over de vloer, een I ta l iaan,een 
paar Britten en Amerikanen, een s t e l Fransen en 
een Bretoen. 
Onze bretoense vriend kwam gedurende een paar we
ken de belgische verkiezingen verslaan voor de 
regiorm-listische pers in Frankrijk t geen bladen 
van wereldformaat, maar a l met a l toch een f a t 
soenlijke keten van w-eek- en maandbladen, t d tge -
geven door de volksnationallsteia van de minder
heidsgroepen ia Frankrijk : Bretoenen, Basken, 
Elzassers, Occitanen, Normandiérs en uoém maar op» 
De keltiscbe warmbloedigheid vaa onae ftretoen 
bleek duidelijk xiit de geestdrif t waarmee h i j de 
verkiezingsuitslag van de Volkstmi* tegemoet 
keek. In de nacht na de verkiezingen ontmoetten 
we mekaar opnieuw in de perszaal van Binnenland
se Zaken-. Onze Bretoen was opgetogen elfsof zi jn 
bloedeigen Bretanje zopas de autonomie bad ver 
overd. 
Onze eigen s t r i jd belet ons 0.I t e vaak, aandacht 
te hebben voor vat b i j andere volksgroepen in 
dat toekomstig "Europa der Volkeren" aan het 
groeien i s . Een bretoens j oema l l s t heeft er ons 
- to t onze grote vreugde - aan heri"nnerd : over
a l in Europa (in Euzkadi, Bi«tenje, Kataloniê* of 
Schotland) ki jkt men u i t naar het voorbeeld dat 
Vlaanderen en Wallonië moéten feven. 
Het zal gebeuren, Ned Urvoas i 

l 
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WIJ 3 

DE RUK VOORUIT 
(vervolg van biz. 1) 

De vorige verkiezing was het altijd om
gekeerd. Door voorkeurstemmen wisten 
de franstaligen méér zetels te verove
ren dan de nederlandstaligen. Zo in 
1965 nog, toen 5 franstaligen verkozen 
werden tegen 3 Vlamingen. Er is toen 
nooit sprake geweest dat een fransta-
lige zijn zetel zou afstaan om het even
wicht te bereiken. Toen niet en vroe
ger niet, omdat het toen altijd ten 
gunste van de franstaligen uitviel. Voor 
één keer dat de Vlamingen winnen, 
wordt hun winst geroofd. Geroofd is 
misschien geen juist woord want de 
Vlaamse verkozene schoof zijn zetel a! 
gauw als geschenk vooruit ! En dan 
maar betogen voor de radio dat de 
C.V.P. even Vlaams is als de Volksunie! 
Een ander fabeltje van de vlaamse 
C.V.P. is het argument dat wij een anti-
vlaamse regering B.S.P.-P.V.V. mogelijk 
zouden gemaakt hebben. En zie, juist 
het Volksuniesukses heeft dat onmoge
lijk gemaakt. B.S.P. en P.V.V. samen 
hebben door onze 20 zetels geen meer
derheid meer. 

Overigens nogal een redenering die 
door de C.V.P. mag gevoerd worden ! 
En dat het de afgunst op de Volksunie 
is die haar voornaamste drijfveer is ? 
De C.V.P. schijnt werkelijk niets bij te 
leren en bereidt al een volgende ver
kiezingsnederlaag voor. Alles blijft bij 
het bekende oude geknoei. 
Heeft de B.S.P. haar drie jaar oppozitie 
niet anders kunnen beloond zien dan 
door een ter plaatse trappelen, de 

« Vlaamse » P.V.V. heeft zich hopeloos 
vast gewerkt. 
Ze heeft tans de allerlaatste franskil
jon en de allerlaatste reaktionair en 
konservatief uit de C.V.P. weggezogen 
en ze is er nog mee achteruit gegaan. 
De P.V.V. in Vlaanderen zit nu in een 
hoek met de rug tegen de muur. 
Wat moet ze nu doen ? Zich opsluiten 
bij het uitstervend ras van de franskil
jons of weer wat vlaamsgezindheid 
voorwenden en de driekleurige frans
kiljons weer wegjagen ? 
Haar toekomst is niet rooskleurig, al 
was ze dan nog zo driekleurig. Het ou
derwets belgisch patriottisme heeft 
definitief afgedaan in Vlaanderen. 
Zowel te Antwerpen als in Oost- en 
West-Vlaanderen kan ze een vlaamse 
deputatie vormen met de Volksunie. Ze 
verkiest overal de B.S.P., aldus duide
lijk de wil van het kiezerskorps misprij
zend ! Wil ze zo bewijzen dat de Volks
unie geen regeringspartij kan zijn ? 
Neemt ze de kiezers voor zo dom dan 
dat ze niet zouden zien dat al de 
vlaamse propaganda van de C.V.P. te
gengesproken wordt door haar daden. 
België heeft maar één kans meer: een 
eerlijk federalisme in eenktank met 
het federaal Europa, dat er na het 
heengaan van Charles de Gaulle toch 
komen moet. 
De Voiksuniemotor die dat moet verwe
zenlijken is op 31 maart steviger en 
sterker geworden. Wij zullen hem nu op 
volle toeren laten draaien. 

WIM JORISSEN. 

Sinds jaar en dag stelt de Volksunie, 
dat een ekonomische voorrang aan Wal
lonië onverantwoord is. In een memo
randum, gedateerd 8 april 1968, komt de 
Ekonomische Raad voor Vlaanderen tot 
het gemotiveerd besluit dat ons regio-
Kaal-ekonomisch beleid absoluut niet 
objektief is en dat het beruchte « prio-
rité pour la Wallonië )) (dezer dagen op
nieuw geëist) onverantwoord is. De ERV 
bepleit een objektivering van de crite
ria en stelt de tegenwoordige en toekom
stige arbeidsoverschotten als fundamen
teel criterium voorop. Ui t onderzoekin
gen is gebleken dat de arbeidsbalans 
1970 voor Vlaanderen een negatief saldo 
vertoont : ten aanzien van de voorziene 
werkgelegenheid blijft er een aanzien
lijk overschot aan aktieve bevolking. 

dat er een permanent overleg moet zijn 
tussen nationale en regionale ekonomi
sche instellingen, waarbij de E.R.V. al» 
koördinator van de regionale instellin
gen kan optreden en dat op nationaal 
vlak een staatssekretaris voor regionale 
ekonomie voor ieder van de twee lands
gedeelten moet benoemd worden, met 
nauwkeurig omlijnde bevoegdheid, o.m. 
medezeggenschap in de programmatic 
van de openbare investeringen en orie»» 
tatie van de privé-beleggingen. Uit d i t 
overleg naast objektivering der criteria 
en de erkenning en uitbouw van de re
gionale struktuur, dient een beslissing 
en een éénvormige metode voort te 
vloeien voor de opmaak der regionale 
programmas. De streek-ontwikkeling 
dient in dit algemeen kader best toever» 

voorrang aan waUonië : 

onverantwoord 
Het negatieve saldo in Wallonië is 
slechts gering, terwijl Brussel aanzien
lijk meer werkgelegenheid biedt dan de 
aktieve bevolking vereist. 

He t criterium der arbeidsoverschotten 
beantwoordt tevens aan een algemene 
consensus in Vlaanderen en is ook niet 
tegenstrijdig met een nationale ekono
mische politiek. 

D e raad stelt tegenover de aangroei 
van de aktieve bevolking in Vlaanderen 
en de achterstand van de vlaamse eko
nomie vast da t een eventuele ombui-
gingspolitiek met voorrangbehandeling 
van Wallonië niet onverantwoord is; 
dat ook een 50-50 verdeling in de toe
passing van de regionale wetgeving niet 
beantwoordt aan de objektieve behoef
ten der landsgedeelten en dat de malai
se, ontstaan uit het investeringsbeleid in 
het algemeen aantonen dat de overheids-
politiek inzake streekbeleid oriëntatie 
moet vinden in objektieve gegevens. 

Institutioneel komt het hierop neer. 

trouwd aan de streken zelf en hun orga
nen. T e n slotte dient de bestaande 
Dienst voor Buitenlandse Investeringen 
bij het min. van Ekonomische Zaken 
gemeenschappelijk geleid te worden 
door twee ambtenaren, één per taalrol 
en resp. onder bevoegdheid van beide 
staatssekretarissen voor regionale eko
nomie. 

Het memorandum is de logika zelf 
en is een objektief en wetenschappelijk-
praktisch antwoord op het wanoi delijk 
en scherp-eenzijdig regionaal ekono-
misch beleid van de regering VDB, waar
van met de dag duidelijker is gebleken 
dat ze alle rekords inzake bevoordeli-
ging van het zuiden heeft gebrkoefi. Ook 
daarover heeft het kiezerskorps op 31 
maart jl. de staf gebroken. Houdt een 
volgende regering met deze gezonde 
voorstellen die in wezen de argumenta
tie voor het federalisme versterken geen 
rekening dan zal een volgend verdikt 
nog veel zwaarder uitvallen. 

In plaats \an een der « geabon
neerde » cenakelmannen aan te 
duiden als informateur werd de 47-
jarige graaf d'Alcanlara met deze 
opdracht belast. De figuur en de 
welomschreven opdracht komen 
velen vreemd >oor, al zou het zeer 
gewaagd zijn daarin reeds een 
nieuwe belgische stijl te zien, aan
gepast aan de nationalistische 
stempel die .31 maart op de partij
verhoudingen heeft gedrukt. Gaat 
de ster van d'Alcantara nu aan het 
rijzen ? Men herinnert zich dat 
V.d.B. ook als middenstandsminis
ter begonnen is. Voor het overige 
is d'Alcantara niet zo populair in 
N.C.M.V.-middens, waar men hem 
verwijt te pluralistisch te zijn. De 
politieke oekumune vergt nu een
maal tijd om helemaal tot het ge
moed door te dringen van hen, die 
heel hun carrière in partijgetto's 
hebben doorgebracht. 

Duidelijk blijkt uit de welom
schreven opdracht aan d'Alcantara 
de voorkeur van het Paleis voor 
een driepartijenregering : « verslag 
uitbrengen over de inhoud van een 
regeringsprogramma dat de rege
ling van onze institutionele proble
men met de grootst mogelijke na
tionale steun zou verzekeren », ge
koppeld anderzijds aan een sociaal-
ekonomisch en financieel program
ma dat beantwoordt aan de huidige 
vereisten. In feite werd d'Alcantara 
met veel meer dan een traditionele 
informatieopdracht belast. 

Opvallend is intussen dat de na
tionalistische partijen, die nochtans 
de overwinnaars van deze verkie
zingen waren, alsnog niet werden 
geraadpleegd, wat de indruk van 
neo-nieuwe-stijl sterk in het ge
drang brengt. Anderzijds zijn er 
verklaringen, die het faillissment 
van de beruchte kommissie Meyers 
onderstrepen en die op een strek
king wijzen om de kommunautaire 
problematiek op parlementair vlak 
te behandelen, waarbij de niet-tra-
ditionele en groter wordende par
tijen — eindelijk — ook hun zeg 
'.ouden krijgen. Dat kan trouwens 

niet anders wil men de parlemen
taire regels van het spel eerbiedi
gen. 

In hoever d'Alcantara kans maakt 
om een programma op te maken 
« met de grootst mogelijke natio
nale steun » is voorlopig een vraag
teken. De aandacht van de partijen 
werd vooreerst nog te veel in be
slag genomen door het opvissen van 

veriozenen op de lijst V.d.B. was 
niet naar de zin van deze laatste, 
die daardoor zijn imago van gema
tigde en van Eenheidsbelg be-
dreïg4 acht. Hij dro<mg dan ook aan 
op het ontslag van een vlaamse ge
kozene ten voordele van een fran-
kofoon. Diezelfde « bezorgdheid » 
heeft vro«ger, toen de C.V.P. als één 
pai-tij te Brussel opkwam, voor de 

beroepsHALVE 
bekeken 

via provinciaal en nationaal te 
koöpteren gebuisde prominenten, 
om onmiddellijjk ernstig werk te 
maken van de opkalefatering. 

De partijleidingen zijn ook voor
zichtig geworden. De situatie is 
nieuw, veel meer dan vroeger. Dit 
verklaart waarom de heer Van 
Eynde, die een nieuwe exkluzieve 
tegen Vanden Boeynants had uit
gesproken, door zijn partijleiding 
op de vingers werd getikt. Het is 
dus voorbarig over formules te 
gaan spreken, hoewel men toch kan 
zeggen, dat de vorige koalitie door 
het kiezerskorps werd afgekeurd. 
Vandaar een lichte hoop bij de 
« travaillisten » om met een C.V.P.-
B.S.P.-regering voor de dag te ko
men, want een B.S.P.-P.V.V.-rege-
ring beschikt niet over een meer
derheid in het (nog steeds : grond
wetgevend) parlement. 

PRIORITEIT VOOR FRANKOFOKEN 
Zes vtaamse en drie frankofone 

Vlamingen nooit bestaan. V.d.B. be
weert dat de vlaamse gekozenen 
ook dank zij zijn voorkeurstemmen 
werden gekozen, doch vergeet het 
feit dat de wijziging der rangorde 
uiteindelijk toch veroorzaakt is 
door het aantal voorkeurstemmen 
van de betrokkenen. Het blijkt dat 
V.d.B. met zijn eis kon rekenen op 
de steun van de vlaamse C.V.P.-lei-
ding, doch moest dreigen met zélf 
ontslag te nemen omdat de aange
zochte « martelaren » aiet de min
ste lust vertoonden, zich te laten 
offeren. Als gevolg van het globaal 
zetelverlies van de hele C.V.P. kan 
deze laatste ook niet zoveel «troost-
zetels» via koöptatie meer schenken 
als vroeger. 

Dit schandaal bewijst miaar één 
zaak : hoezeer het ook heet, dat 
alle partijen in Vlaanderen door de 
verkiezing tot radikalizering ge
dwongen werden, hun leiding poogt 
nog steeds de vroegere minorize-
rittg van het vlaams element toe te 
passen. Indien nog moest bewezen 
worden dat zij, die voor de V.U. 

stemden, klaar hebben gezien, dan 
hebben V.d.B. en kornuiten het 
meest overtuigend bewijs daarvan 
geleverd. 

PRIORITEIT VOOR WALLONIË 
De betoging van de waalse 

A.B.V.V.-ers te Brussel toonde aan, 
dat de Walen de bevordering van 
de regionale ekonomie enkel zien 
in het kader van hun eigen belan
gen. Men kan hun dat niet verwij
ten, doch dan mogen de Walen niet 
langer voor hun noden rekenen op 
het klassiek begrip van de Vlamin
gen onder aanvaarding van de as-
sepoesrol voor zich zelf. Er kan dus 
geen sprake zijn van een eenzijdige 
voorrang op ekonomisch vlak, aan 
de schandalen in dit verband moet 
een einde komen (de op 31 maart 
afgekeurde regering heeft in dit 
opzicht wel bijzonder zware scha
de aan de vlaamse ekonomische ex
pansie berokkend). Dat de vlaamse 
B.S.P.-leiding, woensdag te Seraing 
samen met haar brusselse en waal-
se kollega's op uitnodiging van Mer-
lot, ten deze het been stijf hield 
valt nochtans te betwijfelen. 

Ook het A.C.V. hieM een op d» 
ekonomische rekonversie en expan
sie afgestemde bijeenkomst, waar
van de oriëntatie stellig minder 
pro-Waals was. Uit beide gebeurte
nissen blijkt wel een sinds einde 
maart nog gegroeide wens tot de-
koncentratie en decentralizatie, 
echter met nog te veel nadruk op 
unitair blijvende strukturen. 

We kunnen deze post-elektorale 
binnenlandse beschouwing beslui
ten met de vaststelling, dat het aan
tal bekeerlingen tot een zekere ge
matigdheid in het franstalig kamp 
gestegen is, doch dat het aantal die
hards nog groot genoeg is om tot 
waakzaamheid aan te zetten. Ter
wijl we ook vaststellen hoe moei
lijk het de comitards valt, de door 
de verkiezingen afgekeurde meto
den vaarwel te zeggen. De goede 
plooi zal er slechts komen door een 
nog zwaardere federalistische druk. 
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DE NEDERLAAG DER LINKSEN 
In somhiige socialistische artikels tracht men geforceerd opgewekt te doen, door 
te wijzen op de winst die geboekt werd in Vlaanderen (van 24,65 naar 26,19 %). 
Wij willen echter deze opgeblazen rode ballon eventjes doorprikken door de jong
ste uitslagen van naderbij te bekijken, en door niet alleen de B.S.P. van 1965 
voor ogen te houden. 
In 1965 stelden we vast dat de waaier van linkse partijen en partijtjes onwaar
schijnlijk groot werd. Zowel in Vlaanderen als in Brussel of Wallonië doken over
al rode groepen op die zich geroepen voelden het land te redden. Denken we maar 
aan de Vlaamse Demokraten, de Pekinezen, de Parti Wallon des Travailleurs, 
het Front Wallon en de lijst Huysmans « De Socialist ». 

Het was een verbijsterende versnip
pering tegenover 1961, toen enkel de 
B.S.P. en de kommunisten opkvi'amen. 
De geweldige afstraffing die in 1965 
volgde, was dan ook niet verwonderlijk, 
alleen was haar omvang groter dan ver
wacht. De B.S.P. verloor bijna 500.000 
stemmen en 20 kamerzetels, de B.S.P. 
en de kommunisten samen vielen terug 
van 39,8 % tot 34,7 %. In Vlaanderen 
vertegenwoordigde de B.S.P. nog maar 
24,65 % der kiezers en zag haar droom 

van het doorbreken van de 30 % muur 
in rook vergaan. Het is goed, hieraan te 
herinneren bij het horen van de over-
winningskreten van de socialisten in 
Vlaanderen nu. Want nu vertegenwoor
digen ze nog slechts 26,19 % van de 
Vlaamse kiezers, en dat onder meer 
door het opslorpen van de Vlaamse De
mokraten, de lijst Huysmans en het 
verlies der kommunisten (voor Vlaan
deren van 1,67 naar 1,39 % ) . 

Het is dan ook veel korrekter te spre-

GRAAF d'ALCANTARA 
De nifoimatie-opdrncht die de koning toevertrouwd heeft aan graaf d'Alcan

tara, kwam nogal onverwacht. Het zag er integendeel naar uit dat de koning aan 
het begin van zijn raadplegingen stond en dat er nog een aantal andere persona
liteiten naar het Hof zouden worden ontboden. Boudewijn heeft daaraan een ein
de gesteld door d'Alcantara de baan op te sturen. 

We hebben met enige belangstel! ing uitgekeken naar het feit of de koning er 
zou onderuit kunnen, in het kader van zijn raadplegingen de Volksunie voorbij 
te gaan. Hij heeft het middeltje daartoe blijkbaar gevonden. Mogen we er aan 
herinneren dat zijn x/ader destijds zich wél informeerde bij Staf De Clercq, op 
een ogenblik düt het iXienmalige V.N.V. een kleinere fraktie van de opinie verte-
i^enwoordigde dan thans de Volksunie ? Overigens : wie het lijstje overloopt van 
degenen die sinds de verkiezingen naar Laken ontboden werden, zal daarin nog 
een aantal hoogst merkwaardige leemten vaststellen. Het ziet er zo'n beetje naar 
uit alsof Laken met de aanstelling van d'Alcantara onverwachts heeft moeten 
impiovizeren. Vreesde < men » nog méér verxvikkelingen genre het brandaitikel 
van /tos Van Eynde tegen V.d.B. en de Brusselaars? 

Kivam de aanstelling van graaf d'Alcantara vri] onverwacht, bij nader toe
kijken is hij toch wel een persoonlijkheid die te Laken voor de hand moet heb
ben gelegen. Hij is een nobiljon, wat de zaken in de schaduw van de Japanse to
ren altijd nog wat vereenvoudigd. Maar er zveze daarbij opgemerkt dat hij niet 
behooi t tot de adellijke snob-kaste en dat biji\Dorbeeld nooit aan de andere kant 
van de taalbarrièie heeft gestaan. Integendeel : in zijn jeugdjaren luas hij temid
den van de belgische adel zowat een witte raaf, omdat hij flamingantische bevlie
gingen had. De tijd leende zich daar trouwens toe : zijn studentenjaren liggen 
einde der dertiger en begin der veei tiger jaren. 

Een vlaamse nobiljon dus en één van de vlaamse ministers die, onder de druk 
van de publieke opinie, de leuvense kastanjes uit het vuur hebben moeten ha
len. Kennelijk zonder veel entoeziasme : het is een publiek geheim dat onder de 
at zo gematigde vlüamse CV.P.-excellenties d'Alcantara de « gematigdste > was. 
Pour les bes\}ins de la cause kan hij echter doorgaan voor een der < verantwoor
delijken » (hm, hm) voor de regeringskrizis. Ook in dit opzicht valt zijn aanstel
ling als infoimateur niet iiit de toon. Althans niet uit de te Laken gebruikelijke 
toon. 

Graaf d'Alcantara behoort daarenboven tot een « clan » die de zéér speciale 
VOO) keur van het Hof steeds heeft genoten. Hij is scl/oonbroer van baron Snoy 
et d'Oppuers. Ja, ja : de man voor wie Van Ackere ontslag heeft moeten nemen 
als kameilid van de V.d.B.-lijst'. Snoy et d'Oppuers is een man uit de zaken- en 
bankwereld, een der naaste medewerkers van baron Lambert. Hij is een uitge
sproken gunsteling van het hof, dat heel wat drukking uitoefende om hem des
tijds binnen te loodsen in de regeiirig Harmei. Pater Pierre kon echter — om
wille van de waals-vlaamse dtozeiirig — niet op de koninklijke wens ingaan, waar
op Snoy dan maar zijn schoonbroer heeft vooruitgeschoven als minister van Mid
denstand. 

d'Alcantara heeft dus zoivel onder de « travaillisten » als onder de « reaktio-
nairen » een portefeuille gehad, wat hem voor de zoveelste keer tot een aanvaard
bare middenfiguur maakt. Hij is daarenboven, als vlaamse C.V.P.-er, lid van wat 
rK>g altijd de sterkste fraktie in het parlement heet te zijn (alhoewel men nume
rieke sterkte niet met sterkte tout court hoeft te venuarren). 

De graaf is bijlange geen ezel. Onder de excellenties van allerlei kleur en 
pluimage is hij intege?ideel een hardwerkende en bekwame uitzondering, een man 
die op deze infoimatie-opdracht heeft moeten wachten om eindelijk een rol te 
spelen die hem, op ietwat irrationele en eigenaardige toevalligheidsgronden, nog 
niet vroeger is te beurt gevallen. 

Met d'Alcantara kan men alle kanten op : hij is — als informateur dan toch 
— een i\>lkomen « nieuiu man ». Het zou onrechtvaardig zijn, hem zo maar da
delijk bij de onbekeerbare unitaristen te rangschikken; we geloven integendeel 
dat hij soepel genoeg is om zuiver, zonder vooi oordelen, uit te maken vanwaar 
de wind komt. 

Hl] is de eerste in een rij van onverwachte aanstellingen. Want we zijn er 
van overtuigd dat, in de gewijzigde belgische politieke konstellatie, in de toe
komst op korte en halflange termijn steeds vaker namen zullen yipduiken waar
van men op het eerste ogenblik eventjes verbaasd staat te kijken, maar die bij 
nader toezien toch méér beantwoorden aan de nieuwe realiteiten dan de eminen
ces giises van gisteren. 

Laat ons sluiten met een (onvoorzichtige ?) pronosiiek : de driepartijenre-
gering die de koning zo graag via d'Alcantara IKt stand zou zien komen, zit er 
niet in ! 

dio Genes. 

ken vair een verder verlies tegenover 
1961 in Wallonië en Brussel, en van een 
stilstand in Vlaanderen op het vorige 
verlies. 

Laat ons even stemmentotalen verge
lijken van 1961, 1965 en van 1968 voor 
de linkse partijen. Wij stuiten hierbij 
op een grote moeilijkheid : het kartel 
F.D.F.-Rassemblement Wallon. Het is 
niet mogelijk uit te maken welk gedeel
te van dit stemmenaantal kan be
schouwd worden als ultra-reaktionair 
F.D.F., en welk gedeelte als vurig rood 
(zoals de vroegere P.W.T. en F.W.). Het 
is immers een kartel tussen water en 
vuur... Om de knoop door te hakken en 
tot een totaalbeeld te komen, menen we 
goed te doen met alle stemmen die op 
het R.W. in de waalse arrondissemen
ten werden uitgebracht als « links » te 
beschouwen, en die van het kartel in 
Brabant als « rechts F.D.F. ». Heel veel 
zal dit wel niet van de werkelijkheid af
wijken. 
1961 

1965 

1968 

B.S.P. 
Komm. 

1.933.424 
162.238 

Totaal : 2.095.662 of 39,81 % 
B.S.P. 
Komm, 
Pekingkomm. 
Front Wallon 
P. Wall. Trav. 
Huysmans 
Waalse komm. 
VI. Demokr. 

1.465.503 
236.721 

10.590 
24.245 
23.582 
14.937 
13.321 
9.380 

Totaal : 1.798.279 of 34,70 % 
B.S.P. 
VI. soc. 
Komm. 
Pekingkomm. 
Union gauche 
Soc. Bew. VI. 
Rass. Wallon 

1.403.445 
45.870 

170.686 
3.119 
2.364 
1.922 

133.095 
(Wallonië) 

Totaal : 1.760.501 of 33,95 % 

Wij stellen vast dat het linkse front 
van roze naar vermiljoen 300.000 stem
men of 5 % verloor van 1961 tot 1965, 
en dat ook nu een verlies kan geraamd 
worden van nagenoeg 50.000 stemmen 
of 1 %. Er is dus alles behalve reden 
tot juichen in dat kamp. Het duide
lijkst wordt dit misschien geïllustreerd 
door de totale mislukking van de Soci
alistische Beweging Vlaanderen 
(S.V.B.) in Antwerpen, die nog minder 
stemmen behaalde dan de folklorelijst 
van Van Marcke (Kaganovemus). 

In Brussel kan het ontegensprekelijk 
sukses van de « rode leeuwen » Gelders 
en Fayat niet opwegen tegen de op la
waai die Simonet met zijn salonsocia
listen (de officiële lijst) kregen. In 
Wallonië verliest de B.S.P. veld aan de 
federalisten en wint slechts hier en 
daar een beetje door het opnemen van 
kommunistische stemmen. 

De winst in Vlaanderen is onbedui
dend (het grootst misschien in Hasselt, 
Turnhout en Kortrijk). De B.S.P. ver
loor zelfs terrein in Gent en Antwerpen 
(rekening houdend met het verdwijnen 
van de lijst Huysmans), zeer waar
schijnlijk aan de V.U. Ook in Mechelen, 
waar het verlies van Spinoy zwaar 
wordt aangevoeld, trappelt de B.S.P. 
ter plaatse. 

Na drie jaar oppozitie en na de da
verende nederlaag van 1965, staat de 
B.S.P. een echt slijkfiguur. Een ander 
besluit kan uit de nuchtere cijfers niet 
gehaald worden, hoeveel mooie fazen 
en voorzichtige kommentaren er ook 
door de socialisten worden verspreid. 

Nog een pikant detail uit de linkse 
stal : de Vlaamse Demokraten hadden 
in hun blad vóór de verkiezingen ge
vraagd « een bewuste, kritisch-gemoti-
veerde blanco- of ongeldige stem » uit 
te brengen. Zelfs deze troost werd hen 
niet gegund, vermits slechts 6,81 % 
blanco of ongeldige stemmen geteld 
werden tegen 7,11 % in 1965. Wat met
een de greep van de kamerstrategen op 
de massa bewijst. 

Craaf Adhémar d'Alcantara tijdnes zijn 
Plots rijzende ster in de hemel van 

eerste perskonfereHtie als informateur, 
de traditionele belgische politiek i 

ÉttüHai ^dk 
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'(jeeveedee) Nederland mocht dan in hel begin van deze week 
Oe Thant op bezoek hebben en het hele land kon dan zwaar g.e-
schokt zijn door de moordaanslag op dr Martin Luther King, de 
eigen problemen en aktualiteiten iL>orden er nauwelijks door naar 
de achtergrond gedrongen. Want vraagstukken zijn er, met name 
in de ekonomie van het land, die zich na allerlei verschijnsehn 
van matheid in de afgelopen maanden nog niet ten volle heeft 
kunnen herpakken. Om de tien dagen klinkt er iveliswaar een 
optimistisch geluid, wanneer een bankdirektie of de leiding van 
een industrieel bedrijf laat weten dat de vooruitzichten uitstekend 
zijn en dat men zich geen al te gróte zorgen moet maken. Maar 
het publiek wordt telkens weer met zijn aandacht op de harde fei-
ien gedrukt, als daar zijn : de hevige onvrede van de bouwvak
arbeiders (die verleden week met tienduizenden in Den Haag de-
nA)nstreerden), de dreigende achterstand die de provincie Lim
burg gaat oplopen als gevolg van de mijnsluitingen en de onvol
doende industrializatie in dit gewest, de talrijke ontslagen die bij
na dag na dag in fabrieken — in hoofdzaak buiten de « welva
rende •» Randstad-Holland — worden gegeven. 

Het jongste slechte nieuws uit de sektor van de ontslagen 
koml deze tueeh van de kant van de steenfabrieken. De markt 
was danig, verstoord en de gezamenlijke fabrikanten hebben nu 
een saneringsplan aanvaard. Het is een drastisch plan : een 35-tal 
fabrieken gaat gedurende tien jaar hun produklie totaal of voor 
het grootste deel stilleggen. De fabrikanten zelf krijgen een ver
goeding vanwege de kollega's die hun bedrijf op gang mogen 
houden (voorlopig is hiervo\)r een bedrag van een kleine 120 mil
joen franken gerezerveerd), maar voor de ontslagen arbeiders 
ziet het er zeer somber uit. 

* Den Haag >, zoals hier de regering en de departementen 
worden genoemd, schermt wel voortdurend met maatregelen, 
maar het vreemde is dat dit steeds gebeurt met 'te weinig oog voor 
de werkelijkheid. Men zegt fiskale faciliteiten l^e, men pleegt 
grote vergaderingen in de geteisterde streken zoals het noorden 
van het land of een indusliiestad als Tilburg, maar voor een wer
kelijk stimulerend kantakt met het bedrijfsleven schijnt men wei-
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nig oog te hebben. Wat Limburg betreft bij voorbeeld, is de ani
mo bij de industrie, afgezien van een enkel grootbedrijf als de 
Daf-automabielfabrieken, eerder gering. En daar verandert men 
niets aan met fraaie beloften en vage toezeggingen. De vis mfoet 
immers bijten en dat doet hij in veel te bescheiden mate. 

Intussen blijft het ook in de politieke hoek — nadat een klei
ne gi\>ep « Radikalen » de Katholieke Vollis-Partij heeft verla
ten roerig. De K.V.P. heeft na eindeloze strubbelingen een 
nieuw bestuur gekozen, maar de pogingen om samen met de twee 
grote protestantse partijen een soort kristen-demokratische unie 
te stichten, zijn op een zacht pitje gezet. Deze « C.D.U. » zou voor 
zoveel moeten fungeren als het begin van een rechtse koncentra-
tie. De animo daarvcor is'nog niet bijster groot doordat hierbij 
de tegenstelling tussen progressief en konservatief hevig mee
speelt, en zoals bekend is dit een aangelegenheid waarover men 
zich in Nederland zwaar opwindt, zowel in de politiek als in zaken 
van geloof, opvoeding, enz. Maar terwijl de rechtse koncentratie 
niet van de grond komt, zijn de « anderen ^ zich schrap aan het 
zetten om een links verbond te sluiten. Zo zien de i'ocialisten 
'(Partij van de Arbeid) veel heil in een toekomstig akkoord met 
de afgescheiden katolieke radikalen en met de groep D'66, waar
bij zich wellicht ook de Pacifistische Socialisten (die zich een zes
tal jaren geleden van de Partij van de Arbeid afscheidden) zou
den kunnen aansluiten. De Kamerfraktieleider van de P.v.d.A:, 
de heer Den \jyl, heeft al vrijersgeluiden laten horen. Waar
schijnlijk voorbarig, want het rommelt nog altijd, binnen de ne
der landse socialistische gelederen en daarc!>cor is het onderhandc-
lingsklirnaat toch niet lijp. De groep « Nieuw-Links », die op het 
partijkongres van eind vorig jaar zijn invloed op de logge partij
massa had kunnen versterken, heeft interne tegenstellingen zoals 
het konflikt tussen het Kamerlid Van den Doel en de sterk op de 
voorgrond tredende joemalist {"« Groene Amsterdammer »j Han 
Lammers. En daarnaast vinden de jongeren in de partij dat de 
F.v.d.A. nu maar eens duidelijk \>ppoziti€ moet gaan bedrijven 
in het parlement. Afgelopen weekeinde was er in Utrecht een 
'(besloten) partijvergadering en daarin dienden de gezamenlijke 
jongeren zelfs een motie in om de frahtie op te rvekken tot een 
'duidelijker stellingname tegenover de regering-De Jong. De motie 
werd natuurlijk niet aangenomen, want de jongeren vormen nu 
eenmaal een minderheid in de partij. Maar wél is duidelijk dat 
er ontevredenheid is over de eerder slapjre oppozitie die de niet-
regeringspartijen al geruime tijd voeren. Maar ja, zuat wil men, 
als vc*jr-- en tegenstanders van het huidige kabinet als de dood 
zo bang zijn voor rüeuwe verkiezingen ? 
; Tenslotte nog iets over de jongste koncentratie in de neder-
'landse perswereld. Een fuzie tussen de « 'Verenigde 'Nederlands.? 
Uitgeverijen •» en de i. Nederlandse Rologravure-Maalsrhappij » 
^eeft praktiseh alle ge'illustr-eerde week-, darn«s- en jeugdbladen 
in handen vOn één groot koncern gebracht. De betrokken direk-
'ties zeggen dat deze kombinalie tot stand kwam om hel hckrfd te 
kunnen bieden aan de stroom buitenlandse lektuur die naar Ne
derland vloeit. Maar voor de populaire pers in het land betekent 
de nieuxoe fuzie in feite een verarming, omdat op het joernalis-
tieke vlak vdn konkurrentie nauwelijks nog sprake is. Pikante 
noot bij deze-koncentratie : een der kopstukken van het IXrnrern 
is oud-minister De Quay. Inderdaad dezelfde, die enkele weken 
geleden een brief stuurde aan enkele honderden gróte bedrijven 
om de Katholieke Volks-Partij financieel te steunen. Ook in Ne
derland beginnen de machten zich aardig in elkaar te verstren
gelen... 

INDERDAAD: DE CV.P. DOET HET! 

VAN AGKERE GENEKT 

VLAAMSE V.D.B.-KIEZERS VOOR SCHOT GEZET 
Een der konsekwenties van het sukses der V.d.B.-lijst te Brus

sel en van het afzonderlijk opkomen van een P.S.C.-lijst in het 

hoofdstedelijke arrondissement was, dat tans zes 'Vlamingen en 

drie frankofonen gekozen werden in het kielzog van de lijstaan

voerder en gewezen eerste-minister. Daar V.d.B. een reusachtig 

aantal voorkeurstemmen totalizeerde, was de « pot » der lijst-

stemmen ongebruikelijk klein, zodat vlaamse kandidaten met 

een betrekkelijk aantal voorkeurstemmen toch nog als Kamerlid 

verkozen werden. Hoe dan ook : dat is het demokratische spel 

en de kiezers hebben alvast met hun voorkeurstemmen aange

duid, wie zij in het parlement wensten te zien. 

Nauwelijks enkele dagen na 
de zware les die de CV.P. van
wege het Vlaamse kiezerskorps 
had gekregen, is het ongeloof
lijke gebeurd : de vlaamse ver-
kozene Van Ackere, algemeen 
sekretaris van de C.V.Ï*. dan 
nog wel, werd tot ontslag ge
dwongen door V.d.B. die daar
bij de hardhandige en hardnek
kige steun genoot v/d vlaam
se C.V.P.-top, o.m. van vleugel
voorzitter Vandekerckhoye in 
hoogsteigen persoon, geholpen 
door de « vlaamse leider » « De 
Saeger en door de onvermijde
lijke Bertrand die uit de lim-
burgse afstraffing dus bUjk-
baar niets geleerd heeft. 

De redenen die aangevoerd 
werden om Van Ackere er uit 
te gooien waren gewoonweg 
schandalig. De lijst V.d.B. moet 
zo heet het, een « nationale » 
lijst zijn en daarom dient er 
evenwicht te bestaan tussen 
het aantal vlaamse en franko-
fone verkozenen. 

Dit argument werd vroeger 
nooit gehanteerd toen telkaas, 
hoofdzakelijk met de stemmen 
van de vlaamse Payotten, een 
stel frankofone Vlamingenha
ters naar het parlement werden 
gestuurd. Dat was nog het ge
val in 1965, toen er op de acht 
verkozenen slechts drie Vla
mingen waren : er heeft toen 

geen kat gewag gemaakt van 
« nationale belangen » en « bil
lijk evenwicht ». 

Het argument werd evenmin 
gehanteerd ten overstaan van 
frankofonen die zéér duidelijk 
met vlaamse stemmen zijn ver
kozen. Zo zit voortaan in de 
Senaat de V.d.B.-frankofoon 
Maes, die zijn zetel te danken 
heeft aan het stemmenover
schot van het arrondissement 
Leuven. De heer Maes, aange
zocht om te ruimen ten voor
dele van Gilson (die eveneens 
frankofoon is, maar betere 
vriend van V.d.B.), heeft lek
kertjes bedankt en huldigt de 
spreuk « j 'y reste ». Geen 
macht ter wereld, geen V.d.B. 
en geen waalse partijvleugel, 
heeft ds heer Maes tot ruimen 
kunnen bewegen. Maar de heer 
Van Ackere werd netjes er uit 
gegooid, met pontifikale assis
tentie van de vlaamse vleugel
laars ! 

In zijn plaats zal baron Snoy 
zetelen, een frankofoon die 
sinds jaren de bijzondere gunst 
en aandacht van het Hof ge
niet, een man van de « haute 
finance » die zeker niet mis
staat aan de zijde van de lijst
trekker met de duurste ver
kiezingskampanje van heel Bel
gië : V.d.B. 

Van Ackere heeft, naar het 

schijnt, zich met héél weinig 
animo « opgeofferd ». Er zijn 
harde woorden en zware be
dreigingen moeten aan van pas 
komen. V.d.B. dreigde, een 
perkonferentie te beleggen 
waarop hijzelf zijn ontslag zou 
mededelen, voor zover Van 
Ackere niet « marsj eerde ». Zo
ver is het echter niet hoeven te 
komen : de handlangertj es van 
de vlaamse C.V.P.-vleugel zorg
den er voor, dat de algemene 
C.V.P.-sekretaris door de knie
ën ging ! 

Eens te meer staan de vlaam
se C.V.P.-kiezers feestelijk voor 
schut. De scheurmakerij van 
de frankofone P.S.C.-ers had 
hen een ogenblik de illuzie ge
geven dat het ditmaal mogelijk 
zou zijn, om via de lijst V.d.B. 
een grotere vlaamse vertegen
woordiging naar het parlement 
te sturen. De stembusuitslag 
heeft hen geen ongelijk gege
ven. Doch voor eenmaal dat de 
demokratie in het arrondisse
ment Brussel de Vlamingen 
een voordeel bracht, werd de 
demokratie netjes de nek om
gedraaid door een stel combi-
nards en samenzweerders die, 
vanuit de veiligheid van hun ei
gen stevig mandaatje, er niet 
voor terugschrokken om de 
vlaamse kiezers gewoonweg te 
beroven van hun mandataris 
en meteen van hun stemrecht. 

V.d.B., de man die met zijn 
frigo-politiek verantwoordelijk 
is voor de krizis waarin én het 
land én zijn partij werden ge
stort, staat torenhoog boven de 
demokratie. Zelfs zonder gren
dels en volmachten kan hij ge
woonweg de vlaamse meerder
heid onthoofden. Die kracht
toer is hem wél toevertrouwd; 
hij wordt er immers bij ge
steund door de vlaamse CV.P. 
die — naar de gekende verkie
zingsslogan — « het doet ». 

Zij « doet het » gelijk zij het 
altijd gedaan heeft : laf, eer
loos, anti-vlaams ! 

Vlaamse CV.P.-er Vanackere kiesdraver voor baron Snoy. 
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Op 30 en 31 maart en op 31 april ging te Antwerpen de « kennis der vlaamse har
ten » door, een feest dat - omwille van de toevallige politieke aktualiteit — met
een een daverende overwinningsviering werd. Martine Bijl speelde er voor gast

vrouw. 

MOGELIJK? 
Geen rijker bron van \errassingen dan de mens. Soms 

een enkele keer aangename, nieesta} onaangename. Aurelius 
Augustinus (nogal bekend onder de naam Sint Augustinus) 
schreef \ele eeuwen vóór de bloei van de psichologie al 
dat de « mens een afgrond » is. En al duurt het in de dage
lijkse omgang, zonder uitspringende gebeurtenissen, vaak 
heel lang voor dat men zich dit bewust wordt, er zijn als 
het ware bevoorrechte omstandigheden die als een blik
semschicht het onxermoede of het onmogelijk geachte doen 
ontdekken. 

Een dergelijke bliksemflits is wellicht het eerste ver
schijnen en spreken in het openbaar geweest van de bel-
gisch-nationale politiekers \lak na de verkiezingen Ieder 
ietwat kritisch mens heeft zich toen wel afgevraagd, hoe 
het mogelijk was dat op een dergelijke manier gesproken 
werd. Dat dergelijke onverstoorbare « verstandige » ge
zichten op het televisiescherm verschenen. .Misschien ligt 
het antwoord op die vraag in de beschrijving \an de « ver
standige kerel » die Dostojewski, meer dan een eeuw gele
den, in een van zijn weinig bekende novellen heeft gegeven. 

Wie, zoals het Nietzsche het aanraadt en zelfs als voor
waarde tof écht begrip stelt, langzaam leert lezen, kan uit 
deze beschrijving ontzettend veel « leren ». Ook al is het 
niet mogelijk, méér dan enkele trekken uit deze karakteri-
zering te citeren. ])e titel « een verstandige kerel » geeft 
men « in sommige coterieën (aan) een bepaald slag lieden, 
die vet worden ten koste van anderen, zelf vrijwel niets 
uit%oeren, absoluut ook niets wensen te doen en die, door 
het eeuwige rondlnnmielen en nietsdoen, in plaats van een 
hart een stuk spek in hun lijf hebben ». Dit « vet worden » 
was in üostojewski's tijd wel het uiterlijke teken van een 
goedverzorgde, door niets bedreigde gezondheid, een zich 
vermeien in de gege\en toestand. Deze mensen die veel 
zouden kunnen doen (zeggen ze en meent iedereen), sla
gen er bovendien in « iedereen te laten denken, dat zij op 
de plaats van een hart geen stuk vet, maar integendeel... 
iets zeer diepzinnigs hebben zitten, maar wat dat precies 
is — daarover zou zelfs de beste chirurg geen inlichtingen 
verschaffen, uit beleefdheid wel te \erstaan ». 

Juist deze innerlijke leegheid helpt hen echter o\er de 
anderen te heersen. En die overheersing normaal te vin
den. Want « ze bezitten net zoveel humane gevoelens als 
een oester zi|n toegedeeld » en « ten lange leste zijn ze 
zelf gaan gelo\cn dat zij inderdaad nette lieden zijn, en 
dat hun schelmenstreken achtenswaardige daden zijn. Aan 
een objektief geweten.sonderzoek, aan rechtschapen /elf
kritiek komen ze nooit toe ; voor bepaalde dingen zijn zij 
\eel te dik... Heel de natuur, heel de wereld is voor hen 
mets anders dan één fraaie spiegel, uitsluitend geschapen 
opdat ons godje er voortdurend zichzelf in kan bewonde
ren zodat hij het hele beeldvlak in beslag neemt en er 
verder niets of niemand in ziet ; derhahe is het niet te 
verwonderen, dat hij op alles in de wereld zo'n \crdraaide 
kijk heeft 2>. 

De tekst van Dostojewski is ri|ker en smakelijker dan die 
p.iar /innen. .Maar die zijn voldoende om een bepaalde vorm 
van zelfgenoegzaamheid te schetsen die in het politieke 
leven, ook van dit land en zelfs nu deze verkiezingen, \ er-
hindert de veelvormige en veelkleurige werkelijkheid te 
zien. .Mis.schien is het niet mogelijk veel aan dergelijke 
tipcn te veranderen. Wellicht is de enige mogelijkheid : 
andere mensen. 

NEMROD. 

Wat verbergt HENRION ? 
(ACO) In een periode die internationaal-ekonomisch van beslissend belang kan 
zijn wordt België bestuurd door een ontslagnemnde regering. Opties en beslissin
gen b.v. over de goudprijs, over de partiteit van de belgische frank en over inter
nationaal-financiële samenwerking worden overgelaten aan de uittredende mi
nister van Financiën, Henrion. Een minister van het louter-technische tipe, die 
alleen verantwoording verschuldigd is aan de belangengroepen tot 't kader waar
van hij behoorde vóór hij minister werd. Politieke wortels en bindingen heeft hij 
niet. Dat maakt de huidige toestand nog ongezonder en gevaarlijker. Op Henrion 
heeft de demokratisch gekozen volksvertegenwoordiging nog minder vat dan op 
de andere ministers. 

Welke stellingen heeft die minis ter 
van Financiën ingenomen op de konfe-
rent ie van Stockholm, op de bijeen
komst van de Bank voor Internat ionale 
Betalingen vorig week-eind te Bazel, 
en op de EEG-ministerkonferent ie te 
Luxemburg vorige dinsdag ? 

Niemand weet het. 

Zelfs de andere leden van het .kabinet 
Van den Boeynants hebben er het ra
den naar . Ook voor hen was het een 
verrassing te vernemen dat het krediet-
plafond van de Nationale Bank onver
wijld diende verhoogd van 10 tot 16 
mil jard fr. Waarom dat plots noodzake
lijk was, heelt Henrion niet kunnen ver
klaren voor de openbare mening. 

We kunnen enkel veronderstel l ingen 
maken. We denken dat de verhoging 
van het kredietplafond van de schat
kist bij de Nationale Bank een oorza
kelijk verband heeft met de konferen-
tie van Stockholm. Vermoedelijk heeft 
minis ter Henrion daar vernomen dat de 
belgische regering niet meer zo ruim 

als vroeger beroep zou kunnen doen op 
(als het ware okkul te) kor t lopende bui
tenlandse leningen. 

Omdat die f inancieringsbron geheel 
of gedeeltelijk zal wegvallen, zag Henri
on denkelijk geen andere u i tkoms t 
meer dan zijn kredietmogel i jkheden bij 
de Nationale Bank meer dan 50 % te 
verhogen. 

Het is een hoogst ongezonde toes tand : 
dat halfduister waar in de meest belang
ri jke financiële en moneta i re beslissin
gen door deze zieltogende regering ge
nomen worden. 

De financiële toestand waarin de uit
t redende regering het land geloodst 
heeft, is lang niet zo gunstig als de 2 
regeringspart i jen het, « pour Ie besoin 
de la cause », in hun verkiezingspropa
ganda voorgesteld hebben. Deze rege
ring word t misschien in de geschiede
nis ooit nog de regering van de aftake
ling van de frank, van de geheime kort
lopende bui tenlandse schulden en van 
de achter grote woorden verborgen de
ficits. 
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OnÉr Ét teken 
verdienden Lienten | 

hun miljoenen! ^ 
« Poets wederom poets ». De liberale modderkampanje tegen de V.U. we 
streek van Deinze en Tielt gecounterd door een duidelijke verwijzing naai 

nomische kollaboratie. 

rd in de 
de eko-

V.U. SCHOPT HERRIE 
IN DE PROVINCIERADEN 
Het zat er reeds bovenarms op in drie van de vijf vlaamse provmcieraden Door 
de schuld van de V.U. natuurlijlc, die het lef heeft recht te eisen, zich niet te la
ten rmgeloren en zwh minstens de gelijlce van de andere partijen voelt 

In West-Vlaanderen wekt de V.U.-
nian Van de Wattyne de indruk aan zijn 
eedaflegging een voorwaarde in ver
band met de hogere bes turen te willen 
toevoegen I Tot grote tr ikolore veront
waardiging van alles goede patriotten. . . 

In Brabant waren het de drie jonge 
V.U.-raadsleden, die toevallig (?) ook 
de jongste leden van de raad waren, die 
\ a n het begin af eerbied afdwongen 
voor het Nederlands. De tijdelijke voor
zitter, oudste in jaren, riep inderdaad 
de jongste leden op om als bijzitter te 
fungeren, zoals het de provinciale wet 
bepaalt . Maar ongelukkig genoeg deed 
hij dit enkel in het Frans (wat trou
wens « normaa l » is in Braban t ) . Zijn 
belgische frank viel slechts nada t de 
drie jongste leden achter mekaar niet 
opdaagden. Toen herhaalde hij zijn 
verzoek in een stuntelig taaltje dat op 
Nederlands geleek. En toen had hij 
meteen zijn bijzitters. Wij zeggen 
m a a r : volhouden jongens ! 

In Antwerpen deed zich het zwaarste 

incident voor (het is dan ook de zwaar
ste fraktie, met 17 m a n ! ) . Het bu reau 
bestaat er uit 9 leden, wat op 90 raads
leden juis t 1/lOe u i tmaakt . Om nu te 
bepalen hoeveel leden in het bureau el
ke par t i j kan opeisen, was het de logi
sche tradi t ie dat men deelde door 10, 
om dan af te ronden naargelang 0,5 al 
dan niet werd overschreden. De V.U, 
rekende dan ook op 17/10 of 1,7 afge
rond 2 leden. Maar plots bleek de 
C.V.P.-B.S.P.-meerderheid het tellen ver
leerd te zijn, en besliste ze, m a a r één 
mandaa t aan de verfoeide V.U. te ge
ven en de C.V.P. af te ronden van 3,3 
naar 4 ! In plaats van mee te doen aan 
die ondemokrat i sche s temming, verliet 
de V.U. dan ook de zaal toen het om de 
3e quaes tor ging, de laatste der negen 
bureauleden. Het ondervoorzi t terschap 
enerzijds en een vette kop in de k ran t 
anderzijds was de troost van de ant-
werpse V.U. 

Als de V.U.-oppozitie in de provincie
raden zo voortgaat, s taan de deputa t ies 
nog kwade dagen te wachten I 
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H.SCHILTZ 

DE FAKTO 
Evenals na de gemeenteverkiezingen van 1964 en de parlementsverkiezin
gen van 1965 heeft de C.V.P. ook thans weer bewust de V.U. uitgesloten van 
iedere deelname aan het bestuur. 
In verschillende provincies was een vorming van de bestendige deputatie 
met de V.U. mogelijk. 
Netgens werden evenwel door de C.V.P. emstige onderhandelingen aange
knoopt. En de voorstellen door de V.U. geformuleerd weiden onbesproken 
terzijde gelegd, zoals te Antwerpen bvb. 

Heel wat argeloze C.V.P. kiezers en 
-leden hebben zich hieraan geërgerd. De 
« Gazet van Antwerpen » deelde o.m. 
mede dat op de redaktie heel wat boze 
brieven en telefoontjes waren toegeko
men. 

Voor wie de evolutie van het politie
ke leven aandachtiger heeft geobser
veerd, komt deze houding van de C.V.P. 
helemaal niet onverwacht. 

Reeds voor de verkiezingen hebben 
De Saeger en Rob . Vandekerkhove ver
klaard dat de vlaamse C.V.P. in geen 
geval zou samenwerken met de V.U. 

Na de verkiezingen herhaalde Vande-
kerckhove, dat hij de V.U. niet « over 
de rug van de C.V.P. naar de macht zou 
laten kl immen ». Wat bij velen meteen 
spontaan de bedenking opriep dat het 
dan maar over het lijk van de C.V.P. 
zou moeten gaan. 

De verwondering die in sommige 
vlaamsgezinde middens over de houding 
van de C.V.P. is ontstaan, heeft te ma
ken met een fundamenteel misverstand in 
verband met de te verwachten politieke 
e\olut ie , meer bepaald wat de politieke 
groepsvorming in partijen betreft. 

Aanvankelijk hebben vele vlaamsge-
i i nden de V.U." uitsluitend b e s c h o ü ^ 
als een meer radikaal-vlaamse minia
tuur-uitgave van de C.V.P., die — een
maal het federalisme bereikt — als van
zelf naar de « moederparti j » zou te
rugkeren. In deze optiek kon de V.U. 
alleen maar een zweeppartij zijn die i l s 
een lastige horzel de kwetsbare huid van 
de lome-« grote » partij moest prikke
len. 

Hierbij werden evenwel twee belang
rijke gegevens veronachtzaamd. 

T e n eerste het feit dat de V.U. een 
niet onbelangrijk aantal vrijzinnige fla
minganten een politiek tehuis bood en 
aldus heraanknoopte bij de traditie van 
de Frontpar t i j . 

T e n tweede ivas er de zeer fundamen
tele evolutie in de opvatt ing van de gel
digheid der klassieke motieven om tot 
parti jvorming over te gaan. 

De geldigheid van het konfessionele 
motief als bazis voor parti jvorming werd 
vooral door de jongere generaties steeds 
kritischer bekeken en kreeg met het va-
tikaans koncilie een stevige klap. 

Anderzijds had de evolutie van de so

ciale toestanden voor gevolg, dat de dui
delijke scheidingslijnen tussen de tradi
tionele « klassen » (kapitalisten, midden
standers, arbeiders) vervangen werden 
door meer genuanceerde en in elkaar 
vloeiende sociale stratificaties. 

He t traditionele « klasse begrip » ver
loor hierdoor eveneens een deel van zijn 
geldigheid als motief voor politieke 
groepsvorming. 

Tenslot te werd het stilaan duidelijker 
dat in de welvaartstaat het probleem 
van het menselijk geluk evenzeer beïn
vloed zal worden door de organ izatievor-
men van de gemeenschap, beleidstruktu-
ren, ruimtelijke ordening, intellektuele 
en professionele mobiliteit enz.) als door 
de loutere sociaal-ekonomische verhou
dingen. 

De V.U. is in Vlaanderen de enige 
partij geweest die als vlaamse partij be
antwoordde aan deze fundamentele evo
lutie. Zij is onbetwistbaar een pluralis
tische partij en dit op een veel natuur
lijker wijze dan de P.V.V., die door haar 
antiklerikaal verleden gedwongen wordt 
een nogal krampachtig pluralisme te 
huldigen met vaak onsmakelijke illustra
ties (zoals bvb. de kandida tuur De Baeck 
te Antwerpen). 

Het kongres van de V.U. in 1967 heeft 
tevens bewezen dat deze partij eveneens 
het meest de andere fundamentele evo
luties in de motieven VQor politieke 
groepsvorming belichaamde. 

Di t feit kwam trouwens duidelijk tot 
ui t ing in de verkiezingspropaganda van 
de V.U. waarin, naast het \ laaras-federa-
listisch motief, de slogans « gelijke kan
sen — ook voor de vrouw » en « beter 
leven — ruimer denken » duidelijk we
zen op een globale, moderne vizie op 
mens en maatschappij. 

Van dat ogenblik af was het duidelijk 
da t de V.U. moest beschouwd worden 
als een politieke partij waarvan de rol 

liclcmaal niet zal verdwijnen eenmaal de 
federale herinrichting van de staat zou 
zijn verwezenlijkt. De V.U. stelde zich 
aldus integendeel duidelijk kandidaat 
voor daadwerkelijk medebes tuur van de 
fedciale slaat. Dit inzicht werd tiouwens 
ondubbel / i imig door de algemene voor-
ziiier, inr. Van der Eist geformuleeid op 
de kaderdagen van de partij in het na-
jaai van 1967. (cfr. de brosjure « Volks
unie, fundament en taak ». ). 

Fven duidelijk was het vanaf dit ogea-
l>lik, dat de strijd IU-NIM de V.U. en de 
andeie partijen ruei alleen een strijd 
was om ideeën maar ook een strijd om 
de macht. 

De werkelijke leiders van de C.V.P. 
en van de vlaamse vleugel hebben dit 
blijkbaar begrepen. Voor hen is de 
macht oveiigens belangrijker dan vele 
andere motieven en zij zien dan ook in 
de V.U. een geduchte konkurrent . 

Vandaar dat zij zolang mogelijk voor 
het publiek de schijn willen ophouden 
dat de V.U. wezenlijk een loutere op-
pozitiepartij zou zijn; een deelname van 
de V.U. bvb. aan bestendige deputaties 
zou deze stelling al te duidelijk tegen
spreken. 

Vandaar de krampachtig-negatieve 
houding van de vlaamse C.V.P. tegen
over de eventualiteit van bestuursak
koorden met de V.U. 

Daarbij komt nog de haast patologi-
sche persoonlijke vijandschap van een 
hele reeks vooraanstaanden van de 
vlaamse C.V.P. tegenover de V.U. Deze 
mensen, opgegroeid in de periode na de 
laatste oorlog, waarin de C.V.P. vrijwel 
zonder konkurrentie het terrein vrij had, 
kunnen blijkbaar nog steeds niet verdra
gen dat hun machtsstreven gedwars
boomd wordt en dat demokratie het 
recht van eenieder impliceert om beroep 
te doen op het vertrouwen van de kie
zer. 

Het is dan ook duidelijk dat de V.U. 
als volkomen zelfstandige politieke for
matie geen enkele verplichting heeft t.o. 
de C.V.P. en het recht heeft volkomen 
Vlij haar gesprekspartners te kiezen. 

De C.V.P. heeft laten blijken dat met 
haar dit gesprek slechts mogelijk zal 
worden onder druk van de noodzakelijk
heid der machtsverhoudingen. 

De V.U. zal er voor zorgen dat zij in de toekomst ook als machtfaktor uit 
de belgische politiek niet meer weg te cijferen is. 
Dan zal zij van haar kant kunnen beslissen met wie zij zal praten. 
Dat zal dan in de eerste plaats gebeuren met diegenen loier programma 
naast dit van de V.U. het meest beantroooidt aan de eisen van de wereld 
van morgen ! Of de C.V.P. hiewoor in de eerste plaats in aanmerking komt, 
zal de toekomst moeten uitwijzen. 

Verleden vrijdag werd voor 
de tweede Kamer van de brus-
selse Politierechtbank 
het eerste schtiifke opgevoerd van 
het proces dat onze 
volksvertegenwoordigers Cop-
pieters en Leys aan het been 
lapten van P.V.V.-voorzitter 
Vanaudenhove, die op 
14 maart jl. aan de uitgang van 
het B.R.T.-gebouw 
op het Flageyplein (in de « oasis 
francophone » van Vanauden-
hove's partij- en geestesgenoten, 
meende dat hij onze 
mandatarissen te lijf kon gaan 
met het scheldwoord « nazis ». 
Vanaudenhove heeft uitstel 
van executie bekomen. De ad-
vokaat van onze mandatarissen 
Leys en Coppieters was weer
houden door een vergadering van 
de antwerpse provincieraad 
en liet dan ook om uitstel 
verzoeken. Van zijn kant 
diende de verdediger van Van
audenhove eveneens een verzoek 
tot uitstel in. 
Het tweede schuifke zal 
dan ook slechts op 10 mei a.s. 
opgevoerd worden. Inmiddels 
heeft de heer Vanaudenhove te
rug zijn parlementaire eed 
afgelegd en is hij opnieuw on
schendbaar geworden. Veel 
belang heft dat niet : het 
geding heeft vooral een simbo-
lische waarde. De diesterse 
would-be diktator moet gewoon 
duidelijk gemaakt worden 
dat hij — zelfs hij ! — moet leren, 
de elementaire regels 
van het fatsoen te eerbiedigetu 
Voor wie Vanaudenhove 
kent, was zijn uitval van 14 

HET 
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jnaart alleszins geen verrassing. 
Zijn verklaring voor de britse 
T.V. enkele maanden geleden 
was trouwens een voortreffelijke 
inleiding tot de scheldpartij 
van het Flageyplein. 
Vanaudenhove is een man die 
wanneer hij zich niet onmiddelijk 
omringd en gesteund weet 
door zijn staf, vrij vlug zijn zelf
beheersing en zijn zekerheid 
verliest. In de senaat is dat al 
meer dan eens gebleken. 
Bij de paar diskussies die hem en 
onze senator Wim Jorissen 
direkt konfronteerden, gleed 
hij ook al dadelijk uit. Daar 
tenminste is het hem een les ge
weest : sindsdien houdt hij 
ten overstaan van onze 
senaatsfraktie en vooral van onze 
fraktievoorzitter de bek 
voorzichtig in de pluimen. 

HANEN TE BRUSSEL 
Verleden zaterdag marsjeeiden 30.000 leden van 
de F.C.T.T.B. (het waalse A.B.V.V.) door de hoofd
lanen van Brussel, om er nog maar eens « priorité 
pour la Wallonië » te eisen. De betoging was feeste
lijk genoyauteerd door het M.P.W., dat er een 
sterke wallingantische stempel op drukte : geen 
tricolores en Brabangonnes, maar honderden 
Waalse hanen en Marseillaises. Voor wanneer doen 
A.B.V.V. of A.C.V. zoiets in Vlaanderen l 
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De verkiezingen van 1965 yjfêtn voor de Volks
unie een groot sukses : 9,96 % der stemmen -
11,89 % zonder Brussel - en 17 parlementaire 
mandaten 112 in de Kamer der Volksvertegenwoor-
d-gers, 5 in de Senaat). De enige schaduwzijde op 
deze verkiezingen was het achterblijven van Lim
burg. Alhoewel ook hier vooruitgang werd geboekt, 
was deze nochtans onvoldoende groot om een par
lementaire zetel in de wacht te kunnen slepen. 

Intussen is hierin verandering gekomen. Op 31 
maart jongstleden behaalde de Volksunie in het 
arrondissement Tonneren-Maa^eik 14,18 % en in 
het arrondissement Hasselt 17,23 % der stemmen. 
Toppunten hierbij waren de uitslagen in de kan
tons Bilzen en Genk : 21,75 % en 27,21 % . Dit 
alles had tot gevolg dat niet alleen 1 senator en 2 
kamerleden, maar ook 11 provincieraadsleden 
werden verkozen. 

Waar ümburq lanre tijd het zorgenkind van het 
vlaams-nationalisme is oev/eest, was dit niet het 
geval vóór de Tweede V/ereldoorlog. Hier werden 
toen immers zeer mooie verkiezingsuitslagen be
haald : 16,44 % in 1929, 16,74 % in 1932, 
24,29 % in 1936 en 24,45 % in 1939. Vanaf 1929 
stond Limburg aan de spits van het vlaams-natio
nalisme. Alles wees erop dat deze provincie voor
bestemd was om het eerst een vlaams-nationale 
meerderheid tot stand te brengen. Het kanton Bil
zen lukte hierin reeds in 1936 ! 

De Tweede V/ereldoorlog en zijn nasleep bracht 
het vlaams-nationalisme een gevoelige klap toe 
In 1949, 1954, 1958, 1961 en 1965 werd telkens 
vruchteloos getracht een parlementair mandaat in 
de wacht te slepen. Dit omdat het « tweede akti-
visme » de perlferische kiezersmassa van de 
vlaams-nationale partij aanmerkelijk had verkleind 
én omdat de repressie zo ongenadig was geweest: 
niet alleen werd aan velen het stemrecht ontno
men, maar ook was de leiding en het kader van de 
partij genoodzaakt — vooral dan naar Antwerpen 
— uit te wijken. 

De vlaams-nationale idee bleef echter voort 
bestaan. Onder leiding van enkele onversaagden 
als drs. Wim Jorissen, drs. J. Degraeve, ir. C. Cole-
mont en dr. L. Duchateau werd onverpoosd verder 
gewerkt. Geleidelijk aan lukten zij er in, een kleine 
groep overtuigden samen te brengen en werd al
dus de bazis van een nieuwe organizatie gelegd. 
Rezultaten bleven echter voorlopig uit. Dit omdat 
de tijdsomstandigheden erg ongunstig waren. 

Van af het begin der zestiger jaren kwam hier 
echter verandering in. Vooreerst werd de invloed 
van de oorlog en zijn nasleep almaardoor kleiner. 
Dit was vooral bij de jongeren het geval. Hier 

kwam bij, dat de politiek — altans in enige mate 

— werd gedekonfessionalizeerd : vooral het af

sluiten van het schoolpakt betekende in dit opzicht 

een stap in de goede richting. Ten slotte werden 

de Limburgers er zich meer en meer van bewust 

dat zij door de drie traditionele partijen op so-

ciaal-ekonomisch gebied in hoge mate werden 

achteruitgesteld. Zwartberg was niet een toeval-

lia sociaal konflikt maar wel het verzet van gans 

eei gemeenschap, die het niet meer nam dat 'zij 

in haar meest elementaire rechten werd gekrenkt. 

Al deze omstandigheden maakten het mogeliik 

dat de kleine vlaams-nationale kern aanmerkelijk 

werd vergroot. Nieuwe mensen stroomden toe en 

het werd mogelijk, vooral dan vanaf 1966, een or

ganizatie uit te bouwen die praktisch ieder kanton 

bestreek en aldus in de mogelijkheid was de massa 

het vlaams-nationaal programma bekend te maken. 

Het past hier, een overzicht te geven van wat 

de V.U. in hoofdzaak voor Limburg reeds gedaan 

had. 
Reeds 13 jaar lang eist de Volksunie werk in 

eigen streek en klaagt zij aan dat de staat in dit 

opzicht zeer weinig voor Vlaanderen en dus ook 

voor Limburg doet, maar daarentegen alle moge

lijke hulp aan Wallonië verleent. Dit standpunt 

maakte de Volksunie-Limburg bekend door middel 

van tijdschriftartikelen, talrijke volksvergaderin

gen en brochures, tienduizenden pamfletten en 

affiches. 

Begin 1965 publiceerde de Volksunie het « Ont

wikkelingsplan voor Vlaanderen » (104 biz.). 

Hierin werd uitvoerige aandacht aan de provincie 

Limburg besteed. In 1966 werd dit plan aangevuld 

en massaal in alle vlaamse provinciën verspreid. 

In mei 1965 ontving ieder limburgs gezin een 

pamflet van de Volksunie, waarin het volgende te 

lezen stond : « De mijn van Houthalen werd geslo

ten en er ligt reeds een sluitingsbevel klaar voor 

de mijn Zwartberg. Men stelt dit slechts uit tot 

na de verkiezingen ». 

Toen einde 1965 de regering bekendmaakte dat 

de mijn van Zwartberg zou worden gesloten, was 

de Volksunie de enige partij, die zich hiertegen 

verzette en toen begin 1966 de mijnwerkers van 

Zwartberg In staking gingen, was het wederom de 

Volksunie die zich aan hun zijde schaarde. 

De Volksunie stichtte In de lente van 1966 het 

Solidariteitsfonds-Zwartberg. Meerdere tientallen 

duizenden franken werden bij mekaar gebracht. 

Dit ten voordele van personen of gezinnen, die het 

slachtoffer werden van de incidenten van 31 janu

ari te Winterslag en te Waterschei. 

Op 1 mei 1966 organizeerde de Volksunie te Has-
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selt een grootse optocht. Méér dan 5.000 personen 
stapten op onder het motto « nooit meer Zwart
berg ». Op een massa-meeting na deze betoging 
georganizeerd, eisten verschillende sprekers dat 
de regering meer aandacht zou besteden aan de 
limburgse noden. 

In de herfst van 1966 diende Volksunie-volksver
tegenwoordiger H. Schiltz een wetsvoorstel in, met 
het oog op het verlenen van amnestie voor straf
bare feiten gepleegd bij de troebelen van 29, 30 
en 31 januari te Zwartberg, Wintersiag en Water
schei. 

Rond dezelfde tijd publiceerde de Sociaal-Ek'o-
nomische Werkgroep van de Volksunie een studie 
met als titel : « De vraag en het aanbod van 
arbeidskrachten In de provincie Limburg ». 

Begin november organizeerde de Volksunie naar 
aanleiding van de sluiting van de fabriek te Rotem 
een protestbetoging voor de poorten van deze fa
briek. Tevens verspreidde zij een pamflet in dé 
gemeenten Dilsen, Elen, Neeroeteren, Opoeteren en 
Rotem. 

In de lente van 1967 maakte de Volksunie samen 
met de Vriendenkring Zwartberg-Limburg bekend 
dat de regering zinnens was de mijn van Eisden 
eerlang te sluiten. 

Op 12 maart 1967 organizeerde de Volksunie-
Limburg een kaderdag te Eisden. Bij deze gelegen
heid werd een urgentie-programma voor Limburg 
uitgewerkt en aan de pers overhandigd. 

Bij gelegenheid van het Nationaal Kongres van 
de Volksunie op 8 en 9 april 1967 werd volgende 
rezolutie eenparig aangenomen : « de sociaal-
ekonomische noodpozltie van de socio-ekonomische 
streek Limburg vereist een bijzondere inspanning 
vanwege de overheid ». 

Vanaf het begin der Maaskantaktle stond de 
Volksunie in de bres voor de belangen van de 
mijnwerkers van Eisden. 

De jongste verkiezingsstrijd startte dan ook in 
zeer gunstige voorwaarden : enerzijds een massa 
die steeds minder van de traditionele partijen 
wilde weten, anderzijds een nieuwe partij die niet 
alleen een alternatief bood, maar ook in staat was 
dit alternatief te propageren. 

Wij willen eindigen met een voorspelling. Indien 
het aantal vlaams-nationale militanten in de eerst
volgende maanden en jaren kan worden vermeer
derd én indien er bovendien niets abnormaals ge
beurt, dan zal de Volksunie Limburg in een naaste 
toekomst 25 % der stemmen of zelfs méér weten 
te behalen. 

l. RASKIN. 
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K A N T O N S 
In 1961 sprongen wij de hoogte in voor elke verkiezingsuitslag die hoven 10 t. h. 

lag. Er waren toen juist geteld 7 kantons die dit konden : Berchem (11,05), Ekeren 

(10,31), Duffel (10,49), St.-Niklaas (10,08), Aalst (12,03), Zottegem (10,12) en de kam

pioen Nevele met 16,62 t. h. der stemmen. 

Het is wel eens nuttig hieraan te herinneren, nu we gevaar lopen, geblazeerd en 

minachtend neer te kijken op kantons die « niet eens » de 10 t. h. kunnen halen... 

W a n t reeds in 1965 overschreden 7 
kantons de 20 t. h.-grens : Berchera 
(21,18); St.-Niklaas (21,02), St.-Gillis-
Waas (21,98). Roeselare (21,52), Hoog
lede (20,55), Nevele (26,48). dat van de 
troon werd gestoten door Beveren-Waas 
met niet minder dan 29,82 percent, tot 
grote woede van de Waaslanders die zo 
graag 30 hadden geroepen. Nu konden 
ze dat enkel voor de Senaat, waar ze het 
fantastische cijfer van 39,69 haalden. 

T"n nu in 1968? Wel, beste lezer, de 
li)st geven van de kantons met meer dan 
10 t. h. is (gelukkig) bijna onbegonnen 
werk geworden. Wij geven u hierna dan 
ook de 20 eerste kantons die — op één 
enkel na — alle de 20 t. h. overschre
den ! 

1. Beveren-Waas 
2. Hooglede 
3. Nevele 
4. Genk 
5. Berchem 
6. Roeselare 
7. St.-Niklaas 
8. Ruiselede 
9. St.-Gillis-Waas 

10, Diksmuide 
11. Zandhoven 
12. Borgerhout 
13. Kontich 
14. Ekeren 
15. Bilzen 
16. Tielt 
17. Oostrozebeke 
18. Temse 
19. Evergem 
20. Deinze 

35,32 
29,54 
27,26 
27,21 
25,79 
25,62 
25,35 
25,21 
25,09 
24,89 
24,41 
24,02 
23,60 
22,26 
21,75 
21,66 
20,81 
20,09 
20,06 
19,87 

De oude getrouwen als Nevele, Beve-
ren en Berchem blijven in de eerste ge
lederen. Opvallend is het aantreden van 
talrijke stedelijke kantons uit het Ant
werpse, die natuurl i jk — wat het abso
lute stemmenaantal betreft — zwaar 
doorwegen op de gemiddelden van pro
vincies en totaal. 

Ook bemerken we Genk en Bilzen bij 
de eerste 15, simbolisch voor de limburg-
se doorbraak. 

Vlak na de eetste 20 van de 118 Vlaam
se kantons (Brussel inbegrepen) komen 
verschillende kantons met bijna 20 t. h.i 
vermelden we enkel Mol (19,27), Wol-
vertem (19,54), Aalst (19,41). En om eer
lijk te blijven zouden wij de rezultaten 
van de kantons der brusselse agglomera
tie minstens met twee moeten vermenig
vuldigen. Dan komt men tot de vaststel
ling dat 10 t. h. wordt bereikt of over-" 
schreden in Anderlecht, St. Jans Molen
beek en Schaarbeek. Vlaams-Brabant 
zelf vertoont uitstekende rezultaten, 
vooral Wolvertera en Asse. Vooi Vil
voorde, waar Gelders burgemeester is en 
lijsttrekker voor de vlaamse socialisten, 
werd eveneens een zeer goed rezultaat 
bereikt met 13,28 t. h. 

Leuven is een van de blijde verrassin
gen van de jongste verkiezingen. Het 
kanton Leuven zelf werd door de V.U. 
steeds als een der zwakste beschouwd : 
2,4 t. h. in 1958, 4,6 in 1961, 6,87 in 
1965. Nu heeft de V.U. daar opeens een 

verdubbeling kunnen boeken en springt 
op 13,501 Ook Haacht, Aarschot en 
Diest (het hol van de blauwe leeuw) heb
ben plaats genomen naast de meer dan 
behoorlijke kantons. 

Oost- en West-Vlaanderen gaven wat 
men er van verwachtte : een sterke aan
winst over het geheel der provincies. 
Misschien bleef de moeilijke streek van 
Oudenaarde iets beneden de verwachtin
gen, maar dit wordt meer dan gekom-
penseerd door de zeer goede rezultaten 
van de arrondissementen Gent en Den-
dermonde. 

Voor West-VIaanderen vermelden we 
speciaal het arrondissement Kortrijk, 
waar de V.U. niettegenstaande het weg
vallen van de lijst Coussens 13,48 t. h. 
behaalt en een kamerzetel en een ^e-
naatszetel in de wacht sleept I Het kan
ton Kortrijk zelf spant er met nagenoeg 
15 t. h. de kroon. 

Limburg heeft ook gegeven wat we 
ervan vroegen : 2 kamei'zetels en een 
senaatszetel. De provincie staat nu op 

15,68 t. h. en kan (en zal ook) in de toe
komst gemakkelijk opklimmen tot het 
vooroorlogs peil van 25 t. h. of meer. 

In Antwerpen was de vooruitgang in 
Mechelen en T u r n h o u t meer dan be
hoorlijk. Ondanks sterke tegenkandida
ten (De Saeger, Van der Poorten, De 
Weert, De Clercq, Van Mechelen) ziet 
de V.U. haar rezultaten met zetelwinst 
bekroond. 

Het arrondissement Antwerpen zelf 
ten slotte bracht de gxote verrassing, 
vooral dan in de stedelijke kantons, 
waar een hoogte bereikt werd van 20-
25 t. h. die ongelooflijk lijkt. De grote 
kracht die de V.U. uit Antwerpen put 
is duidelijk uit de cijfers gebleken. Het 
achtergebleven Rupelgebied (kanton 
Boom) staat nu toch reeds op 8,25 t. h. 
en zal het er zeker niet bij laten. 

Besluiten we di t summier overzicht 
door er op te wijzen, dat de Volksunie 
in talrijke gewesten de tweede sterkste 
parti j is geworden (hierop komen we la
ter nog terug) en dat in andere streken 
in de toekomst nog een belangrijke aan
groei mag verwacht worden. Het totaal 
gemiddelde van 18,46 t. h. in Vlaande
ren (en met de mastodont Brussel erbij 
15,39 ) spreekt boekdelen over de 
vlaams-nationale macht van de V.U. 
Vlaanderen zal er goed bij varen ! 

E. SLOSSE. 

Er zijn jongens die er hun werk van gemaakt hebben ! Is deze Omer niet fraai 
bijgewerkt ? In dezelfde (waaslandse) buurt waren er trouwens nog een paar 

varianten te lezen : « Oh Mown », « niet huilen Omer » en dergelijke. 

De Volksunie heeft reden te over 
om zich te beklagen over de wijze 
icaarop de B.R.T. de verkiezings
kampanje op antenne en op het 
scherm heeft gebracht. 

Er is vooreerst — zoals we al et
telijke keren hebben aangestipt — 
de onduldbare diskriminatie ten 
nadele van de Volksunie. Onze 
paitij werd afgescheept met één 
enkele uitzending in radio en TV; 
dat is net evenveel als ieder onvol
ledig lijstje dat door een paar kwis-
lenbibels « voor de lol » in een 
aayital vlaamse arrondissementen 
zou worden ingediend. Deze diskri
minatie is overigens een oud zeer : 
tijdens de verkiezingskampanje 
van 1965 werd aan de « Vlaamse 
Demokraten » zaliger gedachtenis 
— met figurantenlijsten in een 
paar arrondissementen en met een 
uitslag na de verkiezingen om van 
te gieren — net evenveel zendtijd 
toegekend als aan de Volksunie. 
Overigens mag men niet uit het 
oog verliezen dat de Volksunie 
thans — met 20 Kamerzetels — zo 
sterk is als de liberale partij twee 
verkiezingen geleden, met dit ver
schil dat de Volksunie die 20 ze
tels veroverd heeft in Vlaanderen 
alleen, terwijl de P.V.V. daar des
tijds én Vlaanderen én Brussel én 
Wallonië voor nodig had. 

DE B.R.T. 
EN WIJ 

Tussen haakjes : we zijn be
nieuwd om te vernemen, welke de 
houding van de B.R.T. in de toe
komst zal zijn t.o.v. bijvoorbeeld 
« De vlaams-nationale gedachte 2n 
aktie ». Het is toch duidelijk dat 
dit programma méér mensen in 
Vlaanderen vertegenwoordigt dan 
« De liberale gedachte en aktie j). 
Het is dan ook ondenkbaar dat het 
vlaams-nationaal gast programma 
minder zendtijd zou krijgen dan 
het liberale. Zoals men weet is de 
verhouding tans 12 liberale pro-
grammas per jaar tegenover vier 
vlaams-nationale. Bij de radio is er 
nog een grotere diskriminatie : 
daar moet de V.U. vrede nemen 
met drie 10 minuten-uilzendingen 
per jaar; de P.V.V. heeft viermaal 
zo veel. 

Inmiddels heeft de Bond van 
Radio- en T.V.-joernalisten zeer 
terecht zijn beklag gemaakt over 
de zgn. « eigen verkiezingspro-
grammas » die de T.V. heeft ge 
bracht. Men zal het zich herinne
ren : drie joernalisten kregen de 
« kans » om aan de vertegenwoor
digers van de partijen steeds de
zelfde vraag te stellen, het ant
woord zwijgend te aanhoren en 
voor de rest er bij te zitten als hou
ten blokken. Ons blad was uitgeno
digd, met onze hoofdredakteur, 
aan deze uitzendingen deel te ne
men. We hebben deze vragenstel-
lerij-zonder-repliek gelaten Voor 
wat ze was... En Hugo Schiltz 
heeft tijdens de laatste uitzending 
van de reeks zeer terecht het hele 
opzet op de korrel genomen. 

De wijze waarop de B.R.T. de 
verkiezingen heeft behandeld, 
heeft nog eens duidelijk gemaakt 
wat een onfrisse verpolitiekte en 
ideëenloze boel het daar in de Be-
heerraad en aan de top aan het 
l'lageyplein eigenlijk is. Het mag 
daarbij een uitgesproken pluspunt 
heten, dat de radio- en T.V.-joer 
nalisten het blijkbaar ook niet ne
men en dat ze er genoeg van heb
ben, beschouwd te worden als half
wassen jongetjes die er nogen bij
lopen wanneer aan regeringsradio 
en regerings-T.V. wordt gedaan. 
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De beslandsbesprekingen tussen de Verenigde Staten en Noord-l'ieluriDi bleken de
ze week een kwestie te zijn van de plaats, waar ze zouden plaats .•uiden. Ondeilus
sen bleek prezident Johnson bevel te hebbeti gegeven, de luüitbonihardeineuteji 
rond de demarkatielijn nog meer te beperken, zonder dat evenwel officieel bekend 
te maken ten einde een speelruimte te kunnen behouden. 
De moordaanslag op dominee King shiit in zich het einde van een tijdvak ni \ine-
rika : een definitieve regeling van het ameiikaans rassenvraagsluk is onvei inijde-
li]k geu'orden. 

Ongetwijfeld is ingevolge, de rol van 
Vietnam en Amerika als (i nieuwsvedet
ten » het overige rtieuws op de achter
grond geraakt. Bij de stagnatie van de 
europese eenmaking willen we daarom 
deze week wat langer stilstaan. Vier 
maanden na het nieuwe franse veto te
gen Engelands toetreding tot de E.E.G. 
stelt men vast dat de inwendige groei 
van de E.E.G. onder de gevolgen van dit 
veto begint te lijden. Men boekt weinig 
vooruitgang meer. Er is geen besluitvor
ming inzake de ekonomische imie, die 
normaal deze zomer zou moeten van 
start gaan. De E.E.G. heeft geen eens
luidend standpunt kunnen innemen le-
genover het kronisch en zelfs akkuut ge
worden tekort op de amerikaanse beta
lingsbalans en de daaruit ontstane moei
lijkheden op de internationale geld- en 
goudmarkt. Pas dinsdag werd te Luxem
burg — eindelijk — eenparig besloten 
de tariefverlaging ten gimste van Ame
rika te versnellen, dan toth één gebaar 
van goede wil. O p het vlak van de tech
nologische samenwerking en uitbouw 
staat men nergens. Steeds komt men re-
recht bij de kwestie van het engels lid
maatschap, waar Frankrijk zijn verzet 
handhaaft en hoogstens wil toestemmen 
in een gewoon handelsakkoord tussen de 
Zes en Engeland. In orde van verzet te
gen dit afleidingsmaneuver stellen zich 
Benelux (vooral Nederland), Italië en 
West-Duitsland op. Nu heeft de Euro-
markt-kommissie een voorstel uitge
werkt, dat op het volgende neerkomt : 
de samenwerking met Engeland zou 
geen automali,sch lidmaatschap inhou
den wanneer de proeftijd zou voorbij 

zijn. Het ligt nochtans \oor de hand 
dat een betrekkelijk lange proeftijd, met 
een steeds intenser wordende ekonomi
sche samenwerking uiteindelijk toch op 
een volwaardig' brits lidmaatschap zou 
neerkomen. De waarde van dit kompro-
misNOorstel ligt op het taktisch vlak. Van 
zijn inkleding zal afhangen of men de 
franse argumenten zal kunnen ontwrich
ten of niet. Nochtans is het zo dat een 
nieuw frans veto de hele wetseuropese 
struktuur in het gedrang zou kunnen 
brengen waarbij men vooralsnog niet 
durft te denken aan het uiteenvallen 
van Euromarkt in een groep van vijf 
eensdeels en Frankrijk anderdeels, even
tueel met als alternatief een nieuwe / e s 
(nl. de Vijf met Engeland). 

De hervorming van de europese eko-
nomie is dringend geworden. Het huidig 
ekonomisch apparaat in West-Europa is 
verouderd en ondervindt in toenemende 
mate de expansie kracht van de ameri
kaanse ekonomie. 

Niemand betwist bepaalde franse iv-
gumenten, die er alle op neerkomen dat 
men een britse kandidatuur niet zonder 
meer mag aanvaarden (op gevaar de eu
ropese integratie desgevallend te verzwak
ken in plaats van te versterken). Toch 
is het nu duidelijk dat men tegenover 
britse inspanningen tot sanering een 
kans moet gunnen aan Londen, verbon
den aan voorwaarden, die Londen niet 
anders zal kunnen dan aanvaarden. Het 
is zonneklaar geworden dat niet alleen 
ekonomische bezorgdheid om West-Eu
ropa's toekomst doch evenzeer machts
politieke faktoren de houding van 
Frankrijk bepalen. 

DEZE WEEK IN DE WERELD 
Martin Luther King onder reusachtige deelneming ten grave gedragen in 
aanwezigheid a.m. van Jacqueline Kennedy, vice-prezident Humprey, R. 
Nixon, B. Kennedy e.a. 

Poolse prezident Ochab verzoekt om ontslag. Te Praag wordt nieuwe rege-
ring beëdigd. 

57.000 man troepen in de U.S.A. ingezet ter onderdrukking van de ongere
geldheden in 85 amerikaanse steden. 28 personen (o.w. 4 blanken) verloren 
hierbij het leven, 1.600 werden gewond en ruim 10.000 werden aangehouden. 

Bonn wil praten met Praag over ongeldigverklaring van Pakt van Munchen 
(1938). 
Tegenstanders van Mao's kulturele revolutie in China terecht gesteld . 
Nieuwe Israëlische raid op Jordaans grondgebied. Hoessein dringt bij NaS' 
ser op arabische solidariteit aan. 

m m i n DUBBELE KRIZIS 
Het IS nu wel (hiideliik geworden dat 

ielfs niet de \errassend vlotte ontzet
ting vun de belegerde vesting Khe Sang 
.^nleI•ika min of meer een moreel Dien 
Bien Foe heeft gekend door het Teth-
ofl'ensief \an de Vietkong en de geble
ken militaire slagvaardigheid van 
-Noord-Vietnam, vooral door de in be-
trekkeliik korte tijd sterk opgedreven 
vuurkracht. De ontruiming van de 
streek rond Khe Sang door de noord-
vietnamese belegeraars zou kunnen het 
antwoord zijn van Hanoi op het aiiieri-
kaans besluit, de luchtbonibardementen 
fe onderbreken. Hoe dan ook^ .[ohnson 
heelt begrepen, dat de amerikaanse 
opinie oorlogsmoe aan het worden was 
en dat er geen kans bestond, om tegen 
de amerikaanse jjrezident.sverk.ezingen 
een militaire beslissing af te dwingen. 
.\an het iongste aanbod tot vredesonder
handelingen verlxmd liii de bekendma
king, dat lui zich geen kandidaat meer 
stelde voor .^merika's hoogste ambt. In 
hoever zulks geen taktisch maneuver is 
kan momenteel niemand tenzij ,h)hnson 
zelf uitmaken. De reakties wijzen er wel 
op. dat \ri |wel iedereen deze beslissing 
als defintief beschouwt, al is er wel het 
precedent Hoosèvelt. 

Kr ziin overigens v(jldoende argumen
ten, die .lolinson zoniet helemaal vrij
pleiten dan toch begrip vermogen op te 
wekken voor ziin wel zeer moeilijke po-
zife. Weinig amerikaanse staatshoofden 
he!)ben fegelijkertiid zoveel kruciale 
vraagstukken het hoofd moeten bieden 
als .lohnson. Het toeval wil dat John
sons besluit inzake de prezidentsverkie-
zingen en de Vietnamese oorlog prak

tisch onmiddellijk werd gevolgd door 
de moord op Martin Luther King. Deze 
samenloop illustreert scherp het lood
zware gewicht van de last die de hui
dige heerser in het Witte Huis moet 
torsen, zo van binnen als van buiten 
Amerika uit. Indien Johnson er zou in 
slagen de Vietnamese krizis op een aan
vaardbare en voor Amerika eervolle 
vviize te likwideren, dan zou zijn op
volger het heel wat gemakkelijker kun
nen hebben dan Johnson zelf, die een 
erfenis heeft moeten verwerken, waar
van de koniplikaties hem blijkbaar te 
machtig zijn geworden. Het maakt dan 
toch één kluwen uit : eskalatie van oor
logsinspanningen die ter/elfdertijd 
Amerika van zijn natuurlijke bondge
noten vervreemdt, de betalingsbalans 
gevaarlijk aan het schommelen brengt 
niet als gevolg ook een gevaar voor de 
pozitie van de dollar en ten derde het 
blokkeren van een sociaal programma, 
dat vooral op een regeling van Ame-
rika's rassenprobleem zou moeten neer
komen. Terwijl Johnson uiteindelijk ge
dwongen door de dreigende tweedracht 
nopens zijn kandidatuur in zijn eigen 
partij een eerste, zij het nfig bescheiden 
sukses hoekt in de Vietnamese kwestie 
wordt de gevreesde tweede « hete zo
mer » vervroegd door de moord op 
King. Men zou haast moeten zeggen dat 
het ene « bloed en tranen » het andere 
aflost en dat deze met de grootste 
meerderheid in de geschiedenis van 
Amerika verkozen prezident voor het 
ongeluk zou geboren zijn. Als men ech
ter de wereldwijde verantwoordelijk-
lieid van Amerika beschouwt en ook de 

evolutie van het rassenvraagstuk nagaat 
dan zou men eerder stellen dat Johnson 
net tiid genoeg te kort schoot, om door 
eigen initiatief deze fatale opeenstape
ling te ontgaan. Want geen prezident 
heeft zoveel wetgevende maatregelen 
ten bate van een regeling of voorberei
ding van definitieve regeling van het 
rassenvraagstuk getroffen als Johnson 
terwijl hij in Vietnam grote riziko's 
nam, al dan niet terecht, dat laten we 
hier buiten beschouwing. Zonder aan 
apologie te doen moet men toch erken
nen dat Johnson ook de konsekwenties 
van een toestand durft te trekken, welke 
ook zijn uiteindeliike bedoelingen mo
gen zijn. 

Johnson staat min of meer waar de 
Gaulle stond toen deze tot het inzicht 
kwam dat hij de algeriinse oorlog moest 
likwideren, met dit verschil dat de 
C.aiille er ziiii leiderschap van de staat 
op bouwde terwijl Johnson aan de li-
kwidatie van de Vietnamese oorlog ook 
deze van zijn eigen macht moet verbin
den. Intussen is de toestand van Ameri
ka nog lang niet katastrofaal. want 
Johnson beheerst voor als na de toe
stand, sinds zijn verzaking zelfs met 
meer gezag dan ooit. Toch zullen Ame-
rika's leiders zich moeten bezinnen en 
behalve de rassenkvvestie, waarvan mo
menteel moeilijk een stand kan opge
maakt wor<Icn ten/ij de vaststelling van 
grote onzekerheid, ook de verhouding 
tot Europa aan een onderzoek onder
werpen. Het is nu zo dat de pozitie van 
de dollar slechts werd gejiandhaafd 
dank zij de steun van europese banken 
en een gezamenlijk getroffen besluit tot 
beperking van de goudhandel. De 
geëiste verbreking van de « special re
lations » tussen Amerika en Kngeland, 
om de britse K.F.O.-kandidatuur te ver
gemakkelijken, zet Konden in dit ver
band tot voorzichtigheid aan. De finan-
eiöle steun van West-Kurojja aan de 
Vietnamese oorlog is voor niemand een 
geheim, doch de/e heeft niet belet dat 

de amerikaanse betalingsbalans steeds 
zwaarder ging overhellen. De verzwak
king van de amerikaanse aandacht voor 
West-Europa heeft mede geleid tot de 
malaise, om niet te zeggen krizis van 
de NATO, al is het wel zo dat door een 
gelijkaardige malaise in de gemeenschap 
van het Pakt van Warschau de oor
spronkelijke betekenis van de Nato aan 
waarde heeft ingeboet. Aan deze ont
wikkeling is ook het geschil tussen Mos
kou en Peking niet vreemd geweest, 
wat een betrekkelijk gunstig gevolg voor 
Amerika had én in Europa (waar ook 
andere verschijnselen zich doen gelden, 
nl. een geleidelijke ontvoogding van de 
satellieten aan weerszijden van het 
IJzeren gordijn) én in Vietnam (waar 
de Kussen waarschijnlijk een sterkere 
invloed in het noorden uitoefenen dan 
China). Het gevolg van dit alles zal wel 
zijn dat Amerika lïuropa meer dan vroe 
ger als volwaardiger partner zal moeten 
beschouwen en dat deze nieuwe ver 
houding ongetwijfeld tot aanpassingen 
van de bestaande bedragen zal leiden 
We kunnen hier niet verder op ingaan 
omdat we niet weten, hoe de arneri-
kaans-russische betrekkingen verder 
zullen evolueren. Daarin zal Vietnam 
een belangrijke rol spelen. Frankrijk 
zou het Wellicht liever anders gewild 
hebben, als verdere verzwakking van 
Amerika, en als faktor in de europese 
integratie, waar de Vijf als gevolg van 
de amerikaanse afwending minder ar
gumenten konden inbrengen tegen 
Frankrijk's anti-amerikanisme. 

Laten we hopen dat Amerika het hui
dig explozief keerpunt met de minste 
kleerscheuren moge passeren. Het voor 
deel van deze bijna dubbele krizis zal 
misschien zijn dat men eindelijk het 
belang van de lange tijd als vals pro
bleem gedoodverfde rassenkwestie zal 
inzien en dat men tevens aan de top de 
grenzen van de nukleaire macht in een 
tijd van nukleaire angst inziet. Overi 
aens niet alleen te Washington. 
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EERSTE STAKING 
In de laatste week van maart 

werd te Pisek in Tsjechoslova-
kije in een bedrijf dat elek
trische toestellen maakt voor 
het eerst sinds de kommunis-
tische machtsgreep van 1948 
een staking gehouden. De ar
beiders hadden klachten over 
de administratie en de leiding 
van hun bedrijf. Een jaar gele
den was zo iets onmogelijk. En 
dit blijft in de rest van Oost-
Europa onmogelijk. Daarom 
juist is die ontwikkeling zo be
langrijk. 

NATIONAAL 
ZELFBEHOUD 
Zoals de drang tot zelfbehoud 

zich doet gelden in elk normaal 
mens, zo blijft diezelfde drang 
ook gelden voor elk normaal 
volk, ook als het regiem kora-
munistisch is. 

In Hongarije was na de mis
lukte revolutie van 1956 het 
aantal geboorten ontzettend ge-

i.daald. Zozeer zelfs nog dat in 
1962, na eeii lichte verbetering, 
er slechts 12,9 per duizend ge
boorten waren. Een absoluut 
laagterekord. Zo erg zelfs dat 
het kritieke punt in demogra-

Steeds meer een grens ! Vopo's plaatsen een grenspaal aan het ijzeren gordijn tussen D.D.R. en 
Bondsrepubliek. Van hereniging is er minder dan ooit sprake. 

fisch en ekonomisch opzicht 
benaderd werd. Sinds vorig 
jaar is daar nu van officiële zij
de zeer ernstig op gereageerd. 
Een enkel voorbeeld slechts : 

de moeders krijgen zo maar 
twee en een half jaar verlof bij 
elke geboorte, tegelijk met een 
belangrijk kindergeld. Het re-
zultaat is blijkbaar goed, want 

MARTIN LUTHER KING 
Wie wil ajmeïen hoe groot de invloed 

van dominee King is geweest, hoeft het 
niet buiten Vlaanderen te gaan zoelien : 
het zeer mooie « xue shall overcome » heejt 
in emze eigen vlaamse beweging en in de 
strijd rond Leuven een kortstondige jla-
mingantiscbe vijding gekregen. 

Pete Seeger zingt het lied op een 45-
'toercnplaalje, waarin tevens het pittigste 
strijdlied uit de hele negerbeweging in de 
F.S, is geperst « Ij you miss me at the bacli 
of the bus ». Het liedje-zegt dat « als je me 
niet vanacltter in de autobus vindt, je me 
dan vooraan moet gaan zaelien >. Of als 
je me niet vindt in de Mississif)i, je me zvel 
in het zwembad zidt treffen. Of als je me 
niet vindt op de kato,envMen„ fe. me maar 
r>-fio€t zoeken op het bureau waar ik me 
als kiezer laat inschrijven... 

Dit liedje — in al zijn eenvoud van tekst 
en melodie geboren uit het volk zélf en 
even eenvoudig gezongen door Pete See
ger — is even oud als de aktie van dr. 
Martin Luther King en beschrijft gewoon 
de hele taktiek die deze grote negerleider 
van meet af aan heeft gehuldigd : een tak
tiek die hem gemaakt heeft tot een heel 
grate vollisleider en een moreel hoK)gstaan~ 
de figuur. 

Het liedje tverd geboren in de eerste 
« long hot Slimmer »j a?mo 1956. Enkele 
maanden tevoren was een negerin aange
houden in Montgomery (Alabama), om
dat zij — vermoeid na een zware dagtaak 
op de fabriek — geweigerd had haar plaats 
in de autobus af te staan aan een blanke. 
Dominee King — toen 27 jaar oud — nam 
de zaak ter haite en riep de negers van 
MK>ntgomery op tot geweldloze boycott vara 
de busmaatschappij. De boycott duurde:^ 
meer dan een jaar en nadat de maatschap-' 
pij een verlies van bijna 40 miljoen fr. hadl 
geleden, kregen de negers gelijk door een 
uitspraak van liet Hoog GerechtsJtof : voor
taan zou er geen segregatie meer bestaan 
in de bussen ie Montgomery. Voorlaan ook 
zou de taktiek van Monl'^oniery steeds op
nieuw toegepast u'orden. Voortaan ten
slotte zou de naam Kina; klank en bekend-

ö 

heid krijgen in en buiten de Stales. 
Martin Luther King werd in 1929 gebo

ren te Atlanta (Georgië), als zoon van een 
vroom baplistengezin. Gelijk zijn vader en 
zijn broer koos hij de geestelijke loopbaan: 
hij werd dominee. Hij liep seminarie te 
Chester (Pennsylvania) en Iiaatde een licen
tiaat in de wijsbegeerte aan de Harvard-
wüversiteit. In 1954 werd hij gepromo
veerd tot doctor in de tlieologie. Onmid
dellijk nadien wierp hij zich in de strijd' 
voor de negerrecliten. 

Na het siikses te Montgomery sticlitle hij 

te Atlanta de « Southern Christian Leader
ship Conference >, een vereniging die 
moest dienen zowel om het aatideel van de 
zwarte kerken in de onlvoogdingsstrijd te 
vergiXjten als om een brede organizatori-
sche bazis te bieden voor zijn ontelbare 
aktiviteite». De taktiek die King — om 
principiële, taktische en morele redenen — 
tot aan zijn dood trouw zou blijven was 
die van de geweldloze aktie : boycott, mars-
jen, openbare betogingen enz. Van etappe 
naar etappe, van aktie naar aktie vergroot
te het gezag van de negerleider en werd 
zijn greep op de zwarte massa steviger. De 
geweldloKislieid die hij predikte midden in 
een land dat het geweld misschien wel 
als belangrijkste konstante in zijn geschie
denis heeft, bezorgde hem een dergelijke 
faam, dat hem een Nobelprijs werd toege
wezen. 

Er is heel wat kritiek op King geweest. 
Sommige van zijn medestanders verweten 
hem, een slecht beheerder te zijn. Politiek 
sloeg hij er al eens de bal naast, door zich 
met zijn gezag uit de negerstrijd te men
gen in kwesties die thuishoorden op terrei
nen waarvoor hij noch de ervaring noch 
de bevoegdheid bezat. De scherpste kritiek 
is uiteindelijk gekyjmen van de radikale 
zwarle leiders — mannen van de « black 
power » — die hem, de gematigde, schol
den voor een verrader en een knecht der 
blanken. 

We geloven dat bij. dez» in memoriam 
moet heengestapt worden ever alle vo:rme?i 
van kritiek t.a.v dr. Martin Luther King. 
Hij had zijn zwakke kanten en gebreken. 
Hij had echter een zeer grote persoonlijke 
moed en toewijxHng; de beginselen die hij 
voor staged, strekten hem als mens én als 
pviiticns tot eer. Een bepaalde vorm van 
naïviteit sierde hem meer dan ze afbreuk 
deed aan zijn faam; zelfs in privé-gesprek-
ken ruilde kij algauw het vormelijke ««'/» 
VQO:r hei warme, bijna dweperige ^brother» 
— eö& tegenover blanken. 

Laat ons da» ook in hem een broeder 
zien voor alle ontrechten en verdr-ukten 
waiar ook ter wereld. 

Tuissen de dagen vaa de ttrijd voor en 
ktiispJiaats im Mmnitj^Mmery en de falate dag 
va» de itrijjê vao^r de vuihtisophArs ie 
Memtpihis s:pant ziek een levem, wamvoor 
men sierkts ee-rhied kan hebben. En aan 
het einde ï'an dit leven stond een dood, 
die reeds berustend was^ oianvaard jaren te
voren, toen King had gezegd :• « Onze 
weerstand is slechts, aktief in zoverre we 
bereid zijn o^rus leven te offeren voor ds 
triomf van onze rechtvaardige zaait >. 

A.N. T01 aim. 

in 1967 werden er 14,5 geboor
ten per duizend inwoners ge
teld. En in het najaar van dat
zelfde jaar waren er in Buda
pest 16 % meer toekomstige 
moeders dan in het voorjaar. 
Het is wel tekenend dat de 
kommunisten die, hoe dan ook, 
ten slotte weten wat ze willen, 
dergelijke maatregelen aandur
ven. 

TREURIGE 
HERDENKING 

In maart hebben drie volke
ren de dag van hun onafhanke
lijkheid in rouw herdacht : Li-
tauen, Estland en Letland. 
Vijftig jaar geleden bevrijdden 
zij zich van de russische over
heersing toen het tsaristisch 
regiem ineenstortte. Sindsdien 
is hun zelfstandig volksbestaan 
opnieuw verloren gegaan. 

De Sovjetunie heeft niet en

kel een niet-gewenste staats-J 
vorm opgelegd, de russifikatie 
wordt ononderbroken sinds 
Stalin voortgezet. Noch ondet; 
Kroetsjev, noch onder Breza-
jev veranderde daar iets aan. 

Volgens gegevens van 1967 
zouden er in Letland reeds 35 
% Russen blijvend wonen; ia 
Estland is dit 25 % en in Litau-
en 20 %. 

KOMMUNISTEN 
Een opinieonderzoek bij de 

frans kommunisten wees uit 
dat 4 op de 10 kommunisten 
het behoud van de politieke 
vrijheden en van meerdere po
litieke partijen wensen. Slechts 
18 % verlangen dat de kommu-
nistische partij de enige toege
laten zou worden. En nauwe
lijks iets meer, nl. 2 op 10, ho
pen op een kommunistisch re
gime in Frankrijk. 

Heel rechtgelovig tegenover 
de noodzakelijkheid van de 
diktatuur van het proletariaat 
en tegenover het kommunis
tisch regime als toegangspoort 
tot het paradijs is dit niet. 

ACHTERGROND 
Toen de franse generaal Ail-

leret samen met alle inzitten
den van een vliegtuig veronge
lukte, werd vanzelfsprekend 
naar de oorzaak gezocht. Te 
meer daar de officiële uitleg, 
nl. een fout van de piloot, wei
nig voldoening gaf. 

Waar heel zeker niet over 
zal gesproken worden is dit : 
in 1962 verongelukte op dezelf
de plaats en in gelijkende om
standigheden een vliegtuig met 
112 mensen aan boord. Het on
derzoek wees toen uit dat de 
grondinstallaties onvoldoende 
waren. Maar sinds 1962 werd 
het dossier voor de verbetering 
ervan tussen de verschillende 
diensten heen en weer ge
stuurd. Het geraakte tenslotte 
vergeten. Er gebeurde niets... 

Matin Luther King, Nobelprijs voor de vrede, apostel van het 
geweldloos verzet en een %'an de grootsten uit een vertrapt ert 

vernederd volk. 
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Evenals Kerstmis heeft het Paasfeest veel dichters en kunstenaars geïn 
spireerd. Vooral in de eerste eeuwen van het kristendom werd het Paas 
feest vèr boven de viering der geboorte geplaatst. De oorsprong van het 
huidige Paasfeest is tweevoudig. Zoals ook bij het Kerstfeest werd hier 
een gebeurtenis uit het kristeiijk geloof — namelijk de Verrijzenis — 
gebruikt om als tegenhanger en plaatsvervanger te dienen van een oud 
heidens religieus of natuurfeest. Pasen was, zoals Kerstmis, oorspronke
lijk een natuurfeest: de viering van een gebeurtenis in de natuur. 
De natuur zelf had aan de mens de aanduiding gegeven hoe hij de tijd 
moest indelen. Het natuurlijk zonnejaar kreeg een viervoudige seizoenin-
deling : nu nog wordt bij de natuurvolken met maan-maanden gerekend. 

in vla 

De naam Pasen zelf is afkomstig \ a n het 
joodse l«est van de ^oorbi]gallg en weid 
door de eeiste kiislengemeenlen o\eigeno-
men om het feest der Veni j /enis aan ie 
du iden Het noord zelf is afgeleid \.m l.ct 
Hebreeuwse pèsach. dat zelf \ooiikuiii i \ ni 
he t Chaldccuws Pascha In zipi « R m g \ a a 
het Keikeli)k Jaar » sthiijft Gu ido Gezelle 
hierover o m « Pasen is een oud chaldeeuws 
woord, 1'asch'a — de Hebieeuwen zeiden 
Pesah — en dat is te zeggen • \ooib i jgang, 
te weten de \ ooi bijgang \ a n de vvoigengcl 
die al de huizen vooiliijging en overschrik--
kelde wa.ir hij 't bloed \ an het lam aan de 
d e u r gc^ticken vond. Oxeial eldets ging hij 
b innen en worgde al de eerstgeboienen \ a n 
Eg>ptP Daaiom \ i e iden de Joden alle )a 
ren hun voorbijgang of Peshafeest, tot dat 
Christus gekomen is en juist op dat feest 
met zijn bloed ons bevrijd heeft .. ». 

Deze betekenis van de vooibijgang van d s 
doodsengel kieeg het feest echter pas nad.tt 
de Israëlieten het land KanaSn veroverd en 
er zich gevestigd hadden. Vooidien was het 
ook b i | hen een natuuifeest, dat gevierd 
weid bi) de eeiste volle maan in het voor
jaar met het slachten van de eeiste lamme
ren dei kudde als offer. De naam Pescha 
zelf zou ooispronkelijk een li tuele lente
dans aangeduid hebben ! 

De ceiemonieën van het natiiuifcest, zo
als het slachien der lammeren, het biaden 
en nuttigen van het offervlees, kiegen na
dien een leligieus-nationale betekenis : het 
bloed der offerdieren her inneide aan het 
bloed dat de [oden in Egypte aan de deur
post sticken zodat de engel des veiderfs 
voorbijging. Hier voltrok zich dus in een 
kleinere gemeenschap, wat later in heel de 
kristelijke wereld zou gebeuien . hel oor
spronkelijke natuurfeest kieeg een offuieel-
religieus karakter in de staatsgodsdienst. 

He t verband tussen lente- en Paasfeest 
blijkt ongeveer hetzelfde te zijn als dat tus 
sen winterzonnewende en keistfeest. Dit 
verband geldt zowel voor de evolutie van 
het joodse als van het westeuropese, kliste 
lijke feest. Onder invloed van de eeiste 
kiistelijke gemeenten bleef de joodse bena
ming ook in de kiistelijke aera en voor het 
kiistelijk verrijzenisfeest bestaan. T o c h 
bleef de oude germaanse benaming van bet 
feest in de geimaanse weield overwegen : 
zowel in het Engels als in het Duits (Eas
ter, Ostern) h e n n n c i t de benaming aan 
het golsiche Ostara, het ouddui ts O s t a i u m 
en het diets « Oosteien » waaivan Gezelle 
o.m. zegt : « Oosieren, d w z. met een on-
diets woord : paastijd «• Al deze woóiden 
wijzen op het herleven der na tuur , op de 
wedergeboorte van hel licht en op de ger 
maanse godin Ostaia. .-\piil v\as de « Ostar-
manoth s>. In zijn « Rijmsnoer » bezingt 
Gezelle in het gedicht « Ooslcrcn » hel ont
luiken dci na tuur , daaibi j aan de oorspion-
kcli |ke betekenis van het lentefeest aankno
pend . 

Dit na tuu igebeuien , dat iii de n.iuiur-
godsdienst der Ge imancn ook een religieu
ze betekenis had. gaf aanleiding tol een 
groot aantal gebruiken, spieuken, bezwerin
gen, bijgeloof enz Menig volksgebiuik ea 
zelfs de kerkelijke paasliturgie is teiiig ie 
voeren naar dit religieuze element uit de 
voorkrislclijke tijd Enkele dezer gebiuiken 
willen wij veimeldcn. H u n gioot aantal , 
h u n diveibiteit en de ondeil inge afwijkin
gen van stieek tot streek wijzen op een 
sterk in het volk geworteld zijn van dit 
feest en van zijn diepere betekenis Al Ac/e 
gebruiken en tradities hebben — bij al h u n 
verscheidenheid — toch enkele bazisele-
menten die steeds terugkeien. Naast het 
keistfeesi en nieuwjaar is er geen enkel met 
lu lk een ujke folkloie als de Paastijd. H e t 

A 
begint leeds met karnava l , het « Ca in i va
le » of afscheid aan het vlees (in al zijn 
betekenissen) dat de veertigdaagse vasten 
V OOI afgaat. He t bereikt zijn hoogtepunt 
met de Goede Week en Pasen zelf. en kiijgt 
een late echo en is eng verbonden met de 
Meivieiing. 

Vooraleer iets te zeggen o \e i de paasge-
bruiken en -tiadilies moeten wij toch op de 
perikelen VMj/en die het paasfeest gekend 
heelt sedeit zijn in t iede in de kristelijke 
l i tuigie. De vieiing van Pasen als feest def 
^'erlossing en Verrijzenis dateert van d e 
eerste eeuwen na Kristus. Maar die viering 
gebeulde niet overal op de/elfde dag en ei 
onts tond zelfs een langdui ige twist tussen 
aziatische en westerse kiisienen over de 
juiste da tum Het joodse Paasfeest werd op 
de 14de dag der maand Nisan gevierd. Die 
maand komt ongeveer overeen met de twee
de helft van de maand maai t en de eerste 
helft van a p ü l De aziatische kiistenen be-
riejicn zich op de apostel Johannes om Pa
sen te vieren als feest der Verlossing op de 
dag van Kiistus' dood, en twee dagen later 
de Veiiijzenis te gedenken. Dit Paasfeest 
viel dan op de 14de der maand Nisan. 

Men noemde ze daarom ook de quar to -
decimani. De westerse kristenen daarente
gen vierden de verrijzenis zelf en hielden 
daa ib i j rekening met de dag van de week 
waa iop de gebeurtenis voorviel, nameljik 
op een zondag. Voor hen viel het feest 
daarom oj> de zondag na 14 Nisan. Dit leid
de tot allerlei afwijkingen, ook al omdat 
de Joden na de val van Jeiusalera hel met 

de aslionomische da tum niet meer zo nauw 
namen, zodat het Pascha-feest al wel eens 
voor de lente-nachtevening gevierd werd. 
He t feit dat de quar todecimani en sommige 
westerse kl is tenen zich op de joodse bere
kening steunden, had voor gevolg dat men 
soms in één zelfde maan jaar twee maal Pa
sen vierde. 

De kiistenen die zich op die joodse be
rekening bazeerden, noemde men d a a i o m 
« pioto-paschieten >. Polycaipus ti acht te 
een oveteenkomst te bereiken, evenals paus 
Anicetus. De twistvraag voerde zelfs tot een 
zodanig konflikt, dat paus Victor dreigde 
de piotopaschieten uit de kerkgemeenschap 
te sluiten He t koncilie van Nicea in 325 
legde dan de da tum van het Paasfeest en 
de manier van berekening vast. Het konci
lie besloot dat Pasen altijd op een zondag 
zou gevierd worden, dat er geen twee paas
feesten in één enkel maan-jaar mochten val
len en dat de alexandii jnse keik een bere
keningsschema zou ui twerken. 

Dit schema bleek echter evenmin te vol
doen. Het was Dionystus Exiguus die een 
algemeen aanvaarde tafel zou ui tweiken, 
op bazis van een 19-jarige c^klus, zodat op 
het einde der achtste eeuw door heel de 
kristelijke wereld Pasen op dezelfde dag ge
vierd weid, namelijk op de eerste zondag na 
de eerste volle maan, volgende op de lente-
nachteven mg. Dit betekent dat de vroegste 
Pasen op 22 maart en de laatste op 25 api i l 
kan vallen. 

De vaststelling van deze volle maan heeft 
echter ook heel wat voeten in de aa ide ge 

had . Men hield zich inderdaad bij die be
rekening niet aan de ware, ast ionomische 
maans tand , maar wel aan een teoretische, 
genoimalizeerde. Deze maans tand word t 
berekend door middel van de epacta (aan
tal dagen tussen 1 j anua i i en eerste volle 
maan) en het gulden getal (numerus au
reus) . Dit getal is het r a n g n u m m e r van het 
jaai in de negentienjarige maan-cyklus. 
De ontdekker van deze c)klus is de Athe« 
ner Melon, 432 v. Chr. Naar het schijnt 
zou de regel in gouden letteis aangebracht 
geweest zijn op de m u u r van de Pnyx, de 
plaats waar de atheense volksvergaderingen 
gehouden werden : vandaar zijn naam. 

Een veiklar ing over di t alles zou ons t e 
ver leiden. Wel is het misschien interessant 
te weten dat de beroemde duitse wiskun
dige Gauss een formule opstelde o m zon
der tabellen de Paasdatum te berekenen. 

Na de eerste wereldoorlog weiden er door 
d e Volkenbond s tappen aangewend om tot 
een vaste Paasdatum — of al thans een da
tum b innen engere grenzen — te komen. 
H e t probleem werd behandeld door een 
kommissie onder voorzitterschap van de ne-
der landse professor van Eijsinga: niet m in 
de r dan 185 verschillende vooistellen wer
den ingediend. Naar het schijnt zouden op
nieuw pogingen ondernomen worden om 
tot een vaste Paasdatum te komen... Hoe
veel verschillende voorstellen er al zijn, 
weten wij niet. 

De Paastijd begint eigenlijk reeds met de 
vasten en een aantal karnavalgebruiken 
vinden h u n verre oojsprong reeds in d e 
vooikiistelijke tijd. Wij denken hierbij aan 
sommige kaïnavaldansen, o a. in Beieren, 
d ie aan oude vruchtbaaiheids i i ten he i inne-
ren. Over di t vruchlbaaiheidselement in de 
Paasriten en gebiu iken seffens meer. 

De eigenlijke Paasc}klus vangt echter pas 
o p Palmzondag aan. De palmwijding (waar
voor, bij gebiek aan palmtakken, in onze 
streken biixuslakjes gebruikt woiden) vvijbt 
reeds op een viuchtbaarheidsidee : na de 
< palmwijding > op Palmzondag ging de 
boer naar de akkers en p lant te op de hoe
ken een takje buxus om vruchtbaa ihe id 
voor de oogst te bekomen. Dit ko ienpa l -
men is een t iadit ie die n o s altijd levendig 
is gebleven 

De idee van de v iuchtbaa ihe id en die \ a n 
de hei leving der na tuur liggen aan de ba
zis van de meeste Paasgcbiuiken en m e n . 
Wi j kunnen ze giosso modo gioepeien l o n d 
enkele elementen. 

Vooiecisi IS ei het watei De sneeuw is 
gedooid, het ijs is gesmolten • « van ijs be-
viijd zijn s t iomen en beken » en op de 
velden 1 unnen nu de gev\ assen gaan gedij
en en het zaad ontkiemen Bij een gioot 
aantal gebiuiken is hel watei simbool. be-
zweicnd of hellend middel en neemt de 
cciiti.ilc plaats m Jonge meisjes die zich 
met Pasen wassen voor zonsopgang met het 
water uit de beek weiden heel mooi : het 
walci moet echter bij loo ikeu i tegen stro
ming lil opgevangen worden en men mag 
op de teiugweg geen wooid spieken ' Men 
bespiocit met dit water laiigslapeis opdat 
ze vioeger zouden opslaan, geliefden opdat 
ze elkaar trouw zouden blijven In Eiem-
bodegcm weid gezegd, dat het water dat o p 
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Paasmoigen zwijgend geput wordt goed is 
voor de gezondheid. Is daardoor wellicht de 
stevige gezondheid van onze hoofdredak-
leur te verklaren ? De bezwerende en he
lende kracht van het water staat ook in 
verband met de grote schoonmaak. Ook in 
d e kerkelijke l i tmgie werd het water als 
simbool der vernieuwing en reiniging in
gevoerd. T i jdens de plechtige paasli turgie, 
o p paaszaterdag, werden water en vuur ge
wijd. Vroeger gebeurde di t onder open he
mel tegen de kerkmuur ; later achterin J e 
kerk. 

Nog belangrijker dan het water is in de 
paasgebruiken het vuur, dat ook in de ker
kelijke liturgie zijn plaats kreeg. 

H e t vuur moest eigenlijk op natuur l i jke 
wijze gemaakt en met vuursteen en staal 
geslagen worden. Na de wijding werden zo
wel de wierook als de godslamp, de paas
kaars en de andere kaarsen er mee aange
stoken. De wijding van de paaskaars gaf 
tot in de 11de en 12de eeuw aanleiding tot 
« exultet »-lofgezangen waarin o.m. ook de 
lof der bijen die voor de was zorgden ver
kondigd werd bij zoverre dat reeds Hiero-
nymus over de nogal heidens-aandoende na
tuurl i jkheid van de beschrijvingen zich pro
testerend uitliet bij de diaken Praesidius : 
< Men zet ons hier V'irgilius Bucolica 
voor ! ». He l geloot in de bezwerende en 
helende kracht van de paaskaarN Ijlijkt 
reeds uit oude kronieken, waarin gezegd 
wordt dat de kaars na het leest verdeeld 
werd onder de leden dei kerkgemeenschap 
en beschouwd werd als bescheimingsmid 
del tegen alle kwaad, zowel geestelijk als 
lichamelijk, zowel /onde als bliksem en ha
gel. 

Het vuur. als elemeni ui <ie Meinij; van 
het lentefeest, vinden wi) terug m inciiig 
volksgebruik in de Nedeilaiideii / i |H de 
paasvuren, met de vruchtbaai heidsgedatli te 
in verbinding staande, van zeei ouilc da
tum of zijn /e daareiilcgtii <jiitsiaaii uit 
historische cinistandigheden ? In xelc ge
vallen is ei dooreetistieiigcling \ an oude 
overlevering, historische viering en leligieas 
gebruik. De ))aas\uren waren oois]jioiike-
lijk zuivenngsv uren .waan oiid gedansi werd 
en de sprong dooi hel vuur had de belcke-
nis van een i cmismg . De/e « icinisiiiii; » 
werd ook leileili|ls opgeval en hei a h a l -
hoiu \aii (Ie winter werd verbiand In 
Drciuc lia'en de tioereiiioiigeiis nog de ou 
de manden en koixcii bije<'ii al zingend. 

De /uiveieiulc kraclii die aan hei vuur 
toegeschreven ue id blijki nog uil de paas
vuren o.m ie ' \meland. H.iai in een weide 
een grote brandstapel weid opgericlu lond 

een paal waarboven op een rad is beves
tigd. Ro n d het vuur werd een rondedans 
gehouden, men liep zingend rond het vuur , 
en als het opgebrand was n a m iedereen een 
stuk verkoold h o u t mee : aan dit stuk h o u t 
uit het Paasvuur werd — weer eens — on-
heilafwerende en vruchtbaarheidbrengende 
kracht toegeschreven. 

In Dcnekamp, waar di t Paasvuur tot voor 
kort nog werd ontstoken, werd he t wiel 
vervangen door een pekton. Een kristelijke 
betekenis werd aan deze voorkristelijke 
vuur-kul tus gegeven door het paasvuur als 
« he t verbranden van de doornenkroon > 
voor te stellen. H e t feit dat deze paasvu
ren wel duideli jk van germaanse oorsprong 
zijn wordt bewezen door de afwezigheid 
van dergelijke gebruik in het Zuiden. 

De viering van het herri jzend leven en 
de hoop op de komende vruchtbaarheid 
werd nog gesimbolizeerd door andere din
gen dan water en vuur. He t ei, als simbool 
van het k iemende leven, werd de paasgift, 
het paasoller bij uitstek. Reeds in de 5de 
eeuw werden eieren gewijd. O p vele plaat
sen o.m. iu de Antwerpse Kempen bestond 
de gewooine dat door misdienaar of koster 
voor de pastoor eieren werden rondgehaald. 
En elders weer werden gekookte eieren mee 
de Paasdagen op lafel gezet en ieder be
zoeker moest er van eten. Het ei als zinne-
beeld van het leven en van de vruchtbaar
heid speelt een voorname rol in de Paas
viering, ook nu nog. Hel « één ei is geen 
ei. twee ei is een ei. drie ei is een paasei » 
wijst op de eier-orgiëen die met Pasen ge
vierd werden. Het rapen der paa,seieren 
door de kinderen — nadat de uit Rome 
teniggekeeide klokken ze hebben uitge
strooid — IS vooi menig kind aanvankelijk 
een naïeve vreugde en Igier een moeilijk 
probleem (nntreni de breekbaarheid van de 
eiei.schaal in bepaalde oiiislaiidigheden ge
weest. 

O p sommige plaatsen werden deze eieren 
nog volgens oud retepi en met kimslvolle 
zorg. geschilderd. Bij de — sla\ isdie - Wen-
den in de Neder Lausitz werden piacliilge 
bloem- en siermoiicven op de eieren aan
gebracht bij middel van was. Het ei werd 
dan geverfd en de was wordt ei nadien af-
<;esniolten in warm walei. • 

Een laatste nog in /waniii zijnde gebruik 
— waail)i | weerom de gedadi te aan de 
VI uchlbaarheid een lol s|)ee!i — /\\n -ie 
1'aaspioces.sies. die een vei ilgeiiieeiult en 
verkristelijkte voim /ipi van de ommegang 
van de boei en zijn j;e/in dooi de velden. 
Deze paasprtxessies. waaibi] die van Ha-
kendover wel een dei bekendste is in oas 

land, zijn een verschijnsel dat van Vlaan
deren tot Silezië overal verspreid was. Bij 
de reeds vermelde Wenden in de Lausitz 
kwamen de boeren met de feestelijk opge
smukte paarden bijoen voor de kerk, voor 
de paasrit , naar een nabur ig dorp mei hei 
I 'aaskruis. 

H e t feit dat aan de meeste paasgebrui
ken naast een kristelijke ook een voorkris
telijke, natuurl i jke verklaring kan gegeven 
worden, wijst op een diepere verbonden
heid lussen de religieuze miien en misie-
riën en hel gclool aan een wedergeboorte, 
dat zijn religieuze u i tdrukking kreeg in het 
kris tendom. in de heropsianding van Kris-
tus en dat in andere godsdiensten en mito-

logicn sesimbolizeerd werd in figuren ;ils 
Dionysos, Osiris, Baldur en dat ui tgedrukt 
wordt in het lied dat in Denekamp rond 
de paasvuren gezonden werd ; 

« Kristus is opgestanden — al van de Jo
den hun handen — Des willen wij vrolijK 
zijn : —• Kristus zal onze Verlo.sscr zijn... ». 

R B , 

Onze foto's : van karnaval door
heen de vasten naar de Goede 
Week en dan uiteindelijk het tri
omfantelijk paasfeest — de kien-
renschaal van het menselijk ge 
moed. 
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Bij de brandt amp van de SiiU Pau 
luskeik te Antiuet j)en is de hulp van 
het in de nabijheid vei loevende 
« kioegjxwolk » iedereen opgevallen. 
Onder dat kioegjesvolk bevonden 
zich zowel heibeigbazen als hei bei 
gietiters, schenkmeiden als hele ea 
halve piiot*Ji, nozems en beatniks, 
met of zonder lange haicn en baar 
den. Het moet wel zijn dat er onder 
de piovos en beatniks velen zijn, die 
met alleen van een happening hou
den (ZIJ k-et dan een kolossale vuur
gloed) doch ook de oude kunst met 
een grote K waarderen, vermits zc-
zelfs op levensgevaar op hoge ladders 
klauleiden en aan het reédingsweik 
gingen, teixvijl iKiiidom hen de gen 
steis uiteen spatten, dichte lookwal-
men de ademhaling bemoeilijkten en 
insloitende geioelven neei pletsten 
Voor een zeldzame keer was deze 
klasse van vrijwillig of onvrijioillig 
uitgestotenen bondgenoot en han-
den-uit-de mouwen stekende gevaar
lijke kat wei-opknapper in dienst van 
het algemeen welzijn en van politie 
en biantdweer. Het gebeulde onge-
uiaagd, onopgei^i derd, en met een 
ijvei, die velen bij hen mei vermoed
den. 

Daar staat men toch wel van te 
kijken^ Zoals men altijd slaat te kij
ken wanneer er eigens iets eigs ge-
beuit en men dan een hulpvaaidig-
heid vaststelt dre men m deze tijd 
van onveischilligheid totaal teloor
gegaan achtte. Wanneer dan piecies 
een kaïtegorie van de bevolking, die 
men tot niets nuttigs tn staat acht, 
ook omdat een gedeelte daarbij vrij-
ivillig en nadiukkelijk het nietsdoen 
o) de antt-houdnig als levensideaal 

ONVERWACHTE 

HULP 
piopageert en zich afzijdig wenst te 
plaateen van de « hVimale » samen 
levmg, todi iels doet en dat goed 
doel, Oi levensgevaar, dan is 
de vemn^ing ^inieerl groter. En dan 
gioett toeh weer het geloof in de 
mens, om nu eens met « grote be 
guppen > uit te pakken, waaiaan 
men blijkbaar toch met voorbij kan 
kijken. Vandaag hangt de man, die 
in de biatfidnacht een werk van Jor-
daens hielp redden, weer aan de toog 
en tapt de herbergier, die een nKioie 
en kostbaire edelmetalen kandelaar in 
veiligheidL hielp brengen weer glazen 
bier, die ês- scAe-mknietd ronddiaagl 
zoals ze in bewuste rumht een handje 
toestak btj ket reddingswerk van 
hoogbaiok kultuwgoed. Vooral de 
jeugd liet ztch bij dit reddingswerk 
gelden, een somrt jevgd dan die bij 
de dooisnse burger in geen gewr van 
heiligheid staaH. Verre van xelp. 

El valt daaiuit te besluiten dat 
vet algemening nooU deugt, dat men 
teveel een « zekere » jeugd mat een 
« andeie » verwait en dat die « ze-
keie » jeugd met zo sleikt is als men 
beiceeit af aih ze vwn ziek zelf be-
iveeit, met de ovei dnjvmg, diie eigen 
IS aan de jjeugd en in welk tempeia-
ment de « slechte » in mets van de 
« g*jede » jeugd verschilt. 

De onverwachte blijken van bur-
geizin zulkn de jeugê in kwtstK met 
belellen, vooits haar provo- en beat-
nik-beslaan te leiden, als krampach
tige illustratie van het « niets men
selijks is inijii vreemd ». Dan toch de 
spontane mensehjfke impuls tot hei
pen en beschermen blijkbaar ook 
met. 

M. 

eigenliVJJsje 

DE G R O T E 

S C H O O N M A A K 
Je bent er met veel moed aan be

gonnen, omdat ]e echtgenoot in stem
ming was. Ieder jaar moet je de atmos
feer verkennen voor je aan de schoon
maak gaat. Je droomt er maanden op 
voorhand van. 

De gordijnen hangen troosteloos voor 
de ramen, In je verbeelding zie je ie. 
fladderen, wit tegen een helle lucht. 
De zoldering droom je van middelland>-e 
zee blauw De muren zullen blond zijn 
als een strand. Die kast moet verhuizen. 
Het bed moet gedraaM i J€̂  wil gewekt 
worden dioor de zon op je voorhoofd, 
als de eg)ptische goden. 

Morgen al... maar dat kan niet. Een 
en ander vereist mankracht . Bovendien 
zet je niet ongestraft de boel op stelten, 
zodat de echtvriend bij zij-n thuiskomst 
over de kalkem-mer struikelt. I>at weet 
je uit ervaiing Vandaar je diplomatieke 
zending : is het klimaat rijp \ oo r ingrij-
pend'e struktuurveranderingen ? 

Je probeert even met een nieuw ge
kochte verfkwast. Vindt je man hem 

goed van kwaliteit ? Voornoemde hoort 
het donderen in een bekend* duitse 
stad Wrijlit vervolgens bedachlzaam d e 
glan/ende haren uit over de handfxilin. 
Vindt hem te klem. N u is het jjouw 
beurt om verbiiaisd te staan. 

's Anderendaaigs heb je méér sukscs-
Met een voo-rraad koii<Jliij.m in de gara
ge. Of je ook nog een stevige borstel 
hebt ? Je gaat dadelijk op zoek ; zO' 'n 
buitenkan^ moet j« benutten al begrijp 
j;e dat ploitsc entoszdasme niet zo bert. 
Ook ïnet liaddienije wordt van de zolder 
afgebaaiid e» imaiiniliief zegt doodkadtum dat 
hij voor 's andcicndaags veilof heeft ge
nomen. 

Je springt niet op van je stoel om nl-
vast de gordijnen door een sopje te ha
len. Nee, je blijft kalm en zegt eenvou
dig (( een rustdiig wordt'Tiet niet, al heb 
je die al lang verdiend ». He t kompli-
ment woidl vs'eggcwuifd, maar je krijgt 
toch een waarderende zoen. De volgende 
morgen wordt alles duidelijk. Tcrv\ 'jr 
je in de keuken bezig bent, heeft mon-

De olimpische spelen zijn op komst. Dat blijkt — naar het heet — uit de grote 
strooien hoed vmt éeze jonge dame. Hij heet geinspireerd te zijn op de meksi-

kaanse sombreros. 

li«f het laddertje boven »p de wagen g?-i 
sjjüird. Het pLikmateriaal staat m de 
hj.ll naast een grote stapel ZAV art gele 
papieren, affiches met een grote 2. 

's A\onds heel laat is hij teiug. Wi j 
waren de ecisten, zucht hij vo-ldaan En 
met hem hoop je hart igrondig ilat /e 
er dit keer met de grove borstel zullen 
doorgjian, dat er een serieuze schooa-
maa'k komt in het parlement. 

En hij is er gekomen. Je raan bc-
ïiliouwt het zo> 'n beetje als zijn per-
sooiinJiLjk werk. Is Biet ook wel — alleen 
•wifll jie j e eig'en, verdienste even cHMÏer-
streept zien, al bestond dit erin de pap 
te bereiden en te middernacht de hon-
gengen te spijzen. Dorstigen laven v\'as 
meestal niet meer nodig. Uren heb je 
gewacht op « de pla6,kers ». 's Moigeiis 
aï werd' je gewekt door mikrow agens. 
Je Schudde de vastslapende plakker 
naast je : « hoor, ze zijn daar ». Dan 
wou je ook nog zeggen -wie. Je luister
de vol spanning, 't Was d'e radio van de 
buren. Of je lei sjwakeloos de lepel 
neer en hief luisterend het hoofd, pas 
dan gerust als het cijfer twee door de 
stiaten galmde. Je nam tientallen keren 
de telefoon op, kribbelde alles op pa
pier en bracht alle V.U.-nieuws plichts
getrouw over. J e kinderen heb j'e eïke 
dag voorzien van V.U. stiften, V.U.-
speldjes en ballonnetjes voor de hele 
klas, juffrouw mkluis. 

Je hebt voor elke karavaan de au to 
gewassen en na elke plaktocht de kus
sens schoongemaakt. En al die tijd heb 
je niet één keer gezegd, hoe graag je zelf 
eens meegegaan was, één iiachtje maar, 
om te plakken of pamfletjes uit te de
len En je hebt gestemd, samen met d e 
viouw van de groentewinkel, tegen de 
spinnewebbenpolitiek, tegen het oud 
stof en voor de grote schoonmaak. 

T e n slotte is er ook j"e eigen schoon
maak gekomen. Je man was immers nog 
in de stemming : ontwend aan zijn ge
regeld natje en droogje, gewend aaa 
plakken, ladders bestijgen en ongewenst 
papier afhalen. Je kamers lijken nu de 
helft ruimer. Je kan weer ademen. H e t 
koper weerspiegelt je tevreden gezicht. 
Met genoegen bekijk je het gladde hou t 
van je dressoir, waar je alle stoffige 
snuisterijen hebt afgegooid. Nu staat er 
een frisse berketak met paaseieren. Oor
spronkelijk had je die uitgeblazen eier
schalen voor de kieskampanje klaar ge
lend, maar men heeft meer efficiënte 
middelen ontdekt. Het geheel is in elk 
geval lentelijk pril. Lente b innen en 
buiten. 

Je kijkt door de ramen. Heerlijk. Met
een snuif je stank van de fabriek in de 
buur t . De rook drijft voorbij. Je kijkt 
op de golfplaten van buurmans bijbouw
sel en het achterkoertje langs de ande
re kant, met de plavuizen en de was-
koord. Aan de voorkant kijk je tegen 
protserige gevels aan. Daarachter moet 
het lente zijn. Je krijgt zin om al die 
rommel op te vegen en groen te zien. 
Je vindt het plots zo nutteloos, al die 
schoonmaak binnenshuis. Omdat er 
nooit een bloeiende kerselaar voor je 
raam zal staan. 

N.M. 

http://hj.ll
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houtsnede 
van de humor 
De houtsnede heeft in Vlaanderen na een inzinking een heropleving gekend, die 
kan voortbouwen op een stevige traditie. De grafiek kan trouwens tegenwoordig 
profiteren van de zogenaamde industrial and commercial design terwijl de gele-
genheidsgrafiek eveneens tamelijk goede kansen heeft. Als zelfstandige, scheppen
de kunstvorm is er een blijvende belangstelling, ook omdat de prijzen doorgaans 
op een peil liggen, dat bereikbaar is voor meer kategorieën kunstliefhebbers dan 
voor bij voorbeeld schilder- en beeldhouwkunst, waar men vaak nogal aan de 
gekke kant toe is. Overigens vergt het houtsnijden en nog meer het etsen een 
groot geduld en een stevige technische bazis, zodat er niet zoveel knappe beoe
fenaars van dit genre zijn. Het is een ook zeer tijdrovend proces, dat niet zovelen 
aanlokt. De ontwikkeling van de fotografie en haar veelzijdige toepassingen heeft 
ten slotte geleid tot een daling van het aantal etsers, graveurs en houtsnijders 
maar grosso mode mogen we vaststellen dat in Vlaanderen de grafische kunsten 
ondanks belemmerende faktoren relatief gesproken bloeien. 

Een van de jongeren, die in het spoor 
van het vlaamse ekspressionisme, tot 
een sterke graveur en nog meer tot een 
sterke houtsnijder kan uitgroeien is 
de in 1933 te Gent geboren Michel 
Bracke, een echte gentse « strop », 
grapjas en moppentapper in de om
gang, levenslustig man wiens blijde le-
vensvizie zich in zijn werk overduide
lijk weerspiegelt. Hij borrelt over van 
ideeën, spotziek en hekelend, zonder 
boosaardigheid, met een levendige so
ciale belangstelling en een gretig oog 
voor de dagelijkse werkelijkheid, die 
hij dan samenbalt in zijn bladen, wat 
nogal eens aanleiding geeft tot het be
kende verschijnsel « te veel ineens te 
willen zeggen ». Dat leidt soms tot over-
ladenheid en een te weinig uitsparen 
van wit, in de grafische kunst een der 
hoofdstelregels van het vak. In sommi
ge bladen bewijst Michel Brï.jke ech
ter dat hij wel degelijk beseft, hoe het 
werkelijk hoort. Hij zou zich dus moe
ten hoeden voor zijn observatie- en in
terpretatiedrift en nog sintetischer te 
werk te gaan met weglating van som
mige details. Het is het klassiek ver
schijnsel van de levendig geïnspireerde 
kunstenaar, die het niet over zijn hart 
kan krijgen sommige details in zijn 
kompozitie weg te laten. Men moet 
nochtans soms van zijn hart een moord
kuil kunnen maken, dat moeten ook li
teratoren kunnen doen (die o.a. hun be
ruchte « mijn schoonste zin » moeten 
kunnen schrappen, als die « schoonste 
zin » het geheel er lelijker in plaats van 
schoner, overtuigender enz. op maakt). 

Desalniettemin beschikt Michel Bra
cke reeds over een goede « poot », ook 
als etser, waarvan « Het balkon » op 
ons het meest indruk heeft gemaakt, 
niet het minst omwille van de goedmoe
dige en volkse spot, die uit dit blad 
straalt. Spot en hekeling zijn de sterk
ste troeven van de gentse grafikus. 
Met hoeft slechts de hierbij geprodu
ceerde houtsnede « De rit naar,de he
mel » te bekijken : mijnheer pastoor 
rijdt welgemoed per fiets doorheen 
landouwen van bekoring en eeuwige 
rust en ziet zich in zijn verbeelding zijn 
konfraters vervoegen, die steevast alle
maal met of zonder heiligenaureool 
naar de hemel rijden. Dit blad zou ei
genlijk een ode kunnen zijn aan de ou
derwetse pastoors, waarvan er hoe lan
ger hoe minder te vinden zijn. Het is in 
wezen een afscheid van een tijd, die 
voorgoed of bijna achter de rug ligt. 
Wat tot een frisse satire heeft geleid 
heeft ook een diepere ondergrond, 
•waarvan de kunstenaar zelf misschien 
niet altijd bewust is. Overal vindt men 
die goedmoedige, haast levenswijze 
spot terug o.a. in de bladen die Michel 
Bracke aan het teeveekijken wijdt. De 
televisitis geeft bij hem zelfs aanleiding 
tot ongenadige spot, vooral in het ets-
blad waar hij het passieve ondergaan 
van het kijken simbolizeert in enkele 
onder de beeldenlawine ineengezakte 
en ineengeschrompelde kijkers. Hij 
schijnt het trouwens op deze vorm van 
kultuurverspreiding voorzien te hebben, 
waarvan hij duidelijk het passieve on
dergaan aan de kaak stelt. 

Als gewoon tekenaar onderscheidt 

Bracke zich door een zeer vlotte lijn-
voering en een barokke weelde, die nog
al scherp in tegenstelling staat met de 
discipline, die hij zich als houtsnijder 
oplegt en waar deze malsheid ont
breekt (wat bij vb. bij een Masereel 
niet altijd het geval is en bij wie een 
grotere eenheid bestaat tussen diens 
tekenkunst en houtsnijwerk). Enkele 
zeer mooie tekenbladen doen bepaald 
klassiek aan zo naar vormgeving als 
naar materiebehandeling. 

Met Michel Bracke is het vrij geringe 
bent houtsnijders in Vlaanderen een 
mannetje-dat-wat-in-zijn-mars heeft rij
ker geworden. De werkelijk spranke
lende ideeënrijkdom staat borg voor 
een verdere evolutie ten goede. Het is 
in deze tijd van echte en kunstmatige 
zwartgalligheid al veel dat men een 
tentoonstelling kan verlaten met de 
monkel op de lippen en waardering 
voor technische en artistieke vaardig
heid. Het ras der spotters en humoris
ten is gelukkig niet uitgestorven. 

ART MAUDIT 
Bij de zelfde gelegenheid stelt in Ca-

ryatide ook kunstschilder Henri Van-
dermoere, enveneens uit Gent (geboren 
1939 te Drongen) ten toon. Heeft Mi-

« De rit naar de hemel » van Michel Bracke, een typisch blad van deze humoris
tische houtsnijder, die qua stijl de vlaamse houtsnede-traditie volgt. 

chel Bracke vooral de spotlust van de 
Gentenaars in het bloed, Vandermoere, 
een stille, zwijgzame man, voelt de tra
giek van de vechtstad Gent in sterke 
mate aan. Deze vwlde schilderkunst, 
waar de verf als in een roes dik op het 
doek wordt gesmeerd doet hallucinant 
aan. Vandermoere is van het slag van 
een De Bruycker, de etser die zo preg
nant Gents duistere vechters- en ver
troebelde ziel op de koperplaat inkerf-
de. Het zijn gekwelde mensen, die hij 
levensgroot of nog groter op het doek 
smijt, het zijn geen fraaie stillevens of 
burgerlijke gezapige interieurs waarin 
we worden uitgenodigd, binnen te stap
pen omdat de barbaarse sfeer ons af
schrikt, de oude auto is geen gammel 
kuriositeitsobjekt doch rijdt op ons toe 
als een grimmig monster, simbool van 
een technologische heerschappij, die er 
de mens niet direkt gelukkiger om 
maakt en die de kunstenaar zonder eni
ge twijfel als een vijand beschouwt. 

Henri Vandermoere behandelt waar
schijnlijk wel de dieren met zachtheid, 
maar niet zijn werk. Hij wekt de in
druk, telkens als hij iets schildert, ten 
aanval te trekken, tegen het witte vlak 
en tegen de materie, die hij in dikke 
klodders naast en boven mekaar werpt 
of 'schiet, zodat er weerhaken ontstaan, 
die aan het geheel een ruw en weerbar
stig aspekt geven. Wijlen Jakob Smits 

Figuren op 'n uit de brand van de antwerpse Sint Pauluskerk gered schilderij 
gaan precies mee dezelfde richting als de torsende redders. 

werkte ongeveer in dezelfde trant, doch 
de opstapeling geschiedde metodisch 
en bedachtzaam en was vooral bere
kend op de lichtwaarden van het schil
derij. Vandermoere bekommert zich 
daar minder om, zijn werkwijze korres-
pondeert zeer waarschijnlijk aan zijn 
temperament en aan de blijkbaar onbe
dwingbare behoefte met verf te zeggen 
wat hij met de mond verzwijgt. Men 
heeft de indruk voor Dostojevkiaanse 
figuren te staan, waarop men zonder 
katalogus het etiket zou kunnen plak
ken van de verdoemde dichter of schil
der, de zwerver, de bedelaar. Er gaat 
een soort wervelende beweging door de
ze werken, niet alleen door de lijn, die 
de gestalten volgen doch ook door de 
hierboven aangegeven werkwijze. Sa
men gebracht verwekken beide bewe
gingen een indrxik van verscheurdheid, 
in de hand gewerkt door het sombere 
koloriet, een grauwe, versteende massa 
gelijk. 

Het werk van Vandermoere is geen 
uitstalling van miserabilisme, het is 
geen aanvaard noodlot, het is veeleer 
een verzet tegen de « noodlotsstromin
gen » — om een groot woord te gebrui
ken ... — een soort protest als gevolg 
v/e oprechte, diepdoorwerkende ge-
voelsimpuls. Al lijkt het wel anders, 
Vandermoere maakt het zich niet ge
makkelijk en het zijn toch ook niet al
lemaal rozen, die hij schiet. Hier en 
daar « verdrinkt » hij in de materie en 
gaat het vermoedelijk nagestreeft kolo-
ristisch of plastische effekt of aksent 
verloren en is het hele schilderij met
een als schilderij bedorven. 

« L'art pur » als « zuivere schilder
kunst » is vandaag de dag eerder een 
zeldzaamheid aan het worden. Men 
zoekt het in nieuwe technieken, met 
gekombineerde opbouw, de kunst van 
het glacis is weer opgedoken (we spre
ken steeds over plastische kunst, waar 
de techniek als bazis onbesproken mag 
blijven omdat ze haar primordiale rol 
vervult) er zijn allerlei procédés, die in 
vakkringen wel eens geringschattend 
worden bejegend. Een kunst als deze 
van Vandermoere is er een zonder 
truukjes, zonder kamoeflage, waarmee 
we geen understatement aan de dag wil
len leggen voor hen, die het anders 
doen, die de indirekte weg kozen en 
daarin vaak verrassend mooie en ook 
pregnante dingen tot stand brengen. 
We stellen alleen vast dat wie zoals 
Vandermoere uit tragisch levensgevoel 
schildert normaal naar een dergelijk 
« barbaarse » werkwijze grijpt. Ze is 
de direkte manier om te zeggen, wat 
men zeggen moet. Het lijdt geen twijfel 
dat Vandermoere een existentieel kun
stenaar is. De poot, de zwier en de 
scherpe uitdaging liegen er niet om. 

R.C. 
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H. CYSARZ 

''ARKADIE'* 
Aikadte zo heet de stteek van het giiehse schiereiland Peloponesos, waanan de 
naam sinomem weid met een oord van vrede en van onschuld, de streek die haar 
naam gaf aan het uoord dat hel naïeve, landelijke en vredige als begrip samenvat : 
het a-ikadische Maai met in het Aikadie dei oudheid speelt zich de roman af xmn 
Heiheit Cysarz, die als titel de naam van deze g>iek<:e landstteek draagt Heibert 
C-isaicz IS de auteur van belangnjke kultuuihistoiische, htetane en uijsgenoe op 
stel en en van bloemlezingen om van de duitse baiok Hij weikte mee aan tijd-
sclniften en nieekhladen en wij lazen van hem menig aitikel o m over Tugel, over 
K iige, ovei W'einhebei dat van een literaiie smaak en een eiiuhtie getuigde en fel 
afstak, door zijn originaliteit en duif, legen de nestioomlijnde kntiek tan het hui 
dis.e Duitsland U est zowtA als Oost 

bijer, maar ook de anti klimaks, het einde. 
Buikt)fus treft de buren. Het kind sterft 
eraan Ook A belandt in het hospitaal Hij 
geneest wel, maar daags nadat hij een nieuw 
kontrakt getekend heeft om naar het va-
deiLind teiug te keien vindt men hem in 
zijn bungalow dood gestorven aan een 
embolic. 

Het verhaal samenvatten betekent eigen
lijk het omwaaiden Want de gedachte-

lijke rijkdom van dit boek kan niet in en
kele zinnen weergegeven worden. Vanmt 
het kernprobleem : leven, dood, onsterfc 
lijkheid, wordt menig ander probleem -^ 
ook van aktuele aard — aangeraakt 

Maar niet slechts de inhoud en de dra
matische samenhang zijn belangwekkend : 
Cysaiz's proza is, m al zijn nushterheid 
poëtisch In de koele notitie van gedachte, 
gevoel en gebeuren — waarbij het gebruik, 
van de tcgenwooidige tijd de indruk van 
onmiddellijkheid nog versterkt — ligt een 
ongekende dramatische kracht, die dit ge-
dachtelijk rijke boek ook een literaire waar
de verleent die het tegen veel mode litera
tuur van vandaag gunstig doet afsteken 

Heibeit Cysarz : « Aikadien » - 272 blx. 
- DM 19,80. Hohenstaufen • Vei lag - Bod-
man Bodensee. 

Dat HeiDeu Cvsai/ d laioiu als « fiii/el 
ganger » wel eens in strijd kwam met de 
minder moedige en in het gaieel lopende 
westduitse peislui is niet ie veiuonderen 

Buiten het hierboven \eimelde uijsgeiig 
Ineiaii besdiouwtnd <n kiuisth werk 
schieel Cvsaw echui <k no^ \cihalend 
pio/a / o o m een lonian « Ncuraond » 
Met dt loniui die de titel « Aikadien » 
draagt is lii] deihalve niet aan zijn pioef 
stuk /i]n geestelijke « background > en zijn 
litei.nu vciwoivenheden staan daarenboven 
boiy DOi net teit dat een roman van zijn 
hana m ledei geval inteiessant en iezens 
w nid /al zijn qua inhoud 

Het CTegeveii mas; dan al zondei giote 
uitpiiijke spanning veilopen — al gebeuit 
61 tenslotte toch heel wat in dit boek van 
at een diib'ielt /tlfnioord en ene paar idiïli 
schc ontni leringen en lieldesveihoudingcn 
tol jc dood \an het hootdpeisonage — 
toch IS het innerlijk a;ebeuren in dit boel 
het bcHugiijksie 

Hc' hootdpeisonage is een diiits wis 
kun lii;e (een cvberneticiis) die in het arka 
disdu Tnds(hap de eenzaamheid zoekt 
Maai He weield laat hem niet los een en 
ge SC iiiLiid de mii/ikus Dennis vioegeie 

lt>ekfiidcn viKiiden gelulden dringen dooi 
tot n /ijn et 11/lamheid mensen \an de 
mtcsi V is( heiden afkomst en met de meest 
w;is h id^n tieioejicn om een zangeres 

"Hen ii>.irholooe een sonoloos^ een kunst 
i ach nu rr> en (hcmisie Hij \\ordt met hun 

piobiniKii "(koiitioiiKeid en daaidoor ook 

opgciioincii cii verstiikt in het net van on 
derliiige spanningen en verhoudingen, van 
de meest dlveise aaid Ongewild en ouwil 
lekeiirig neemt het verleden en neeuii de 
weitld hem weei op en dtingt zijn pro-
b ematiek aan hem op zoals de mensen die 
uit zijn verleden en zijn vriendenkring op
duiken in du arkadische landschap van 
Giiekenland, hem dwingen zich tegenover 
tijd en eeuwigheid ie be/innen 

Adam Ludwig Feueibacht, de c>berneti-
kus door de auteur kortweg A genoemd 
en door zijn vrienden Alf geheten verblijft 
in een arkadisch dorp in dit « ruwe een 
tl urn van de Peloponesos », met een engel
se vriend de komponist Dennis De Engels 
man gaal heen maar nu krijgt de eenzame 
\ bezoek van allerlei vrienden en beken 
icn die de teiuggetrokkene in het netwerk 
van hun onderlinge verhoudingen en pro 
hlematiek a h w veistrikken Het veihaal 
kiijgt een tragisch klimaks m de dubbele 
/elfmooid van Nadja en Tycho In de kon-
tcmplatieve rust en wijsheid van het inge 
slapen Arkadic wil de teruggetrokkene de 
sleutel vinden tot een wereld zonder vooi 
of na zonder boven of onder Inzicht in 
het probleem van leven en dood en eeuwig 
heid dat is het arkadische « Het » dat de 
man m zijn teruggen okkenheid zoekt Zijn 
eenzaamheid is « geen askese noch soeve 
leiniteit » Want er komen vrouwen in zijn 
arkadische rust de psichologe Iny, de 
kunstschildeies Angehka en tenslotte Una 
Met haai komt het goddelijke Arkadie na 

9} S L Ü I P W E S P " 
Dit boek is het literaire debuut van Georges Leroy, muziekleraar en tevens beeld
houwer boetseerder Dat hij zich ook op het lüeiatie teirein heeft gewaagd, getuigt 
loor duif en veelzijdigheid van deze in 1930 Ie Waiegem geboien leiaur aan het 
Koninklijk Ateneum te Oostende. Want zijn eeisle roman — en beginnen u ij met 
deze vaststelling — ts, zonder een meesterweik te zijn dan toch van die aard dat htf 
laat hopen voor zijn verdere literaire cranère. Wij kunnen de boekengilde De Clau-
waeit slechts dankbaar zijn omdat zij auteurs als Leioy gelegenheid geeft tot pu-
blikatie, en ons. tot kennismaking met het werk van deze verdienstelijke debutant. 

V U plakker"; op de kidtuurbladztjde ' Nou, en waarom niet ? Onze jongens in 
Detune zijn na de verkiezingen een aktie « opgeruimd staat netjes » begonnen : 
ze veiwtidcien zelf al hetgeen ze m de lange verktezingsnachten hebben geplakt 
Zo noiden twee essentiële dingen met mekaar verzoend : de eisen van de propa

ganda en die van het stedenschoon ! 

Het tema van zijn roman is zo oud als 
de straat en toch eeuwig jong de verhou
ding tussen man en vrouw en de kompli-
katies die deze verhouding vertroebelen De 
man is tandarts Renaat Deckmijn, de 
vrouw is Cecile, zijn vijfentwintigjarige 
echtgenote Hoe die twee met elkaar in 
kennis gekomen en getrouwd geraakt zijn 
en hoe dit huwelijk dan verder verlopen 
IS — verlopen ook in pejoratieve zm — ver 
nemen wij uit het verhaal der vrouw. De 
ikvoim waarvan wel eens gezegd wordt dat 
hij vaak gebruikt wordt om s schiijvers ge
brek aan objektiveringsvermogen te kamoe-
fleren, is voor dergelijke bekentenisromans 
echter ten zeerste geschikt. Teneinde de 
eentonigheid van een dergelijke biecht te 
breken wordt het verhaal van de vrouwe
lijke ik persoon afgewisseld met flash backs 
naar het verleden episoden uit de voor
bije vijf jaar huwelijk en wat er aan voor
afging De oneven hoofdstukken bevatten 
het relaas der gebeurtenissen op het ver 
haalsmoinent dat loopt van middernacht 
tot zes uur s morgens op die tragische ' 
dag waarop vijf jaar huwelijk en uit elkaar-
groeien kulmineert in een opperste daad 
van vertwijfeling bij man en vrouw De 
vrouw, geschokt door een ontstellende daad 
van haar man, werpt zich in de aimen van 
een jeugdvriend, en de man tracht zelf
moord te plegen Het eerste hoofdstuk be
gint na de escapade der vrouw, het laatste 
eindigt met de zelfmoordpoging van de 
man en de vrouw, die hem, na enige aar
zeling, redt Afwisselend worden dan de 
uren tussen haar terugkeer en de ontdek
king van het bloedende lichaam van haar 
man enerzijds en het verhaal van haar hu
welijk veiteld . hoe zij de teruggetrokken 
en schuwe jonge man leerde kennen, haar 
verhouding met de spaanse schilder An-
dies, haar zwangerschap en huwelijk ten
slotte, de geboorte van het eerste kmd, de 
ontdekking van het werkelijk vaderschap 
door haar man Kompozitie en uitwerking 
vertonen een voor een debuut zeer sterke 
beheersing van de stof en een gevoel voor 
evenwicht in de onderscheiden delen Psi-
chologisch zijn huwelijk, vervreemding en 
tenslotte vlucht der vrouw verklaarbaar en 
logisch verbonden met elkaar De onmid
dellijke oorzaak tot die ontiouw — uit 
weerwiaak of wanhoop — lijkt echter meer 
als een « deus ex machina » aangebracht 
m het verloop, en de daad zelf lijkt wel 
enigszins onwaarschijnlijk, al zijn de we 
gen der — verstoten — liefde en de reak-
ties van een gekomplexeerd schuchter maar 
verliefd mens niet zo berekenbaar : zij 
kunnen hem dan wel eens tot een < sluip-
wesp > maken ! 

Qua stijl verrast dit debuut : zowel dooi 
de « algemene sfijl > van het boek, deze 
harmonie van taal en verhaal, van inhoud 
en woord, als door de specifiek stilistische 
eigenschappen in engere betekenis. Nuch 
ter episch, krijgt het veihaal vaart zonder 

aan diepgang te verliezen — en toch is de 
taal poëtisch en beeldend in haar nuchtere 
zuiverheid 

Geoiges Leroy « De Sluipivesp » - 19S 
hlz Boekengilde De Clauwaert, Kessel Lo. 

DE ''GROTE 
SNOECK" 

Dit is de vierenveertigste « almanak van 
Snoeck ». 

Aan de eerste nummers hebben wij uit 
onze jeugd nog een vage herinnering Hij 
heeft voor een onzer uitstappen op het li
teraire terrein gezorgd (nadat we de alma
nak van Scheut en die van Averbode had
den doorpluisd). 

Karl Heinrich Waggerl vertelt ergens in 
een van zijn verhalen hoe het aanschaffen 
van de jaaralmanak op de markt in de na
burige stad steeds voor hem een gebeurte
nis was die weken, zelfs maanden daarna 
nog na welkte 

Het is anders dan bij een boek, dat men 
uitleest en wegzet, anders dan een tijd
schrift of illustratie waai in men de rubrie
ken leest die je inteiesseren, om ze daar
na op de stapel te leggen 

De huidige vorm van de « grote > Snoeck 
maakt het mogelijk, deze almanak ergens 
bij de hand te hebben op de boekenplank, 
en de verscheidenheid van de inhoud maakt 
de keuze niet moeilijk voor alle stemmin
gen en graden van ontvankelijkheid Wij 
gaan de inhoud niet opsommen, noch de 
auteurs. Bomans en Walschap, Ruyslinck 
en Mana Rosseels, Jos Van de Loo en An
dre Demets zijn slechts enkele namen. 
Gaarne willen wij echter de aandacht ves
tigen op een stuk van Joos Florquin, « Mek-
kie, de televisie en het Nederlands J> waar
in de leider van het « Hier spreekt men 
Nederlands» team vertelt over heden en ver
leden en o m. het ook over zijn jeugd in 
het AKV.S. heeft : 

« Als men ooit de geschiedenis van het 
A K V.S. zal schiijven, dan zal men moe
ten konstateren dat deze organizatie voor 
de Vlaamse jeugd van die tijd een grote en 
unieke school v n idealisme is geweest En 
van zuiver en dus onbaatzuchtig idealisme, 
want ze was zeker niet te gebruiken als 
springplank om in het land carrière te ma
ken 2>. 

De almanak kost dertig trank, is handig 
uitgegeven en rijkelijk geïllustreerd met 
taliijke interessante bijdragen 

Snoeck's literaire almanak i ooi ISoord en 
Zuid 1968 30 fr. - Uitgeverij Snoeck en Du-
JU - Gent. 
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« Manmad of de stille revolutie •», dokiinienlaiie 
Biussel Nederlands, 14 apnl. 

over India. 

F I L M : M A D A M E C U R I E 

Het fianse natuur- en schei-
Icundigenechtpaar Pierre en 
Marie Curie vestigde in 1898 de 
aandacht van de ticle weten
schappelijke wereld op zich 
met de ontdekking van het 
radium, een zilverwit radioak-
tief metaal dat in de genees
kunde wordt aangewend om 
huidziekten eil gezwellen te be
stralen. In deze amenkaanse 
biografische film krijgt u het 
verhaal van hun ontdekking te 
zien. Maria Sklodovska — de 
latere mevrouw Curie — stu
deerde als poolse wis- en na
tuurkunde aan de parij se Sor-
bonme en bleek een geniale we
tenschapsvrouw te zijn. Eens 
getrouwd met Pierre Curie be
sloot liet joirge ,paar ;z.ich hele
maal te wijden aan de ontdek
king van een geheimzinnige 
straai die door pekblende ©f 
uraniet wordt uitgezonden. In 
alles behalve gunstige omstan
digheden zetten zij maand na 
maand hun opzoeloingen ver
der, en tenslotte met sukses. 
Waaaiieer an 1906 Pierre Curie 
bij een ongeval om het teven 
komt, zet zijn vrouw hun le
venstaak alleen verder. Beide 
gelee»-den kregen de Nobel-
pr.iji. 

Maandag 15 april ©ra 15u40. 
{Brussel Ncid.). 

W A A R O V E R M E N 

MOET SPREKEN... 
Wiij Teven in een welvaart

staat. In tegenstelliiig met de 
bevolking uil de zogenaamde 
ontwikkelingslanden kennen 
wij een bescliaving van over
vloed. Torenhoge luk&ieuze f lat-
gebomwem, hipei moderne \'er-
kecrsmiddelen, een steeds 
meer uitbreiding nemende ont-
spanniiigsindustue, een isvgfijn 
geoiganizecrde sociale wetge
ving aijji zovele sim,ptoraen 
hiervan. Niettemin bestaan er 
in bjjna elke stad en gemeente 
van ons land nog kiotwonm-
gen, zieke plekken waaiover 
n>en liever met spreekt en 
waarnaar toeristen zelden hian 
schreden richten. Deze doku-
menlaire van Piet Van de Sijpe 
hangt een schetsmatig beeld op 

van de huidige problematiek 
der krotwoningen. In het wo
ningpatrimonium onderschei
den deskundigen t"wee grote 
kategorieën : goede en slechte 
woningen; deze laatsten kun
nen ofwel nog verbeterd wor
den ofwel niet meer. In het 
laatste geval spreekt men van 
krotwoningen. 

Ontstaan in het begin van de 
19e eeuw, ten gevolge van de 
industrializering, betekenen ze 
nu een toevluchtsoord voor hen 
die de evolutie in de maat
schappij met kunnen volgen : 
de zogenaamde anders-maat-
schappelijken. Heel wat fakto-
ren kunnen ertoe bijdragen om 
van iemand een krotbewoner 
te niaken : kriminaliteit, ge-
zinskonflikten, financiële moei
lijkheden. Ontstellend hoog is 
het aantal bejaarden dat op 
dergelijke erbarmelijke manier 
behuisd ds : niet alleen hun be-

Onze selektje 
ZATERDAG 13 APRIL 

21 3 5 BRUSSÏL N E D . 
E C H O 

2 0 . 3 0 BRUSSEL F R A N S 
THE G L E N N MILLER STORY 
F i l m wan A n t h o n y M a n n m e t J a m e s 
S t e w a r t 

ZONDAG J4 APRIL 

18 .55 BR"USSEL N E D . 
C A L A N D A 

F i l m r e p o r t e g e v a n J u a n L u U B u n u e t 
o v e r d e G o e d e V n i d a g - f o l k l o r e i n 
e e n S p a a n s d o r p 

21 .55 BRUSSEL N E D . 

M A N M A D O F DE V R E E D Z A M E RE
V O L U T I E 
D o k u m e n t a r r e 

20 3 0 B R U S S a PRAMS 
LE B O U L A N G E R DE V A L O R G U E 
F i l m v a n H e n r i V e r n e u i l m e t o a 
F e r n a n d e l 

20 .45 BRUSSEL F R A N S 
DIEU A BESOIN DES H O M M E S 
F i l m v a n J » a n D e l a n n o y m e t f i e r r « 
F resnay 

MAANDAG J5 APRIL 

21 00 BRUSSEL FRANS 
SALUT ISRAEL « SHALOM > 
Varr t te-programma. 

perkt inkomen vormt een oor
zaak, velen deinzen er voor te
rug in een bejaardentehuis te 
gaan wonen, omdat zij er zich 
ontworteld zouden voelen. 
Wordt van overheidswege iets 
ondernomen om verbetering te 
brengen in deze toestand ? Het 
antwoord luidt bevestigend : 
krotten worden gesloopt, nieu
we sociale woningen worden 
gebouwd, staatstussenkomsten 
onder allerlei vormen verstrek
ken hulp aan minder begoeden: 
premies, toelagen en vergoe
dingen. Het Nationaal instituut 
voor huisvesting maakt ook re
gelmatig studies. Ondanks al 
deze inspanningen blijven de 
krotwoningen welig tieren, te
meer daar er door de veroude
ring van de huizen altijd nieu
we bijkomen. Onze woning
bouw zou met reuzenschreden 
moeten toenemen, en tevens 
zou het probleem van de we
deropvoeding van de anders-
maatschappelijken behoorlijk 
moeten worden aangepakt : 
een krot bewonen impliceert 
immers een bepaalde geestes
gesteldheid. En al deze proble
men krijgen een des te drin
gender karakter wanneer men 
hierbij voor ogen houdt dat de 
gevolgen verstrekkend zijn : 
slechte woonvoorwaarden zijn 
een onrechtstreekse oorzaak 
van ziekten, zowel fizisch als 
moreel, en leiden tot overvolle 
gevangenissen, sanatoria en ze
nuwinrichtingen. 

Woensdag 17 april om 20u25. 
(Brussel Ned.). 

C A L A N D A 

Voor zijn filmreportage Ca-
landa kreeg Juan-Luis Bunuel 
zoon van de grote spaanse re
gisseur Luis Bunuel, die bij de
ze filmbeelden trouwens kom-
mentaar verstrekt, de grote 
prijs op de Internationale da
gen van de korte films te 
Tours. Calanda is een filmver
slag over de goede-vrijdag-fol-
klore in het gelijknamige 
Spaanse dorp dat in de buurt 
van Tcruel is gelegen. Elk jaar 
wordt daar tijdens de goede 
week,, aaar een eeuwenoude 
traditie, een vreemd schouw
spel opgevoerd. Het evangelie 
verhaalt dat, toen Kristus 

stierf, de natuurelementen in 
alle heftigheid losbarstten. In 
Calanda herdenken mannen, 
vrouwen en kinderen op hun 
manier het beven van de aarde 
en gerommel van de donder : 
vanaf goede vrijdag rond het 
middaguur slaan in het dorp 
de trommels en tamboers om 
pas te zwijgen op zaterdagna
middag. En intussen trekken 
eindeloze processies door de 
straten. 

Regisseur van de prent is 
Juan-Luis Bunuel. Kameraman 
was Jacques Renoir. 

Op zaterdag 14 april om 
18u55. (Brussel Ned.). 

EEN DAME UIT DE 
PROVINCIE 

Wonderlijk is wel dat deze 
eenakter van zestig minuten, 
van de russische auteur Iwan 
Toergenjew, helemaal niet ver
ouderd is, hoewel de geschiede
nis zich meer dan honderd 
jaar geleden afspeelt in een 
vreemd land. Integendeel, de 
tekst van Toergenjew tintelt 
van humor en is levenswarm, 
alsof hij gisteren geschreven 
werd. Toergenjew schreef zijn 
« Dame uit de provincie » in 
1850 en oogste er een overdon
derend sukses mee. Nochtans 
is de intrige heel eenvoudig. 
Een vrouw van tegen de dertig, 
allerbekoorlijkst en muzikaal 
bovendien, heeft maar één 
groot verlangen : weg te ko
men uit de saaiheid van haar 
afgelegen woonplaats en opge
nomen te worden in het veel 
meer afwisseling biedende le
ven van wat toen nog Sint 
Petersburg was. Daarin slaagt 
zij tenslotte, niet zonder het 
charmante aanwenden van de 
vele geheime wapens waarvan 
vrouwen het fabrieksgeheim 
schijnen te bezitten. 

Dinsdag 16 april om 21 u. 
(Brussel Ned.). 

MANMAD OF DE VREED
ZAME REVOLUTIE 

Wanneer in Europa en de 
Verenigde Staten over hulp 
aan ontwikkelingslanden wordt 
gesproken haalt men weleens 
de schouders op, met de bewe
ring dat het toch allemaal wei
nig of niets helpt. 

DINSDAG 16 APRIL 

21 00 BRUSSEL NED. 

EEN DAME UIT DE PROVINCIE 
Humoristische eenakter door Iwan 
Toergenjew vertaald dooor Charles 
B. Timmer. 

21.00 DUITSLAND I 

SCHMUTZIGE HAENDE 
door Jean-Paul Sartre 

WOENSDAG 17 APRIL 

20.25 BRUSSEL NEO. 

KROTWONINGEN IN ONS LAND 

Ookument-aire van Germaine Di ick-
hoff 

21 05 BRUSSEL NEO. 

ZWARTE VRIJDAG 

Ver f i lmd tv-spel met o m. Paul 
Hof fmann en Curd Jurgens. 

DONDERDAG IS APRIL 

2 0 . 2 5 BRUSSEL N E D . 

HET N I E U W E P A R A D I J S 

Een t h r i l l e r m 3 d e l e n d o o r A r d e n 
W i n c h . 

VRI)DAG 19 APRIL 

20 25 BRUSSEL NEO. 
TRIPTIEK Jll 
Kleinkunstprogramma. 

21 35 NEDERLAND I 
FARCE MAJEURE 
Satirisch programma. 

Vlaamse T. V. 
ZATERDAG 13 APRIL 
16 00 - Het Corsikaans ovont i iur vcfn 
Poly — 16 15 : Speurtocht tn het ver
leden : Mary Stuart , koningin von Schot
land — 16 45 tö t 17 45 . Paspoort voor 
Mexico (V) — 18 55 Zandmannet ie 
— 19 00 . Luceof — 19 30 : Dieren m 
het Alpengebergte — 19 52 : Medede
l ingen - Hier spreekt men Nederland^ 
— 20 00 : TV nieuws — 20 25 ' D e mu-
ziekkampioen — 21 35 : Echo — 22 05 
Mannix ; Tongo — 22 55 . TV-nieuws 

ZONDAG 14 APRIL 
10 00 Protestantse Kerkdienst vanuit 
de Michaelskirche te Hamburg — 1 1 00 
t o t 1 1 55 Ponti f icale mis vanuit de 
kathedroal te Sankt Gallen — 14 35 : 
Midas — 15 00 Het geheim van het 
gestolen halssnoer De gevaarl i jke t u n 
nel —- 15 15 Binnen en bui ten — 
17 ! 5 Concerto voor viool in a van 
Wol tgong Amodeus Mozar t — 18 30 
Klom klem kleutert)e — 18 55 " Salon-
da Filmreportage wcxr\ Juan Luis Bunuel 
— 19 15 Piste — 19 55 * Mededelin
gen — 20 00 . TV nieuws — 20 15 : 
Sportweekend — 20 40 De Barbier van 
Sevilla opera bu f fo wan Gioacchino Ros-
stni — 21 55 Nanmod of de vreedzame 
revolutie Documentaire — 22 35 : TV-
nieuws 

MAANDAG 15 APR4L 
15 00 . Het Corsi-kaans avontuur 
Poly — 15 15 Zee- en havenliedjes 

von 
. ~-, . ̂  .^ - ^ ^ ^.. . , „ , , ^v.,es 
15 40 t o t 17 40 ModoiT»e Cune Bio-
orat iscbe f i lm —• 18 25 Posse Portout 
— 18 55 : Zondmannetfe — 19 00 : 
Darwin ^ n de Gotapogos Eilanden — 
19 27 . Vergrootglas op de postzegel — 
19*^2 • Openbaar kunstbezit — 19 52 : 
Mededelingen - De Weerman — 20 00 : 

En nochtans kunnen zich on
verwachte verrassingen voor
doen : dat bewees de spaanse 
jezuïet Vincent Ferrer die er 
na een titanenwerk van zeven 
jaar in het indisch dorp Man
mad, in geslaagd is Indiërs en 
Europeanen te begeesteren 
voor een gezamenhjk land-
bouwprojekt dat niet alleen in 
gans Indié opzien baarde maar 
ook in de Verenigde Staten, en 
de voorbode kan zijn van een 
hele ekonomische omwente
ling. Onder impuls van een 
sterk samenhorigheidsgevoel 
waarin maar weinig meer te 
bespeuren was van kastegeest 
en kerkelijk zendingsbewust
zijn, hebben Hindoes en kriste-
nen in Manmad een stille maar 
diepgaande revolutie bewerkt. 

Zondag 14 april om 21u55. 
(Brussel Ned.). 

« Madame Curie », biografische 
film met Green Garson. Brus
sel Ned., 15 april. 

DINSDAG 16 APRIL 
15 45 • Het Corsikaans avontuur van 
Poly — 16 00 Wielrennen Rechtstreek
se reportage von een doortocht, laatste 
ki lometers en aankomst van de wieler
wedstri jd Gent - Weveigem — 16 35 : 
Tienerklanken — 17 35 to t 18 25 ' Wa l l 
Street Documentaire — 18 55 : Zand 
mannetie — 19 35 : Kwort-Eef je — 
19 52 : Mededelingen - Hier spreekt 
men Nederlands — 20 00 ' TV-nieuws 
— 20 25 • «rograf ie (VI) — 21 00 • Een 
dame lut de provincie Humoristische 
eenokter — 22 00 * Vergeet met te 
lezen — 22 35 : P/-n ieuws 

WOENSDAG 17 APRIL 
16 00 . Het Corsikaans ovontuur van 
Poly - ^ 1'6 15 Tienerklanken presen
teert : Europa Contot •— 16 40 t o t 
17 40 : T-eJevisum — 18 55 Zandman-
netjc — 19 00 • Israëlitisch godsdien
stige ui tzending •— 19 35 « Lente ». 
Poëtische documentaire — 19 52 Mede
delingen - De Weerman - — 2 0 00 TV-
Nieuws — 20 25 Waarover men moet 
spreken * Krotwoningen in ons land —-
21 05 : Zwarte Vrtjdag Ver f i lmd tv spel 
— 22 25 : TV-nieuws 

DONDERDAG 18 APRIL 
16 00 Het Corsikaans avontuur van 
Poly —• 16 15 De dodende straal Avon
turenf i lm voor de jeugd •— 18 25 Pas-
se portout — IS 55 Zondmannetje — 
19 00 Zorro Qumtarro, de herbergier 
— 19 25 Tienerklank«n — 19 52 : 
Mededelingen - Hier spreekt men Neder
lands — 20 00 TV nieuws — 20 25 : 
Het nieuwe papadijs Thril ler in 3 delen 
— 21 15 . Verover de aorde In den be-
gmne ^ — 22 05 . Premiere —• 
22 40 TV-nieuws 

VRIJDAG 19 APRIL 

TV nieuws 20 25 : Wilde Liefde 
Muzika le f i lm — 22 15 * Gostprogram-
ma ' De Socialistische aedachte en actie 
— 22 45 : TV-nr*>iii»« 
ma —^ 
— 2 2 45 ; TV-nreusys. 

16 00 ; Het Cors 
Poly — 16 15 to t 
twee revolverhelden 
Zondmannetfe — 
von de schaterlach 
wat m ? — 19 35 • 
Mededelingen - De 
TV nieuws — 20 
21 00 Fi lmtribune 
— 22 20 to t 23 10 
Doe urnen t-ot re. 

koans avontuur von 
17 05 Tania en de 
Jeugdfi lm — 18 55: 

19 00 Filmmuseum 
— 19 20 : Z iet u er 
Zoekl icht — 19 52 : 
Weerman — 20 00 : 

25 Tr ipt iek l i l — 
— 22 1 5 • TV-nieuw» 
; Mank ind Tomorrow. 
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N E W LOOK 

De verleden zondag gespeel
de Nederland-Belgiè was be
langrijk voor twee zaken. 

Ten eerste omdat de Rode 
Duivels een nieuwe taktiek pro
beerden. Ze zouden ook gaan 
spelen met een « libero », een 
opruimer, spelend achter de 
verdedigmg om — wat er nog 
aan « vijanden » mocht door
breken —• weg te vegen. Per
soonlijk houden we niet van 
dat sisteem, maar het is tegen
woordig mode in het interna
tionaal voetbal. Begrijpelijk 
dus dat de Belgen, met de we
reldkampioenschappen in het 
verschiet, bijna verplicht zijn 
het ook aan te leren. Ze zijn 
voorlopig nog aan de eerste 
lesjes toe. De wedstrijd heeft 
hoogstens aangetoond dat de 
mogelijkheid « er in zit ». Ten 
tweede werden verschillende 
nieuwe spelers opgesteld. Over 
het algemeen zijn ze niet tegen
gevallen en dan zeker Polleunis 
niet. Nieuwe spelers veronder
stellen vermindering van ho
mogeniteit. Dat was goed 
merkbaar zondag, zowel bij de 
Nedei landers als bij de Belgen. 
Maar vermits de nieuwelingen 
niet tegenvielen, moet ook de 
mogelijkheid bestaan er een 
homogeen geheel van te ma
ken , 

Zowel voor het verwerven 
van de nieuwe taktiek. als voor 
het samenbinden van de spe
lers tot een sterke ploeg, lijkt 
hard en ernstig werken ons de 
eerste noodzaak. 

W A R E KAMPIOEN 

Eddy Merckx won verleden 
zondag de wielerwedstrijd Pa
rijs — Roubaix De inrichters 
hadden gezocht naar een par
koers waarop individuele 
kracht, meer dan de samen
werking in de ploeg en de tak 

tische maneuvers, van door
slaggevende aard zou zijn. Ze 
zijn erin gelukt dat te vinden. 
In die moeilijke wedstrijd over 
de « kinderkoppen » heeft 
Merckx bewezen, het niet al
leen van zijn ploegmaten te 
moeten hebben. Tegen het ein
de van de koers ontsnapt met 
drie andere renners, waarvan 
Bocklant moest lossen. Ward 
Sels (weer hij) wegens pech 
wegviel, en die niet konden bij
gehouden worden door een ver
woed achtervolgende Gode-
froot, reed Merckx de laatste 
twintig kilometer samen met 
Herman van Springel. Ze de
den het uitstekend onder hun 
beidjes. Op de wielerbaan, in 
een spannende slotfaze, toonde 
Merckx zich iets sterker dan 
zijn vriend en hij versloeg hem 
in de spurt . 

Eddy Merckx blijft de ware 
wereldkampioen. En onze land
genoten, die de eerste vijf 
plaatsen bezetten, de koningen 
van de wielersport. 

PRIMA H U M S E E K 

Als één van de twee keepers 
van onze nationale UEFA ploeg 
reisde Freddy Verhelen uit 
Humbeek mee naar Aix-en-Pro-
vence. 

We weten niet of het al eer
der gebeurd is dat een speler 
van een klein provinciaal klub-
je voor een nationale selektie 
werd opgeroepen, maar we vin
den het verdomd fijn. Het 
moet méér gebeuren. 

Hoe Humbeek ondertussen 
zijn plan trekt, weten we ook 
al niet. De Freddy schijnt hun 
enige behoorlijke keeper te 
zijn. Dat het klubje de jongen 
toch die kans van zijn leven 
wou gunnen, stellen we zeer op 
prijs. 

Het schijnen tegenwoordig 
de kleintjes te zijn, die het 

voorbeeld geven. Ten derde ap-
preciëeren we het ten zeerste 
dat men Freddy ook heeft la
ten spelen — al was het niet zo 
best — tegen Zwitserland en 
hem niet op het bankje liet 
zitten zoals tegen Israël, ten 
voordele van Meert, « Ie fils 
d'Henri » zoals « Les Sports » 
er nu al tweehonderd keren 
verduidelijkend heeft aan toe
gevoegd. 

JIM WAS R U K 
Wij zijn tegen autokoersen, 

ondanks alle begrip voor de 
« lonen » van de piloten en de 
noodzaak (voor de veiligheid 
van de miljoenen gewone 
« krabbers » als wijzelf) van 
testen en proeven, die wij in de 
autorennen welwillend willen 
herkennen. 

Zij kosten o.i. veel te duur 
aan mensenlevens en meer dan 
100 doden in een paar jaar is 
die versnelde vooruitgang toch 
niet waard. 

Nu is Jim Clarck — een voor
zichtig piloot — weer veronge
lukt. De tweevoudige wereld
kampioen en overwinnaar in 
zowat alle grote wedstrijden is 
te Hockenheim over de kop ge 
gaan. Hij reed aan een snel
heid van om en nabij de 250 
kilometer. Voor de rest... stilte. 

Wij blijven gekant tegen alle 
beroepen waarin mensen hun 
leven inzetten in ruil voor geld, 
hoeveel dat ook is. Ook Clarck 
was rijk. 

Maar welke zin heeft dat ad-
jektief naast dat imperfec
tum ? 

« OPEN » 
U herinnert zich misschien 

nog dat wij het hier enkele 
maanden geleden hadden over 
de « open » tenniswedstrijden 
die de Britten willen inrichten, 
d.w.z. wedstrijden waaraan te

en Van Springel kort voor dat de eindspurt in deze zwa
re Parijs-Roubaix werd ingezet. 

gelijk amateurs en profs mo
gen deelnemen. De internatio
nale bond — met een steeds 
achterlopende klok — die nog 
steeds de bokken van de scha
pen poogt te scheiden, was heel 
verontwaardigd en dreigde met 
zware straffen. 

Het was natuurlijk maar 
praat. Er is zopas een kongres 
geweest te Parijs, waarvan de 
besluiten ons eigenlijk niet zo 
heel duidelijk zijn, maar 
waarvan we toch twee zaken 
menen gesnapt te hebben. 

Ten eerste dat men een kate-
gorie tennisspelers zal oprich
ten, een soort « betaalde ama
teurs » die men, al naar het 
profijt, mag aanzien als ama
teurs of als profs. Wel handig, 
nietwaar ? 

Wat ten tweede de open tor
nooien betreft, wel, die zal men 
in bepaalde gevallen mogen in
richten, maar men moet het 
eerst vragen. 

De uiteindelijke straf van de 
Britten is dus dat ze ... gelijk 
kregen. 

NIET TEGEN 

Eeti lezer xnangt ons vrieitdHijk 
doch xilfikaj : ual hebt gt] tegen 
Merckx ' 

Heuel, meneer even vtakaj en 
rechiut . ttiets. Integendeel, wi] vin
den Merckx een stinpatiek en be 
i(haafd mens En wij vinden hem 
vooial een « kei » m ujn vak, een 
goed rennei. 

Wi] hebben niks tegen Meickx, 
maai wet een en ander tegen ivat 
met en lond Edd\ gebenit. 

Zo hadden unj u<ai tegen de ma
ntel waai op zipi hini'elijk geoigani-
zeeid zins — als we daai nog even 
mogen '.>p teiuglwinev om iets duide-
h-jk te maken — zoals men leeet »n 
hel Flans En dit ondanks het feit 
dat zowel hij ah zipi dame van 
Vlaamse ajkomsl ztiii En wat e dat 
dan noo m stilte gebeuld we zouden 
zeggen u e hebben er geeyi zaken 
mee. Maai met de nichtbaaihetd die 
aan het liuwclqk gegeven ueid, kon 
men ei met aan x oorbijgaan Vooi de 
vele kleine — en giote — luiden die 
in dit land en mcei bepaald tn Bins 

set hard vechten voor vlaams recht 
en biood, ivas de fianse trouxveu] 
een vernederende klap die stevig aan
kwam Ook de tveeiL*jts kwam haid 
aan, en dal heeft Meickx ondeivon-
den. 

Och, hijzelf was daaiin met de 
giote scliuldige, daarvan zijn we over
tuigd, fit] heeft zich gexooon lalsn 
maiieaviaren, wat zelfs vii] begiijpe-
lt]k IS gezien de omstandigheden Zijn 
entouiage heeft hem misbruikt en In] 
heeft de kous op de kop gekiegen. 
Hl] heeft er achteiaf, zegt hi] toch, 
spijt van gehad. En dat kan wel zi]n, 
iiant hl] moet toch ook ivelen dat hij 
het Vlaamse publiek nodig heeft en 
dat zelfs hi], wereldkampioen en al 
wat men maar wil, valt als een steen 
ah het vlaiiime publiek hem laat val
len 

Dal J5 een 
Il Ï; xieigeien, ten tweede, mee te 

ü>ien aan om het even xvelke peiso-
iienkiiltiis en de man die daarvoor 
op dit ogenblik tn België meest m 
aaunieilpng komt, is Eddy Merckx. 

Titels als « een god in de hel > bo
ven een stuk luaarin te lezen staat dat 
Meirkx de wieleixuedsliijd Parijs -
Roubaix xvon, vinden xuij smakeloos 
en infantiel. Maar dat xve daai aan 
niet meedoen, wil dat zeggen dat xvij 
daarom de man die er het vooixüeip, 
het slachtoffer van is, minder pi ij
zen ? 

Wi] hebben eeibied voor Merckx, 
als mens en als koeieur. Dal hij meit 
zo haid hi] kan met de riemen die 
hi] heeft, is normaal. Hij zou dom 
zijn als hi] het niet deed. 

Maar als men ons piobeert te ox'er-
tuigen dat zijn piestattes van hoge 
menselijke waaide zijn, verrijkevcl 
voor hel mensdom en dies meer, dan 
zeggen mj neen Om het met een 
scheef vooibeeld te zeggen • wij vil
len even veel eerbied hebben voor 
Meickx als voor Luthei King, maar 
niet evenveel vovr Merckx' koeiseu 
als voor de zaak xuaarvoor King 
stieif, xvant de eeiste behoort tot h-'t 
domein van de georganizeerde ont
spanning met kommerci'ele inslag, en 
de txveede tot de algemeen menselijke 
strijd om rechtvaardiglieid, xvaaimee 
men zelfs krtstendom, humanisme, so
cialisme en noem maar op kan >n 
velband brengen. 

Wanneer men nu poogt ons 
Meickx te veikopen en King onder 
de toog weg te moffelen — en xvij ge
loven dat men dat inderdaad pro

beert — dan xvijzen tce Merckx af. 
niet om hemzelf maar om xvat hij ver-
tegenxvooi digt. 

Het derde dat xvij tegen Merckx 
hebben, is nog moeihjkei te ekspliks-
len. 

Het gaat hier niet om de mens die 
Eddy IS, maar over de Eddy zoals hij 
ons te kcA)p aangeboden xvordt. Op 
de foto's, in de magazines, tn de pu
bliciteit, in de TV, in de kianten. 

Men probeert die van natuie een
voudige en simpatteke jongeman op 
alle mantel en op te hijsen lot « ve
dette », zoals men xierxuacht dat vol
gens de mode van deze tijd een ve 
delte moet zijn, lopen, spieken la 
chen en reageien. 

Tegen die vedette hebben xve wat, 
namelijk dat hl] voor ons part geen 
mens is, maar een komniercieel pi*) 
dukt. Dit blad heeft er al genoeg op 
gewezen dat de « smile » van Omer 
het niet meer deed, omdat de men
sen er een giijns achter xveten. 4ls 
men verder gaat Eddy al die Item 
vreemde allures aan te meten, zal het 
publiek hem ook eens laten vallen. 

WIJ kunnen met blijven houden 
van iets dat ons alleen maar versierd 
en « gepaleerd » tegenstraalt. Wi] 
kunnen alleen houden van mensen. 

Ziezo, beste lezer, xve hopen duide
lijk te zijn : xvat xve tegen Merckx 
hebben, is dat xoat niet fiijzelf is, maar 
de te koop aangeboden bijkomstig
heden. 
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Z W I J G T O C H M A N 

De bi-itse atleet Alan Simp
son is bij liet blad « The Peop
le» te biechten geweest. Op het 
verduldige papier van de krant 
onthulde hij dat hij destijds 
een atletiekwedstrijd won, 
dank zij spuitjes amfetamine. 
En nu heeft hij daarover zo
veel wroeging dat hij de toen 
gewonnen « madolles » wil te
ruggeven, vermits hij ze toch 
op oneerlijke wijze won. 

Voor ons part mag mister 
Simpson ze rustig houden. 

Hij heeft er niemand meer 
kwaad mee gedaan dan zich
zelf. Een paar schijfjes blik als 
vergoeding voor dat kwaad is 
niets te veel. 

Sommigen vinden het fijn 
dat hij dat allemaal zo open
lijk zegt. Wij hadden het fijner 
gevonden als dat enkele jaren 
vroeger gebeurd was, en nog 
fijnst als hij helemaal gezwe
gen had. 

Die waardeloze medailles nu 
willen ruilen voor een bom (?) 
geld door die zogenaamde kon-
fidenties, het maakt helemaal 
geen indruk op ons. 

De hele mister Simpson en 
de hele « People » evenmin. 

niks weg. Boeiende lektuur, ef-
fenaf. 

Rik en Ed spelen goed mee 
en delen welgcmutst klinkende 
muilperen uit in eikaars rich
ting. 

Het heeft allemaal geen be
lang. Het behoort tot de stiel 
(zegt onze nonkel Georges, en 
dat is een oud-koereur). 

Feit schijnt wel dat de jong
ste, Merckx, het er aardig van 
op de « zeningskes » krijgen, 
wat de oude Van Looy grinni
kend gadeslaat. 

Tipische is toch wel dat 
Meickx blijkbaar niet kan win
nen met van Looy in de buurt, 
en verleden zondag, als ouwe 
Rik niet aan zijn wiel hing. Pa
rij s-Roubaix won. 

Of de renners veel gaan win
nen bij hun « kweddelen » we
ten we niet. We denken dat ze 
er wel mee stoppen — en de 
gazetten met hen — als ze on
dervinden dat die « hambras » 
het bij het publiek niet meer 
doet. En dus niet meer « op
brengt ». 

\9 

^^novarlE 

Een (zeldzame) fhts van Van Himst tijdens de wedstiijd Hol-
land-Belgié verleden zondag. 

WAT ZOU ZIJ DOEN 
ZONDER TANOEN ? 

« Z E N I N G S K E S » 

Er wordt tegenwoordig veel 
ruimte en inkt verkwist aan de 
« rivaliteit » tussen Merckx en 
Van Looy. In alle bladen geven 
de joernahsten katoen. En in 
alle bladen geven de suppor
ters hun uiteraard nog veel des
kundiger mening gratis voor 

NOG MEER ? 

In een vraaggesprek met 
« Sport 68 » verklaarde de heer 
Hoste, voorzitter van de « li
ga » (vereniging van de grote 
voetbalklubs) : « Indien be
paalde spelers de laatste jaren 
bij de Rode Duivels minder 
goed presteerden dan in nor
maal klubverband, dan moet 
dat in eerste instantie toege
schreven worden aan de scha
mele financiële vergoedingen 
die met een selektie in het na
tionaal elftal gemoeid zijn ». 

Naar het schijnt verdienen 

onze nationale ploegen toch 
een 50.000 fr. per jaar. Is dat 
zo schamel ? Wij vinden dat, 
eerlijk gezegd, genoeg. Vooral 
omdat we zien dat in verschil
lende landen weer gepleit 
wordt voor het verminderen 
van de vergoedingen, omdat 
optreden in de nationale ploeg 
weer een erezaak moet worden 
zoals het dat altijd gebleven is 
in Engeland, nochtans een seri
eus stukske op ons vooruit in
zake professionalisme en noch
tans winnaar van de laatste we
reldbeker. 

Wij gunnen de jongens ge
rust hun centje, maar we den
ken toch dat meer rezultaat te 
verwachten is van hen die het 
het klinke dan ouderwets, wil
len doen voor de eer. 

Groepen en maatschappijen 
allerhande I!I 

Speciaal voor U bedacht. 
IEDER DORTMUNDER 

THIER BRAU HOF 
kan U op ieder 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. 

WÊNTELPOORT 

type ALUGA 

I n l i c h t i n g e n ter plaatse 

THIER BRAU HOF 
Leuven Tel . ( 0 1 6 ) 4 6 3 1 1 

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

A n t w e r p e n Te l . ( 0 3 ) 3 1 2 0 3 7 

DE KLAROEN 
Aalst Tel. (053)22853 

Standaarduitvoering 
Poort gans in aluminium. Omlijsting B R E V E T 
m gephosfateerde staalplaat. o o n f » o 
Zeer lichte bediening. Z O U y O 
Automatische sluiting. 
Voordelige prijzen. 

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

Z O N H O V E N * 
Weierstraat, 2 - Tel. 011/132.31 & 132,36 

BRILLEN 
Laatste modellen 
Degelijk aangepast, door 
gediplomeerde optieken 

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

CONTACTLENZEN 
Gespecial izeerde d i e n s t 
Gedtpl. Spec. Van Pottelbergh 
• KOSTELOZE DOKUMENTATIE -

Voo r afspraak : 

Tel (053)28870 
Zonder verbintenis. 
Volledige terugbetaling 
van slle zlekenbonden. 

LEDEN : 10 % KORTING 1 

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

iwvarit 
DE NIEUWE 
TANDPASTA 

op basis van azuleen 

i navmnt 
Is gewaarborgd zonder zeep 
of glycerine, die maken uw 
tandvlees immers week. Hel 
azüleetf beschermt "ftgen 
t^dv leesblóêt fen en •ont
stekingen en (loudt uw 
t a n d v l e e s k e r n g e z o n d nmmHt 

bij uw winkelier 
WINTERGREEN 1- STOER Ét FRIS 

'^m^-' 

ZACHT AROMA 

- • •^••• 'k-K^+^-K^'X^^^^^^] 

JDe Belgen hebben groot geli jk... 
zij verkiezen 

ïïJiirftmkm 
Ja, 't is de deelstaat van Du[tsland, die door de Belgen het meest 
bezocht v/ordt, In één etappe kurit U gem^kkehjlj ai deze prach
tige streken bereiken: Zwarte Woud, Bodenmeer, Neckartal, 
Zwabische Alb, Land van Hohenlohe . . . Er wachten O onvergete
lijke reisroutes: Schwarzwaldhochstrasse, Burgenstrasse, Ober-
schwabische Barockstrasse. Idyllische Strass? . . . en stedeft met 
ronkende namen als Heidelberg. Styttgart, Freiburg. En niet te 
vergeten, zijn beroemde badplaatsen, bekoorlijke vakantieoorden, 
folklore en gastronomische specialiteiten. U ook hebt overschot 
van gelijk, uw volgende vakantie in BADEN-WURTEMBERG door 
te brengen ! 

] ^^Z^ Wilt U mij gratis de geïllustreerde documentatie 
*•' ' over«Baden-Wurtemberg » toezenden. 

Naam „., ...».,..».»..»»>»„»»»,.,„„„„„„, 
Voornaam ..,..» » „ ..,uu...mu..,..n„»u„.. „,... 
Straat „..„.,...„..„..-. „-«,..„,»„,„,„„„„„ w . . . 
Woonplaats „ , . 

12 I 
I 

Deze bon invullen en op lën êfiefkaah plaki<en. Zenden aan t 
DUITSE DIENST VOOR TOERISME ^ 
Luxemburgstraat 23, BRUSSEL 4 R 

MM¥MMMMMMMMMMMM¥MMMM 
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PERS 
spiegel 

Zelden zal men m cle buitenlandse pers zo
veel ruimte besteed hebben aan belgiscne 
verkiezingen als aan deze van 31 maart . Met 
voor- en nabeschouwingen van deze buiten
landse kr in ten zou men ganse persoverzich
ten kunnen vullen. We trachten dan ook 
maar een jlosse greep te doen, vooral uit wat 
deze koinmentatoren zoal menen over de 
Volksunie en verwijzen U voor de binnen
landse kranten naar wat de wijze heren van 
het BRT-»verzicht in hun krantenoverzicht 
wisten te vertellen. Daar zij er nog steeds 
niet aan lioe zijn — zoals hun koUegas van 
de RTB — om een weekbladoverzicht te se
ven tot slot dan toch enkele binnenlandse 
weekbladen. 

H E T E I N D H O V E N S D A G B L A D 

In dit meest vooraanstaande uit de Noord-
Brabantse krantengroep gaf men voorafbe-
schou>vingen die naar de kern van de zaak 
boorden en de Volksunierol in het belgiscHe 
partijgebeuren terecht onderstrepen, 

« Na de verkiezingen, die morgen in Bel
gië gehoiidien worden, heeft het voor de ver
dere ontwikkeling in dik land geen zin om 
de christen-democraten, de socialisten en de 
lil^eralen te tellen. De luiaste toekomst znl 
gelezen kunnen worden uit twee gelallen. En 
een derde getal zal aanduiden, waartoe de 
ontwikkeling overhelt. Wanneer de som van 
de unilaristen, dat is van de stemmen, die 
worden uitgebracht op de C.^.P.-er Van den 
Boeynants in Brius,sel, op de C.V.P. in Wal
lonië en op de P.V'.V. in geheel België en de 
C.V.P. in Vlaanderen, zal de meerderheid 
zich hebben uitgesproken voor of tegen het 
behoud van de eenheidsstaat. 

Dit \\il niet zeggen, dat de regering, die op 
grond \an de iiitsla.g zon worden gevormd, 
hieruit de consequenties zou trekken. On
danks alles z«Hen C.V.P. en B.S P . weer de 
unitaire weg willen inslaan. De eni,c;e factor, 
die hen tot dralen kan dwin.gen is de posi
tie, welUe de Volksimie zondag verovert. 

Daarom jtiist heblien alle parti>en haar fiit 
felst bestreden, gekleineerd en belasterd. 
Juist deze handelswijze bewijst, dat zij haar 
vrezen als de spelbreker van hun achterbakse 
unitaire bedoelingen, die zij verborgen hiel
den als een staatsgeheim. » 

S A L Z B U R G E R N A C H R I C H T E N 

Ze!fs uit de Oostenrijkse bergen bereikte 
ons een pronostiekje dat gelukkig vandaag 
op hilariteit kan onthaald worden. 

1 De liberaal Vanaudenhove startte een 
kieskampagne naar amerikaans model met 
orkesten, optochten van geüniformeerde meis
jes en schaarde bij de laatste massabijeen
komst 2U.0OO militante aanhangers rond zich 
in een van de grootste tentoon.slellingshallen. 
Hij kan wel i>iet op een volstrekte meerder
heid rekenen, maar hij wordt toch de grote 
overwinnaar van deze verkiezingen, » 

E L S E V I E R , S W E E K B L A D 

Gooide er ook een voorpagina en een reeks 
intervteuws over 10 bladzijden tegenaan On
ze boezemvriend Omer gaf maandag na de 
verkiezingen nijdig toe dat de Volksunie in 
haar opzet was geslaagd hem in Vlaanderen 
tegen te houden. Voor de verkiezingen sprak 
hij nog meesmuilend over de VU in deze 
zin. 

« Katholieken verdeeld, socialisten ver
deeld. In de Brusselse Napels.straat, op het 
hoofdkwartier van de (liberale) Partij voor 
Vrijheid en Vooruitgang vond KW de lachen
de derde : partijv(M>rzitter Onier V'anaiiden-
hove, wellicht de enige, die zeker kan zijn 
van stemmenwinst in de hoofdstad, waar 
men er bij een omvorn>ing van de centralis
tische Belgische staat alleen maar slechter op 
kan worden. Zijn tweede zekerheid is dat hij 
zijn vijantlen kent : de federalisten, of zij 
Vlaming of Waal zijn, maar onder hen toch 
bovenal de letleralistische Volksimie. 

« De N'olksunie is tot stand gekomen », zo 
hoort KW \:in hen>, « sedert de taaltvvisten 
bestaan. Wanneer wij deze oplossen, heelt 
zij geen reden van bestaan meer en ver
dwijnt ZIJ ook ». 

Kn het federalisme als gedachte ? « In een 
land met tien miljoen inwoners is het onnKv 
gelijk aan federalisme te doen zonder het 
land te doen uiteenspatten ». 

In de PVV, zo zegt de voorzitter, die zich 
verleden jaar op het Luikse partijcongres 
volmachten heeft laten geven (12(M) stemmen 
voor en één tegen) om zijn Bru.sselse, Waal
se en Vlaamse schaapjes bij elkaar te hou
den, bestaan er .geen taalproblemen, a Ik ben 
zeven jaar minister geweest en slechts één
maal werd in de ministerraad .Siesproken over 
Maamse en Waalse problemen. Volgens mij 
is het de oprichtin,g van de Volksunie, die 
de taalproblemen dergelijke vormen doet aan
nemen ». 

D E N I E U W E L I N I E 

Dit andere Nederlandse -weekblad gaf een 
pittige beschrijving van het tweegevecht VU 
contra Omer maar reeds met het resultaat 
van de strijd ; zuur gezicht en zure tanden 
van Shylock Omer die op dit VU-been dan 
toch zijn bloedhondengebit heeft stukgebe
ten. 

« Sinds Vanaudenhove, schoenenfabrikant 
uit het stadje Diest, twee jaar geleden voor 
de BBC in Konden klaagde dat er na de oor
log te weinig Vlamingen werden doodgescho
ten, is hij voor nederlandssprekend België 
uiteraard het zwarte schaap. Menig vlaams 
blad noeint hem sindsdien uitsluitend «Bloed
hond X'anaudenhove* of « Omer de Kanni
baal » en het veelgelezen Pallieterke ver-
zuijnt in geen enkel nummer een stukje aan 
« Omer Batman » te wijden. 

In de i^erktezingsperitKle kwara daa r nog 
bij dat N'anaudenhoves partij, de Partij voor 
de X'rijheid en de Vooruitgang (PV\'), zich 
in haar propaganda de ergste tegenstandster 
toonde van de vlaamse eisen. Met voorbijzien 
van de hoofdoorzaak van Van den Boeynants 
val en van de diejiere gronden der Belgische 
krisis, riepen de liberalen de kiezers op om 
voor alles te denken aan de Belgische een
heid, een slogan die kwistig was opgesierd 
met liet zwart-geel-rood van de landelijke 
driekleur. De Volksimie, met liet federalisme 
(waarbij deze partij zeker niet denkt aan se-
l)aratisnie of aan anti-Belgiclstne) hoog in 
het vaanilel .sjesciireveri, voelde zich door de 
liberalen ult,!s'edaagd en plaatste haar propa
ganda sierk in het tegen van « we.g met de 
P \ \ )i. Kr is voor honderdduizenden fran
ken uitgegeven aan Nerf en teer om de vaak 
hul/enho.ge affiches niet Vanaudenhoves p©r-
tret te bekladden, waarna er een strook 
PN N'. Pest Voor Vlaanderen overheen werd 
geplakt. 

Van de Nvceromstiiit koos de PVV lia.Tr 
vlaamse tegenstandster tot het grote doelwit 
van haar scheldpartijen van de afgelopen we
ken, \ 'anaudenhove ontzag zich zelfs niet om 
de Volksunie-parlementariër Matuits Coppie-
ters, die nota bene tijdens de oorlog deel uit
maakte van de Belgische onder.grondse be
weging, in het openbaar voor « nazi » uit te 
schelden, een uitlating die de liberale partij
leider trouwens o\t een proces is komen te 

Volksvertegenwoordiger Dr. Jan Wannyn 
samen met de Volksunieafdelingen 

Nevele - Vosseiare - Landegem - Aalter en Deinze 
nodigen aüe 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-Kortri jk. 

Op ZATERDAG 13 APRIL 
de vooravond van Pasen 

M A R V A EN HAAR ORKEST 
Deuren open om 20 uur Eerste dans om 21 uur 

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 

Wl) 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 wijze te vieren ! 

VAN DE V.U.-LEIDING 

L O D E W I J K D O S F E L I N S T T U U T 

Het bestuur van het Dosfelinstituut herinnert de ingeschreven kursisten eraan 
dat de slotdag van de lessenc.vklus zal plaats vinden te Bemelen in Nederland op 21 
april voor Leu\en en op 28 april \oor Gent. 

Zoals reeds vroeger medegedeeld vertrekt men per autocar op 21 april stipt te 
S uur 15 aan het leslokaal te Leuven, met een halte te 10 uur 15 te Ton.geren aan het 
And->iorixstandbeeld. en op 28 april stipt te 8 uur 15 aan het leslokaal te Gent, met 
een halte te 8 uur 45 te St.-Niklaas aan de verkeerslichten bij het zwembad. 

Het bestuur zal zich breed tonen in. verband niet de datum waarop de verslagen 
ingezonden werden, gelet op de bijzondere omstandigheden. 

De verdere aktiviteiten zullen, langs de pers en door middel van rechtstreekse 
inlichtingen aan de kursisten van de voorbije lessenreeksen, medegedeeld worden. 

N A D E V E R K I E Z I N G E N 

De Partijraad van de Volksunie onderzocht de verkiezingsuitslagen en drukt zijn 
tevredenheid uit over de bereikte rezultaten. _ 

De Partijraad feliciteert de talrijke nieuwe mandatarissen en dankt alle rnede-
W erkers en kiezers voor het betoonde vertrouwen en voor hun onbaatzuchtige inzet. 

De Partijraad besliste over de kandidaturen van de provinciale senatoren in Ant
werpen en Oost-\ ' laanderen. Voor de provincie Antwerpen werd de lieer Edgard 
Bouwens aangeduid: voor Oost-Vlaanderen oud-senator Diependaele. 

De Partijraad van de Volksunie stelt verder vast dat de C.V.P. op hardraekkige 
wijze de Volksunie tracht uit te stuiten uit alle bestuurslichamen. Deze sektaire hou
ding kan vérstrekkende politieke .gevolgen hebben. 

De Partijraad onderstreept tenslotte dat de ondemokratiscbe koehandel met de 
mandaten van de vlaamse verkozenen op de lijst Van den Boeynants te Brussel, die 
de plaats zouden moeten ruimen voor franstali.gen, een duidelijke illustratie vormt 
van de fundamentele dubbelzinnigheid die de C.V.P. in vlaams opzicht aan de dag 
legt. 

staan. En zondagavond, toen in het partijge
bouw van de PVV aan de Napelsstraat in 
Brussel de verkiezingsuitslagen allerminst de 
rente bleken op te leveren san de vele mil
joenen franken aan propa.ganda, slikte 
o vriend Omer » de zure druiven door met 
bittere opmerkingen aan het adres van de 
« extremisten » die zich bovendien « onde-
mokratisch » hadden gedragen. » 

L E M O N D E 

Men zou zo zeggen dat de PVV nog steeds 
de i< Part i de la France » is, zoals de fla
minganten voor de eerste wereldoorlog de 
oude liberale partij noemden; tenminste als 
men de ontgoocheling bekijkt in dit Parijse 
dagblad. 

« De grote verrassing, de ontgoocheling 
voor velen, is de mislukking van de door
braak van de PVV in Vlaanderen, daar ver
liest zij zelfs een zetel. Men zal in de Ka
mer slechts zeventien vlaamse PVV-ers vin
den tegenover 45 C \ 'P en 20 Volksunie. Zon
der tS\Ijtel niöet men voor de PVV ook re
kening houden met inwendige stemverschui-
vingeri : wat zij won aan gematigde en uni-
tarlstlsche Vlamingen heeft zij verloren aan 
socialistische stemmen die in 1965 tot haar 
waren .gekomen. Ma<ir globaal moet men toe
geven dat de « nationale kaar t » misschien 
te trikoloor in een kieskampagne die soms 
onbehendig was — niet heeft opgebracht 
voor de vlaamse PVV. Men moet nu echter 
niet denken dat de gematigde Vlaming een 
soort is die op verdwijnen staat, want de 
CVP blijft officieel gehecht aan de nationale 
eenheid — maar men moet zich wel ver
wachten aan een radlkallscrlng van het 
vlaamse standi>unt. » 

L E X P H E S S 

Dit gezaghebbende franse weekt lad be
kijkt even de pogingen tot « union sacrée i 
tussen de drie traditionelen, waarvoor Struye 
aan het ijveren is. Als hij het maar niet 
doet als in de jaren 47-48 toen hij minister 
van justitie was met bet rekordaantal execu
ties van « landverraders ». 

« Reeds 's maanda,gs sprak de voorzitter 
van de senaat, Paul Struye, over een « grote 
koalltie » die het land zou redden van de 
« extremisten ». Wat die « extremisten » be
treft die op die manier worden uitgesloten 
uit de nationale gemeenscha)), zij hebben bru
taal gereageerd. M. Franfois Périn, profes
sor in grondwettelijk recht aan de Luikse 
universiteit en spreekbuis van de Walen, 
heeft ons deze woede uitgelegd : « In geen 
enkel geval zullen wij aanvaarden dat een 
zo.gezegde nationale eenheid het immobilis
me komt bestendigen. Zelfs indien onze over
winning nog niet zo groot Is in de cijfers, 
weten wij welk drukklugsnilddel zij betekent 
op de Waalse vleugels van B.SP en CVP. 
Wij zullen er gebruik van maken om ten al
len prijze te verhinderen dat de PVY aan 
de macht zou blijven. » 

D E R S P I E G E L 

En dit vooraanstaande duitse weekblad 
komt in onze spiegel terecht door een vraag
gesprek met onze « extremistenführer >-, die 
op dat vlak dan wel de tegendruk, of is het 
harmonische tegenkracht is, van de hoger ge
citeerde « chef wallon ». 

« Spie,gel : « De radikale partijen van Vla
mingen en Walen waren bij de jongste ver
kiezingen de grote ovjerwlnnaars. Is dat Bel-
glë's einde ? 

^'an der Eist : « De struktuur van de staat 
Is niet meer aangepast aan de huidige wer
kelijkheid in België, daar de waalse en vlaani-
.se be\olkingsgroep Immer zelfstandiger is ge
worden. 

Spiegel : » Uw partij is te klein ondanks 

uw grote winst om nu reeds met de Walen 
deze federatie in het parlement door te zet
ten. 

Van der Eist : « Wij zijn inderdaad be^ 
trekkelijk gezien nog klein, maa r hebben in
vloed op de grotere partijen. Ook katolie-
ken en socialisten hebben steeds meer tea-
denz naar federalisering. » 

L A C I T E 

En hoe ziet dit waalse arbeidersblad van 
het ACW de Volksunie binnen de belgt-
sche politiek ? 

« Het siikses van de Volksunie is indruk
wekkend. Talrijke waarnemers onderstrepen 
dat het de Volksunie is, die met het leeu
wendeel gaat lopen van de nieuwe kiezers 
die voor de eerste maal stemmen. Geloven, 
zoals sommige strategen het reeds deden bij 
elke verkiezing, dat de VU niet meer kan 
vooruitgaan, schijnt niet te kloppen met de 
werkelijkheid. 

De Volksunie treedt naar voor als een na
tionalistische partij. Maar geloven aan de an
dere kant dat de VU een beweging is van 
uiterst-iechtsen is in tegenstrijd met de waar
heid. 

Op het sociale en ekononilsche vlak is de 
Volksunie links te situeren en de vlaamse 
jeugd die aan haar kant staat heeft \-oor 
kort nog in de straten van Vlaanderen zijn 
vljandl^ield aan het kapitalistisch sisteem 
gemanifesteeid. De vlaamse beweging, die 
Walen en franstaligen maar steeds \ e rde r 
onvoldoende kennen, heeft \oortdurend diep
gaande sociale hervormingen geelst, gehecht 
als deze beweging was aan de ontvoogding 
van een volk dat al te lang werd geminacht 
door een franstallge burgerij die dit volk 
uitbuitte. De vaderlandsliefde Is eerst vlaams 
in Vlaanderen, waar zij belglsch is elders : 
deze verschillende opvatting heeft misver
stand opgebracht en blijft dit doen in Brus
sel en Wallonië. Men: zal dat moeten inzien 
als men een nieuw België wil op stapel zet
ten. » 

D E P O S T 

En waar wij bij de PVV in haar verkie
zingsblaadjes nog gesneden katers waren (on
dertussen flink vet geworden, behalve Hugo 
Schiltz) zijn wij volgens De Post de nieuwe 
kracht die grootvaders klok eindelijk op het 
juiste Europese uur zal zetten. 

a Volksvertegenwoordiger Hugo Schiltz is 
in vier weken tijd zes kilo afgevallen. Maar 
het was de moeie waard, als men het afweegt 
te.gen de stemmen en percentages, die zijn 
Voll^sunie dikker werd. N'olksunle-voorzltter 
Vifiti der l{lst en party-glamourboy Schiltz 
(een Kennedy-magneet op hét televisie
scherm) namen hun overwinning koel en 
zonder praalzucht ter kennis. Het leek voor 
belden een grotere triomf, dat hun felste 
vijand Vanaudenhove met zijn liberalen een 

'vlaamse afstraffing had gekregen, dan dat /ij 
zelf naar de positie van derde sterkste partij 
in het vlaams landsgedeelte waren op,geklom-
nieii. Blijven uitrusten is er dan ook niet bij. 
Als er in één partij reeds nu hard gewerkt 
woidt aan de volgende ronde — want die 
komt sneller dan men vei-wacht — dan is 
het in de N'olksunle. Intussen heeft het par
lement toch een « eerlijker gelaat » gekre
gen en kunnen vooral de provincieraden in 
hun nieuwe formatie met stevige Volksunie-
blokken in de vier Vlaamse en even promi
nente Waals-federalistische fronten in Wallo
nië, een koevoet vormen die de binnenland
se politiek \ an « Groot\aders België » defi
nitief in federaliserende richting zullen ver
zetten. ». 

WALTER LUYTEN.. 
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WIJ 

bewwegi 

OPERATIE 6 8 

' Nagekomen stortingen en giften 
., Student, Tongeren, 3de stor-
;; ting 

Jos De Paepe, Halle 
j Vlaamse bakkerij, Haaltert 

Mevr. Pauwels, Weerde 
Bravo uit Merksem 
Slaatswedde vanwege sekre-
taris, bureel 91 
Staatswedde vanwege bij
zitter, bureel 295 
Naamloos, Brugge 

f Priester uit Limburg (nu om 
I geluk te wensen : prachtig) 

Beloning voor onze plakkers, 
Geraardsbergen 
Naamloos, Geraardsbergen 
(het miljoenste voor het 
P.V.V.-budget) 
Pieter VKB, Diegem 
Mevr. Vercammen (ik stem
de V.U. omdat ik tegen al die 
farizeeërs ben) 
Vanwege een aktiviste, 2de 
storting 
Van 2 simpatizanten uit Eis
den en Bilzen (met veel suk-
ses voor de Maaskant) 500 
Lode Knapen, Eisden 100 

20 
500 
100 
250 
200 

40 

40 

200 

200 

100 

100 
100 

100 

50 

Totaal 2.600 

ANTWERPEN 

Antwerpen 
KOLPORTAGE 

O p 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 a f? Voor onze af
deling is het postcheckrek. nr. 
6175.11 van onze penningmeester 
Bergers G. Antw. 1. 

VERBOND VOOR 
GEPENSIONEERDEN 

Zaterdag 4 mei groot meï-bal in 
Thierbrau om 20 uur. Opbrengst 
ten voordele van het hulpfonds Ou-
deren-Centrum. 
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 Juul 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 37, tel. 
35.57.08 en bij Gerard Stornie, 
Ketsstraat 90. 

Borgerhout 
T R O U W AAN ONS 
PROGRAMMA 

Onze vrienden propagandisten 
stelden er prijs op, met de mikro-
wagen door onze gemeente te toe
ren om de bevolking te danken 
voor de steun en stem ten voordele 
van de Volksunie. 

Tevens werd er op gewezen dat 
onze partij trouw blijft en aan haar 
programma én aan haar kiesbelof-
ten. 

Deze vorm van dank en her
nieuwde trouw door de bevolking 
werd ten zeerste op prijs gesteld. 

Een bravoke voor de initiatiefne-

KOLPORTAGE VAN ZONDAG 
14 APRIL 

Morgen zondag trekken wij met 
verdubbelde overtuiging door een 
bepaalde wijk van onze gemeente, 
om te kolporteren met ons blad 
« Wij ». Een talrijke deelname is 
nodig! 

NUTTIGE ADRESSEN 
De voorbije periode heeft onze le

den zeker toegelaten kennis te ma
ken met simpatizanten voor onze 
beweging. Wie in bezit is van na-
nien en of adressen van personen 
in zo'n geval verzoeken wij beleefd 
deze gegevens aan ons bestuur 
over te maken. 

SOCIAAL 
DIENSTBETOON 

Ten dienste van onze lezers en 
simpatizanten, die ons blad niet re
gelmatig ontvangen, geven wij hier
na de adressen van onze mandata
rissen, die zich steeds ter beschik- I 

king houden om gelijk wie met 
raad en daad te helpen. 

Van deze gelegenheid maken wij 
gebruik om hen nogmaals te dan
ken voor de steun aan onze bewe
ging en er tevens aan te herinne
ren dat ons blad te verkrijgen is 
in de dagbladhandel of per abon
nement. 

Het l idmaatschap van de V.U. 
kost 50 fr. per jaar voor het hoofd-
lid en 20 fr. voor het bijlid; voor 
een abonnement kan men zich ook 
tot deze adressen wenden: 

Juul Dillen : Buurtspoorweglei 87, 
tel. 35.09.28; Frans Dirks, Karel 
Van den Oeverstr. 26, tel. 36.38.94; 
Bert Verbeelen, Jozef Posenaer
straat 37, tel. 35.57.08 en Mevrouw 
Raets (lid C O . O . ) , Vintottestraat 
41, tel. 36.79.97. 

Om aan te sluiten als lid of om 
een abonnement kan men ook te
recht bij Gerard Storme, Ketsstr. 
90, Borgerhout. 

Herenthout 
KAART- EN 
VERBRÜEDËRINGSFEESTJE 

De flinke prestatie van onze af
deling in de verkiezingskampanje 
werkte nog na in de feestelijke 
stemming die tot in late uurtjes ons 
gezellig samenzijn kenmerkte. Het 
onverwacht bezoek van onze 3de 
kandidaat Mr. Anthonis en onze 
nieuwe parlementariër mr . Jo Bel-
mans brachten een verdere explo-
zie van geestdrift. 

Niet alleen spijsde een flink ver
tier onze afdelingskas maar tevens 
kwamen enkele overtuigden onze 
rangen vervoegen. De honderd le
den zijn wij nu reeds flink voor
bij. Naar honderd vijf en twintig 
wordt nu het parool ! 

Dit onderonsje vormt slechts de 
aanloop tot de eigenlijke overwin
ningsviering die op "t getouw staat. 
Zij moet stijlvol en schoon woi-den. 
Zij moet naar buiten uit tonen dat 
wij een macht geworden zijn in 
onze gemeente. Daarom vrienden 
allen eendrachtig aan 't werk om 
van deze viering, waarvan de da
tum later zal meegedeeld worden, 
iets enigs te maken. 

Mecheien 
D O O R W E R K E N 

De ploeg die in de verkiezings
strijd het werk opgeknapt heeft te 
Mecheien is thans vastbesloten de 
organizatie over heel de stad per 
\vijk verder te organizeren. Onder
richtingen aan de propagandisten 
zullen volgen. 

De uitslag van de verkiezingen 
gaf voor Mechelen-kanton iets min
der dan 14 t. h., voor Mechelen-
stad iets meer dan 15 t. h. of 5 
zetels bij een gemeenteraadsverkie
zing. 

In het « rode » Willebroek, dat 
in het kanton Mecheien opgeno
men is, sprong de N'olksunie naar 
ongeveer 10 t. h., even goede uit
slag als in het kanton Boom. De 
sterke plaatselijke kandidaat Dr 
Moeremans gaf hier mede de door
slag. Wa t sinds mensenheugenis 
niet gebeurde beleefde men thans 
te Willebroek. De nacht voor de 
verkiezingen waren niet alleen de 
socialistische plakkers op weg, maar 
ook een V'olksunieploeg van 30 
man. 

En nu doorwerken ! 

Merksem 
JOZEF WUYTS OVERLEDEN 

Zaterdag, 30 maart , een dag voor 
Vlaanderen een beslissende schrede 
naar zijn uiteindelijke bevrijding 
zette, werd onze goede vrend en 
oud-slrijdmakker Jozel Wuyts, door 
de Heer tot zich geroepen. 

Enkele kameraden van de V.O.S. 
vergezelden hem op zijn laatste 
tocht. De zwarte leeuw op het ge-
luwe veld dekte de lijkbaar. 

Jozef Wuyts, vlaams oud-strijder 
1914-1918, was gans zijn leven een 
A;^oorbeeIdig en strijdend Vlaming. 
Een eerlijk en open mens, die door 
zijn uitstralende overtuiging, in de 
middens waar hij voor zijn volk 
vv-erkte, aan zijn vlaamse vaderland 
grote diensten heeft bewezen. 

Aan de diepbeproefde familie be
tuigen wij ons oprecht medevoelen. 

DANK! 
Aan allen, kiezers van Merksem, 

die thans aan de C.V.P. in onze 
gemeente de rekening geprezenteerd 
hebt, voor het verraderlijk verbond 
dat zij, de C V P . met de B.S.P. 
in 1965 gesloten heeft en de Volks
unie uit het schepenkollege weerde. 

En dat is nog maar een vooismaak-
j e ! 

In de eerste plaats gaat onze 
dank naar onze propagandisten, on
ze plakkers, onze bussers, aan al
len die in de mate van hun moge
lijkheden geholpen hebben en ten 
slotte aan allen die steunden en on
ze propaganda mogelijk maakten. 

VOORUIT 
Nu steken we opnieuw van wal, 

om nieuwe leden te werven en 
abonnementen op Wij te plaatsen. 
Het gaat nu gemakkelijker dan 
ooit. De Volksunie is nu voor goed 
doorgebroken en wordt door onze 
mensen erkend en aanvaard. 

OVERWINNINGSBAL 
Zaterdag, 20 april te 20 uur in 

! De Garve », Van Praetlei groot 
overwinningsbal door de Volksunie 
aangeboden aan al haar leden en 
simpatizanten. 

Dit dansfeest zal in het teken 
staan van de hulde aan on/.e propa
gandisten en aan de duizenden 
V.U.-kiezers in Merksem. 

Toegang vrij op vertoon van een 
mtnodlgingskaart of V.U.-lidkaart. 

Er is op deze avond gelegenheid 
om lid te worden van de Volks
unie. 

MILJOENENDANS 
Niettegenstaande de mannen van 

de blauwe schoen er miljoenen heb
ben tegenaangesmeten, viel de 8 op 
haar zijde en werd het dubbel ze 
ro. Maar in onze kas hebben zij 
ons zeer gedaan en wie nog wat 
wil bijbrengen in specie om de put 
te vullen zal dankbaar onthaal vin
den bij onze penningmeester Lie
ven Klingart of op het sekretariaat, 
Em. Lemiiieurstraat 33 bij Karel 
Van Bockel. 

Mortsel 
REISGEZELSCHAP T U L 

Zaterdag 20 april om 20 uur 30 
in ons lokaal Tijl dia-avond en 
kwis. De lieer Bolsens stelt enkele 
internationaal bekroonde diareek
sen voor. Na de kwis zien wij de 
reportage van ons bezoek aan de 
E 3-werken. 

VERKIEZINGSECHO 
De spontane medewerking onzer 

leden en simpatizanten te Mortsel 
tijdens de verkiezingskampanje 
heeft alle voorgaanden overtroffen. 
Het « verkiezingsfonds » is meer 
dan een sukses te noemen. 

Onze dank gaat naar onze ener
gieke propagandakern voor de on
verpoosde inzet en alle direkte me
dewerkers die het hunne bijdroe
gen om, samen met de algemene 
V.U.'-doorbraak, ook de V.U. te 
Mortsel als <t sterkste partij » te 
doen zegevieren. 

mede
gedeeld 
17de PROVINCIAAL 

ZANGFEEST TE 6ENT 
Het Algemeen Nederlands Zang

verbond, afdeling Oost-Vlaande-
ren, start op zondag 28 april a.s. 
om 14 uur 30 met zijn 17de provin
ciaal zangfeest in de zeer moderne 
zaal Sint Bavo, Lange Boomgaard
straat te Gent. 

De klankrijke namen van de me
dewerkers aan dit zangfeest staan 
borg voor een overweldigend suk
ses : zanger-humorist Louis Ver-
jjeeck, « Trio Cassiman », de 
Zeeuws-Vlaamse zangeres Marie-
Cecile Moerdijk, de kabaretgroep 
« Malingenkolder » en Paul Rut-
ger die de zaal in vuur en vlam 
speelt! 

Dirigenten : Jos Mertens, Lode 
Dieltiens en Jef Tinel. 

Genummerde kaarten zijn vooraf 
te bekomen bij V.T.B., Kalanden-
berg 7, te Gent, en op 28 april in 
Sint Bavo-zaal. 

Prijzen van 100 tot 25 fr. 

DR. BORIMS-HERDENKING 
De jaarlijkse Dr. August Borms-

herdenking heeft plaats op zondag 
21 april 1968, te Merksem. 

10 uur : heilige Mis in St. Bartho-
lomeuskerk, hoek Bredabaan en 
St. Bartholomeusstiaat. 

Na de mis : korte plechtigheid 
met samenzang. Bloemenhulde en 
gelegenheidstoespraak door Ward 
Hermans, in het gemeentelijk park, 
naast het kerkhof, ingang Speel-
pleinstiaat. Onmiddellijk daarna : 
gelegenheid tot groeten aan het 
graf. Einde rond het middaguur. 

TOMBOU 

«Kermis voor Vlaamse Harten» 

Winnende nummers 
Iste prijs ix^rsonenwagen N.S.U.-

Prinz P 4 : 104.9.^5. 
2de reis naar de zon voor 2 per

sonen : 180 (55. 
3de radio pic-up Grundig : 

110.948. 
4de .schilderij Remi De Pillecvn : 

l(i8.945. 
5de duikersuurwerk Verdal : 

146,906. 
6de ijskast : 106.361. 
7de ijskast : 191.872. 
8ste herenuurwerk Verdal : 

180.402. 
9de herenuurwerk Verdal : 

197.463. 
10de radio transistor : 177.715. 

105898 
125829 
1069.58 
1878.35 
171.397 
10.5481 
116254 
117524 
189824 
162024 
162714 
112023 
136830 
1601,34 
114651 
166106 
126902 
126356 
102071 
119362 
167768 
195673 
101469 
142601 
189720 
104327 
152887 
126545 
123343 

170509 
105426 
160940 
176208 
151042 
172982 
162467 
161923 
125268 
146870 
180.%5 
152102 
162640 
168186 
193496 
131235 
199628 
130476 
139035 
104369 
162543 
136336 
105930 
103325 
121638 
162526 
184687 
182748 
149023 

171343 
1906.58 
120928 
1.32643 
113921 
1410.32 
198910 
184052 
113184 
112631 
15.5963 
13.5861 
141550 
116293 
145125 
1042.55 
1940.58 
195026 
143053 
106269 
153678 
142098 
121635 
136478 
192243 
129585 
190590 
193723 

126569 
154902 
1.55871 
190880 
103978 
170307 
122017 
181985 
106862 
154098 
105325 
196610 
160.501 
104691 
164271 
196435 
164384 
160990 
1219.50 
104.596 
124158 
148294 
19(621 
178312 
161206 
129725 
131030 
157258 

124904 
193609 
102726 
194768 
140371 
141247 
189029 
162742 
108406 
155045 
152348 
128542 
154974 
120.596 
127711 
139260 
125690 
163280 
166940 
194281 
100532 
106632 
191653 
109216 
126065 
129946 
164867 
128787 

Prijzen af te halen van 8 april al 
tot 8 juni 1968 bij Euroflandria, 
Prins Boudewijnlaan 3, Berchem, 
tijdens de normale kantooruren. 

De winnende loten kunnen ook 
afgegeven worden in restaurant 
Bristol, Frankrijklei 19, Antwerpen, 
waar ze op afspraak kunnen afge
haald worden. 

ZOEKIRTJIS 
Een vertegenwoordiger in vlas

vezelplaten en houtspaanderplaten 
werd gebroodroofd. Zoekt een nieu
we dergelijke vertegenwoordiging 
voor een binnenlandse of buiten
landse fiima. 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 handelsbgenieur in af
wachting van legerdienst. Behalve 
Nederlands voldoende kennis van 
Frans, Engels en Duits. Naast op
maken van verslagen, korrespon-
dentie en administratief werk ook 
bekwaam tot het programmeren in 
Fortran IV op IBM 360 computer. 
T 3 3 . 

« Ingenieursbureau Warmte en 
Komfort » (IWK), Dorpsstraat 61, 
Kortenberg, studiebureau voor cen
trale verwarming, elektrische en 
niilitaire installaties, vraagt tech
nisch tekenaar, met ervaring. 
Schr. met curr. vitae en 
wenste wedde. T 35. ge-

1. Paswerker-mecanicien - A2 
jaar. 

2. Gediplomeerde A2 mechanica. 
Al electronica 19 jaar. 
3. Technische ingenieur schei

kunde Al - 22 jaar. 
4. Bediende magazijnier of der

gelijke 41 jaar. 
Zoeken passend werk. Inlichtin

gen provincieraadslid Oswald Van 
Ooteghem - Rode Kruisstraat 7, 
Gentbrugge - tel. 09-52,72 87 - T 36. 

Als bijverdienste gevraagd ; 
plaatselijke agenten, telefooD nood-
takelijk, hoge kommissieionen, geen 
verzekeringen. Gesteund door grote 
publiciteit. Schrijven E L Vcrvaecke, 
Noordkustlaan 10. Groot-Bijgaar
den. T 212. 

SPANJE, begin COSTA-BRAVA, 
te LLANSA, 1300 KM. ver, 20 KM. 
over franse grens, In prachtige 
verkaveling, gratis zwemkom, 
machtig zicht op Middell. Zee. 
Villa en appar l te huur vanar 
Pasen. T. : 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 lolder 
Cornells, Edegemsestr. 60, Mortsel. 
Tel. 03-49.26.14. T 20. 

21 

Te huur : juli en augustus, 2 o ^ 
dijk : Raversijde - Oostende, r ^ 
dentie : Costa Bella, pracht ig-^b-
dern gemeubeld appartement, 5 ^ 
verdieping - 2 slaapkamers, zonwK* 
terras met enig uitzicht I S^^HI' 
•en : Desnerck Roland, Zeedi^ 20, 
Raversijde - Oostende. Bellen : '» 
avonds 059-79151. T 23. 

Aanbevolen 
Huizen 

AL AL AANBOUW 
KEUKENS CLASAL 

Engerstraat 161, Erps-Kv/erp« 
Tel. (02)59.77.83 

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

« PIET POT » 
Antwerpen's gezelligste 

Bierkelder 
Grote Pieter Potstraat 4 

(bij Sulkerrul) 
Open vanaf 8 uur s'avonds 

Maandag gesloten. 

REISBUREAU 
Vlaams Reisbureau n.v. 

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

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

Mosselen - Paling 
Uitbater : Jan Brugmani 

De specialist der 
standaarddeuren 

|. LEEMANS, Oeurne zuid 
Van Havrelel 70, fel. 35.63.17 
Agent : De Coene - Kortrijk 

EURO-DOMI 
Moderne wooninrichting 

Kruldtulnlaan 6, Brussel 1 
(tussen A. Maxlaan en 

E. Jacqmainlaan) 
Tel. (02)18.1717 

— 3-2-68 

€c Vlaams Huis » Knokke 
Kamers - Volledig pension 

Gezellige sfeer. 
Vermindering voor groepen. 

Elliabethlaan 105 - Tel. 632.70 

Breydeihof • BRUGGE 
Jozef Suveestraat 2 

Gelagzaal - 120 plaatsen 
Tel. (050)350.67 

PIASTIEK 
FRANS PARQUIN 

Lange Lobroekstraat 44 
Antwerpen - Tel. (03)36.16.47 

Verpakkingsemmer - Stapelkisten 
Vervoerkister) - Polyethyleen-
rakken, -vellen . Rollen - Be-

drijsschorten . Prijskaartje». 

HOME 
Eigentijdse woninginrichtingg 

Kunstnijverheid 

Rijschoolsfraat,45B 
Sinf-Truiden 

Telefoon : (011)741.96 

Hoofdredak teui 

T. Tan O v e r s t i e t e n 

Alle briefwisseling voos re-
daktie naar : 
Rotatyp, SyW Dupuislaan 
110, Brui . y. Tel. 23.11.88 

Beheer • 
Maurice Lemon nierlaan 82, 
Brussel l. - Tel. : 11.83.16 
AUe klachten voor niet ont
vangen van blad op dit adres. 

Jaarabonnement : 300 Ir. 
Halfjaarlijks . 170 fr. 
Driemaandelijks : 96 Ir. 
Abonnement buitenland : 

480 tr. 
Steunabonnement : 820 Ir. 

( m i n m u i n ) 
Losse n iunmer i ; 8 tr . 

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

Verantw. ui tg. Mr. F. Van der 
Eist, Beizegemstr. 80, Brus. 19. 
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BRABANT 

FEESTAVOND VOOR 
MILITANTEN 

Het arroiidissementsbestuur en 
de mandatarissen van Kamer, Se
naat en Frovincie richten op \r i j -
das 19 april ars. een leesUuond in 
vooi-behoLiden aan on/.e verdienste
lijke propagandisten en militanten 

Het leest heeft plaats in de za<d 
Fenikshol te (iriml)ergen en wordt 
geanimeerd d(K>r het orkest Stan 
Philips Toegang kosteloos doch en 
kei op vertoon \an een peisoonhike 
uitnotliging De afdelingsxoor/.itters 
kunnen de persoonlijke uitnodigin
gen aanvragen bij de arrondisse-
nientssekretaris. 

Brussel 
FINANCIËLE MOBILIZATIE 

L)e aldelingsl)esturen worden ver
zocht de beloolde bijdragen /.o vlug 
mogelijk te storten op PKK 8034.50 
van N olksunie V ZW a n Brussel 
te Brussel Deze bedragen worden 
gcNoegd bij de klassering per ge
meente. 

Alx>anenten, leden en suiipati/an-
ten die hun gemeente en hun alde-
liu.: een betere plaats willen zien 
bcv.eden en vooral het anondisse-
nienl tie nodige verkiezingsfondsen 
wilien bezorgen, storten op pik. 
Su.)4 30 van Volksunie v/w arr 
t russe l te Brussel. 

MEDEDELINGEN VAN HET 
ARRONDISSEMENTSBESTUUR 

1. Het arrondisseinenlsbestuur 
en de mandatarissen van Kamer, 
Senaat en l^rovincie richten op 
viijdag 19 dezer een leesljivond in 

^oor onze verdienstelijke propagan
disten en militanten. Het feest 
heeft plaats in de zaal Fenikshof iC 
Grimbergen en wordt geanimeerd 
door het orkest Stan Philips. Toe
gang kosteloos doch enkel oji ver
toon van een persoonlijke uitnodi
ging. De aldelingsvoorzitters kun
nen de persoonlijke uitnodigingen 
aanvragen bij de arrondissements-
bestuur. 

2. Het arrondissementsbestuur 
\ e r g a d e r t o p dinsdag 30 dezer te 20 
uur. Dienen deze \'ergadering bij 
te wonen : .de 7 leden van het t>e-
stuur, de 5 jiroxincieraadsleden, de 
3 parlementsleden, de provinciale 
\oorzitter en het partijbestuurslid. 

3. Na de onderbreking van de 
kiesperiode wordt de reeks der 
kantonnale vergaderingen opnieuw 
\erder gezet, en wel voor volgende 
kantons : Halle op 3-5, Schaarbeek 
op 9-5, Vilvoorde op 16-5, Ander-
lecht op 30-5, St. Jans-Molenbeek 
op 6-6, Asse op 13-6 en St. Kwin-
tens-Lennik op 20-6. Richtlijnen 
\olgen via onze kantonnale ge\oI-
niachtigden 

Brussel - Halle - Vilvoorde 

FIANACIKLE 
MOBILISATIFTOESTAND 

7-4-68 : 
1) St.-M.-Bodegem 545 t. h. 
2) Molenbeek 505 t. h. 
3) Elingen 349 t. h. 
4) Jette 3.34 t. h. 
5) Beersel 240 t. h. 
6) Dilbeek-Itterbeek 208 t. h. 
7) Kraainem-Wezenibeek 

Sterrebeek 
St .-St-Woluwe 191 

8) St.-K.-Lennik 190 t. 
9) St.-Joost Etterbeek 

St.-L -Woluwe 
St.-P.-\\ 'oluwe 168 

t. h. 
h. 

t h. 

NA DE SLAG. . . 

iiiij „ iii.„ 

Rustende vlaamse leeuw na de 
slag. Straks gaat hi] weer op stap 
met het blad en met de lidkaart 
van de Volksunie. Bij goed ont
haal — en daaraan twijfelen we 
niet ! — zal hij vriendelijker kij
ken dan nu. Anders opgelet : want 
nu heeft hij tanden gekregen. 

10) Grimbergen 167 t h. 
11) Strombeek 158 t. h. 
12) Anderlecht 148 t. h. 
13) Wemmel 124 t. h. 
14) Ganshoren-Koekelberg 119 t. h. 

Brus-sel 119 t. h. 
16) Diegem 108 t. h. 
17)St -Ag.-Berchem 103 t. h. 
18) Kap.-o]>-den-Bos 

Nieuwenrode 9.5 t. h. 
19) Ternat 94 t. h 
20) Essene-Hekelgem 

Teralfene 85 t. h. 
21) Zasentem-Nossegem 83 t. h. 
22) Steenokker/eel 

Nederokkeizeel 72 t. h. 
23) Gooik 71 t, h. 
24) Mei.se-V^'obertem 64 t. h. 
25) Kamjienhoiit-Berg 

Buken b3 t. h. 
26) Schepdaal 62 t. h. 
27) Asse 55 t. h. 
28)Hofstade-Muizen 54 t h. 
29) EIew ijt-Eppegeni 

VVeerde-Zenist 52 t. h. 
30) Halle 47 t. h. 

Zellik-Groot-Bijgaarden 47 t. h 
32) Dworp 44 t. h. 
33) Herfelingen-Kester 

Leerbeek 41 t. h. 
Opwijk 41 t. h. 

3.5) St.-Piet -Leeuw 39 t. h. 
36) Londerzeel 35 t. h. 
37) Ukkel-Vorst-St.-Gillis 34 t h. 
38) Evere 29 t. h. 
39) Hamme 28 t. h. 
40) Vihooide '25 t. h. 
41) Machelen 22 t. h. 
42) Hoeilaart 21 t. h. 
43) Alsemberg-Rode 16 t. h. 

Oudergem 16 t. h. 
45) Drogenlxis-Linkebeek 

Ruisbroek 11 t. h. 
46) Mollem 10 t. h. 
47) Eisene 6 t. h. 

Schaarbeek 6 t. h. 
49) Watermaal-Bosvoorde 2 t. h 

St.-K.-Lombeek 2 t. h. 
51) Overijse 1 t, h. 

Dllbeek - Itterbeek 
DOORBRAAKFEEST 

Onze afdeling viert de Volksunie-
doorbraak in Vlaanis-Biabant ! 

O p zaterdag 20 april e.k., om 21 
uur, dansen de « leeuwen en leeu
winnen B in de zaal Mertens, Ni-
noofsesteenweg 359, te Dilbeek, o\> 
de tonen van het radio- en T.V.-
orkest Tony Delmondo-Club 5, Alle 
leden en vrienden woiden ver
wacht. 

Londerzeel 
OVERWINNINGSBAL 

Op zaterdag 20 april 1968 in het 
Egniont-Kompleks te Londerzeel 
grandioos overwinningsbal van de 
Volksnie 

Waltra orkest van Stan Philips ! 
Eerste dans om 21 uur. 
Toegang : 30 fr. 

KVolvertem 
NIEUWE AFDELINGEN 

Ou 15 maart werd te Nieuwen-
lode de zesde V U.-afdeling van 
ons kanton ojigericht. Üe heren 
Jan V au der V eken en Mare Van 
den Brande werden gekozen tot 
resp. voorzitter en sekretaris van 
deze nieuwe afdeling. 

Ons kanton wenst het niet bij 
zes afdelingen te houden. Ook 
Stronibeek-Bever komt in de loop 
van volgende maanden aan de 
beurt. 

OOSl-VLAANDEREN 

Gent 
VOLKSUNIEJONGEREN 

ü e \ olksuniejongeren danken al
ien die, in welke geringe mate ook, 
aan het V.L.-verkiezingssukses 
meehielpen. 

t e n blaam aan de passieven, geen 
enkel ekskuus kan hen vrij pleiten 

Meteen vr.iagt onze organizatie 
een vernieuvide aanpak. Voorlopig 
Houden we het oij de turnklubakti-
Mteiten die elke vrijdagavond om 
20 uur 30 in de Roeland plaats vin
den. Sportieve jonge lui, ook nieu
we leden, worden inet aandrang 
uitgenodigd. 

Anderzijds inviteren de meisjes 
alle leden en kandidaat-leden op on
ze wekelijkse gezelschapsavonden, 
elke zaterdagavond van 20 uur al in 
de Vujokelder, zaal Roeland, Korte 
Kruisstraat 3 te Gent. 
ONVERMOEIBAAR 

Terwijl onze bedaukingskaravaan 
het arrondissement doorkruiste za
terdag 6 april jl. koljiorteerden 
twee onvermoeibaren Stefaan ep 
mevr. Vermeeisch met ons blad in 
de Veldstraat. Ze kenden hun tra
ditioneel sukses en verkochten on
der hun beiden 76 nummers. De 
strijd tegen de verpesting der ge
dachten wordt voortgezet. 

Te Grimb er gen-B eigejn lezen vele honderden voorbijgangers 
en weggebruikers dagelijks deze stijljvolle aansporing tot het 
lezen van ons blad. Ook na de kiesstrijd blijft de V.U.-bazis 

aktief. 

Merelbeke 
ICO VOSSEN 

De VOS-aldeling alhier nodigt bij 
gelegenheid van de olliciele vie
ring van haar lOOste lid allen heel 
hartelijk uit op dit feest op vrijdag 
19 april in het « Wijnhuis o, Hun-
tlelgeiTise steenweg 286, om 20 uur 
.30 Het gezelschap de « Vlaamse 
Troubadours » zorgt voor de ont
spanning, Mr Herman Wagemans 
komt als vertegenwoordiger van het 
hoofdbestuur en een avondetentje is 
voorzien tegen de prijs van 60 fr. 

Vooraf inschrijven op adres Jef 
Houdenhuyze, Jan Verhoevenwijk 
5, Merelbeke, of telefonisch op nr. 
52.75.06. 

Zwijndrecht 
OVERWINNINGSBAL 

WIJ nodigen U allen uit op ons 
overvvinningsbal op zaterdag 20 
ajiril om 20 uur 30 in zaal kinema 
Rubens, Stationsstraat, Zwi\n-
drecht. Orkest J . Dervvey. Toe 
gang : 40 fr. 

WEST-VLAANDEREN 

Brugge 
OVt-KvVINNINGSBAL 

Het V.U.-bal van vorige zaterdag 
in het Jagershol te St. Andries ken
de de opkomst der grote dagen. 
\ ooral verheugend was de zeer ster
ke en aktieve deelname van de 
jeugd. Het werd een daverend leest 
met tombola, die vele prijzen deed 
nederdalen (in de letterlijke zin 
van het vvooid) geanimeerd door 
de onvermoeibare Mare Vande-
moortele en liet puik orkest. Het 
nieuwe jirov incieraadslid Deroose 
en kandidaat dr Kerkhols oogstten 
een sjieciaal applaus, waarna volks
vertegenwoordiger Leys, arr . voor-
zittei R Declercq, jjrov inciernad-
iitl G. V-an In en gemeenteraadsle
den J. Fraipont en R. Ru>naert nog 
een e.\tra-inspanning deden om de 
linanciele toestand bij te werken. 
Bal en tombola duwden de kasln-
houd een heel eind naar omhoog. 

FLINKE START 

De eerste zitting van de pas vei-
kozen provincieiaad, waar de Volks
unie nu met 12 gekozenen zetelt 
en zich duidelijk als derde en .lis 
volwassen partij gedraagt, werd be
heerst door een verklaring van mr. 
Van In, die de partijdigheitl van het 
bureau aan de kaak stelde en op 
welk gewettigd verwijt dit bureau 
niet kon antwoorden De oppozitie 
van de V.U zal als vooiheen krach
tig en konstruktiel zijn, thans met 
nog veel meer gezag dan vroeger. 

BESTUURSVERGADERING 
De leden van het afdelingsbestuur 

Biugge worden heden namiddag 
om 15 uui in het Bre^ delhol ver
wacht voor een korte bestuursver
gadering. Nu de verkiezingen voor
bij zijn dient overgegaan lot het 
uitstijipelen van de werking en de 
'.gedragslijn der afdeling. 
DANK 

On/e veikozenen en het bestuur 
danken de kiezers voor het ver
trouwen oj) 31 maar t betoond, even
als de propagandisten en allen die 
financieel steunden. Het gestegen 
aantal s temmen is een waarborg 
voor een nieuwe doorbraak in het 
Brugse. 

Menen 
DANK! 

Wij danken alle kiezers die ons 
hun vertrouwen schonken. De ver
kiezing van dr. Willried Vanholme 
is een waardevolle jjion en steun 
voor de afdeling Menen-Rekkeni. 

Ook oprechte dank aan de pro
pagandisten en siinpatizanten, die 
in de Westhoek een slag hieljjen 
winnen. De strijd is nog niet ten 
einde ! Aan ons allen nu, onver
moeid te streven op dat het klank
bord der gezonde, volkse, vlaamse 
|)olitiek, nog worde verruimd. 

O V t K *V INNINGSBAL 
Arrondissement Kortrijk viert 

leest : onze volksvertegenwoordi
ger, onze senator en onze twee pro
vincieraadsleden verwachten U he
denavond 13 ajjril in het Thier-
Brauhol te Hulste Clangsheen de 
baan Kortrijk-Brugge) op het over
vvinningsbal. Orkest : Thoris. 

Inkom ; ZO ir, 
DANK 

Het arrondissementeel bestuur en 
de verkozenen danken de honder
den militanten helpers allerhande, 
karavaandeeliiemers enz. Zonder 
hun voortdurende en onbaatzuch
tige inzet ware het Volksuniesuk-
ses niet mogelijk geweest. Zij dan
ken speciaal diegenen die met per
soonlijke kontakten het aantal 
Volksuuiekiezers in arrondissement 
Kortrijk tegen de 20.000 hebbeu la
ten aangroeien. 

Tielt 
BAL 

Zaterdag 27 april in de zaal Vij
verhof te Tielt het bal door, inge
richt door de Vlaamse Vrienden
kring. Onze eregasten zijn : Willy 
Persyn, Mik Babyion en Geert De-
man. Laat niet na aanwezig te 
zijn. 

Wij verwachten nog enkele prij
zen voor onze tombola. 

Plaatsbespreking bij onze sekre
taris : Andre Verkest, Beneluxlaan, 
Tielt, tel. 40773. 
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KOELTOGEN / f i f h DIEPVRIESTUNNELS 
KOELKAMERS {nnucni KAM10NK0EUN<3 
DIEPYRIKERS \ | l l l l tH i / WINK£LlNB]gHTlNGEN 

co, VOOR SUPERMARKTEN, INDUSTRIE EN VOEDINGSNIJVERHEID 

ETN JEURISSEN PVBA De Wimerstraat 24 
Borgerhout/Antwerpen Tel.: (03) 36.11.^5-36.59.31 

DEPANNACEDIENST ALLER MERKEN 

Ik 
ben 

uitgeslapen 
wanh.. 

Dunlopillo 

STAR 
. . . ik koop bij 

MATWIBWS ÉiDDBNB€OniJF 
TURNHOUTSEBAAN 1 0 2 , BORGERHOUT - TEL. 35.17 i 3 

• U H U i l E N ! Oiepesirjal e« -«6 , Aniw. I e l . 31.01.18 
• eoi inenslra» 39 .»1 , 5knlw. Tèl. 33.«7.24 - Galliforllei «O, Peürn», Tel. 36,25.ï.< 

MEVEKAN 
Hebt U geld nodig ? 

Zo ja, tel. 
03/35.19.71 -36.43.24 

HERMES 
S C I H D O L Zutdlaan 54 

M. Lemonnierlaan 211 
Tel. 11.00.33 
Brussel 

VOLLEDIGE 
SEKRETARIAATKURSUS 
IN 2 JAAR 

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

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

V 

Beter en voordeliger. 

m DOE ALS WIJ! BOUW MET «KUNNEN» 
vanaf de EERSTE STEENLEGGING een VEILIGE BELEGGING 

ook in 
Uw 

4 X ONOVERTROFFEN MOGELIJKHEDEN: 

I. EEN RUIME EENSCEZINSWONINC 

met grote hall. garage, bureel. CV-plaats bergplaats 
grote living, geïnstalleerde keuken en badkamer, A i 
of meer ruime slaapkamers. 
Di t is tenminste RUIM U! 

PRIJS : vanaf 650.000 F 

I I . KOMFORT EN VERZEKERDE OPBRENST in 
onze appartementsgebouwen : 

die qua grootte, afwerking en prijs, onvergelijkbaar z i jn met deze die 
U elders vindt. EEN voorbeeld : deze prachtige SUN RESIDENCE in 
het « Hof van Havenith » appartementen met 1/2/3 slaapkamers ai u-
min ium ramen, thermopane, centrale verwarming, sauna, uitzonderl i j 
ke brandbeveiliging, badkamers met houtbekleding en automatische 
handdoekdrogers, enz. . . ._,^- -
HUN PRIJZEN ? ONVERGELIJKBAAR : vanaf 450.000 F 

Hl. EEN MEESTERWONINC MET HET 
«ETIKET van STANDING» 

. . . n j im genoeg om uw bureel prakt i 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 toi letten en vestiaire, badkamer met ligbad en/of 
apparte douche. 
PRIJS : natuurlijk minder dan 950.000 F 

IV. U HOUDT VAN DE NATUUR : 
naargelang het kader bouwen wi j voor U de villa ' t z i j 
' t zi j klassiek, ' t zi j modern, steeds aangepast aan uw 
budget en leefgewoonten. CEEN PROBLEEM : U kari di t 
even één onzer informatiecentra en U kri jgt een juist 
voor mogelijkheden U al heeft en. . . onderschat ze niet ! ! 
U kan een villa bouwen vanaf 6 0 0 . 0 0 0 F 

in hoevestijl 
eigen smaak, 

zeker Bezoek 
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I 
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ALGEMEEN BOUWBEDRIJF KUNNEN n.v. 
ANTWERPEN 

Meir 18. tel. (03)31.78.20 
CENT 

Onderbergen 43. tel. (09)25.19.23 

GENK HOLSBEEK / LEUVEN 
WintersUgstraat 22, te l . (011)544.42 Rotselaarsebaan 37, tel . (016)459.28 
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Ze had hem opgebeld en gevraagd 
om naar de Lucky Star te komen. 
Hij was \roeg beginnen f.lenteien 
die morgen, met een wijde boog om 
het beeld \an Zadkine heen (hij 
kon het ding niet zien, zeker nu 
niet) de ha\en in. De veerboot 
sputterde traag naar het andere, 
nog valere deel \an de stad. Enkele 
dokwerkers gooiden hun etensres
ten met wijde zwaaien de hoogte 
in, waar ze door krijsende meeu
wen werden opge\angen. 

« Wie we daar hebben », 7ei Ome 
.lan, « da's \erdomme lang geleden. 
Je ziet er netjes uit, de zaken gaan 
goed ? ». Inderdaad, dacht Tony, 
ik zie er netjes uit en de zaken gaan 
zeker niet slecht : « Best Jan, een 
sherry, een droge ». 

De Lucky Star was een ^an ha-
venkroeg tot bar gepromoveerde 
•>lilteri| zoals er in Rotterdam veel 
/ijn : een wat donkere zitplaats, 
daarnaast een drankwinkeltje waar
van het kliënteel hoofdzakelijk uit 
zeelui bestond waai aan je ook nog 
andere dingen dan 93° alkohol kwijt 
kon. Maar vooial, waar je wat van 
kopen kon. Zo was Tony begonnen. 
Van de oost- en zuidroutesjongens 
koiht hij luciferdoosjes vol grijze, 
stukgewreven twijgjes en bladeren. 
Slechte kwaliteit, hadden ze in 
Amsterdam gezegd, maar ze had
den gekocht. Een jaar later reed 
Tony met een Alfa Romeo en kocht 
hii het spul per konserv enblik. 

Aan het Leidseplein, waar z'n 
beste afnemeis het nachtleven sier-

morgen pas 

den, had hij Margriet ontmoet. Ze 
had drie maanden gezeten voor een 
nauwelijks te schatten aantal klei
ne kerkdiefstallen. Ze was mooi, 
had een goede smaak en leverde 
Tony de fondsen om serieus te be
ginnen, in 't groot dus. Twee jaar 
woonden ze nu al samen en Tony 
was erg verliefd op haar geworden. 
Met het echte onderwereldmilieu 
hadden ze weinig kontakt. Ze woon
den in een statig burgershuis aan 
de Amstel, frekwenteerden de am-
sterdamse kunstenaars- en society-
kringen en verdienden er een boel 
geld aan. 

Soms reisden zij voor enkele da
gen naar Dusseldorf waar Margriet 
de barokke beeldjes verkocht die 
oude relaties van haar uit de ker
ken van Vlaanderen naar haar toe
brachten. Soms reisde Tony voor 
een week of wat naar Barcelona om 

zijn vrienden tot meerdere spoed 
in de kifleveringen aan te zetten en 
om de dingen te betalen waarvoor 
moeilijk officiële fakturen en over
schrijvingen konden gemaakt wor
den. 

Toen drie dagen geleden Tony 
thuiskwam was Margriet er niet. Er 
lag geen briefje op de talel. Naar 
het politiebureau kon hij moeilijk 
bellen. Trouwens, als ze aangehou
den was zouden de jongens hem 
wel gewaarschuwd hebben. Toen 
had ze gebeld en hem gevraagd 
naar de Lucky Star te komen. Meer 
wou ze niet zeggen. 

Tony was aan zijn derde sherry 
toen ze binnenkwam. « Hello », zei 
hij ; ze ging naast hem zitten. « Een 
koffie » en ze zwegen in eikaars 
ogen. 

« Ik ben van je weggegaan », zei 
ze tenslotte. Hij glimlachte. « Voor 

altijd, weet je ». Hij bleef haar aan
kijken en herinnerde zich hoe mooi 
ze kon zijn. « Ik ben met Hans, 
Hans wacht buiten in de auto. Ik 
wil je geen pijn doen, maar... ». Hij 
wist het, hij was maar een gang-
stertje, niet eens, een traffiekantje, 
een smokkelaar. Zij was méér. Een 
't een en 't ander in kunstgeschie
denis en nog altijd een dievegge. 
Dieven staan hoger gekwoteerd dan 
smokkelaars. En Hans was een ar
tiest, een verfsmijter die zijn rot
zooi aan Stuyvesant en Philips 
kwijt kon. « Wees niet boos, wil je, 
je was erg goed voor me, Tony, 
maar het kan niet meer. Het is iets 
dat buiten mezelf gebeurt. Ik heb 
nog een tip voor je. Twee Zwitserse 
jongens wachten in Krasnapolsky 
op je. Ze maken LSD. Je kan hun 
man voor Nederland worden ». Our 
man in Amsterdam, het rijmt bijna 
dacht Tony. Een ton per jaar, een 
troostprijs. 

« Ik wil eerlijk met je zijn, Tony, 
vóór Hans was jij .. ». « Ik weet 
het », zei Tony met iets dat nog 
een glimlach had kunnen zijn moes
ten er geen tranen in zijn ogen ge
komen zijn. Hij legde zijn hand op 
de hare : « Ga nu maar, kom, ga 
nu maar, Hans wacht op je ». Ze 
durfde niet opstaan : « Het is rot, 
Tony, je zult me missen ». « Dat zal 
ik morgen pas weten ». Hij stond 
recht met een gebaar onder zijn 
schouder. Hij schoot zes kogels in 
haar. 

NIC. 
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