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De les van 31 maart is geweest dat het vraagstuk van de waals-

Vlaamse verhoudingen definitief uit de frigo werd gehaald, 

waarin de geei-blauwe regering het gestopt had. Er wordt niet 

meer geschermd met rondetafelkonferenties of een heruitgave 

van de kommissie Meyers. Zelfs de P.V.V. (die trouwens met 

groeiende inwendige tegenstellingen heeft af te rekenen, ge

tuige daarvoor het uitstel van het konklaaf te Knokke) heeft 

moeten erkennen, dat dit vraagstuk in het parlement moet 

behandeld worden. Er is sprake van een parlementaire kommis

sie, waarin ook de Volksunie zou vertegenwoordigd zijn, samen 

met het F.D.F.. het Rassemblement Waiion en vermoedelijk ook 

de kommunisten, naast de drie traditionele partijen. 

De P.V.V. verzet zich voorlopig tegen de ver
tegenwoordiging van de nieuwe partijen. Ze 
heeft het zeer moeilijk om aan het nieuwe 
politieke klimaat in ons land te wennen, waar 
bij vb. de Volksunie een reële macht verte
genwoordigt. Ook speelt een bijna patoio-
gische weerzin hier een rol. Eer dat het tot 
de grijze massa van de in het oude en voor
bijgestreefde establishment verstarde gees
ten doordringt, dat er iets zoniet veel is ver
andert, duurt het wat. Dat is zo aan de top, 
te beginnen met het Paleis, waar men zich' 
nog maar eens heeft beperkt tot het ontbie
den van altijd dezelfde weerkerende promi
nenten, die per definitie niet open kunnen 
staan voor nieuwe gedachten en voor nieuwe 
verhoudingen en evoluties. En die trouwens 
hoe langer hoe minder de gehele bevolking 
vertegenwoordigen. Het zijn ten andere bijna 
allen dezelfden die vóór de verkiezingen 
toen men nog poogde het gekapseisde schip 
van V.d.B. recht te trekken geraadpleegd 
werden en die de jongste dagen het zelfde 
defilee hebben uitgevoerd, eerst bij het 
staatshoofd dan bij de informateur. 
De regering is echter één zaak, het parle
ment is er een andere. Daar liggen de kaar
ten nu toch al wat anders verdeeld. Door de 
aangroei van de Volksunie en de andere 
nieuwe partijen zal het parlement zich meer 
dan vroeger doen gelden. 
Het zal dus vermoedelijk tot een scherpe" 
konfrontatie van de unitaire en federalis
tische stellingen komen op het hoogste poli
tieke vlak. Dit betekent meteen dat er een 
belangrijke periode aanbreekt, die beslissend 

.zal zijn voor de toekomst van dit land. De 
Volksunie zal er haar programma verdedigen 
en scherp toezien op de houding van de uni-
taristische partijen die overigens de groot
ste moeite hebben om hun eigen splitsing te 
boven te komen. Daardoor wordt de betekenis 
van de verschuiving op 31 maart eens zo dui
delijk en wordt het belang ervan, vooral wat 
de sterker geworden vlaamse refleks via de 
groei van de parlementaire macht van de 
vlaamsnationale partij betreft, klaar en dui
delijk onderstreept. Wanneer de konfrontatie 
plaats heeft, afgedwongen door de jaren
lange, geduldige en hardnekkige werking 
van de Volksunie, en straks tegemoet getre
den met versterkte gelederen, dan zullen de 
Voiksuniekiezers nog eens mogen zeggen dat 
ze goed gekozen hebben. Door voor de Volks
unie te kiezen dwingen ze als het ware dé 
andere vlaamse gekozenen, zich schrap te 
zetten tegen de snelle opeenstapeling van 
de frankofone eisen. 

Dat men zich daarvan In Vlaanderen bewust 
Is moge blijken uit enkele recente moties 
en uit een betoging, die alle neerkomen op 
de e i s : geen regering tegen Vlaanderen. De 
nelging Is Immers groot bij de sleutelfiguren 
van het oude regime om uit ouder gewoonte 
toch voort te ploeteren. Het gevaar bestaat 
dat de regeringsvorming zou gebeuren met 
een platonische verklaring over het vraag
stuk der gemeenschappen en een nieuwe 
kapitulatle voor de eisen van Frankofonië. 
De Volksunie als zuiverste en krachtigste ex
pressie van de wakker en strijdbaar gewor
den vlaamse bevolking zal dit beletten. Ze 
weet zich daarbij gesteund door de ganse 
vlaamse opinie, door haar oude en nieuwe 
kiezers en sinds de likwldatie van een vlaams 
gekozene op de V.d.B.-lijst te Brussel door 
veel vlaamsgezinden, die zeker zijn, dat ze de 
allerlaatste keer voor een C.V.P.-lijst gestemd 
hebben, zo te Brussel als In Vlaanderen, 
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WALEN EN V.U. 

het 

het 
ze 

A.G., Koekei berg. 

MARTENS 

Wij weten dat Wilf. M. niet 
kieskeurig is in de politiek maar 
de V.U. heeft een meer « pro
gressief » programma dan de 
Vlaamse C.V.l'. of jong-C.V.P. 
(v.at nog altijd C.V.P. is met al 
de gevolgen van dien). 

Pr(5tiesten, verklaringen heb
ben geen zin. Daden met gevol
gen alleen tellen : Hertoginne-
dal b.v.b. en zovele andere. De 
V.l'. ïieeft zeker en vooral een 
meer vooruitstrevend program
ma dan de gezamelijke (J.V.P., 
maar zelfs dat is niet zo heel be
langrijk ; maar de daden wel. 
De C.V.P. doet het. Wat doet 
zij ?^J\apituleren, hcrtoginne-
dall{?fi, konipromisseren en op 
zijn ^belgisth brussels verkopen 
van kiezers en hun wil. Alle 
verklaringen ten spijt gaan ze 
verder niet het verraden van hun 
Vlaamse kiezers. 

P.C, Kalmthout. 

VERSCHIL 

Naar aanleiding van de parle
mentsverkiezingen is mij, eens 
te meer, het verschil opgevallen 
in de wijze waarop Vlaanderen 
en Wallonië éénzelfde probleem 
benaderen. 

De Voerstreek en Moeskroen 
werden, voor enkele jaren, ont
nomen aan resp. Wallonië en 
Vlaanderen. Buiten wat verbaal 
geweld werd van vlaamse zijde 
niets ondernomen. Aanvankelijk 
niet waar het erom ging Moes
kroen bij West-Vlaanderen te be
houden, en vervolgens evenmin 
oin de rekuperatie in de aktuali-
teit te brengen en er te houden. 

Onze Waalse landgenoten heb
ben ons nochtans getoond hoe 
het moet : simpatiebetuigingen 
met de « onderdrukte » bevol
king, geldinzamelingen, oprich
ting van scholen, betogingen, 
parlementaire initiatieven en, 
last hut not least, het indienen 
van een lijst « terug naar Luik ». 

Meent u niet dat het een ver
gissing is geweest dat te Moes
kroen geen vlaamse lijst werd 
ingediend ? Geen V.U.-lijst doch, 
naar waals recept, een lijst « Te
rug naar Vlaanderen ». Het is 
toch geen toeval dat te Moes
kroen percentsgewijze de mees
te blanko-stcmnien werden uit
gebracht. Is het gewaagd te ver
onderstellen dat een aantal 
vlaimse kiezers zich onthouden 
hebben ? Voeg daarbij de stem
men d'e noodgedwongen op 
Waalse kandidaten werden uit
gebracht, en het rezultaat is een 
n-ct onaardige vlaamse repliek 
op de Waalse Voer-politiek. 

'/.Hl er voor de volgende kie-
zing niets in die zin voor elkaar 
kruinen worden gebracht ? 

HONOPOLIUM ? 

Gebeurt het dat Walen voor 
de Volksunie stemmen ? Waar
om niet ! 

Mijn vrouw is Walin en stamt 
uit een midden van officieren en 
ambtenaren die zich nooit de 
moeite getroost hebben maar 
een woord Nederlands te leren. 

Bij de jongste verkiezingen 
luisterden wij regelmatig naar 
de radiouitzendingen waar het 
meest franstalige heren aan 
woord kwamen. 

Toen wij samen naar 
stemhokje tiokken, vertelde 
mij. : « Ik heb lang en aandach
tig geluisterd. Welnu vanwege 
de Waalse kandidaten heb ik en
kel beschimping, verdachtmaking 
en bespotting voor de Vlamin
gen gehoord, het is werkelijk 
haat. Bij mij hebben ze het ver
korven. Ik stem Volksunie ! ». 

De 7e konferentie van het ver
zet te Brussel heeft gemeend bij 
monde van een afgevaardigde 
kommentaar te moeten uitbren
gen op de uitslag van de verkie
zingen. De neiging was daarbij 
groot, om het sukses van de V.U. 
te vergelijken niet de vooruit
gang van andere partijen of be
wegingen in het buitenland, die 
van neo-fascisnie niet vrij te 
pleiten zijn. Dit is een grondige 
en gewilde vergissing. 

Het is toch duidelijk dat er bij 
de V.U.-kiezers zoveel jongeren 
zijn dat men moeilijk nog de 
periode van 1940-45 voor de dag 
kan halen. Er zijn anderzijds ook 
veel verzetsmensen die tans 
V.U. stemmen en er zelfs aktief 
in zijn. Het monopolium van va
derlandsliefde, dat de traditione
le partijen zich lange tijd kon
den toeeigenen, behoort tot de 
volmaakt verleden tijd. Deze ar
gumentatie maakt hoe langer hoe 
minder indruk op onze mensen. 
De voorbije kiesstrijd heeft dat 
duidelijk bewezen : het gezwaai 
met de driekleur door de P.V.V. 
heeft zelfs een averechts effekt 
gehad. Het gezond verstand van 
ons volk heeft dit volk juist en 
passend doen reageren. Een an
der bewijs dat de V.U. de partij 
van de toekomst en de jeugd is, 
blijkt uit het rezultaat van de 
studentenverkiezingen te Gent, 
kort voor ;̂ 1 maart. Moet er nog 
zand zijn ? 

A.P., Kuurne. 

FRANSE 

BELASTINGSAANGIFTEN 

De maand april is niet alleen 
de eerste lentemaand maar ook 
deze van het invullen van onze 
belastingsaangiften. Ondanks een 
protest verleden jaar ontving ik 
dit jaar opnieuw een franstalige 
belastingsaangifte. Er is duide
lijk kwade wil in het spel bij 
<le hogere financie-ambtenaren 
te Brussel. Ik heb dan ook be
sloten, het formulier terug te 
sturen met vermelding « In het 
Nederlands a.u.b. ». Een andere 
reaktie (invullen van franstalige 
formulieren, zelfs met neder-
landse tekst en bijvoegen van een 
reklamatiebrief) helpt toch niet. 
En nu maar wachten op een ne-
derlandstalig formulier. Of zijn 
deze nog in druk ? 

V.A.V., Brussel. 

KING EN DUTSCHKE 

V.d.W., Antwerpen. 

Sommigen hadden na de moord 
op .Martin Luther King en de 
aanslag op Budi Dutschke de 
neiging, deze twee figuren op 'n 
gelijke hoogte willen beschou
wen. Er is nochtans me <lunkt 
een verschil : King was een 
amerikaanse Ghandi, terwijl 
Dutschke niet terugschrikt voor 
geweldmetbodes. Dat is alleen 
een vaststelling, die ik maak, het 
houdt geen waarde-oordeel in. 
De Dutschke-beweging wordt 
echter ook zoals de Vietnain-be-
weging genoyauteerd door de 
kommunistische internationale. 
Dat blijkt o.a. uit het anti-ame
rikanisme. Men kan zich afvi'a-
gen, hoe het nu eigenlijk is. En
kele jaren geleden jouwden stu
denten te Berlijn de Amerikanen 
uit omdat ze niet tegen de op
richting van de nunir reageer
den, tans worden de Amerika
nen verzocht, Europa te verla
ten, soms door dezelfde studen
ten of geestesverwanten ! Ik wil 
alleen maar onderstrepen dat 
men met het opjjlakken van eti
ketten voorzichtig moet zijn. En 
ook met vergelijkingen die niet 
altijd opgaan. Het samenvallen 
van beide aanslagen zal zeker 

deze vergelijkingszucht in de 
hand gewerkt hebben. Daarom 
is ze nog niet juist. 

D.C., Gent. 

BOERENBEDROG 

De vlaamse (v.V.P. slaat weer 
eens een modderfiguur met de 
verwijdering van een vlaamse 
gekozene op de lijst van V.d.B. 
te Brussel ten voordele van een 
frankofone baron, die niet vol
doende stemmen op deze lijst be
kwam om rechtstreeks gekozen 
te zijn. Intussen heeft V.d.B. zijn 
kiezers met een strooibiljet be
dankt, waarop het Erans (na
tuurlijk) het eerst staat. Dat is 
nu eenmaal zijn mentaliteit. Er 
moet echter gewaarschuwd w'or-
den tegen de nietode, gevolgd 
door de C.V.P., die beweert dat 
de vlaamse gekozenen op de 
V.d.B.-lijst toch mede gekozen 
werden dank zij de voorkeur
stemmen van de kopman. Dat is 
gloeiend gelogen. De vlaamse 
kandidaten werden eerst en 
vooral gekozen dank zij hun 
eigen aantal voorkeurstemmen. 
Dat is toch duidelijk en de fran-
kofonen moeten het maar aan 
zich zelf wijten, wanneer zij niet 
voldoende stemmen behalen. Te
vens is bewezen dat de vlaamse 
aanwezigheid in het Brusselse 
veel groter is dan de kleurpartij-

bonzen altijd beweren. Onze 
V.U. - woordvoerders hebben 
daarop steeds gehamerd doch 
werden nooit gesteund door de 
vlaamse C.V.P.-ers. De uitslag 
van de verkiezingen te Brussel 
bracht het rechtstreeks bewijs 
van de juistheid van de V.U.-vi-
zie op de echte taaiverhoudingen 
te Brussel. Deze verkiezingen 
hebben duidelijk aangetoond dat 
het aantal Vlamingen en vlaanis-
voelenden te Brussel veel groter 
is dan uit de (vervalste en ge
forceerde) zogezegde officiële 
cijfers blijkt. Toch is dat voor 
de partijbonzen van de C.V.P.
Brussel geen les geweest. Laat 
ons hopen dat het incident met 
Leo Van .\ckere vele duizenden 
vlaamse kiezers de ogen zal ope
nen en hen een volgende keer 
rezoluut voor de enige partij zal 
doen stemmen ,die het vlaamse 
vertrouwen ten volle verdient : 
de Volksunie ! 

L.B., Vilvoorde. 

FRANS VLAANDEREN 

Men zou in vlaamse middens 
meer aandacht moeten besteden 
aan Erans-Vlaanderen. Het be
treft niet alleen kulturele en 
taalverbonderiheid, ook de eko-
nomische belangen spelen een 
grote rol. .Noord - Erankrijk, 
Vlaandeien en Nederland zijn 
bij voorbeeld maritiem op elkaar 
aangewezen. Voorzeker zal dit 
in een Europa, waar de huidige 
staatsgrenzen van lieverlede zul
len vervagen, veel meer dan 
tans tot zijn recht komen, maar 
dit mag ons niet beletten daar
voor nu reeds oog te hebben en 
onze aktie voor Frans-Vlaande-
ren ook in een ekonomisch pers-
pektief te zien. Met deze ekono-
mische argumenten zullen we 
ten andere in Noord-Frankrijk 
een pozitief onthaal kennen, 
vooral als we de nadruk op sa
menwerking leggen. Vanzelfspre
kend zouden we eerst in Vlaan

deren zelf tot meer samenwer
king moeten komen, op havenge
bied bij vb. Hoe meer we met 
pozitieve gegevens tegenover 
Frans-Vlaanderen voor de dag 
komen des te meer zal het taai
en kultuurimperialisme van Pa
rijs invloed en kracht inboeten. 

J .C, Kortrijk. 

A.C.W. CV.P. ? 

Volgens R.S. Oostende, leunt 
het A.C.W. aan bij de C.V.P., het 
is mogelijk, maar het betreft 
hier dan zeker een ongewone 
vorm van aanleunen. 

Als politiek onafhankelijke or-
ganizatie (behalve in verkie
zingstijd) maakt het A.C.W^ van 
haar weekblad «De Volksmacht» 
een propagandablad voor C.V.P.-
kandidaten. Wat de verhouding 
V.U.-sindikaten betreft zijn de 
standpunten van de V.U. dien
aangaande voldoende bekend 
o.m. de depolitizering van de 
vakbonden. Dat er onder de 
K.W.R.-leden veel V.U.-gezinden 
zijn is een publiek geheim, de 
K.W.B, is immers een katolieke 
werkliedenbond zonder politieke 
ambities. Wanneer een oud-pro-
pagandist persoonlijk zijn mede
leden (?) vraagt te stemmen 
voor de V.U. is dit zijn goed 
recht. Persoonlijk ken ik een 
plaatselijk geval van C.V.P.-pro-
paganda door de K.W.B. ; op een 
ledenvergadering kort voor .31 
maart werd de leden aangetoond 
hoe ze geldig konden stemmen, 
dit op een lijst met nr. 3. 

E.V., Nieuwpoort. 

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

van de redaktie 

Brassel, 17 ap r i l l%Si 
Betr«: formflisae en leven 
In deze week na een lang paasveekeirxi 

i s nof, ifiaar b i t t e r weinig ge begird. We zijn ge
tuige van de r i ten in het poli t iek gebeuren: er 
wordt na de verkiezingen een informateur aarge-
s te ld , de provincieraden konen bijeen en s t e l 
len hun bestendige deputaties samen om dan een 
week l a t e r de provinciale senatoren t e kiezen» 
Dat behoort allemaal to t de klassieke regels 
van het spel . 

"̂"'sn beweert dat joemal i s ten na een 
t i j d j e in de s t i e l t e zijn geweest vlug verza
digd zijn en blasé worden. Dat i s natuurli jk 
geen algemene regel , het hangt ervan af welk 
temperament men zelf heeft en in welke redaktie 
men z i t , s taat of loopt. Maar nuchter bekeken 
werkt de bewuste tra.agheid toch wel wat op de 
zenuwen omdat we beseffen dat tegenover de sinds 
31 maart ontstane toestand de aide r i t en niet 
meer voldoende z i jn . Dat beseffen joemal i s t en 
van een strijdend poli t iek blad véél meer dan 
andere kol lega ' s . Na deze korte pauze geldt dan 
ook voor ons het parool : we hameren er opnieuw 
op los , week in, week u i t , want de s t r i jd gaat 
onverminderd voort. V/e nemen daarbij onze mi l i 
tanten to t voorbeeld, die zich zelf* geen rust 
gunnen en die voortgaan de niet-Volksuniewereld 
te^verbazen door een aarwezógheid en een a k t i v i -
t e i t die de vraag doet r i j zenJ rusten die kerels 
dan nooit? Zo ziet het \JJ\t 
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amerika^s loopjori' 

gen poswick 

(ACO) — De soldaten van het Zesde Li
nie te Antwerpen konden er ook niets 
aan doen dat majoor Croughs hun het 
bevel gaf de terreinen van de firma Ca-
merman te bezetten. Zij waren onbe
wust betrokken bij een voor België 
hoogst onaangename inbreuk op de soe-
vereiniteitsrechten en op de gezagsre
gels geldende in een rechtstaat. 

De betrokken firma vond snel gehoor 
bij de « inheemse » rechtsmacht en de 
jongens van het Zesde Linie trokken 
weer af. 

Het was het schijnbaar operette-ach-
tige, maar feitelijk zeer ernstige hoog
tepunt van een sedert lang aanslepend 
geschil tussen twee antwerpse firma's 
(Camerman en Adriaensen) die gerui
me tijd opdrachten op het gebied van 
machinebouw en — ombouw verricht 
hebben voor rekening van een ameri-
kaanse dienst voor ontwikkeling : het 
A.I.D. (Agency for International Develo
pment). 

Wegens redenen waarover we ons 
niet wensen uit te spreken, ontstond 
er een geschil tussen de opdrachtgevers 
en de firma's in kwestie. Wie er gelijk 
of ongelijk heeft, had een zaak van bur
gerlijk procesrecht moeten blijven voor 
het geval er geen minnelijke schikking 
kon bereikt worden. Door het toedoen 
van de Amerikanen nam de zaak een 
heel andere wending : zonder de bel-
gische rechterlijke macht, het parket of 
wat ook te erkennen bekwamen de ver
tegenwoordigers van het A.LD. dat het 
belgisch leger wederrechtelijk werd in
gezet om met geweld de antwerpse fir
ma's te doen buigen. 

Naar het schijnt stemden hoogge-
plaatsten op het departement van 
landsverdediging in met deze handelwij
ze, die een aanfluiting was — hoeft het 
gezegd ? — van de soevereiniteit van de 
belgische staat en van de geldende 
rechtspleging in een westerse staat. 

Indien het waar is dat zelfs de mi

nister van Landsverdediging heeft in
gestemd met het misbruik dat hier ge
maakt werd van het belgisch leger, is 
dit een reden te meer om een einde te 
stellen aan het amateuristisch beleid 
van de brusselse salonleeuw Poswick. 

We willen deze zaak niet opschroeven 
en er geen anti-amerikaanse munt uit 
slaan. Er dient echter gewezen op het 
feit dat onze Nato-verplichtingen en Na-
to-verbintenissen supranationale ele
menten in ons openbaar leven gebracht 
hebben waartegen we als dusdanig geen 
bezwaar hebben maar die kunnen lei
den tot de ontwrichting van zekere me
chanismen van een burgerlijke rechts
staat. 

Het volstaat dat Amerikanen met 
cow-boy-fantazie en met een sheriff-
mentaliteit medewerking krijgen van 
een juridisch onderontwikkelde minis
ter of officier, en het wordt een machts
misbruik van je welste. 

supranationaliteit 

en sheriff-koni' 

pleksen 
(ACO) — Sedert jaren werd er door 

mensen met onvoldoende ontwikkelde 
kritische zin gedweept met supranatio
naliteit. 

In Vlaanderen kwamen er vele men
sen uit de lucht gevallen toen ze verna
men dat de belgische taalwetten kun
nen onderworpen worden aan een vage 
europese rechtsmacht zetelend te 
Straatsburg krachtens europese supra
nationaliteit — onvatbaar en ijl, wereld
vreemd en pedant. Eerstdaags beleven 
we wellicht nog grote verrassingen van
wege die straatsburgerse juristen. 

Vorige week werd een van spionnage 
verdacht ambtenaar van de E.E.G. — 
ambtenaar van duitse nationaliteit — 
te Brussel aangehouden door de belgi
sche staatsveiligheid. 

De voorzitter van de E.E.G.-Kommis-

sie Jean Rey protesteerde tegen het op
treden van de Veiligheid, wegens min
stens twee redenen : Ten eerste omdat 
de Veiligheid van de staat hem vooraf 
niet op de hoogte had gebracht van de 
zaak en van de beraamde arrestatie. 
Ten tweede omdat geen rekening was 
gehouden met de "(overigens slechts 
zeer vaag geformuleerde ...) onschend
baarheid van de E.E.G.-ambtenaren, die 
tot op zekere hoogte een verlenging van 
de diplomatieke onschendbaarheid kan 
genoemd worden. 

Ook dit feitje (door de belgische pers 
niet in reliëf gesteld) wijst erop dat 
duidelijkere rechtsverdragen wenselijk 
zijn op bazis van de supranationaliteit 
in E.E.G., in Nato- of in nog ander ver
band. 

Het optreden van het Zesde Linie te 
Antwerpen is ook een illustratie van de 
slaafsheid waarmee zich zekere belgi
sche instanties ten dienste stellen van 
de Amerikanen. 
Majoor Croughs en zijn soldaten voer

den tenslotte een bevel uit dat hun toe-
kwaiii van hun hiërarchische overheid 
op het hoogste provinciaal niveau. Dit 
provinciaal kommando was op zijn 
beurt in beweging gebracht door een 
bevel gegeven vanuit een nog hoger 
échelon, en het is hier dat desgevallend 
de verantwoordelijkheid van minister 
Poswick ligt. 

We begrijpen dat de antwerpse fir
ma's zich met alle rechtsmiddelen ver
zetten tegen het optreden van het Zes
de Linie en van de amerikaanse heer
schappen met kolonialistische mentali
teit. Maar we zouden niet graag zien 
dat de verantwoordelijkheid wordt af
gewenteld op ondergeschikten. Minister 
Poswick zelf moet ter verantwoording 
geroepen worden, in alle klaarheid. 

In een tijd dat de V.S.A. en de Nato 
uit de aard der zaak al een slechte pers 
hebben en er een psychose tegen Ameri
ka verspreid wordt — vaak met de 
meest betwistbare middelen en met 
weinig steekhoudende argumenten — 
is het niet wenselijk dat operette-minis
ters, sabelspelers en business-rften met 
verdrongen sheriff-kompleksen nog 
méér stof leveren voor propaganda te
gen de V.S.A. 

vlaamse voerstreek 

verraden 
(red) Weken geleden vernamen wij 

van vrienden in de Voerstreek dat een 
franskiljons burgemeester, lid van het 
beruchte « Comité de defense de la lan-
gue frangaise dans les Fourons », in 
dronken toestand in een café verteld 
had : « Voor onze franse scholen krij-
gen we geld van het Ministerie van Na
tionale Opvoeding ». 

Regelmatig stelden de vlaamsgezin
den van de Voer zich de pijnlijke vraag: 
vanwaar krijgen de franskiljons al dat 
geld nu al meer dan vijf jaar voor hun 
franse scholen in vlaamse gemeenten, 
die officieel geen subsidies ontvangen 
voor scholen die tegen wet en volksbe
lang zijn ? 

In Remersdal is heel de school nu al 
jaren volledig verfranst tegen de 
wet in. In St. Martens-Voeren, na de 
verhuis van de vlaamsgezinden naar 
's Gravenvoeren, nestelen nu twee fran
se klassen zich in de gemeenteschool. 
Haast in alle gemeenten van de Voer 
wordt een franse kleuterklas in leven 
gehouden. Onderhoud en verwarming 
van lokalen, salarissen van leerkrach
ten enz. enz. het wordt allemaal be
taald door het beruchte « Comité de 
defense ». Vanwaar komen al die mil
joenen ? Men krijgt ze nooit bijeen met 
koliekten in Wallonië, met opbrengsten 
van fancy-fairs of bridge-wedstrijden 
enz. 

Nu heeft een luiks P.V.V.-kamerlid, 
Gérard Delruelle, uit ongeregelde drang 
naar partij-ophemeling, ons klaar en 
duidelijk het antwoord gegeven. In «Le 
Soir » bekende hij zo pas dat P.V.V.-
minister Grootjans (Antwerpenaar) de 
subsidiëring van de franse scholen in 
de Voerdorpen mogelijk heeft ge
maakt ! 

De vlaamse P.V.V.-ers verraden 4ns 
onze vlaamse Voerstreek, ze zoeken dus 
die vierduizend vlaamse mensen van 
de Voer te verfransen. Dergelijke sn,o-
daards dienen door gans het vlaamse 
volk gestraft ! 

De « Hollandse stijl » van de in
formateur — men zou evengoed een 
vergelijking kunnen maken met een 
engelse landlord, voor wie in zijn 
pastoraal komfort de tijd niet be
staat — begon deze week ettelijke 
waarnemers op de zenuwen te 
werken. Hij bleek al zijn tijd te 
nemen en schijnt zich overigens 
niet te moeten haasten omdat het 
parlement pas einde dezer maand 
volledig zal samengesteld zijn. De
ze tijdslimiet verschaft dus wel een 
zeker komfort. Het komt er in de 
praktijk op neer dat men zal moeten 
kiezen tussen een drieledige of een 
tweeledige regering vermits men 
bij voorbaat de zogenaamde « taai
partijen » (om het understatement 
van de gevestigde partijen even aan 
te halen) van regeringsvorming uit
sluit of weigert hun desiderata in 
aanmerking te nemen, hetgeen op 
het zelfde neerkomt. Het is duide
lijk dat de voorkeur naar een drie-
partijenregering gaat, ingevolge de 
stille wenk van Laken. Dat de lei
ders van de drie « nieuwe » par
tijen w.o. de Volksunie bij de graaf 
werden ontboden lijkt een elegante 
omzeiling te zijn van de logische 
konkluzie uit de verkiezingsten-
denz : dat men nl. moeilijk nog van 
alomvattende raadplegingen zou 
kunnen spreken wanneer men par
tijen zou uitsluiten die samen toch 
bijna 40 volksvertegenwoordigers 
in hun rangen tellen. Welke gevol
gen zullen trouwens deze kontakten 
hebben ? 

De toestand lijkt momenteel xo 
fe zijn dat in de B.S.P. die minder 
scheuren dan bij vb. de C.V.P. moet 
dichten de voorkeur naar een koa-
litieregering met de C.V.P. uitgaat. 
De moeilijkheid blijkt echter bij de 
C.V.P. van tweeërlei aard te zijn : 
t. de strekking V.d.B., die het op
nieuw met de P.V.V. wil aanleg
gen, doch die het ondanks het suk-
sps te Brussel minder voor het zeg
den heeft dan vroeger op nationaal 
vlak. 2. In de vlaamse C.V.P. is er 
minder konservatieve invloed dan 
vroeger, hetgeen de neiging heeft 
i'ersterkt, om het met de B.&P. te 

proberen. De C.V.P. weet momen
teel nog niet welke van de twee te 
kiezen, haar inwendige verhoudin
gen zijn nog uiterst verward. Dit 
verklaart eveneens de traagheid van 
de informatie-opdracht : deze traag
heid moet de hereniging van de 
C.V.P. in de hand werken en de 
heren hebben daarvoor veel tijd 
nodig. Dat deze verzoeningsopera-

Het rezultaat van ' t brussels kon-
klaaf zal wel niet verschillen van 
het P.V.V.-kongres te Knokke ten 
ware het Vlaams Liberaal Verbond 
toch eindelijk eens op zijn (zwak
ke) achterste poten zou gaan staan. 
Het verleden heeft ons echter ge
leerd, dat het geduld en de kapaci-
teit tot inkasseren bij de vlaamse 
liberalen eindeloos groot zijn. Hoe-

beroepsgALVE 
bekeken 

tie niet gemakkelijk verloopt blijkt 
o.a. uit de pretenties van een Per-
soons, die hoewel elektoraal_ ver
slagen het gaullistisch procédé hul
digt, te volharden in de boosheid 
en er zelfs nog een schepje bij te 
doen. 

De vorming van een drieledige 
regering wordt al evenmin verge
makkelijkt door de toestand in de 
P.V.V., niet ao één meer als tijdens 
de verkiezingen voorgewend. Daar
om gaat de topleiding van deze par
tij vandaag en morgen te Brussel 
in konklaaf. Ze is al in zoverre on
der de indruk van het kiessukses 
der « extremisten » gekomen dat ze 
vandaag het vraagstuk van de 
« kommunantaire betrekkingen » 
wel opnieuw wil onderzoeken, op 
voorwaarde nochtans dat dit de 
eenheid van de partij niet schaadt 

zeer de elektorale verzwakking van 
de P.V.V. in Vlaanderen ook cha
grijn heeft verwekt, men moet eerst 
nog zien of het kongres van het 
L.V.V. veel potten zal breken. Toch 
wees het verzet van het L.V.V. tegen 
een breed opgevatte beraadslaging 
van de P.V.V.-top te Knokke op een 
groeiende malaise, op een groeiend 
onti-volmachtenkompleks. 

De verkiezing van de provinciale 
senatoren is volgens de wet verlo
pen en maakte op politiek vlak 
zelfs de hoofdschotel van het ak-
tuele nieuws uit. De Volksunie 
heeft drie provinciale senatoren (in 
West- en Oost-Vlaanderen en in 
Antwerpen). In Brabant en Lim
burg beschikte ae over te weinig 
zetels om in aanmerking te kunnen 
komen. Ze kecft er baar stemmen 

dan ook doelmatig en zo Vlaams 
mogelijk gebruikt. Met haar totaal 
aantal senatoren maakt ze nu met
een kans om 2 nationaal gekoöp-
teerde senatoren te doen verkiezen, 
waardoor de V.U.-senaatsfraktie 
tot een respektabele groep ^al uit
groeien. Dat belooft meteen voor 
de volgende zittijden van de senaat 
door het gevarieerder geworden 
gamma, de gegroeide mogelijkhe
den tot werking in de kommissies 
en niet het minst door de aanwe-
zigheidskracht in de pleno-vergade-
ringen. Het gehalte, dat reeds groot 
was ondanks het geringe aantal, is 
meteen nog gevoelig gestegen. 

Terwijl vooral de C.V.P. nog
maals een daling van verkozenen 
na de provinciale senaatsfaze moet 
vaststellen (waardoor meteen ook 
de nationale koöptatie nieuwe per
soonlijke spanningen zal uitlokken 
in deze dan toch sinds 31 maart fel 
gehavende partij) rukt reeds « nor
maal nieuws » een stukje naar voor 
na al die elektorale esbattementen : 
een dreigende staking bij de dou
ane te Brussel tegen de partijdige 
benoemingen van Hulpiau (de re
gering V.d.B. heeft werkelijk mis
bruik van het begrip « lopende za
ken » gepleegd, dat blijkt elke dag 
duidelijker) ; de herrie te Ant
werpen n.a.v. het optreden van het 
leger tegen een antwerpse firma, in 
opdracht van het ministerie, waar
door minister Poswick een kortge
ding aan het been krijgt, een wel 
zeer onaangename epiloog na een 
zo c hoogvliegende » ministeriële 
carrière ; de kongreskolom van 
Brussel, die een nieuw kleed zal 
krijgen (en tweetalige opschriften, 
te laat gebaar om nog veel indruk 
te maken) ; het socialistisch kon-
klaafje op het buitengoed van Mer-
lot waar de zeer weinige voorstan
ders van 'n driepartijenregering de 
duimen hebben gelegd voor de van 
ongeduld trappelende « travaillis-
ten », die trouwens te .\ntwerpen 
tijdens een colloquium mei de hh. 
Van Eynde en Theo Lefèvre deze 
door de verkiezingen neergevallen 
draad weer zullen oprapen. 
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4 WIJ 

voorlichting van 

nato 
In een in het Engels gestelde brief aan 

generaal Leniniizer, NATO-opperbevel
hebber, heefi de Vlaamse Volksbeweging 
de redenen uiteengezet, waarom van 
Vlaamse djde werd gepiotestteid tegen 
de benoeming van generaal Vivario rot 
stafchef \ a n het belgische leger, benoe
ming die is ingegaan op 1 apiil jl. De 
VVB acht het in deze blief noodzakelijk, 
generaal Lemnitzer in te lichten over tie 
ontstemming van-het vlaamse volk over 
de benoeming van een niet-tweetalige 
hoofdofficier, «elke bevoidering ook 
door de \laamse officieren en soldaten 
als een beledigende diskiiminatie wordt 
aangesoeld. Er wordt eveneens aan her
innerd dat generaal Vi\ario nooit in 
staat ^\ai, 7ich in het Nedeilands te rich
ten tot de officieren en soldaten van 
eenheden onder zijn bevel, hoewel dit 
bij dergelijke gelegenheid verplichtend 
is in toepassing van de taalwetgeving, 
\ a n kracht in het belgisch leger. 

"^erecht onderstreept het schrijven 
dat dergelijke toestand uniek is in de 
N ATO-strijdki achten. 

Het is goed dat ook de internationale 
legerstaf, die tans zijn hoofdkwartier m 
ons land heeft, rechtstreeks ingelicht is 
over bepaalde belgische u geplogenhe-
den », ook al verandert deze voorlich
ting \oorlopig niets. Ze zal in elk ge\al 
de Vivario-bescherniheren geen genoegen 
doen. 

een frankofoon 

'l I tn il'~! Iilai I llhlilinlinli lllli. i th '\' ' 4 t t | 

minder 
De PVV had het in de provincieraad 

van Brabant ook eens uitgerekend. Een 
Vlaming moest vallen voor een FDF-er. 

De PVV had 2,5 stemmen en kon er 
dus 2 missen want de CVP had er maar 
2:5, de BSP 21, c'j FDF RVV 14 en de 
Volksunie 7. Nojinaal zouden \eikozen 
zij,i 'S PVV, 3 CAP. ". BSP en 1 FDF. 

kreeg hel FDF echter een stem bij 
d.u; won zij haar 2de zetel ten koste van 
de i^^^. 15 : 2 = 7,5 (FDF) tegen 21 : 
3 -i 7 \oor de BSP op voorwaarde dat 
de \olk^unie voor haar eigen kandidaat 
sici);.!c 

De PVV was zelf grootmoedig en gaf 
twee stemmen, ze had echter zonder de 
waard gerekend en was vergeten dat de 
Volksunie meespeelde. 

De Volksunie had één stem te kort 
die ondanks vlijtig zoeken niet werd ge
vonden. Wij konden dus voor onze kan
didaat stemmen : principieel prachtig 
maar in de praktijk gaf dit een fransta-
lige meer ten koste van een Vlaming. 
Ln wat voor een franstalige : een FDF er 
ot een PVV-er. 

De Volksunie besloot dus haar stem 

Dit is het geraamte van 
de Innovation te 

Brussel, na een tweede 
poging tot opblazen. 

Een jaar na deze brandramp is 
een grote stilte over oorzaken 

en gevolgen getallen. Er 
werden geen maatregelen 

getroffen, alles is bij 
het oude gebleven. Alleen puin, 

opgekropte verontwaardiging 
en verdriet bleven over. 

men te verdelen 4 voor de socialisten als 
zwakkere groep wat haar van 21 op 25 
stemmen bracht en 3 voor de CVP wat 
haar van 23 op 26 stemmen bracht. Het 
waren naamstemmers voor de laatste 
kandidaat , Van Ackere en Bogaerts, tel
kens een Vlaming. 

Ook hier werd nu de vlaamse spreuk 
bewaarheid : wie een put graaft voor 
een ander valt er (soms) zelf in. 

Zo de PVV slechts één slem gaf aan 
het FDF sneuvelde de 2de FDF-er, zo 
de PVV zo dwaas zou zijn van niet met 
de VU te rekenen en 2 stemmen aan 
het FDF te geven dan zou haar eigen 
derde kandidaat sneuvelen. 

De PVV kerstekinderen deden het en 
aannemer-financier CoUin sneuvelde. 

De VU beroofde de PVV van één ze 
tel. 

herrie in de p,v,v. 
Het aanvankelijk voor heden en mor

gen te Knokke voorzien PVV-konklaaf 
werd verdaagd als gevolg van het ver
zet van het Liberaal Vlaams Verbond, 
dat zelf binnen kort in kongres bijeen
komt. Dit verzet genoot evenwel niet de 
volledige instemming van alle in Vlaan
deren verkozen PVV-kandidaten, wat de 
bekende zwakheid van het L W beves
tigt. Toch is het zo dat achter de een-
heidsfa^ade van de PVV als gevolg van 
mistevredenheid en ontgoocheling van 

de in Vlaanderen door de Volksunie tot 
\ ierde partij terugdrongen vlaamse li
beralen de pozitie van de volmachten
drager Vanaudenhove meer en meer 
ondermijnd geraakt. Ook de PVV zal 
niet ontsnappen aan een natuurli jk de
lingsproces. 

geen regering 

tegen 

Vlaanderen 
Onder dit motto organizeert de VVB 

Oost-Vlaanderen morgen zondag om 15 
uu r met vertrek op de Vrijdagmarkt 
een betoging, waarin de vlaamse sociaal-
ekonomische, politieke en kulturele ei
sen nog eens zullen beklemtoond wor
den. Door deze manifestatie willen de 
inrichters de onderhandelende politieke 
partijen diets maken dat ze er niet zul
len in slagen, Vlaanderen door het zo
veelste kompromis te verkopen. 

valse 
berichtgeving 

Het is niet van vandaag da t we de 
eenzijdigheid van de Belg-a-berichtgeving 

Op 17 april jl. was het 10 jaar 
geleden dat de protserige 
wereldtentoonstelling 
te Brussel werd geopend. 
Daarvan is het Atomium over
gebleven, waarvan de 5.212.289e 
bezoeker woensdag een 
souvenir ontving. De 
Vlamingen bewaren aan deze 
brusselse onderneming geen 
goede herinnering tenzij dat ze 
aanleiding gaf tot spekta-
kulaire protestbetogingen, 
zowat het sein tot een 
steeds breder en indrukwek
kender vlaamse aktie tegen 
een verstikkend centralisme. 

ten opzichte van de Volksunie aan de 
kaak stellen, noch het klakkeloos over
nemen ervan door de B.R.T. Dat is o.a 
gebleken tijdens de kiesstrijd. 

Opnieuw stuurde Belga in verband 
met de verkiezing van provinciale sena
toren in de provincieraad te Antwerpen 
een vals bericht de wereld in, dat an
dermaal en bijna gretig door de B.R.T. 
werd oveigenomen. Er is nochtans geen 
sprake van een akkoord geweest met de 
PVV noch in Antwerpen noch in West-
Vlaanderen. De 17 VU-provincieraads-
leden van Antwerpen stemden als één 
blok voor hun kandidaat , de h. Bou-
wens. 

Namens de VU werd dan ook scherp 
geprotesteerd tegen deze berichtgeving. 

Wat het struikelen van Colin ris 
PVV-kandidaat voor een provinciale zf-
tel in Brabant betreft, dient in lesren 
stelling tot andersluidende berichten, 
onderstreept dat deze niet is gestrui
keld door rebellerende PVV-ers doch 
wel door de handige verdeling der VU-
stemmen, waardoor een Vlaming van 
de BSP kon verkozen worden. Ook te
gen deze valse voorstelling van zaken 
protesteert de VU. 

waarschuwende 
stemmen 

Het ontbreekt niet aan waarschu
wende stemmen in verband met het ge
treuzel en de geheimdoenerij op hoog 
politiek vlak. Zo hebben zopas het tot 
5 Novemberkomitee omvormde Koördi-
natiekomitee Taairegeling Hoger On
derwijs en het Koordinatiekomitee 
Brussel een manifest gepubliceerd, ge
richt tot de informateur, de parlements
leden en de openbare mening en onder
tekend door praktisch alle universileits 
dekanen en algemene voorzitters van 
niet-politieke verenigingen. De onder
tekenaars doen een plechtig beroep op 
de regering en het parlement om een 
duurzame bazis te leggen voor de goe
de betrekkingen tussen de kultuurge-
meenschappen. Waar in hei verleden de 
Vlamingen nooit misbruik maakten 
van hun numerieke meerderheid wordt 
het zelfde gevraagd van de brusselse 
frankofone overheid. Het manifest 
vraagt volwaardige aanwezigheid van 
beide landskultuien in de hoofdstede
lijke agglomeratie, de in 1963 vastgeleg
de taalgrens moet definitief zijn, een 
nieuwe wet op de universitaire expan
sie moet elke vaagheid vermijden in ver
band met Leuven en Brussel. Het ma
nifest is in zeer gematigde daarom niet 
mis te verstane bewoordingen opgesteld 
en is op dit belangrijk politiek keer
pun t zeker niet onvvelkom, vooral door 
de reprezentaiiviteit van de opstellers. 

Intussen beraadslaagde het 5 Novem
berkomitee over de toekomstige aktie 
i.v. met Leuven en Brussel. 
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In 1968 heeft het vlaams-nationalisme in de V.ü. een werkelijke doorbraak ge

kend op alle fronten. Er zijn vele jaren overheen gegaan sedert het vooroorlogs 

vlaams-nationalisme in het V.N.V. een dergelijke machtspozitie innam in ons 

land, namelijk 1939. Ondertussen is veel gruwelijks gebeurd ; oorlog, repressie, 

is er ook veel gewijzigd: aflossing der generaties, vrouwenstemrecht. 

na dertig jaar 

Toch menen we dat het nuttig is de kantonnale uitslagen te vergelijken van de 

verkiezingen voor de kamer in 1939 en in 1968. Wij nemen natuurlijk enkel de 

percenten in aanmerking, vermits de absolute aantallen niet kunnen vergele

ken worden wegens het ingevoerde vrouwenstemrecht en de aangroei van de 

bevolking. 

Over zijn geheel genomen, staat de 
y U sterker dan het VNV. 9,79 t. h te
genover 8,27 t. h. voor heel België, en 
17,46 t. h. tegenover 15,05 t. h. voor 
Vlaanderen (zonder het arr. Brussel). 
Toch is deze winst niet gelijk verdeeld 
over alle vlaamse gewesten. Om te be
ginnen met de provinciale uitslagen be
merken we reeds dat Biabant, Oost- en 
West Vlaanderen een kleine \ooiuitgang 
kennen (\an 1 tot 2,5 t. h ) , Antweipen 
een spektakulaire winst boekt (met meer 
dan 5 t. h.), maar dat Limburg nog ver 
beneden het voorlogos peil blijft met 
bijna 10 t. h. 1 

Op de 17 arrondissementen zijn er 9 
die liogere cijfers geven dan in 1939, 
maar 8 blijven beneden de vooroorlogse 
uitslagen, namelijk Turnhout (met 15,34 
t. h tegen 27,52 t. h.), de twee limburg-
se arrondissementen Hasselt (met 17,28 
tegen 23,68 t. h.) en Tongeren (met 14,19 
tegen 25,09 t. h.), twee oostvlaamse : 
Aalst (met 17,28 tegen 19,22 t. h.) en 
Oudenaarde met 7,40 tegen 9,14 t. h.) 
en drie westvlaamse : leper (met 16,10 
tegen 28,49 t. h ) , Roeselare (met 22,14 
tegen 22,77 t. h.) en Oostende (met 18,92 
tegen 19,15 t. h.). De achterstand is te 
verwaarlozen voor Roeselare en Oosten
de, is zeer gering in Aalst en Oudenaar
de, is belangrijk in Hasselt, en is nog 
zeer groot in Tongeren en leper. Wij 
hebben hier de gelegenheid niet om de 
oorzaken hiervan op te spoien; de po
pulariteit der plaatselijke kandidaten 
zal hier wel een grote rol hebben ge 
speeld. 

In omgekeerde richting stellen we de 
grootste groei vast in de arrondissemen
ten Antwerpen (van 10,26 naar 20,83 
ï. h ) , St. Niklaas (van 14,73 naar 23,71 
t. h.) en Kortrijk (van 6,52 naar 13,43 
t. h.). Behoorlijke vooruitgang zien we 
in Mechelen (van 12,09 naar 15,46 t. h.), 
Brussel (van 5,23 naar 6,55 t. h.), Den-
dermonde (van 10,71 naar 16,39 t. h.). 
Gent (van 13,63 naar 16,30 t. h.) eh 
Brugge (van 13,52 naar 16,59 t. h.). Leu
ven heeft een kleine winst met 11,15 
t. h. tegen 10,55 t. h. in 1939. 

MEER STEDELIJK DAN 

LANDELIJK 

Hierbij kan men reeds de gevolgtrek
king maken, dat de VU een karakter 
vertoont dat meer stedelijk is, terwijl 
het VNV vooral in de landelijke gewes
ten (Limburg en West-Vlaanderen) 
sterk stond. Antwerpen, Kortrijk, Gent, 
zijn nu het sterkst in de stedelijke kan
tons van de agglomeraties. Voor de mas
todont Brussel is dat natuurlijk niet het 
geval : daar zijn de pa)ottenkantons de 
kampioenen 

Met de antwerpse agglomciatie is het 
een uniek geval : men kan de cijfers van 
het VNV gewoon niet meer vergelijken 
met die van de VU : ze werden meer 
dan veidubbeld Voor het kanton Ant
werpen (stad Antwerpen en de rode ge
meente Hoboken) werd een ongelooflij
ke sprong gemaakt van 8,85 naar 18,50 
t. h. ! Ook Berchem kwam van 12 naar 
bijna 26 t. h.. Borgerhout van 10 naar 
24. Het zijn percenten die zwaar door
wegen : de drie voornoemde kantons le
verden in 1968 meer dan 70.000 stem
men op voor de VU. In het arrondisse
ment Antwerpen is er geen enkel kan

ton dat het peil van 1939 niet overtrof. 
Boom en Biecht dan eerder matig. 

Waar men in het arrondissement Me
chelen nog slechts één kanton vindt dat 
minder geeft dan 1939, namelijk Heist-
op den Beig, is zulks het geval voor alle 
kantons van Turnhout, waar zelfs Mol 
met zijn bijna 20 t. h. ver beneden de 
37 t. h. van het VNV blijft! 

Bij de taliijke kantons van Brussel 
zijn het Asse en St. Kwintens Lennik 
die nog moeten bijwinnen om het voor
oorlogs peil te bereiken, terwijl Wolver-
tem een belangrijke winst boekt (van 
12,5 naar 19,5 t. h ) . In het arrondisse
ment Leuven is het enige stedelijke kan
ton, Leuven zelf, dat winst heeft : van 
8 naar 13,50 t. h Alle andere blijven 
achter, alhoewel de meeste in geringe 
mate. 

In Limburg zijn alleen St. Truiden 
en Ziehen Zussen Bolder bijna op peil; 
alle andere moeten bijna verdubbeleQ 
om de glorietijd van 1939 te evenaren.. 

In Oost-Vlaanderen zijn de verschil
len eerder gering : sommige kantons in 
min, andere in meer. De uitzonderingen 
in min zijn Eeklo dat van 29 op 13 t. h. 
viel en Kuiishoutera van 18 op 10 t. h. 
In meer zijn het (weer de steden) Gent 
(rukt op van 7,5 naar bijna 16 t. h.) en 
St. Niklaas (van 7,5 naar meer dan 25 
t. h. !) die zeer hoge rezultaten boeken. 
Maar zelfs in het arrondissement St. Ni
klaas is er een kanton dat zijn vooioor-
logse peil niet heeft bereikt : St. Gillis-
Waas (25 tegenover 27,30 t. h.). 

een vergelijking 

tussen 

1939 en 1968 

Ook in West-Vlaanderen zijn de ver
schillen niet zo heel groot behalve dan 
in het ariondissement leper waar som
mige kantons nog niet de helft halen 
van 1939 : leper zelf (16,36 tegenover 
36 t. h.), Passendale (17,45 tegenover 
bijna 44 t. h.) en Roesbrugge (16,35 te
genover 44,5 t. h.) Ook in het noch
tans goede arrondissement Roeselare 

zijn er achterblijvers : Ardooie (17,57 
tegenover 28 t. h.), Tielt (21,66 tegen
over 27 t. h.), Ruiselede (25,21 tegen
over 35,5 t. h ) . De grootste aanwinst 
vertonen de stedelijke kantons Kor
trijk (van 8,74 naar 14,91 t. h.) en Me
nen (van 5,75 naar 14,50 t .h.), dat ech
ter van enkele franstalige gemeenten 
werd ontdaan door de taalgrenswet. 

Het is moeilijk uit al deze cijfers besluiten te trekken. Heeft de VU al dan niet haar 
saturatiepunt bereikt in sommige streken ? Teoietisch wel bv. in het Antwerpse- In 
andeie gewesten staat het vast dat nog een belangrijke aangroei te verwachten valt, 
bv. in Limburg en Turnhout. De VU is echter een nieuwe partij, die te makeri 
heeft met nieuwe generaties, en dit maakt het uiterst moeilijk om uit vooroorlogse 
toestanden een voorspelling te toveren voor de toekomst. Dat die toekomst voor de 
VU rooskleurig is, mag men echter gerust aannemen. 

E. SLOSSE. 

'ff'iit /' 
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Nog een herinnering aan 31 maart 1968, nu een datum die geschiedenis maakte^ 
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HOE STEMDE VLAANDEREN? 

Nabeschouwingen bij uitslagen van vlaamse kantons 
door E. SLOSSE 

Wat ons, vlaams-nationalisten, uiteraard het meest Interesseert bij de jongste 
verkiezingsuitslagen, zijn de cijfers van de zuiver vlaamse kantons en arron
dissementen. Wat wij hierna bespreken zijn dan ook de rezultaten van de pro
vincies Antwerpen, Limburg, Oost- en West-Vlaanderen, het arr. Leuven en de 
kantons Asse, Halle, St. Kv^intens-Lennik, Vilvoorde en Wolvertem uit het arr. 
Brussel. 

Aandachtige lezers zuilen dan ook bemerken dat de gemiddelden afwijken van 
de cijfers die door de kranten werden opgegeven, omdat die enkel de vlaamse 
arrondissementen optelden, en het volledig arr. Brussel buiten beschouwing lie
ten, hetgeen natuurlijk minder juist is. Zo behaalt de V.U. in alle vlaamse kan
tons 16,86 %, tegenover 16,46 % in de 16 zuiver vlaamse arrondissementen 
zonder Brussel, 

Het aantal geldige stemmen in Vlaan
deren bedroeg 2.835.953 (er waren 
231.799 of 7,55 t. h. blanco of ongeldige 
stemmen). Dit aantal vertegenwooidigt 
54,76 t. h. van de geldige stemmen over 
g-ans België. De BrusseUe kantons verte
genwoordigen liieivan 12,91 t. h. Verge
lijk exen met bv. 1946 : toen bedroeg 
het aandeel der vlaamse kantons slechts 
51,99 t. h. %an het totaal. 

In orde van belangrijkheid werden de 
vlaamse stemmen als volgt verdeeld : 
1.108.201 voor de CVP of 39.07 t. h., wat 
een verlies betekent van 146.000 slem-
men of 4,77 t. h. tegenover 1965. De 
BSP behaalde 737.745 stemmen of 26,01 
t. h.; een winst van 31.000 stemmen of 
1,31 t. h. De VU kreeg het vertrouwen 
van 478.237 kiezers uit de vlaamse kan
tons of 16,86 t. h.; winst 148.000 slem-

men of 5,30 t. h. De PVV kreeg 458.768 
stemmen of 16,17 t. h., wat een verlies 
betekent van 15.000 stemmen of 0,39 t.h. 
De kommunisten bekwamen 39.059 
stemmen of 1,37 t. h.; verlies 10.000 
stemmen of 0,36 t. h. Andere lijsten ten 
slotte slonken tot 13.943 stemmen of 0,49 
t. h. tegenover 32.000 steramen meer in 
1965. 

Het belangrijkste feit bij de/e uilsla
gen is natuurlijk, dat de VU de 3de par
tij wordt in Vlaanderen. Zij bereikt haar 
maximum sedert haar ontstaan, maxi
mum dat ook hoger ligt dan dit van het 
VNV in 1939, nl. 15,05 t. h. in de vlaam
se kantons. 

Wij willen hierbij aanstippen, dat ook 
in de brusselse agglomeratie de VU een 
andere partij voorbijsteekt : zij neemt 
nl. de 5de plaats af van de kommunisten 

(28.487 stemmen of 4,26 t. h. voor de 
VU, en 16.061 stemmen of 2,40 t. h. 
voor de KP). 

Een ander markant feit is de felle te
rugloop van de CVT, die haar minimum 
sedert 1946 berciki en zelfs beneden 40 
t. h. in Vlaanderen blijft, waar zij van 
1946 tot en met 1961 de voKirekte meer
derheid had. 

De BSP blijft steeds ver \ an de drem
pel der 30 t. h., die nooit werd overschre- ' 
den door de socialisten. De winst is on
beduidend, zeker als men rekening 
houdt mei het \erlies der konnniinisien 
en het ^erdwijnen van de lijst Hu)s-
mans. Hel enorme \ ei lies van 1965 blijft 
dus bestaan. 

De PVV, die in 1965 haar maximum 
kende met 16,56 t. h., zakt terug tot 
16,17 t. h. Een lichte achteruitgang dus, 
die haar echter de derde plaais en veel 
illusies doet verliezen... 

De kommunisten ten slotte geraken 
niet van de grond, en blijven sinds 1950 
beneden 2 t. h. der vlaamse stemmen. 
Als politieke faktor zijn zij dan ook te 
verwaarlozen. 

Derde partij in Vlaanderen (op 10 
t. h. van de txveede), is de VU dit ook 
in de arrondissementen Antwerpen, Me-
chelen en Tu rnhou t , Hasselt en Tonge
ren, Brugge, Roeselare en Kortrijk, en 
in één Oost-Vlaams arrondissement Den-
dermonde. In het arr. St. Niklaas wordt 
de VU zelfs de 2de partij , na de CVP ! 

Wanneer we de vlaamse kantons 
overlopen, stellen we vast dat de VU als 
derde partij optreedt in tientallen kan
tons, te veel om op te noemen. Zij wordt 
echter de 2de parlij op volgende plaat
sen : prov. Antwerpen : de kantons Ber-
chem, Borgerhout, Kontich, Westerio en 
Zandhoven. Prov. Brabant : Asse en 
Wolvertem. Prov. Limburg : Bilzen, 

Brce, Herk-dc Stad en Peer. Prov. O o s ^ 
Vlaanderen : de kantons Beveren, Ne« 
vele, St. Gillis-Waas, St. Niklaas en Zo* 
niergera. Prov. West-Vlaanderen de kan.» 
tons Diksmuide, Hooglede, Oosi-Rozj^ 
beke, Roesbrugge, Roeselare, Ruiselede 
en Tiel t . 

In totaal dus in 23 van de 118 vlaam
se kantons. De grootste parti j is de VIX 
nog nergens geworden, alhoewel ze in 
Berchem en Beveren dicht op de hielen 
van de eerste zit. 

De zetclwinst (voor de kamer) met 8 
wordt verdeeld als volgt : een tweede in 
het arrondissement Brussel, en een nieu-
v\e in Dendermonde, Hasselt, Kortrijk, 
Leuven, Alechelen; Tongeren en T u r n 
hout . 

De VU behaalde een percent dat ho
ger lag dan haar gemiddelde van 16,86 
t. h. in de arrondissementen Aalst, Ant-
werjjen, Oostende, Roeselare en St. Ni
klaas, en voor de eerste maal ook in Has
selt. Dit gemiddelde wordt niet meer be
reikt in de arr. Brugge en Gent, op wei
nig na nochtans. Deze arr. kwamen iri 
1965 wel boven het algemeen vlaams ge
middelde der VU. 

De eenvoudigste statistiek die we in 
verband met de VU kunnen geven, is 
wel die van de evolutie der kiezers per 
taalgroep. Want zowel in 1961, 1965 als 
1968 waren het 100 t. h. vlamingen. Wel 
kunnen we berekenen hoeveel ervan ui£ 
de kantons der brusselse agglomeratie 
kwamen : 28.487 of 5,62 t. h., tegen 
94,38 t. h. uit de vlaamse kantons. 

De CVP heeft meer dan 2/3de vlaamse 
kiezers : 67,45 t. h. uit de vlaamse kan
tons. Dit is reeds jaren zo. Men stelt en
kel een lichte achteruitgang vast van het 
aandeel der waalse kiezers. Bij de BSP 
hebben de kiezers uit de vlaamse kan
tons voor het eerst de volstrekte meer
derheid : .50,90 t. h. Daarbij moet dan 
nog een gedeelte gevoegd woiden uit de 
Brusselse agglomeratie (9,24 t. h. der kie
zers). Aan de socialisten hieruit de ge
volgtrekkingen te maken. Bij de PV\^ 
tenslotte komen Vlamingen en Walen 
op een gelijk peil : 42,44 t. h. en 40,17 
t. h., terwijl de Brusselse kantons 16,25 
t. h. der blauwe kiezers leveren (in 1965 
was dat zelfs bijna 20 t. h.). 

Of men nu kan spreken van d i ie 
« vlaamse » partijen : VU, CVP en BSP, 
dat is een ander paar mouwen... 

verkiezingsuitsla

gen 1946-1968 

(kamer) 

A(^i*c /lullij . /}/j(o Ai^(k Mn m^ /ic^ m t 
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links en rechts 
achteruit 

Enkele lezers deden ons opmerken 
dat het artikel van vorige week « de 
nederlaag der linksen » doelend op de 
marxisten zeker juist is maar dat men 
evenzeer een artikel zou kunnen schrij
ven « de nederlaag der rechtsen » want 
dat de P.V.V. konservatieve en reaktio-
naire stemmen bij de C.V.P. weghaalde 
en toch nog achteruitboei'de. In hoever
re zijn C.V.P. (met overwegende A.C.V.-
strekking) en Volksunie rechtse partij
en, vragen zij. Het zijn toch geen reak-
tionaire partijen want ze huldigen een 
sociaal-vooruitstrevend program. 

Deze lezers hebben gelijk. De sociale 
strekking won bij deze verkiezing on
getwijfeld veld, maar de marxisten gin
gen achteruit. 

In het huidige West-Europa verliezen 
de uitgesproken ideologische partijen 
voortdurend veld. De programatische 
partijen halen het. 

vier jaar later 
De laatste reeks belgische taalwetten 

werd goedgekeurd op 11 juli 1963. Hier
door werd o.a. de taalgrens vastgelegd. 
Maar toch moesten dan nog een aantal 
besluiten genomen worden over heel 
konkrete grensvragen. 

Met de bekende en beroemde belgi
sche ijver als het om vlaamse belangen 
gaat verscheen het besluit over de grens 
tussen Overijse en Terhulpen op 20 
maart 1964. Dit koninklijk besluit ging 
uit van de toenmalige minister van Bin
nenlandse Zaken Gilson. Het was zeer 
ongunstig voor Vlaanderen en week bo
vendien af van wat in de wet zelf en in 
de toelichting erbij was vastgesteld. 

Dit verhinderde de C.V.P. natuurlijk 
niet in 1965 bij de verkiezingen diezelf
de heer Gilson dringend aan te bevelen 
bij de Vlaamse Brusselaars. Voor de 
fransdollen was hij immers nog niet 
genoeg anti-vlaams. Tegen het besluit 
van 20 maart 1964 werd klacht inge
diend. Twee universiteitsproffen heb
ben nu een verslag uitgebracht waaruit 
blijkt dat de heer minister toen inder
daad ten onrechte de gemeente Terhul
pen heeft bevoordeligd. Een gemeente 
die zelfs de geringste tegemoetkoming 
tegenover de nederlandstalige bewo
ners van haar gebied brutaal weigert. 

De Raad van State zal nu uitspraak 
moeten doen : hopelijk spoedig en voor
al rechtvaardiger dan de C.V.P.-minister 

Steeds talrijker worden de beoefenaars van de paardesport, die hun verlof en weekeinden aan zee doorbrengen, zoals 
deze groep ruiters op het strand te Duinbergen. 

Gilson die nu weer eens op zijn vlaamse 
vrienden rekent om gekoöpteerd sena
tor te worden. 

erfenis ? 
In de Vrije Tribune van de Gazet van 

Antwerpen komen doorgaans C.V.P.-ers 
aan het woord. Vorige week lazen we 
een erg « chagrijnige » Wilfried Mar
tens. Beweerde die jonge man niet zon
der blikken of blozen dat een enquête 
uitgemaakt had dat V.U.-jongeren en 
P.V.V.-jongeren erg konservatief waren 
in tegensteUing tot C.V.P.- en B.S.P.-
jongeren ! Het is een verbeten poging 
om toch maar V.U. en P.V.V. te vereen
zelvigen. Welke die beruchte enquête is 
zegt hij niet. Ze is trouwens belache
lijk. Een week na de verkiezingen moet 
toch iedereen weten — en niet alleen 
Wilfried Martens die het weet — dat de 
jongeren bijzonder talrijk voor de 

Volksunie gekozen hebben en dat ieder
een het V.U.-prograra kent door haar 
verkiezingsbrosjure en verkiezingspam
fletten. Dat program is overigens meer 
sociaal dan dat van de C.V.P.. 

Tot spijt van wie het benijdt ! 
Ja de jongeren gaan niet bij de 

C.V.P.-jongeren, waarvan Wilfried voor
zitter is. De jongeren gaan bij de Volks
unie. 

zeker is zeker 
Een andere C.V.P.-« jongere » die 

weinig sportief onze zege benijdt is 
prof. Mon Derine. Volgens hem is de 
Volksunie wel erg handig geweest in 
haar verkiezingspropaganda o.m. met 
de slogan : « zeker is zeker ». 

Hoe zeker de vlaamse C.V.P. is op 
Vlaams gebied heeft ze anders toch 
weer bewezen door tegen de wil van 

DIJKENBOUWERS 

Veel dingen hebben een minstens dubbel uitzicht, naar
gelang de kant van waar uit ze bekeken worden. Voor wie 
nog onbewust romantisch over de yee denkt, klinkt « dij-
kenbouwen » wellicht als iefs wat de wilde macht van de 
zee tegenwerkt. Maar voor de nuchtere, werkelijkheidsna-
bije boeren die achter de dijken wonen, zijn die « hinder
palen » tegen het natuurgeweld de noodzakelijke voorwaar
den voor hun bestaan en Ie\en. Bescherming is onvermij
delijk ook een afschermen, een « opsluiten > — maar 
daarzonder is er ook niets anders dan een genadeloos bloot
gesteld zijn aan ellie mogelijke bedreiging. 

Een gevangenis is een plaats waar mensen « wonen >, 
maar geen thuis. Een woning, die normaal een thuis moet 
zijn, kan in bepaalde omstandigheden als een gevangenis 
ervaren worden. Deze mogelijkheden en de/e gelijkenis 
kan echter geen enkel redelijk mens er van weerhouden een 
woning te bouwen en een thuis te zoeken. Ook al zou een 
of andere ideoloog van de volmaakte vrijheid de slag/jn : 
« ellce woning is een gevangenis » met nog zoveel handig
heid propageren. Ofwel gelooft de mens gewoonweg niet 
wat zo intens ingaat tegen zijn nood, ofwel bekijkt hij een 
dergelijke slogan wat aandachtiger, en dan blijkt wel hoe 
armzalig en misxormd de inhoud van vele ideologieën 
meestal is. 

Van pater Stracke kennen alle oudere nationalisten de 
scherpe en nuchtere uitspraak : « wij zijn wel een bevol
king, of een volkje, maar we zijn nog geen volk ». En er 
naar te streven dat onze bevolking een volk zou worden 
leek hun het hoogste doel. De bewustwording van ons volk 

nastre\cn, werd dat ook wel genoemd. Daarvoor was er ook 
tussen de veelvuldige en veelsoortige vormen van « Vlaam
se Beweging » steeds een hechte band. Daarom konden de 
kultuurverenigingen zich nooit helemaal buiten de « poli
tiek » houden, en daarom geleken de pogingen op het poli
tieke vlak zo dikwijls maar heel weinig op een politieke 
partij in de gewone zin van het woord. Daarom ook kon 
het steeds aanwezige sociale zo vanzelfsprekend, en als het 
ware onuitgesproken, meegedragen worden. Het éne, grote 
doel liet veel waardevols in de schaduw, het verborg ook 
vaak heel belangrijke elementen zodat zij te ^Yeinig aan
dacht kregen. 

Het is voor de echte menselijke ontwikkeling nog altijd 
veel nuttiger dat een mens zelf leert lezen, als inleiding en 
weg tot eigen nadenken, dan dat iemand gewoon zijn tijd 
verdoet met gedachtenloos televisie kijken. Maar als tele-
\isie dan de enige toegangsdeur is tot deze konkrete mens... 
Over politieke macht beschikken kan in een bepaalde 
levens\izie nooit een andere dan een dienende betekenis 
hebben, maar daarom mag die macht nog niet verwaarloosd 
worden. Mooie, juiste en onweerlegbare beschouwingen al
leen hebben nog nooit een groep mensen in beweging 
gebracht. 

Streven naar politieke macht, sociale zorg, kulturele ont
wikkeling, verruimde menselijke mogelijkheden — dat 
alles behoort tot wat met de oude term « Vlaamse Bewe
ging j . werd uitgedrukt. En toch lijkt er nog iets meer in 
te zitten : iets wat aan elk element een eigen vorm, wat 
aan elke vorm een eigen kracht geeft ! De wil nl. zichzelf 
te zijn, een eigen levensvorm, een eigen bestaan te bouwen. 
Zichzelf te beschermen — een dijkenbouwer te zijn. Een 
dijkenbouwer \ermoordt de zee niet, hij sluif zich niet af 
voor de stormwind en de ruimte die leeft in de zeelucht : 
hij beschermt het eigen leven. 

Dijken moeten we bouwen, ook al roept iemand « elke 
v,oning is een gevangenis > J 

N£M1\0D. 

het kiezerskorps in de bestendige dep» 
tatie van Antwerpen, Oost- en West 
Vlaanderen met de B.S.P. te vormen 
en de V.U. uit te sluiten. De C.V.P .-kie
zers mogen niet zien hoeveel beter de 
Volksunie het zou doen dan de B.S.P. ! 

En dat niet alleen. Anderzijds werd 
een vlaamse gekozene voor de Kamer 
te Brussel verplicht zijn zetel af te 
staan aan een franstahge. ,, 

Zeker verkozen werd hier dus inder
daad onzeker. De C.V.P. deed het weer 
eens ! | 

Wie zei de waarheid in de kieskam-
panje : de C.V.P. of de Volksunie ? 
Laat professor Derine daar eens over 
schrijven ! 

laatste zorgen ? 
Dinsdag na Pasen begonnen de her

stellingswerken aan de brusselse en bel
gische Kongreskolom, ze zullen durea 
tot ongeveer 30 juni. Gedurende heel 
deze lange tijd zullen wij ons moeten 
onthouden van ons wekelijks bezoek 
aan dit vaderlands gedenkteken. Het 
blijft echter mogelijk de « onbekende 
soldaat », die zoals iedereen weet heel 
zeker een Vlaming is, te eren. 

Administratief gezien is dit alles na
tuurlijk al lang geleden beslist, maar 
in de huidige omstandigheden krijgt 
deze restauratie toch wel een zinne
beeldige betekenis. Voor dat het werk 
van 1830 de smeltkroes ingaat wil men 
dan toch het simbool voor de onder
gang redden. Misschien wel de laatste 
zorgen, want een merkwaardig kunst
werk dat verdient voor de toekomst 
gered te worden is die kolom toch niet. 

hoe durven ze 
Het is overbodig de hele wijze van 

herstellen te beschrijven. Een enkel ele
ment verdient echter onze verontwaar
digde aandacht : de beschadigde ste
nen die moeten vervangen worden zul
len gefotografeerd Worden zodat ze vol
ledig gelijkend kunnen her-maakt wor
den. Maar ze zullen her-maakt worden 
met gesteente dat uit duitse steengroe
ven komt. 

Zal men dan nooit ophouden de « wa
re » belgen te tergen ? Misschien ge
beurt dit echter om te herinneren aan 
de oorsprong en aan het oude vader
land van ons vorstenhuis en vooral van 
de eerste Leopold die bovenop de ko
lom de rug naar Vlaanderen keert. 
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VASTE VOET 

IN BRUSSEL 
Voor de beoordeling van de rezuUaten van de Volksunie te Brussel dient niet al

leen het aantal stemmen voor de Kamer (55.436) maar ook dit voor de Senaat 

'(59.055) en voor de provincieraad (62.237) voor ogen gehouden te worden. Nie

mand zal betwisten dat het hoogste van deze cijfers het weikehjk aantal Volksu

nie-kiezers aangeeft. Enkele duizenden van deze Volksunie-kiezers hebben voor 

'de Kamer nog hun stem uitgebracht voor een of andere kandidaat op de Vanden 

Boeynants-lijst, en enkele hondeiden anderen op de lijst van de Vlaamse Socia

listen. 

"Veertien dagen na de verkiezingen staat het reeds vast dat de operatie Vanden 

'Boeynants niet meer zal kunnen heihaald worden Het wei keiijk aandeel van de 

Volksunie te Brussel is dus 6,55 % vergeleken met 3,66 % in 1965. 

Deze uitslag betekent een verdubbeling tegenover 1965 toen 31.202 stemmen wer

den behaald. Zelfs rekening houdende met het wegvallen van de dissidentie der 

Vlaamse Demokraten van 1965, overtreft deze vooruitgang alle verwachtingen. 

De Volksunie is sterker gegroeid in het arrondissement Biussel dan in gelijk 

welk homogeen Vlaams arrondissement. 

in deze richting ditmaal onmogelijk ge
maakt. De zaken hadden een andere 
wending kunnen nemen indien spoedi
ger ware gebleken dat de vlaamse so-
ciaüsten afzonderlijk opkwamen. 

Toch heeft de politieke ontwikkeling 
sedert 31 maart aangetoond dat alleen 
een stem op de Volksunie haar volle 
Vlaamse gewicht heeft gekregen. 

Onderhandelingen zijn aan gang tus
sen de franstalige en nederlandstalige 
brusselse socialisten om de eenheid te 
herstellen. 

Op het ogenblik waarop vlaamse 
voorkeurstemmen op de V.d.B.-Iijst zes 
Vlamingen op negen vcrkozenen naar 
de Kamer zonden, moest het zogezegd 
evenwicht hersteld worden door het 
ontslag van een onder hen (Leo Vana-
ckere) in het voordeel van een fransta
lige (baron Snoy). Het zal dan wel de 
laatste maal geweest zijn dat de vlaam
se kiezer zich aldus laat vangen. In het 

verleden viel dit spel met de voorkeur
stemmen voor vlaamse kandidaten in 
het nadeel van de Vlamingen uit. Nu 
het voor eenmaal in hun voordeel uit
viel, wordt dit sukses door politieke af
spraken en maneuvers geneutralizeei-d. 

Toch heeft de Volksunie opnieuw het 
bewijs geleverd dat zij te Brussel bo
ven alles het algemeen vlaams belang 
voor ogen houdt. Bij de verkiezing van 
provinciale senatoren heeft zij, niette
genstaande de afwijzing door de ande
re partijen van haar redelijke voorstel
len, in de provincieraad van Brabant de 
verkiezing van twee Vlamingen (Leo 
Vanackere voor de C.V.P. en Bogaerts 
voor de B.S.P.) mogelijk gemaakt, en 
tevens de intiede in de Senaat van twee 
anti-vlaamse franstaligen (Collin voor 
de P.V.V. en Nols voor het F D.F ) ge
dwarsboomd. 

De Volksunie te Brussel blijkt ook 
steeds bereid om loyaal en zonder po
litieke bijbedoelingen mede te werken 
aan apolitieke initiatieven en organiza-
tics. Het moet echter de Vlamingen te 
Brussel meer en meer duidelijk woor
den dat deze akties, hoe nuttig en ver-
dicnstehjk ook, moeten aangevuld wor
den door een strijd op het politieke 
vlak, waar de beslissingen zullen val
len. 

De Volksunie is zich tans bewust van 
haar kracht en haar mogelijkheden op 
dit gebied, en is de spil geworden van 
de politieke aktie van de Vlamingen te 
Brussel. 

De uitslag van deze verkiezingen ver
sterkt het zelfvertrouwen van de Vla
mingen te Brussel en daarbuiten. 31 
maart betekent een keerpunt in de evo
lutie te Brussel. 

Deze groei is zowel aanwezig in de 
homogeen vlaamse kantons (Asse, Hal
le, Vilvoorde en Wolvertem) als in de 
acht tweetalige kantons van de brussel
se agglomeratie (Brussel, Andetiecht, 
Eisene, Molenbeek, St.-Giüis, St.-Joost 
Schaarbeek, Ukkel). In deze laatste 
kant@iii, behaalde de Volksunie voor de 
Kamer 28.487 stemmen vergeleken met 
15.67:̂  j in 1965. Ook te Brussel zelf is 
de Volksunie tans de vijfde partij ge
worden na de P.V.V,, de B.S.P., de lijst 
V.d.B., en het F.D.F. Zij behaalde er 
meer stemmen dan de vlaamse socialis
tische hjst met 15.485 stemmen, die 
kommunistische partij met 16.061 stem
men en dan de waalse P.S.C.Iijst van 
Persoons met 18.347 stemmen. In de 
agglomeratie heeft voor de Senaat één 
kiezer op twintig V.U. gestemd. 

Zo heeft de Volksunie vaste \oet ge
vat te Brussel. Ze heeft nu reeds bewe
zen dat er geen enkele reden bestaat 
waarom Vlaanderen Brussel zou losla
ten. Ze heelt ook bewezen dat het aan
pakken van het brussels vraagstuk haar 
mogelijkheden niet te boven gaat, en 
dat zij integendeel ook te Brussel een 
beslissende faktor wordt. 

De tijdens de kiesstnjd opgedane er
varingen tonen dit verder aan. Voor het 
eerst heeft de Volksunie in alle wonin
gen van de brusselse agglomeratie een 
pamflet bezorgd en aldus de zeer ver
spreid wonende vlaamse kiezers be
reikt Honderden onder hen waarmede 
WIJ niet het minste kontakt hadden 
hebben hierop hun medewerking aan
geboden. De linanciéle middelen \'oor 
de kiesstiijd Ie Brussel werden voor 
vier-vijfden door brusselse Vlamingen, 
vaak met-leden van de V U ter beschik
king gesteld 

Ook enkele andeie vaststellingen zijn 
van belang. De lijst van de vlaamse so
cialisten heelt een opmerkelijk sukses 
behaald waarover men zich vanuit een 
algemeen vlaams standpunt kan verheu
gen. Andere partijen {PV.V., B S.P.-Si-
monet, V.d.B.) hebben, ook m de brus
selse agglomeratie, een vrij aanzienlijk 
gedeelte van hun propaganda in het Ne
derlands gevoerd, en aldus de stelling 
tegengesproken dat deze agglomeratie 
zo goed als volledig zou veriranst zijn 
Tenslotte wijst het sukses van het 
F.D F niet op een verplaatsing van de 
grens tussen Irans'aligen en ned^rlands-
taligen te Brussel, maar enkel op een 
radikalizenng \'an een gedeelte van de 
franstaligen. 

De Volksunie heelt de kiesstnjd te 
Biussel op een zakelijke wijze en op 
een duidelijk piogiamma gevoerd, na

melijk het federalisme met twee. Haar 
sukses is dus even duidelijk, en ook 
haar tegenstanders te Brussel weten 
wat zij aan de Volksunie hebben. 

Deze kiesstrijd werd door de Volksu
nie zo gevoerd dat niets een bredere sa
menwerking tussen de Vlamingen te 
Brussel in de weg kan staan. Enkele 
maanden voor de verkiezingen was de 
Volksunie een voorstel tot een derge 
lijke samenwerking gunstig gezind. De 
plotselinge regeringskrizis en de korte 
kieskampanje hebben verdere pogingen 

Na de uitbouw van de afdelingen in het arrondissement Halle-Vilvooi de tijdens 
de vorige jaren zullen tans onmiddellijk de afdelingen in de brusselse agglome
ratie zelf worden opgericht en versterkt. De Vlamingen van buiten Brussel kun
nen hiertoe in een aanzienlijke mate bijdragen. Zij kunnen ons de namen en 
adressen opgeven van hun famiheleden, vrienden en bekenden in het brusselse ; 
met enkel van de vlaamsgezinden, maar ook van de anderen, zelfs van de gedeel
telijk verfransten. Nog beter : zij kunnen die familieleden en bekenden schrijven 
of spreken, en hen aanzetten om de Volksunie te komen versterken. De dagelijkse 
ervaring van de brusselse toestanden heeft vele Vlamingen hieiop voorbereid, ook 
zonder enige beïnvloeding door de vlaamse beweging. Velen onder hen hebben 
tans voor het eerst Volksunie gestemd. Hun aantal kan in de eerstkomende maan
den en jaren verdubbelen en verdrievoudigen. De strijd voor Brussel is op 31 
maart eetst begonnen J LODE CLAES 

De \Iaam.'-e aanwez ig 
heid lieelt ?ich in het 
Biusse lse op 31 m a a i t 
jl. veel nadi ukkel i jker 
dan v roeser Remani tes-
teerd . In het eer t i jds 
vlaamse har t van Hra-
bant fietuigen monu
menten en ple nen van 
de/-e oo r sp rong , zeer 
\ elen der h u i d i g e 
vlaamse bewoner s van 
de /e a-ifjlomeratie heb
ben op de laat'-te m a a r t -
da<; hun wil te kennen 
sieseven. a a n s p i a a k (e 
maken op vo lwaard ig 
brusselh medeburge r 
schap . 
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ONZE 

PROVINCIALE 

VERKOZENEN 
Ja, behalve onze parlementsleden wordt het aantal provincieraadsleden van de 

Volksunie ook een klein leger. De kiezers hebben er op 31 maart een flinke klad 

meer naar de provincieraden gestuurd, waar ze trouwens van meetaf de tradi

tionele en in hun knusse zelfvoldaanheid rustende meerderheden (en traditio

nele oppozitiefrakties!) hebben diets gemaakt dat het met dit mooie leven 

zeker van nu af voorgoed gedaan is. Tijdens de vorige legislatuur al deden de 

Volksuniefrakties versterkt hun intrede in de provinciale raden en brachten er 

leven in de brouwerij. Nu ze tot middelgrote partij is uitgegroeid, worden de 

provincieraadszittingen nog eens zo levendig en belangrijk, in afwachting dat 

de provinciale machtshebbers toch eens een gedeelte van hun macht zullen 

moeten delen met de V.U.-mandatarissen. 

Hieronder publiceren we per provincie de namen van onze 62 provincieraadsle

den, met Antwerpen als rekordhouder, (17) aan het hoofd, gevolgd door Oost-

Vlaanderen (15), West-Viaanderen (12), Limburg (11) en Brabant (7). 

Voor de zuiver vlaamse provincies komt dat neer op 55 V.U.-raadsleden op een 

totaal van 330 of een zesde (als gemiddelde). Als tweetalige provincie is het 

cijfer 7 voor Brabant op een totaal van 90 raadsleden uiteraard geen zuivere 

verhouding, omdat men het aantal als Vlamingen zetelende raadsleden in deze 

provincie zou moeten kennen. In ieder geval is de V.U.-vertegenwoordiging in 

de provincieraden na 31 maart zeer behoorlijk geworden en waarborgt haar 

aantal, naast de reeds vroeger gebleken grote slagvaardigheid en taktisch in

zicht, een versterkte en nog meer indruk makende oppozitie. Deze oppozitie 

moet uiteindelijk leiden tot een verovering van provinciale mandaten met uit-

voeringsbevoegdheid. 

Sinds dinsdag 16 maart j l . telt de V.U.-senaatsfraktie drie senatoren bij, nl. de 

door de prvoincieraden van Antwerpen, Oost-Vlaanderen en West-Viaanderen ge-

koöpteerde senatoren. Op deze bladzijde stellen we hen voor. 

PROVINCIE ANTWERPEN 

Brentjens Jozef, Berchem. 
Cauwenbergh Michel, Mechelen. 
Delahaye Karel, Antwerpen. 
De Ranter Clement, Hoboken. 
Doevenspeck Paul, Deurne. 
Draulans Hugo, Dessel. 
Heylen Jos, Herenthout. 
Kunnen Hubert, Mortsel. 
Meyntjens Oktaaf, Burcht. 
Rolus Edward, Mortsel. 
Rombouts Louis, Putte. 
Slosse Etienne, Schoten. 
Steurs Jozef, Kontich. 
Van Dijck Jozef, St.-Job-in-'t Goor. 
Vergauwen Silvain, Lier. 
Verhaert Louis, Nieuwmoer-Kalmthout. 
Wagemans Heiman, Antwerpen. 

PROVINCIE BRABANT 

Claes D., Erps-Kwerps. 
De Doncker G., Gooik. 
Panis M., Dilbeek. 
Pauwels T., Brussel 14. 
Peeters P., Kapellen o-d-Bos. 
Van Besien E., Haacht. 
Van Droogenbroeck F., Liedekerke. 

PROVINCIE OOST-VLAANDEREN 

Baeyens R., Lokeren. 
Caudron J., Aalst. 
De Ciemer R., Denderhoutem. 
De Graeve U., Aaigem. 
De Kegel T., Kalken. 
De Pus O., Oudegem. 

Jegers A., Bcveren Waas. 
Raes R., Gent. 
Stals M., St. Amandsberg. 
Van de Kerckhove O., Aalter. 
Van de Walle J., Zomergem. 
Van Gerven J , Kerllo. 
Van Grembergen P., Ertvelde. 
Van Ooteghem O., Gentbrugge. 
Versijck C., Gent. 

PROVINCIE WEST-VLAANDEREN 

De Man G., Pittem. 
De Poorter B., Izegem. 
Derooze J., Heist aan zee. 
De Vriendt A., Jabbeke. 
Kris L., Oostende. 
Lievens J., Roeselare-Beveren. 
Tallieu A., Zarrent. 
Van de Watteyne, Kortrijk. 
Vanholme W., Menen. 
Van In, Brugge. 
Vermeersch O., Voornezele. 
Zwaenepoel M., Giestel. 

PROVINCIE LIMBURG 

Marten Antoon, St. Lambrechts-Herk. 
Vanderkerkhove Rik, Genk. 
Bouchet Cor, Opglabbeek. 
Decoster Henri, Tessenderlo. 
Govaerts Gaston, St. Truiden. 
Mevr. De Cap Irma, Zelom. 
Deckers Adam, Elen. 
Olyslagers Jaak, Overpelt. 
Brussel Jozef, Hechtel. 
Van Hollebeke Frans, Tongeren. 
Duchateau Laurent, Hoeselt. 

EDGARD BOVWEr^S 
Provinciaal senator voon Antwerpen. 
Senator Edgard Bouwens is sinds 1965 2e nationale ondervoorzitter v/d 
Volksunie, arrondissementsvoorzitter voor Mechelen. Hij werd geboren 
op 11 juli 1927 en woont te Lier. Hij vo Igde de lessen aan de middelbare 
rijksnormaalschool te Lier en is oudstudent van de rijksuniversiteit Gent 
(germaanse filologie). De h Bouwens is ateneumleraar Engels. Hij was 
lid van het V.V.B.-hoofdbestuur. Zijn hobby ? Hengelen. 

K e»-

ir 

LEO VAN DE WEGHE 
Provinciaal senator voor West-Viaanderen. '̂ ' 
Senator Leo Van de Weghe werd geboren op 25 december 1906 en is ge
pensioneerd koloniaal ambtenaar met 25 jaar dienst in Kongo, voorname
lijk in Kasai. Hij volgde Grieks-Latijnse humaniora in het O.L.V.-Kollege 
te Oostende, studeerde wetenschappen aan de leuvense universiteit en 
behaalde in 1930 zijn diploma aan het instituut voor tropische genees
kunde te Brussel. Senator Van de Weghe is arr. voorzitter voor Oostende-
Veurne-Diksmuide, prov. V.U.-voorzitter West-Viaanderen, sinds 1965 ge
meenteraadslid te Oostende, waar hij zich als vinnig doch steeds hoffe
lijk interpellant liet gelden, was reeds in 1949 kandidaat voor de Vlaamse 
Koncentratie en medestichter van de V.V.B. Oostende. Gewezen lid van 
het hoofdbestuur van de partij. Reeds tweemaal voerde hij de V.U.-se-
naatslijst te Oostende aan, en behaalde op 31 maart jl. meer dan 4.500 
voorkeurstemmen. Zijn hobby ? Politiek I 

REN A AT DIEPENDAELE 
Provinciaal senator voor Oost-Vlaanderen. 
55 jaar oud, woont te Erwetegem (Zottegem), was in 1961 rechtstreeks 
verkozen senator, na een lange bedrijvigheid als medestichter van « Op
standing », van de Vlaamse Koncentratie, en van bij de stichting in de 
Volksunie. Is lid van V.T.B, en het D.F., plaatselijk voorzitter van de 
Bond der Grote Gezinnen, waarvan hij ook gewestelijk bestuurslid en 
nationaal beheerder is. Hij studeerde te Antwerpen aan het Polytechnisch 
Instituut waar hij in 1934 zijn architektdiploma behaalde. Zijn hobbies ? 
Architektuur, reizen en ... politiek. 
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WELKE STAD? 
De besprekingen tussen Ameiika en Noord-V iet nam Helen op zich wachten. De 
keuze van een ontmoetingsplaats heeft de totstandkoming van dit kontakt reeds 
aanzienlijk vertraagd. De voorgestelde steden genoten niet de instemming van 
Washington, na Pasen kwam men tenslotte met Nieiiw-Dehli in India op de prop
pen. Het kwam er op aan, een neutraal gebied te vinden. ludui lijkt aan deze voor
waarden te voldoen en had ook het voordeel in de nabijheid van het strijdtoneel 
te liggen (welke nabijheid volgens aziatische verhoudingen dan nog zeer relatief 
is). 
Het gaat echter niet alleen otn de keuze van de ontmoetingsplaats. Men kan zich 
niet van de indruk ontdoen dat het Washington ook te doen is, om een gunstige 
onderhandelingspozitie in te nemen, hetgeen tijd vergt en om bepaalde voorba
rige konkluzies weg te werken. 

De ontzett ing van de belegerde ves
ting Khe Sang verliep zeer vlot. Deze 
operat ie , met een als in het niet ver
dwenen belegeringsleger, is een der ve
le « misteries » van de Vietnamese oor
log. Dit gemakkeli jk behaald ameri-
kaans sukses ging echter ook gepaard 
met de aankondiging van de mobiliza-
tie van 24.500 rezervisten, hetgeen de 
amer ikaanse t roepensterkte in Vietnam 
c p 550.000 man zou brengen. Deze me
dedeling wekte ontegensprekelijk ver
rassing, want velen hadden gedacht dat 
n a Johnsons verklaring van 31 maar t 
de Amerikanen hun t roepensterkte in 
Vietnam (voorlopig) niet meer zouden 
opvoeren. Achteral werden deze cijfers 
wel « geïnterpreteerd », het heet te dat 
er slechts 10.00 man naar Vietnam zou
den ges tuurd worden. 

Ook de verklaring die wordt gegeven 
aan dé weigering van Pnom Penh en 
Warschau, om deze steden als kontakt-
plaats te gebruiken klonk niet zo over
tuigend. Men had nog kunnen aanne-
m e n ' d a t Phnom Penh niet in aanmer
king komt omdat er daar geen ameri
kaanse ambassade is. Doch te Warschau 
is er wel een amerikaanse ambassade. 
PolejjK is echter volgens Washington niet 
neut raa l genoeg, hoewel men zich dan 
afvraagt waarom de poolse hoofdstad 
wel neutraal genoeg is voor de regel
matige geheime chinees-amerikaanse 
kontakten . 

Is de verklar ing over de de-eskalatie 
van de luchtbombardementen aanne
meli jker ? Deze werden van meetaf 
door Johnson tot de 19e breedtegraad 
beperk t , doch het duurde dagen vooral
eer de amerikaanse bommenwerpers 
hun doelwitten boven de breedtegraad 
links lieten liggen. 

Vermoedelijk ontbrak in dit alles nog 

rechts t reeks overleg tussen de ameri
kaanse prezident, zijn medewerkers ter 
plaatse en de zuid-vietnamese regering. 
De moordaanslag op King en de daarui t 
voortvloeiende onlusten noodzaakten 
de prezident zijn vertrek naar het V.0 . 
tot tweemaal toe te verdagen. Deze reis 
is dan eindelijk deze week toch doorge
gaan. Men /dl \crnioedel i jk niet ver 
naast de waarheid zijn wanneer men 
aanneemt dat de amer ikaanse besluit
vorming pas na Manilla vaste gestalte 
zal krijgen. Er mag t rouwens niet ui t 
het oog verloren worden dat Amerika 
ook rekening moet houden met Saigon 
en met de voor tdurende krijgsverrich-
tingen in Zuid-Vietnam zelf. Men kan 
tenslotte niet verlangen dat Amerika al
le krijgsverrichtingen zou stopzet ten 
zonder tegenprestat ie van Vietkong en 
Noord-Vietnam. De luchtbombardemen
ten op Noord-Vietnam zijn tans onvoor
waardeli jk geschorst . Bli jkbaar heeft 
dit gebaar voldoende indruk gemaakt 
op Hanoi. Dat er nadien door ameri
kaanse leidende personali tei ten tegen
strijdige verklaringen afgelegd worden 
blijkt op de lange duur tot de normale , 
daarom niet aanbevelenswaardige gang 
van zaken te Washington te behoren. 
Ten slotte moge het bij deze gedulds-
proef een t roost zijn dat Johnson een 
beslissend woord heeft ui tgesproken en 
dat uiteindelijk door hem de verdere 
evolutie zal bepaald worden. Ook de 
to ts tandkoming van het overleg in he t 
koreaans geschil heeft een zekere ti jd 
gevergd. En zoals gezegd : Amerika wil 
zeer zeker de indruk vermijden, tegen 
gelijk welke prijs aan de konferentieta-
fel te gaan zitten, nadat onmiddell i jk 
na Johnsons beslissing sommigen de 
Amerikanen reeds met stille t rom uit 
Vietnam zagen ver t rekken. 

i«««**i,;;7»«iie;, 

Het eiland Ivo Jima was tijdens de vorige oorlog het toneel van verwoede gevech
ten tussen amerikaanse marines en Japanse troepen. Het werd dezer dagen door 
Amerika terug onder Japanse soevereiniteit geplaatst. 
Een gedenkteken ter nagedachtenis van de 6.800 gesneuvelde marines stelt het 
planten van de stars and stripes voor op de Suribachiberg op Ivo Jima. Dit mo
nument is een getrouwe weergave van een der beroemdste oorlogsfoto's uit die 

periode. 

DEZE WEEK IN DE WERELD 
De aanslag op studentenleider Dutschke veroorzaakt een golf van betogin

gen in verscheidene grote duitse steden, vooral gericht tegen de perstrust van 
Axel Springer. Kanselier Kiesinger veroordeelt de aanslag doch evenzeer 
de golf van geweld. 

Zuid-Vietnam eist topkonferentie over kontakt met Noord-Vietnam. Steeds 
geen akkoord over plaats van kontakt tussen beide strijdende partijen. 

VNO-bemiddelaar Jarring heeft nieuw plan voor vrede in het Midden-Oos
ten : demilitarizering van door Israël te ontruimen gebieden. 

Frans weekblad en twee britse dagbladen beweren dat een hoog frans amb
tenaar, die het vertrouwen van de Gaulle geniet, een sovjet-spion zou zijn. 

In Polen woedt tans volop een strijd 
om de niaclit in de staat. Te Warschau 
dreigt zich te herhalen wat t« Praag 
reeds achter de rug is. Hierbij houdt de 
vergelijking' waarschijnlijk ook op. 
Nochtans is de « opstandige beweging » 
eveneens bij de studerende jeugd en bij 
de schrijvers l)egonnen. De malaise trad 
aan het licht in een bewogen zitting van 
de .schrijversbond op 2 februari jl. waar
bij zit-h vooral de auteur van populaire 
historische werken Pawel Jasienica en 
de satirische scln'ijver, te\ens gewezen 
volksvertegenwoordiger van de kato-

re losmaking van Moskou doch is sinds
dien een der trouwste Moskou-aanhan
gers gebleken. Zijn machtspozitie is 
echter de laatste jaren gekenmerkt door 
een toenemende slijtage, waarbij zich 
vooral sinds een jaar het verschijnsel 
voordoet van twee groepen, die zich 
voorbereiden op de aflossing van Wla-
dislaw Gomoelka's regime, twee groe
pen, die mekaar deze opvolging betwis
ten. In dit verband spreekt men van de 
« partizanen » en van de « technokra-
ten », zoals men in Washington bij vb. 
va nde « haviken » en de « duiven » zou 

STRIJD OM DE MACHT 
lieke Znakbeweging Stefan Kisielewski 
scherp deden gelden als voorvechters 
van de liberali/ering. Sindsdien kwam 
daar nog l)ij Leszek Kolakowski, die in
tussen uit de partij werd gesloten en 
als universiteitsprofessor werd ontsla
gen. 

De goede faam, die Polen in l!).")*) ver
kreeg, toen het als enige oosteuropese 
satellietstaat eeii zekere meningsvrij
heid voorstond heeft het sindsdien ge
leidelijk \erspeeld. (iomoelka, samen 
met de tans tot prezident benoemde 
maar.schalk Psvchalski, was zopas uit 
stalinistische gevangenschap ontslagen 
en hield tegenover de Russen het been 
stijf. IIij gold als simbool van een zeke-

spreken, al gaat de vergelijking niet op. 
De « partizanen » zijn vooral voormali
ge verzetslieden, die tegen de duitse be
zetting hun man hebben gestaan en die 
niet, zoals andere kommunisten, hun 
scholing te Moskou opdeden. Hun school 
was het poolse woud- en moerasgebied. 
Ze gebruiken nationale en tans ook anti-
zionistische argumenten, wat verklaar
baar is niet alleen door hun verzetsver-
leden doch ook door het feit. dat de 
kommunistische partij van Polen voor 
de oorlog vooral steunde op de Oekraïen
se, joodse en... duitse minderheden. Als 
woordvoerder van de « partizanen » 
geldt de minister van Binnenlandse Za
ken Mieczeslaw Moczar, klein, gedron

gen en weinig populair. Nochtans heeft 
hij bij meer dan een gelegenheid bewe
zen, een diplomaat te zijn. Hij kan trou
wens ook steunen op de niet-kommunis-
tische verzetslieden, die samen met de 
ortodokse kommunistische kollega's in 
een machtige Oudsh-ijdersvereniging ge
groepeerd zijn. Ook tracht Moczar onte
vreden auteurs en intellektuelen aan te 
trekken, terwijl hij kontakten met het 
pools episkopaat onderhoudt, onder 
v()orsi)iegeling, dat zijn groep de vrede 
met <ie kerk wil herstellen. Tijdens de 
onlusten van maart liet hij het gerucht 
verspreiden dat hij niet eens in Polen 
was en speelde hij het klaar, de politie, 
die hem is ondergeschikt, te doen ver
vangen door de bijzondere veiligheids
troepen, die direkt onder het bevel van 
Spychalski stonden en de twijfelachtige 
eer genoten, op de demon.stranten los 
te slaan. 

De « technokraten » zijn de mensen 
van de industrie en de planning, die als 
hun woordvoerder de silezische partij-
sekretaris Edward Gierek hebben, een 
in Relgië geboren zoon van een mijn
werker, die naast Pools, vloeiend Frans 
spreekt. Graag noemt hij Silezië het 
Katanga van Polen, omdat Polens in
dustrie er gekoncentreerd is en de be
volking er de relatief hoogste levens
standaard geniet. In Silezië sloeg de po
litie er overigens even verwoed op los 
als in de rest van Polen, toen in maart 
overal betogingen werden gehouden. 
Gierek gooide het over een andere boeg 
als Moczar en hield een heftige rede 
tegen de « infellektuele onruststokers ». 
zich daarbij beroemend op de stabili

teit en de wijsheid van de silezische ar
beiders. 

Tussen beide groepen in staat Go-
moelka, die zijn hoogtepunt voorbij is 
en als troef met het vertrouwen van 
Moskou zwaait. Maar Moskou is niet 
meer de zekere toevlucht van vroeger 
(cfr. Novotny). Toch is de toestand in 
Polen ingewikkeld genoeg om zich niet 
aan prognoses te wagen. De vraag stelt 
zich immers : wie is tegen wie en wie 
is met wie. Deze vragen zullen de ko
mende maanden in Polen de toestand 
beheersen. Men kan rekening houden 
met een afdanking van Gomoelka zon
der te kunnen zeggen, wie hem zou op
volgen. Ook bestaat de mogelijkheid dat 
men van Gomoelka een soort Soekarno 
zou maken : men zou hem de eer laten, 
doch het gezag onder mekaar verdelen, 
indien er geen overeenkomst mogelijk 
blijkt of indien er geen afgetekende 
overwinning van de groepen mogelijk 
is, die mekaar de macht betwisten. Het 
is nog te vroeg om uit te maken, of we 
te Warschau naar een herhaling van hel 
praags scenario gaan. Maar een veran 
dering is onvermijdelijk geworden. 

Er tekenen zich reeds bondgenoot 
schappen af, doch deze zijn nog te vaat' 
om er vaste konkluzies uit te trekken 
Inmiddels duurt de zuivering voort, ook 
in Tsjecho-Slovakije, terwijl in de 
Sovjet-l^nie zekere tekenen ook op een 
begin van epuratie wijzen. Het zijn 
simptomen dat Oost-Europa aan zw;arp 
spanningen onderhevig is, die wellicht 
ook de betrekkelijke gematigdheid van 
Moskou tegenover Washington verkla 

••e"- K.V.B. 
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NIET VEROUDERD 
Nood ontwikkelt vindingrijk

heid. Zo werd in het vooroor
logse Duitsland, dat over geen 
eigen aardoliebronnen beschik
te, een procédé ontdekt om uit 
steenkolen benzine te trekken. 
De ontdekking van de zeer rij
ke olievelden vooral in het Mid
den-Oosten heeft deze uitvin
ding een tijdlang doen verge
ten. Nu blijkt dat in Zuid-Afri-
ka, dat ook geen eigen aardo-
lieproduktie heeft, opnieuw 
naar deze metode gegrepen 
wordt : de steenkool blijft 
daar op deze wijze een bazis-
elemenl van de ekonomie. 

De produktie van sintetische 
rubber werd nooit stopgezet, 
maar ook deze produktie wordt 
nu in de zuid-afrikaanse repu
bliek met zorg ter hand geno
men. 

IN CIJFERS 
Iedereen weet wel dat sinds 

de sluiting van het Suez-ka-
naal (juni 1967) alle schepen 
hl dit gedeelte van de wereld 
langs de zuidafrikaanse havens 
moeten voorbijkomen. En ge
zien de lange afstand er ook 
moeten aanleggen. 

Voor de twee voornaamste 
havens, Durban en Kaapstad is 
het aantal schepen sindsdien 
verdubbeld. D.w.z. dat voor 
Durban het gemiddelde aantal 
van 278 tot 489, en voor Kaap-

Ontwerp voor een amenkaans helikopter-moeder schip : op het dek landen en vertrekken hef-
schroefvliegtuigen, onder de brug is er plaats voor ontschepingsvaartuigen. De bedoeling is het 
transport van stormtroepen waar ook ter wereld. De kosten worden op 20 miljoen dollar (1 mil
jard jr.) geraamd. 

stad van 272 tot 424 is gestegen. 
De schepen die aanleggen be
talen gemiddeld 700 Rand ha-

venrechten. Voor de haven van 
Durban alleen betekende dat 
tot nog toe anderhalf miljoen 

RUD\ DUTSCHKE 
Terwijl voiige week in de drukkerij het 

portret van Mailin Lulhet King van de 
persen lolde weid in Bei lijn opnieuw op 
een bekende figuur gescfiolen : de meest 
bekende leider van de SDS (Sozialistiscke 
Deutsche Studentenbund), Rtidi Dutsckke. 
King werd met een enkele kogel op slag 
gedood, Dulschke iverd geliojjen door 
meeidete kogels, maar zeer zwaar en levens-
gevandijk; waarschijnlijk zal hij de moord
aanslag ovei leven. Maar geen mens weet 
voor het ogenblik al zeker welke de wel
licht zeer zwaie gevolgen zullen zijn van 
de beide kogels die Dulschke in het hoofd 
tl off en. King ivas een overtuigd voorstan
der van geweldlooslieid, maar ook zijn ak-
tie veiooizaakte heel wat lAitsingen met ie 
politie, en hijzelf kwam meer dan eens in 
de gevangenis terecht. Dutsclike zocht en 
wilde de piovokalie, een « guerilla-stiijd in 
de sleden » was een van zijn dromen. 

Een zo scheip getekende figuur is een uit
daging tot een scherp ooi deel : een geest-
diiftige beu'ondering of een scheipe ver
oordeling. Daarom is, wat hier gepiobeerd 
wordt zo ni'oeilijk, nl. alleen maai de mens 
Dulschke zelf te begiijpen. En hieibi] 
zelfs zoveel mogelijk zijn talrijke uitspra
ken over poliliek en maatschappij, over ei
gendom en gezin, over universiteit en sek
sualiteit, en zoveel andere onderwei pen 
buiten beschouxuing te laten. Misschien 
lukt Jiet niet helemaal, maar het is de moei
te waaid eeist en met de meeste aandacht 
te kijken naai de mens Dutsclike en een 
oordeel over de politieke figuur \}peri te la 
ten. 

Rudi Dulschke die iels meer dan 27 j . 
oud is, heefl liet Duitsland van voor en ook 
van tijdens de wereldoorlog eigenlijk met 
gekend. Hij zal ook wel heel iveinig weten, 
uit persoonlijke her inner ivg, over de eerste 
naoorhgse jaien. Wel kreeg hij een reli
gieuze opvoeding en was als zeventienjarige 
nog keikganger, iets wat bij lutherse pro
testanten, waar hierover geen verplichting 
bestaat, eerder zeldzaam is. Hij zcas zelfs 
lid van een evangelische jeugdbexregnig de 
« Jurige Gemeinde ». IT eer met alledaags 
in het militant antt-godsdienstige Ulbricht-
Duilsland. Nog minder gewoon was dat 
Rudi na hel beëindigen van zijti middel
bare studies weigerde zicli « vrijxcillig » ie 
laten inlijven in de « Nationale Volksar
mee ». 

Het onmiddellijke gevolg van het weige

ren van die « vrijtvilligheid > was dat de 
aanvraag van Rudi om een opleiding te 
mogen volgen >oin sporljoeinalisl te xvorden 
werd afgewezen. Geen studiegelegenheid 
V001 nonkonformislen in de DDR. Daarop 
werd Rudi leerling in een staatsbedrijf in 
de hoop daar dan door de bedrijfsleiding 
voor de verdere studie te worden aange
duid. Ook du mislukte. Ten einde raad be 
gon de 20 jarige naar West-Berlijn te pen
delen om les te kunnen volgen en sinds rx>-
vember 1961 volgt hij de lessen in de so
ciologie aan de Vrije Universiteit te Ber
lijn. Bij de eerste spanningen in deze uni
versiteit tussen de studenten en de autori
teiten, in 1962, speelde Dulschke geen en
kele rol. Zijn eerste publiek optreden da
teert pas van november 1966. 

De 1 rode Rudi » is heel duidelijk een 
oppozitionele figuur geweest zijn gehele le
ven door. Zijn opleiding in Ulbiicht-Duits-
larid en in de staalsjeugd, de « Freie Deut
sche Jugend » hebben hem — wellicht on
vermijdelijk — blijvend getekend. Maar hij 
heeft heel duidelijk elk echt kontakt met 
de arbeiders ver boren : hij is een « intelleh-
tueel » geu'Oiden, steeds met een boek bij 
zich om op elk verloren ogenblik te kun
nen lezen, iemand die spieekt met woorden 
die alleen « ingewijden > verslaan, want hij 
wil wetenschappelijk ernstig genomen wor
den. Maar toch ook iemand die naast alle 
bezetenheid door enkele gedachten, of « ge
loofspunten t>, in perso*Jiilijke gesprekken 
blijkbaar open slaat voor andere inzichten 
en die bereid blijft tot het vei beleren van 
eigen standfmnten. 

Iemand zien en iemand horen geeft een 
ander, en beier inzicht in een mens dan 
alleen maar zijn genoteerde gedachten le
zen. Daarom is het portretschilderen en 
wellicht ook de portret-fotografie een be
langrijke openbaring van ivat in de mens 
is. « Die Zeil-» schreef over het « monniken-
gezicht » van de ivde Rudi. De vraag is 
dan u'at « Die Zeil » onder monnik ver
staat. Wellicht doet de bekendste foto van 
Dulschke nog het meest onmiddellijk den
ken aan de Raskolnikov-figiiui uit <s.Schuld 
en boelen van Dostojeiuski. Maar dan wel
licht met een duidelijker gerichtheid op 
demagogisch werken, meer naar buiten ge 
richt. En vooral een Raskolriikov die geen 
Sonja heefl gei*jnden. Want zijn « Oret-
chen » IS even revolutionair als hijzelf. 

N. 

Rand (105 miljoen Bfr.) Daar
bij komen dan nog de inkom
sten van olie, voedsel en andere 
bevoorrading. Inderdaad : de 
ene zijn dood .... 

MAJESTEITS-
SCHENNIS 

Het franse gerecht behandelt 
reeds de 350e aanklacht wegens 
belediging van prezident de 
Gaulle sinds 13 mei 1958, toen 
de machtsgreep van de gaullis
ten begon. In de 349ste zaak 
werd een keramieker veroor
deeld tot 20.000 fr. boete om
dat hij assebakjes voorzien had 
van een « oneerbiedige » kari
katuur van de prezident. In dit 
350ste proces staat een linksin-
tellektueel terecht omdat hij in 
een pamflet schreef over de 
toespraken van de Gaulle tij

dens zijn reizen in de provin
cie : « Hoe primitiever de 
woorden, des te groter is de 
bijval ». 

De processen steunen op een 
wet uit het begin van de 3e re
publiek. Tijdens die periode 
(1870 tot 1940 !) werd deze wet 
slechts enkele malen toegepast. 
Tijdens de 4e republiek (1944 
tot 1958) slechts tweemaal. 

OUDE BEKENDE ? 
Vlak voor de verkiezingen 

werd in Italië een beruchte 
bandiet aangehouden. Zijn fa
milienaam is ook in dit land 
niet onbekend ; hij kreeg enke
le jaren geleden zelfs een zeke
re politieke betekenis. In het 
kader van de aktie voor de 
vrijlating van de laatste (een 
zestigtal) politieke gevangenen 
werd er toen op gewezen, hoe 
mild een familielid van de nu 
aangehouden meester-bandiet 
werd behandeld. « Onze » Mes
sina was veroordeeld wegens 
handel in blanke slavinnen, in 
dit land zonder menselijkheid 
een gering vergrijp. De man 
kreeg in elke gevangenis waar 
hij verbleef een gunstbehande-
ling. Hij werd ook zeer vlug 
vrijgelaten. Zoals de misdadi
ger Rinchard jaren tevoren ge
noot van alle kansen op vrijla
ting, maar dit niet gebeurde 
voor mensen die zich niet aan 
gemeenrechtelijke misdaden 
hadden schuldig gemaakt, zo 
gebeurde dit ook met Messina. 
Het is goed er aan te herinne
ren, uit welk bandietengeslacht 
deze gunsteling van onze mi
nisters van justitie stamde ... 

POLITIE 
In oktober van vorig jaar 

heeft de tsjechische politie 
hardhandig de studentenrevo
lutie onderdrukt. Toen- werd 
daar (zoals hier trouwens ook) 
de eis geformuleerd dat' de po
litiemannen door een nummer 
of een ander kenteken herken
baar zouden zijn. Heel "Waar
schijnlijk is in die zin nu een 
beslissing gevallen. Dat schijnt 
daar (soms) vlugger te kunnen 
dan hier 1 

Rudi Dwichke, ideoloog van de links-socialistische studenten, 
tans verpleegd in het zelfde berlijnse ziekenhuis, waar de man 

verzorgd wordt, die Duschke neerschoot. 
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NOTIFIES BIJ HET KOPEN EN VERKOPEN VAN KUNST 
mooiste, wel de grootste galerii van Eu
ropa) hebben we al meer dergelijke 
« beursverrichtingen » meegemaakt. Zo 
was Floris Jespers twee jaar geleden het 
slachtoffer van een inflatie, al is hij 
weer prijshoudend (wat nog zal verbete
ren na de retrospektieve tentoonstellin
gen in het Paleis voor Schone Kunsten 
te Brussel en in het Muzeum voor Mo
derne Kunst te Parijs — waar Jespers 
als eerste Vlaming een persoonlijke ten
toonstelling krijgt). Devaluatie-verschijn
selen tasten ook reeds de rijzende ster 
van Spilliaert aan. Deze overigens erg 
goede schilder drong druppelsgewijze op 
de veilingen door, steeg sterk in prijs... 
tot plotseling alle Spilliaertsen uit de 
hoek gehaald werden en de zeldzaam
heid eraf was. 

Bij dit alles kan men zich natuurl i jk 
vragen gaan stellen. In de eerste plaats 
of de waarde van een kunstwerk afhan
kelijk is van de zeldzaamheid van dit 
kunstwerk. He t antwoord is eenvoudig: 
de artistieke waarde uiteraard niet, de 
financiële waarde in ruime mate wel. 
Maar dit laatste niet altijd. Immers, 
Permeke, Gust De Smet, Ensor e.a. zijn 
zeker geen « zeldzame » schilders en 
toch zijn ze duidelijk pii jshoudend. De 
grote schommelingen rond Smits, Jes
pers en Spilliaert zijn het gevolg van 
plotse spekulaties die de schilders een 
tijdlang boven hun werkelijke waarde 
tillen, als reaktie daarop dalen ze vaak 
onder hun objektieve waarde... maar 
uiteindelijk herkrijgen ze weer de plaats 
die ze verdienen. 

Het zakenleven is met een dergelijke 

door de aandacht die pers en televizie 
hen schenken. Uiteindelijk is voor h u n 
definitieve waarde ook de faktor tijd de 
bepalende norm (zelfs al schilderen zij 
vanui t een instelling die niet persé wil 
dat kunst eeuwig zou moeten zijn). 

KUNSTKAPITALISME 
Het regende op 1 december 1967. Met 

engelse discipline stond een geduldige rij 
parapludragers te wachten tot de deuren 
van het kunst-walhalla, het londense 
veilingsgebouw (( Christie's » zich zou
den openen. Binnen aan de m u u r hing 
« La Terrasse a Saint Andresse ». 

Claude Monet had het in 1860 ge
schilderd. Het is een mooi doek, meer 
zelfs het is een toppunt van het impres
sionisme... en nog meer, het was een 
van de zeer zeldzame impressionistische 
doeken die nog « vrij » waien, dus niet 
in het bezit van een of ander muzeum. 
T i e n minuten stond het op de ezel naast 
de roeper te kijk, daarna werd het zorg
vuldig weer weggezet. De nieuwe eige
naar heette Geoffrey Agneu, een lon
dense kunsthandelaar die zich met één 
handgebaar bereid verklaard had er 
meer dan 80 miljoen (plus kommissie) 
voor te willen betalen. 

De internationale kunsthandel was 
met stomheid geslagen en vele aanwezi
gen fluisterden in de oren van h u n 
b u u r m a n « the fooi ». Meteen waren de 
prijsrekords verleden tijd. De enige 
schilderijen die in de kunstgeschiedenis 
voor meer van de hand gegaan waieri, 
waren 2 Rembrandts (maar Rembrand t 
is in feite al jaren « hors concours »). 

Wat zet nu een man ertoe aan om 
voor één schilderij zo'n fabelachtig be
drag neer te tellen ? Misschien liefde, 
misschien passie, misschien wel een on
gebreidelde hang naar een statussim-
bool. He t is mogelijk, maar onwaar
schijnlijk. En waarom is het leger van 
de kunstkopers (tegen voor de leek on
begrijpelijke prijzen) de laatste jaren zo 
fel toegenomen ? Enerzijds ongetwijfeld 
door het, vooral in Amerika, ontstaan 
van vele nieuwe muzea die in Europa 
aan een bazis-kollektie trachten te ko-

CHILDERIJEN EN AANDI 

De kurislhniidet liccfl de mens sireds gefascineerd. Hoeveel mensen trek
ken Hiel onbegrijpend de xvenkbrauwen op wanneer zij lezen tegen hoe
veel bepaalde schilderijen van de hand gaan ? Is het niet ekonomisch on-
veranlu'oord dal voor een aanlal centimeter doek met wat verf op soms 
vul]-) ,ien betaald worden ? Wat geeft een schilderij zijn fabelachtige 
w'inxle ^ Wie heeft er een kapitaal voor ox>er? 
11 na woult liet gekoclit ? 
Het zijn vreemde xnagen -waaiop moeilijk een sluitend antwoord kan ge
geven wolden. Dal wil Wij ook niet. Het volgend artikel scJielst vaag de 
steer, een stukje mentaliteit en een deel van de ttruktuur van de heden
daagse kunsthandel... die in feite weinig of niets met de kunst zelf te ma
ken heelt. 

ERVARINGEN 

In de nogal koortsachtige geschiedenis 
van de moderne schilderkunst (waarin 
het expressionisme al een hooldstuk ge
worden is dat zowat in hel midden vau 
he boek ligt) is het in de loop der j i-
len stil geworden rond hel werk van Ja
cob Sniiis. De mens én de schilder ble
ven ge\\aardeerd, hoog gewaardeerd 
zeil... maar over de piijs \ a n de schilde
rijen wcvd met geen woord gerept. Alles 
wat men vermoedde was dat een Sniiis 
« veel ') kost, dal zijn beurswaarde 
<i hoog 'I lag. Hoc\eel, hoe hoog durfden 
ook de ci'^enaar-, niet met zekerheid zeg
den Was het nog 'meer oi misschien 
mmdei dan wat /ij oiidei >• \eel » \er-
stondeii ? 

Tol een moedige een schilderij in vei 
ling bracht (C;impo). Niet eens een 
groüt. een kleintje dus. Eenmaal, nvee 
maal... geluk vooi meneer. 1'oen de ha
mer \oor de derde maal neerplofte gin.g 
het om meer dan achthonderdduizend 
hank . Kil iedereen zat er een beetje stil 
kije» bij. Er waien twee gelukkigen in 

de zaal. De verkoper die waarschijnlijk 
buiten zijn verwachting een klein kapi-
taaltje rijker werd. De koper die, naar 
hij meende, een zeldzame slag had ge
slagen, die de kans van zijn leven niet 
gemist had. Hij genoot van de bewon
derende, ietwat jaloeise blikken van het 
publiek... zelfs al was hij misschien 
slechts een stroman voor een in werke
lijkheid veel f ijker iemand dan hijzelf. 
De derde gelukkige vond zijn geluk niet 
eens geluk. Als veiler krijgt hij 20 t. h. 
en hij kent het spekulatieve in zijn stiel. 

De volgende veiling gingen er 6 Smit-
sen onder de hamer. Grote deze maal. 
Meer dan een dikke vierhonderdduizend 
frank werd er niet geroepen. Er waren 
tenminste 7 ongelukkigen deze maal. Zes 
verkopers die een miljoenen-illuzie ar-
mei waren en vooral... rJe eenzame koper 
van de vorige veiling, zijn Smits was niet 
langer zeldzaam en een half jaartje 
voordien had hij een half miljoen teveel 
betaald. 

Deze Smits-historie is geen alleen
staand feit. O p de terecht befaamd ge
worden Canipo-veiljngen (in niet de 

gang van zaken vertrouwd, de kunst
wereld niet zozeer. Daarom dat het spe-
kuleren met schilderijen voor vele onbe
voegden wel eens tot bedroevende re-
zultaten kan leiden. Ik zou de aspirant-
kollektioneurs één goede raad willen 
geven : een kunstwerk is steeds mooier 
dan een aandeel. Koop daarom alleen 
de schilderijen die goed zijn en koop ze 
niet in periodes van grote beroering 
rond de maker ervan. 

Deze raad gaat natuurlijk slechts op 
wanneer het schilders betreft die reeds 
overleden zijn... dus waarvan de schilde
rijen inderdaad het voorwerp zijn van 
spekulaties. Voor levende kunstenaars 
ligt de toestand heel anders. Typische 
voorbeelden bieden ons de prijzenschom" 
melingen in de abstrakte kunst. Bepaal
de abstrakte schilders staan hoog gekwo-
teerd (zoveel per punt , de oppervlakte
maat die in de schilderkunst bij voor
keur gebruikt wordt), in hun galerij ha
len ze hoge prijzen... maar op veilingen 
gaan ze opvallend laag. De verklaring 
hiervan is eenvoudig. Het veilingpubliek 
is doorgaans zeer behoudsgezind, het 
koopt van « dode » schilders die een be
paalde « waarborg » bieden. De tentoon-
siellings- of atelierkoper is progressiever, 
kreatiever..., hij neemt meer liziko's, 
koopt niet zozeer omuil le van de be
legging, wel omdat hij het mooi vindt. 

De schommelingen in de abstrakte en 
andere eigentijdse kunst zijn niet afhan
kelijk van een (c beursmentaliteit », zij 
worden bepaald door een smaakevolu-
lie, door de wisselende mode, door de 
zakelijke flair van de kunstenaar en 
<( marchand », door hun zin voor re-
klame en public relations... en vooral 

men. Anderzijds door de uitbreiding van 
de railjonairsgroep die in schilderijen 
een goede geldbelegging ziet... en daar
door het slachtoffer wordt van speku-
lanten die de prijzen tot duizelingwek
kende hoogten hebben opgevoerd. 

Deskundigen hebben uitgemaakt dat 
in 1967 voor ongeveer 850 miljard frank 
aan kunst besteed werd, waarvan echter 
slechts 10 ten honderd voor rekening 
komt van de « echte » liefhebber... de 
rest betreft de spekulant. 

En waarom ook niet ? Een voorbeeldje 
maakt dit duidelijk. In 1910 verkocht 
Oskar Kokoshka een portret voor on
geveer 2.500 frank. De kunsthandelaar 
Robert Ketterer betaalde in 1954 voor 
hetzelfde portret 725.000 frank en ver
kocht dit 7 jaar later aan de londense 
geldmagnaat Charles Clore voor 
3.500.000 frank. Momenteel schatten de 
voornaamste kunsthandelaren de prijs 
van het doek op ten minste 7 miljoen. 

KUNSTBEURZEN 
Waar is nu die kunst te koop ? Zel

den bij de schilders zelf. Immers, eens 
dat hun naam op de wereldmarkt door
gedrongen is gaan zij onder kontrakt bij 
een galerij die mits een flinke kommis
sie (tot 50 t. h.) de belangen van de 
schilder behartigt. Dcjorgaans is dit een 
goede zaak. voor de schilder én voor de 
galerij-houder. 

De hoogste prijzen worden echter op 
veilingen betaald. De partikulier die op 
een van zijn doeken moegekeken is of, 
wat meer voorkomt, gebrek heeft aan 
geldmiddelen denkt er niet aan om het 
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doek zelf te verkopen. Een veiling trekf 
meer gegadigden en de ^'eili^gskoorts 
jaagt de prijs soms enorm hoog op. 

De twee grootste ^eilingshuizen liggen 
in Londen. Het grootste is « Sotheby's >), 
onmiddellijk gevolgd door « Christie's ». 
Tijdens de veilingsdagen zitten er rijk-
aards van overal op de wereldbol. De 
jaaromzet van Sotheby's wordt geschat 
op 3,5 miljard (de nettowinst \an veilers 
wordt bepaald door hun kommissie, 10 
t. h. in Engeland, 20 t. h. in België, zelfs 
28 t. h. in Frankrijk). 

De grote man achter « Sotheby's >» 
schilderijen-imperium is Peter Wilson, 
een forsgebouwde kerel met de fascine
rende ogen •̂an een hipnotizeur. Hij ves
tigde zijn faam door in 1957 in opdracht 
van de egyplische regering de Farouk-
nalatenschap voor bijna 300 miljoen 
frank te Kaï'ro te hebben geveild (de 
pornografische kollektie van de ex-ko
ning werd afzonderlijk geveild voor een 
keure van « specialisten » waarvan de 
namen niet bekend gemaakt werden). 
Sotheby heeft bijhuizen in Los Angeles 
en Toronto, terwijl ook het beroemde 
New-Yorkse veilingshuis Parke-Benet se
dert 3 jaar in de londense kunsttrust 
opgenomen werd. 

Toen Wilson in 1958 een Van Gogh 
veilde voor het toenertijdse rekordbe-
drag van nagenoeg 4 miljoen zei hij : 
« Now the sky is the limit... but it 's a 
very sort of alarming experience ». Mo
net heeft bewezen dat hij gelijk had. 

Aangenomen wordt dat Sotheby ruim 
honderd experts en rechercheius in 
dienst heeft die als een soort spionnage-
dienst de wereld afschuimen en het lon
dense hoofdkwartier inlichten over wel
ke werken er op het punt staan geveild 
te worden, welke de financiële toestand 
is van de voornaamste bezitters, wie de 
mogelijke klanten zijn, zelfs hoe zwaar 
de meeste aanwezigen op de veilingen 
wegen. 

België heeft weinig in de veilingspap 
te brokken. De veilingen in het Paleis 
voor Schone Kunsten en bij de antwerp-
se Campo's hebben slechts een nationaal 
belang, hoewel hun omzet de veilers 
toch een ruime status waarborgt (later 
komen wij op de belgische toestandeo 

DELEN... 

uitvoerig terug). De grote reden van on
ze geringe belangrijkheid ligt in het feit 
dat hier zelden « oude kunst » onder de 
hamers komt. Onze hoge veilingsprijzen 
betreffen doorgaans de Latemse School 
die ondanks haar waarde niet voldoen
de in het buitenland bekend is (daar 
halen de duitse expressionisten duide
lijk hofere prijzen). 

Nederland heeft op de internationale 
kunstmarkt een betere naam. Zo heeft 
de Hagenaar Hans Cramer (gespeciali-
zeerd in oud-Hollandse 17de eeuwse 
meesters) een grote reputatie, terwijl 
ook Bram van de Meer aan de Keizers
gracht in Amsterdam' (oude schilderijen 
en antieke meubelen) internationaal gf 
kwoteerd wordt. 

Hoe^ '̂el oude kunst doorgaans stabie
ler is dan moderne kunst, spelen echter 
ook daar de faktoren mode en smaak een 
zeer grote rol. Zo werden voor de laatste 
oorlog de oude bloemstillevens en win
terlandschappen voor een prikje van de 
hand gedaan, terwijl ze nu een sensatio
nele comeback beleven. De Jugendstil-
kunst van rond de eeuwwisseling kon 
tien jaar geleden nog in de vuilbakken 
gevonden worden, nu wordt er waan
zinnig voor betaald. Voor blauw chinees 
aardewerk werd voor de oorlog nog 
meer betaald dan nu, terwijl het Empi-
re-zilver momenteel verrassend laag ver
kocht wordt (een tip voor durvende en 
kapitaalkrachtige Wij-ers). 

MODERNE KUNST 
De eigentijdse kunst wou'i '( ';len op 

veilingen verkocht. Hiervoui /ijn de 

fentoonstellingsgalerijen aangewezen. Ja
renlang bepaalde Parijs hier de markt. 
Dit is verleden tijd. Nederland, Duits
land en vooral Engeland hebben gale
rijen waar hoger gekocht wordt. New-
York, San Francisco en Los Angeles bij
ten de spits af, terwijl ook Tokio zich 
doet gelden. Koopgebeurtenissen voor 
moderne kunst zijn ook de biënnales van 
Milaan, Sao Paulo en Tokio en de Kas-
selse Dokumenta. Het sukses van koper 
en verkoper van moderne kunst is voor
al afhankelijk van durf en intuïtie. 

Ook hier huppelt België achteraan. 
Brussel is een nationaal centrum en Ant
werpen en Gent doen behoorlijk hun 
best... maar geen van de drie steden 
raakt op internationaal peil. Dit komt 
vooral door de smaak van ons publiek 
dat te partikularistisch gericht is, te veel 
vasthoudt aan het post-expressionisme en 
meer aandacht schenkt aan het liefst 
charmante uiterlijk van het schilderij 
dan aan zijn wezenlijke plastische in
houd. 

Ook geven onze galerij houders wei
nig blijk van een goed zakelijk door
zicht. Zij hebben geen zin voor een 
grootse aanpak, zijn zelden konsekwent 
wat hun stijl-imago betreft... kortom, 
vertonen een kruideniersmentaliteit. In 
Nederland ligt dit anders, daar schake
len de galerijen het bedrijfsleven in, 
hebben een grondige verkoopspolitiek 
en werken vaak in samenwerking met de 
muzea (wat hier nu eenmaal onmoge

lijk is omdat onze muzea duffe nesten 
zijn waar zelden iets gebeurt dat aan
sluit bij de aktualiteit). 

Jammer genoeg moeten onze moderne 
(abstrakte en andere) kunstenaars dan 
ook Jiaar het buitenland om van hun 
kunst te kunnen leven. Onze schilders 
die van hun werk (en van niets anders) 
leven, zijn witte merels. Zelfs Slabbinck, 
Landuyt, Strebelle, enz... kunnen moei
lijk zonder een bijberoep. Delvaux en 
Magritte (f) zijn nationale simbolen. 
Mensen als de Antwerpenaars Jef Ver-
heyen en Vic Gentils moesten zich heel 
wat inspanningen getroosten om in het 
buitenland door te dringen. Zij leven 
uitsluitend van hun kunst, die echter 
in Vlaanderen nauwelijks gekocht 
wordt. 

Dit is jammer. Vooral omdat er hier 
beslist kapitaal genoeg aanwezig is. Om
dat er ook banken bestaan die kunst ko
pen. Omdat de belgische verzamelaars 
in hel buitenland wel kopen. Omdat nu 
eenmaal de konjunktuur verkeerd ge
richt is... en te veel bepaald wordt door 
een par\enu mentaliteit. 

Deze toestand kan alleen veranderen 
door een geëngageerde kunstpolitiek die 
zowel de officiële als de privé-initiatie-
ven ruimere steun en vooral weerklank 
geeft. Onze kunstkritiek heeft wat keu
ze en beoordeling betreft doorgaans de 
goede toon te pakken, maar ontbeert 
degelijkheid en ruimte. Tenslotte moet 
vooral ons publiek zich inspannen om 

13 

los te raken uit de nalatenschap van de 
Latemse school. Dit betekent natuurlijk 
niet de enorme waarde van deze mee*, 
ters te ontkennen, maar wel dat wij er
naar moeten streven om tegenover de 
eigentijdse kunst een kreatievere instel
ling te verwerven. 

Trouwens, enkel een ruime publieke 
waardering van de eigentijdse kunst 
kan tot een demokvatizering van dé 
kunst leiden. Tot op heden is het bezil 
Aan kunst nog steeds het domme privii 
legie van enkelen. Wanneer wij ons blij
ven blind staren op oude kunst of op 
voorbije waardevolle kunst dan zal dit 
altijd zo blijven. Alleen eigentijdse 
kunst is in het bereik van de gewone 
man. Daarom moeten we desbetreffend 
leren goede normen aan te leggen... voor 
onszelf als toekomstige schilderijenbezit
ters en voor de schilders. 

En al zullen we wel nooit een Degas, 
een Rembrandt, of een De Smet aan de 
woonkamermuur krijgen, erg is dat niet, 
er bestaan levende schilders die ook 
mooi werk maken. 

En zei de Sotheby-kunstkapitalist Pe
ter Wilsono niet : « De konjunktuur in 
kunst is als een opgeblazen ballon, nie
mand denkt eraan dat hij zal barsten. 
Daarom blijft de kunsthandel zo aan
trekkelijk. En hoe ook, een mooi schil
derij aan de muur is altijd aantrekke
lijker om naar te kijken dan ingelijste 
aandelen ». 

NIC VAN BRUGGEN. 
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haar 

Kiekjes schieten op Brussels grote markt tijdens de paasdagen. 

RARITEITEN IN LONDEN 
Londen is met alleen het paradijs voor de btiiten-beentjes-mode, het wordt ook 

meer en meer een paradijs voor de dame en de heer, die behalve gewone shop

ping ook aan curiosity-shopping doen. De slagzin, die het momenteel te Londen 

doet luidt « One man's junk is another man's treasure and London is a hunting 

ground for the unlikely », wat vrij vertaald er op neerkomt dat wat voor de ene 

rommel is door de andere als een schat wordt beschouwd. En dat Londen hét 

jachtterrein is voor het ongewone. Kom even met ons mee in deze « eeuwige 

jachtvelden » waar snuisterijen en ongewone sier- en gebruiksvoorwerpen uit 

lang vervlogen tijden van onder het stof worden gehaald, opgepoetst en tegen du

re en minder dure prijzen aan de man worden gebracht. 

Wie zou graag een nachttafel hebben, 
die nog aan His Majesty George IV 
heeft toebehoord ? Het ding staat 
naast een prachtige mahoni-houten 
schrijftafel, die « slechts » 575 kost. 
Men zegt er niet eens pond bij (sinds 
de devaluatie en de blijvende imancid-
le moeilijkheden khnkt dat « pound 
sterling » met zo trots meer...). Een 
eind verder wacht een levensgrote fak-
keldragende neger uit beschilderd en 
geëmailleerd hout op een koper, naast 
een zogenaamde pedometer, een houten 
toestel dat vroeger door landmeters 
werd gebruikt en bij het afstappen of 
voortschrijden door de wentelingen 
van het wiel automatisch het aantal af
gemeten mijlen en yards aangaf. 

Damestassen in violet-zwart en lila-
rose-oranje liggen in Fortnum and Ma
son, Picadilly te koop niet ver van de 
tee-afdeling, die ouderwets aandoet 
met zijn grote beschilderde blikken 
dozen : tee in overvloed, uit alle delen 
van de wereld, en « gegarandeerd uit
stekend » door Fortnum & Mason, by 
appointment to Her Majesty Queen Eli
zabeth II Grocers and Provision Mer
chants. 

Liefhebbers van zeeslagvoorstellin
gen, admjraalsunitormen, en scheepS-
modellen komen aan hun trekken m 
Albemarle Street 2, waar ze over de ou
de toonbanken mappen met oude etsen 
kunnen openslaan of in de vitrines al
lerlei houten scheepsmodellen kunnen 
bewonderen, uit echte eik nota bene, 
« by permission of the Commander in 
Chief of Portsmouth ». We kunnen er 
een logboek van Nelsons vlaggeschip 
« Victory » kopen voor 30 pond, een 
bord uit het koninklijke servies van 
Windsor Castle voor 10 pond, een Nel
son met admiraalshoed voor 29. Echte 
scheepskijkers uit de roemrijke tijd 
van Brittania rules the waves, met ma-
honihouten en ivoren versierselen zijn 
de laatste te bezichtigen en te kopen 
glorie-getuigen uit Engelands grote tijd 
ter zee. 

Bond Street : halsketting met paarle-
moer-insekten, rode herenhemden met 

rolkraag, baby-boy-snit bij de haarkap-
per voor dames, die onder zijn klanten 
Mary Quant, Britt Éklund en mevrouw 
Peter 0'Toole telt. Het allerlaatste snuf
je is immers korte haren. Bij Smythson 
met de oudeiwetse interieur kopen we 
bleekblauw schrijfpapier en een echte 
— schrijvende — ganzeveder. 

Het paradijs voor de antiekjagers be
vindt zich echter in Kingly Street, daar 
kun je 5 eeuwen terug gaan in het meu
bilair, de glaswaren, de versieringen, 
met gelegenhcidskoopjes van 3 pence 
af. Men kan er oude, vergeelde post-

kaarten kopen, manchetten uit kant, 
balschoenen uit overgrootmoederstijd, 
een paillette-cape, een Charlestonjapon, 
beslikt met paarlen en turkoois, crèpe-
de-chine per meter, een viktoriaanse 
poppenwieg met houten dak, en zo 
duurt dat defilee maar voort. 

In Oxfordstreet nr. 53 belanden we 
in het paradijs van de regenschermen 
en de wandelstokken. De regenscherm 
heeft reeds overal zijn « heroptreden 
gevierd », in Oxfordstreet vinden we 
hem terug in alle mogeljke varianten 
en « leeftijden ». Ook wandelstokken 
maken na een halve eeuw sluimeren 
weer een goede beurt. Hier vervaardigt 
men trouwens de ceremoniescepters en 
regen- of zonneschermen voor Afrika's 
nieuwe heersersélite. 

Hoe maakt men vrienden ? Dat kan 
men lezen in de snuiftabakwinkel 
Smith's Snuff Mister Rose, Charing 
Cross Road in het boekje « How to 
make friends with snuff ». Mooie na
men kregen die snuif- en reukartikelen, 
pepermunt, lavendel, citroen enz. zoals 
« Vanity Fair », « Heliotrope », « Gol
den Cardinal » etc. 

Wie behoefte heeft aan zo'n ontdek
kingsreis kope « What's where in Lon
don with BP » van Parsons, 5 sh. of 
« The Penguin Guide to London ». In 
het eerste boekje vindt je de adressen 
van rariteitenwinkels, in het tweede 
deel van hotels, restaurants, muzea, 
parken, shopping, galerijen enz. Koop 
deze boekjes in een van de vele boek
handels van Londen, je kunt nabij Pi
cadilly niet missen. Een goede ontdek
kingstocht wenst je M. 

PRrVAAT DETEKTIEVE NR. 1 

Negentig wagens, drie motor .achten, 
en een helikopter rijden, varen en vlie
gen voor hem op detektievenjachl. Hij 
zelf rijdt met een Ferrari met mini-zen
der, twee bandopnemers en twee tele
foontoestellen. 2.703 korrespondenten 
over gans de wereld werken met hem 
samen. Hij levert juridisch verant
woord bewijsmateriaal aan politiedien
sten, aan partikulieren en aan nijver
heids- en handelsondernemingen. Zijn 
naam is niet James Bond en het gaat 
niet om een film doch om werkelijk
heid : de 4ó-jarige Tom Ponzi is met dit 
indrukwekkend speurapparaat volgens 
een brits reporter « private eye nr. 1 » 

van de wereld. Hij is de « signor dirre-
tore » van het detektieve-agentschap 
« Tom Ponzi e Mercurius Investingazi-
oni », gevestigd te Milaan. Niet zelden 
werpt de meester-detektieve zich na 
geslaagd bewijs van echtbreuk als ver
zoener tussen bedrieger en bedrogene 
op, soms met sukses... 

ONDERSCHErD 
Het verschil tussen Hippies en Beat

niks en de vroegere trekkers, beoefe
naars van de wandelsport en progres
sief doende jeugd is dat in die tijd het 
wassen niet verboden was. De huidige 
zeep is nochtans beter en beterkoop 
dan vroeger. 

Pipoluk, de kleine witte beer, deed-met Pasen zijn eerste publieke verschijning 
in de londense zoo. 

GENIE EN VROUW 
Onlangs a'fls het een eetiu gel''-

deti dat te Wa)S()taa Maiia Skh-
dovska gei'-jren ireid. Die itaain zeg' 
wellicht niet veel. Wij kennen liaai 
dan ook bete) ondei een andeie 
naam : mevrouw Cm te. Haai vadei 
iL'as een wiskundige, haai moeder Ie-
rarei. Zijzelf was builengmooti be
gaafd. Na haar studies moest te ech
ter m haai levensondeihoud vooi-
zten en weid lerares. Inmiddels weik-
le ze echtei op het laboratorium in 
Waischau. Dan ging ze naar Paiijs, 
studeerde aan de !:Ajibonne en be
haalde in IS93 een licentiaat tn fisi-
ca en in 1894 in wiskunde. Bi} haar 
landgenoot Dr. Kowehki aan hel 
Lif>pinaninslUuui ontmoette zi] een 
jonge geleeide, Pieiie Ctiiie, zoon 
van Dr. Cuiie. Hij had zijn bacca-
lauieaat 'gehaald na piivé-lessen, en 
weid na zi]n univeisiieitsslvdies af
delingschef aan ^e SCIIOQJTvooi fisica-
en indüstiiele scheikunde. In 1893 
huwden zij, huurden een kleine flat, 
(leden een huivehjksreis per fiets en 
keerden tenig nnai hun laboialorium. 
De tests die Meviouxu Curie schreef 
ovei de « substances radto-artives » 
bevestigde de ontdekking van liet ra
dium als ladioaktief element. In 1903 
kreeg zij met haar man de K\>belpri)s 
vooi fisica, tot vei bazing der weten
schappelijke loereld. Op slag was haar 
naam bekend. Pierre Curie doceerde 
aan de Soibonne, tot in 1906 een tia-
giSch ongeval een €inde stelde aan 
zijn leven : htj u as pas 47 jaar and. 
Madame Curie icas er toen 39 : zij 
bleef met twee kinderen achter. Van 
hogerhand weid echter het werk van 
haar man gewaaideeid en haar eigen 
genialiteit eikend : zij werd benoemd 
tol professoi aan de Soi bonne in 
plaats van haar man. Zij was de eer
ste vrouw die er les gaf! In 1911 • 
kieeg ze vo'or de tweede maal de No
belprijs, nu voor geneeskunde. Een 
4 Traite de radioactivilé 5> vetscheen, 
overal werden radiologische diensten 
ingericht en het Radium-lnslituut 
kwam gereed in 1914, juist voor het 
uitbreken van de oorlog. Haar naam 
werd wereldbekend. Overal weiden 
instituten voor ladium-lherapie op
gelicht, o.ni. in Wenen, in Beihjn, 
in Hetdelbeig. 

In 1922 werd zij lid der « Acadé
mie de Médecine » ; ook hier was zij 
de eerste viouw. Haai onderzoekin
gen hadden haar gezondheid aange
tast : haar lichaam was te lang aan 
1 adto-aktieve stralen blootgesteld ge
weest. Zij stierf in een sanaloruim 
m Haute Savoie, op 4 juli 1934... 

De Poolse leiares Maiia Skio-
dovska werd een der beroemde 
vrouwen ter wereld. Haar genialiteit 
vei minderde in genen dele haar 
vrouwelijkheid, en haar wetenschap
pelijke taak heeft haar nooit het be
sef doen verliezen van haar taak als 
vrouw en tmyeder : ook dat tekent 
haar grootheid ! 
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I <^ Steffen Christensen : hakken in de boomtronk. 

Hij woont in Zedelgem op een hoeve, die omgebouwd werd tot een knusse bun
galow. Een « kortwoonst » zei men vroeger in West-Vaanderen. Het is eigenlijk 
een dubbele woning : in de ene vleugel woont de 26-jarige deense beeldhouwer 
Steffen Christensens uit Kopenhagen, in de andere Herman Baert, een even jon
ge schilder uit Gistel. Ze wonen er met hun gezin. In de ene zitkamer komen we 
terecht ineen stukje Denemarken, vermengd met een stukje Vlaanderen, in de an-

beeldhouwer. Het is opvallend hoe mo
numentaal hij hier en daar reeds 
werkt. 

De beeldhouwkunst vindt uiteraard 
betrekkelijk weinig beoefenaars. De du
re en weerbarstige materie verleidt niet 
zo gemakkelijk, het is hard labeur en 
het vergt heel wat tijd, vooraleer men 
tot een rezultaat komt. Men heeft eens 
gezegd, dat de beeldhouwer het stief
kind van de beeldende kunsten is. Daar 
is wel iets van aan, doch afgezien van 
de zware Hchamelijke inspanning en 
het gevergde geduld loont het de moei
te, om zich aan deze kunst van de tast
bare vorm, te denken in de ruimte te 
begeven. Christensens getroost zich de
ze dagelijkse inspanning in de afgele
genheid van een westvlaams dorp. Hij 
heeft daarbij geluk en vindt zelfs de 
tijd om zich op een ander terrein van 
de schepping te wagen, het schrijven 
van novellen, uileraard in het Deens. 
Misschien vindt hij wel eens een uitge
ver of een vertaler. Wij kunnen hem 
slechts als beeldende kunstenaar be
oordelen en vaststellen, dat hij waar
nemend nadenkt en tracht te sinteti-
zeren, in nu eens ruwe vormen dan 
weer met een elegante allure, die trou
wens zeer goed bij zijn frêle en zo 
jeugdige verschijning past. 

Deze slanke Deen, verdwaald in de 
nabijheid van het legendarisch gewest 
van Uilenspiegel, mist trouwens even
min de zin voor humor, de kunst van 
de relativering. Ook dit element komt 
in zijn werk — vooral in de kleine 
beeldjes — hier een daar aan bod. Zo
dat men des te beter de soms olijke 
twinkeling in de ogen van de kunste
naar verstaat. 

OOSTERS EN GOTISCH 

De schilder Hugo Baert, die vlak 
naast Christensens woont, is een echt 
Vlaams temperament, die zich als auto-
didakt tot een soort tempra-schilder 
heeft ontwikkeld. Hij gaat te werk met 
krijt en pastel op ruwe ondergrond, die 
hij daarna met vernis fixeert en glan-

EEN DEEN IN VLAANDEREN 
JS-

dere leefkamer heerst een barokke sfeer waar de hang naar het zonderlinge en 
buitennissige overheerst. Twee tegengestelde kunstenaarsnaturen, die op het men
selijk vlak goed met mekaar kunnen stellen en mekaar op artistiek vlak niet in 
de weg lopen. 
Met Steffen Christensens spreken we Engels. Zijn brugse vrouw leert hem traag 
maar zeker Nederlands spreken en lezen. Onder de wijde vlaamse lucht en in de 
vlakke zandstreek leert Christensen ook het vlaamse landschap en de vlaamse 
mensen meer en meer waarderen. Als geboren Kopenhager duurde het wel wat 
vooraleer hij hier begon te aarden. Een eerste tentoonstelling te Gent betekende 
in zekere zin een beslissing, om zich hier te vestigen. Want voor goede beeldhou
wers is er in Vlaanderen een toekomst. 

- ^ ^ ^ • ^ 

zend maakt. Het is 'n indirekte werk
wijze, die hij voorlopig in 'n soort mo-
nokrome werken toepast. De wereld 
van Hugo Baert is 'n sterk erotisch ge
kleurde wereld, waarin hij de tegenstem 
lingen tot onderwerp neemt tussen de 
verschillende verschijningen van de 
vrouw. 

Zijn vrouwenfiguren doen in hun 
scherpe, lineaire profielen en facies 
vaak denken aan een kombinatie van 
het gotische imago zoals de Vlaamse 
Primitieven ons dat hebben nagelaten 
en zekere egyptische stijlverschijnse
len. Daardoor ontstaat een eigenaardi
ge spanning, die ook sterk tot uiting 
komt omdat het werk van Baert in 
zwart-wit-grijs geschilderd is. Men zou 
het eerder grafisch kunnen noemen, 
deze tamelijk grote panelen, waarop 
legenden en waarnemingen van het le
ven zoals het zich vaak in een triviale 
verschijning voordoet, aan ons voorbij 
defileren. De starende blik van zijn fi
guren of de naar binnen gerichte blik 
wekken een tweede spanning op, verge
leken met de soms bewogen of kramp
achtige houdingen. Het is zeer sponta
ne kunst, die expressionistisch aandoet 
ware het niet dat er nog een te sterke 
stilizering aan te pas komt, die de 
kunstenaar het riziko van verstarring 
doet lopen. Herman Baert is voorals
nog meer grafikus dan schilder en dat 
blijkt ook uit zijn tekenbladen, die hij 
eenvoudig met de ball-point tekent, een 
zeer geraffineerd lijkende techniek, 
waarin hij gedrochtelijke figuren in een 
soort comédie humaine samenbrengt. 
Hier « filozofeert » Hugo Baert volop 
en neemt hij de menselijke gebreken 
op de korrel zoals de afgunst, de 
kwaadsprekerij, e.d.m. Deze figuren 
doen karikaturaal aan en hebben iets 
dierlij ks over zich. 

De kunst van Hugo Baert, die tans 
ook zijn eerste konfrontatie met het 
publiek doormaakt, is zeer barok van 
aard, ondanks de vereenvoudiging. Er 
steekt suspens in, men denkt aan Poe 
en Ray, hoewel er nauwelijks van lite
raire invloeden of indrukken kan ge
sproken worden. Als spiegel van het 
menselijk geslacht met zijn vele zwak
heden en deformaties is het oeuvre van 
Baert reeds nu als poging geslaagd. De 
werkdrift waarvan hij 't overigens blij
de slachtoffer blijkt te zijn staat wel
licht borg voor een sublimering die er 
met het stijgen der jaren kan komen. 

RC. 

Al zijn dan Nederlands en Deens ver
wante talen — alle betrekkelijkheid in 
acht genomen — toch is het niet ge
makkelijk, wanneer men als Deen aan 
het beeldhouwen gaat en zijn werk een 
bepaalde titel meegeeft, om deze titel 
dan in behoorlijk Nederlands te verta
len. Het heeft niet zozeer iets te maken 
met de vertaling op zich zelf dan wel 
met de geest, waarin de oorspronkelij
ke taal zich beweegt. Daardoor kwam 
het dat sommige van Christensens 
werken een titel meekregen, die op het 
eerste gezicht nogal raadselachtig aan
deed en vaak in tegenspraak scheen 
met het behandelde onderwerp. Als po
lierder, ambacht dat hij van zijn vader 
leerde, was Christensens oorspronke
lijk een typische houtsnijder eerder 
dan een beeldhouwer. Zijn beeldhou
wersroeping heeft hij pas in Vlaande
ren ontdekt, weliswaar na konfronta
tie met de plastische kunsten in ettelij
ke europese landen en in NoOrd-Afrika, 
waar hij samen met een bevriend 
kunstschilder lange reizen ondernam. 
Dat maakt dat zijn werk naar de stijl 
en naar de inhoud in twee wel onder
scheiden delen uiteenvalt. Enerzijds 
zijn er de werken van klein formaat, 
die ofwel aansluiten bij een ietwat ka
rikaturale folklore en als figuratieve 
kreaties zowat de rol van voorberei
ding of randverschijnsel uitmaken van 

de werken in groter formaat, en deze 
welke door 'n ruwer vorm tot de eigen
lijke kunst van 't beeldhouwen mogen 
gerekend worden. Anderzijds zijn er de 
eveneens in klein formaat gesneden of 
gebeeldhouwde werken met abstrakte 
inslag, vaak zeer mooi en delikaat afge
werkte plastische, in de ruimte gedach
te vormen, waaruit een sterke zin voor 
evenwicht spreekt. Als zodanig is Chris
tens werk vooralsnog dubieus van 
strekking en inslag. In zijn klassiek ge
beeldhouwde koppen, waarin hij ook 
handen verwerkt, vaak in originele ver
houding, bespeurt men de bekoring die 
van het menselijk gelaat als spiegel 
van gemoedsaandoeningen of gedach-
tenwereld uitgaat. In deze werken is 
Christensens uitsluitend een bewonde
raar van het schone of het karakteris
tieke. In zijn kleinere werken gaat hij 
aan het filozoferen, vaak met een soci
ale belangstelling, zoals ook blijkt uit 
zijn bas-reliefs waarvan er enkele een 
sinteze willen zijn van wat hij op zijn 
reizen aan menselijke ellende in de ont
wikkelingslanden heeft ervaien. De 
vrijheidsberoving, de honger, de onwe
tendheid e.d.m. zijn aanleiding ge
weest tot het scheppen van bas-reliefs 
en gekombineerde figuren waarin we 
hem nog zien worstelen met de harde 
materie en hem kunnen volgen in zijn 
ontwikkeling van beeldensnijder naar 

>( 

Heiman Baert : tekenen op grote vlakken. 
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ERKUNDE 
De TnmdmmeiihaarHS'e Miemütmnr ketft ie iamtste jamem m/em- heihemiShemi en mfimwe'n 
gekn/egem nm Eum&lpm 'Se&'f^t éie milgiirvr in m/ederlkwidf/r' ivit'uhms; 'i^'mt vmni i/c towalhg 
van het miilkarüigitmtimse eip'm « i/as l •^liamgmhdof » hatj « Dn'e P&o'iUe v), is ei êioel wat 
weg lafgrlliegd, zxmiiel imsa'ke hteimmr pt'aimklie Mt iKzakv itctl/alling Lmhch naimcn 
dic &e rfsmgfit-e dccemniéi iM-henMieid tvi-wieiien ' Sm->ge Armnad'O en J G Romi, Mi 
guell Ai^wim, Amfboiwo 4i S-emetêdtitm,, Pmlb''>& Serwia, Lvnesto tnikyuitm, Aéonwns fiVho 
enz 
De im^^^ie dezer emtievirs en <i>e nrvee^^'e himmer weii^en hekh>en ««« hetmtgiijk'e 'Over 
eenhmn^l ^ hei •emgugemenl. JSez'e ien&ens of S'tt engfigem-ent ts vcktri nvtgens zo 
geiviM 'en •er ilm>v€n op gelkgd êüt k<eï oifin uaari^e €n •tiaavachtig'h-e'vé van hel kunst-
weik scihaadlt Het is ititotnivms k-en^ch-ei^end, h&e 4e vneesPen dezer kunsientifiis met 
sleckitS'Op het •mcvaHe -tJlmk m-e't kttn veAk vei-honéen zijn, inaai h&e dez/e xmlksverhBit-
derüheid ziek txok mut in •een dwep {mn^'ayetm, een growiMgv hennn <en een ievené be
grip van de v@'''k-sziel in ztjn nvems^m^dise uitingen, zowel bij een Armado ah bt] 
een Soihaitm een 4'stunm en een ƒ Cr Rosa 

DE MG DS YBGÜDm 
Eien (&er zurfamenkaaTise auteurs 

wiens -wert, laTtg^aTneTliaTid rra <3o'L in 
Europa'(JtoortiTeékt, is Maniarl M q a Val 
lejo In ée reeks « BiaAer der >«eun 
zehn » versdheen «en duitse verialmg en 
bij <&£ WerddbiMToiecl^ een medertaTi-d 
se van nj-n tweest bekewde pornam « Cl 
dia -senalado », waar\aTi de wederlaindsp 
titel luidt << D'e dag der -veTg-eldiTig » (1) 

Vallejo, kolumbiaan werd geboien m 
192̂ ^ ?ijTi Tcrnian •werd met de Premio 
Nadaï htrogste literaire ondersctieidmg, 
bekroond De werkelijkbeidssdiildermij 
en ihet realisuwti •(veergege\eTi "sciiiaal 
kri)»en een simbolisdhe betekenis en een 
algemeen menselijke ondertoon « De 
dag Acr \e ioelding » js de dag waaiop 
in het armoedig do ip aan de voet van 
een wiTkaan de hanengevechten zullen 
be».nnen M^ai die (( veiaeldin" » ilaat 

ook op de wraak die d-e jong-cn VMI ne 
men 'op de rm^Ti d̂iie zijTi iwoöd'cr « p 'sm i 
delijk* wijze m de •stecL liet, op de man 
d ie zijn \ adc r TS ï n het dorp Tambo , 
waar de jongen aankomt met zijn haan 
zijn -Ae pastoor B a m o s en de grondcige 
naar ö o n Hcracho a h w simbool vin 
goed en i w a a d Deze laatste bhjLt ten 
•slotte de vader van de jongen te xïjn 
De drukkende steer van verwachting 
woidt nog beklemtoond door de vrees 
voor een overval door een tuoep ï«bel 
len Buiten de reeds genoemde peison 
nages spelen d e eenarmige grafdelver 
•en de prostituee Otllia een belangrijke 
en te\ens eigenaardige rol Het boek 
eindigt op een zeer menseJijke toon 
bij alle kritielc op mensen en toestan 
den, bij alle gepassioneerd partijkiezen 
\oor de ai men en vertrapten voor het 
goede en tegen het kwade heeft de au 
leur zijn deernis met de menselijke 

zwakheid %a.n groten en kleimen laten 
•spreken Dat geeit het boek -wa-rnite en 
laat eera geloof en een isoop bestaan. 

KOHFiDENTHES AAN EOI FL£S . 
In tegenstelling tot de algemeen vast 

gestelde «K;aaal-kriii«che oricaitatie de r 
ztiid auBcnkaanse li teraturen — een ten 
dens die | L Boî ^c s deed zéggen da t hij 
aan de u n u e i s iliit ii en de doorbraak 
naar de wcreldlitti u u u r schaadde — 
staat het boek \ a n de duns uiugua\-« 
«chrijfiAer Sucgtraut Tesdoill < Conü 
dencias a una Biolella », zowtl door het 
sterk peT<>oonli)ke als dooi iui unixer 
sele van geesten sLi|l \ l t n liccli het uel 
eens ecm LruiMng tussen Boll en Sagan 
genoemd, maar veigelijkingen geven in 
dit geval sledits eeii xeex beiiad«rend.« 
indruk ö e iniwMid «rvan stelt bet boek 
al buiten de gewone « roman » o p een 
oudejaarsavond houdt een eenzame jon 
ge vioiïw ©en dialoog met de cognacfles 
o p tafdL «ra on thu l t ©p niets verbloe
mende wijBE haar leven als kind van 
duitse i!mwi|kelingen Zij groeit op kort 
voor en tijdens de t^\eede weieldooilog, 
leert reeds op school de haat tegen haar 
omwille van haar nationaliteit kennen, 
en "moet in een •vreemde en vijandige 
wereld voor zichzelf zorgen wanneer 
haar ouders kort na elkaar ster\en Als 
kindemieisje, als boekverkoopster, se-
kretaresse en balletdanseres slaat zij 
zich er doorheen Zij zoekt naar de zin 
van het leven en naar heide en geluk, 
begaat daarbij dwaasheden en fouten, 
loopt ontgoocheliogea op , drinkt, maar 

bli|ft naar de \ e i \ uUing •^an h a a r d r o o r a 
zoeken, om tenslotte m Europa naar eem 
antwaoird te gaan zoAen op h a a r le
vensvragen ZIJ kiest Nietzsche, studeert 
talen -sdhrijft gedidhten en tenslotte een 
xoman _ 

Heel dat lieseausverhaal, deze levens-
biecht zou een zjij he l ünteressant doem 
zeer persoonlajL d'CS&mmeJüt gebleken 
zajn indien sohiriijjlfsiter e r niet m gfc-
slaagd was ons adatcr laett persoonlijke 
lot de tragiek te doen aanvoelen van i e 
ondanks alles idealistasidbe j'Onge \TOUW 
m eeai maerkaiiitii'cle, kultuurloze ibescha-
\ving n&wr persooiilike stnjd tegen d e 
imateiniele e n geestelijke afziixking is te
vens «en strijd \ an de gecstthjk hoger-
Slaande tegen een %ervlLakk«nd aiaat-
schappelijk bestel 

He t bïografisdhe krajgi M3doci»dc «e-n 
jiTLH erscJe betekenis «n ach-tergKwid be t 
bock 3S Icvensikerhaal en ta^d^aiitagmose 
tegelijk, en ^i jst ons o p bepaal^de pro
blemen die d e ooizajit zijn ^an sorarai-
ge spanningen en Mxoeilijkihedcin lo 'ver
band met die imen«elajLe assMailatie^ii'>-
gelijkheden " a-ssamilatic \ a n het hogere 
mdwidu m een maat-schappij, assimila
tie van een persoon met bepaalde \olks-
karaktertrekkcn in een andei^ geaaide of 
multi-nationale geiOieeTCschap _ 

Zo IS hel dam toch 'Wteer m leLere H a 
tijid^skriuek en •sociale kritiek legelajk, 
bij het zeer persoonlijke van het gege
ven en de \ tzie 

Deae persoonli |ke teniatick krijgt haar 
pendant im een stiilistasid»e Mitwcrkaeg 
die eveneens verschik van d e meeste 
zuid a m e r i k a a n ^ •s^erken Dal men Boll 
en Sagan noemde m verband met S Tes-
dorlfs boek slaat juist op deze meer eu
ropees d a n z-uid amenkaans ^andoeiMie 
stijl, d i t nwdater en analizereiid noteren, 
deie zeMontleding geprojekteeid o p ébe 
achtergrond van een bijna steeds als 
vreemd en vijandig aangevoelde omge-
vina; 

(1) Manuel Meja Vollcjo : « De Dag 
der Vergelding » Wereldbiblioteek, 
Antwerpen 

(2) Siegtraut Tesdorff « Valse Tris-
te » - 272 blz - DM 17,80 

Hohenstaufen Verlag, Bodman Boden-
see. 

PLATENRUBRIEK 

Een lïpisch voorhe-eld vmn popiort, rmmr dam vtm de. haastige en slordige s&ort, 
ts du > mom ment teg-en de onmensehikheid » win de Oostenrijkse beeldliouwer 
Lehe^ih dai inj ni het « Piorc Montsouns » te Parij'; in mekaar -flanste mei me
taal, vissen, meubels, wastafels enz om daarmee te bewijzen dat bij een kunst
werk alles kan worden hemwL De bedoehng kan wel g.oed geweest zijn maar een 

kunstwerk veronderstelt nog heel wat anders. 

VIOOl 

VAN 6HÜCH m BEETHOVEN 

(üeulsche Grammiophon Geseli-
schaft 135J39). 

In zijn nieuwe goedkope reeks 
(179 fr ) brengt DGG beroemde mu
ziek ver&jlkl door de besten. Zo is 
het <ook het geval wuet deze plaat, 
waarop Daznd en igor Oisrach de 
liefhebber ven de zo mcKihjke viool-
kunst het beste èvedem 

Igor bremgt begeèend door het 
Royeül PhiUlMrimoiuc Orchestra onder 
leiding van Ditwid OISIIIKII het he 
keilde eerste vioolkonccrt m g klein 
van M-ax Brm:h {IS381920) Met 
Bi iu~i ti het een eng€naai dig geval : 
aUx^ewel hij imn zijn pnlle jeugd af 
tot in l-tage ouderdoom muziek kom-
poue^ende, blijft hij een oribetekencn 
de figiuut in de muziekgesi lm di iiis 
Zijn eimg blijvend ueik is uil dit 
concerto, nomtmttsch lot tn de klein
ste rKfot Hel biedt tn zjijn dne be
wegingen ann de viitvoos de gele
genheid zich uit te leven Hei is d-an 
ook miet te vei wonderen dat het een 
« music foi the millions » « gew&r-
den 

Dvmud Oisitmach speelt op giendi/ese 
wijTje wiel het reeds gerfoemde mk^st 
twee romancen van Reeihoveti (nr 
1 m G giaot opus 40, en nr 2 in f 
groot opus 5Ö,), Bi] deze in&trttimen-
tale hefdeshedeien zonder timordenj 
die ix 1801 werden gekomponeerd 
moet nnen de vele verliefdheden be
denken dte Beethoven « teisterden > 
in éie jaren Altijd hartstochtebjk, 
moeilijk en iasiig van k^arakter, wer-
overde Beethoven t«l vmu ite»»«amB 
juffers, telkens echter voor een korte 

duur ' Het ts voor de historici dan 
ook uiterst moeihjkj zo niet onmo
gelijk, na te gaan aan wie deze kom-
pozities weiden opgediagen Het 
helangujkste voor kms ts echter, te 
weten en te ondervinden, dat ze tot 
de mooiste muziek van dal gem e be
horen 

ROMANTISCHE UEBEREN 

{DetUsche Gr^ammophon Geseli-
schaft 13J£26). 

Lit dezelfde gtseékiope reeks kozen 
uc voor u een lecü^al van de beroem
de banton Dietiich Fischer Dicskau 
onder de titel •€ AusgewoM-te Lteder 
der Romantik ». ¥tin mistekende 
ktimliteit biengt deze plaat tuan ian* 
ge duur een bloemlezing tan typi
sche dvitse « Lieder » Daa \jiider 
enige der nvcmiste : Fiiifibngsiraunt 
ew Waii^drers Nachtlied van Schubert, 
Ihe balden Gienadiere •van Schu
mann op een s,< dicht <.fin Heme Re-
genlied van Biahni'i J (idei nog i an 
Schubert r An die D o /1 ini &er 
M-usen-sohm, van Schumann . lm 
wwidei sdhomem. Mismvt Mai, Die Li»-
IxmMmmte, Dn Nwtshavm tan 
Sveh-ms : reld( iwaml cil Dei 1'"g 
ZMr&ck, mm Hugo l"! olf lii ee hcdoen 
tiit xnjn litalvenischei Licdtibuili i nn 
L.IS7Ê . Es wiu-ss ein Wundeibaies 
sem, XM.H Mtiihler het volkslied Zu 
Sirm^tcrg tmf dei "Sthnn en van 
M<BX Xeger : Ae&hhaife en H inter-

Zoals u ziet xjoor elke romantische 
nel wat wilSj steeds door de uaime 
en njke stem van Fischef-Diixsskam niSt 
leven gebracht Waim aanbevolen 

SILF. 
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Will Ferdy-slww. Rechtstreeks uit het amerikaans teater op 21 
april. 

D E GREEP V A N 

H E T K W A D E 

Orson Welles tekent in « De 
greep van het kwade » op on
genadige wijze de bedenkelijke 
moraal van een internationaal 
smokkelmilieu. Het wordt uit
eindelijk een vlijmscherp re-
kwizitorium tegen de kleine 
kanten van de menselijke na
tuur. Welles zelf speelt de rol 
van een keihaide dedektieve 
die bereid is over lijken te gaan 
om zijn doel te bereiken. Naast 
hem worden de hoofdrollen 
bezet door de toen nog vrij on
bekende Charlton Heston en 
Janet Leigh. Mariene Dietrich 
vertolkt een bijrolletje, wat ze 
aanvaarde uitsluitend om Wel
les genoegen te doen. Op het 
ogenblik dat de film gedraaid 
werd, in 1958, wa^ Orson Wel
les al aan de korpulente kant. 
Ten behoeve van de film liet 
hij zijn 1.30 kilo nog uMt aan
dikken met opvulsels onder 
zijn pak. Hij liet zich boven
dien een extra-brede neus en 
zware zakken onder de ogen 
grimeren. Rezultaat ? Een 
weerzinwekkend personage dat 
de hele handeling beheerst 

Vanwege enkele h-irde en ge
waagde tonelen is het evenwel 
best de kinderen tijdig naar 
bed te sturen 

Vrijdag 26 april om 20u25. 
(Brussel Ned.). 

O P O N T H O U D IN 
M A R S L A N D 

Vorig jaar werd op het Festi
val van de korte film te Ober-
hausen m de duit;>e Bondsre
publiek de Zweedse inzending 
« Oponthoud in Marsland » be
kroond met de Grote Prijs voor 
de beste korte lilm. Regisseur 

van de prent is Jan Troell, ach
tereenvolgens leraar, fotograaf, 
kameraman en regisseur in in 
Zweden de aandacht op zich 
vestigde met een eerste lange 
speelfilm : «Hier habst du dein 
Leben * « Oponthoud in Mars-
land » is eén épizode uit een 
vierdelige skandinavische ge
meenschappelijke produktie 
die zich tijdens de vier jaarge
tijden afspeelt, en beslist niet 
dat wat men een konsumptie-
film voor het grote bioskoop-
publiek noemt. Net zoals voor 
zijn lange speelfilm heeft de 
grote Zweedse dichter Eyvind 
Johnson hiervoor de stof gele
verd. 

Jan Iioell heeft geprobeerd 

de realistisch-poëtische wereld 
van de dichter om te zetten in 
eenvoudige, rake beelden die in 
harmonie staan met de geestes
gesteldheid van de hoofdfiguur 
Kvist. Er gebeurt weinig in de 
film : in een klein station er
gens in het noorden van Zwe
den stopt een goederentrein, 
geladen met ijzererts. Een ou
de treinarbeider, Kvist, stapt 
uit, een door het leven gete
kend, geslagen man. Tot grote 
verbazing van zijn kameraden 
en van de stationchef weigert 
hij weer met de trein te ver
trekken, al zet hij daardoor 
zijn baan op het spel. Kvist 
wil vrij zijn, zichzelf overtuigen 
dat hij kan doen wat hem be
lieft — al is hij niet meer zo 
jong — zonder zich te bekom
meren om konventies, voor
schriften, ideologieën. Hier 
simbolizeert Jan Troell het 
eeuwig verlangen van de mens 
om zichzelf te zijn, iets waar
voor slechts weinigen de moed 
kunnen opbrengen. 

De film straalt een merk
waardige poëzie van rust en te
vredenheid uit en staat hier
door in schrille tegenstelling 
met de huidige modetcndenzen 
van op- en pop-art. 

Zondag 21 april in Festival 
om 21u55. (Brussel Ned.). 

E E N F A L K L A N D J E V A N 

H E R M A N H E I J E R M A N S 

Een vader komt met groot 
nieuws thuis, maar is in een 
kwartier over etenstijd en dat 
doet huiselijke wrijvingen ont
staan waarin het nieuwe dreigt 
te verdrinken. Dat is de inhoud 
van dit verhaal van Herman 
Heijermans, verteld door de 
nederlandse aktrice Enny Mols-
de Leeuwe. Heijermans schreef 
naast zijn toneelstukken, nog 
meer van dergelijke joernalis-
tieke schetsen die hij met de 
schuilnaam Falkland onderte
kende en die dan ook Falkland-
jes werden genoemd. Zij waren 
in zijn tijd wat tegenwoordig 
in de joernalistiek kursiefjes 
worden genoemd. « Aanzoek », 
is een uitgewerkte anekdote, 
waarin Heijermans met een 
duidelijk gevoel voor humor ei
genaardige menselijke gedra
gingen tekent. Produktie van 
de N.T.S.-K.R.O. 

Maandag 22 april om 21u50. 
(Brussel Ned.). 

K U L T U R E L E CENTRA IN 

V L A A N D E R E N 

De tweede uitzending over de 
kulturele centra in Vlaanderen 
zal gewijd zijn aan de moge
lijkheden in dat verband in 
kleinere gemeenten van 5.000 
tot 20.000 inwoners. 

Ditmaal zal dus vooral be
steed worden aan kleinere pro-
jekten die kunnen dienen als 
ontmoetingsruimten voor kul-
tureel leven. Uit de reakties 
van bij de eerste uitzending 
betrokken werkgroepen blijkt 
dat men voor het scheppen 
van dergelijke ruimten niet 
wenst uit te gaan van de be
staande gebouwen. Het pro
bleem van de kulturele centra 
wordt jammer genoeg ook be
grensd door financiële impera
tieven, zodat samenstellers van 
het programma het nodig ge
oordeeld hebben na te gaan 
wat voor kleinere en minder 
kapitaalkrachtige gemeenten 
een minder dure en toch doel
treffende oplossing zou kun
nen zijn. Zo wordt de vraag ge
steld in hoever een kombinatie 
van verschillende bestemmin
gen van één en dezelfde ruim
te « workable » kan worden. Is 
het mogelijk en aangewezen 
de trouwzaal van het gemeen
tehuis in een kleine plaats ook 
als voordrachtzaal te gebrui
ken ? Enz. 

Interessant is een andere re-
aktie van de genoemde werk
groepen : vrijwel alle zijn de 
mening toegedaan dat kulture
le centra paritair moeten be
heerd worden door vertegen
woordigers van de betrokken 
gemeentebesturen en van het 
vrij initiatief. 

Belangwekkende konkluzies 
na de eerste uitzending waren : 
de kulturele infrastruktuur in 
de kleinere gemeenten is volko
men onbruikbaar; de belang
stelling voor kulturele centra 
leeft vooral in dergelijke ge
meenten en minder in de grote 
agglomeraties. Daarop maakt 
Brussel een uitzondering. De 
reakties van de meewerkende 
gespreksgroepen wijzen inder
daad op een nood aan lokalen 
voor het nederlandstalig kultu-
reel leven in de hoofdstad. Ook 
nu worden die reakties met be
langstelling ingewacht. 

Maandag 22 april om 20u25. 
(Brussel Ned.), 

ZATERDAG 20 APRIL 
15 35 : Het Corsikoans avontuur var» 
Poly — 16 00 to t 17 20 : Zwemmen : 
Zeslondentornooi te Stockholm — 17 20 
t o t 17 55 : Paspoort voor Mexico (VI) 
— 18 20 : Gonbaldi , de leeuw •^an Co-
prera Ui t de 8 B C-reeks B Footprints » 
— 18 55 : Zandmannet je — 19 00 : 
Protestonts-godsdienstige ui tzending — 
19 30 : Autoroma — 19 52 : Mededel in
gen - Hier spreekt men Nederlands —• 
20 00 : TV-nieuws — 20 25 : Liefde or>-. 
der het dak • Ben \\\ het echt ' —• 
20 50 : Ui t met Bob Benny — 21 40 : 
Echo — 22.10 : Geheime opdracht : Dtt 
stemmachine — 23 00 : TV-nieuws. 

ZONDAG 21 APRIL 
11 00 to t 1 ] 40 • Euchanstievienng van 
u i t de St -Amelbergakerk te Zandhoven 
— 14 00 : Voor boer en tuinder — 
H 30 : Het geheim van het gestolen 
holssnoer De zeeschouts ter hu p — 
14 45 : Binnen en buiten — 17 15 t o t 
17 50 . De scheepslitt \f<:xr\ Ronquieres. 
Documentaire — 18 10 Klem, k lem 
kleutert je — 18 30 Voetba reportage 
— 19 00 • Daktart • De leeuwenwelpen 
— 19 55 : Mededelingen — 20 00 : 
TV nieuws — 20 15 Sportweekend —• 
20 40 : Kaviaar ot spaghett i TV-spel 
— 22 40 • Festival Bekroonde kor te 
tt lms • « Oponthoud in Morslond » — 
23 10 ; TV-nieuws 

MAANDAG 22 APRIL 
18 25 : Posse Partout — 18 55 Zand -
mannetie — 19 00 . Stingray De man 
van de zeemocht — 19 25 " Jonger dan 
je denkt — 19 52 Mededelingen - De 
Weerman — 20 00 ' TV-n euws ^ 
20 25 De culturele centra in V laan
deren (2) — 21 00 : De vluchtel ing : 
De getuige — 21 50 . Aanzoek Een 
« Folk landje » van Herman Heijermans 
~— 22 05 : Gastprogramma : De socia
listische gedachte en actie — 22 35 t 
TV-nieuws 

DINSDAG 23 APRIL 
18 00 Schooltelevisie — 18 55 • Zand 
mannetje — 19 00 : Tienerklanken — 
19 35 ; Kwart-Eefie — 19 52 : Medede
lingen - Hier spreekt men Nederlands 
— 20 00 : TV-nieuws — 20 25 : M a i -
gret en het meisie voor dag en nacht 
— 21 45 : Medium — 22 20 : TV-
nieuws 

WOENSDAG 24 APRIL 
17 00 to t 18 00 : Televisum — 18 25 : 
Schooltelevisie — 18 55 : Zandmannet je 
— 19 00 : Wie weet, wint — 19 25 : 
Arena •—• 19 52 • Mededelingen - De 
Weerman — 20 00 TV-nieuws — 
20 25 • De Dick sor\ Dyke-show Hyp-
notisme — 20 50 : Panorama — 22 00 J 
Gastprogramma : Het vri je woord —• 
— 22 30 - TV nieuws. 

DONDERDAG 25 APRIL 
18 25 • Passe-Partout — 18 55 • Zand 
mannet je — 19 00 , Zorro : Zorro ver
i jdelt de opstand — 19 25 : T ienerk lan
ken — 19 52 - Mededelingen - Hier 
spreekt men Nederlands — 20 00 : TV-
nieuws — 20 25 * H^\ nieuwe paradijs. 
2de deel — 21 15 • fn de spiegel '^or\ 

De Barok — 21 45 : Debat 
: Premiere — 23 00 : T V -

de kunst 
— 2 2 2 5 
nieuws 

VRIIDAG 26 APRIL 
18 25 Schooltelevisie — 18 55 : Z a n d 
mannetje — 19 00 • Filmmuseum van 
de schaterioch — 19 20 • Ziet u er wat 
m ? — 19 35 • Zoekl icht — 19 52 : 
Mededelingen - De Weerman — 20 00 : 
TV nieuws — 20 25 Orson We'les-re-
trospectieve * De greep van het kwade 
— 22 00 : TV-nieuws — 22 10 t o t 
23 00 • Plus OU moms homme Een f i lm 
van Frons Buyens over het leven en het 
werk yon de Franse let terkundige Ver-
cors 

De. greep van het kwade (Orsgn Welles-retrospektleve óp 26 apt Hl 

Onze selektie 
ZATERDAG 20 APRIL 
20.50 BRUSSEL NED. 
UIT MET . BOB BENNY 

ZONDAG 21 APRIL 
15 .20 BRUSSEL N E D . 

B I N N E N EN BUITEN 

m e t o m W I E L R E N N E N : DE W A A L . 
SE PUL ( E u r o v i s i e ) e n Z W E M M E N 
Z e s l a n d e n t o r n o o i te S t o c k h o l m 
2 0 . 4 0 K A V I A A R O F SPAGHETTI 
T V - s p e l . 

MAANDAG 22 APRIL 
21 50 BRUSSEL N E D . 
A A N Z O E K 
v a n H e r m a n H e i j e r m a n s . 
2 0 4 0 FRANKRIJK I I 
LE SOLEIL BRILLE 
POUR T O U T LE M O N D E 
( T h e S u n s h i n e s b r i g h t ) 
F i l m v a n J o h n F o r d 

DINSDAG 23 APRIL 
20 25 BRUSSEL NED. 
MAIGRET EN HET MEISJE VOOR 
DAG EN NACHT 
TV spel 
21 45 BRUSSEL NED. 

WOENSDAG 24 APRIL 
20 50 BRUSSEL NED. 
PANORAMA 

DONDERDAG 25 APRIL 
21 15 BRUSSEL NED. 
IN DE SPIEGEL VAN DE KUNST • 
DE BAROK 
20 30 BRUSSEL FRANS 
SCENES DÉ MENAGE 
Naar drie stukken van Georges 
Courteline 

VRIJDAG 26 APRIL 
20.25 BRUSSEL NED. 
ORSON WELLES-RETROSPECTIEVE 
DE GREEP VAN HET KWADE 
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s:p:o:r:t 
OOK IN HOLLAND ... 
... nieuws over de ronde. 

De kaasjes mogen namelijk 
een tweede ploeg naar de tour 
s turen. Wie nu zou denken dat 
iedereen daar gelukkig om is, 
heeft het verkeerd voor. Ab 
Geldermans, de ploegleider van 
Nederland A is er niet over te 
spreken. 

Het is namelijk zo dat de 
onkosten van die tweede ploeg 
zouden gedragen worden door 
extra-sportieve merken, en dat 
die dan ook bepaalde rechten 
zouden krijgen voor wat be
treft de samenstell ing ervan. 
Handige kombinat ies tussen 
nationale en zakenbelangen 
dus. 

Geldermans voelt er niet veel 
voor, want hij zou fel gehin
derd worden bij de selektie 
van zijn nationale ploeg, als be
paalde renners door de afdok-
kende firma's zouden opgeëist 
worden voor de hunne. 

Nog even geduld, mensen, 
dan beginnen we ook. 

Nu vragen wij ons toch met 
spanning af wie er nu wél zal 
deelnemen. Op dit ogenblik 
blijven in koers Klub Brugge, 
Lierse, Daring, Klub Luik, Ly
ra, Waterschei, Berchem, en 
Beerschot. 
Pronostiekje ? Wij t ippen op 
Daring. Wellicht omdat ieder
een Klub Brugge verwacht . 

PAUV' STANDARD 
Darmg Brussel heeft Stan

dard gewipt uit de kompet i t ie 
voor de belgische (voetbal) be
ker. Brugge deed hetzelfde met 
Anderlecht. 

Voor de laatste klub is dat 
' n ie t zo erg, vermits zij toch 
niet kon deelnemen aan de eu
ropese kompeti t ie voor beker
houders , want reeds deelnemer 

^aan dito voor landskampioe
nen. 

Voor S tandard is het wat an
ders . De luikse klub kan die 
ï u r o p a - b e k e r m a t c h e n best ge
bruiken, wil ze op zo grote voet 
verder leven. Zij was t rouwens 
al verscheidene ja ren zowat ge
abonneerd op genoemde kom
petitie. 

« TRAP » MIDVOOR 
De bekerwedst r i jd Klub 

Brugge-Anderlecht werd geken
merk t , p r imo natuur l i jk door 
de overwinning van Klub Brug
ge, en secundo door het groot 
aantal gekwetsten (en allemaal 
vrij ernst ig naar het schi jnt) 
bij Anderlecht. Het was zo erg 
dat Anderlecht op een bepaald 
ogenblik, toen geen veldspeler 
meer mocht vervangen worden, 
besliste keeper Trappeniers 
vooruit te s turen, omda t die 
nog wel in het doel mocht ver
vangen worden. Vuka kwam 
dus zijn p laa ts innemen, en 
Trap ging tot de aanval over. 
Hij deed he t ver van slecht, 
want hij maak te zelfs een doel
p u n t met een pracht ige «volee» 
die ieder voorspeler hem kon 
benijden. Spijtig genoeg stond 
hij op dat ogenblik buitenspel . 
Het doelpunt werd dus afge
keurd . 

Zo zit Anderlecht weer in de 
zorgen. Niet om de verloren 
beker , want die heeft voor hen 
geen belang, tenzij wat gelde
lijk verlies van halve finales en 
zo, maar om de vele gekwet
sten. Gelukkig moeten er m a a r 
enkele matchen meer gespeeld 
worden. 

Real speelde de finale voor 
de europabeker tegen Spar tak 
Brno, te Lyon. E r was heel veel 
volk om die wedst r i jd bij te 
wonen, wedstr i jd waar in Brno 
s ta r t te als favoriet. In een har-
ie , gelijk opgaande en spannen
de wedstr i jd toonde Real zich 
evenwel een tikje s terker , dank 
vooral zij de aangesloten Ame
r ikanen. Zij wonnen met 98-95 
een mooie en voor een wed
str i jd met dergelijke inzet ho
ge skore. 

Eén ding zouden we toch 
nog graag zien : dat de westeu-
ropese landen het zo stillaan 
met eigen volk zouden gaan 
doen. Dit zou de belangstell ing 
van het publiek vergroten en 
de basketbalspor t verdient dat , 
ondanks haar s terke en toene
mende kommerciële inslag. 

G O E D N I E W S 

Te Roubai.x werden, na de 
wedstr i jd Parijs-Roubaix, vijf 
landgenoten onderworpen aan 
de dopingskontrole , nl. Merckx, 
Van Springel, Godefroot, Huys-
m a n s en Cooreman. 

Bij alle vijf was het rezul taat 
negatief. Daarvoor van h a r t e 
de vijfr Zo is weer eens bewe
zen da t het, wat men ook be
weert , zonder gevaarlijke sti
mulerende middelen kan. 

Daarvan schijnen velen nog 
niet overtuigd, wan t de lijst 
veroordeelden is verleden week 
weer wat langer geworden. E n 
e r komen er nog. 

keizer Rik van Looy te kloppen 
in de spur t , en dus wereldkam
pioen te woi den. Dat renner t je 
was Benoni Beheyt. 

Dat heeft toen een herr ie 
veroorzaakt , waarbi j vergele
ken de rivaliteit tussen Van 
Looy en Merckx m a a r flauwe 
t ruu t is. 

Sedertdien is het Behe\ t niet 
voor de wind gegaan. Hij is er 
nooit meer in geslaagd zich op 
te werken tot de top. 

Nu is er al een hele ti jd spra
ke van dat hij e rmee zou s top ; 
pen, m a a r af en toe ziet m e n 
hem nog wel eens aan de s t a r t 
van een of andere koers . Aan 
de aankomst evenwel veel mm-
der. 

Wat er ook mag aan de h a n d 
zijn met de Benoni, alles wijs t 
erop dat het best is ineens d e 
fiets aan de haak te hangen. 
Besluit dat hij t rouwens 
schijnt genomen te hebben. 

REAL WEER KAMPIOEN 
Voetbalkampioen van Span

je, prakt isch zeker, basketkam
pioen van Europa helemaal ze
ker. 

WIJS BESLUIT 
Enkele j a ren geleden s tond 

België zowat op instor ten, om
dat een klein renner t je he t te 
Ronse, t i jdens de wereldkam
pioenschappen, gewaagd had 

Mooie salto van de winnaar 500 cc, de Limburger Silvain G> 
boers op de motorcross te Marche en Famenne. 

NIET VOOR KAREL 

Ve) leden woeindag zijn xue met 
« t)nze Kaïel » naar « den Ander
lecht » getrokken. Karel is de buiten-
rechts van onze kadettenploeg, een 
klein, kloek en kwiek baaske, met 
heel veel talent, en het plezier van de 
vele mensen die tedere zondagvoor
middag eens naar hem komen kij
ken, en dan zeggen dat het « nen 
haidi » ts, of « ne rapiete >. 

Op een of andere manier had hij 
nu de kans gekregen eens een keertje 
mee te spelen met de Andeilecht-ka-
detten. Een buitenkansje waarvan al
le jongens m alle kleine ploegen 
wel eens diomen. 

Hel is vooral voor hen dat loij dit 
stukje schrijven. 

Kaïel weid ei goed ontvangen. Hij 
werd \)pgetuacht, en naar de « vest-
jaue > geleid lijk ne grote. Ge moest 
hem zien glunderen. 

De match zelf kunnen we over
slaan. De piestatie van Kat el ook. 

Na de match kreeg hij een etentje, 
en dat stond hem best aan. In kleine 

klubjes als het onze gebeurt dat maar 
heel uitzondei lijk. 

Enfin, toen tvij teiug in de wagen 
stapte, sti aaide Karel van kop tot 
teen. Htj vei telde en vei telde en... 

« Zoudt ge hier nu willen spelen, 
Karel? >, vroegen wij. 

En Kaïel, op ieder viij ogenblik 
aan het balleken-trappen, zei, een 
beetje tot onze verwondering, vlak-
af : neen, abA)luut niet. 

Er waren vele redenen. 

* Om te beginnen, zei Karel, moe
ten die kadetten hier drie tot vier 
keren per zveek trainen, zeggen e.e. 
Onze pa zou zeker niet willen dat ik 
zo dikwijls weg was, en ik zou niet 
meer klaar komen met mijn lessen 
en huisiveik en zo. En ik peins dat 
dat toch belangrijker is, seiieus >. 

Wel, wij vragen ons ook af hoe 
die jonge spelers dat klaarspelen. We 
hebben al wel eens gehooid — we 
weten niet of het waar is — dat bij 
sommige giote phegen voor de jon
ge spelers de mogelijkheid bestaat 
om er Ie studeren, maar, eerlijk ge

zegd, we twijfelen toch aan bet ren 
dement daarvan. 

< En dan, zei Karel, ik geloof niet 
dat het plezant is hier te spelen. Dat 
gaat hier allemaal zo seiieus, dat is 
precies niet spelen >. 

Voor ons, die uit een klem klubje 
komen, was de ernst tijdens die trai
ningen indeidaad opvallend. Voort
durend staat men met opmerkingen, 
richtlijnen en raadgevingen klaar. 
Iedereen staaf op het veld ii'oar men 
hem neeizet. ledeieen voert precies 
uit wat men hem zegt. En wat, naar 
tonze smaak ontbieekt, is alle spon-
taneïteit, die toch een van de be-
langiijke aspekten van het spel uit 
maakt. 

Dat is, denken tvij, het grote vel
schil lussen onze liefhebbers-voet-
haltertjes lijk de Karel, en die van 
Anderlecht. Die van ons spelen. Die 
van de grote klubs zwoegen aan een 
vooi bereiding, die misschien ooit 
eens zal leiden van achtei de ttibunes 
tot voor de tribunes. 

Dat is geen veru'ijt aan de grote 
klubs. ZIJ kunnen niet anders. Het 
is al heel wel dat zij enorme fortui
nen uitgeven voor het jeugdi\)elbal. 
Aan materiaal, ballen, velden, trai
ners, oiganizatie, scheidsrechters en 
wat al meer. Allemaal met de hoop 
— misschien zélfs niet — af en toe 
eens één enkele grote speler te var-
men. Het moet hun veel goedkoper 

komen hem ineens kant en klaar te 
kopen. 

Omdat alles nu in funktie staat van 
dat « later >, en omdat de spelers ei 
elkaar veidiingen om toch ook eens 
op het veld te nKigen, zelfs bij dr 
kadetten, moet er een orde, een turhl 
en, ice zouden zeggen, totalitaire or-
gamzatie heersen, die de iverking 
mogelijk maakt, misschien enig re
zultaat bereikt — misschien, want wij 
denken dat de kleine ploegen meer 
goede speleis vormen dan de grole 
— maar die het in ieder geval tries
tig maakt et te spelen. 

Karel vond ook nog . « Bij ons 
daar kent ge alleman. En ge zijt ka
meraad ondeieen. Dal is hier toch 
niet hetzelfde. Zeker, iedereen !> 
viiendelijk, maar daar mankeeit toch 
wat aan. En die spelers zijn meer te 
genstrevers dan kameraden >. 

H\)e kan het anders ? Het meren
deel van die honderden jongens lo
pen allemaal met de idee iond dat 
zij er moeten komen, en dus de an
deren verdringen. De dirigenten kun
nen ze allemaal onmogelijk kennen 

Hoe kan er de echte kameraad
schap heersen, die het voetballen in 
het kleine klubje zo plezierig maakt'' 

En dan hebben Karel en tvij de 
beste klub gezien, waar de oiganiza 
tie het ideaal benadert. 

< Ik blijf hier spelen, zei Karet 
veel toffer dan in een grole klub >. 

We denken dal hij gelijk heeft 



WIJ 
1! 

V R A A G D E R V R A G E N 

De angstige vraag, die mo
menteel heel België het slapen 
belet, of de Esso-tijger nu gaat 
verdwijnen of niet — wij den
ken dat de slechteiik, de di-
rekteur, toch het onderspit zal 
moeten delven, en gij ? — is 
nog maar klein bier vergeleken 
bij de vraag der vragen : gaat 
Eddy Merckx dit jaar de ron
de van Frankrijk winnen ? Of 
rijden, alia, maar dat is het 
eelfde. 

Wij zouden u de stand van 
raken op dit ogenblik kunnen 
uiteenzetten, hoor, maar wij 
schrij\'en dit maandag, en u 

leest het zaterdag. Kijk eens 
wat er ondertussen allemaal 
kan gebeuren. 

Vermits, volgens de kranten, 
hijzelf het even hard wenst als 
gij en wij, kan het bijna niet 
anders of hij moet dit jaar — 
of ten laatste volgend jaar — 
Sylveer Maes opvolgen. 

Wij kunnen evenwel niks be
loven. Nu nog niet. Nog even 
geduld. 

S U K S E S V O O R 

R A P P A N B E K E R 

zijn al \olop aan het uitzien 

naar (vooral buitenlandse) 
versterking tegen volgend voet
balseizoen. 

Klub Brugge onderhandelt 
met een zweedse linksbuiten. 
Standard zoekt een paar Yoe-
goslaven te vervangen. Ander-
lecht zoekt versterking in Tur
kije en Frankrijk, en zal met 
zoveel buitenlanders zitten dat 
ze allemaal niet kunnen opge
steld worden, vermits in de bel-
gische kompetitie hoogstens 3 
vreemdelingen mogen aantre
den. Met het oog op dit alles is 
de zg. Rappanbeker — een eu-
lopese zomerkompetitie — bij
zonder welkom, want de klubs 
kunnen daarin hun nieuwe spe-

I I lUl I «rurlit Hi'l i l II MM 

Walter Godeftoot witit de sprint van Gent-Weveïgem « Mag ik nu mee naar het weretdka 
iciuip ? » VI aagt Waltet zidt af. 

Iers testen en de taktieken op 
punt stellen. Niet te verwonde
ren dus dat naast Anderlecht 
en Standard, heel veel grote 
europese klubs dit jaar mee
doen. Waarschijnlijk allemaal 
om dezelfde reden. 

De Rappanbeker kan er maar 
wel bij varen. 

LIEFST ZO 
Onze UEFA-juniors hebben 

te Aix-en-Provence deelgeno
men aan het internationaal 
jeugdtornooi voetbal. Uit drie 
wedstrijden puurden zij welge
teld één punt. Ze maakten trou
wens ook maar één doelpunt. 
Ondanks dit laatste, wordt kee
per Verhelen door bepaalde 
brusselse bladen aangezien als 
de grote schuldige. Hij heeft 
namelijk één doelpunt — dat 
echter juist één punt kostte — 
op zijn geweten. Verhelen 
speelt in een klein provinciaal 
klubje. Wij gaan niet beweren 
dat hij aan dat doelpunt geen 
schuld had. Maar als de rest 
van de belskens — uit grote 
klubs — zo formidabel was, 
waarom beperkten ze zich dan 
tot het skoren van één petiete
rig goaltje in drie matchen ? 

Andere oorzaak van het falen 
van onze jongens schijnt w 
zijn dat zij op de weg naar het 
professionalisme een hele acK-
terstand hebben. Maar dat f̂  
vor ons part geen « malheur »'. 
Voor jongens van zeventien 
achttien jaar vinden we waï 
minder prof-streken en wait 
meer kloppingen beter dan het 
omgekeei de. 

BRILLEN 
Laatste modelUn 
Degelijk aangepast, door 
Cediplomeerde optiekers 

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

CONTACTLENZEN 
Cespecia l lzeerde d i e n s t 
Gedipl. Spec Van Pottelbergh 
- KOSTELOZE DOKUMENTATIE -

Voor afspraak : 

Te l ( 0 5 3 ) 2 8 8 7 0 
Zonder verbintenis. 
Volledige terugbetaling 
van allo ziekenbonden. 

LEDEN : 10 % KORTING 

VAN DYCK - VAN DEN SCHOOR 
P.V.B.A.' 

S I E R S C H O U W E H 

O P E N H A A R D E N 

S I E R M E T S E L W E R K E N 

B I N N E N H U I S K U N S T 
inpioen-

Herentalsebaan 193 Deurne-Z. Tel. (03)361210 

Groepen en maatschappijen 
allerhande !!! 

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 fijn goed en goedkoop 

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 
Huls te Tel . ( 0 5 6 ) 7 1 5 3 6 

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

DE KLAROEN 
Aals t . Te l ( 0 5 3 ) 2 2 8 5 3 l 

WENTELPOORT 

type ALUGA 

Standaarduitvoering o o C 1# C T 
Poort gans in aluminium. Omlijsting D K t V t T 
in gephosfateerde staalplaat. O * ) n O Q 
Zeer lichte bediening. Z OUiio 
Automatische sluiting. 
Voordelige prijzen. 

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

ZONHOVEN-
Weierstraat, 2 - Tel. 011/132.31 & 132.36 

^ h ' ~ : £ 3 V r E ^ 

WATZOüZIJDOir^ 
ZONDER TANDEN ? 

"W^ 

QEENZORQ! 
want iM^mri l staat er 
borg vTor dat uw tanden 
gaaf en stevig blijven! 

Kwvarit 
OE NIEUWE 
TANDPASTA 

op basis van azuleen 

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

nmmrtt 
bij uw winkelier 

file:///olop
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PERS 

Wat komt er uit de grafelijke besprekingen 
van d'Alcantara, de verre afstammeling van 
Alva en zijn medespanjaarden ? De knoop is 
zo dik dat Pasen niet volstaat om met een 
nieuwe lei te beginnen. Sommige politici zul
len met Pinksteren zelfs meer d.:in één vurige 
tong kunnen gebruiken om hun ontstelde 
geest te verlichten. 

En wat met de paleisrevolutie bij de PVV ? 
Ook daar zoemt het of bromt het tegen Du-
ce Omer. De Volksunie krijgt ondertussen 
steeds meer simpatiebetuigingen van ver
wachte en onverwachte kanten. 

DE NIEUWE GIDS 

De CVP-moniteur van het driemaal heilig 
unitarisme hoopt op een soort Iriple-ailiantle 
om het heilig land der vaderen uit de klau
wen van de federalisten te houden. Arme 
Vlaamse CVP-ers, die vceer met brio in 'ie 
minderheidspositie zullen gemaneuvreerd 
•worden als een onderdeeltje van de belgicis-
tische politiek. 

« Amper drie dasen nadat de heer d'Al-
camani werd aansesteld om het terrein ie 
verkennen, ziet men reeds klaarder in de 
toestand. Kr zijn Inderdaad enkele positieve 
elementen die erop wijzen in welke rich-
tin!,; naar een oplossini» wordt gezotht. 

Welke zijn die elementen ? 
Her.st en vooral wordt tie voorran.u ver

leend aan de institutionele proWenien. De 
drie partijvoorzitters, de hh. lloid)en, Collard 
én Vanaudenliove. zijn het niet slechts eens 
over deze voorrani;. zij zijn bereid samen te 
werken om voor de problemen zelf een op
lossing te vinden. 

l u e c d e positief element. \\ 'ie de stand-
pitnten die de ondersicheidene partijeii voor 
de verkiezinsen hebben injjenonien, ontleedt, 
stelt vast dat iedere partij een verschillende 
procedure voorziet, de ene lan.ijer dan de an
dere, de ene meer parlementair dan de an
dere, de ene met een l>eroep op de volks-
stem, de andere niet. Conclusie : de partijen 
moeten nu akkoord yeraken over eenzelfde 
procedure. De h. d'Alcantara zal daarover 
niet de partijvoorzitters, die daarmee instem
men, onderhandelen. » 

ELSEVIER,S W E E K B L A D 

Dit nederlandse weekblad ziet het nog niet 
voor morgen. 

i Paul-ik-reken-op-u » rekent er blijkbaar 
ook nog niet op, anders zou hij zo vlot niet 
naar het zuiden ;£Jjn gegaan. 

« De drie « traditionele » partijen (katho
lieken, .socialisten en liberalen) likken hun 
wonden tia de verkle/.in.sien van 31 maart en 
zijn iioj; zo druk bezig met het anal.vseren 
van de stembtisuitslaj; (verlies voor alle drie 
ten l);ite van de z.g. «extremistische » fede
ralisten in Vlaanderen en Wallonië); dat zij 
over de vorming \an een nieu\^e rejjering 
nog nauwelijks denken. Als cijfers echter de 
doorsla.i; mogen geven, dan komt aan de af
tredende eerste-niinister Paul N'an den Boey-
iiants opnieuw het premierschap toe. 

Maar de socialisten hebl>en al laten weten, 
dat zij aan een regering onder zijn leiding 
niet willen deelnemen en bovendien zal VDB 
(zoals iedereen hem noemt) eerst de eenheid 
in zijn eigen katholieke parlij moeten herstel'-
len. Fen regering zonder duidelijk program
ma voor de toekomst van de Leuvense uni
versiteit (het probleem waarop het vorige ka
binet struikelde) zou ondenkbaar zijn en juist 
daarover zijn Vlaamse en Franstalige katho
lieken nog e\en \erdeeld als tevoren. Wat 
dat betreft hebben de verkiezingen niets op
gelost. » 

LA NOUVELLE GAZETTE 
Dit Waalse d ^ b l a d waarschuwt de drie 

oude partijen niet te ver te gaan in hun haat 
tegen de federalisten. Het zou hen tot nieu
we pijnlijke verkiezingservaringen kunnen 
brengen. 

tt Het lijkt inderdaad wel of de hoogste 
staatsmaiiwijsheid van de «Heilige Alliantie» 
van de drie traditonele partijen zich er min
der op toelegt om de noden van het land te
gemoet te treden dan wel zich in een « pri
vaat jachtgebied » te verschansen tegen het 
dreigend binnendukUen van de « kleine » 
partijen. Kan men anders het hooghartig 
negeren hegrijpen door de drie « groten » 
van een « e.vtreniisme » waarin zij door me

kaar Volksunie, FDF en Rassenibleent Wal-
lon vermengen ! Deze houding stelt hen bloot 
aan nieuwe ervaringen, pijnlijker nog dan die 
van 31 maart . » 

PALIETERKE 

In een lezenswaardig stukje peilt Pallieter 
naar de oorzaak van de bijna patologische 
haat, waarmee de vlaamse CVP-bonzen 
staan tegenover de Volksunie. 

Het heeft inderdaad iets te maken met de 
haat van de renegaat in verschillende geval
len. 

« Aan de top wordt de C . \ ' .P . geleid door 
een klein aantal mensen die een onbeschrijf
lijke haat koesteren tegen de Volksunie. Het 
is een pathologisch gevoel van afkeer dat de
ze mensen bezielt. De brave Vlaming kan 
niet \ermoeden hoe die hogere C.V.P.-lei
ding over het bewuste Vlaanderen spreekt : 
met welke verachting, met welke als het wa
re physische haat. Kn dat dan niet alleen tf-
geno\er de \'olksunie, maar tegenover ieder
een en alles waaruit een voortschrijdende be
wustwording blijkt. 

Laten we man en paard noemen : We den
ken dan aan CV.P- f iguren als P W . Segers, 
Viktor I^eemans, Leo Tindemans, Houben, 
Lefcvre, N'an de Kerkhove, Zolang die men
sen iets te zeggen hebben in de hogere C\ P-
leiding zal een bondgenootschap tussen 
\'olksunie en C V . P . , zelfs in de meest l>e-
scheiden en landelijke .gejneente, bestreden 
worden met een aan waanzin .grenzende bit
terheid. 

Het bestaan van de N'olksimie en van het 
meer bewuste \ laanderen beschouwen deze 
C . \ ' P-leiders als een |!ei-s<K>nlijke belediging. 
Ze doen alles wat in hun vermogen ligt om 
de N'olksunie uil het normale spel der in
stellingen te verbannen. 

Dat het juist de Tindemans-en, de Hoii-
bens. de Segersen en de \ 'an de Kerckho-
ven's zij die dan tegelijkcrlij<l smalend zeg
gen « dat de \Olkstmie aMeen maar aan on
vruchtbare oi>posille kan doen • is slechts 
in schijn onlogisch. Het krijgt zijn diejx're 
logica in het licht \ an de onbin.share haat 
tegen de \'I,iamsf l'.ewcging — de haat van 
de overlopers, een Inat waarvan de sim|>ele 
mens in N'laanderen geen idee heeft. » 

VOLKSGAZET 

En blijkbaar om de eigen broedertwisten 
te vergeten buigt Jos Van Eynde zich vol 
leedvermaak over de troebels van Duce O m e r 
die met de « grandes » van de grote blauwe 
raad last begint te krijgen. 

« Er zijn de verslagen,kandidaten. Er zijn 
de geldschieters die zich afvragen hoe zijn 
ooit weer aan hun duiten (men leze mil
joenen !) zullen geraken. Er zijn de velen 
aan wie zetels van provinciaal of gecoöpteerd 
senator waren beloofd en die deze niet zul
len krijgen. 

Kr is echter vooral het Liberaal Vlaams 
Verbond, waarvan tal van vooraanstaande 
P.N'.V.-ers deel uitmaken, Vanaudenliove 
had, ter wille van zijn Brusselaars, deze or
ganisatie als het ware plechtig \erloocliend. 
Hij had haar bovendien in gans Vlaanderen 
verdacht .gemaakt door de haast anti-Vlaam
se politiek die de P.V. \ ' . in naam van het 
neo-liberalisme ging voeren. iS'u dreigt daar 
opstand. V.x is een kongres bijeengeroepen 
om over de betrekkingen van het L.V.V. 
met de P. \ ' .V. te beraadsla.yen. Men voor
ziet dat het op deze vergadering tot hoge 
woorden zal komen en dat de \ ' laamse libe
ralen een wanhoopspoging gaan ondernemen 
om zich weer aanvaardbaar te maken als 
Vlaanisgezinden. 

De reakties te Brussel en in Wallonië zul
len dan niet uitblijven, zodat M. Vanauden
liove nioelliike ilagen tegemoet gaat. » 

LA LIBRE BELGIQUE 

Gelukkig heeft Führer Omer nog zijn hel
pers in de nood. In de pers de Libre. In de 
PVV de Vlaamse lakeien-ministers genre 
Van der Poorten en zo. 

« De h. Staking, lid van het permanent 
bureau, heeft de nationale partijvoorzitter on
dervraagd, aangaande het Congres van het 
Vlaams Liberaal Verbond, dat voor 11 en 

12 mei Ie Knokke werd aangekondigd; de 
dagorde hiervan dreigt de vroegere partij-
besli.ssingen in het gedran.g te brengen. 

In zijn antwoord was de h. Vanaudenliove 
zeer konkreel en verklaarde ongeveer : « De 
partij blijft gebonden aan de l>eslissingen van 
het PN'V-congres van Luik en Knokke. Al
leen de partij zou hetgeen de partij l>eslisle, 
kunnen wijzigen en wij hoeven ons niet te 
bekommeren om hetgeen buiten de partij .ge
beurt. Er is geen sprake van, de unitaire 
struktuiir van ile PVV te betwisten. F"en po
litiek partijkomitee zal op 27 april bijeenge
roepen woi'den, dus voor het Kongres van 
het LVV, dat praktisch geen reden van be
staan heeft. Kn zo iemand lessen uit de ver-
kiezin,gen dient te trekken, dan is het de 
PVV en alleen zij zal dit doen ». 

Deze verklaring Aan de nationale voor
zitter werd door al de leden van hel perma
nent bureau goedgekeurd, inzonderlijk door 
de \ 'Iaamse P\'N'-ministers, die allen aanwe
zig waren. 

Dit schijnt erop te wijzen dat de h. Van
audenliove opnieuw de enige baas is van de 
PVV pn dat hij minder dan ooit l>ereid is 
om de voorl>eeIden van « afscheuring » te 
volgen die door de andere partijen werden 
gegeven. In het belang van het lan<l, moet 
men wel wensen dat de andere partijen eer
der het voorlx-eld van de P \ 'V zouden vol
gen. » 

RECHT EN PLICHT 
Dit blad van het Vlaamse Sindikaat steekt 

zijn vreugde niet onder stoelen of banken 
over de Volksunievooruitgang. 

Het geeft de VU enkele goedgemeende 
raadgevingen. 

« Zonder ook maar enigszins afbreuk te 
doen aan haar huidige princi|>es en doelstel
lingen, dient de Vlaams nationale partij er 
voor te zorgen dat zij de kleine mens in 
Vlaanderen, de arl)eider, de bediende, de 
boer en de middenstander meer rechtsstreeks 
aanspreekt. Afgezien van de ntilitante Vla
mingen bij deze men.sen, geeft de materiele 
kant van het dagelijks leven, geven de^so-
ciaal-ekonomische problemen bij hen de 
doorslag. Om deze uiassa van Vlaamse volks
mensen te l>ereiken dient de VU een wer
kelijke pluralistische partij te worden, waar 
zowel de kleine man als de inlellektueel aan 
boord komt, waar de sociaal-ekonomische 
problemen minstens evenveel gewicht in de 
schaal weri>en als de kultiirele en taaivraag
stukken. 

En hien'oor is er onzes inziens slechts één 
weg. Het uitbouwen en verstevigen van de 
partijpolitiek onafhankelijke sociale organi
saties in N'laanderen, die enerzijds zouden 
kunnen tegemoet komen aan de sociaal-eko
nomische aspiraties van de kleine volksmens, 
die toch de massa der t lezers uitmaakt, en 
hen tevens onttrekken aan de voogdij van 
de partijpolitieke sindikaten en mutualitei
ten. In dit opzicht is het verheugend dat wij 
hier knnnen mededelen dat de VU zich, en
kele dagen voor de verkiezingen, bereid 
heeft verklaard de aanvraag van het Kartel 
van Onafhankelijke Sindikaten tot al.gemene 
erkenning als representatieve onafhankelijke 

vakbond der werknemers te steunen. Zoals 
onze leden en lezers weten, maakt het AVVS 
deel uit van de Vlaamse federatie van dit 
kartel. » 

DE MIDDENSTAND 
Het weekblad van het Nationaal Christe

lijk Middenstandsverbond is voorzichtig ge
worden. Waa r het vroeger al CVP was dat 
de klok sloeg lijmt het nu al in alle rich
tingen, -wetend dat vele van zijn leden met 
dit CVP-mantelgedoe niet meer akkoord 
zijn, nu vooraanstaanden uit het NCMV niet 
alleen op onze lijsten stonden, maar ook ge
kozen werden als Paul Peeters in de provin
cieraad van Brabant. 

« Hoewel wij, als NCMV, het onderscheid 
tussen partlj|)olitiek en middenstandsaktie 
hebben beklemtoond, en wellicht steeds meer 
zullen moeten beklemtonen, mogen wij ons 
blijven verheugen in de aanwezigheid van 
een aantal geënga.geerde NCM\-leden in Ka
mer en Senaat, en straks hopelijk ook in de 
regering. 

Wel is het zo dat het lidmaatschap van 
het NCM\' niet gebonden is aan een be|iaald 
partijlidMiaatscliap. Hoewel wij als christe
lijke sociale organisatie, uiteraard in de chris
telijke volkspartij het meest adequate instru
ment (blijven) zien voor de realisatie van ons 
programma, in de mate waarin dit van par
lement en legering afliangt, is het duidelijk 
dat wij leden tellen die diverse politieke par
tijen steunen, of er zelfs een aktleve rol In 
spelen, zonder dat wij hen daarom als min
der goede NC.MV-leden beschouwen. » 

DE TIJD 
Het werd inderdaad tijd. In Nederland be

gint men zich af te vragen of het niet ab
normaal is dat het hooggeroemde Hollandse 
rechtsrefleks des Ie feller werkt naargelang 
het onrecht dei te verder van kuis is. 

« N'olgens prof. Chorus menen de demon
stranten de oplossingen bij de hand te heb
ben, zolang ze die maar zelf niet waar hoe
ven Ie maken. 

Hij gelooft dat zij zo l>etrokken willen zijn 
bij problemen ver van huis omdat ze niet 
voor de noodzaak staan zelf oplossingen aan 
te geven. « Het is gemakkelijker een mening 
te hebben over vage problemen als de demo-
kratie in Griekenland, het negervraagstuk in 
Amerika, de apartheid in Zuid-Afrika en de 
kwestie-^'ielnam dan over koncrete proble
men waarmee je zelf te maken hebt. Waar
om bij voorbeeld laten we ons niets l>eIe.geB 
Kggen aan de zeer koncrete moeilljklieden 
in België, waar Maanderen wordt gekoloni
seerd door Wallonië ? 

O m d a t dat te dicht bij huls is. Dan vinden 
we het ineens een wespennest. En zij die 
vinden dat de twee taalgebieden een vorm 
van zelfbestuur moeten krijgen, een heel goe
de oplossing, worden dan ineens extremisten 
genoemd door ons. » 

\\ 'ALTKR LUVTEN.. 

OVERWINNNGSDANSFEEST 

van de Volksunie - Arr. Leuven 

Voor de eerste maal sinds 1830 kunnen wij drie gekozenen vieren. 
Een kamerlid en twee provincieraadsleden. 

Viert dit mee met ons en help onze schulden delgen op een 
voor u en ons aangename manier. 

DINSDAG 30 APRIL (vooravond van 1 mei) 

SALONS GEORGES, Hogeschoolplein, Leuven 

met het radio-dansorkest The Dixie Dicks 

Senator Dr DE PAEP, 

Volksvertegenwoordigers M. COPPIETERS en Dr. DE COMMER 
en de arr. besturen van Dendermonde en St Niklaas 
nodigen al hun kiezers, leden en simpatizanten u i t op een 

DAVEREND OVERWINNiNGSBAL 
op heden ZATERDAG 20 APRIL in 

"DE GULDEN SCHADUW" 
te WAASMUNSTER 
Aanvang : 21 uur - Kaarten : 50 fr. 

Orkest : Jim Cooks Internationals 
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bewwe^ 
ANTWERPEH 

Antwerpen 
KOLPORTAGE 

Op L.O. op zondag 5 mei met 
radiowagen. Bijeenkomst 10 uur 
café Terminus. 
W E R F T O C H T T O T 
KENNISMAKING 

Zaterdag 27 april een tocht met 
het blad door de petergemeente St. 
Leenaerts, vergezeld door radiowa
gen. 

Initiatief sektie Zuid. Vertrek bij 
Fr . De Laet om 13 uur Kruishof-
straat 16, Antw. 
GEZELLIG SAMENZIJN 

Zaterdag 27 april in "t « Schelde-
hot' » voor alle aktieve medewfr-
kers knus samenzijn. Opdat we 

niemand van de aktieve propagan
disten zouden vergeten : gelieve uw 
naam op te geven op het sekrela-
riaat der afdeling oude Koornmarkt 
28, tel. .S2.81.01. Aanvang 20 uur. 
W E R F T O C H T 

Heden 20-4 heeft in de 10de wijk 
een werftocht plaats. Neem eraan 
deel ! Je zult het fijn vinden. 

Samenkomst om 10 uur in café 
Odal, hoek Ballaerstraat en Cle-
nientinastraat. 

SSSSmSSSmti 

Antwerpen Zuid - Kiel 
PROPAGANDA VOOR NIEUWE 
AFDELING 

De voorbije verkiezingen hebben 
ons geleerd dat de V.U, vooial gro
te winst boekte in de gemeenten 
waar een V.U.-afdeling bestaat. Het 
ligt dan ook voor de hand da t we 
zo spoedig mogelijk moeten trach
ten nieuwe afdelingen te stichten. 

Als sinjoren willen we dan ook 
graag onze vrienden van St. Le-
naerts een handje toesteken. Daar
om roepen we onze propagandisten 
oi> om op zaterdag 27-4 aldaar deel 
te nemen aan een eerste werftocht. 

Samenkomst : om 13 uur Frans 
De Laet, Kruishofstraat 16 Antwer
pen. 

We gaan met personenwagen en 
er is plaats voor iedereen ! 

De werftocht start te St, Lenaerts 
aan de kerk. 

Borgerhout 
KONKRETE VRAGEN 

Eisen steeds onze aandacht op. 
Het was dan ook te betreuren dat 
er na de voordracht van de h. 
Slosse op onze maandelijkse leden
vergadering, zo'n geroezemoes was 
dat verschillende vragen tol de spre
ker niet tot iedereen konden door
dringen. Zo de vraag van onze 
vriend Dillen hoe het in de Provin
cieraad \ a n Antwerpen tot een kar
tel CVP-BSP gekomen was. Met 
een aandachtiger gehoor en woord 
en wederwoord hadden wij wel wat 
kunnen opsteken om onze kiezers 
in te lichten. 

Bedenken wij dat gezonde zelf
kritiek een hoeksteen is van onze 
organizatie. Dank bij voorbaat voor 
de grotere aandaclit in de toe
komst. 
VROEGER EN NU 

Goed gedokumenteerd wist de h. 
Slos.se deze droge stof, op een jjit-
tige en boeiende wijze te bespre
ken. 

Het applaus op het einde van de 
spreekbeurt was meer dan ver
diend. 

De ouderdomsdeken van de Pro
vincieraad, de vriend Kunnen, 
kwam onze afdeling groeten en 
danken; hij dankte tevens Mevrouw 
Geeils \()()i de \-,\V\kvn van simpa-

tie. 
Vooraf had Bert Verbeelen, na 

enkele woorden van diep medevoe-
len een minuut stilte gevraagd ter 
nagedachtenis aan onze o\erleden 
vriend en ijverig propagandist, Flor 

Perdaen, S|)rak tevens de hoop uit 
voor een vlug herstel voor de be-
pioefde weduwe. 

Tevens mochten wij ons verheu
gen in de aanwezigheid van de 
vrienden Dirks en Stappaerts, pas 
herstel na him zwaar ongeval. 

Berlaar 
OVERWINNINGSFEEST 

Heden zalerdag 20 april, om 20 
uur in zaal Luyten, Statiestraat, ge
zellig samenzijn met bal in aanwe
zigheid van onze gekozenen. Wij 
vieren de VU-vooruitgang. 

Berchem 
DANK 

V.U. adeling Berchem dankt alle 
leden, simpatizanten en kiezers voor 
hun medewerking, financiële steun 
en voor hun stem, die de zege van 
de Volksunie op 31 maar t jl. heeft 
mogelijk gemaakt. 
TONEEL 

Vrijdag 26 april 1968 te 20 uur .M) 
opvoering van Kopje tee, Kopje 
kleiner van de Antwerpse schrijver 
J a n Poisson in E .W.Ï . -Rands tad-
teater, Cogelsplein 46, Deurne. 

Toegangsprijs : 50 ir. 
Genummerde plaatsen te beko

men op het sekretariaat. Grote 
Steenweg 165 te Berchem. 

Opbrengst ten bate van V.U.-
Berchem. 

Eiteren 
KOLPORTAGE 

Onze kolportage zal gehouden 
Morden heden zaterdag 20 april 
1968 te Hkeren-Donk; bijeenkomst 
in het lokaal « Bonte Os », Kapel-
schesteenweg 351, te Ekeren-Donk 
(rechtover de kerk) te 14 uur na
middag. 

Wij rekenen op een talrijke op
komst. 

Edegem 
ZERKONTHULLING 

Zaterdag 4-5-(i8 te 15 uur wordt 
op het kerkhof te Edegem een hel
den huidezerk je onthuld op het graf 
van Piet Steegmans, in leven stich
ter en voorzitter van de V.O.S.-af-
deling Kontich-Edegem. 

Rektor R. Vermeylen zal de zerk 
zegenen en dr. jur. H. Wagemans 
zal een toespraak houden. Daarna 
samenzang en bloemenhulde. 

Deurne 
T W E E D E GROOTSTE PARTIJ 

Met de bijna 11.000 .stemmen die 
de Volksunie te Deurne behaalde 
wordt onze partij de tweede ^ r k -
ste. De BSP behaalde in de « rode 
burclit » slechts een goede 8.000 
stemmen meer dan de VU en de 
CVP heeft ongeveer 1.200 stemmen 
minder dan de VU. 

Dit schitterend rezultaat is te 
danken aan de jarenlange, zeer in
tense werking te Deurne. 

Voor de eerste maal mag gezegd 
dat de VU te Deurne propagandis
tisch de meerdere was van de an
dere partijen. 

Aan alle medewerkers hartelijk 
dank ! 

Kontich 
DANSFEEST VLAAMSE KRING 

Zaterdag 27 april a.s. wordt in de 
feestzaal van het Parochiecentrum 
Magdalenastraat Kontich een groot 
privé lustrumbal gehouden met Ray 
Chadwich en het show- en dansor
kest The Tropicals als vedetten. 

Deuren 20 uur. Eerste dans 20 
uur 30. 

De organizatoren heten U van 
harte welkom. 

Linker Oever 
Tijdens een extra-vergadering 

werd overgegaan tot de verkiezing 
van een nieuw bestuur. Voorzitter: 
Raymond De Bouvre; sekretaris : 
André Van der Borght; penning
meester : John Volkaerts; propa
gandaleider : Rik De Vriendt en 
organizatieleider : Frans Snoecken. 

Op \oorstel van dhr. Van der 
Borght werd met algemeenheid van 
stemmen de uittredende voorzitter, 
I-ode Van der Vloedt, het erevoor-
zitterschap aangeboden. 

Dhr. \ ' an der Vloedt heeft im
mers de Volksunie Antwerpen Lin
ker Oever niet alleen van de onder
gang gered maar wi.st haar zelfs, 
dikwijls geheel alleen, nog uit te 
breiden tot op het dubbele leden-
a;mtal. 

Merksem 
OVERWINNINGSBAL 

Heden zaterdagavond overwin
ningsbal van de Volksunie, in de 
zaal De Garve, \ 'an Praetlei 137. 
Orkest Flory De Leu vanaf 20 uur 
.50. Inkom gratis. 
VOLKSUNIE-
DIENSTBETOON c 

Alle donderdagavonden vanaf 20 

uur in Tijl. 
Om lid te worden van de Volks

unie, naam, adres en een briefje 
van M) fr. bezorgen of opzenden 
aan het sekretariaat. 

NUTTIGE ADRESSEN 
Sekretariaat : K. Van Bockel, 

Em. Lemineurstraat 33, tel. 45.57.77 
aal werkdagen van de week. 

Voorzitter Volksunie Merksem : 
Luc Droogmans, Kruisbaanvelden 
15, tel. 45.51.81. 

Gemeenteraadslid Lieven Kalin-
gart. Past. Bampsstraat 18, tel. 
45.85.19. 

Redaktie plaatselijk maandblad 
'T en Zal, Anton De Wachter, 
Houthulststraat 108z, tel. 45.65..59. 

ROUWBEKLAG 
Op 12 april overleed de h. Frans 

Dom. Willekens in den ouderdom 
van bijna 78 jaar, broeder van Jef 
Willekens, het bekende oud-ge-
meenteraadshd. Willekens is een 
goede naam te Merksem. Een 
schone vlaamse familie. Onze trou
we en goede kameraad Fons mag 
trots zijn op het aandenken van 
zijn vader. Onze oprechte deelne
ming. 

BORMSHERDENKING 
Zondag, 21 april, te 10 uur in de 

Dekanale Kerk Sint Bartholomeeus 
H. Mis waarna korte plechtigheid 
in het Gemeentelijk Park, ingang 
Speelpleinstraat. 

TRADITIE 

Gewoontegetrouw zal vandaag za
terdag, 20 april, door de afgevaar
digden van de afd. VU Merksem 
en onderafdelingen een bloemen
krans worden neergelegd aan het 
graf van Dr. Borms. 

Bijeenkomst aan de ingang van 
de begraafplaats te 14 uur 30. 

OVERWINNINGSBAL 
Zaterdag, 20 april te 20 uur in 

overwinningsbal door de Volksunie 
«• De Garve », Van Praetlei groot 

aangeboden aan al haar leden en 
simpatizanten. 

Dit dansfeest zal in het teken 
staan van de hulde aan onze pi-opa-
gandisten en aan de duizenden 
N'.U.-kiezers in Merksem. 

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

Er is oj) deze avond gelegenheid 
om lid te worden van de Volks-

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-
\ en Kalingart of op het sekretariaat, 
Em. Lemineurstraat 33 bij Karel 
Van Bockel. 

Mortsel 
REISGEZELiSCHAP TIJL 

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. 

DR. AUG. BORMSHERDENKING 
Morgen 21 dz. te Merksem te 10 

uur H. Mis in St. Bartholemeus-
kerk, nadien bloemenhulde met 
toespraak door Ward Hermans . 
LEEUWENVLAGGENSLAG 

Tot 30 april, beleven wij te Mort
sel onze « leeuwenvlaggenslag ». 

1.50-1.50 m. sterk kleurvast leeu
wenvaandel aan de gunstprijs van 
195 fr., onmiddellijk bestellen bij 
Wini Ciaessens, Liersesteenweg 
197, Mortsel (tel. 51.39.09). 

BRABANT 

Brussel 
STAD ZONDER HART 

Na de zware kiesstrijd moet er 
opnieuw aandacht besteed worden 
aan sociaal dienstbetoon. Te Brus
sel willen wij dit onder een dubbel 
aspekt zien. Er is de technische 
kant van de zaak : hulp aan onze 
mensen op administratief vlak zo
als de regeling van pensioenen, kin-
der\ergoedingen, eerherstel, enz. 
Daarnaast staat een even dringend 
menselijk probleem : hulp aan ou
den van dagen. Hiervoor doen wij 
een beroep op onze jonge mensen; 
zij kunnen hun vlaamse oudere 
vrienden helpen o.m. door het ver
richten van boodschappen, htilp in 
de huishouding en vele andere ta
ken. Dit is geen spektakulair plak-
en kalkwerk, maa r het draagt er
toe bij Brussel, stad zonder gezicht 
een hart te geven. Wie wil kan aan 

deze aktie van de Goede Daad mee
doen. Naam en adres opgeven aan 
Fons Stroobants, café « Uilenspie
gel », Pletinckxstraat 38 te Brus
sel 1, tel. : 12.13.74. 

FINANCIËLE MOBILIZATIE 
De afdelingsbesturen worden ver

zocht de beloofde bijdragen zo vlug 
mogelijk te storten op PRK 8654.50 
van Volksunie VZW arr. Brussel 
te Brussel. Deze bedragen worden 
gevoegd bij de klassering per ge
meente. 

Abonnenten, leden en simpatizan
ten die hun gemeente en hun afde
ling een betere plaats willen zien 
bekleden en vooral het arrondisse
ment de nodige \erkiezingsfondsen 
willen bezorgen, storten op prk. 
8654.50 van Volksunie vzw. arr 
Brussel te Brussel. 

MEDEDELINGEN 
VAN HET 

ARRONDISSEMENTSBESTUUR 
1. Het voltallig arrondissements-

bestuur \ergadert dinsdag 30 de
zer te 20 uur in de Uilenkelder, 
Pletinck.vstraat 38 te Brussel. Die
nen deze ^•ergadering bij te wonen: 
de prov. voorzitter, het partijbe-
stuurslid, de 7 leden van het arron-
dissementsbestuur, de 3 parle
mentsleden, de 5 provincieraadsle
den. 

2. Het arrondissementsbestuur 
dringt erop aan opdat de hernieu
wing van de leden voor 1968 zo 
spoedig mogelijk zou geregeld wor
den. Ledenlijst aan de arr . sekreta
ris, Kdgelden op de P.R. van het 
arrondissement Brussel, nr 86.54.50. 

3. Bestuursverkiezlngen. De ver
kiezingen van de nieuwe afdelings
besturen alsmede de ledenhernieu
wing waarvan hoger sprake moe
ten volledig afgehandeld zijn einde 
mei. 

4. Na de onderbreking van de 
kiespertode wordt de reeks der 
kantonnale N'ergaderingen opnieuw 
verder gezet, en wel voor volgende 
kantons : Halle op 3-5, Schaarbeek 
op 9-5, \ 'il voorde op 16-5, Ander-
lecht op 30-5, St. Jans-Moienbeek 
op 6-6, A.sse op 13-6 en St. Kwin-
tens-Lennik op 20-6. Richtlijnen 
volgen via onze kantonnale gevol
machtigden. 

Asse 
VOLKSUNIEBAL 

Zaterdag 27 april a.s. in de pa
rochiezaal te Asse, Nieuwstraat, 
Koensborre, kantonaal Volksunie
bal. Deuren om 20 uur 30. Orkest 
Peter Philips. Ruime parkeergele
genheid. 

O p 31 maar t jl. kwam de V.U.-
Asse als 2de grootste partij uit de 
stembus. Dit sukses dient ge
vierd ! 

Macheien 
LENTEFEEST 

Zaterdag 11 mei a.s. te 21 uur 
pjivaat lentefeest in de zaal Eg-
mont, Dorpsstraat. Orkest Waltra 
Philips. 

Dilbeek - Itterbeek 
DOORBRAAKFEEST 

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

Londerzeei 
OVERWINNINGSBAL 

Op zaterdag 20 april 1968 in het 
Egmont-Kompleks te Londerzeei 
grandioos overwinningsbal van de 
Volksnie. 

Waltra orkest van Stan Phi l ips! 
Eerste dans om 21 uur. 
Toegang : 30 fr. 

St. Martens Bodegem 
LENTE- EN 
OVERWINNINGSBAL 

Op 27 april om 19 uur 30 houdt 
de afdeling haar lente- en överwin-
ningsbal in de 7.aal Marina. Orkest 
Johnny Rockin. 

Vilvoorde 
Het afdelingsbestuur heeft beslo

ten de statutaire bestuursverkie
zlngen te houden op maandag 29 
dezer te 20 uur in de zaal « T)s 
tjouden Voorn », Vaartbrug te Vil
voorde. De verkiezingen worden 
bijgewoond door de in regel zijnde 
leden van de afdeling. Ter plaatse 
kunnen de hernieuwingen der lid
gelden nog geregeld worden. 

Schaarbeek 
Het arrondissemenisbestiwr 

het afdelingsbestuur Schaairbeek 
danken langs deze weg d» ii 
dende afdelingsvoorzitter, S^ 
André Kegels, voor zijn degeSJke 
werking. 

Aanbeyolett 
Huizen 

AL AL AANBOUW 
KEUKENS CLASAL 

Engerstraat 161 , Erps-Kwerp i 
Tel. (02)59.77.83 

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

« PIET POT » 
AnKverpen's gezell igste 

Bierkelder 
Grote Pieter Polstraat 4 

( b i j Suikerru!) 
Open vanaf 8 uur s'avonds 

Maandag gesloten. 

REISBUREAU 
Vlaams Reisbureau n.v. 

Maatsch. zetel : Antv/erpen 2 
Tel. : (03)49.30.45 - 49.15.94 

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

Mosselen - Paling 
Uitbater : Jan Brugmans 

De specialist der 
standaarddeuren 

|. LEEMANS, Deurne zuid 
Van Havrelei 70, te l . 35.63.17 
Agent : De Coene - Kort r i jk 

EURO-DOMI 
Moderne wooninr icht ing 

Kruldtu ln laan 6, Brussel 1 
(tussen A . Maxlaan en 

E. Jacqmainlaan) 
Tel. (02)18.1717 

3-2-68 

« Vlaams Huis B Knokkc 
Kamers Vol led ig pension 

Gezel l ige sfeer. 
Verminder ing voor groepen. 

El l jabethlaan 105 . Tel. 632.70 

Breydelhof • BRUGGE 
Jozef Suveestraat 2 

Gelegzaai - 120 plaatsen 
Tol. (050)350.67 

PLASTIEK 

FRANS PARQUIN 
Lange Lobroekstraat 44 

An twerpen . Tel. (03)36.16.47 
Verpakkingseminer - Stapelkisten 

Vervoerkisten • Polyethyleen-
zakken, -vel len - Rollen - B«-

dri jsschorten . Prijskaartie». 

HOME 
Eigentijdse won ing in r ich t ingg 

Kunstni jverheid 

Rijschoolstraat 45B 
Sint-Truiden 

Telefoon ; (011)741.96 

Hoofdredaktettr 
T. r a o Overstraeten 

Alle briefwisseilüig «oor i*-
daktie naar : 
Rotalyp, Sylt. Dupuistaan 
110, Bru». T. Tel. 23.11.98 

Beheer i 
Maurice Lemonnierlaan 82, 
Brussel 1. • T e l : 11.88.M 
AHe klachten Yoor niet ont
vangen van blad op di t adres. 

Jaarabonnement : SOO Ir. 
Halfjaarlijks : 170 fr. 
Driemaandelijks : 96 fr. 
Abonnement bui tenland : 

480 tr. 
Steunabonnement : 820 t r . 

( m i n m t m i ) 
Losse n u m m e n : 8 fr. 

Alle «lorting«n TOOT het blad 
op postrekening : lT l l .80 , 
aWIJu Vlaams-nationatJ week
blad. 

Verantw. ui tg . Mr. F. Van d « 
Eist, Beizegemstr. SO, Bru*. 18. 

http://S2.81.01
http://Slos.se
file:///oorstel
file:///erkiezingsfondsen
file:///ergadert
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WIJ IN LIMBURG 

De B.S.P. en de 
V.U. in Limburg 
Het is voor iedereen duidelijk geweest dat de jongste verkiezingen voor om in ket 

teken hebben gestaan van de strijd tussen de twee antagonisten : de PVV en de VU. 

Het pleit werd beslecht in het voordeel ruin de Volksunie, nl. (voor de Kamer) 15,6 

t. h. voor de VU tegemaver 14,7 t. h. voor de PVV. Hetgeen meteen betekent dat 

wij ook de derde plaats in Limburg innemen, voor de PVV. 

Op de tweede plaats is er de BSP met 17,) t. h., met een lichte voorsprong op de 

VU. Normalerwijze zal de VU bij de volgende verkiezingen ook de B&P voorbij-

streven en de tweede plaats innemen. Vergelijk eenvoudig de vooruitgang van 

de VU en deze van de BSP. JLaten wij eens even een overzicht nemen vmn hoe de 

BSP-Limburg staat t.o.v. de VU. Wij geven U enkele stukjes ten beste. 

Vergelijking BSP - VU - Limburg 1968 : 

Arr. Hasselt 
Hasselt 
Genk 
St. Tru iden 
Herk-de-Stad 
Beringen 

Air . Tongeren-Maaseik 

Tongeren 
Zitliem-Z.B. 
S I . Martens-Voeren 
Bilzen 
Borgloon 
Mechelen ad-Maas 
Maaseik 
Bree 
Peer 
N e e r p d t 

Kamer 

Limburg 1965 
Lrraburg 1968 
Arr . Hasselt 1965 
Arr. Hasselt 1968 
Arr. T.-M. 1965 
Air. T.-M . 1968 

Ka 
BSP 

7610 

6216 
2401 

6406 

4697 
594 

19 
1380 
4058 
3354 
1661 
866 

1256 
4173 

mer 
VU 

6683 

3282 
2692 

5037 

1712 
721 
125 

3608 
1985 
2761 
2270 
1773 
2245 
3590 

Senaat 
BSP 

7421 

5895 
2893 

7593 

4327 
531 

27 
1069 
4057 
2744 
1667 
876 

1686 
4258 

VU 

7616 

3130 
2689 

5673 

1828 
547 
133 

2656 
1644 
2519 
2223 
2049 
2517 
3465 

BSP 

15,2 
173 

16,23 

^ 
%• 
%' 

20,9 %' 
14,03 

15,5 
%' 
%• 

Provincie 
BSP 

7421 
4724 
6003 
2809 

6633 

4420 
632 

15 
2097 
4251 
2833 
1607 
1029 
1706 
4676 

VU 

6906 
5285 
3222 
3078 

4708 

1869 
715 
144 

3886 
1179 
2131 
2367 
20.35 
2926 
3730 

VU 

8,8 % 
15,6 % 

10.48 % 
18,4 % 
8,81 % 
14,4 % 

« Het lijdt geen twijfel dat in de ran
gen van de CVP de gejaagde wind van 
de Vtriksunïe de laatste jaren heeft ge
woed. (...) de Volksunie hoopt natuurlijk 
v /d interne moeilijkheden van de CVP 
gebruik te maken om haar pozitie te ver-
steiken, voornamelijk langs het kanaal 
van de jonge kiezers, zoals het trouwens 
voor de Iaats.te oorlog met de V.N.V. 
(sic) het geval was, toen, gebruik makend 
van de krizfs, deze extremistische forma
tie tijdelijk sukses oogstte. ... En die 
richting willen wij inslaan in een land 
waarvan de bevolking, in haar grootste 
meerderheid, front wil maken legen het 
extremisme en de onverdraagzaamheid 
in een land waarvan de socialisten aan
gepaste sirukturen willen geven ». 

Ondertekend : de B.S.P .-Limburg; de 
Volkswil van 2 maart 1%8. 

Het sukses van de V.U. moet de lim-
bui^se socfafisten zwaar op de maag lig
gen ! In de Volkswil van 6 april 1968. 
dus in het eerste nummer na de verkie
zingen, neemt de B.S.P.-Limburg een 
wrange stijl aan : 

« Ondanks de tegenkanting die de 
B.S.P heeft ondervonden van de Volks
unie die de gemeenste slogans heeft ge
bruikt om de socialisten in Limburg te 
bestrijden, ondanks de vele miljoenen 
die de P.V.V. tegen de verkiezingskam-
pagne heeft aangesmeten, heeft de BSP-
Limburg de beste rezultaten van het ge
hele land geboekt ». (cfr. de ciifers bij 
tabelletje !> 

Het grote verschil lussen de B.S.P. ge 
voerde kampagne en deze van de Volks
unie en de P.V.V. is dat de B.S.P. aan 
de kiezers een duidelijk en wetenschap
pelijk gefundeerd sociaal-ekonomisch 
prograrania heeft voorgesteld. (...) Heel 
anders was hel gesteld met de Volks
unie, die gebruik makend van het kli
maat dal rond Leu\en werd geschapen 
en van de ekonomische achteruitgang 
van onze gouw, het grof geschut heeft 
gbruikt en voordeel heeft gehaald uit de 
onenigheid, o p nationaal vlak, van de 
C.V.P. 

« Het feit dat de vooruitgang van de 
Volksunie, meer te wijten is aan de mis-
noegdheid van een gedeelte van het kie
zerskorps en een reaktie tegen hel beleid 
van de voormalige regering, laat ons 
verhopen dat dit sukses slechts tijdelijk 
zal zijn. 

De B.S.P. is opnieuw de tweede sterk
ste parti j in Limburg geworden; eens 
de zo hatelijke taalproblemen opgelost, 
zal de Volksunie haar vervvor>'en pozi
tie bezwaarlijk kunnen handhaven. T o t 
spijt van wie het benijdt, beeft de B.S.P 
in onze provincie ontegensprekelijk de 
wind in de zeilen. » 

Als de B.S.P. de wind in de zeilen 
heefi, wat heeft de V.U. dan wel ? 

Als de B.S.P.-Limbnrg de beste rezul-
taten van het land beeft geboekt, wat 
heeft de V.U. dan wel ? En wat hebben 
de Vlaamse mensen te verwachten van 
een part i j , die met zulke banale achter
lijke ideeën de vlaamse problemen wil 
aanvatten ? 

De B.S.P.-mannen zitten nu reeds met 
een e i ! Ze willen dan ook afgiijden n a a r 
dezelfde metodes als deze van de P.V.V. 
Dat men de les onthoude : smeerlappenj 
heeft de P.V.V. ook geen voordeel ge
bracht. 

Onder de titel « Na de verkiezingen : 
Afglijding naar het extremisme L » 
spuigt kameraad L. Opstcyn (De Vodki-
wil, 6 april 1968) volgende wijsh«diew 
uit : 

« Een tweede vaststelling die tot n a 
denken stemt is de ge^'oelige vooruït-
galig van de extremistische partijen, zo
wel in Vlaanderen als in Wallonië. D r 
Volksunie behaalt een half miljoen stem
men en wint 8 kamerzetels b i j . 

Hoewel de Volksunie, ondanks haar 

sukses, slechts 9.79 t. h . van het hele kie-
2aer»korps. vertegenwoordigt en heel waar-
schijinlijk een drukkingsgroep en geen 
regeringspartij zal worden, zal haar voor-
nr taans de meerderheid van de vlaamse 
kiezers- verbaasd en verontrust hebben. 

Wi j delen volledig de mening van 
veel naensen die aan ons demokratisch 
regiuae gehecht zijn, volgens dewelke de 
V.U. haar stemmen haalt bij burgers 
diie, van ver of van dichtbij , tijdens Je 
laatste wereldoorlog simpatie hebben 
beloond voor de bezetter en bij deze, 
d ie na een veroordeling wegens kollabo-
«alie, in b u n burgerrechten werden her
steld. Trouwens, verschillende uittre
dende parlementsleden en nieuwe lijst
aanvoerders van de V.U. zijn gewezen 
imciviieken, die hun verleden, tijdens de 

Michel Von Lindt 

Vroeger hebben wij herhaaldelij,k de 
schrijvers-produkten van de hoofdopstel
ler van « Vrij Limburg » (provinciaal 
orgaan van de P.V.V.), nl. Michel Vain 
Lindt uit Neerpelt onder uw aandacht 
gebracht. Daarna hebben wij da.t gelul 
als van een dronken man lamge tijd ter
zijde gelaten. 

Met de jongste verkiezingen zijn wij 
nog eens gaan duiken in de orakels van 
deze « vooraanstaande liroburgse P.V.V.-
er n. 

In een inierview verklaart hij o.ra. het 
volgende : 

« Het herstel der rijksfinancies met de 
ongekende sociaalekonomische opbloei, 
die de P.V.V. voor Vlaanderen en Lim
burg bewerkt heeft, zijn spreekwoorde
lijk geworden ». 

Na nog veel zulk politiek kabaret t a s 
beste te hebben gegeven, besluit de in
terviewer (?) als volgt : « Zijn verkiezing 
zal derhalve een garantie zijn voor zijn 
vele vrienden uit rechtz inn^e vlaamse 
strijd ». 

In een ander artikel bazelt de beheer-
der-van-ik-weet-niet-wat zegedronken 
van nazi's en bittere ervaringen, « tota-
ler Krieg » en misdaad tegen Vlaande
ren, kortom de eeuwige soep van Michel 
Van Lindt. 

In zijn persoonlijke verkJezingskam-
pagne stelt de man zich voor als « Lei
dersfiguur » ! 

Wij die dachten dat zulke dingen al
leen thuishoorden in nazi-Duilsland.„ 

« Hoofdbestuurslid van het Liberaal 
Vlaams Verbond, deed hij met goed ge
volg z'n invloed gelden in zijn rusteloze 
strijd voor zijn vlaamse volk. ». 

M Hij zal U dankbaar irija VCMBT U W 
stem 1 » 

Michel hoeft er in het kantcm Neer-
pelt al niet te veel dankbaar te zijn : 

maJisimum 157 stemmers. Voor de se
naatslijst bekam hij 2157 voorkeurstem
men, hetgeen nog niet te veel is voor 
ïïiillte at lusteloze vlaamse strijder n van 
zuïïke grote regeringspartij ! (j.c). 

PïïaDDKTIEYERMiNDERiNG 

Het ministerieel komitee bevestigde 
dait de kolenproduktie in 1%8 in de 
Lïmbïïïigse mijnen dient verminderd te 
wojrdem met 600.000 ton waarvan 300.000 
torn voor rekening van de mijn van Eis
den. 

Als gevolg van deze produktievermin-
ciffliing zullen 1.360 ondergrondse mijn-
weikers plaats moeten ru imen of over
geschakeld moeten worden naar andere 
mijnen. 

M.a.w. zonder enige effektieve waar
borgen voor de Maaskant zal haar groot
ste bedrijf op korte termijn uitgescha
keld worden f 

PLAATSELIJK 
NIEUWS 

5ree 
BESTUURSVERGADERING 

MaaiKktK 15 apiil sersjaderde de VU-afde-
liag Bree in caïé « Old Tom » met het oog 
&f> het aaateUea vau een nieuw bestuur. 

BESTUURSVERGADERING 
Het bestuur van d e afdeling Eigenbil/.en 

v«sg5»dert taorfeeu /«ndag 21 april in café 
«De Kraaa », Brujustraat. 

verkiezingskarapagne, begrijf)elijk niet in 
her inner ing hebben gebracht, doch d ie 
als dusdanig voldoend gekend zijn. 

Men moet nochtans de nodige zin 
voor de werkelijkheid durven opbrengen 
en toegeven dat de- V.U. sukses niet al
leen te danken heeft aan gewezen inci ' 
vieken. 

Er is, in de eerste plaats, de aanbrengst 
van heel wat jonge kiezers, die zich, 
uiteraard, vrij gemakkelijk laten verlei- . 
den door de hartstochtelijke argumenten 
en de radikale aktie van extremistische 
partijen. » 

Wij laten het oordeel aan onze ver
standige lezers. Laten wij enkel de taal 
der nuchtere cijfers spreken. Zie daarom 
bijgaand tabelletje. 

J. CUPPENS. 

Geliik 
FEEST 

()n/.e plaatselijke kandidaat Frank Jooris 
organizeeide op maandag 10 april een drink-
feest in café Veehandel. 

Houthalen 
BESTUURSVERGADERING 

De werkgroep en de kandidaten van de 
Nülksunie kanton Peer vergaderden op don
derdag 11 april in café ï Casino », te Hout
halen. 

Mechelen aan de Maas 
Zateidag 1.3 april werd in onze gemeente 

een nieuwe afdeling gesticht. 

Tongeren - Maaseik 
ARR. BESTUUR 

Hel ar r . bestuur vergaderde te Lanakeil 
op dinsdag 16 april. 

Eisden 
OVERLIJDEN 

Wij vernemen het overlijden van Mathieu 
Hendrickx uit Eisden. Vele vrienden en ken
nissen woonden zijn begrafenis bij. Aan de 
familie bieden wij onze oprechte deelneming 
aan. 

Mollem - Brussegem 
NIEUWE AFDELING 

Op 13 april jL werd te Mollem-Brusscgem 
een nieuwe Volksunie-afdeling gesticht. 

V'ooi-zitter ; Mevr. Van den Brandc Lea; 
sekretaris : Van der Meerssche Alois; pen
ningmeester : Thomas Piet ; propagandalei
ders : Hellinckx Frans en Jun ius Frans. 

ZOEKERTJES 

Jonge slachter, gehuwd, wenst slachters-
bedrijf in de Maasstreek of kanton Bree O T ^ 
te nemen. Tel. 64402. 

Jonge man, diploma Al , scheikunde - nte-
talhtrgie, vrij legerdieivst wenst passeode be
trekking te bekomea ! Wie kan hem heipea ?» 
Tel. frl4(C. 
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OOST-YLAANDEREN 

Aalst 
CENTRUM VOOR 
DIENSTBETOON 

N'ülksunie-afdelinsen welke een 
zitdag wensen te beleggen voor het 
invullen van belastingsforniiilieren 
(e.a. problemen), stellen zich in 
\e ib inding met het sekretariaat \ a n 
het Centrum \oor Dienstbetoon, 
p-a Willy Cobbaut, Dorp 33, Baar-
degem (tel. 052-35432). 

Wij leveren de huis aan huis te 
bussen omzendbrie\ en en spreken 
af met een mandataris en-of met 
een medewerker \ an het Centrum. 

DOKUMENTATIECENTRUM 
Het dokumentatiecentruni van 

het arrondissement Aalst zoekt ts 
kopen : « Die Geachteten » van 
Ernst von Salomon. Aanbod aan 
Willy Cobbaut, Dorp 33, Baarde-
gem (tel. 052-35452). 

WERKING 
lïr mag niet op de lauweren ge

rust worden. Er werden reeds ern
stige plannen gemaakt voor de toe-
konist. 

Het studiecentrum' is druk bezig 
met het uitwerken van de \erkie-
zingsuitslagen. Alle kaderleden zul
len deze kunnen bekomen. 

De afdelingen welke nog geen 
bestuursherkiezingen gehouden heb
ben worden verzocht zo \ lug mo
gelijk hiertoe over te gaan. 

Ten einde tot een koordinatie 
van de data te komen geliexe kon-
takt te nemen met Laurent De 
Schrij\er, tel. 053-29680. 

De afdelingen welke nog niet in 
legel zijn met de ledenhernieuwing 

worden dringend om onmiddellijk 
afrekening verzocht. 

Gent 
V.M.o. 

Zondag 21 april deelname aan de 
Dr. Bormsherdenking te Merksem. 
Vertrek met personenwagens aan 
ons lokaal « Rubenshof » om 8 uur 
30. 

Impe 
DIENSTBETOON 

Vandaag zaterdag 20 april te 14 
uur 's namiddags houdt provin-

cieraad.slid l ' rbain De Gra \e in ca
fé « Edelweiss » op het dorp te 
Impe, een speciale zitdag \oor het 
in\ uilen van uw belastingsbrief. 

Te 15 uur — zelfde dag, zelfde 
plaats — gezellig samenzijn \ an alle 
simpatizanten uit Impe en omge
ving, als blijk van waardei ing voor 
de \ele diensten door provincie
raadslid Urbain De Grave aan on
ze mensen bewezen. 

Nevele - Deinze • Aalter 
OVERWINNINGSFEEST 

Het overwinningsbal in de Riva 
te Deurie kende een zeer groot 
siikses. De VU afdelingen Ne\ele-
Aalter-Deinze danken alle simpati
zanten voor hun talrijke opkomst 
en de velen die aan het welslagen 
\ an dit feest hebben meegeholpen. 
Een ontroerde dr. .1. ̂ ^'annyn dank
te in zeer hartelijke bewoordingen 
zijn vrienden voor hun inzet op al
lerlei vlak. 

St. Niklaas 
KOLPORTAGE 

Morgen zondag te Belsele en Si-
naai. Samenkomst om 9 uur 30 

aan café De Engel, ofwel 9 uur 45 
aan het gemeentehuis te Belsele. 

SAMENKOMST 
PROPAGANDISTEN 

Verleden vrijdag werden de pro
pagandisten die aktief meewerkten 
aan de verkiezingsstrijd vergast op 
een uiteenzetting over de verkie
zingsuitslagen door Willy de Jonge. 

Een der trouwste medewerkers 
uit onze afdeling, sekretaris Albert 
Aendenboom werd meteen gevierd. 
Door de voorzitter werd hem na
mens de afdeling een splinternieuw 
schiijfmachine ter beschikking ge
steld, esenals een tekening van de 
heer Massa. De echtgenote van Al
bert werd ekstra in de bloemen ge
zet. 

BLIJDE GEBOORTE 
Het gezin van de h. en mevr. 

-I.P. Maes-Temmerman uit St. Ni
klaas werd verblijd met de geboor
te van een derde zoon, die met Pa
sen de naam van Marnix ontving. 
Hartelijk welkom en proficiat. 

Oosterzele 
UITBREIDING 

Zijn wij erin geslaagd in dit blauw 
kanton de P.V.V.-er Pede heel wat 
stemmen af te snoepen, we hebben 
toch nog ons doel niet kunnen be
reiken nl. ze volledig op het achter-
plan te verdringen. N oor de volgen
de ronde echter hebben v> ij ons dat 
tot doel gesteld. Vruchtbare kontak
ten werden reeds gelegd in Bate-
gem, Grijzeghem, Oosterzele en 
Schelde« indeke. Eerlang zal er ook 
in het verder afgelegen deel van het 
kanton voeling genomen worden, 
met als eerste opdracht het stich
ten van werkgemeenschappen en 
opzoeken van plaatselijke medewer
kers voor ons maandblad « De 
Weergalm ». 

WEST-YLAANDEREN 

Brugge 
ARRONDISSEMENTSRAAD 

Gisteren vrijdag kwam de ar-
rondissenientsraad Brugge bijeen 
tot verkiezing van een nieuw be
stuur. Deze verkiezingen « a r e n 
verdaagd naar aanleiding van de 
I'as voorbije kiesstrijd. Volgende 
week publiceren wij de namen van 
de nieuwe bestuursleden. Er werd 
ook overgegaan tot de koöptatie 
van twee ontbrekende leden. 
BAL DER BLAUWVOETERIE 

Zaterdag 27 april heeft van 20 
uur 30 af in de Saaihalle het len
tebal van de Blauwvoeterie plaats. 
Orkest Frank Evers Combo. 

Oostende - Gistel 
OVERWINNINGSBAL 

Leden en simpatizanten worden 
ten dans genodigd op ons o\erwin-
ningsbal in <c Ostend Palace », Oos
tende op 30 aj)ril 1968 om 20 uur 
30. Toegang ; 40 fr. Studenten : 30 
ir. 

Tielt 
BAL 

Zaterdag 27 april in de zaal Vij
verhof te Tielt liet bal door, inge
richt door de Vlaamse Vrienden
kring. Onze eregasten zijn : \\'il!y 
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, 

MEVEKAN 
Hebt U geld nodig? 

Zo ja, tel. 
03/35.19.71 -36.43.24 

HERMES 
S C n v O L Zuldlaan 54 

M. Lemonnlerlaan 211 
Tel. 11.00.33 
Brussel 

VOLLEDIGE 
SEKRETARIAATKURSUS 
IN 2 JAAR 

Steno- en dakty lograf ie 
In vier talen. 
Boekhouden. 
Sociale v /etgeving. 
Moderne talen. 
Handelscorrespondentte. 

Dag. en avondlessen. 
De school waar V lamingen 
zich thuis voelen. 

Beter en voordel iger. 

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

«•"«•«""""••iiiiiiiiiiiniiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiim iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiu 

4 X ONOVERTROFFEN MOGELIJKHEDEN: O OIC f 11 

I. EEN RUIME EENSGEZINSWONINC W Wlf D©I*©||C 
met grote hall, garage, bureel, CV-pIaats, bergplaats, 
grote l iving, geïnstalleerde keuken en badkamer, 2, 3 
of meer ruime slaapkamers. 
Dit is tenminste RUIM ! ! ! 

PRIJS : vanaf 650.000 F 

11. 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, al lu-
minium ramen, thermopane, centrale verwarming, sauna, ui tzonderl i j 
ke brandbeveiliging, badkamers met houtbekleding en automatische 
handdoekdrogers, enz. . . 
HUN PRIJZEN ? ONVERGELIJKBAAR : vanaf 450.000 F 

l i l . EEN MEESTERWONING MET HET 
«ETIKET van STANDING» 

. . . ru 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 

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

ALGEMEEN BOUWBEDRIJF KUNNEN n.v. 
ANTWERPEN 

Meir 18. te l . (03)31.78.20 
GENT 

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

Winterslagstraat 22, tel . (011)544.42 Rotselaarsebaan 37. te l . (016)459.28 
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BRASSER ZIET HOE V.D.B. HET DOET 

Vlaamse C.V.P.-verkoienen : met V.D.B, weet men nooit... V.D.B. : het spijt me, maar ik heb al leeuwen genoeg ! 

7^^/i.<5irjZ 

FAfZJÜE/^Sfit. 

Het Van Ackere-drama, 

De zomerzon zong in het salon 
waar de empire-meubelen, de vitri
nekasten en de pluche-zetels in de 
allerschoonste patine-kleuren op
gloeiden als in een oud schilderij. 
In de stralen dwarrelden enkele 
stofjes en de jonge Rik keek ge
boeid rond. Het gebeurde zelden 
dat hij in dit vertrek alleen was. 
Steeds waren grootvader en groot
moeder aanwezig geweest, wanneer 
hij op bezoek was en vanuit het 
salon het hem vreemde tuinieren 
gade sloeg. Of tersluiks gluurde 
naar de vitrines, waar allerlei won
derlijke figuren en porseleinen bi
belots in een vreemde optocht de 
diverse schabben sierden. Er waren 
exotische vogels bij, met lange bek
ken, kabouters, herders en herde
rinnetjes en zoveel andere dingen, 
die hij toen niet kon thuiswijzen. 

Eén beeldje had hem altijd geïn
trigeerd. Het stelde een man op 
middelbare leeftijd voor, met een 
eigenaardige hoed, die hem diep op 
het hoofd was geplant. Hij stond 
als het ware op een eenzame hoog
te boven de rest van de inhoud van 
dit uitstalraam, met het ene been 
vooruit, steunend op een stuk rots. 
Zijn mantel was grijs, zijn hoed 
zwart, zijn gelaat olijfkleurig, hij 
droeg zwarte kaplaarzen boven een 
witte broek. En de ene hand hield 
hij dwars over de borst met de 
vingers in de spleet van een half 
toegeknoopte witte veston. Het zou 
Rik niet verwonderd hebben, dat 

verboden 
aan te raken 
)f)f)f)f)fJf)f)f)f)fJf44)f43fJf3f3f3fJf)f)|'Jf)fJf; 

hij ook nog een degen zou gedragen 
hebben. Hij had het wapen later 
ontdekt toen hij rond de kast heen-
draaide, doch lang had hij de man 
niet kunnen onderzoeken want 
grootmoeder had geroepen « Blijf 
niet rond die kast draaien jongen, 
daar komen maar ongelukken van 
en die dingen zijn tegenwoordig 
met ge«n goud meer te betalen ». 
En tot grootvader had ze halfluid 
gezegd « En vooral die Korsikaan 
van jou ». Het bleken inderdaad 
zeer dure dingen te zijn, want 
thuis spraken vader en moeder er 
ook met een ondertoon van ontzag 
over, wanneer ze al eens over het 
bezit T«n Riks grootouders praat

ten. 
Lange tijd had Rik het niet meer 

gewaagd, dicht bij de vitrinekast te 
komen. Maar hij werd ouder, kwam 
niet zo vaak meer over de vloer bij 
grootvader en grootmoeder, want 
studie en' nieuwe vrienden eisten 
meer en meer van zijn jonge tijd 
op. Nu was hij hier vandaag weer. 

Hij wist al lang, dat de man in de 
kast Napoleon op St. Helena voor
stelde. Maar de lust was gebleven, 
om het siervoorwerp eens nader te 
bekijken, want het was werkelijk 
een prachtstuk. De herinnering aan 
vroeger welde weer op en voor hij 
het wist, had hij de deur van de 

kast geopend en had hij een paai 
bibelots er uit gepikt. Hij wist het 
wel, die dingen interesseerden hem 
minder. Dies pakte hij maar rezo-
luut de Korsikaan beet om hem 
eens van heel dichtbij te bekijken 
Net op dit moment piepte een deur 
en de oude vrees dwong hem, het 
ding terug op zijn plaats te zetten 
Maar hij struikelde in zijn haast. 
Napoleon lag op het tapijt en het 
breed gehoede hoofd rolde er een 
eindje verder naast. De schrik 
sloeg Rik om het hart, doch geluk
kig waren er geen scherven en pas
te het hoofd nog wonderwel op hel 
lijvige corpus. Omzichtig plaatste 
Rik de Korsikaan terug in zijn vi
trine, paste het kopje er voorzich
tig op... goddank het bleef er_ op 
staan. Nu de deur voorzichtig dicht 
en net tijdig genoeg een heel eind 
verder van de verboden zone doen 
alsof hij de tuin instaarde. 

Grootvader en grootmoeder be 
groetten Rik hartelijk en weldra 
zaten ze te keuvelen. Toen groot
moeder Riks tersluikse blik naar 
de vitrinekast volgde, lachte ze en 
zei « Nu mag je dat wel van dichter 
bekijken hoor, je bent nu al een 
grote jongen, ik heb altijd geweten 
dat je die dingen mooi vindt. Alleen 
moet je oppassen als je Napoleon 
wil bekijken, zijn hoofd staat er 
sinds grootvader hem al te hard
handig aanpakte nog slechts loa 
op ».,, 

D.R, 


