
DR. M. VAN HAEGENDOREN 

EN MR. F. BAERT 
De Partijraad van de Volksunie heeft tijdens zijn ver

gadering van verleden maandag dr. Maurits Van Hae-
gendoren en mr. Frans Baert aangeduid als kandidaten 
voor de nationale koöpiatie in de Senaat. In de volg
orde zoals hiervoor werd deze lijst dan ook ingediend. 

Zoals onze lezers weten, zal de Senaat volgende dins
dag over de nationale koöptaties stemmen. Inderdaad, 
indien er slechts evenveel kandidaturen als te begeven 
zetels ingediend worden, veinalt de stemming; dit is 
echter niet liet geval daar o.m. de B.S.P. hoopt, voor 
een achtste kandidaat de stemmen van kommunisten of 
R.W. te krijgen. 

Het feit dat de kandidatuur van de heer Van Hae-
gendoren door de Volksunie werd ingediend heeft reeds 
een ruime echo in de pers gevonden. Algemeen wordt 
de toetreding van deze gezaghebbende figuur uit de 
Vlaamse strijdverenigingen beschouwd als een ongerrCeen 
grote versterking van de V.U. « Le Peuple » mankte cfe 
melding van op pag. 1, Jos Van Eynde vond tiet feit 
belangrijk genoeg om er een hoofdartikel aan le wij
den en in de overige pers verschenen uitgebreide echo's. 

In dr. Van Haegendoren en mr. F. Baert beschikt de 
T'olkiunie over twee uitstekende kandidaturen voor de 
nationale koöpiatie. 
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HET OUD SPEL 
De grote uit^ierkoop der aUerlaalsle illuzies is volop bezig! Verge-
ten de vaderlandse beziveringen, door de drie grote partijen met 
vereende klachten tijdens de verkiezingsperiode tegen alle schut
tingen gegooid : het oude spel is herbegonnen. Uit de nederlaag 
van 31 maart blijken de grote partijen nietS 'geleerd te hebben en 
alleen maar onthouden dat het er op aan komt « de anderen te 
sli:n af te zijn ». In de langzame schaduw van (reeds verdwenen) 
injormateui en van formateur jagen de ministrabelen naar de por
tefeuille van hun dromen, tenoijl de topfiguren uit de zogenaamd 
nationale partijen hun aandacht wijden aan het bestendigen van 
de legenstellinge?! bij de konkurrenlie : de verscheurdheid van de 
anderen schenkt hen een ogenblik de illuzie van een herwonnen 
eenheid. 

Over wat in de C.V.P. P.S.C^ 
V.D.B, gebeurt, heerst een vol
ledige black-out. Maar er zijn 
onloochenbare tekenen die er 
op wijzen dat aan een schijn-
eenheid alle beloften van giste
ren — en dan vooral de Vlaam
se beloften — worden geofferd. 

'Zo werd bij de samenstelling 
\ an het Bureau in de Kamer de 
heer Scheyven « namens de 
C.V.P. )) aangeduid als onder
voorzitter. Namens welke CVP? 
Er zijn — dat is ons tijdens de 
verkiezingen toch voorgezongen 
o p alle toonaarden en daarin is 
officieel toch nog geen verande-
l ing gekomen — een CV.P. , een 
P.S.C, en ' e en V.D.B. De acht
bare heer Scheyven, vertegen
woordiger van de kleine, plaat
selijke en persoonlijke V.D.B. 
lijst, wordt zonder meer aan-
geciuid als de vertegenwoordiger 
zo\\el van zichzelf als van de 
achtbare heren Verroken en Pa-
risis. Voor het sekretariaat van 
het Bureau : hetzelfde spelletje, 
maar met andere akteurs. Wie 
houdt men voor de aap ? 

Iedere dag wordt duidelijker 
dat , wat wij — zonder al te veel 
moeite — trouwens hebben 
voorspeld, ook juist is : het ;i£-
zondcrlijke opkomen van een 
<( \laamse », een « waalse » en 
een (( brusselse » C.V.P. w îs 
één reusachtig kiesmaneuvor, 
een boerenbediog dat alleen 
maar moest dienen om de elek-
torale schade te beperken. Na 
de \erkiezingen zou alles terug 
in het oude spoor lopen. Ann 
die laze zijn we tans toe en we 

geven reeds op een briefje, dat 
de herwonnen « eenheid )> ten 
koste zal gaan \ a n de \ ' lamin-
gen. 

In de B.S.P. is men de les van 
31 maart zo vlug vergeten, dat 
men er zonder blikken of blozen 
ui tpakt met een formateur en 
kandidaat eerste-minister die 
geen woord Nederlands kent. 
En die desondanks door Jos 
Van Eynde met hand en tand 
wordt verdedigd. 

0 \ e r de P.V.V. — na het af
front aan de L.V.V.-kandidaten 
voor de nationale koöpiatie — 
kunnen we gevoeglijk z^vijgen. 

Het oude spel is herbegon
nen, eens te meer met dezelfde 
kluchtspelers in dezelfde beurt-
rolletjes. 31 maart was echter 
—ook voor hen die het niet wil
len zien — een teken aan de 
wand : de tijd voor de oude 
spelletjes zal niet lang meer du
ren I 

B A K S T E E N 

OP DE KOP 

De trikohie P.]'.V.-baksteen 
is gevallen. Op het laatdunkend 
hoofd van de vlaamse libcialen. 

De P.V.1'.-senaatsfraktie heeft 
bij de aanduiding van de kan
didaten voor de nalioimle koöp
iatie de voorzitter van het,Libe-
raal Vlaams Verbond KaYel Po-
ma en hel L.V.V.-lid? IVallniel 
door de mand laten vallen. Po-
ma was uil liedend senator, 
WaHniel uillredend volksverte
genwoordiger. In hun pjaats 
werden aangeduid de. ove-rgelo-
pen C.V.P.-er De Baeak die van 
lolmachten-Vanaudenhove - f en 
belofle-mel-erewoord Iiad^^kre-
gen, en een onbekende ^west-
vlaamse landbomuer wie^is be
langrijkste verdienste er fh-be
staat dat hij een hoeve ^ncht 
van de onbetaalbare HilaiielLa-
haye! ^ 

Herinneien we er terloops 
aan dat de P.V.V.-sennalsfmktie 
in liet geheel zes kandittalen 
aangeduid heeft, waarvan vier 
franstaligen. Onder die fiansta-
iigen bevindt zich Collin, ds 
Etrimobaas en grote geldschie
ter van de P.V.V., die als kandi
daat-provinciaal senator in Bra
bant netjes gewipt werd door de 
Iiandige stemming van onze 
brabantse provincieraadifiak-
lie. In 1965 had Collin een 
zeer steik <( argument n om zijn 
eis tot senaloriüle koöpiatie 
kracht bij te zetten : zolang hij 
niet goed en wel in zijn senaats
zetel zat, verklaarde hij dat het 
door hem aan de P.V.V. ge
schonken geld slechts « voorge
schoten » was. Hij had dus een 
zeer efficiënt en in big bussi-
ness-kringen waarschijnlijk zeer 
oorbaar chajilage-middel om ze
ker te spelen. 

Over dergelijke troeven be
schikken de heren Poma en 
Waltniel blijkbaar niet. Hun 
politieke huismacht is het 
L.V.V. en hoever die macht 
reikt, is eens te meer gebleken 
bij de stemming in de P.V.V.-
senaatsfraktie verleden ivoens-
dag... Een overgelopen C.V.P.-
er en een illustere onbekende 
die een blauw hoevetje pacht 
zijn stukken méér waard dan 
de hele organizatie van de 
vlaamse liberalen. 

Trouwens : Poma en Walt
niel zijn niet door de mand on
danks het L.V.V., zij zijn ge
buisd juist dank zij het L.V.V. 
De stemming in de P.V.V.-se
naatsfraktie is ronduit een an-
ti-vlaamse stemming geivorden. 
Met als bijzonderheid dat eens 
te meer de Vlamingen braafjes 
voor de frankofone kandidaten 
hebben gestemd, maar dat ie 
{rankofonen hun manier van 
stemmen netjes hebben uitge
kiend om de Vlamingen voor 
scliiit te zetten. 

Zoals men ziet : een schitte
rend bewijs van de tiikolore 
eensgezindheid die, naar de ver
kiezingsaffiches ons levensgiool 
verkondigden, in het blauwe 
huishouden altijd geheerst 
heeft, heerst en zal heersen ! 

Laat ons echter ovtr deze 
iiieincste gag van de blauwe ko-
inediantenrevue niet meer spel 
maken dan er nodig is': ook 
mét een Poma en een Waltniel 
Dl de Senaat blijft Vaiiaiiden-
liove's partij toili de Pest Voor. 
J laanderen ! 
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ZWARTZAKKEN 

In het socialistische weekblad 
'« Voor Allen » van 13 april jl. 
moeten de zwartzakken van de 
Volksunie het weer eens ontgel
den. 

Het B.S.P.-tandengeknars om 
het Volksuniesukses kan men zo 
tussen de regels door lezen. Mis
schien is het reeds een voor-
SJiiaakje van wat ons bij de ^ol-
gende verkiezingen te wachten 
staat. 

Daarom zou ik de Volksunie, 
indien het mij toegelaten is een 
suggestie te,doen, de raad willen 
ge\en om tijdens de volgende 
ronde de B..S.P. met haar eigen 
geliefkoosd wapen, nl. dit van 
de zwartmakerij te bekampen. 
Na de nederlaag die we de Pest 
Voor Vlaanderen hebben toege
bracht moet het niet moeiliik 
zijn om ook de B.S.P. die nu 
reeds ter plaatse is blijven trap
pelen van hetzelfde laken een 
broek te ge\en. De Volksunie 
moet nu reeds alle gegevens be
ginnen te verzamelen die kunnen 
leiden tot B.S.P.-zwartmakerij en 
nog wel op een manier die de 
ogen van de werkman van stom
me verbazing zullen doen knip
peren. 

Inmiddels moeten we de P.V.V. 
indachtig blijven. De foto met 
affiche in ans weekblad spreekt 
boekdelen : « Onder dit teken 
verdienden de liberalen hun mil
joenen ». Laat er ons zoveel mo
gelijk op drukken opdat het 
rode en t>lau\ve kiezerskorps bij 
een volgende gelegenheid zijn 
besluit kan trekken. 

S.J., Balen-Neten. 

ven, van 1932 en 1964 nu zelfs 
nog niet worden nageleefd. 

Dat een K.W.B.-oud-vrijgestel-
de in persoonlijke naam vrien
den aanschrijft Volksunie te 
stemmen is geen verwijt, maar 
een reden te meer dat vooruit 
strevende mensen meer heil zien 
in een groep (partij zo ge wilt) 
die de zaken aanpakt, er niet 
tegen aanleunt, maar herhaalde
lijk op tafel zwiert. 

Het K.W.B.-manifest o.a. zal 
ten bate van alle arbeiders, en 
ons volk in het algemeen, meer 
gebaat zijn met de progr«mma-
uitwerking van de Volksunie. 
2ien, oordelen, maar dan ook 
handelen is nog altijd het parool 
en dat door weer zovelen gezien 
wordt in de werking van de 
Volksunie. 

dacht gekomen te stemmen voor 
de Vlaamse B.S.P.-kandidaat uit 
Leuven, die dan ook prompt 
werd verkozen vóór de neus van 
CoUin ! 

De verslagenheid in de P.V.V.-
rangen was onbeschrijfelijk toen 
de uitslag bekend werd, en de 
verrassing was trouwens alge
meen. Want niemand had derge
lijk « manemer » verwacht \ an 
de « groentjes » tegen de « oud
gedienden » der P.V.V. Deze 
laatstcn hebben daarmede trou
wens bewezen, tot welke ver
bluffende rezultaten hoogmoed 
en eigenwijsheid soms wel kun
nen leiden. 

F.V.D., Liedekerke. 

K.B., Ramst. ] MEI 1968 

AANLEÜNERS 

Een paar woordjes voor onze 
vriend U.S. uit Oostende en alle 
andere mogelijke H.S.-en («WIJ» 
van 13 aipril). 

Een arbeiders\akbond moet 
een vakbond blij\en. En de 
« Volksmacht », betaak} door het 
A.C.V., met nieuws van vakbcmd 
en ziekenkas, moet de recht
streekse arbeidiersb^iangen ver-
dedigeE en mag nooit een kies-
pamUet worden zoals de drie 
laatste nummers bijna van voor 
tot achter waren. 

Bij het groot arbeiderskonflikt 
van Zwartberg en andere pran
gende problemen. Dan iets daar
over gelezen ? 

K.W.B, heeft zelf rijn blad 
« Raak »• en- geeft nog al eens 
tijdig diepgaande \ oorlichting 
betreffende ernstige punten die 
ons volk aangaan zonder bij een 
partii zoals de C.V.P. aan te 
leunen. Want aanleunen doen 
die oude partijen genoeg. Tus
sendoor laten zij ook eens wet
ten inaken. maar leunen dan zo 
lang, zodat zelfs wetten, o..a. 
taal = werk in ons bedrijfste-

3.223 ABONNEMENTEN ! 

Zopas verscheen het vierde 
nummer van het vlaams-natio-
naal jongerentijdscbrift « Nieuw 
Vlaanderen ». 

Voor 20 fr. ont\angt u de laat
ste drie nummers (tweede helft) 
van de eerste jaargang (nrs. 4, 
5 en 6). 

Prk. nr. 40.82.60 van Xieuw 
Vlaanderen, Brouwersstraat 74, 
De Panne of onder omslag aan 
hetzelfde adres. Gratis proef
nummer op aanvraag. 

In minder dan zes maanden 
bedraagt het abonnementenaan
tal reeds 3.223, verspreid over 
611 gemeenten. Door onze 255 
propagandisten wordt tans een 
nieuwe abonnementenslag ge
voerd (20 fr.-abonnementen) die 
ons \ia de 4.000 naar de 5.000 
kan brengen. 

Daartoe is echter ook uw 
abonnering noodzakelijk. Grijp 
deze kans tot verdieping in de 
Vlaamse strijd. 

Nieuw Vlaanderen. 

ANTIP.V.V.-STUNT 

Tijdens de zitting van 16 de
zer van de Provinciale Raad van 
Brabant, heeft de V.U.-vertegen-
woordiger voor dè « stunt » ge
zorgd en bewerkt dat, tegen alle 
verwachtingen in, de P.V.V.-geld
schieter Gollin niet werd verko
zen tot provinciaal senator. 

De P.V.V. die voldoende ver
tegenwoordigers heeft om zcm-
der moeite drie senatoren te ver
kiezen, meende zich de weelde 
te mogen veroorloven twee stem
men af te staan aan het kartel 
F.D.F.-H.^V., maar zij misreken-
d e 7i( h ! 

Vernuts geen enkele partij be
reid was gevonden onze kandi
daat te helpen verkiezen, waren 
de V.U.-raadsleden op het ge-
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72 MILJOEN ff. in !oten 

HOGE LOTEN 

1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 fr. 
3 . 0 0 0 . 0 0 0 fr. 
2 . 0 0 0 . 0 0 0 fr. 
1 . 0 0 0 . 0 0 0 f r. 

5 0 0 . 0 0 0 fr. 
5 0 0 . 0 0 0 fr. 

EN 76.820 LOTEN 

van 400 lot 200.000 fr. 

5 0 Troostlotan 

van 2 0 . 0 0 0 fr. 

Trekking op 6 mei 

HET BIUET ; 700 Ir. 
HET TIENDE; 22 Ir, 

Bi| het feest van de arbeid 
past het even terug te denken 
aan de vroegere socialistisclie 
pioniers uit de B.W.P. en de 
huidige B.S.P. met hen te veri;e-
lijken. Oude socialisten zullen 
zich nog de strijd om de 8 uren-
dag herinneren. In de B.W.P. 
stelde men de sociale leer boven 
de ekonomisch'e : tans doet men 
in de B.S.P. het tegeno\ergestel-
de. Hoe vaak hoort men in socia
listische middens de stelling ver
dedigen dat loons\erhogingen 
slechts mogelijk /iin in zoverre 
het brufonatioiia.il produkt 
stijgt. Men doet het voorkomen 

alsof hef logisch is dat men na 
volbrachte dagtaak nog een aan
vullende beroepsaktixiteit ont
wikkelt. De gepensioneerden mo
gen blijven werken. Ik voeg er
bij omdat ik me even in hun ge-
dachtengang beweeg, tot ze erbij 
vallen. 

Uw vergelijking met de arbei
ders \an vroeger en nu, heren 
socialisten, bewijst duidelijk dat 
uw partij op het x erleden teert. 
Is liet dan niet te begrijpen dat 
de socialistische kiezers in mas
sa de B.S.P. de rug toekeren ? 
Spreekt de uitslag der verkie
zingen van lOBS geen klare taal? 
Wanneer de B.S.P. in 1954 over 
86 kamerzetels beschikte dan is 
dit aantal in 1068 tot .59 geslon
ken. •Blijft de B.S.P. de huidige 
koers volgen dan zal in de toe
komst de afstraffing vanwege 
het kiezerskorps nog groter wor
den. De ware sociale leer moet 
de gelijkheid tussen de arbeiders 
en de bedienden nnstre\en. Ge
lijkheid inzake pensioenen, ar
beidstijd en levensstandaard, 
Begrijpt men nu waarom de V.U. 
die volks en sociaal is, de oude 
partijen het m.is \o.ir de voeten 
wegmaait ? 

^ H.S., Kontich. 

INCSVIEKEN ? 

De Volksunie heeft bij de 
jongste wetgevende verkiezingen 
weer een flinke sprong voor
waarts gemaakt en daarover ver
heug ik mij zoals ieder rechtge
aard vlaams-nationalist. Want de 
V.r. is toch en, naar ik hoop, 
l)li|lt de enige \laams-nationale 
partij. Betreurenswaardig is het 
echter te moeten vaststellen dat 
op sommige plaatsen tans de 
naijver van niet nationalisten de 
kop opsteekt. Deze hebben lang 
genoeg de kat uit de boom geke
ken en nu zij merken dat het de 
V.U. voor de wind gaat, zouden 
zij ook willen arriveren, zelfs 
ten koste van het zweet en de 
tranen van de on\ervalste na
tionalisten die uiteindeliik meer 

ervaring en bevoegdheid hebben 
inzake onze vlaamse strijd. Be
treurenswaardig is het dat zeer 
verdienstelijke nationalisten uit 
afdelings- en vermoedelijk ook 
uit arrondissementsbesturen ge
ïntrigeerd worden omdat zij bij 
de recente \erkiezingen op on
verkiesbare plaatsen meer voor
keurstemmen behaalden dan 
sommige twijfelaars niet-natio-
nalisten die nog het ABC van de 
vlaamse beweging niet kennen. 
Het grote argument van deze 
would-be-Vlamingen is dat de 
V.U. zich niet met gewezen in-
civieken mag kompromitteren. 
Wilt U dan eens openlijk de 
lijst opslaan van hen die tans 
in de B.S.P., C.V.P. en P.V.V. als 
onberispelijke Belgen gelden en 
waarover men in alle talen 
zwijgt, te beginnen met Jef Van 
Eynde tot Victor Leemans ? 

En wilt U er ook eens de na
druk op leggen dat de V.U., zelfs 
al zou zij inderdaad alle gewe
zen incivieken uit haar rangen 
weren, toch voor de partij van 
de zwarten zal blijven uitge
scholden worden, terwijl men 
over de waalse incivieken reeds 
lang niet meer spreekt, omdat de 
ganse repressie niets anders was 
dan een moordpoging op het 
vlaamse volk en op dit volk al
leen ! 

Daarom stel ik voor en eis 
zelfs — en met mij talloze ande
re V.U.-leden — dat bij het sa
menstellen van kandidatenlijs
ten in de toekomst die volgorde 
aan de kandidaten zou gegeven 
worden die overeenstemt met 
hun rcspektievelijk aantal voor
keurstemmen, echter met uitzon
dering van de kandidaten die ef-
fektief gekozen werden. 

F.V., Antwerpen. 

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

van de redaktie 
Brusse l , 26 a p r i l 1968. 

B e t r . : ©n nu t e rug he t blad I 

Onze a fde l ing Grimbergen-Beigem heef t op h e t 
p l a a t s e l i j k voetbaldveld s inds geruiiae t i j d een 
reklame voor ons weekblad l a t e n aanbrengen. Al le 
14 dagen a i j n e r minstens l.CXDO mensen d i e da t 
l e z e n . 
Dat ak t i eve werving voor ons blad i n e l e k t o r a l o 
perioden r endee r t , werd bewezen in he t kanton 
waartoe Grimbergen behoort i Molvertem haalde d© 
bes t e u i t s l a g i n gans Vlaanderen. | ^ | 
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niet dezerteren 

Niets is helemaal goed, maar sommi
ge dingen komen er toch wel dicht bij. 
Ook over het Davidsfonds is in vlaams-
nationale kringen bij gelegenheid en in 
de loop der jaren wel eens geklaagd — 
maar er is niet zoveel te vinden waaro
ver de Vlaamse Beweging in het alge
meen, en de radikale vlaamsgezinden 
meer speciaal, zozeer tevreden kunnen 
ziin. Vorige zondas; wilde het n <'='i-; 
fonds eens geen plechtig jaarlijks kon-
gres houden, maar wei een bijeen
komst, een vergadering. Dit opzet kon 
niet verhinderen dat de verslagen in de 
kranten toch de titel : Davidsfondskon-
gres droegen. 

. v̂  _ ^ering was die titel trou
wens waardig. Zoals de heer De Ridder 
het inleidend zei : het Davidsfonds de
zer teert niet. Hét belangrijkste politie
ke probleem in dit land werd duidelijk 
gesteld en besproken. Daardoor werd 
een bijdrage geleverd tot het wakker 
houden van de aandacht ; het kiezen 
van het tema voor het paneeigesprek 
was een uiting van vlaamse waakzaam
heid. 

alleen de vorm nog 

Uit het paneeigesprek tussen Ruys 
van De Standaard, De Witte van De 
Gazet van Antwerpen en Van Cauwe-
laert van Het Volk bleek zeer duidelijk 
dat voortaan de diskussies alleen nog 
kunnen gaan over de verschillende vor
men die de herstrukturering van dit 

land zal aannemen. Onze hoofdredak-
teur, die verhinderd was aan het paneel 
deel te nemen, zal in elk geval niet kun
nen beweren dat de plannen voor het 
her-bouwen van België eenzijdig unita-
ristisch werden opgesteld. 

De redakteurs spraken wel in eigen 
naam en niet in naam van hun krant, 
maar het is duidelijk dat een of andere 
vorm van federalisme voor hen, en voor 
de velen die zij beïnvloeden, de enige 
uitweg is die nog overblijft. 

een derde voor 
Vlaanderen 

En twee derden voor de f ranstaligen '. 
dat is volgens het Nationaal Fond voor 
Wetenschappelijk Onderzoek een vol
maakt belgisch evenwicht. Van alle 
mandaten en kredieten ten behoeve 
van navorsers gaat er 37,7 % naar 
de Vlamingen en 65,3 % naar de 
franstaligen. Het organisme waarvan 
de beruchte Jean Willems (verzame
laar van voorzitter- en beheerderposten 
in hogere patriotische sferen) voorzit
ter is heeft dan nog het lef in zijn 40e 
jaaurverslag ergens te stipuleren « dat 
het nationaal fonds tussen geleerden 
en navorsers geen onderscheid maakt 
om reden van hun moedertaal ». 

Op de 141,1 miljoen fr. die de raad 
van beheer in 1967 toekende gingen er 
99,1 miljoen naar de franstaligen en 
42,3 miljoen naar de nederlandstaligen. 
Ook in de verdeling der mandaten zijn 
de Vlamingen benadeeld : op 772 posten 
zijn er slechts 268 voor nederlands-
sprekenden hetzij een derde. De posten 

van navorsing per universiteit verto
nen eveneens een willekeurige, anti-
vlaamse verdeling : de franstalige vrije 
universiteit te Brussel krijgt een vier
de. Luik, de relatief kleinste belgische 
universiteit een vijfde, Leuven Neder
lands slechts 19 % en Gent, ondanks 
een snelle aangroei, slechts 12 %. 

gesloten hoek 
Behalve deze ontstellende wanver

houding in taalkundig opzicht biedt het 
N.F.W.O. evenmin enig inzicht in zijn 
beleid. Uit het verslagboek is niet op te 

maken, hoeveel aanvragen werden in
gediend, hoeveel toegestaan of hoeveel 
geweigerd en waarom. Er is geen toe
lichting voor het wetenschapsbeleid 
van het fonds. Toch vernemen wij bij 
vb. dat de leuvense en gentse profs sa
men 31 navorsingskredieten aanvroe
gen, tegen die van Luik alleen reeds 36. 
Voegt men het krediet van 900.000 fr. 
aan de luikse rektor voor « deelneming 
aan een dierenbiologische expeditie in 
Australië » bij het totale navorsings
krediet voor Luik, dan is dit nog hoger 
dan de kredieten voor L.N. en Gent sa
men. 

Wanneer wordt dit wangedrocht op
gedoekt en vervangen door een echt en 
rechtvaardig verdelend organisme v o ^ 
wetenschapsbeleid ? 
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Ambtswisseling in het A.B.V.V. : Georges Debunne, opvolger van Louis Maior, 

Er is plots nieuws in overvloed 
in de politieke winkel : bijeenkomst 
van het nieuw verkozen parlement, 
in de senaat nog volop in het teken 
van de koöptatietribulaties ; Col-
lard die d'Alcantara van het getim
mer aan een n ieuwe regering w^eg-
duwt ; bijna op het zelfde ogenblik 
dat V.d.B. en Davidsfonds — net op 
tijd I — waarschuwen tegen een 
nieuwe bevriezing van de kwest ie 
der vlaams-waalse verhoudingen ; 
een hernieuwde beklemtoning der 
standpunten inzake Leuven van
wege de akademici ; aflossing aan 
de top van het A.B.V.V. en het 
A.C.W. ; voorstell ing door de broe
derlijk verenigde Theo Lefèvre en 
Jos Van Eynde van de travaill is-
tische enquête van Lode Hancké ; 
kortom leven genoeg. Doch daar
naast eist het gewone leven ook 
zijn rechten op. Zeer pertinent 
zelfs. 

BOUWSTAKING 
Dit volle leven laat zich tans o.m. 

gelden door een grote .. stilte op 
de bouwwerven van ons land. De 
bouwstaking is een zeer belangrijk 
sociaal konflikt (heel ^vat be
trokkenen), dat werknemers en 
werkgevers diametraal tegenover 
elkaar stelt. Het konflikt is begon
nen met de eis om loonsverhoging 
met 8 %. De patroons deden een 
tegenvoorstel dat op een halvering 
neerkwam en dat werd verworpen. 
De kern van de kwest ie is dat de 
vakbonden het loonpeil van loon-
zone 2 even hoog wensen als dat 
van loonzone 1 (grote agglomera
t ies) . Het bouwpatronaat meent 
daarop niet te kunnen ingaan, om
dat o.a. de bouwaktiviteit s lechts 
langzaam herneemt. Daarover be
staan twee verschil lende meningen: 
het patronaat betoogt dat het te 
Knokke door de regering ontwor
pen bouwprogramma pas over lan
ge termijn zijn uitwerking zal krij
gen terwijl de vakbonden van oor
deel zijn dat dit programma op het 
geheel van de sektor weinig invloed 
uitoefent, ook omdat de ekono-
mische evolutie niet zo slecht zou 
zijn als men bew^eert. Dat is on
rechtstreekse bevestiging van de 
vaststelling, dat dit bouwprogram
ma te gering was en te laat kwam. 
4ndere argumenten van het patro
naat zijn : de verdubbeling der so-
"iale en loonlasten sinds 1960 : de 

sociale lasten bereiken in de bouw
nijverheid met een plafond van 66 
t.h. het hoogste peil ; de werktijd 
is de kortste in de bouwnijverheid 
(gemiddeld slechts 38,5 uren per 
w e e k ) ; en de sluikarbeid, uiter
aard oneerlijke konkurrentie. Daar
op antwoorden de vakbonden dat 
de hoge sociale lasten niet eigen 
zijn aan het bouwbedrijf alleen, 
terwijl bovendien de patroons ter 
zake niet alleen bevoegd zijn (ook 
de regering en de paritaire kom
missies moeten hun woord mee
spreken) . Wat de werkduur betreft 
wijzen de vakbonden er op dat het 
« rekord » van de bouwnijverheid 
niet het gevolg is van s indikale 
eisen doch van klimatologische be
perkingen, die kompensaties recht
vaardigen, zoniet zou de bouwvak-

bijna 25 bewogen jaren nogal kan 
tellen. 

EPILOOG EN « BEGIN » 
Het zal wel toeval zijn dat de 

Schramme-huurlingen met instem
ming van Kongo uit Rwanda gelost 
worden de zelfde week dat zich ïn 
ons land, nl. te De Panne een ras-
senincident voordoet. De glorie
rijke terugkeer van de pionnen van 
een imperialistisch en neo-kolonia-
listisch kapitaal (zijdelings ook nog 
tuk op wat ouderwetse belgische 
glorie) Terliep in de grootste dis-
kretie, omdat Harmei elke publici
teit wou vermijden ten einde Kin-
shasha niet te prikkelen, dat dan 
toch gevaarlijke ex-bondgenoten-
ex-rebellen door de vingers ziet 

beroepstiALVE 
bekeken 

arbeider zwaar benadeeld zijn ten 
opzichte van zijn kollega's uit an
dere nijverheden, wier aktiviteit 
niet door weersomstandigheden 
wordt beperkt. Wat ten slotte de 
sluikarbeid betreft verwijzen de 
sindikaten naar de sluikarbeid, ver
richt met medeweten van het pa
tronaat en met instemming van de 
regering inzake bepaalde grote 
werken (Shape bij vb.) . De pot 
verwijt hier de ketel . . . 

Terwijl de bouwstaking de wer
ken aan de nieuwe tunnel onder de 
Schelde op zeker ogenblik in ge
vaar bracht, bleken de ordewoorden 
vrijwel overal gevolgd te worden, 
uitgenomen aan de . . . Uzertoren te 
Diksmuide, waar de stedelijke poli
t ie er veil igheidshalve om verzocht 
werd, de wacht te gaan optrekken. 
Een verandering die gezien over 

glippen. Het was al met al ook voor 
de belgische instanties geen roem-
vol moment. En hoe zit dat nu met 
dat wetsontwerp ter beteugeling 
van de huurlingenplaag ? 

Aan onze westkust komen steeds 
meer kleurlingen uit Noord-Frank
rijk ontspanning zoeken, die hun in 
Frankrijk ontzegd is als ge \oIg van 
een bijna onmerkbaar gegroeide 
colour-bar. Dat heeft nu «an de 
vooravond van het seizoen, dat tel
kens een grote toevloed van kleur
lingen uit Noord-Frankrijk noteert, 
te De Panne tot een kortsluiting 
geleid. Met vlaamse werkstudenten 
in de meest menselijke rol. Meteen 
is de aandacht gevestigd op een toe
stand waarover men we in ig leest 
of hoort spreken. In de hoofdstad 
en in sommige streken bestaat er 
nochtans reeds een rassenscheiding. 

niet zozeer omwil le van het ver
schil van huidskleur dan wel als 
gevolg van wat w e zouden kunnen 
noemen : een kettingreaktie. De 
Noordafrikanen en Zuideuropeanen 
worden in West-Europa wel als 
onderbetaalde werkkrachten aan
gelokt doch genieten w^einig men
selijk onthaal. Ze treden dan ook 
naar buiten zoveel mogelijk als ge
sloten groep op en zonderen zich 
in de grote centra in eigen lokalen 
af, waar de inheemsen evenzeer 
taboe zijn als deze vreemdelingen 
hoe langer hoe meer ongewenst 
zijn in de cafe's, dancings en res
taurants. Men mag dit probleem van 
menselijke verhoudingen en om
gang, zo op het vlak van de arbeid 
als dat der ontspanning niet over
schatten doch ook niet onderschat
ten. Alleen al in België mag men 
Tan betrekkelijk aanzienlijke kon-
centraties in grote centra spreken. 
Het aantal bordjes « niet toeganke
lijk voor kleurlingen » groeit met 
de dag, verontrustend en vandaag 
nog «en randverschijnsel. Maar 
morgen ? 

RADIO-AKTIEVE NONSENS 
Bepaald ernaast s loeg een broa-

seise krant met een sensatieverhaal 
over radio-aktieve ertsen in Gent 
en Antwerpen, waarover zelfs de 
roemruchte F.B.I. zich zou opge
wonden hebben. Het bleek om on
gevaarlijke s zeldzame aarde » te 
gaan, een ionizerend erts, waarvan 
de invoer wel aan een vergunning 
onderhevig is. 

DODENWEGEN 
Bloedige ernst in de letterlijke 

zin van het woord was het zwaar 
verkeersongeval te Walfergem (As-
se) waar 2 jaar geleden 10 school
kinderen de dood vonden, en op 
w elke dodenboek in deze tijdspanne 
reeds 17 mensen het leven lieten 
Ons land is nog steeds bezaaid met 
« dodenwegen ». Ondanks de zw^are 
verkeerstaksen is onze infrastrofc-
tnur nog lang niet aangepast aan 
de eisen van een steeds drukker en 
gevaarlijker verkeer. Dergelijke 
schrijnende ongei allen onderstre
pen hoezeer het aan ordening in 
• n z e wegenpolit iek ontbreekt te
vens in een landschap, dat grondig 
wordt verknoeid, niet het minst 
door een teugelloze gi-ondspekula-
tie, waarover « sociale » partijen 
bij uitstek in alle talen zwijgen, nu 
en ook tijdens de verkiezingen. 
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RANDBEMERKINGEN 

BIJ VERKIEZINGSUITSLAGEN 
Sommige ouderen hebben de gewoonte de uitslagen van de Volksunie te vergelijken 
met die van de vooroorlogse vlaamse partij, die een maksimum haalde van 17 voor 
de Kamer en 12 voor de Senaat. 

De verhoudingen zijn echter niet dezelfde. Voor de 007 log haalde Limburg, Turn
hout en leper tussen de 25 en de 30 t. h. van de stemmen. Tans schommelen de 
percenten er rond de 15 of goed de helft. 

Anderzijds haalde Antwerpen nooit meer dan 10 t. h. en nooit tenzij in 1939 meer 
dan één volksvertegenwoordiger. Tans ging Antwerpen boven de 20 t. h. Een kan
ton als Mechelen, waarin het 10de Willebroek, kwam nooit aan 6 t. h. en haalde nu 
14 t. h. Minder goede anondissementen van voor de oo)log zijn tans al beduidend 
beter, de beste van voor de ooylog werken nu nog maai op halve kiacht. 

• To t 1965 waren het vooial de grote 
steden die Volksuniewinst gaven en bleef 
het platteland ten achter. Tans gingen 
we gevoelig vooruit in de grote steden 
maar nog gevoeliger op het platteland. 
Ook de taaigrensgebieden, traditioneel 
Livtig (Tongeren, St. Truiden, Landen. 
Tienen, Halle, Geraardsbergen, Ronse, 
Kortrijk) of rode burchten als Boom en 
Willebroek, om- van Brussel niet te spre
ken, boeken gevoelige vooruitgang, al 
zijn we daar nu pas goed vertrokken. 

• Sommige propagandisten zijn ver-
verwonderd dat Antwerpen met 30.000 
stemmen winst geen zetel wint. Hier ver
geet men dat Antwerpen in 1965 nog 
300 stemmen te kort had voor de 3de 
rechtstreekse zetel, maar dat door het 
spel van de apparentering 18.400 stem
men van Mechelen en 13.000 van Turn 
hout naar Antwerpen overgingen. Het 
kon dus niet anders of T u r n h o u t en 
Mechelen moesten de rechtstreekse of 
ongeveer rechtstreekse zetel halen met 
onderscheidenlijk ongeveer 24.000 en 
25.000 stemmen. Ook voor de senaat 
kreeg Mechelen-Turnhout met 3.000 
stemmen overschot (48.000 waar 45.000 
volstonden) de rechtstreekse zetel (in 
1965 : 31.000 stemmen). 

• Met een winst van minder dan 5.000 
stemmen voor de Kamer en van onge
veer 15.000 stemmen voor de Senaat zal 
de provincie Antwerpen de volgende 
verkiezingen I kamerzetel en 1 senaats
zetel winnen, die beide naar Antwerpen 
zullen gaan. 

In Brabant en Oost-Vlaandeien ont
breekt het de Volksunie telkens aan een 
3.000 stemmen om een nieuwe senaats 
zetel in de wacht te slepen. In Limburg 
zijn er daarvoor 15.000 nieuwe stemmen 

nodig en in West-Vlaanderen minder 
dan 30.000. 

Voor de Kamer moet de piovincie 
Antwerpen minder dan 5 000 stemmen 
winnen voor een nieuwe kamerzetel, 
voor de andere vier provincies ligt het 
getal tussen 12 000 en 16.000 nieuwe 
stemmen. Een nieuwe winst van een 
60 000 slemnieii kan dus 25 kamerzetels 
en 13 rechuueekse verkozen senatoren 
geven. De sprong van 25 naar 30 zetels 
veronderstelt een bijkomende 120 000 
stemmen. 
• Voor de provinciale senatoren, tans 
zeker in Antwerpen, Oost-Vlaanderen en 
West-Vlaanderen, ontbreekt één zetel in 
Brabant en 2 of 3 in Limburg. Een 2de 
pro\inciale senator kan te Antwerpen 
volgende maal bereikt worden met een 
winst van 7.500 stemmen te Mechelen en 
te T u r n h o u t en van 20.000 in Antwer
pen. Dit zou voor Mechelen 1 ( van 3 
naar 4), voor T u r n h o u t 2 (\an 2 naar 4) 
en voor Antwerpen 3 (van 12 naar 1.5) 
zetels winst betekenen. 
• De agglomeratie Brussel verdubbelde 
ongeveer haar stemmen. In tal van ge
meenten : Anderletht , Brussel, Molen
beek, Schaarbeek, Jette, Ganshoren, Koe-
kelbeig, Evere, St. Agatha-Berchem zijn 
er tans ongeveer voldoende stemmen of 
in sommige gevallen zelfs heel wat meer 
voor een gemeenteraadszetel. 

Mits behoorlijk werk in de brusselse 
agglomeratie haalt de vlaamse partij dus 
bij de volgende gemeenteraadsverkiezin
gen het sukses van het F.D.F, van 1964. 

Hetzelfde geldt trouwens voor de 
vlaamse socialisten waarvan tans de 
meeste vlaamse arbeidei~s te Brussel niet 
eens wisten dat ze afzonderlijk opkwa
men. De franstalige socialisten hingen 

trouwens meer nederlandse dan franje 
affiches uit om de vlaamse arbeiders te 
misleiden. Geen enkele affiche voor 
nummer 11 bleef hangen ! 

• Men zegt dat Brussel brussels koos. 
He t valt te zien wat men daaronder ver
staat. 

Aan de ene kant wonnen de VU en de 
vlaamse BSP, aan de andere kant het 
FDF. De PSC, de PSB en de PLP die 
de FDF naholden boekten echter verlies. 
V.D.B, met de CVP won met een pro
gram dat de Brusselaar tot realisme aan
maande (al gaf de vlaamse CVP op dub
belzinnige wijze nog te veel toe). 

De verkiezingsstrijd te Brussel illus
treerde duidelijk het drieledige Brussel : 
I. Walen en Vlamingenhaters. 2. de 
vlaamsgezinden. 3. de grote midden
groep. Deze laatste groep zijn de ver-

franste Brusselaars die zich nog meer 
« \loeiiiing )) %oelen dan waal al zijn ze 
amillainuigaiit (llamingant is voor hen 
exlietnist eir duitsgezind !) en de niet-
vlaams bewuste vlaamse Brusselaar. Zij 
ko/en \oor V.D.B. Ze hebben angst dat 
een te anti-v laamse koers Brussel het sta
tuu t van hoofdstad zou ontnemen, met 
als gevolg leegstaande flatgebouwen, ge
ringere omzet in de winkels en daling 
van het zakencijfer. Brussel hangt eko-
nomisch meer af van Vlaanderen dan 
van Wallonië. Dezelfde reden lag aan de 
grondslag van het feit dat de PVV ook 
vlaamse kandidaten op de tweede plaats 
zette op de kamer- en op de senaatslijst 
en de heftigste anti-vlaamsgezinden 
slechts de 3de plaats gaf (Mundeleer), 
terwijl de meer gematigde ftankofonen 
(Van Offelen en Hougardy) de eerste 
plaatsen voor Kamer en Senaat bekleed
den. Dit kostte hen trouwens stemmen 
aan het FDF. 

De franstalige BSP verloor met haar 
FDF taktiek drie zetels, de franstalige 
PSC raakte geen grond. 

Brussel is niet zo frans en is meer 
Vlaams dan men denkt. Mocht Vlaairde-
ren dit eindelijk beseffen en Brussel met 
de passende taktiek bewerken. 

w.y. 

Te Merksem-bij-Antwerpen werd verleden zondag de 18e Bormsherdenking ge
houden, bijgewoond door meer dan tweeduizend mensen. Alles verliep in een se
rene, ordevolle stemming. Voor zover het nodig was werd eens te meer bewezen 
dat, bij afwezigheid van rijkswachters, de orde helemaal niet wordt gestoord. En 
burgemeesters, die het betogingsrecht eerbiedigen, hebben zich doorgaans van
wege vlaamsgezinden daarover niet te beklagen . , 

LEO C O L L A R D 
Het heeft Zijne Majesteit niet behaagd, in de eeiste faze na de verkiezingen 

een IL\>OI dvoei der van de V.U. te ontbieden om zich duekt aan de bion te in-
founeien over de opvattingen en de standpunten van de fedeialistische oppozitie. 
Het heeft Zijne Majesteit daaienlegen wél behaagd, in de derde faze na de ver
kiezingen een fmmateur aan te duiden die zich m het verleden bij herhaling voor 
federalisme heeft uitgespioken. 

De veiklaring voor deze ongelijke vorstelijke belangstelling ten overslaan van 
politici die zich voor federalisme uitspraken, ligt in de persoonlijkheid van Lt^ 
Collard zelve. Deze matte, vermoeide zes-en-zestiger is een man, bij wie het woord 
ver van de daad ligt en wiens federalistische uitspraken telkens opnieuw gelogen
straft werden door de unitaristische handelingen. 

Alles aan deze man is flou, onscherp en onduidelijk. Sinds zijn burgerlijke 
komaf uit liberalen huize is hij — ondanks andersluidende taktische verklarin
gen — steeds een hechte steunpilaar gebleven van de gevestigde orde die een uni
taire tirde is. Federalist heette hij zich, telkens wanneer de priorité-koorts eens 
te meer zijn waalse partijgenoten te pakken kreeg. Maar unitarist bleef hij door 
dik en dun omdat hij — als man van de gevestigde orde — zijn partij in de 
allereerste plaats bleef beschouwen als eeuwige regeringskandidaat. Schipperend 
en laverend tussen de waalse en de vlaamse socialistische federaties wist hij zich 
op te bouwen tot de « nationale figuur > wiens pozitie geschraagd zvordt veel 
meer door handigheidjes en knepen dan door de geestdrift en de ikreunjding van 
wie in hem een leider zouden moeten zien. Hij heeft dat niet klaaigespeeld zon
der af en toe het hcA)fd te moeten bieden aan een stormpje. De vlaamse socia
listen verweten hem geregeld zijn fedeialistische lippendienst en zijn Wallonnie-
d'abord-eisen. De waalse socialisten namen hem kwalijk dat hij zich vooral 
steunde op de macht en de invkred van de vlaamse reformisten. Het schreeu
wend gebrek aan grote persoonlijkheden in de partij liet hem echter telkens toe, 
in zijn zalvende monsignore-stijl met slepende stem de stukken aaneen te pralen. 

Intellektuele kapaciteiten, inderdaad! Maar gedragen door een dergelijke 
bleke persoonlijkheid dat men zich steeds opnieuw verbaasd afvraagt, hoe het 
moet gesteld zijn met een partij die zo'n man nu al bijna een decennium aan 
de leiding laat. 

De fletse, tiage, oude sfeer rond deze man iverd slechts een enkele keer ver
vangen door de kruitdamp van strijd en beweging; het dkret tragi-komisch aan 
dat deze verandering echter berustte op een grotesk misverstand. Toen Leo Col-
lard van 1954 tol 1958 minister van onderwijs was m de regering Van Acker, 
gooide het misverstand hem onverhoeds in de rol van de « duivel » de veikrach-
ter van de schone ziel van het kind waartegen heel de katoliciteit in het geweer 
geroepen werd. De schooloorlog vertekende het beeld van deze flelse, twijfelende 
en al bij al viij tolerante intellektueel tot de karikatuur van een kerken- en 
zielenschender die, als een helse draak, moest bestreden worden door de genUe 
St Joris met achternaam Lefèvre. Wie vandaag teiugdenkt aan deze periode, 
weet nog altijd niet of er om gelachen of geweend moet worden : de omge
hakte bomen, de chor Theo ondernomen aanslag op < het krediet van de 'na
tie » en de zalvende kanunnik Collard opeens getc^id met puntstaart en bokke-
poten... De legende van de duivel én van St Joris heeft echter al lang haar lijd 
gehad en zowel Collatd als Lefèvre zijn sindsdien teruggevallen in hun eigen 
menselijk huidje dat persoonlijkheden van beperkter dimensie dan die uit de 
legende omspant. 

Wanneer Zijne Majesteit geen graten vind in Collard's federalisme, dan is 
het omdat Laken bij ervaring weet dat weekdieren doorgaans graalloos zijn. 
Zijne Majesteit loopt dus met deze infoimateur geen enkel riziko. Allans op 
dal vlak. 

Op een ander vlak loopt Boudewijn I wél een riziko. De dinastieke ervaring 
van 138 jaar én de eigen ervaring hebben de heersende Saksen-Koburger blijk
baar nog met geleerd dat een eentalig-franse formateur en kandidaat eeiste-
minister niet door de beugel kan. Laken vindt het bhjkbaar nog altijd noimaal, 
zijn toevlucht te zoeken bij heerschappen wier intellektueel gehalte blijkbaar 
zelfs na 35 jaar politieke eerste-rangsrollen niet volstond om de txveede landstaal 
te leren. Als federalist zou Oollard volkomen eentaligheidsrecht hebben; als uni-
taristisch partijleider, formateur, minister en kandidaat eerste-minister echter 
niet. 

Dat, na de verkiezingen van minder dan een maand geleden. Zijne Majes
teit zelfs déze les nog niet blijkt gesnopen te hebben, getuigt niet voor Zijn 
Doorluchtig Doorzicht. 

dio Genes. 
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exit major 

Met veel bloemen en huldeblijken 
nam Louis Major afscheid van het 
A.B.V.V. als a lgem^n sekretaris. Het 
valt niet te ontkenSki dat Major met 
het hart heeft gewerkt voor de belan
gen van de arbeiders. Pas laat ontdekte 
hij de volkse ondergrond van de socia
le strijd. Al hebben de vlaaras-nationa-
listen niet op veel begrip bij Major 
moeten rekenen, de nieuwe generatie 
weet naast zijn tekortkomingen ook 
wel zijn kwaliteiten te waarderen. Ma
jor was tenslotte het produkt van een 
belgisch socialisme, dat volksvreemd 
en ideologisch vastgeroest, het vlaams 
probleem nooit heeft willen begrijpen 
als gevolg van zijn staatsunitaristische 
instelling. 

Louis Major zal trouwens nog niet 
helemaal op non-aktief gesteld worden 
vermits hij parlementslid blijft. 

georges dehunne 

Tot opvolger van Major werd de 50-
jarige Georges Debunne gekozen, klein
zoon V. d. socialistische volksvertegen
woordiger uit Zuid-West-Vlaanderen die 
indertijd meer uit goedmoedige spot 
dan uit geringschatting « slunse Debun
ne » werd genoemd. Geboren in Hof-
stade doch opgevoed te Menen staat de
ze gewezen onderwijzer bekend als 
een keihard ondei-handelaar, die in de 
A.C.O.D. zijn sindikale sporen verdien
de. Hij voorziet in de struktuur van de 
vakbeweging een verdere verschuiving 
naar intellektueel leiderschap. De nieu
we A.B.V.V.-sekretaris, die zich als Vla
ming tot op heden niet manifesteerde, 
zal nochtans met de federalistische ten-
denzen in het socialistisch vakverbond 
terdege rekening moeten houden. Het 
zou best kunnen dat wat onder Major 
vooralsnog onmogelijk bleek onder De
bunne zal verwezenlijkt worden. Zeer 
"waarschijnlijk tegen heug en meug. 

einde van een 
avontuur 

De terugkeer van Schramme en zijn 
huurlingen gebeurt bijna zes maanden 
na het begin van de huurlingenopstand 
waarover onze « weldenkende » franko-
fone brusselse pers in het begin bijna 
lyrische reportages en intervieuws pu
bliceerde. De vreugde om een « nieuwe 
belgische aanwezigheid » in Kongo, met 
nadruk op « belgisch » konden deze 
bladen nauwelijks onder de korenmaat 
houden. Dat dit geschrijf onze zaak in 
Kongo (waar we nog altijd veel vooral 
Vlaamse mensen en veel zakelijke be
langen hebben) veel kwaad deed 
scheen deze heren niet te deren. Ze lie
ten zich daarnaast ook nog het hoofd 
op hol brengen door hun sensatie
zucht. Gunstig daarvan onderscheidde 
zich de nederlandstalige pers, die het 
hoofd koel hield. De afloop van het 
avontuur bewees dat ze het bij het 
rechte eind hadden. Van neo-belgische 
lauweren in Kongo kwam niets in huis, 
het kolonialistische heimwee werd (de
finitief ?) de domper op gezet. 

De vraag is intussen wat er van het 
wetsontwerp zal terecht komen dat de 
regering wou indienen om het ronselen 
en de trafiek van huurlingen te beteuge
len. Door de regeringskrizis verviel dit 
ontwerp. Het blijkt dat men de terug
gekeerden een eventueel nieuw afri
kaans avontuur zal beletten., We hopen 
het en verwachten dat zulks niet met 
zeemlederen handschoenen zal gebeu
ren. Nu eens zien, of men de aanpak 
die men steevast voor « vlaamse extre
misten » rezerveert ook kan toepassen 
op avonturiers en onruststokers. 

kentering ? 
De P.V.V. die tot voor kort van geen 

Vlamingen en Walen wou horen schijnt 
ook vorderingen te maken. Vice-pre
mier De Clercq zei toch tot de Moer-
beekse jeugd dat men de uitspraak van 
Destrée zou moeten omdraaien en zeg

gen : er zijn wel Belgen, maar in iede
re Belg steekt er een Waal of een Vla
ming. Verder zei de vice dat de frans-
taligen moeten begrijpen dat de Vla
mingen prijs stellen op eigen kuituur, 
taal en persoonlij heid. 

Na de verkiezingen deed zich bij de 
Vlaamse P.V.V.-ers een lichte kentering 
voor. Misschien bedoelde De Clercq de
ze woorden vooral voor zijn eigen par
tijleiding, die nog steeds alleen bij al 
wat unitair is zweert. Straks krijgt hij 
misschien nog een bondgenote in de Li
bre, die zich opnieuw tot de C.V.P. 
(met veel pretentie) schijnt « bekeerd » 
te hebben en die zelfs vlaams C.V.P.-ers 
door haar redaktie op een koUoquium 
uitnodigde « om meer inzicht in de 
Vlaamse opvattingen te verkrijgen ». 
Wat een 31 maart al niet kan bewerken. 
Maar toch eerst zien, zei de blinde.... 

hij hlokt 
De bekende — om niet te zeggen : 

beruchte — belgische ambassadeur bij 
Her Gracious Majesty baron van den 
Bosch blokt momenteel Nederlands in 
een nederlands vrouwenklooster. Hij 
moet zijn taaleksamen afleggen. Men 
beweert dat een mislukking hem deze 
diplomatieke post zou kosten. Valt nog 
te bezien welke maatstaven men in de 
praktijk voor dergelijke diplomateneks-
amens aanlegt. Maar kom, de baron 
doet te Vucht naar het schijnt hard zijn 
best. Als hij het er behoorlijk van af 
brengt, zijn we toch alweer een stapje 
vooruit. En kan CoUard misschien ook 
eens denken aan een Vuchtse scholing. 

tvaarseJiuwing 
De V.V.B.-betoging te Gent mag dan 

qua opkomst niet aan de verwachtingen 
hebben beantwoord wegens de onmoge
lijkheid van een grondige voorbereiding 
ze verkreeg door het gekonkel op hoog 
politiek niveau veel meer relief dan 

haar omvang zou wettigen. Ook het te-
ma was zeer aktueel : geen regering te
gen Vlaanderen. Dat de betoging geo
pend werd door ettelijke Volksuniepar
lementsleden samen met de V.V.B.-lei-
ding le\erdc het zoveelste bewijs dat on
ze pariij wakker blijft en zeker niet ip 
haar recente lauweren rust. 

V.V.B.-voorzitter Daels vatte het waar
schuwend karakter van deze betoging 
kernachtig samen door tijdens de daar
op volgnde meeting te verklaren dat na 
al hetgeen sinds twee jaar in Vlaande
ren en dit land is gebeurd een unitaris-
tische grendelgrondwet eenvoudig als 
een fascistische uildaging zou onthaald 
worden. Demokratie en federalisme of 
autonomie zijn steeds duidelijker één. 

Opvallend was dat een gxote groep so
cialistische jongeren zich na enkele stra
ten bij de betogers aansloot. Vooral deze 
jongeren beseffen hoezeer hun paitij aan 
aderverkalking lijdt. Ook deze deelne
ming was de zoveelste waarschuwing aan 
de partijbonzen. Het laat zich aanzien 
dat nog waarschuwingen zullen volgen. 
Deze eerste was alles in acht genomen 
een goede start. 

los gepraat 

« Pan » meldde in zijn uitgave van 
deze week dat De Standaard de aande
len van mevrouw De Winter in «'t Pal-
lieterke » had opgekocht. Nu is de eet
lust van deze krantentrust overbekend 
maar spoedig bleek dat de informatie 
onjuist was. « Pan » mag dan zeer goe
de informateurs in hof- en regerings
kringen te hebben (men beweert zelfs 
dat een senaatsvoorzitter ooit Pan-me-
dewerker is geweest) maar zeker niet 
in de wereld van Standaard en Pallieter-
ke. 't Pallieterke reageerde deze week 
al (niet op Pan doch op een navraag-te
lefoontje van Trammelant) met de me
dedeling dat het een ernstig bod had 
gedaan om de ... Standaard op tè ̂ ko
pen. Dat zal wel het beste antwoord 
zijn op het loslaten van deze supercjik-
ke kwakkel, die deze keer zeer vlug 
werd neergehaald. 

ï (an) D (en) B (pusselaar) 

*artijvoorzitter Frans Van der Eist en volksvertegenwoordiger Schiltz begeven 
y.ch naar het parlement voor de eerste zitting van de nieuw verkozen Kamer. 
Qat 't prettig is met steeds méér verkozenert naar het parlement te trekken, ziet 
nen hen zo aan. Daarom is de strijdbijl natuurlijk niet begraven. Wel in tegen-

deel. 

Ten minste voorlopig is 't rond twee 
centrale figuren van het belgische poli
tieke leven stil geworden. Vanauden-
hove en V.D.B., die beide hun gezicht 
hebben aangeboden aan de kiezer, om
dat ze blijkbaar niets beters konden 
vinden, leggen geen verklaringen meer 
af, en er wordt ook niet meer over hen 
gesproken. Sinds de avond van 31 
maart is Omer natuurlijk meer dan ooit 
overtuigd dat de grofste fout die in het 
politieke leven van dit land werd be
dreven de « milde » repressie na de we
reldoorlog is geweest. Enkele duizen
den terechtstellingen en enkele hon-
derdduizende jaren gevangenis hadden 
misschien kunnen verhinderen dat 
« zij », dat « wij », nog ooit waren 
herbegonnen. Dat een man die in zijn 
verwachtingen werd teleurgesteld 
zwijgt is nogal normaal. 

Maar V.D.B, dan ? Met het nog nooit 
bereikte aantal voorkeurstemmen, 
116.007 ! Als de nationale figuur die te 
Brussel ten slotte toch nog een kartel-
lijst wist te vormen waarop zowel een 
Struye als een Van Elslande voorkwa
men... Zou deze nationale redder en 
nieuwe vader des vaderlands alleen en 
uitsluitend gevallen zijn over het arti
kel van Jos Van Eynde, over de afwij
zing van de socialisten, en over de hard
nekkigheid van een kandidaat-eerste-
minister Persoons ? Of zit de worm die
per ? 

Voor V.D.B, geldt evenzeer als voor 
Vanaudenhove dat de gewone burger 
van dit land, en de Vlamingen nog het 
minst van alle, vatbaar zijn voor de ver
heerlijking van politieke figuren. Na
tuurlijk zijn er die wel aan vedettenver-
ering doen : 116.007 in het arrondisse
ment Brussel. Belangrijker is echter 
dat het gehele opzet van de zogezegde 
kartel-lijst V.D.B, mislukt is : nog meer 

na de verkiezingen dan bij de verki& 
zingen zelf. Het uitschakelen van di 
Vlaamse verkozene Van Ackere is een 
heel lastige operatie geweest, en zoveel 
weten partijpolitieke bonzen wel van 
wat omgaat in het volk dat ze de gevol
gen van deze sluipmoord vrezen : V.d.B. 
zelf weet dat een tweede uitgave van 
zijn nationaal reddingsplan minstens 
een halve mislukking zou worden. 

Beslissend lijkt echter een ander as-
pekt : door de gehele uitslag van de 
verkiezingen, zowel in Vlaanderen als 
in Wallonië is de betekenis van Brussel 
in dit land veranderd : Vlamingen en 
Walen aanvaarden niet langer als van
zelfsprekend dat Brussel beslist. Ze 
zijn zo vermetel te menen dat Brus
sel ook tot iets dienen moet, en wel 
voor het gehele land. En daardoor is 
ook de betekenis van de overwinning 
van V.D.B, veranderd : wie Brussel be
haagt en voor zich wint, kan niet meer 
verzekerd zijn van de macht in de 
staat. 

V.D.B, heeft genieend dat « het » van 
de Brusselaars moest komen. Het gehe
le land meent echter dat het niet lan
ger van Brussel mag komen. Het dra
ma van de vedette V.D.B, ligt daar : hij 
dacht de énige arena gevonden te heb
ben waarin hij buiten de beslissende 
strijd kon blijven en 116.007 kiezers 
hebben hem toegejiucht. Sindsdien ech
ter heeft hij de Vlamingen — ook de 
Vlaamse Bnisselaars en de Vlamingen 
uit het arrondissement Brussel — sa
men met Van Ackere genekt ; en de 
frankofonen blijven hem haten en af
wijzen uit persoonlijke oppozitie en 
omwille van hun eigen mislukking. 

V.D.B, scheen een bruggenbouwer te 
zijn, wilde zelf een brug zijn tussen de 
volksgemeenschappen — hij werd 
slechts een brug van Ptdle. 
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CEEN DROGREDEN, JOS l 

HET NEDERLANDS VAN COLLARD 
'Jos Van Eynde is deze week in zijn pen geklommen om partijvoor
zitter Leo Collard in beschetming te nemen tegen de felle kritiek 
op de formatie-opdracht waarmee hij door de koning werd belast. 
Deze kritiek uitte zich op een dubbel vlak. Een aantal C.V.P.-bla-
den lieten eneizijds nogal zuur opmerken dat de formatie-opdracht 
Collaid niet toekomt, omdat ondanks alles de C.V.P.-P.S.C. de 
sterkste parlij is gebleven en omdat zonder de C.V.P.-P.S.C. geen 
enkele regeringsfoimule mogelijk is. Anderzijds werd van verschild-
lende zijden gesteld, zo o.m. ook vanwege de V.U.-parlemetitsfrak-
ties, dat een eentalige Waal in de gegeven omstandigheden onaan
vaardbaar is ah eersle-rninisler. 

Met heel wat historische 
argumentat ie ontzenuwt Jos 
Van Eynde in «Volksgazet» 
do eerste aantijging. Hij be
vindt zich daar op veilig ter
rein en de door hem bijeenge-
scharrelde precedenten uit 
onze politieke geschiedenis 
stellen inderdaad nog al duide
lijk, dat het C.V.P.-standpunt 
terzake wel zéér zwak is. Had 
hij het daarbij gelaten, hij zou 
2i]n voorzitter een goede 
dienst hebben bewezen. 

Maar in zijn overgrote 
schildknaapijver heeft Jos Van 
Eynde gemeend, ook een aan
tak lijnen te moeten wijden aan 
Collards taalvaardigheid. Al
hoewel Jos het zo niet bedoeld 
heeft, past de titel boven zijn 
art ikel uitstekend bij zijn 
eigen argumentatie : « Drogre
denen » 

We kunnen ons de geprik
keldheid van de B.S.P-onder-
voorzitter best voorstellen 
Enerzijds wordt het taaiargu
ment ook aangevoerd door « La 
Libre » pn men hoeft geen pol
derbizon te zijn om te gaan 
trappelen, wap neer men die 
plotse tweetaligheidsbezorgd-
heid vdrt de frankiljonse moni-
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teur voorgeschoteld krijgt. En 
anderzijds is het natuurli jk 
allesbehalve prett ig dat nu 
plots een fundamentele zwak
heid, een gebrek in het licht 
gesteld wordt bij een man die 
— tijdens een politieke karriè-
re van onderhands al 36 jaar 
parlement — toch ruimschoots 
de gelegenheid zou moeten ge
had hebljen om zich vertrouwd 
te maken met de taal van de 
meerderheid in het land. Col
lard is namelijk niet zo maar 
eenvoudigweg een «depute 
wallon» : sinds de bevrijding 
speelt hij een nationale rol als 
nr>inister én als voorzitter van 
een parti j die zich nationaal 
noemt. Wanneer de man van
daag zo goed als geen woord 
Nederlands kent — en zo is de 
toestand, ondanks anderslui
dende beweringen van Van 
Eynde — dan is dat, met zijn 
intellektuele kapaciteit én met 
zijn rol in de « nationale » po
litiek, eenvoudigweg een uiting 
van gebrek aan belangstelling, 
om niet te zeggen onwil. Alhoe
wel er inderdaad geen enkele 
wet Collard tot tweetaligheid 
dwingt schuilt er iets absurds 
in de veronderstelling dat een 

eerste-minister ook moreel en 
praktisch hoog boven de ver
plichtingen staat verheven die 
opgelegd zijn aan een Vivario 
of een baron Van den Bosch. 
De kritiek op deze beiden is 
meteen een kritiek op Collard. 
Altans in een unitaire staat. 
En daarin leven wij, bij de ge
nade onder meer van Van 
Eynde en Collard, nog al t i jd! 

Jos Van Eynde schrijft in 
«Volksgazet» : «Ten slotte 
zouden, in een land waar men 
met alle middelen sedert 1932 
de dubbele eentaligheid heeft 
georganizeerd, Vlamigen en 
Walen het er moeten over eens 
worden wat zij in feite wil
len ». 

Zoals de titel boven zijn 
stuk luidt : drogredenen! 

Wij bepleiten allerminst de 
tweetal igheid! Maar wij ver
zetten ons tegen de eentalig
heid van Collard, omdat de lo
gische konsekwentie van die 
eentaligheid is : de tweetalig
heid van de Vlamingen. In 
welke taal spreekt Van Eynde 
met Collard ? Het antwoord is 
toch logisch : in het Frans ! Jos 
Van Eynde en Collard zijn het 
er dus inderdaad al lang over 
eens wat zij beiden in feite de 
hele tijd door gewild hebben : 
de ene tweetalig zijn om de 
andere toe te laten, vanuit zijn 
frankofoon getto nationale 
partijleider te zijn en te blij
ven. 

Het staat Jos Van Eynde en 
het staat de vlaamse socialisten 
vri j , taaladjunkt en vertaler te 
spelen voor de voorzitter van 
hun har t en hun keuze. Het 
staat hen echter niet vrij , te 
vragen dat het hele vlaamse 
volk met dat knechtenrolletje 
voor een eentalig-franse eerste-
minis ter vrede moet nemen. 

Wij hebben een onzalige tra
ditie van frankofonen wier 
eentaligheid geen beletsel was 
om de hoogste ambten te bekle
den. Wij hebben nooit een 
Vlaams tegenvoorbeeld gezien. 
Er zijn nooit vlaamse tegen
hangers geweest voor de 
Spaaks, de Hégers, de Poswicks 
en de Collards — om ons maar 
te beperken tot het recente 
verleden. Met het oog op die 
t radi t ie én met het oog op het 
feit dat Van Eynde die t radi t ie 
helpt bestendigen door zélf de 
tweetalige adjunkt van een 
eentalige frankofoon te spelen, 
verliest de ondervoorzitter van 
de B.S.P. ieder recht om zich 
te beroepen op een beginsel 
dat in de grond gezond is. Uit 
zijn pen wordt dat beginsel 
inderdaad « een drogreden». 

Men heeft deze week het 
triestig kijk- en luisterspel in 
radio en T.V. kunnen meema
ken : een «nationaal » par t i j 
voorzitter, formateur en kandi
daat eerste-minister moet zich 
twee keer een zéér eenvoudige 
vraag van een nederlandstalig 
joernalist laten herhalen, heeft 
ze dan nog niet begrepen en 
beantwoordt ze dan met een 
zin van drie woorden waarin 
vier fouten zitten ! 

Menselijk gesproken : is een 
drrgpüjk ontstellend bewijs 
vr.a intellektuele luiheid, van 
onbekwaamheid en van gebrek 
aan belangstelling voor de taal 
en de kui tuur van de meerder
heid in het land dan werkelijk 
de bazis voor een eerste-mini-
'^erschap ? ' 

"^nig aan u, Jos Van E y n d e ! 

(jeeveedee) Het opmerkelijke verschijnsel deed zich in het begin 
van deze week in Nederland voor dat de tegenstelling tussen 
jeugdige ontevredenen en gezagsdragers (die de laatste jaren vrij-
ivel uitsluitend in de grote steden van het westen des lands tot 
uiting kioarn) nu ook gedemonstreerd werd in een klein brabants 
dorp. Twee avonden en een groot deel van de nacht woedde im
mers een kvmplete veldslag tussen de jonge bewoners van St IVil-
lebiotd bij Bieda en een zwaar versterkt leger van politiemannen 
die met traangasbomrnen en ander « grotestadsrnateriaal > poog
den de orde te handhaven. De aanleiding tot deze rel was eerder 
onbeduidend : de arrestatie van een dronken man, gevolgd door 
het protest van een greep cafébezoekers. Maar de algemene agres
sie die zic't daarop van enige honderden dorpsbeuViieis meester 
maakte, wees op diepere ooi zaken. Inderdaad is St. Willebrord 
een van de moeilijkste probleemdorpen in Nederland, waar zich 
ook in het verleden, onder andere tijdens de oorlog, toestanden 
afspeelden die in overig Nederland niet zijn vcvr te stellen. Het 
plaatsje vormt min of meer een enklave in het lustige West-Bra-
bant.doordat de bewoners afstammen vair Spaanse en franse fa
milies, die zich hier enige eeuwen geleden vestigden. Smokkelanj, 
stropen en de leur der shandel vormden tot voor kort de hoofd-
middelen van bestaan. Een industrializalieplan werd na de oor
log uitgewerkt, maar het bleek vnmogelijk de mensen van St Wil
lebrord te bewegen in groten getale naar de fabrieken vlak hij 
huis te komen werken. Liever trokken zi] met aiUobu'ijes naar de 
haven van Rotterdam, terwijl werkkracliten van elders dienden 
te worden aangevoerd om de bedrijven in hei dorp aan de gang 
te kunnen houden. Sociale werkers en de geestelijkheid hebben 
zich jarenlang zwaar ingespannen om de vereiste slruktwele wij 
ztgingen tn de meniahteit van de bevolking lol stand te brengen. 
Maar het heeft steeds ontbroken aan werkelijk grote steun en 
middelen vamuege de regering. Daaivver kan men bittere klach
ten vernemen bij degenen die zich het lot van de St Willebrorders 
hebben aangetrokken. Enkele zoeken geleden nog klaagde de bur
gemeester dan de kredieten die gegeven worden om de werkloos
heid te bestrijden, slechts voldoende zijn om vijf mensen gedu
rende enkele weken werk te bezorgen. Als men weet dat niet min
der dan 37 per cent-van de bevolking werkloos is, zal men begrij-

. pen.dat dit probleemdorp alleen maar verder en verder achter
uitgaat. En dan is het ook verklaar baar dat een Kmbeduidende 
dionkernansrel uitgroeit tot een ofjsland die herinnert aan de 
gebeurtenissen van twee jaar geleden tn Amsterdam. Het ware 
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te hopen dat onder druk van de huidige moeilijkheden nu eens 
een gioot projekt tot stand kwam om St Willebrord niet langer 
te laten achterblijven. Dat zou ontwikkelingshulp in eigen land 
betekenen ! 

Op het politieke front heerst in Nederland de laatste weken 
een zekere rust. Die wordt nauwelijks onderbroken door verkla 
ringen van allerlei slag zoals die regelmatig door diverse partij
kopstukken worden afgelegd. Zo heeft de fraklieleider in de 
Tweede Kamer van de Katholieke Volks-Partij zopas gezegd dat 
de veelbesproken linkse koncentratie nog ver weg is, maar op 
deze uitlating is nauwelijks gereageerd. Misschien wel omdat er 
inderdaad nog een uitzicht is op het samengaan van de meer 
progressief gerichte groeperingen. Met name de socialisten Ixruden 
zich nogal op de vlakte, kennelijk omdat tn hun parlij de tegen
stellingen nog niet zijn uitgekrislallizeerd. Overigens verwacht 
men wel weer een en ander van het eerste kongres der afgeschei
den Radikalen dat dit weekeinde gehouden wordt. Maar mis
schien is hier de wens de vader van de gedachte. Want met nog 
drie jaar voor de volgende verkiezingen voor de boeg lopen de 
Nederlanders niet zo erg warm iKtor politieke verschuivingen. 

Wel is merkbaar een groeiende kontroverse tussen de vakbe
weging en de partijen. Zo werden onlangs voor een belangrijke 
koriferentie betreffende vakbeweging en politiek de drie grote 
kristelijke partijen niet uitgenodigd omdat hun bijdrage aan de 
diskussies van geen belang werd geacht. Dat was een hard gelag 
voor de afwezigen, want de liberale partij, die samen met de 
kristelijken regeringspartij is, kreeg wel inspraak. Samen met o.a. 
de socialisten. 

En nu is er plots een hevige aanval gekomen van de kant van 
de kal\)Ueke bouwvakbond op de regering en de regering'spartijen. 
Volgens de bouwvakkers is de loonpolitiek in Nederland, die dit 
jaar vrijer zou mogen zijn dan vorige jaren, door < partij-poli
tiek in de kiem gesmc^rrd ». In een oplage van honderdduizend 
stuks is een blad verspreid waarin zwaar geschut wordt gericht op 
de KVP en op de vakbondsmensen in deze partij. Het blad bevat 
Kmder andere de foto's van vijf vooraanstaande vakbondsleden die 
kamerlid zijn voor de katolieke partij. Onder de foto's staat : 
« Ook zij gaven de par tijpolitiek de voorrang boven de vrije-loon
politiek en de belangen van de bouwvakarbeiders ». Deze aanval, 
zo kort na de massale bouwvakkers-demonstratie in Den Haag, is 
bij de regering ziuaar aangekomen, al ziet het er nu Krok weer 
niet naar uit dat de konsekwenties hoogst ernstig zullen zijn. De 
onzekerheid binnen de partijen immers verstevigt, hoe vreemd het 
.ook mag klinken, de pozitie van hel kabinet. Want welke partij is 
klaar om in eventuele tussentijdse verkiezingen grote verschuivin
gen lot stand te brengen ? 

Zo werkt de immobiliteit van de een hel behoud van de an
der in de hand. Waarmee nog maar eens gezegd wil zijn dat het 
ook in Nederland niet al goud is wat er blinkt. 



gutt 

nooit 

mit uns 

'(ACO) Ford Motor Company 
[(Belgium) is voor Antwerpen, 
en voor de vlaamse arbeids
m a r k t en ekonomie over he t 
algemeen, van groot belang. 

Het bedrijf heeft een interna
t ionaal afzetgebied, he t brengt 
technologisch-wetenschappeli j k 
sedert vele jaren een eigentijds 
e lement in de vlaamse arbeids-
klasse die lang de stempel van 
haa r agrarische afkomst heeft 
gedragen. 

Dat alles om u duidelijk te 
maken dat we voor Ford Motor 
Company (Belgium) veel 
waarder ing kunnen opbrengen. 
Des te meer spijt he t ons da t 
de raad van beheer van deze 
vennootschap al sedert vele 
Saren gepresideerd wordt door 
een nederlandsonkundige voor
zitter, oud-minister Camilla 
Gut t . 

Het feit dat de voorzitter de 
taa l van de meerderheid van 
di t land niet kent, heeft maan
dag jl. aanleiding gegeven tot 
een taalincident t i jdens de 
jaarl i jkse algemene vergade
r ing van aandeelhouders. 

Een antwerps aandeelhou
der, de heer G.D. De Smet, zei 
da t hij n ie t kan aanvaarden 
da t de vergadering geleid werd 
door een Nederlands-onkundi
ge, wat mutat is mutandis in 
iWallonië ondenkbaar is. Het 
feit dat de door de wet opge
legde teksten en akten van de 
vergader ing telkens ook in een 
nederlandse versie gegeven 
werden of verkri jgbaar waren, 
he lp t deze anomalie niet ui t de 
wereld. 

Zo zat men eens te meer 
midden het taaivraagstuk, en 
midden he t sociaal-ekonomisch 
probleem dat er de kern van is. 
Een Vlaams beheerder, baron 
J . van Luppen, leverde hand
en spandiensten aan de neder
landsonkundige heerserskaste 
en verdedigde Gut t hoogst 
onhandig. Hij gaf een pijnlijk 
voorbeeld van vlaamse onder
worpenheid. 

We zijn er zeker van dat 
Camille Gut t zelf de zaak 
anders zou behandeld hebben 
indien hij begrepen had waar
over het ging. Hij is verre van 
dom, en zijn loopbaan schonk 
hem een cinieke levenswijs
heid die we kunnen waarderen. 

Het helpt echter de harde 
werkelijkheid niet uit de weg, 
dat het Frans in Vlaanderen 
een ekskluzieve taal van de 
groot-kapitalistische kaste is, 
en dat er aan de top van het 
bedrijfsleven kolonialistische 
verhoudingen bestaan die we 
niet kunnen aanvaarden. « Ko
lonialistisch » is zelfs het juiste 
woord niet meer : de grote bel-
gische kapitalistische groepen 
hebben meer ontzag en zijn 
beleefder tegenover Kongole
zen dan tegenover Vlamingen. 
Ze zouden in Kinsjasa of Loe-
boembasjie de taal niet durven 
voeren waarmee ze te Antwer
pen, Gent of Brussel nog dur
ven uitpakken. 

We stellen de zaak hier ec 
te meer aan de orde, niet T «̂  
een taalkundig filologisch h( b 
by, maar als een essentii el 
sociaal-ekonomisch onduldl i 
re aanslag op de welvaart en 
op de gaafheid van onze 
arbeidsgemeenschap. We zijn 
de voogden beu! 
De pers zweeg. 

de 

verdachte 

stilte 
(ACO) De reakties, of beter 

gezegd : het achterwege bli j
ven vatl reakties bij de pers na 
he t taalincident op de algeme
ne vergadering van Ford, heeft 
ons teleurgesteld en tevens 
achterdochtig gemaakt. 

Algemene vergaderingen van 
belangrijke vennootschappen 
worden vrijwel altijd bijge
woond door vertegenwoordi
gers van de financiële pers. 
Ook de algemene vergadering 
van Ford Antwerpen is door de 
financiële joernalisten «ver 
slagen», maar van een taalin
cident maakten ze geen gewag. 

Dat de franstalige financiële 
dagbladen de zaak in de doof
pot stopten, verwondert ons 
niet. «L'Echo de la Bourse», 
de «Agence économique et fi-
nancière» enz. enz. zijn anti
vlaams en door stoffelijke ban
den zeer afhankelijk van de 
grote vennootschappen. 

Maar waarom de ons wegens 
vele redenen simpatieke «F i -
nancieel-Ekonomische Ti jd» 
eveneens het taalincident heeft 
doodgezwegen, begrijpen we 
werkeli jk niet. Het ligt in de 
lijn van het enig nederlandsta-
lig financieel dagblad, te ijve
ren voor de vervlaamsing van 
het bedrijfsleven in Vlaande
ren. Waarom mist het door het 
Vlaams Ekonomisch Verbond 
gepatroneerde dagblad de 
moed, een feit aan te klagen 
dat niet alleen door ons als 
ergerlijk wordt aangevoeld ? 

Alleen «Gazet van Antwer
pen » heeft « la conspiration du 
si lence» doorbroken en ver
meldde lakonisch dat een aan
deelhouder geen genoegen nam 
met he t voorzitterschap van 
een nederlands-onkundige. 

Het is een veel voorkomend 
gebrek van de vlaamse pers 
dat ze veel drukte maakt rond 
taalincidenten van geringe 
draagwijdte, maar doodzwijgt 
wa t er op een hoger niveau 
omgaat. Dat kunnen we niet 
aanvaarden. Wie zo veel plaats 
kan besteden aan de allerlaat
ste kontroleur of ri jkswachter 
die weigert Nederlands te spre
ken, zou minstens evenveel 
ru imte moeten voorbehouden 
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aan taalmisbruiken me t een 
veel grotere draagwijdte. 

J a m m e r genoeg schijnen er 
dan onzichtbare banden te wer
ken en treden er remmende 
elementen van zeer stoffelijke 
aard in aktie. De macht van de 
« h au t e finance» is groot, veel 
te groot ! 

hwakels 
en 
roddel 

(1 d.t.) Het is voor een 
bepaalde pers weer een heer
lijke tijd van roddel geweest, 
de tijd van de aanduiding der 
provinciale senatoren. Bladen 
als « Het Volk » vergastten da
genlang hun lezers op het klas
sieke modderbad tegen de 
Volksunie. Dit is niet nieuw : 
reeds bij de vorige verkiezin
gen was het zo. Toen enkele 
maanden later de «zaak Die-
pendaele» (gelijk men het 
noemde) besloten werd met 
een klinkende vrijspraak voor 
onze senator die men van zijn 
zetel had beroofd, waren de 
kommentaren heel wat klein-
moediger. 

Deze keer heet het dat de 
Volksunie zich heeft «ver
kocht » aan de P.V.V. voor een 
zetel in West-Vlaanderen. De 
aantijging steunt op het loute
re feit dat de westvlaamse pro-
vincieraadsfraktie van de V.U. 
inderdaad één stem te kort 
kwam en dat die stem er van 
ergens (want de stemming in 
de provincieraden is geheim) 
is bijgekomen. 

De heren die deze zaak zo 
druk van kommentaar voor
zien, verzuimen altijd er bij te 
vermelden dat, indien alle par
tijen in de westvlaamse provin
cieraad voor eigen kandidaten 
zouden gestemd heben, de 
Volksunie gewoonweg een ze
tel zou gehaald hebben zónder 
een bijkomende stem van wie 
dan ook. Dat behaagde de 
C.V.P. echter niet : iedereen 
mocht een zetel hebben, behal
ve de V.U. Dies beloofden de 
C.VP..-ers hun stemmenover
schot én de V.U.-zetel aan de 
socialisten. De C.V.P. t rapte 
echter zélf in de val die ze op-
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gezet had voor de V.U. : Leo 
Van de Weghe werd tóch ver
kozen. Men heeft daar een ro
man rond gesponnen van 
« transakties » over verschillen
de provincies en vooral Ant
werpen kwam daarbij ter spra
ke. Maar te Antwerpen heeft 
de Volksunie-fraktie gewoon
weg al haar stemmen geschon
ken aan de eigen kandidaat. 
Dat in ondergeschikte orde 
daardoor een mandaat binnen 
P.V.V.-bereik kwam, heeft met 
de dedektiveroman van bepaal
de joernalisten helemaal niets 
te zien. 

Want dan zouden die joerna
listen maar eens moeten uitleg
gen, hoe dat samen te r i jmen 
is met een duidelijk rezultaat 
van de stemming der brabant-
se V.U.-provincieraadsleden : 
het rezultaat namelijk dat de 
grote P.V.V.-geldschieter Col
lin door de mand zakte. Door 
haar stemmen handig te verde
len op vlaamse kandidaten 
zorgde de Volksunie ervoor dat 
de franskiljon Collin netjes in 
de sloot plonsde. 

Er is echter een duidelijke 
reden voor het groot misbaar 
dat een bepaalde pers heeft 
gemaakt rond de door de 

Volksunie veroverde provin
ciale senaatszetels : het feit 
namelijk dat iedere door de 
Volksunie veroverde zetel de 
moeilijkheden in de traditione
le partijen — en vooral in de 
C.V.P. — onnoemelijk ver
grootte. Want daar de heren 
een daverende elektorale af
straffing hadden gekregen, za
ten ze met het nijpend pro
bleem van het opvissen van 
een veel te groot aantal kandi
daten voor veel te weinig ze
tels. En iedere zetel minder 
verhoogde de spanningen en 
bekvechterijen onder de eigen 
« waarde partijgenoten ». 

En er is een tweede reden : 
met alle middelen — en des
noods met modderspuiteri] ^ 
moest de aandacht van de pu
blieke opinie weggetrokken 
worden ten eerste van het feit 
dat de C.V.P.-top niet eens he t 
vormen van bestendige depu
taties met de V.U. wou overwe
gen en ten tweede van het feit 
dat te Brabant de transakties 
rond de provinciale senaatsze
tels onder meer moesten die
nen om de vlaamse C.V.P.-er 
Van Ackere, gelikwideerd als 
verkozenen van de V.d.B.-lijst, 
in extremis te redden.. . 

f^ 
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Pér'm van het l< t'ijt Wallon en Lagasse van het F.D.F. 
een en al glimlach bij de heropening van het parleinent. De so-
acilistische pers pleegt Périn's glimlach nogal eens als « sardo-

mische grijns » te betitelen. 

UITKIJKEN 
De oude amerikaanse dokter Peck die sinds hij gepen

sioneerd is boekenschrijver is geworden — en al een paar 
merkwaardige dingetjes heeft « gepleegd » — poemt de 
Bijbel steeds « het goede boek ». Een uitspraak die beves
tigd wordt als men zich, hoe dan ook, en naar aanleiding 
van allerlei gegevens, het woord van Kristus in het Evan
gelie herinnert : « Zie, Ik zend u als schapen tussen de 
wolven. Weest dus omzichtig als slangen en argeloos als 
duiven. Neemt u in acht voor de mensen ». 

Een waarschuwing die zeer velen, en al heel vroeg heb
ben gehoord of gelezen. Maar ook een waarschuwing die 
slechts moeizaam tot ons doordringt : bijna iedereen ver
langt immers in goede trouw en vertrouwen met de ande
ren samen te leven. En ten slotte verlangt zelfs een « be-
roeps-bedrieger > dat ten minste de anderen een dergelijk 
verlangen behouden. Het is de voornaamste voorwaarde 
voor zijn beroepsleven. 

Uit zijn verre jeugd herinnert Nemrod zich wel dat de 
vertaling die toen werd gebruikt een of andere predikant 
moeilijkheden bezorgde : « sluw zijn als de slangen » heeft 
inderdaad een onaangename bijtoon. Het klinkt nogal min
derwaardig. Die predikant las natuurlijk te weinig latijn, 
w^ant daar staat sinds eeuwen « voorzichtig > en zeker te 
weinig het oorspronkehjke grieks, want daar staat inder
daad « bedachtzaam, nadenkend, omzichtig ». M.a.w. het 
tegenovergestelde van « oppervlakkig, gedachtenloos, zor
geloos >. En wat wij wel goede trouw willen noemen is 
vaak meer verwant met oppervlakkige gedachtenloosheid, 
dan met bedachtzame en kritische zin. Vertrouwen willen 
hebben in de medemensen, en dan vooral in dingen waarin 
het eigenbelang of het groepsbelang zich zo sterk doen 
gelden, betekent niet dat men niet moet uitkijken. Misschien 
niet altijd met de angst van het opgejaagde dier, maar wel 
met de zorg van iemand die zijn ervaringen weet te ver
werken. Met het inzicht van iemand die niet tevergeefs 
heeft geleefd en oud is geworden (of ouder is geworden, 
voor wie meent eeuwig jong te blijven). 

Die ervaring is als het ware gekristallizeerd in een oud 
Indianenverhaal : in Colorado kwam ee;i Indiaan met het 
geweer op de schouder in een winkelzaak en vertelde aan 
de winkelier dat hij een ree had geschoten. Die ree wilde 
hij ruilen voor whisky. Op de vraag waar de ree was, gaf 
hij ten antwoord : « Ga hier het straatje uit tot ge aan een 
hekken komt. Doe dat open en ga over het veld en klim dan . 
over de haag. Daar staat een grote eik. De ree hangt aan 
de eik ». De Indiaan kreeg zijn whisky. De volgende dag 
komt de Indiaan terug in de winkel en wordt uitgescholden 
want er was geen ree. De Indiaan verdedigt zich : « Hebt ge 
het straatje gevonden ? » — « Ja :̂ . •— « Hebt ge het hekken 
gevonden ? > — « Ja ». — « Hebt ge de eik gevonden ? > — 
« Ja. maar niet de ree l •» — « N u dan, wat wilt ge nog 
meer : ik heb u drie waarheden gezegd en slechts één leu
gen — dat is nog niet zo slecht voor een Indiaan ». 

Wie met enige aandacht het openbare en politieke leven 
volgt en niet ongevoelig is voor de ervaringen van het per
soonlijke leven, kan de droge humor van de Indiaan wel 
•waarderen. Was het maar zo dat voor elke leugen drie waar
heden werden verteld ! Dit is beslist geen oproep tot een 
algemeen wantrouwen, want ook daarmee is het niet v> 
aangenaam te leven ! Het is echter wel een ilkistrali^ van 
die zo onmisbare bedachtzame, kritische zin. Mensen kun
nen, wat een geluk !, inderdaad betrouwbaar zijn, maar 
waar persoonlijke en groepsbelangen zich doen gelden is 
« uitkijken » het begin van elk nuttige « oppozitie ». 

NEMROD. 

(-)R 
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Van bij haar ontstaan heeft de V.U. (die zich zogenaamd 
enkel om « taai-problemen » bekommert) gepleit voor 'n her
waardering van de streekekonomie. Steeds opnieuw heeft zij 
gestreden tegen een onbillijke voorrang voor Wallonië, waar
van zij de moeilijkheden niet wil ontkennen, moeilijkheden 
die echter op een objektieve wijze moeten gemeten worden. 
Zeer heftig heeft zij zich verzet tegen een volkomen oneko-
nomische en onsociaie overheveling van binnen- of buiten
landse bedrijven ten koste van de nationale welvaart. 

Verre van ekstiemistisch te zijn, werd 
en wordt deze houding bijgetreden o.ra. 
door de Ekonomische Raad voor Vlaan
deren, zoals m een vorige bijdrage 
reeds aangestipt. De E.R.V. wees in een 
recent memorandum op het feit, dat de 
huidige en de toekomstige arbeid=,over-
schotten als het fundamenteel kriteri-
um moeten beschouwd worden bij de 
opmaak van een streekbeleid. Dit is een 
zeer belangrijk standpunt, dat met ge
noeg onder de ogen van elke Vlaming 
kan worden gebracht. Immers spruiten 
hieruit vérstrekkende besluiten, voort. 
Met als voorbeeld de provincie Limburg 
waar zowel het huidig als het toekom
stig arbeidsoverschot zeer groot is, 
moet het ekonoinisch beleid van de toe
komstige regering op deze faktoren 
steunen. Dit wil zeggen, dat bv. Lira
burg een absolute voorrang moet genie
ten in alle gunslmaatregelen en in elk 
regionaal ekonomisch plan. Niettegen
staande de druk van buiten of van bin
nen, het geschreeuw van waalsc vak
bonden of het gekuip van brusselse 
iincmciegioepen 

Zeer terecht heeft de E.R.V. geoor
deeld, dat zulke houding niet mogelijk 
is wanneer de regering een unitair eko-
noraisch departement omvat, zonder de 
aanstelling van een staatssekretaris 
voor Regionale Ekonomie voor elk der 
twee landsgedeelten. Een steeds groter 
aantal ekonomisten en bedrijfsleiders 
zien inderdaad m, dat Wallonië andere 
problemen heeft dan Vlaanderen en dat 
objcktiviteit dringend geboden is bij 
het beleid voor elk dezer streken Hier
bij spreekt het vanzelf dat de noden 
van een streek die van de andere niet 
mogen vergroten en dat maatregelen, 
die getroffen worden ten voordele van 
de Waalse gewesten, noodzakelijke in-
giL,pen m Vlaanderen niet mogen ver
hinderen. 

Wij moeten hier met meer herhalen, 
dat Vlaanderen een werkelijke achter
stand kent, zowel op het gebied van de 
produktie als op dit van het inkomen 
en de werkloosheid. En de uitzonde
ring Antwerpen (dat toch maar op de 
derde plaats komt, na Brussel en Luik!) 
mag de ellendige toestanden niet doen 
vergeten in de Westhoek, de streek van 
Oudenaarde, de Kempen en Limburg. 
Een 50/50-verdcling, zoals ook hier de 
nefaste belgische traditie het wil, is dan 
ook uit den boze en moet met kracht 
verworpen worden niet alleen door de 
vlaamsgezinden, maar door iedereen 
dic de sociaal-ekonomische problema
tiek objektief wil /icn 

Wij verheugen ons er dan ook om, 
dat dergelijke stellingen die door de 
V.U. sedert jaar en dag worden vcide-
digd, bijgetreden worden door een ge
zagvol lichaam als de E R V. 

Er rijst echter een zeer belangiijk 
probleem, eens dat men zich akkoord 
stelt over de objektivering van de 
streekekonomie. En het is de « Finan-
cieel-Ekonomische Tijd » die daar de 
aandacht op gevestigd heeft. Het gaat 
er namelijk om, te weten welke en hoe
veel groeipolen in aanmerking komen 
Het gaat niet op in de schaduw van el
ke kerktoren een fabriek op te richten. 
Het gaat evenmin op, industrieterrei
nen aan te leggen en er vreemde inves
teerders naartoe te lokken voor vesti-
gmgen die na enkele jaren onleefbaar 
blijken te zijn. 

Waar het op aan komt (en dat is een 
standpunt dat ook door de V.U. klaar 
en duidelijk werd omschreven in haar 
Tienjarenplan en in haar verkiezings
programma) is, dat de belgische dag-
in-dag-uit-politiek van versnippering en 
improvizatie vervangen wordt door een 
wetenschappelijk opgevatte planning, 
die de sociaal-ekonomische streek 
Vlaanderen, binnen het kader van de 
europese gemeenschap, doelbewust in 
de richting stuwt van verantwoorde 
ruimtelijke ordening, ook op zuiver 
ekonomisch vlak. 

Daartoe mo.-tp- groeipolen en 
krachtvelden op objektieve wijze aan
geduid en omschreven worden, terwijl 
sekundaire en tertiaire polen in aan
merking komen voor minder zware in
vesteringen. Voor wat Vlaanderen be
treft is het duidelijk dat slechts ten 
hoogste vier krachtvelden als zware 
groeipolen in aanmerking kunnen geno
men worden : Brugge, met de as naar 
Zcebrugge, Gent met de kanaalzone 
naar Terneuzen, Antwerpen met heel 
zijn enorme industriezone, en de Al-
bertkanaalzone in de antwerpse en de 
limburgse Kempen. Daarbij komen de 
ontwikkelingspolen van eerste en twee
de orde. De kaart van de ontwikkelings
gebieden zoals ze door de vorige rege
ringen werd opgemaakt, biedt een 
schoolvoorbeeld van onwetenschappe
lijke, onekonomische en verwarde ver
snippering Dergelijke metode zal na 
verloop van tijd veel ernstiger nadeel 
toebrengen aan de welvaart van de 
volksgemeenschap dan een redelijke en 
beperkte pendel naar de grote kracht
velden, die trouwens op een betrekke
lijk kleine afstand liggen van elkaai en 
van de \\r,ongebieden der werkncmcis. 

In die zin kunnen wij akkoord gaan met « De Tijd », waar 
deze schrijft dat Vlaanderen duidelijk moet zien waar het 
heen wil en dat men tot een werkelijke konsensus moet komen 
die verder reikt dan het berekenen van arbeidsoverschotten. 
De door de [.R.V. voorgestelde staatssekretarissen voor Eko
nomie moeten dan ook een werkelijke bevoegdheid bezitten, 
en de macht hebben, zogenaamde « nationale » oplossingen 
te verwerpen indien deze niet stroken met de belangen van 
hun Vlaamse of waalse streek, die inderdaad fundamenteel 
verschillend zijn 
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HUMOR EN VERKIEZINGEN 
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We hebben de jongste weken reeds een paar maal fo
to's geplaatst over de wijze waarop onze propagandisten 
aan humor deden in de verkiezingskampanje. Onze le
zers schijnen de smaak te pakken gekregen te hebben 
en stuurden ons nog enkele foto's over hetzelfde onder
werp, variërend van (letterlijke) « rioolliteratuur » over 
netjes bijgewerkte blanco-bordjes naar de spontane hu-
mor van het Spaarbank-jochie dat over de verkiezings
schutting heen naar de toekomst kijkt. 
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R A S S E N -
P R O B L E M 
De rassentegenstellingen blijken niet langer een noordamerikaans probleem al

leen te zullen blijven. Ook in Europa doen zich simptoinen voor van rassentegen

stellingen waarmee niet alleen de anti-zionistische strekkingen in de zuivering 

in Polen bedoeld zijn, waar men trouwens niet helemaal van een rassentegenstel

ling kan spreken. Het is ook zo dat de poolse staatsleiding tans op een mildering 

van het anti-zionisme schijnt aan te sturen, temidden van de fraktiestrijd die 

Zich binnen de poolse konimnnistische partij afspeelt. 

Het incident dat zich echter met een lid van het britse konservatieve schaduw-

kabinet heeft voorgedaanwijstop de ernst v/h probleem, zoals het zich in Enge

land aftekent. Ook zijn uitsluiting uit dit kon.fervatief schaduwkabinet door een 

geschrokken partijleiding wijst op de stijgende spanning. 

Tijdens een toespraak deed inderdaad 
een lid van het schaduwkabinet een 
aanval in regel op de immigratiepolit iek 
van de opeenvolgende bri tse rege
ringen. Hij sprak van een natie, « die 
haar eigen begrafenisondernemer 
word t » en had het verder over « de 
v\aanzin om ongehinderd de kleurlin-
gcninvazie uit de landen van het Geme
nebest \ e r d e r toe te laten ». De rede-
naiW" illustreerde zijn betoog met nogal 
krasse voorbeelden, die er alle op neer-
kwêimen dat hele wijken en s t raks he
le gemeenten in Engeland meer kleur
l ingenbewoners dan blanken zullen tel
len. 

Deze toespraak werd gehouden kor t 
vóór de behandeling in het par lement 
van nieuwe wetsvoorstellen ter bescher
ming van de inwijkelingen uit het Ge
menebest . Sinds geruime tijd werd 
nochtans van bepaalde konservatieve 
zijde aangedrongen op de beperking 
van de immigratie uit de Gemenebest-
landen. Het is namelijk zo dat de bur
gers van de Gemenebestlanden aan zeer 
weinig voor^i ^.arden tot i."wijking in 
Engeland onderworpen zijn, op grond 

van het l idmaatschap van hun land van 
herkomst bij het br i tse Gemenebest . 

De leiding van de konservatieve par
tij was nogal geschrokken van de reak-
ties op deze toespraak en dwong feite
lijk de man, die deze kei in de kikvor
senpoel gooide, tot ontslag uit het scha
duwkabinet . Daarmee is de kwestie na
tuurl i jk niet opgelost, ze is integendeel 
scherper dan ooit gesteld. Het aantal 
kleurlingen in Engeland is de laatste 
ja ren sprongsgewijs gestegen en da t 
schept onvermijdelijk problemen van 
samenleving. Ook in een aantal westeu-
ropese landen stelt men een stijging 
van ingeweken zuiderlingen en kleur
lingen vast. Hier en daar tekent zich 
reeds een zekere diskriminat ie op grond 
van de huidskleur af (doch vaak ook 
om andere redenen, bij vb. alleen als 
gevolg van wrijvingen in de gewone om
gang, het ontspanningsleven enz.). Het 
incident Powell en zijn achtergrond in 
Engeland toont aan dat er een rassen-
probleem groeit in West-Europa, waar
bij het wel eens delikaat zou kunnen 
worden van hieruit over 't noordameri
kaans rassenvraagstuk te gaan oorde
len. 

Soldaat Vi Van Ung, 18, werd in de noordvietnamese provincie San La tot held 
uitgeroepen : hij schoot met een geweer een amerikaans vliegtuig neer. Maar hij 

geeft voor zijn genoegen de voorkeur aan pijl en boog... 

DEZE WEEK JiV DE WERELD 
• Zuidafrikaanse Boeing neergestort bij Windhoek : 123 doden en 6 overle

venden. 

• Bonn overweegt verbod van de S.D.S. (Socialistische Studentenvereniging) 

na de talrijke betogingen naar aanleiding van de aanslag op Dutschke. 

• Schramme-huurtingen uit Rwanda naar Europa gerepatrieerd met instem
ming Kongo-Kinshasha. 

• Dubcek pleit voor demokratie binnen de partij doch verzet zich tegen de 
oprichting van oppozitie-partijen. In Polen tekent zich een fraktiestrijd af 
in de partij. 

• Te Moskou ondertekenen de Sovjet-Unie, de Verenigde Saten en Engeland 

een hulpakkoord in de ruimtevaart. Ook andere landen kunnen dit akkoord 

bijtreden. 

EEN 

JAAR 

Op 21 april jl. was hel een jaar gele
den dat het leger in driekenland naar 
de macht greep en daarhij niet alleen 
de p(jlitieke leiders, doch ook de monai-
chie \erraste. De/e verjaardag viel sa
men met (iriekenlands groot.ste kerke-
lilk fee.st. het ortodokse paasfeest. 

Een jaar na de greep naar de macht 
is het Westen, dat aanxankelijk weiger
achtig stond tegenover de/e nieuwe mi
litaire diktatiuir, bijgedraaid en is di
plomatieke erkenning gevolgd. Men ziel 
er in het Westen blijkbaar ook geen gat 
in en vermits driekenland een lidstaat 
is van de XATO, wordt een scherpe af-
wii/ing van het nieuwe regime tamelijk 
moeilijk, vooral vanwege een organi/a-
lie die zich in dit gebied van Europa 
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uiterst kwetsbaar acht, niet alleen we
gens de nabijheid van de Sovjet-Unie en 
de andere komnuinistische staten, doch 
ook als gevolg van de C> prus-rivalileit 
van Griekenland met de andere NATO-
staal, Turkije, om van hel Midden-Oos
ten niet te spreken, dat voor als na een 
kruitvat blijft. 

lir heerst niettemin een grote dubbel
zinnigheid in de verhouding van het 
huidige Griekenland met de NATO-lan
den, om niet te zeggen onverschilligheid 
vanwege het Westen voor de werkelijke 
verhoudingen. Het Westen verwekt 
sterk de indruk zich bij de toestand neer 
te leggen op voorwaarde dat de nieuwe 
griekse leiders maar gewillig hun NA
TO-verplichtingen nakomen. Daarin 

heeft zelfs de putsch van Konstantijn en 
zijn ballingschap weinig verandering 
gebracht, ook omdat de vorst op zijn 
beurt een dubbelzinnige houding aan
neemt. Daardoor is het verklaarbaar dal 
hij min of meer konlakt met de kolonels 
te Atene behoudt terwijl hij anderzijds 
benaderd wordt door griekse politieke 
vluchtelingen, die dezer dagen hun ver
eniging overwegen en uit deze vereni
ging een griekse regering in balling
schap /ouden willen zien groeien. Deze 
regering in ballingschap zou dan de om
verwerping van de militaire diktatuur 
moeten voorbereiden. Desnoods met ge
weld. Het is nochtans de vraag of de 
Grieken zelf bereid zijn, zich in een 
eventuele strijd te werpen. De apatie, 
waarmee de bevolking een jaar geleden 
de putsch slikte en de nog grotere apa
tie waarmee ze de mislukte putsch van 
de koning over yich liet heen gaan, 
wijst alvast niet op grote geestdrift om 
de strijd aan te gaan. 

Dit is verklaarbaar door de repressie, 
die hel militaire bewind van meetaf 
heeft gehuldigd, hoewel het gedurende 
een zekere tijd vooraanstaande politici 
en publicisten van het oude regime ver
klaringen liet afleggen, die aan duide
lijkheid niets te wensen over lieten. 
Maar hel is opvallend, dat alleen de zeer 
gezagvolle prominenten van een zekere 
(sterk gekontroleerde) vrijheid genieten 
terwijl zeer velen' achter slot en gren
del of in de afzondering van eilandk«m-
pen monddicht werden gemaakt. Men 
kan dus stellen dat ook vanwege de 
nieuwe bewindvoerders een zekere dub
belzinnigheid wordt gehuldigd, niet al
leen uit behoefte om zich tegenover het 

buitenland als minder diktatoriaal uit te 
geven dan men werkelijk is doch ook 
als taktiek : niets werkt uithollender op 
een tegenstander dan een politiek die 
vandaag wit zegt en morgen zwart, die 
vandaag anti-regeringsverklaringen tole 
reert en ze morgen bestraft. Deze tak 
tiek hebben de griekse kolonels, die hel 
voor het zeggen hebben, tot nog toe zeei 
handig toegepast. 

Ogenschijnlijk heeft ook de nederlaai 
van Griekenland in het geschil om C\ 
prus met Turkije het militaire regime 
van Atene niet aangetast. Er is wel onl 
goocheling doch de militaire bewind 
voerders hebben ter zake het zekere 
voor het onzekere genomen en lievei 
een verwijdering van Cyprus geduld 
dan een verwijdering van de NATO 
bronnen. Ten slotte moet men ook vast
stellen dat de grieks-orlodokse kerk 
zonder van geestdrift over te lopen, 
zich tot op heden ook van vijandige 
verklaringen en houdingen tegenover de 
militaire junta onthield en op officieel 
niveau samenwerking niet weigert. 

Het gegoochel met een nieuwe « d e 
mokratische » grondwet en de tegen 
strijdige verklaringen en maatregelen 
tegenover politieke gevangenen zijn 
twee andere kenmerken van dit mili
taire bewind. Hoe men er ook tegenover 
staat Griekenland is lans in een uiterst 
rechts regime vervallen na het riziko 
van een uiterst links experiment te heb
ben gelopen. De bundeling van het ver
zet, pas nu begonnen, zou pas de eerste 
ernstige bedreiging voor de junta kun
nen uitmaken. Een beslissende rol 
schijnt de griekse monarchie niet meer 
te zullen spelen. 
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PRAVDA-NIEUWS 
In 1967 is volgens de Pravda 

de produktie van suikerbieten, 
van aardappelen en van groen
ten vooruitgegaan. Maar de 
graanproduktie ging met 
25.000.000 ton achteruit. Dat is 
een vermindering van 14 % en 
een terugvallen op de op
brengst van 1962. De leveringen 
aan de staat gingen echter met 
23 % achteruit en waren niet 
hoger dan in 1956. 

Vergeet daarbij niet dat op 
die 11 jaar de bevolking met 
40 miljoen is aangegroeid. De 
oude kommunistische leuze 
« brood, vrede en vrijheid » is 
in elk geval ook daar nog niet 
voorbijgestreefd. 

TOPAZ 
Nu het parijse weekblad «Le 

Canard enchainé » en een paar 
engelse weekbladen nog meer 
sensationele onthullingen aan
kondigen gaat de aandacht op
nieuw naar het boek van de 
joods-amerikaanse schrijver 
Uris die vorig jaar een roman 
schreef onder de titel «Topaz». 
Dit boek is overduidelijk een 
sleutel-roman, d.w.z. dat figu
ren van het verhaal gemakke
lijk herkenbaar zijn. Over de 
nieuwe en verdere onthullin
gen schrijft uw krant wel in 
een of andere zin. Wat in om 
het even welke krant wel zal 
vergeten'worden is, dat er al 

Aanplakbrieven in de buurt van Hanoi zetten de noordvietna)}ie^cn aan wi veriwogae strijdvaar
digheid en tot opgedreven inspanning in landbouw en nijverheid. 

maanden een ernstige aandui
ding is, een soort bevestiging 
van het « ongelooflijke » spio
nageverhaal : geen enkele fran

se uitgeverij heeft het aange
durfd de vertaling van het boek 
van Uris op de franse boeken
markt te brengen. 

HEINZ NORDHOFF 
Uitvinders zijn minstens *i belangrijk 

ah veldheren, en industriëlen hebben vaak 
meer, veel meer machl en invloed dan uiter
lijk gezien belangrijker politieke figuren. 
Maclit en invloed die inderdaad soms een 
echt gevaar kunnen betekenen voor het 
maatscliappelijk leven, maar die evenzeer 
uiterst gu7istig kunnen werken. De ekono-
mische en industriële veranderingen van de 
laatste honderd jaar zijn ten minste zo be
langrijk geweest voor onze levensiuijze als 
de veranderingen die onder invloed van 
velerlei vormen van sociale en politieke be
wegingen tot stand zijn geh\>men. Immers 
omdat er geproduceerd werd, en overvloe
dig werd geproduceerd, moest ook de gele
genheid tot verbruik vergroot worden. 
M\}esten de wedden en lonen stijgen en 
veranderde en verbeterde in een bepaalde 
zin ook het fociale samenleven. Een volk 
dat gi\3te be'drijfsleiders bezit, kan met 
méér vertrouwen de toekomst afwachten 
dan een volk dat alleen maar grote poli-
tiekers of bekwame •militairen heeft. 

In de tweede week van april stierf een 
groot bedrijfsleider, die een onberekenbare 
betekenis heeft gehad voor de icederop-
bouw van zijn land en volk : Heinz Nord-
hoff van de « Volkswagenwerke » in Wolfs
burg. Hij was de Ajon van een bankier te 
Hildesheim en werd geboren juist het jaar 
voor de eeuwwisseling. Toch diende hij 
nog tijdens de eerste wereldoorlog lang ge
noeg om schotwonden te krijgen in de twee 
knieën. Een zeer jonge oudslrijder ! In de 
verwarring en vooral in de ellende van de 
eerste jaren na deze luereldoorlog — de 
-Medselblokkade o.a. duurde nog lot mid
den 1919 — werd het 1925 vóór Heinz aan 
de polytechnisclie unix>ersiteit te Berlijn 
zijn ingenieurstitel behaalde. 

Nordhoff vond zijn eerste werkkring bij 
de jonge duitse liichtvaarliiidualric te Mini-
chen als tekenaar. Vanaf 1929 iverd hij ver-
koopsdirekteur bij Opel, zelf een filiaal 
va7i de amerikannse General Motors. Dit 
werk gaf hem de gelegenheid naar de Ver
enigde Staten te reizen en daar de ameri-
kaanse produktieiuijze te bestuderen. Uit 
deze nuchtere gegevens blijkt al dat in die 
tijd ook Nordhoff tevreden moest zijn met 
het xuerk dat hij krijgen kon, al waren, dit 
dan belangrijke posten. De tijd..<j7nslniidig-
heden, de ekonomische krizis vooral, lieten 
hem niét toe al zijn bekwaamheden als in-
genieur en bedrijfsleider te tonen. 

In 1940 kreeg hij zijn eerste grote op

dracht : Opel (nog eens : een filiaal van 
General Motors!) had in Brandenburg de 
grootste vrachtivagenfabriek gebouwd van 

" gdhs Europa. Een uilerst belangrijke oor
logsindustrie ! h\>rdhoff kreeg hiervan de 
leiding. Hij deed zijn werk uitstekend en 
produceerde gedurende de oorlogsperiode 
3.000 tot 4.000 kamions per maand voor de 
duitse Wehrmacht. Steeds weigerde hij lid 
te worden van de NSDAP (iets wat niet zo 
heel velen deden!), maar de bezetters, en 
x,t)or hem waren dat konkreet de Verenigde 
Staten, beslisten dal hij tijdens de nazi-
tijd een al te hoge rang had bereikt om 
nog enig ander loerk te mogen verrichten 
dan eemXiudige handenarbeid. 

De engelse bezetters bleken toch wel eeii 
menselijker en juister inzicht te hebben : 
zij haalden Nordhoff er toe over naar hun 
zone te komen om te trachten de auto-pro-
duktie en de werkgelegenheid opnieuw op 
gang te brengen in het gebied van Wolfs
burg in Neder-Saksen. In 1948 nam Nord
hoff niet zonder bedenkingen deze laak op 
zich. Wat hem juist te wachten stond kon 
hij inderdaad K>nmogelijk berekenen. Maar 
ook de Efigelsen zouden deze begaafde 
overwonnene beslist die opdracht niet heb
ben gegeven als ze maar hadden kunnen 
vermoeden dat Iiun eigen autoproduktie 
hierdoor later van de exportmarkten zou 
wordeix verdreven. 

Wolfsburg was toen niet veel meer dan 
een gehucht; nu Heinz Nordhoff aan een 
hartaanval gestorven is, telt liet 85.000 in-
ii\>iif)s eii is liet de thuisbazis voor de be-
lanpijlisle duitse industrie. Twintig jaar 
lalrr zijn er filiaal-bedrijven over de ge
hele wereld, tot in Afrika en Australië toe. 
Weldra zal de 14.000.000ste Volkswagen af
gewerkt worden. Nordhoff is de grote be
werker van dit alles door zijn toeiuijding 
ril '.ijII x'iiiilu-iiiiis, zow£l voor icat het pro
duceren nis jioor wat het verkopen betreft, 
en zijn- eindeloze werkkracht. Vóór de 
Volkswagenxoerke op oorlogsfnoduktie over-
schakelden hadden slechts 210 wagens de 
{al/riek verlaten. Toen Norhoff de leiding 

nam was 60 t. h. van liet bedrijf verwoest. 
Hij gal aan de xeederopbouxv en de bloei 
van « ://'; » bedrijf (dat nooit zijn eisen- -
dom xuas!) letterlijk zijn leven : als 69-
jarige zou hij einde 1968 het bedrijf over
laten aan Kurt Lotz. Toen hij i sneuvelde » 
was de opvolger gereed. 

N. 

Zij wisten wel dat dit ver
haal uiterst onaangenaam zou 
zijn aan de prezident en aan 
zijn omgeving. Zeker na het 
geval Philby mag geen ernstig 
en eerlijk mens nog de moge
lijkheid uitsluiten dat sovjet-
spionnen doordringen tot in de 
hoogste sferen van de wester
se machten. 

STAATSTRUST 
In Frankrijk bestaan meer 

dan in dit land staatsmonopo
lies. De meest bekende is wel
licht die van de tabakproduk-
tie en verkoop. Er bestaan daar 
ook staatstrusts, bv. de petro-
leumtrust E.L.F. Deze trust 
lanceert tegenwoordig een « hy
per »-produkt. Met een reuze-
reklame zoals elk ander kapi
talistisch bedrijf. Belangrijker 
schijnt het wel te zijn dat deze 
trust bij de verkoopaktie die 
nu gevoerd wordt, weer eens 
zoals elke andere kapitalisti
sche trust, gebruik maakt van 
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financiële macht en drukking»* 
middelen. Deze macht en deze 
drukking doet zich vooral gel
den in de verschillende sekto
ren van het genationalizeerde 
bedrijf Renault... 

PAX-PRIESTERS 
In de meeste oosteuropese 

landen bestaat de « Pax-bewe
ging » waarin de katolieke prie
sters verenigd zijn die zo ver 
mogelijk met dé bestaande 
staat willen samenwerken. 
Over de Fax-priesters in Tsje-
choslovakije verscheen nu bij
na konfidentieel het bericht 
dat deze organizatie sinds de 
omwenteling in volle ontbin
ding zou zijn. Hun minister 
van volksgezondheid. Plojar 
heeft in elk geval al zijn mini
sterie verloren. 

DOODGEZWEGEN 
AANSLAG 

De direkteur-generaal van 
het blad « Nice-Matin » te Bas-
tia (Korsika) was het ontwerp 
van een plastiekaanslag. Daar
over verscheen niets in de pers. 

Er is een stilzwijgen dat'ver-
denkingen bevestigt. 

i 
PAL EN SECAM 

Voordat enkele jaren gele
den generaal de Gaulle de zaak 
van de kleurentelevizie tot een 
staatszaak maakte, waren de 
franse en duitse producenten 
reeds van zin, onderling ak
koorden te sluiten om de kon-
kurrentie te beperken en de 
markten te verdelen. Toen be
sliste de generaal dat Europa, 
tot aan de Oeral, alleen maar 
heil kon vinden in het SECAM-
sisteem. Iedereen weet dat het 
een glorieuze mislukking werd. 
Zelfs de Russen blijken nu niet 
meer zonder meer dit sisféém 
over te nemen. 

Het duitse sisteem PAL heeft 
het gewonnen tot in de Oost
bloklanden toe. De industrië
len van de « Compagnie Fran-
§aise de Television » en de « Al-
gemeine Elektrizitat Gesel-
schaft » hebben nu een nuch
ter en zakelijk akkoord geslo
ten tot samenwerking en we
derzijdse verkoop van eikaars 
sisteem. 

Terwijl er maar geen schot kwam in de besprekingen tussen 
Amerikanen en Noordvietnamezen, bleef de oorlog in het Zuiden 
onverminderd voortduren. Vietkotig-fosfoorgranaten ontploffen 

in een amerikaanse munitieopslagplaats nabij Pleiku. 
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In juni van dit jaar zou Ernest Van der Hallen 70 geworden zijn, en begin 
van dit jaar was het twintig jaar geleden dat hij stierf. Veel te vroeg, niet
tegenstaande een wankele gezondheid. Veel te vroeg^ mede door de gevol
gen van een onmenselijke repressie die ook hem niet spaarde en die hem 
alleen sloeg omwille van zijn zuiver vlaams idealisme en om niets anders. 
Het was dit idealisme, dat zijn hele leven getekend had; als raajisman en 
leider der jeugd en als kunstenaar. 
Geen e?ikele generatie kan aan Ernest Van der Hallen voorbijgaan zonder 
hem te herdenken, wanneer zij zich bezint op de levensidealen die hij nit-
droeg. Deze herdenking en dit in ere houden van zijn gedachtenis dient 
geen romantisch gedweep te zijn, maar een in de diepte grijpend inzicht in 
de essentie van zijn religieuse en nationale overtuiging, en tevens een be
grip voor de omstandigheden en een dankbaarheid voor de schone tiomu 
en het onbaatzuchtig offer. Er wordt vaak gesproken over kontinuïteit en 
over non-konformisme. Deze kontinuïteit ligt niet zozeer in de uiterlijke 
vormen — al is een levensstijl steeds uitdrukking van een geestelijke in
houd en moet ook hier een zeker verband te vinden zijn — maar wel in de 
aanvaarding en beleving van een gedachte en overtuiging, die in bijko
mende zaken mag afwijken van gisteren, maar die de essentiële kern onver-
minkt overneemt en bewaart. En dit non-konformisme ligt evenmin in het 
uiterlijke : kleding of terminologie, maar in een geest van bestendig ver
zet tegen vewlakking, « Vermassung » en mode-naloperij. 
Voor deze geest van non-konformisme en voor deze kontinuïteit met de 
zuiverste hem der vlaamse beweging weze Ernest Van der Hallen simbool 
en bindteken, nu en moigen. Zijn leven en zijn werk, dat wij hierna in het 
kort en onvolledig schetsen, weze daarom een aansporing om een der 
schoonste en zuiverste figuren uit onze nationale beweging beter te le
ren kennen. 

Het grafmonument voor Ernest van der Hallen (tekening van F. Bogaerts). 

Ernest Van der Hallen werd op 2 ju
ni 1898 te Lier geboren, als zesde in een 
kroostrijk gerin van negen kinderen, 
w ^ r v a n er drie jong stier\en. De vader 
was afkomstig uit Opgrimbie, in Lim
burg. Hij was als officier gekazerneerd 
te Lier en huwde er met een Lierse. 
Nest studeerde aan het St. Gummarus-
kollege. In 1914 vluchtte de familie naar 
Frankrijk maar keerde in 1915 reeds 
over Engeland en Nederland naar huis 
terug. Na in 1918 zijn humaftiorastudies 
beëindigd te hebben, wou hij in het 
Minderbroederklooster te T u r n h o u t tre
den. Na een aanvankelijke weigering 
•werd hij aanvaard, maar moest na enige 
tijd toch wegens ziekte aan zijn roeping 
verzaken. Uit zijn kontakten met Dr. 
Lapot ta groeide tijdens de oorlog reeds 
de vlaamsgezinde aktie der kommunie-
bonden. Reeds toen was hij « verbin-
dingsman » tussen de leerlingen uit ver
schillende kolleges. 

In 1920 zou hij het studententijd
schrift « Storm » overnemen. Hij gmg 
wonen op het Begijnhof te Lier, sloot 
vriendschap met kunstenaars uit zijn ge
boortestad o.m. Felix Timmermans eti 
Flor Van Reeth, en begon zelf te schrij
ven. 

Eerst een sprookjesspel voor de patro-
naatsjeugd : « Ridder Arnold » en dan 
de « Sprookjes uit de Zomernacht ». In 
1922 werd Ernest medewerker aan het 
tijdschrift « Boekengids n van het Alge
meen Sekretariaat der Katolieke Boeke
rijen en aldra redaktie-sekretaris en een 
der voornaamste kritici van het blad. In 
die funkties heeft hij ook een belangrijk 
aandeel gehad in de tot standkoming 
en de uitgave van het « Lektuurrepe-
torium ». Toen na de oorlog de redak-
tie van het Lektuurrepertorium officieel 
gehuldigd werd, zelfs met dekoraties, 
zweeg men echter in alle talen over het 
werk van Van der Hallen en was er nie
mand die tegen deze officiële « vergetel
heid » protesteerde. In 1924 verscheen 
« Stille Uren bij primitieve meesters » 
dat zijn geestelijke wereld en voorkeur 
tipeerde : de geloofswarmte en eenvoud 
van de middeleeuwse mens waren hem 
lief. Deze voorkeur zou trouwens ook 
nog blijken uit het in 1925 verschenen 
boekje « Begenadigden uit mistiek 
Vlaanderen ». In die periode ontstond 
het tijdschrift « De Pelgrim » waaraan 
Ernest Van der Hallen medewerkte, met 

Timmermans , Anton Van de Velde, Dirk 
Vansina, Gerard Walschap, Eugeen 
Yoors. Uit de « Pelgrim »-geest groeide 
dan « Kristiaan de Godsgezant ». Er 
werd gewezen op verwantschap met 
« Sankt Sebastian von Wedding » van 
Herwig. Over de invloed van het so
ciaal katolicisme van Carl Sonnenschein 
(die met Dosfel in verbinding stond en 

ma, de kompulsatie van wat hij sprak 
en schreef aan en voor de vlaamse jeugd, 
over algemene en aktuele problemen. 
Zij waren a.h.w. ook zijn afscheid aan 
het A.K.V.S. dat nu onder druk van 
de omstandigheden evolueerde van een 
algemene katolieke studentenvereniging 
tot een kern-organizatie voor Diets-na-
tionale jongeren. Sedert 1928-1929 was 
voor het A.K.V.S. de teloorgang begon
nen, onder druk en dwang van over
heidswege en tengevolge van een gena
deloze vervolging op de kolleges. He t is 
in die moeilijke jaren — van 1928 tot 
193S dat Ernest Van der Hallen een 
voorname plaats zal innemen in de be
dreigde beweging en de jeugd, die met 
haar twijfels aan het gezag naar hem 
komt, zal leiden en raad geven. 

T o e n het A.K.V.S. dan A.K.D.S. en 
nog later Diets Jeugdverbond werd, en 

T o e n « Jong Dietschland » verdween 
werd onder impuls van Ernest Van der 
Hal len het tijdschrift « Volk » gesticht. 
Medewerkers aan dit ((maandschrift voor 
Dietsche kunst en kultuur» waren : Fi-
lip de Pillecijn, Anton Van de Velde, 
Dirk Vansina, Karel Vertommen, Viktor 
Leemans, Ferdinand Vercnocke, naasf 
vele losse medewerkers : dichters, proza
schrijvers, tekenaars, grafische kunste
naars. Enkele namen slechts : Oskar Van 
der Hallen, Cyriel Verschaeve, Fred Ger-
monprez. J an Melis, Bert Peleman, Lou 
Maas, Albert Westerlinck, Broeder Ma-
ximinus, Frans Van Immerseel... Ook u i t 
het bui tenland : Hans Teske, Ernst 
Wiesbert... In dit tijdschrift werd het 
toen verguisde, maar nadien algemeen-
aanvaarde s tandpunt van het engage
ment van de kunstenaar vooropgesteld 
•— een nationaal en religieus engage-

ERNEST VAN DE 
over de vlaamse beweging goed geïnfor
meerd was) en van Romano Guardini 
met de Quickboinbeweging op Nest Va.'i 
der Hallen en daardoor ook op de 
vlaamse studentenbeweging en haar 
geestelijke oriëntatie, zou een hele stu
die te schrijven zijn. Beperken wij ons 
ertoe, te zeggen dat wij niet moesten 
wachten tot twintig jaar na de oorlog 
om een Romano Guardini te ontdek
ken, of een Léon Bloy, maar dat het 
Ernest Van der Hallen was die ons op 
deze figuren wees I Voegen wij er ten
slotte nog aan toe dat wij evenmin tot 
nu hebben moeten wachten om over 
sociaal engagement in de literatuur, over 
vernieuwing in de liturgie, enz. iets te 
vernemen. Toen reeds, en dank zij Nest 
Van der Hallen, maakten wij kennis 
met dit alles, in de toenmalige vormen 
weliswaar maar toch reeds zo duidelijk 
omschreven dat wij in de latere (( ont
dekkingen » vaak alleen maar een late 
reminiscentie hoorden aan het vroeger-
geleerde. Ook hier was Ernest Van der 
Hallen zeer (( vooruitstrevend » en voor
uitziend. 

In 1932 verscheen (( Brieven aan een 
jonge vriend », hetzelfde jaar als (( De 
Wind Waait » dat bij het Davidsfonds 
uitkwam en voor velen een eerste kon-
takt was met de letterkundige Van der 
Hallen. De (( Brieven » vormen a.h.w. 
de samenvatting van een levensprogram-

— bij monde van een zeer geleerde 
jezuiet — radikaal stelling koos tegen 
K.S.A. en kerkelijk gezagsmisbruik, was 
de aktieve rol van Ernest reeds voorbij. 
« Zes dagen » en (( De Aarde roept », 
die verschenen respektievelijk in 1935 en 
1936, zijn dan de vlucht van de ontgoo
chelde strijder in de eenzaamheid en in 
de natuur . Hij ging op reis : naar Span
je, Italië, Lybië, Turki je , Griekenland, 
Palestina... Deze reizen kregen hun lite
raire neerslag in de bekende reisboeken, 
die tot het beste van zijn werk en tevens 
tot het beste in dit genre in onze litera
tuur behoren : « Tussen Atlas en Py-
reneën » (1938) (( Cheiks, Pelgrims en 
Rabi jnen » (1940), « Oosi-Zuid-Oost » 
(1941) en (( Steden in Vlammen » (1943). 

Zijn heengaan uit de jeugdbeweging 
was geen afscheid aan de jeugd en de 
nationale beweging. Zijn aktivileiten 
werden voortgezet. Benevens zijn werk 
voor (( Boekengids » werkte hij mee aan 
Hoger Leven, De Blauwvoet, Jong Diets-
land. Uit de reis- en bezinningsperiode 
ontstaat ook een van zijn schoonste, en 
voor zijn , persoonlijkheid zelf revele
rende boeken : (( Charles de Foucauld «. 
De aristokratische strijder die zich in de 
eenzaamheid der woestijn terugtrekt en 
sterft als martelaar voor land en geloof 
heeft menige wezenstrek gemeen met de 
aristokratische en volkse idealist Van der 
Hallen, 

ment dat aansloot bij de opvattingen 
van « Ru imte » en bij de idealen der 
« Pelgrim » groep. Gaf Wies Moens in 
« Dietbrand n aan het politieke — in 
rijn breedste en diepste zin — evenveel 
plaats als aan het zuiver-kulturele, d an 
zag (( Volk » meer zijn taak in het artis
tieke en kulturele. Het tijdschrift' hield 
het uit van 1935 tot 1941 : voor een li
terair tijdschrift een bizonder-lange le
vensduur, die tenslotte alleen maar af
gebroken werd door oorlog en bezetting: 
het katolieke en Diets-nationale <( Volk >> 
stond niet in de gunst bij de bezetter. 

Kort voor de oorlog was Ernest Van 
der Hallen benoemd geworden tot in-
spekteur der boekerijen van de provin
cie Antwerpen. Toen kwam de oorlog, 
met kollaboratie en verzet, maar ook met 
het attentisme van de altijd-gelijkheb-
bers. 

Ernest Van derHal lens literaire bedrij
vigheid in die periode is niet zonder be
tekenis : behalve de reeds vermelde reis
verhalen, literaire neerslag van zijn vroe
gere tochten, schrijft hij « Vertelsels in 
Jun i » voor kinderen en (( Kroniek der 
Onnozele Kinderen », een verhaal over 
de kinderkruisiocht, waarvoor hij eerst 
historische gegevens had verzameld. Een 
ander werk uit die tijd zou de bekroning 
van zijn literair scheppen worden, en te
vens het bewijs van zijn werkelijke lite
raire mogelijkheden : « Brouwer ». 
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H e t leven van de kunstenaar en zwer
ver vertoonde, evenals dat van de Fou-
cauld, menige trek van verwantschap 
met de schiijver zelf, maar in « Brou
wer )) was de objektiveiing \ a n de ro
manschrijver geslaagd. Ook eldeis \ o n d 
het boek erkenning en er \erscheen o.ra. 
een vertaling door Maiie Gevers in het 
Frans. 

Bij de bevrijding weid Ernest door de 
« weerstand » aangehouden als gijzelaar 
voor zijn broer,, die tijdens de ooilog 
burgemeester was geweest te Lier. Er-
nest was ziek, had pas een hartkrizis ge
had en het astma dat hem plaagde werd 
met de komst van de herfst erger. 

H i j werd naar Antwerpen gevoerd en 
onderging er de sindsdien bekende ge
wone behandeling. Niet alleen het door 
de kommunisten genoyauteerde veizet 
gedroeg zich onmenselijk, maar ook de 
officieel-gemandateerde predikeis der 
naastenliefde : toen Ernest naar zijn mis
saal liet vragen, antwoordde de deken 
van Lier dat zulke kerels dat niet no
dig hadden ! Zo ver ging de haat van 
de klein zielige stad, en van de kriste-
lijke politici die er regeerden, da t tot 
tweemaal toe zijn vrijlating werd stuk-
gescheurd en dat de burgemeester en het 
verzetskomitee der stad de vrijlating nog 
een maand inhielden. 

O p 10 december werd hij dan vrijge
laten, nadat de audi teur in zijn primair 
onbegrip Ernest spottend had aangera
den er maar eens een « schoon boekske » 
over te schrijven... Diezelfde leerling van 
Alva zou zich nadien eveneens hardnek
kig verzetten tegen het teruggeven der 
burgerrechten. 

Ernest bezocht na zijn vrijlating zijn 
ftadgenoot Felix Timmermans , die van 
zijn geboortestad — die hij heel de we
reld door had bekend gemaakt — als 
dank slechts haat en vervolging ontving 
en die tot aan zijn dood huisarrest kreegl 
Voor Ernest zelf bracht die periode on
middelli jk na zijn vrijlating eveneens 
bi t terheid en ontgoocheling. Bitterheid 
om de kleinzieligheid en de nijd van zijn 
belagers, en ontgoocheling om ontrouw 
en verraad van vroegere vrienden, die 
dikwijls hun carrière of welslagen aan 
hem te danken hadden. Hoewel men 
niets tegen hem had kunnen inbrengen 
en zijn politieke afzijdigheid duidelijk 
werd vastgesteld in zijn dossier, werd hij 
u i t zijn ambt ontzet, gebroodroofd. Hij 
had daarenboven nog de zorg om het 

jeugd werden : religieuze bezinning, na
tionale bevrijding, universele broeder-
schap. O p 27 februari 1948 weid hij be
graven. Vlaamse jeugd droeg hem naar 
zijn giaf en \ laamse jeugd betaalde het 
grafmonument ontworpen door Remi 
Lens en Flor Van Reeth... 

Wij zijn bij dit koi t overzicht uiter
aard schematisch moeten blijven. Over 
de aktiviteiten van Ernest Van der Hal
len in de studentenbeweging zou nog 
heel wat meer te zeggen zijn, evenals 
over zijn aktiviteiten op het gebied van 
de religieuse vernieuwing, op dat d T 
jeugdzorg (de katolieke jeugdhuizen, de 
kolonie voor verwaarloosde jeugd te Pul-
derbos); over zijn weik als inspekteur der 
boekeiijcn en zijn weik bij « Boeken
gids » enz... 

In verband met het literaire werk van 
Ernest Van der Hallen mogen wij, zon
der te overdrijven aan de ene kant, even
min in het euvel vervallen van sommige 
geleerde kiitici en spreken van een al te 
gemakkelijk optimisme. 

Wij hebben de voornaamste zijner 
werken opgesomd. Een weze het ook nog 
zo beperkte uiteenzetting erover te ge
ven valt bui ten het bestek van dit arti
kel. Toch willen wij op enkele weiken 
wijzen, die spijts alle denigrerende kri
tiek, in onze l i te ia tuur een blijvende 
waarde zullen behouden. Vooreerst zijn 
er de « Brieven aan 'n jonge Vriend » 
en de (( Brieven aan Elckerlyc ». 
He t is Ernest Van der Hallen hier voor

zeker meer om inhoud dan om vorm te 
doen geweest, maar de wijze waarop in 
V ooikeur en voor Vlaandeien tragische 
omstandigheden de schrijver uit zijn een
zaamheid spreekt : tot de vlaamse jeugd, 
tot de vlaamse « elckerlyc », geeft aan 
deze brieven, ook bij het aan de aktuali-
teit gebonden-zijn van sommige onder
werpen of behandelde problemen, een 
blijvende waarde, ook literair 1 Zij be
horen tot het weinige in onze l i teratuur 
da t in dat genre verscheen. In de twee
de plaats zijn er de reisverhalen : ook in 
di t genre bekleedt het werk van Nest 
Van der Hal len in onze l i teratuur voor
zeker nog steeds, door het poëtische der 
verwoording en de originaliteit der be
schrijving, een eigen en niet te misken
nen plaats. Bij een herlezing na zoveel 
jaren boeien zij nog door hun frisheid. 
Wat zijn romans en verhalen betreft : 
het is waar dat zij wel eens gebrek aan 
psichologie vertonen, vooral bij vrou

wenfiguren, dat zij al te betogend en ïe 
subjektief uitvallen en niet tot de ob-
jektivering geraken die van een roman 
vereist wordt. Maar hier is, vanaf « Kris-
tiaan » tot « Brouwer » een stijgende 
stijl- en stielvaaidighcid waar te nemen. 
Een roman als « Brouwer » toont ons 
aan, wat Ernest Van der Hallen nog zou 
gekund hebben, en toont ons tevens zijn 
werkelijke literaire mogelijkheden aan, 
die vooizeker niet gering waren. Hoeve-
len hebben in Vlaanderen niet in « De 
Wind Waait » de echo gehoord van hun 
eigen jeugddroom ? Toen na de oorlog 
iemand een studie over het weik van 
Van der Hallen wou maken, raadde 
Westerlinck — de man die door Ernest 
in « Volk n kon publiceren ! — het af. 
Sprak Bernard Kemp niet van gemakke
lijk levensoptimisme, waartegenover hij 
de « gedegen Icvensernst en psvchologi-
sche waarachtigheid» van anderen stelde? 
Met dergelijke apodiktische formulerin
gen kan men zich echter van dit literair 
werk — dat in zijn diversiteit in genre 
ook een diversiteit in waarde vertoont — 
niet afmaken. Van der Hallen was geen 
volks auteur zoals Claes of T immermans 
en bezat evenmin het meeslepend episch 
verteltalent van een Walschap. Maar 
zijn werk bezit dat, wat menig schrij
ver, die nu voor groot doorgaat, mist : 
voornaamheid, peisoonlijkheid, een tipi-
sche onderstroom die het ontnuchteren
de der weikelijkheid tot « Dichtung » 
maken moet. 

He t heimwee van de zwerver, deze on
rust van de zoekende mens in landen en 
tijden, naast een diep-kristelijke religio-
ziteit en een onverwoestbare liefde tot 
zijn volk — tot de armsten en nederig-
sten het eerst •— dat waren de drie kom-
ponenten van zijn leven en van zijn 
werk. Het is niet toevallig dat de eerste 
der brieven aan Elckerlyc handelt over 
de eenzaamheid : niet de « Einsamkeit, 
Schwester des Todes » maar die welke 
levensnoodzakelijk is om zich boven des
illusie en ontgoocheling te verheffen en 
zich in de stilte weer te vinden... 

Is de diskussie over de letterkundige 
Ernest Van der Hallen vaak sterk sub
jektief beïnvloed door de pozitie van de 
beoordeier (en is dat niet zo bij veel 
geëngageerde kunst?) dan blijkt de in
vloed als raadsman en leider der vlaam
se jeugd onbetwistbaar. Wij weten uit 
ervaring hoe deze invloed over de be
staande organizaties heenreikte en door-

drong waar andere kontakten zeldzaam 
of moeilijk waren. De situatie rond d o 
dertiger jaren was zo, dat in vele vlaam.» 
se dorpen het aantal jongens in het mid-»' 
delbaar onderwijs gering was, dat h u i i 
onderlinge relaties en die met anderen 
gemakkelijk kon troleerbaar en even ge
makkelijk te verhinderen waren, door 
ouderlijke en andere veto's. Daar lag de 
kwetsbaarheid van bv. de vakantiebon
den van het A.K.V.S. Maar het woortl 
van Ernest Van der Hallen bereikte vele 
« geizoleerden » en in de periode der ge-
zagskrizis, na het verbod van het 
A.K.V.S., waren zijn « Brieven aan 'n 
jonge vriend » voor velen een openba
ring, een steun en een leidiaad Zij fun
deerden, méér dan propageerden, een 
nationalisme dat niet slechts een politiek 
maar ook een levensstijl en een levens
houding weid. _ 

Letterkundige, jeugdleider en natio
nalist... En de mens daarachter? Men 
heeft hem als een sprookjesdichter afge
schilderd, als een « reiner T o r ». Daarui t 
willen besluiten dat hij de werkelijk
heid niet zag of kende, is onzinnig. 

Zelfs niet omwille van bepaalde wer
ken uit zijn literair oeuvre, die roman
tisch mogen lijken, maar die juist door 
hun engagement bij de jeugd méér in
sloegen dan menig nuchter-realistisch eii 
psychologisch-uitgekiend maar droogj 
« meesteiwerk », dat later meer werk 
dan meesterschap verried ! Ernest wilde 
getuigen én overtuigen : dat was zijn 
realisme. Hij was — bij alle literaire ro
mantiek — iemand die met de werke
lijkheid dagelijks werd gekonfronteerd 
die deze werkelijkheid besefte en die de 
strijd niet schuwde. Niet in de irreële 
ingebeelde wereld achter de schrijftafel 
van de romancier, maar in de levende 
wereld van zijn volk stond hij. dag na 
dag en jaar na jaar : bij de studenten 
en kunstenaars, bij de boeren en de 
dorpspastoor der Kempen, bij de onder-
wijzers-dorpsbibliotekarissen die hij 
ambtshalve bezocht. Geen wereldvreem
de, geen volksvreemde maar een strijd
baar mens was en bleef hij tot op het 
laatste. Een dromer, een utopist, een rei
ne dwaas? Hijzelf antwoordt ons : ,,, ^ 

« Leven wekken kunnen slechts dege« 
nen die men zo gaarne dromers, utopf»" 
ten en dwazen noemt, en die vaak de 
werkelijke leiders der mensheid zijn... » 

JOS DIERICKX. 

ER HALLEN 
gezin van zijn broer Allied gekregen. 
Hi j zette zich terug aan het weik, schreef 
voor illustraties, deed veitaalwerk en be
gon aan de « Brieven aan Elckerlyc » 
die in 1947 verschenen onder pseudo
niem J. van den Wijngaerdt. Dat jaar 
stierf ook zijn moeder. Felix Timmer
mans was in januari oveileden. Midden 
het algemeen stilzwijgen van de vroege
re bewonderaars en de schuldige klein-
zielige verguizing door een ondankbaar 
Lier, sprak Ernest en getuigde voor zijn 
vried met het fijnzinnige en mooie boek
je dat hij aan hem wijdde. Hij werkte 
tevens aan een nieuwe roman, die ecluer 
onvoltooid zou blijven en die na zijn 
dood zou afgev\eikt worden door E.P. 
Van Laer : het v ei haal van een jongen, 
die een buitengewone muzikale begaafd
heid bezit. Einde augustus 1947 zou bij 
ziek vallen : buikv liesontsteking van tu-
beikuloze aaid. Het Kerstfeest werd nog 
met de hele familie gevierd : dan werd 
hij naar de St. Augustinuskhniek te Wil
rijk overgebracht. Heelkundig ingiijpen 
mocht niet haten. Op 18 februari ont
ving hij de laatste sakramenten. In de 
nacht van 23 op 24 februaii volg<le de 
ene krizis op de andere, en in de moigen 
van 24 februaii stierf hij, nog niet len 
volle vijftig jaar oud, na een leven dat 
één inzet geweest was : voor de andeien, 
voor idealen van zijn jeugd, die mede 
door zijn toedoen ook die der vlaamse 

Ernest Van der Hallen, 

legendarische figuur uit de 

vlaamse beweging tussen beide 

wereldoorlogen, wiens sterven 

we dit jaar voor de 20ste 

maal herdachten. 
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SPROOKJE UIT EEN 
HEEL GEK LAND 

Er was eens een heel gek land. Elke stad in dat land wou een eigen burgemeester, 

een eigen kinderkribbe en een eigen universiteit. Die twee laatste dingen waren 

moeilijker te verwezenlijken, hoewel er stadjes waien die propvol studenten za

ten. Daarom waren de andere stadjes al blij als ze een stukje universiteit hadden, 

en als dat niet kon, wilden ze toch een eigen studentenkhib met een dikke kas en 

echte studenten. 

Tot hiertoe denkt de lezer misschien dat hij dat land kent, en toch was het een 

heel gek land. Luister maar. 

Het eigenaardige ervan was da t bi jna 
al die s tudenten meisjes waren, en de 
wethouders vonden dat de jongens ook 
m a a r naar de universiteit moes ten 
wan t ze hadden toch gelijke kansen. 
Elk stadje deed zijn best om een man
nelijke s tudent te vinden. En ze vonden 
e r een, een hele pientere nog wel. De 
mensen waren zo blij , dat ze allemaal 
me t vreugde hun belastingen gingen 
betalen, wel drie maand op voorhand. 
Dat geld zou immers dienen om de stu
dies van hun s tudent te betalen. Het 
was wel een beetje duur , m a a r als die 
jongen verstand had en wilde werken, 
zou hij aan de gemeenschap goede dien
sten bewijzen. Misschien werd hij nog 
wel minister . Dat kon nog een tijdje 
«iuren want het was een volk dat be
s tuu rd werd door vreemde mensen en 
en andere graven. Maar de mensen 
merk ten wel dat dit niet kon blijven du
ren en daarom droomden ze hun stu
dent al met een ministersportefeuil le. 
Misschien werd hij ook d i rekteur in 
een grote fabriek. Ook niet zo simpel, 
\vant in de fabriek waren de vreemde
lingen de baas. Of universiteitsprofes
sor ? Alhoewel het geld voor weten
schappelijk onderzoek ook al aan de 

. vreemdelingen werd gegeven. Maar de 
mensen zeiden ; wacht maar tot de vol
gende verkiezingen. En ze hoopten. E n 
ze betaalden. 

De s tudenten vonden het natuur l i jk 
fijn, zo met enige jongens tussen al die 
meisjes. De pro ts hielden hen wel een 
beschermende hand boven het hoofd. 
Ze mochten vooraan in de kollegczaal 
zi t ten en 's a \onds mochten ze slapen 
in speciale huizen die vroeg op slot 
gingen. Toch namen ze deel aan het stu
dentenleven. Als groentjes werden ze 
gedoopt, niet zoals in de kursus of de 
kerk, ook niet met emmers bier, zoals 
bij ons. Je moet niet vergeten dat de 
meeste s tudenten meisjes waren. On
der luid gegiechel moesten ze kilo's 
roomtaar t jes verorberen en koffie zet
ten onder de douche. En pre t dat de 
meisjes hadden. Dan waren de jongens 
ingeburgerd. Elk meisje zou nu met 
hen eens vrijen en stilaan geraakten ze 
goed of slecht befaamd in dat opzicht. 
Toch s tudeerden de jongens zeer ha rd 
en dat was aan de joernal is ten opgeval
len. Die gingen nu eens u i tmaken welke 
bedoeling daar achter stak Wat wilden 
de jongens met hun diploma aanvan
gen ? Een heleboel zegden dat ze na 
hun eindeksamen aan het werk gingen. 
Alleen wilden ze niet allemaal even 
lang werken Zo was er een s tudent die 
zei dat hij ermee zou ophouden zodra 
hij ge t reuwd was. Dan moest hij zich 
op de eerste plaats aan zijn vrouw en 
zijn gezin wijden. Hij zou immers de 
was- en afwasautomaat moeten bedie
nen, vrouw en kinderen naar het werk 
of school voeren en weer afhalen. Bo
vendien was daar zijn taak in het gezin. 
Als vader ben j e . immers onver\'ang-
baar . Al van in de oudheid zijn de ech
te pedagogen mannen geweest. Met zijn 
wetenschappeli jk gevormde geest zou 
hij bovendien een interessante ge
sp rekspar tne r zijn voor zijn echtgenote. 
Als het hem binnenhuis te w a r m werd, 

zou hij wel een par t - t ime baant je zoe
ken, om bij te blijven. 

Een andere s tudent stelde het niet zo 
absoluut . Hij zou zeker werken gaan 
tot aan zijn huwelijk, m a a r daa rna zou 
hij het aan zijn vrouw overlaten om te 
beslissen of hij al dan niet thuis zou 
werken. Het komt er immers o p de 
eerste plaats op aan he t je vrouw naar 
haa r zin te maken. 

De derde was de meest zelfstandige. 
« Och, » zei hi j , « als de gemeenschap 
zoveel in mij heeft geïnvesteerd, 
dan is het ook logisch dat ik mij ach
teraf voor die gemeenschap inzet, ook 
als ik ge t rouwd ben. Hoe da t moet ge
regeld worden zien we wel achteraf. Ik 
geloof dat weinigen mijn zienswijze de
len ? Sommigen. In elk ge\ al te weinig. 
Ze worden door de grote groep meisjes 
zelfs met een scheef oog bekeken. Die 
vinden dergelijke mannen veel te onaf
hankeli jk. Ze laten wel oogluikend toe 
dat ze in de bes tu ren vertegenwoordigd 
zijn, m a a r als ze teveel het hoge woord 
voeren vinden ze dat onmannel i jk ». 

Michéle Morgan, bekende filmaktrice en tans mode-ontwerpster, stelde te Parijs 
reeds haar hersft- en winterkotlektie voor. Hier een mannequin met een witwol-

len kleed « Reflet ». 

De joernal is ten vinden het zonde, 
zonde van het goede geld dat zo slecht 
rendeer t . Maar he t is u i ters t moeilijk 
om er iets aan te doen zolang de jon
gens in dat land niet overtuigd zijn van 
hun eigen nut . 

Gelukkig is het bi j ons niet zo'n gek 
land. 

Bij ons is het immers net andersom. 

N M . 

Het gevam waaimee kunpende en 
klauterende kleuteis en kindcien ge-
konjiottteeid worden is feitelijk even 
gioot binnenshuis als biiiletishuis. 
Kietiemin met de mooie lentedagen 
en het naar buiten « gacn leven > 
voegen zich gevaien bij deze die bin
nenshuis de kleutei en hel gioteie 
kind beloeien. Een eerste slcheget ii 
dat men kleine kinderen niet onbe
waakt achleilaal K)p giasvelden, in 
tuinen of gewoon op de koei. 

Het kind echter overladen met 
alleilei waaischuiuingen, zoigen en 
dei gelijk deugt ook niet. V ooi al het 
gioler wordende kind mag men ge
lust vertrouwd maken met het ge
vaar. Het kan geen kwaad het kmd 
een zeker besef van eigen verant
woordelijkheid pogen bij te brengen 
door het bvb. vluchtig een veiwar-

GEVAAR 
EN 
KINDEREN 

De jongste herenmode : steeds maar kleuriger. Aan deze tuniek komen purper, 
oranje, roze, groen, blauw, wit, geel en oker te pas. Het gevalletje komt natuur

lijk uit Londen. 

mingsl^eslel te laten aanraken, ivaar-
door men het begrip bianden kan bij-
biengen. Men kan (zonder gevaai) 
een kind leien dat een mes snijdt, 
een schaar of naald prikt. Massa's 
raadgevingen en waarschuwingen 
zonder (ongevaaihjk te houden) 
voorbeelden helpen toch niet : het 
maakt geen indiuk en de raad is even 
vlug velgelen als gegeven. Dat houdt 
nu eenmaal verband met de onuit
puttelijke nieuwsgieiigheid van het 
kind. Overigens kan men er niet bid-
ten dat een opgroeiend kind builen 
of blauwe vlekken oploopt tijdens 
zijn exploratie^chten. 

Bij kinderen waar het begripsver
mogen reeds onlwikJield is het beter 
na een overkomen incident, uit te 
leggen waarom het gebeurd is en hoe 
men het kan vei mijden. 

Deze opvoedingsmelode voor het 
grote) e kind valt te verkiezen boven 
raadgevingen en berispingen zonder 
aanschouwelijke voorbeelden. De er
varing heeft geleerd dat ze het ver
der gedrag van het kind gunstig 
beïnvloedt. 

file:///vant
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ARCHITEKTUUR 
Momenteel is in de Koninklijke Biblioteek te Brussel tot en met 19 mei een ten

toonstelling te bezichtigen van de afdeling reizende tentoonstellingen van het Mu

seum of Modern Art uit New York. De bekende architekt, kritikus en ontwerper 

Bernard Rudofsky ontwierp een tentoonstelling gewijd aan de gemeenschapsar-

chitektuur van de voorhistorische tijden tot op heden. Het tenia omschrijft Ru

dofsky als volgt : « een gemeenschapskunst die niet het produkt is van specia

listen, maar voortkomt uit de spontane en rusteloze aktiviteit van een geheel volk. 

ZONDER ARCHITEKTEN 
dat een gemeenschappelijk erfgoed bezit en handelt vanuit een achtergrond van 

gemeenschappelijke ervaringen ». 

De tentoonstelling geeft daarvan 120 voorbeelden door middel van grote foto-pa

nelen met engelse tekst, waarvan echter een uitgebreide nederlands- en fransta-

lige toelichting te verkrijgen is. We geloven dat de initiatiefnemers hun opzet 

hebben benaderd al hadden we de schikking wat overzichtelijker willen zien. Het 

is alvast boeiend om na te gaan, hoe de mens, soms reeds lang geleden uit nood

zaak of uit intuïtie zekere woon- en bouwvormen heeft gezien en verwezenlijkt die 

men tans ook nog als nieuw voorstelt. 

Dit overzicht sterkt ons nog eens in 
de overtuiging dat er niets nieuws on
der de zon is, zij het dat een bepaald 
principe, een bepaalde vorm uiteraard 
in wisselende periodes met andere ma
terialen en andere technieken verwe
zenlijkt wordt. 

Bij voorbeeld airconditioning is geen 
uitvinding van deze tijd, want ze be
stond reeds in de oudheid. Er zijn pri
mitieve toepassingen van prefabrikatie, 
slandaardizatie van bouwkomponen-
ten, buigbare en verplaatsbare kon-
strukties, vloerverwarming, lichttech-
nieken en zelfs liften. Het zijn vanzelf
sprekend bijna steeds rudimentaire 
toepassingen, maar anderzijds wekt het 
toch verbazing hoe vlug de mens zeke
re toepassingen heeft gevonden om zich 
bij voorbeeld tegen de ongemakken van 
een bepaald klimaat met het grootst 
mogelijk rendement te weer te stellen. 
Zo bijvoorbeeld in het Sind-distrikt in 
West-Pakislan. Van april tot juni stijgt 
de temperatuur er aanzienlijk, het 
wordt een loden hitte, die echter in de 
namiddag getemperd wordt door een 
bries. Om de wind in elk huis te laten 
doordringen worden er « bad-gir » of 
windvangers op de daken aangebracht, 
een voor elk vertrek. Daar de wind 
steeds uit de zelfde richting waait zijn 
deze windvangers vast. In de huizen 
met veel verdiepingen voeren ze de 
wmd tot beneden en doen tevens dienst 
als huistelefoon. In geval van regen 
sluit men de windvangers met een luik. 
Deze « bad-gir » zijn ongeveer 500 jaar 
in gebruik zonder dat men de herkomst 
ervan kent. Er is ook een rooster aan 
de inlaatklep bevestigd om verstopping 
door vreemde voorwerpen te voorko
men. Deze windvangers geven aan de 
huizen een eigenaardige aanblik, men 
zou zeggen een verzameling stenen pe-
riskopen. Dit is een tipisch voorbeeld 
van architektuur uit noodzaak. 

De natuur helpt ook architekturale 
vormen ontstaan, die nadien een funk-
tionele rol spelen. Zo bijvoorbeeld de 
vulkanische formaties in de Göreme-
vallei in Anatolië, die later mits een 
kleine aanpassing (het aanbrengen varu 
een ingang of het verwijden van sple
ten tot ingang) als woonruimte konden 
gebruikt worden. Door de afgelegen lig
ging ontstonden van de zevende eeuw 
na Kristus af hier kloostergemeen
schappen, waar nagenoeg 30.000 men
sen hebben geleefd. Mettertijd ontston
den kerken en kapellen (met muur
schilderingen) die echter slechts door 
middel van touwladders konden betre
den worden. Van boven gezien doen de
ze natuurlijk gestileerde vormen alles 
behalve aan woonruimten denken. 

Niet alleen de natuur verplichtte de 
mens tot het scheppen van bepaalde 

architekturale vormen. De funktionele 
architektuur zonder architekt ontstond 
ook uit de aard van bepaalde bedrijvig-
heden, al dan niet in verband met of 
als gevolg van klimatologische invloe
den. Van de hangende tuinen van Semi-
ramis tot de stuwdammen aan de be-
neden-Nijl heeft de landbouw steeds 
gewedijverd met de architektuur in het 
modelleren van het uitzicht der aarde. 
Een van de minst bekende voorbeelden 
van landelijke architektuur zijn bij vb. 
de korenschuren in spaans Gallicië 
(N-W-Spanje). 

Muren bouwen tot bescherming van 
voorraden of van de eigen gemeenschap 
zijn zeer belangrijk in de evolutie van 
de mens. Dit architekturaal «wonder» 
is bijna zo belangrijk als het recht
staand lopen van de mens. Want met de 
muur schiep hij zich ruimte op een 
menselijke schaal. Zeer vlug gingen 
muren dienen voor bescherming en be
schutting, later voor huisvesting en kul-
turele taken. Een tipisch voorbeeld 
van onschoolse architektuur zijn bij
voorbeeld bepaalde versterkte plaatsen 
in Zuid-Marokko, gebouwd door men

sen die naar eigen inzicht en noodzaak 
handelden : funktioneel, streng en zon
der overbodige details, in hoofdzaak 
uit kubistische en cylindrische vormen 
opgebouwd. 

Naarmate men zich meer en meer 
ging toeleggen op de studie van de ar
chitektuur treden er variaties en kombi-
naties op, doch de principes blijven de 
zelfde. 

Toch is het de mens nooit helemaal 
gelukt, in de architektuur van de grond 
los te komen. Wellicht zal de ontwikke
ling van de ruimtevaart daarop een be
vredigend antwoord geven, wanneer 
kunstmatige satellieten zullen gebouwd 
worden, al zal daar ook van een « be
gane grond » sprake moeten zijn. Voor
lopig kunnen we nog niet slenteren in 
de ruimte.... 

Het voorgaande deed ons even af
dwalen van de «militaire architektuur». 
Militaire bouwwerken zijn niet steeds 
een gemeenschappelijke aangelegen
heid, zeker niet in het vroegste stadi
um. Toch is het nog niet zo lang gele
den dat bewoners van de versterkte 
dorpen in Svatenia, westelijke Kauka-
aurs, zelf voor hun eigen verdediging 
moesten instaan, als gevolg van de tal
rijk voorkomende familie- en klanveten 
en vendetta's. Deze kleine vestingen, 
een voor elke familie, dateren van vóór 
1100 en ook vandaag nog ziet men de 
torens, soms alleen, soms in groepen 
van niet minder dan 50 of 60 (cfr. som
mige versterkte oude steden in Italië 
en Spanje). 

Deze tentoonstelling schenkt ook aan
dacht aan de gemengde architektuur 
zoals deze ontstond zonder navolging 

Ook in de ai chitektuur-met-ai chitekt stelt men een teruggrijpen naar reeds vroe
ger verwezenlijkte bouwvormen vast. Dit ontwerp voor een futuristische stad 
lijkt zo weggelopen te zijn uit het assyi ische verleden met zijn naar hoven smal 
uitlopende cyliiidetvorinige torenhoge gebouwen en terrasvormige konslrukties, 

die evenzeer als vroeger naat de hoge ruimte reiken. 

van bepaalde regels. Zo wordt gewezen 
op een tipisch voorbeeld van gemengd 
landelijke en stedelijke architektuur in 
de oude moravische stad Tele, hoofdza
kelijk bestaand uit twee monumentale 
blokken van patrieierhuizen, die aan 
de ene kant op het stadsplein uitgeven 
en aan de andere zijde op de meren. Zo 
heeft elke woning een stedelijke en een 
landelijk zijde, vermits tussen de oe
vers van het meer en de woning telkens 
een tuin is aangelegd. Het stadsplein is 
de enige grote straat en wordt ook ge
kenmerkt door arkaden, waarvan men 
in Europa, Noord-Afrika en Azië zoveel 
(meestal het stadsbeeld zeer verfraai
ende) toepassingen vindt. De oorsprong 
daarvan is nogmaals te herleiden tot 
een noodzakelijkheid : beschutting te
gen de natuurelementen of het bescher
men van de voetganger tegen de geva
ren van het verkeer. Wat dit laatste be
treft, met het huidige verkeer zou een 
dergelijke bouwtrant vandaag de dag 
zeker niet onverantwoord zijn. 

De architektuur in funktie van de 
kuituur in de breedste zin van het 
woord kan uiteraard reeds op oeroude 
adelbrieven bogen. Nog zoekt men naar 
de werkelijke betekenis van sommige 
monumenten van oude kuituren, of het 
nu om de Kelten of om de Azteken 
gaat : offerplaatsen, tempels, reuzegro-
te beelden, begraafplaatsen en zo meer. 
In Peru, halverwege Cuzco en Machu 
Pichu ligt een oud teatercentrum dat 
nergens ter wereld zijn weerga vindt. 
Het werd gebouwd door de Incastam 
der Maras en omvatte vier teaters in 
het rond, één in de vorm van 'n hoef-
ijzer. In alle vijf is de akkoestiek voor
treffelijk. Het grootste bood aan niet 
minder dan 60.000 personen plaats ! De 
terrassen waren elk 2 m. hoog en 7 ra. 
breed. Waarschijnlijk werden in deze 
« schouwplaatsen » o.a. atletiekvoor-
stellingen gegeven. De schoonheid van 
het omringende landschap moet de ont
werpers van deze teaters tot de bouw 
ervan geïnspireerd hebben. 

We besluiten deze al te vluchtige be
schouwing met een variante op een be
kend gezegde : architektuur is een te 
ernstige zaak om aan deskundigen te 
worden overgelaten, zoals Rudofsky er
gens in zijn inleiding tot de katalogus 
schrijft. Hij vervolgt : « Goede archi
tektuur, hoewel die een enkele maal 
ook wel aan het tekenbord ontstaat, 
wordt geboren uit het bewustzijn van 
de gemeenschap. Een stad is niet 
slechts de som van haar gebouwen, 
maar is evenzeer de ademruimte ertus
sen, de straten, stegen en pleinen, maar 
ook al die elementen, die niet door de 
mens gemaakt zijn, maar hem toever
trouwd werden, en die zorgvuldig moe
ten worden behoed : bomen, water, he
mel en lucht, elementen, die van zo vi
taal belang zijn voor de menselijke om-
ge\jng. Bovendien moet al in het kind 
een gevoel, om niet te zeggen een passie 
voor het bouwen worden aangkweekt. 
Mechanisch speelgoed en gemechani-
zeerd amazement zijn dodelijk voor 
zijn verbeeldingskracht en zijn initia
tief ». Een behartingswaardige uit
spraak zo menen wij, die overigens niet 
alleen in verband met de architektuur 
dient te worden overwogen. 

R.C. 
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DE CENSUUR GRIJPT IN... 

WAAR? WANNEER? WAAROM? 
Dt feiten volgen elknai op. Het tijdsclnijt üaele woidt in beslag genomen omwille 
van een onheus veihfutUje, een kunstschilder ziet zich beroofd van een aantal foto's 
(u!aarva7i hij de modellen tol muze nam omdal echte modellen hem te duur ko 
men),imet eon it^jdiwAmhil cuinn naitmel^iiis ilsivfte M>aken M)oi(&em te Amitaverpem (gale
rij Fantim Rliei— Fned Bmatoels) em te CQcnl ((E'iieflpimt — Wtaltierr &e Bmckj) leke-
ningmi Jii besin:g ge^rw.nen. Eüe te Avtu'enlpen igeuimvlhte tekening ^hdhbem xvdjj zelf 
gezien-en wi] zijjn nii^l venaillisn in atrn taestunü vani zaUet^jke zfeiu'£de<nng. Tij^dens 
een ptnshonfermilie wei klaart Wdlttoi ide •'üuck Sat i&e orpgeétst-^ iDt^'ken, waarvan er 
iiL-iee reed's veikocht waien, noch eiolisch noch poniogiafisch van aard waren. Tot 
zovei de feiten. De reakties bleven vrij kalm : de kalolieke kiavten ^reageerden op 
een b^daante tpjMtfhirnciitrtiiKfhfon .maamtme de imderwmtfe^tienrs -aékerr goem 'gelUjê. ge-
geven avmrd, <dv imaei anriipmnige thTtwttbmi mittem Ihim aftke-tmiwg >ieits aöh/arperr. Tv 
Arttiuvijpvn iDrjgiinaverdrm 'veit.aimtiil •s.ülnifvers-wem ff^i'otiestveigad/cnimg (waaiihdj zij, 
jammei <gfnioe^,aslf dilifk ^rmn lani roen.niiurmeia)cies idtaw ^aut-euir-s êie niet Wt h-un 
lileruhie Miskjfe dzeliooydmi nitot tuü tie nodigen). 

OvHT oöe iHensuur -aïjn sal weel ssiirnige 
en onzinnipFe cdmgen ^eBohFeven. Uiter
aard lis hst (jduLdelijk «jdat fhet openbaar 
affichfiren \<ien tpufelihak rtoegankelijfee 
ga'erijjen i^ijn aiperrbare -plaatsen)) wan 
porrLOëcaiÈe cöonr rmiditel \van feen nen-
sorissh mKriipen moet 'srennedfin .wor
den Maar Avaar ligt ode grens en 'wre 
bepaalt ter tie n o r m e n " iln de hoger 
genoemde qjratetjijkgeyiillfin wemd jdie 
grens tnist (Dwerschresden, aalfe miet 
benaderd een nmgg men ^eruat -spreken 
van -een (onveTantwoord. -eigemnachtig 
oplrerifiD xvan .de -zedenmeeater-s. iKort-
om, n .deae -gfiwallen is -het medicijn 
schadfiii>ker vXJan <ÓE rfewaal (fcdup aar miet 
wasi . 

üwar cte .wasiJteaiiijtiir risffltenen wan ïhst 
ingrijpen der .wensaur ftairt 'men in iiet 
duister /Zedelilkt ta&konnmernisaen 
waren net geenszins Missi hien was 
het .gewaon de machtswellust -van ^een 
of andaiEe cambctenaar. Maar «dan iherin-
neren wy ^one 'de .inbeslagname -Kan 
bepaaJrte 'nummers wan -«Playboy» JDe 
cen>=uiir -«itaunde zirh op het feit dat 
bepaalde ifaïo's imeer dan ,Dnbetameliji 

•KOuden -ssïjn. Kn ^htöerdaad : «Wa-ytooy » 
toont 'geen madcnma'-B, maar het feit dat 
aan de -redalttioneie inhoud o.a. de beste 
^amerikaanse schrijvers meewerken i s 
toch .wel een garamlae wear het rdyeaia 
^ a n !hat dalad. ^ j hVsrgsJliiJkiiiig ferschil-
-flen de foto's 'Van de verboden nummers 
m moreel opzicht 'in niets van de foto's 
uit de andere, niet verboden nummers . 
•De aap kwam -pas uit d e mouw hij een 
•nadere -kennismakiiag mett ée «Play
boy s^irthoud : er -weEd niet emvendeeld 
.gunstig lever vonze ((MATO-) Jaoofatad 
'.geschreven, of een bevriend staatshoofd 
.werd ,op de korrel genomen, enz.. De 
zogezegde zedelijke motieven moesten 
•idus dienen am heel andere bedoelipgen 
tte verhullen. Dramatisch is dit alles 
met, m a a r 'kan het worden. Wanneer 
met morele vlaggen .gewuifd wordt om 
•normale demokratieche rechten t e ont-
, kennen, dan wordt de funklie van de 
aensuur itoch wel bedenikelijk. ,(Te 
fipziëhtig jne t vlaggen zwaaien is trou-
vwens meestal bedenkelijk:, zie de 
iPV.Va. 

Waar -de hqger aangehaalde Gensuur-

gevallen in feite nog kleinigheden zijn, 
getuigen zij toch van een onversneden 
paternalistische mental i tei t die ons 
gezags^werseldje iseheeast en toftaal osnde-
mokratisoh is. Waar de g e v o l ^ n hier
van voorlopig yri j geriiag zijn, kam der
gelijke mientaliteit toch de bazis vor
men voor veel verder gaande beslissin
gen die zeker in het raam van de demo-
kratische ontaarding van ons politiek 
laestel heel sdnüiptennalisch zijn. 

De drukpersvrijheid is in België 
beschermd. Die wetteli jke bescherming 
werd geformuleerd in dagen dat er nog 
geen sp-rake was van radio en televizie, 
die nu veel indringender media gewor-
uten zijn dan het gedrukte woord. En 
toier zien wij dan -een ander paternalis
tisch aspekt van de censuur. Het feit 
>dat aan de "Volksunie niet dezelfde mo-
gelijldieden op radio en televizie gebo
den worden dan aan de andere politieke 
part i jen is een misschien minder opval
lende, m a a r even sterke vorm van cen
suur . De Volksunie wordt niet gecensu
reerd in wat zij zegt (al moeten de tek
sten van de uitzendingen vooraf goed
gekeurd worden), maar het wordt haar 
eenvoudig onmogelijk gemaakt haar 
stem voldoende krachtig te doen door
dringen. Dit alles, van de aangeslagen 
tekening tot de geweigerde zendtijd 
.past uiteindelijk in hetzelfde stramien : 
beperking van de vrije menüigsuit ing 
om de heilige huisjes van het reaktio-
naire establishment ongeschonden te 
houden. 

In « Daarom D 66 » schrijft de neder-

landse partij-ideoloog Gruyters : « E e n 
demokratie die werkelijk leeft is dienst
baar aan de vrije gedachtenvorming 
vsm de burger. Deze moet zich onbelem
merd kunnen uiten en zijn geestelijke 
bijdrage kunnen leveren aan het geheel. 
De rechtsregels moeten de burger der
halve deze vrijheid garanderen. Voor
zover deze vrijheid met andere belan
gen i-n botsing kan fcomen, en de OT-er-
heid regelend moet optreden, rooet de 
justit ie niet fungeren als een ve r r e 
vaderlijke macht, die de burger iwet 
een vaag onbehagen tegemoet t r eed l . 
De justitie moet zich doen kennen als 
een ver t rouwd instrument van de demo-
kratie ». 

Om een ver t rouwd instrument te 
worden zou de justitie haar censuurbe-
slissingen b.v. duidelijk kunnen argu
menteren . Dit wordt nooit gedaan. Niet 
alleen omdat morele maats taven vr i j 
rekbare begrippen zijn, maar in de eer
ste aplaats omdat er geen afdoende ver
antwoording voorhanden is. Wie beoor
deelt de zedelijke ontaarding in de teke
ningen van Walter De Buck? — Een 
wijkagent, een prokureur, een kommis
sie? — en -op T^elke gronden? Waarom 
jjoag 'de Voiksunie niet even laaig in -de 
eter als de andere politieke part i jen? 
Het argument dat de V.TJ. een kleinere 
part i j is gaat niet op. A-llereerst is Ae 
V.U. groter dan de P.V.V., m a a r daaren
boven heeft de waarde van de woorden 
niets te maken met -een kwant i ta t ieve 
norm. 

Tot slot een tip voor de zedenmees
ters. In Antwerpen, in he t midden van 
de Grote Markt nog wel, staat een beeld 
waardoor ongetwijfeld de zielen v a n 
duizenden al jarenlang belaagd wor
den : een naakte m a n die Brabo hee t 
t dus duidelijk aanstoot gevend) m e t 
in zijn hand de afgehakte hand van een 
stadsgenoot (een flagrant voorbeeld van 
sadisme) en trappelend op een rotsfor
matie waarover zich naakte vrouwen 
geslingerd hebben (masochisme tot e n 
met ) . In naam van de sinjoorse moral i
t e i t vragen wij beleefd maar dringend J 
weg ermee. 

Sfic van Bruggen 

-PLATENRUBRIEK-
"'""~''**'™**«p«»ii(iii(^^ 

Nie'^'ftml -zdl 'het in -zijn houfd. 'halen, 'Bernard Bicffet'-s TcQude geometrisdhe figu
ren met een ..e.isnur mep MÜ de tentoonstellingszalen te gooien. Toch is er tegen 
deze doeken £en veto geweest... dat echter spaak liep op de gevestigde reputatie 
van de stihilder. 'Een neofiet zou, met al zijn moeite en verf, wellicht o_p dit veto 
blijven 'hangen zijn. 'De fabeldichter zegde het reeds : « al naar gelang je sterk 
zijt of zwak... ». 'Het Buffet-voorbeeld was de zoveelste illustratie van het feit, dat 
de normen vaak zeer willekeurig blijken te zijn. 

GEORGE •GERSHWm : 

« PORGY AND BE^S ». 

(Concept Mtail M. 2035 — 1-68 fr.) 

Deze « folk opera > werd geschre-
van M 1935, maar kende voot enkele 
jaren,, (B/m. dmrr theit mnVbrengem wam 
ée filmversie -een hernieuwd saksei. 
Alles Wijst er trouwens op dal dit 
weik van de jong gestorven Gershwin 
(189S-193.7) Vp 'ée hjst vam ée onster-
fehfhe irieesievwerken zaï bli^vein. 

Gershwi7i, de hoop van de amen-
kaanse natie op een eigen mniztek-
schepping, heeft de .verbinding ge
maakt 'tussen ée rijke mogehjkheden 
van ée negermiizie'k lem ée ;jazz, en de 
mresterse simfomsche tisiéitt'e. Voor 
'het schrijven van « Potgy and Bess > 
zag de komponist op geen moeite : 
hij verbleef een ttjd tussen ée negeirs 
van €JhimileStim va Zmd-'Carolina ^m 
de •sfeer so fuist irnoiielifk m zich op 
te nermeni 

Hei rezullaat van zijn at beié wns 
hiciteitgewcKm : zelfs de koncertverste 
die op ée plaat van Concert Hall 
auorét gebnacht, bevat hoogtepunten 
mam ifijfm-suimige vnsbrument/atie (vhct 
Me -zeur Sfpeciale rol van de klarinet), 
een .van vokale vakkennis éie op ge-
hj'ke hoogte staat met ée jbrenoerm/Ae 
italiaamse operascholen. 

'Ete iv&ornaa/mste 'arm's worden ge 
hnaökt door fhet 'Opera Bociety 'Cho
rus and (Chichestra -onider leiéitlg van 
Paul IBou langer, meL de rollen van rf< 
kiewpele bedelaar Po^gy, de zinnelijke 
Bess, en de cynische, aan verdovende 
middelen verslaafde Sprtin-Hf£„ ver-
tcXkt door respektievelijk Broc Peters, 
Margaret Tynes en Joseph Crawford 

De giammofoonplaat is van be-
hooi lijke kwaliteit. 

LEONARD BEKNSTEIN : 

*. WEST SIDE STOmW >. 

(Concert Hall SMS. 2254 — 168,f/r J 

Deze musicat is van ueel ^j^jiigeie 
datum tal. van 1933. Toch iwist hij 
de wereld te veiweren (lOok weei met 
de hulp van de prachtige poetisclie 
gelijknamige film), omdat zijn /un-
éamenlele kwaliteiten ze.er groot zi,jri. 
Zowel hei ballei .als de simjonische 
begeleidende muziek en solozang of, 
koren, bezitten alles wat een muzi
kaal meesterwerk moet bezitten. In 
zijn moderne « History oj Musvc > 
jiatzelt Allen Perdval niet het aaenk 
een entg amerikaans jazzprodukt te 
ttoemen., waarin de lyrische vaai eng
heid van Menotti en het orkestiaal 
gehoor van een otitluikende Stiavins-
ky gebruikt werden. 

Wanneer Piorgy and Bess u£tg .pio-
/niersmerk was bij het nader tol el
kaar 'brengen van jazz en modi me 
« klassieke » muziek, kon West ^ide 
Story beschouwd worden dis een be-
kronmg , een mijlpaal op die weg. 

De solisten^ het koor en orkest .- an 
BiX>adway Musicals Society waren weJ 
aangewezen om het merk per^eht te 
vertolken : zij brachten jaren na me
kaar deze moderne Romeo en Jiilia-
bewerking in Vpn Yorh ^t hei to
neel. 

De plaat is van .uusienenae liwa'tt-
teit; zij kan natuurlijk het euvel mei 
verhelpen dat de heftige beweging 
van het werk die in de balletten dra
matische uitdrukking krijgt enkel 
langs het ritme kan ondergaan wor
den. 

STEF. 
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Ontspannende troebadocisavoiid (zciteidag, 4 mei). 

D E D IEFSTAL V A N H E T 

LAM G O D S 

Op 11 april 1934 ontdekte de 
onderkoster van de Sint-Baafs 
katedraal te Gent dat uit de 
Vydt-kapel twee panelen van 
het beroemde Lam Gods ^an 
de gebroeders van Eyck ver
dwenen waren. De verbazing 
en ontzetting van de man dein
de uit over heel de wereld die 
totnogtoe tevergeefs gewacht 
heeft op de volledige ontkno-
pmg van deze misterieuze 
kunstroof van de eeuw. Het pa
neel met Sint Jan de Doper, 
een grisaille, werd inmiddels 
teruggevonden ; dat met de 
Rechtvaardige Rechters is nog 
altijd zoek. De waarde van het 
verloren kunstwerk is onschat
baar — de meest voorzichtige 
ramingen lopen nog altijd in 
de honderden miljoenen. 

Het verhaal van de diefstal 
en de daarop volgende verwik
kelingen, zoals het vanavond 
door de samenstellers van het 
programma. Herwig Jacque-
myns en Omer Grawet, uit de 
doeken wordt gedaan, is span
nender dan een detektievever-
haal. De hele geschiedenis 
vvoidt gekonstruecrd o.m. aan 
de hand van het onderzoek dat 
de gentse adjunkt-hoofdkom-
missaris Karel Mortier na tien 
jaar te boek stelde in samen
werking met de joernalist Noël 
Kerckaert. Beiden zijn er in ge
slaagd met enkele nieuwe ele
menten een tip van de geheim
zinnige sluier rond de diefstal 
op te lichten. Omer Grawet 
prezenteert de uitzending die 
hij samenstelde met Herwig 
Jacquemyns, meteen realizator. 
Jos Van Schoor hanteerde de 
kamera. 

Zondag 28 april om 21u35. 
(Brussel Ned.). 

W A R E N A R 
Het karakter-blijspel Ware-

nar van Pictcr Cornelis Hooft 
is een \n jc vei taling van een 
door Plautus uit het Grieks 
ovei genomen blijspel dat zich 
afspeelt te Athene. Met één \an 
beide stukken hebben jongelui 
uit het middelbaar onderwijs 
beslist wel kennis gemaakt op 
school. In tegenstelling m^t de 
oude griekse blijspelen is het 

grieks-karakterblijspel met in
trige geen politieke satire, be
vat geen filozofische beschou
wingen en is niet lokaal ge
kleurd of aan een uitsluitende 
aktualiteit gebonden zodat het 
meer voor alle tijden en alle 
volken is en inderdaad na de 
Renaissance in Zuid- en West-
Europa model is geweest voor 
vele stukken. Molière heeft 
zich voor « L'Avare » wellicht 
ook laten inspireren door Plau
tus. De stof van deze komedie's 
werd ontleend aan het huise
lijk leven der burgerkringen. 
Hooft heeft echter het stuk 
aangepast aan amsterdamse 
toestanden en plaatsen. De 
hoofdfiguur, Warenar — een 
ware nar — is een vrek, geob
sedeerd dor een pot met goud, 
erfenis van zijn grootvader. 
Het verbergen van die schat 
maakt de voornaamste hande
ling uit van het stuk. In het 
oorspronkelijke stuk van Plau
tus, de Aulularia, waarvan het 
slot verloren gegaan is, wordt 
de proloog of voorrede gehou
den door een huisgod. Bij 
Hooft is het de Mildheid, die 
Warenar aan de invloed van 
haar rivale, de Gierigheid wil 
onttrekken. Daarom wil zij Wa-
renar's dochter, Klaartje, die 
zwanger is, met een rijke jon
geman doen trouwen om aldus 
haar invloed in huis te ver
sterken. Aanvankelijk blijkt 
dat mis te lopen, want Rijkert, 
de welstellende oudere buur
man van Warenar, is verliefd 
op Klaartje. Maar tenslotte 
wordt zij dan toch de vrouw 
van Ritsert, de vader van haar 
kind en neef van Rijkert. De 
pot heeft Warenar intussen 
echter heel wat muizenissen 
bezorgd, want hij werd gesto
len door Lecker, de knecht van 
Ri)ckert. Wanneer het goud 
door een gelukkige samenloop 
van omstandigheden toch weer 
in zijn handen komt, dan 
schenkt hij het weg als bruids
schat. 

Dinsdag 30 apiil om 20u25. 
(Brussel Ncd ). 

VAKVERENIGINGEN 
De westduitse cineast Peter 

von Zahn die zelfstandig werkt 
heeft een onderzoek ingesteld 
naar de vakbeweging in Tsje-

choslowakijc, nog \óór de re
cente politieke gebeurtenissen 
in dat land. De vraag die hem 
bezighield was : kunnen in een 
socialistisch land van het Oost
blok de arbeidersbelangen 
daadwerkelijk verdedigd wor
den door de vakbonden ? Von 
Zahn had verder gesprekken 
met Frank Cousins, de leider 
van de machtige britse trans
portarbeidersbond, en met 
Ludwig Rozenberg, voorzitter 
van het westduitse vakver
bond. Namens de tsjcchoslo-
waakse vakbeweging horen we 
een leidend funktionaris. 

Woensdag 1 mei om 17u30. 
(Brussel Ned.). 

T R O U B A D O U R S A V O N D 

Het is een programma waar
in de televizie een beetje radio 
en radio een beetje televizie 
wordt. Dat komt omdat er zo

wel bij de radio als bij de tele
vizie jongens en meisjes zitten 
die meestal als de mikrofoons 
niet luisteren en de kamera's 
niet loeren hun hart ongekom-
plekseerd uitzingen. Vanzelf
sprekend moesten die elkaar 
vmden, niet enkel tussen pot 
en pint, zoals dat gaat, maar 
vanavond voor de mikrofoon-
oren en kamera-ogen. Die trou-
badourende groep van T.V.- en 
radio-mensen (T.V. plus om
roep Brabant) vindt namelijk 
dat het best kan en mag. En zo 
hebben Bob Boon (van omroep 
Brabant) en Jef Vandenberg 
(van de T.V.-ontspannings-
dienst) een heleboel gelijkge
stemde zielen gemobilizeerd : 
The Clouds, het Trio Cassiman, 
The Five Palls, de Elegasten, 
de Bob Boon Singers, Elly Nie-
man en Miei Cools. Ze vinden 
het allemaal verrukkelijk, zo 
samen te zijn. Op het laatst zin
gen ze allemaal : We shall over
come. 

Zaterdag 4 mei om 20u25. 
(Brussel Ned.). 

Vlaamse T. V. 
ZATERDAG 27 APRIL 

16 00 to t 17 00 Paspoort voor Mexico 
(V i l ) — 18 55 : Zandmannet ie — 
19 00 • Luceat — 19 30 : Safari met 
Mare Sleen — 19 52 : Medcdeiingen -
Hier spreekt men Nederlands — 20 00 : 
TV nieuws — 20 25 : Wi l l Ferdy-show 
— 21 25 : Echo — 21 55 : Mannix : 
M i jn vader is onschuldig — 22 45 : TV-
nieuv/s 

ZONDAG 28 APRIL 

14 30 : Midas — 15 00 : Het geheim 
van het gestolen holssnoer. 8e en laatste 
a f l : Zol de dief ontsnappen ? — 
15 15 : Binnen en bLHten — 17 15 : 
Lied en dans ui t Joegoslavië — 18 10 : 
Klem, klein k leutert je — 18 30 . Voet-
balreportoge — 19 00 : Jeugdf i lm : 
Zeventig dodeli jke pil len — 19 55 : Me
dedelingen — 20 00 : TV-nteuws — 
20 15 : Sportweekend — 20 40 : M u -
ziekolbum ( l i l ) — 2 1 3 5 : De diefstal 
won het Lam Gods Documentaire van 
Omer Grawet en Herwig Jacquemijns — 
22 35 : TV-nieuws 

MAANDAG 29 APRIL 

14 05 to t 15 10 • Schooltelevisie — 
18 25 • Passé portout — 18 55 : Z a n d -
monnet je — 19 00 , Darwin en de Gala
pagos eilanden — 19 25 : Vergrootglas 
op de postzegel — 19 40 : Openbaar 
kunstbezi t : c De Paus met uilen » doof 

Francis Bacon — 19 52 : Mededelingen. 

— De Weerman — 20 00 : TV-nieuws - • 
20 25 : Les Parents terribles Psychofö* 
gische f i lm van Jean Cocteou — 22 0 0 * 
Gastprogramma : De Liberale gedacht# 
en Qctie — 22 30 ; TV-nieuws. 

DINSDAG 30 APRIL l̂  

14 05 t o t 15 10 : Schooltelevisie — 
18 25 : Schooltelevisie — 18 55 • Z a n d -
mannetje — 19 00 : Tienerklonken - ^ 
19 35 : Kwart Eefie — 19 52 : Mede
delingen - Hier spreekt men Nederlands 
— 20 OO : TV nieuws — 20 25 : Wore-
nar. Blijspel door Pieter Cornelisz Hoof t 
— 22 10 ' Vergeet met te lezen —^ 
22 45 : TV-nieuws. 

WOENSDAG 1 MEI 

16 30 : Televisum — 17 30 : Vakveren i 
gingen TV-documentaire — 18 00 : 
Schooltelevisie — 18 55 : Zandmonnet je 
— 19 00 : Internat ionaal Jeugdmagazino 
— 19 15 ' Horizon — 19 52 • Medede
lingen - De Weerman — 20 00 : T V -
nieuws — 20 25 : Muz ikaa l getegen-
heidsprogromma : 1 mei-viering - ^ 
21 10 . Fi lmtribune : Eerste voorstel l ing 
in ons land von : Hier heb je mt jn 
leven Zweedse sociale f i lm ^— 23 10 : 
TV nieuws 

DONDERDAG 2 MEI 

14 05 to t 15 10 : Schooltelevisie — 
18 25 • Passe-partout — 18 55 Zond -
mannet je — 19 00 : Zorro ' De m o n 
met de zweep — 19 25 : Tienerklanken 
— 19 52 • Mededehngen - Hier spreekt 
m'^n Nederlands -— 20 00 TV-nieuws 
— 20 25 Het nieuwe Paradijs Derde 
en laatste deel — 21 15 : Op de man o f 
— 22 05 : Premiere — 22 40 : TV-
nieuws 

VRIJDAG 3 MEI 

14 05 to t 15 10 : Schooltelevisie — 
18 75 • Schooltelevisie — 18 55 : 
Zandmonnet je — 19 00 : F i lm
museum \Qr\ de schaterlach — 19 20 ; 
Z iot u er vrat in ' — 19 35 Zoekl icht 
— 19 52 : Mededelingen - De Weerman 
— 20 00 • TV-nieuws — 20 25 Snaren-
spul Vierde en laotste vor\ een reek» 
kleinkunstprogromma's — 21 00 * Opge
ruimd staat neties ' Eenakter van Pat 
Flower — 21 30 De c Poesie » Volks
kundige documentaire — 22 00 : TV-
nieuws — 22 05 to t 22 35 : A lber t 
Einstein Een portret . 

Onze selektie 
ZATERDAG 27 APRIL 
BRUSSEL NED. 
20 25 WILL FERDY-SHOW. 
21.25 ECHO 

ZONDAG 28 APRIL 
BRUSSEL NED. 
21.35 DE DIEFSTAL VAN HET 
LAM GODS 
Documentaire van Omer Gra
wet en Herwig Jacquemijns. 
FRANKRIJK I 
20 45 MOULIN-ROUGE 
Film van John Huston. 

MAANDAG 29 APRIL 
BRUSSEL NED. 
20.25 LES PARENTS TERRI
BLES 
! > n psychologische film vaa 
jp-\n Cocteau. 

DINSDAG 30 APRIL 
IMIUSSEL NED. 
"i) 25 WARENAR 
Blijspel door Pieter Cornelis 
'looft. 
lifajSSEL FRANS 
J-FRRE EN TRANSE 

•1\ 5̂ CINE-CLUB DE MINUIT 
iï' trospektieve Luis Bunuel 

WOENSDAG 1 MEI 
«ffUSSEL NED. 
•niO FILMTRIBUNE 
IliER HEB JE MIJN LEVEN 
I Har, har du ditt liv) 
Zweedse sociale film van Jau 
i'roell. (Voor volwassenen).. 
BRUSSEL FRANS 
Ji óO LES CAMERADES 
S'Kiaal drama 
Kcahzatie : Marie Monicelli. 
NEDERLAND I 
21 00 MUZIKAAL PROGRAM
MA MET JASPERINA DB 
JONG 

DONDERDAG 2 MEI 
BRUSSEL FRANS 
20 30 LA FEMME AU GARDE
NIA 
Politiefilm van Fritz Lang. 

VRIJDAG 3 MEI 
BRUSSEL NED. 
20.25 SNARENSPUL 
Vierde en laatste van een reeks 
kleinkunstprogramma's. 
2130 DE «POESJE» 
Volkskundige dokumentaire. 

Besproken in « Openbaar Kunstbezit » : De paus met uilen (Fr. 
Bacon) op maandag 29 april. 
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WREED 
Woensdag schreef Les Sports 

nog dat het de waarheid is 
« que r Empereur (van Looy) 
ne court plus pour gagner, 
mais pour faire perdre 
Merckx », en dat allemaal 
s pour entretenir son mythe et 
hanter les « jeunes » esprits 
d'une reputation pourtant ob-
jectivement surfaite ou, en 
tous cas, dépassée ». 

Heeft Rik dat nu gelezen of 
is hij van nature zo «kraam» ? 
Feit is dat hij 's zondags na
dien verdekte toch wel de 
bloedeigen Waalse Pijl van Les 
Sports won, zeker. Schrijf dan 
ai eens iets. 

Op 35-jarige leeftijd, en na 
gans de dag in de aanval te zijn 
geweest, lijk een eerste jonk
heid ! 

De waarheid verplicht ons 
echter hier aan toe te voegen 
dat Merckx er, wegens ziekte, 
niet bij was. Wat trouwens 
niets afdoet aan Riks verdien
sten. De anderen waren er wel 
bij, Godefroot, Janssen en Gi-
mondi en zo Toch ook geen 
kleine jongens. 

•T VAT IS AF 
De kogel is, als we het zo 

rpogen zeggen, door de natio
nale ploeg. Brouwer Vanden 
Stock blijft bij zijn besluit. 
Zijn vat is af, hij neemt ont
slag Na de match tegen Rus
land Wanneer hij veel tegen-
sjag had vooraf. De K.B.V.B. 
is al aan het uitzien naar een 
passende beloning voor bewe
zen diensten Mag voor ons 
part gerust zijn, hoor, want 
m'sieur Constant heeft het al
les samen niet zo slecht ge
daan. De huidige trakier, Goe-
thals, zal voortaan twee jobs 
kumuleren : die van trainer en 
die van coach-selektieheer Hij 
zal daarbij wel « hulp » krijgen 

van een komitee, bestaande uit 
de heren Hoste, Roosens, Pe
tit, Genicot en Crahay, en zefs 
de « doktoor » Legros zal een 
handje toesteken. 

Het nieuwe geluid van deze 
nieuwe lente lijkt ons alles sa
men niet zo formidabel. We 
denken, zonder Madam Blan
che konkurrentie aan te doen, 
dat de koerswijzigingen en ver
beteringen in de nationale 
ploeg het ook niet zullen zijn. 
Maar we willen wel hopen, vol
gens de klassieke formule, ons 
te vergissen. 

« TOUBiB » JAQUES 
Daags nadat Merckx ziek 

werd, en daags voor bekend 
werd waaraan hij eigenlijk 
« leed », schreef J?,yues Lecoq 
dat den Eddy een maagzweer 
had (maar 't was onsteking van 
het maagslijmvlies), veroor
zaakt door zijn «vie d' artiste ». 
Doktoor Jacques schreef het 
toe aan het diukke bestaan van 
de vedette, het gebrek aan rust, 
de zenuwspanning, en de huis
houdelijke moeilijkheden als 
verstopte waterleidingen en 
weigerachtige starters. 

Mensen als Merckx hebben 
zeker een zenuwslopend beroep 
en vroeg of laat moet dat wel 
nefast inwerken op de gezond
heid. En niet iedereen is er in 
dezelfde mate tegen- bestand. 

Maar als Merckx nu al door 
de knieën gaat — wat wel met 
het geval zal geweest zijn, even
min als zijn maagzweer — dan 
ziet de toekomst er voor hem 
niet rooskleurig uit. Gaat hij 
naar de Ronde van Frankrijk ? 

En dan moet ouwe Rik van 
een stel andere zenuwen voor
zien zijn. Maar in ieder geval, 
wat eenvoudiger leven zou ook 
de grote vedetten geen kwaad 
doen. 

AMIS GO HOME 
Naar het schijnt is men in 

Frankrijk zo een beetje nijdig 
op de p'tits belges, omdat zij 
er met veel centen in slagen de 
beste amerikaanse basketters 
naar maas- en scheldeboorden 
over te hevelen. Zoals de Itali
anen en de Spanjaarden trou
wens. 

Wel, hier spelen inderdaad 
veel Amerikanen terwijl ze hier 
« studeren ». Men zegt zelfs dat 
ze hier meer verdienen dan in 
hun eigen country. Natuurlijk 
is de steeds voortschrijdende 
kommercializering van de bas-

ketbalsport in ons land daar 
niet vreemd aan. Nu mag men 
dat laatste met een argwanend 
oog volgen — doen wij ook — 
en er weinig goeds van ver
wachten op zuiver sportief 
vlak — doen wij ook niet —, 
of dat al direkt een reden is 
om, zoals de Fransen het zou
den willen, alle Amerikanen 
naar huis te jagen, dat is een 
andere kwestie. Zij doen hier 
bij voorbeeld toch wel een en 
ander voor de vei heffing van 
het spelpeil. 

BEKERFINALES 
De kwartfinales van de be

ker van België worden ge
speeld op 1 mei. Het zijn Da-
ring-Lierse, Brugge-Lyra, Beer
schot Luik, Waterschei-Ber-
chem. Wij zijn heel slechte 
pronostiekers, maar we tippen 
toch op alle thuisploegen. Voor 

Brugge en Beerschot zien we 
geen noemenswaardige proble
men. Daring zou het wat lasti
ger kunnen hebben, maar Da
ring heeft de « moral » te pak
ken, en Lierse heeft hem al er
gens neergelegd. « Watersjei » 
moet in een evenwichtige par
tij voordeel kunnen halen uit 
het feit dat het thuis speelt. 

De halve finales gaan door 
op 22 mei (trekking op 8 mei), 
op een woensdag, omdat op 23 
mei de finale van de beker van 
Europa voor bekerhouders 
door de TV. woidt uitgezon
den. Hoe men dat met on/e be
ker gaat klaai spelen die woens
dag, is ons nog niet zo duide
lijk. Vier van de acht ploegen 
bezitten namelijk geen lichtin
stallatie. 

Op 26 mei weten wij dan 
eindelijk wie volgend jaar de 
plaats van Standard zal inne
men in de europese bekerkom
petitie. 

Rik van Looy reed met de Waalse Pijl zijn reeds aanzienlijke koUektie 
kompleet. 

klassieke overwinningen 

WEG MET DE "SMED" 
Dinsdag, hij de Chmel, zei nonkel 

Oeoiges dal ei den dag van vandaag 
geen soigneurs meer... 

« Ach Heie, kleunde üe Gust, laat 
hem aiteinbliej met weei opnieuw 
beginnen » 

Maai l lias met nodig honhel 
Oeoi gei ivas al bezig. 

« Ik had tenminste ne seigneur, 
toen ik k'jeiste », Z^Ï hij. 

« A'e veeails, zekei *, Uust. 
< Bijlange me, zet nonkel Geoiges, 

de « smed > he ieneuze mens, lt]k 
er nu niet veel meer zijn. En dal hij 
mt] gued veizoigd heejt, ziede nu nog 
aan mij. O] met ? > 

Dat moest Gust toegeven maar of 
nonkel Geoiges « vanzeleven > ook 
een koers geu oiinen had ? 

Dat laatste hoorde de ouwe rakker 
met want hi] uas al lang diuk aan 
Ift c'kiijtikeien hoe de < smed > hem 
i'ciJjigde. 

« .. masseren ? Lijk de beste Van-
televrn gedaan met « zuute boter >... 
ijfc« snireitajipeiij in de diinkbus-
kfiii.. ticiize, en drie eierdooiers . el 
ke kerr ah ik met kon volgen... > 

< Dan hrhde gij eigenlijk meer geu

ze i.gezjabberd^ dan koers gei eden >, 
dacht de Gust. 

Dat bleek eigenlijk min oj meer 
zo te zijn. Ook voor de « smed i zelf 
troiiu'ens, maai dan zonder eieren. 

Daaimee lagen de « soigneurs » op 
tafel. 

Het zijn, dachten xuij, die dilettan
ten lijk de smid geweest, die aan de 
bazis lagen van de latere soort ver
zorgd s, de « gevaarlijke t, die .vn-
dei enige medische kennis, aan hun 
renneis produkten vooizetten, die 
lang met zo onschuldig zijn als de 
geuze van nonkel Geoiges. 

Och, al ztjn er al verschillende on
der hen door het gerecht veioordeeld, 
men moet ze nu ook niet overladen 
met alle zonden Israels Zij zijn met 
alleen schuldig aan de vele misbrui
ken, waartegen nu zo fel gereageerd 
utirdt. De grootste stommiteiten de
den ze wellicht uit onwetendheid 
Misschien dikwijls ter goeder trouw. 
En IS de renner, die meent dat hij 
zonder hun diankjes met, en met hun 
diankje wel kan volgen, niet even 
schuldig ? 

Maai nu moet het toch maar eens 

gedaan zijn met dat soort * $oi 
gneiiis ». 

Het IS veel te ver gegaan. Trou
wens, de gestelde eisen, aan renners 
en dus ook aan verzorgers, worden 
veel te hoog voor wigeschoolden. 
Door de uitbreiding die de sport ge
nomen heejt, gaat het ook met meer 
om enkelingen, maar om ganse be-
volknigsgioepen Die inzet uordt torh 
wat al te gioot voor dilettanten. 

Vooral als men een dokter Claes 
zelf hoort verklaren dat de doorsnee
arts, universitair gevoimd dus, abso
luut niet voorbereid is op de proble
men die de moderne sport en sport-
btVefenaars hem steeds meer komen 
voorschotelen. 

De veixvarring die op dit ogenblik 
heeist en waar blijkbaar niemand nog 
WIJS uit raakt — wat is geneesmiddel 
en wat is doping ' welke medicijnen 
mag de aits de zieke renner nog 
voorschiijven tonder gevaar te lopen 
voor de rechtbank te moeten ver
schijnen ? — maakt de zaak nog veel 
moeilijker. 

Aan dat alles moet nodig een ein
de bomen. 

Het olimpisch komitee heeft daar
voor een voorstel gedaan, dat ons 
zeer interessant lijkt. Er moeten post
universitaire kursussen ingelicht wor
den, waar dokters en kinestezisten, 
die zich willen bezighouden met de 
spoitlui, die willen « soigneur > spe
len dus, zich kunnen en moeten ver
volmaken. 

Aan die kursussen moet een exa 
men verbonden zijn, en slechts wie 
daarin slaagt zal sportlui iiifogen ver 
zoigen. 

Isi Moyson verdedigde die opvat
ting in de Gazet van Anluerpen, en 
hij voegde er nog iets aan toe, waar-
ovei WIJ het ook reeds hadden vroe 
ger . er moet tegelijk gezoigd wor
den voor een nieuwe spoiletiek. 

Het beroep van < rigueur > re 
zeiveren voor echte specialisten is al 
tets., maar wanneer de grote sport-
massa absoluut wil verder knoeten, 
zal dat nog met veel uithalen. Het is 
aan de bazis, bij beoefenaais en sup 
porters, dat de wil tot gezondmaking 
van de sport moet groeien. Gezond
making zowel voor de amateurs als 
i*)or de beroepslui. 

Natuurlijk is dat veel gemakkelij
ker gezegd dan gedaan. Maar het 
moet gebeuren. Waarom dan nog 
langer wachten ? Laten wij er allen 
samen aan beginnen. Nu! 
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ZOEKERTJES 

VI. nat. vader 4 kinderen, zieke
lijke echtgenote, zoekt werk als be
diende. Spr. en schr. Nederlands, 
Frans, Duits en Engels. Handels-
korresp., liulpboekhoud., machine-
schrift en zeer bedr. in alle admin. 
werk, mag.-adm, (perm, invent.), 
verkoop. T 40. 

Gevraagd : echtpaar voor café-
restaurant : vrouw keuken, man 
kellner. Eventueel later leiding 
overnemen. Ligging : Antwerpen. 
'Antwoord met curriculum vitae en 
gewenst loon aan T. 4i . 

Gevraagd penoon voor on-
onderhoud van kantoren van 
Volkauniesekretariaat op 
maandag en donderdag, tel
ken* 4 uren 's voormiddags. 
Zich aanmelden Volksunie-
sekretariaat, Maurice Le-
monnierlaan 82, Brussel I, 
Billijke vergoeding. 

23-iarig afgestudeerde van Leu
ven zoekt van 1 mei af fulle-time 
betrekking voor 4 a 5 maanden of 
stage als handelsingenieur in af
wachting van legerdienst. Behalve 
Nederlands voldoende kennis van 
Frans, Engels en Duits. Naast op
maken van verslagen, korrespon-
dentie en administratief werk ook 

ben 
uirgeslapen 

wanf... 

EPiPA 
IMRELLT 
Duniopillo 

• •• ik koop bij 

MAHHms BiOVENBëORIJIF 
T U R N H O U T S E B A A N 1 0 2 , • O K G E R H O U T - TEL. 35.17.83 

•UHUIZCN : D ieM" '»> M-16, Aniw. Tel. 31.01.18 
• egtjnensrraat 39.4), AnTw. Tér. 33^47,34 - Gsltiförrlei 60, Deurne, Tel. 36.^5.?2 

Bekwaam tot het programmeren in 
Forti an IV op IBM 360 computer. 
T 3 3 . 

1. Paswerker-mecanicien - A2 
jaar. 

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

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

gelijke 41 jaar. 
Zoeken passend werk. Inlichtin

gen provincieraadslid Oswald Van 
Ooteghem - Rode Kruisstraat 7, 
Gentbrugge - tel. 09-52.72.87 - ï 36. 

Als bijverdienste ge^Tsagd c 
plaatselijke agenten, telefoon nood-
takelijk, hoge kommissieloneo, geen 
verzekeringen. Gesteund door grote 
publiciteit. Schrijven Et Vervaecke, 
Noordkustlaan 10, Groot-Bijgaar
den. T 212. 

Te huur : juli en augustus, Zee
dijk : Raversljde - Oostende, resi
dentie : Costa Bella, prachtig-mo-

dern gemeubeld appartement, 5de 
verdieping - 2 slaapkamers, zomer
terras met enig uitzicht 1 Schrij
ven : Desnerck Roland, Zeedijk 20, 
Raversijde - Oostende. Bellen : "s 
avonds 059-79151. T 23. 

Te huur Meise bij Brussel klein 
aantreklielijk appartement voor 1 
of 2 personen, bij tramhalte. Schrij
ven : Wouters 52, Nieuvvelaan Mei-
se. Telefoon 02-59.37.88. T 39. 

Uw Spaanse zon : appartementen 
}uli-aug. • 4 pers. per dag : 320 fa-. 
- 3 pers. 15 d. : 3.835 fr, - 11 pers. 
15 d. ; 8320 fr. - 6 pers. per maand : 
8550 fr. Vraag Immo Spain folder. 
Cornells, Edegemsestr. 60, Mortsel. 
Tel. 03-49.26.14. T 20. 

IJ 

SPANJE, begin COSTA-BRAVJ 
te LLANSA, 1300 KM. ver, 20 K S 
over franse grens, In prachtii^ 
verkaveling, gratis Ewemkóm) 
machtig zicht op Middell. Zêei 
Villa en appart. te buur vana 
Pasen. W. : 03.51.36.30. 

OIEPVRIESTUNNELS 
KAMIONKOELING 
V/INKEUNRICHTINGEM 

ca, VOOR SUPERMARKTEN, INDUSTRIE EN VOEDINGSNIJVERHEID ' 

ETN JEURISSEN PVBA Oe winterstraat 24 
Borgerhout/Antwerpen Tel.: (03) 36.11.35-36.59.31 

DEPANNACEDIENST ALLER MERKEN 

VAN DYCK - VAN DEN SCHOOR 
P.V.BA 

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

6r*U U M i 
ClAZEN M Mdf4TUKEK. 

HtnUOiifn in «i**» mtUiuii. 

WoHtr ROLAND 
_ «t^ipfemtirj Opli<ll« ~ 
K*rbtr<»t, 5t — Antwerptn 

T « W M < < : » . U M 

14 % tWtMI *f viilo«fl <ltl*K 

ÊÊSÊI^^lfS^^ 
iKi*^ \TP 
(^w 
• ^ 

MEVEKAN 
Hebt U geld nodig ? 

Zo ja, tel . 

03 /35 .19 .71 -36 .43 .24 

Groepen en maatschappi jen 
al lerhande ! ! ! 

Speciaal voor U bedacht. 

IEDER DORTMUNDER 
THIER BRAU HOF 

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

INTERESSANT 

Avondmaal op vrijdag, 
zaterdag of zondagavond 

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

Oberbayern orkesten. 
Middag- en avondmaal tn groep 
gezellig, fijn. goed en goedkoop 

Inlichtingen ter plaatse 

THIER BRAU HOF 
Leuven - Tel. (016)46311 

THIER BRAU HOF 
Hulste Tel. (056)71536 

THIER BRAU HOF 
Antwerpen - Tel. (03)312037 

DE KLAROEN 
Aalst Tel. (053)22853 

.-« 

WENTELPOORT 

type ALUGA 

Standaarduitvoering _ n c %#C T 
Poort gans in aluminium. Omlijsting B R C V C T 
in gephosfateerde staalplaat. O *) O Q Q 
Zeer lichte bediening. ^ O U 27 O 
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 J 

HERMES 
S C I t V O L Zuldlaan 54 

M. Lemonnlerlaan 211 
Tel. 11.00.33 
Brussel 

VOLLEDIGE 
SEKRETARIAATKURSUS 
IN 2 JAAR 

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

Dag. on avondlessen. 
De school waar Vlamlngon 
zich thuis voelen. 

Beter en voordeliger. 

T toy 

BRILLEN 
Laatste modellen 
Degelijk aangepast, door 
gediplomeerde optieken 

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

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

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

LEDEN :-10 % KORTING 



Zelden was er zulke suspens bij de 
stemminKen over de provinciale senatoren 
waar de niet-traditionelen we! erg zwart 
roet in het traditionefe eten gooiden. In 
het P.V.V.-huis groeit de beroering en nu 
de oppermaffia besliste L.V.V.-voorzitter 
Poma te doen sneuveVen bij de nationale 
koöptatie zal het er zeker nog niet op 
verbeteren. Wat met heilbrenger Collard 
als reddingbrengende profeet zijn er in 
elk geval al meer die «Weg met Collard» 
roepen dan « Hosanna ». 

GAZET V A N A N T W E R P E N 

De joernalisten-pronöstikeerders zijn 
niet erg gelukkig over de uitslag van de 
koöptaties. Met dergelijke onverwachte 
effekten valt geen enkele pronostiek nog 
juist uit. 

In plants dat elke politieke fraktie in 
de provincieraden haar stemmen zou uit
brengen op eigen kandidaten, zelfs als 
die niet allemaal verkiesbaar zijn, werd 
nu algeuieen en op grote schaal het stel
sel van de partij-poli's toegepast. Bepaald 
de mefode Simonet-Machtens, waaraan de 
brusselse B.S.P. ten andere kapot is ge
gaan. Die metode bestaat er in te gooche
len met handvollen stemmen, waardoor 
bepaalde kandidaten verkozen worden, 
tegen de rekenkundige proportionaliteit 
in. Het is het S])el van « geef mij zoveel 
stemmen, dan stemmen wij m'et zoveel 
fnan voor uw man ergens anders ». 

Het is geen fraai gebeuren, maar die 
geplogenheden zijn nu eenmaal niet 
vreenïd aan de werkwijze van de par
tijen, bepaald in de provincieraden. Bij
gevolg heeft geen enkele partij het recht 
nu verbolgen te doen, want ze deden het 
allemaal al, vroeger of nu. 

H E T LAATSTE N I E U W S 

Staat even stil bij de V.U.-zet in Bra
bant. Waar de V.U. zelf geen kans had, 
werden onze 7 stemmen verschoven op 
een vlaamse C.V.P.-er en vlaamse socia
list. Gevolg de oppermanitoe van het 
P.V.V.-goud Etrimo-Collin verloor zijn 
ereprijs en viel tussen twee stoelen wat 
de woede trok op de 2 P.V.V.-ers die (in 
afspraak trouwens) op het F.D.F, hadden 
gestemd. 

De uitslag van de geheime stemming 
wekte verslagenheid in de rangen van de 
P.V.V.-leden ,die gehoopt hadden een der
de zetel te behalen voor de h. Collin. 

Van de 25 P.V.V.-leden hadden er twee 
hun stem uitgebracht op een andere lijst 
en daar het P'.D.F. op 14 leden 16 stem
men behaalde, werd dadelijk het besluit 
getrokken, dat twee P.V.V.-ers voor deze 
laatste lijst hadden gestemd. 

Daar de Volksunie-leden op andere lijs
ten hadden gestemd en de C.V.P. .S stem
men meer telde, en de B.S.P. 4 meer, kon 
men veronderstellen dat de Volksunie in 
blok tegen de P.V.V. gestemd had en haar 
stemmen verdeelde over de C.V.P. (in de 
eerste plaats voor de h. Van Ackere) en 
over de B.S.P. Dit had tot gevolg dat een 
derde zetel voor de P.V.V. verloren ging. 

Na de openbare vergadering werd een 
spoedvergadering belegd van' de P.V.V.-
mandatarissen om uit te maken wie zijn 
stem aan het F.D.F. gegeven had. Nie
mand wilde echter bekennen. 

REGARDS 

Wat de F.D.F.-er ondertussen zoal over 
denkt : « Hoe en wat om België te laten 
voortbestaan » lezen we in dit franstalige 
blad uit de pen van F.D.F.-senator La-
gasse. We zijn in elk geval verwittigd. 

Zal België morgen nog bestaan ? Ja, 
indien men zonder uitstel een nieuwe sa
menlevingsvorm vindt voor de twee ge
meenschappen. Men zal moeten akkoord 
geraken over drie stelrelgels. 
1) Een absolute pariteit tussen de .twee 
volkeren. 
2) Een decentralizalie die aan elke streek 
en speciaal aan Brussel toelaat de beslis
singen te nemen waarvan zijn lot afhangt. 
3) Het ï( an vaarden van zekere gemeen
schappelijke bazisregels. 

Het is nodig dat men afstand doet van 
het « recht van de bodem » van elke anti
franse ingesteldheid zonder meer, van el
ke Groot-.Nederlandse aspiratie, van elke 
politiek gebazeerd op dwang. Men moet 
— en dan in elk geval voor Brussel — 
aannemen en dan zonder voorbehoud — 
de vrijheid van de huisvader op onder
wijsgebied, de raadpleging van de bewo
ners in verband met de aanhechting van 
hun gemeente of van hun wijk aan die of 
die streek, de schepping van een regio
nale raad op demokratische manier geko
zen. 

Als men over deze lijnen akkoord is — 
maar het is een onvoorwaardelijke eis — 
dan is een nieuw pakt mogelijk, een pakt 
dat sterk zal bijdragen tot onze verwe
ving met Europa. 

V O L K S B E L A N G 
Het blad van het Liberaal Vlaams Ver

bond keft nijdig in de richting van over
lopers en konservatieven die van de libe
rale soep een oneetbare brij voor de door
snee vlaamse maag hebben gemaakt. 

Wij hebben sinds 1961 gewaarschuwd 
dat de uitbreiding van de P.V.V. niet uit
sluitend naar rechts mocht gebeuren, 
doch dat een opening naar links moest ge
zocht worden door een progressieve poli
tiek. Iedereen weet hoe het serlopen is en 
hoe de overloperij zelfs tot in de TV-kijk-
kast werd getoond. 

Deze vaststellingen doen ons besluiten, 
dat het zo niet langer kan. 

De vlaamse standpunten van het Libe
raal Vlaams Verbond moeten die worden 
van de P.V.V. in Vlaanderen. 

De sociaal-ekonomische standpunten 
van het I^.V.V., zoals die weergegeven zijn 
in het sociaal Manifest van Aalst en in 
het verkiezingsmanifest van het L.V.V. van 
maart 1968 moeten de bazis zijn van een 
liberale politiek in Vlaanderen. 

Dat zijn pozitieve standpunten. 
Deze standpunten nu ten allen prijze 

verdedigen zijn de liberale Vlamingen 
aan zichzelf verplicht en daarbij moeten 
zij zich bewust zijn van hun macht. De 
P.V.V. vermag niets — maar dan ook 
niets — in Vlaanderen zonder haar man
datarissen, die lid zijn van het L.V.V. In 
deze verkiezingen ligt voor deze mandata
rissen het bewijs, dat zij het integendeel 
zouden kunnen zonder de P.V.V. Indien 
zij dan nu hun lidmaatschap van het Li
beraal Vlaams Verbond gestand zijn, dan 
hebben zij er alles bij te winnen. 

(En enkelen — die iedereen kent en die 
daartoe niet behoren — zullen ofwel 
moeten zwichten ofwel hun franskiljonse 
voorgangers, die al van het toneel ver
dwenen zijn, moeten volgen). 

Daarom moet op het kongres te Knokke 
een beslissing, een daad, een aktie vol
gen. Zoniet zullen de liberalen in Vlaan
deren en de Vlamingen in de P.V.V. met
tertijd weggeveegd worden. 

Nu terugschrikken zou men zich later 
hard kunnen beklagen. 

D E R O D E V A A N 

Waar de Rode Vaan vroeger graag men
sen als een Dr. Van Haegendoren uit
speelde tegen de Volksunie, zij waren 
wijs, de V.U. was een bende achterlijke 
dwazerikken, is Van Haegendoren nu 
plots ook al minder verstandig ? Nog een 
beetje en de man is zeker ook fascist. 

« Een laatste bemerking tenslotte : de 
Volksunie zou Dr Maurits van Haegen
doren voorstellen als gekoöpteerd sena
tor. In feite schijnt dat reeds in kannen 
en kruiken. Meteen zou hij dus in de par
tijpolitiek treden en verdwijnen als voor
zitter van de Stichting-Lodewijk de Raet, 
het 5 novemberkomitee, enz. 

Voor ons niet gelaten, maar toch wil 
het ons voorkomen dat de man hier op het 
punt staat dé politieke dwaasheid van zijn 
leven te begaan ! Zijn prestige van man 
die kontakten legde en bruggen bouwde 
over' de partijen heen, is daarmee naar 
de maan. In de plaats wordt hij een waar
schijnlijk verdienstelijk parlementslid in 
een onverantwoordelijke partij. Anderen 

VAN DE V.U.-LEIDING 
ONTLEDING VAN POLITIEKE TOESTAND 

De Kamerfraktie van de VOLKSUNIE onderzocht de politieke toestand. 
In verband met de aanstelling van de formateur, onderstreept de fraktie 
dat het ondenkbaar zou zijn dat een belgische regering zou geleid worden 
door een nederlands-onkundige eerste Minister.. 

De fraktie waarschuwt tevens de vlaamse openbare mening tegen de 
neiging van de traditionele part i jen de vlaams-waalse problemen eens 
te meer te verwijzen naar kommissies of werkgroepen. 

De te vormen regering moet ook in deze aangelegenheid konkrete 
verantwoordelijkheden opnemen. 

Verder moet de overheveling van Leuven-Frans los van het geheel der 
vlaams-waalse problemen, als duidelijk programmapunt in de regerings
verklar ing worden opgenomen gelet op de massale eensgezindheid 
hierover bij de brede vlaamse openbare mening . 

PROTEST 

De Kamerfrakt ie van de VOLKSUNIE protesteert tenslotte tegen he t 
onduldbaar optreden van het leger in he t antwerpse ten voordele van 
een buitenlandse mogendheid in een burgerli jke zaak en dit in opdracht 
van de Minister van Landsverdediging. 

Dit initiatief weerlegt op sprekende wijze de verklar ingen van de 
Minister van Buitenlandse Zaken als zou geen buitenlandse inmenging 
bij het handhaven van de openbare orde worden geduld. 

Het il lustreert pijnlijk de graad van onderworpenheid van de belgische 
regering ten opzichte van onze grote Navo-bondgenoot. 

hebben zich reeds voordien op die wijze 
laten uitrangeren : wij vinden het jammer 
dat Maurits van Haegendoren niet inziet 
dat hij hier het slechtere voor het betere 
verkiest...>. 

H E T V O L K 

Het Kongres van het Davidsfonds gaf 
een paneeldiskussie over de toekomstige 
nieuwe strukturen in België en wat lezen 
wij in het bloedeigen Volk van Miei Van 
Cauwelaert ? Dat hét federalisme eèn 
zeer wijze oplossing is ! Met één slag 
weerlegt hij wat al de C.V.P.-politiekers 
in hun geborneerde oppervlakkigheid 
sinds jaren vertellen over dit zelfde fede
ralisme. « Het land heeft tegen het fede
ralisme gestemd » zei Koekoek Houben 
de avond van de verkiezingen voor de 
T.V. 

« Em. Van Cauwelaert beet de spits der 
bespreking af met de voorstelling van de 
radikaalste oplossing : het federalisme. 
Hij herinnerde daarbij aan de talrijke fe
deralistische ontwerpen die sinds 1920 het 
daglicht hebben gezien en die, vaak tot in 
de financiële konsekwenties toe, dit 
staatssysteem voor toepassing in ons be
stel uiteenzetten. Het is dus onaanvaard
baar te horen zeggen dat de voorstanders 
van het federalisme nooit duidelijk heb
ben gezegd waarover het gaat. Dat een 
federalisme met twee wordt verdedigd is 
geen reden om het a priori af te wijzen. 

« Trouwens, zei spreker, ik geloof dat 
men meer angst heeft voor het woord dan 
voor het begrip dat erdoor gedekt wordt. 
Het federalisme aangepast voor België 
zou men een faze in de vlaamse beweging 
kunnen noemen, zoals trouwens destijds 
reeds door A. Vermevlen werd voorzien». 

GAZET V A N A N T W E R P E N 

Over ditzelfde Kongres en over de 
V.V.B.-betoging ook volgende instemmen
de G.v.A.-beschouwingen. Ook hier lijkt 
het federalisme gededouaneerd. 

OVERWINNNGSDANSFEEST 
van de Volksunie - Arr. Leuven 

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

Viert di t 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 

« De betoging van de V.V.B, te Gent 
was, zoals alle betogingen, eerder nega
tief gericht. Er werd geen pozitief eisen
programma naar voren gebracht, moge
lijk omdat dit ook al lang gekend is. 

Met de slogan « Geen regering tegen 
Vlaanderen >, bedoelt men dat de vlaam
se beweging niet kan dulden dat de rege
ring en haar parlementaire meerderheid 
zich van de « kommunautaire > proble
men zouden afmaken met de gekende 
« grendelklausules ». 

Pozitief was het standpunt, dat de re
geling moet worden gezocht in demokra
tische formules. Het was goed, dat daar
mee nog eens werd onderstreept, dat fede
ralisme en autonomie formules zijn die 
beslist demokratischer zijn dan de uni
taire struktuur, omdat in federalizerende 
strukturen de leidende instanties dichter 
bij het volk staan. 

In deze periode van voorbereiding, was 
het daarom uiterst welkom, dat kuituur-
verenigingen en drukkingsgroepen alvast 
van zich lieten horen. Om zowel de open
bare opinie als de overheid er attent op 
te maken dat de strijd voortgaat, juist nu 
nog intenser zal worden dan ooit tevoren. 
Om er ons allemaal aan te doen blijven 
denken dat er op 31 maart weliswaar een 
belangrijke stap werd gezet in de ont-
voogdingsstrijd, maar dat nog een lange 
weg blijft af te leggen eer het einddoel 
zal worden bereikt. Als intussen de vlaam
se beweging even paraat blijft, zoals bleek 
uit de betoging te Gent en het kongres te 
Brussel, dan gaat de zaak in de goede 
richting. Niet versagen moet het parool 
zijn ». 

D E S T A N D A A R D 

Manu Ruys kan niet akkoord zijn met 
een eerste-minister die geen Nederlands 
zou spreken in een unitaire staat. 

Gelijk heeft hij, dat betuigden reeds in
stemmend A.N.Z., K.V.H.V. en andere 
vlaamse verenigingen. 

« Het is niet zeker dat de formateur het 
tot eerste-minister zal brengen. In 1954 
vormde de toenmalige partijvoorzitter 
MaK Buset een regering, waarvan Achilles 
Van Acker de leiding nam. Iets gelijkaar
digs zou ook nu kunnen gebeuren. Maar 
indien de h. Collard zelf kandidaat is 
voor het premierschap, rijst toch de 
vraag, of het nog aanvaardbaar is dat de 
bdgische eerste-minister de taal van de 
meerderheid van de bevolking niet kent. 

Dat de wetgeving voorziet in de homo
geniteit van de taalgebieden, is geen ar
gument om de aanduiding van een een
talige eerste-minister goed te praten. Het 
staat iedereen vrij slechts een enkele taal 
te leren (een recht waarvan vooral de 
franstaligen gebruik maken) maar wie 
een funktie wenst te bekleden op hoog 
staatsniveau, moet de twee landstalen be
hoorlijk spreken. Dat is een elementaire 
eis van beroepsbekwaamheid. 

Wij hebben niets tegen de persoon van 
de h. Collard. Wij hebben hem steeds be
schouwd, ook in de hitte van de school
strijd, als een achtenswaardig man. Hij is 
een Waal die oog heeft voor de nationale 
en de kommunautaire problemen. Maar 
een eerste-minister benoemen, die geen 
Nederlands kent, en dus geen direkte dia
loog met de Vlamingen aankan, is een be
lediging voor het vlaamse land ». 

W. LUYTEN. 
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ANTWERPEN 

Antwerpen 
KOLPORTAGE 

O p L.O. «^ zondag 5 mei met 
radiowegen. Bijeenkomst 10 uur ca
fé Terminus L.O. 
W E R F T O C H T T O T 
KENNISMAKING 

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

Initiatief sektie Zuid. Verti-ek bij 
Fr . De Laet om 13 uur Kruishof-
slraat 16, Antw. 
GEZELLIG SAMENZIJN 

Zaterdag 27 april in 't « Schelde-
hof > voor alle aktieve medewer
kers knus samenzijn. Opdat we 

niemand van de aktieve propagan
disten zouden vergeten : gelieve uw 
naam op te geven op het sekreta-
r iaat der afdeling oude Koornmarkt 
28, tel. 32.81.01. Aanvang 20 uur. 

Antwerpen Zuid • Kiel 
PROPAGANDA VOOR NIEUWE 
AFDELING 

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

Als sinjoren willen we dan ook 
graag onze vrienden van St. Le-
naei ts een handje toesteken. Daar
om roepen we onze propagandisten 
op 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 I 

De werftocht start te St. Lenaerts 
• a n de kerk. 

Borgeriiout 
BLIJVEN IJVEREN 

De verkiezingsuitslagen bewezen 
dat wij de partij van de toekomst 
zijn. Het was verheugend vast te 
stellen hoe iedereen meewerkte. 
Daarom is het onze plicht op de 
ingeslagen weg voort te gaan. Ve
len onzer leden voegden de daad bij 
het woord en maakten ons namen 
en adressen over van simpatizanten. 
Zo kunnen die mensen door ons 
bezocht worden en dit is noodzake
lijk voor de ledenwerving. Aarzel 
dus niet, geef ons de namen en 
adressen van simpatizanten. 

TE NOTEREN DATA'S 
Cjewooutegetrouw houden wij on

ze maandelijkse leden^ ergadering 
op de tweede vrijdag van de maand, 
dus nu op 10 mei. 

Maandelijkse kolportage zondag 
12 mei te 10 uur. 

Nadere gegevens volgen. 

NUTTIGE ADRESSEN 
Voor het opgeven van namen, in

schrijving als lid en mogelijke li-
nauciële steun (nog steeds welkom) 
kan men zich steeds wenden tot : 
Juul Dillen, Buurtspoorweglei 87, 
tel. : 35.09,28, postrekening 1275.01; 
Frans Dirks, Karel Van den Oever
straat 2ti, tel. : 36.38.94; Bert Ver-
beelen : Jozef Posenaerstraat 37, 
tel. : 35.57.08. 

Mevrouw Raets (lid C.O.O.), Vin-
fodestraat 41, tel. : 36.79.97. 

Tot al deze adressen kan men 
zich wenden voor sociaal dienstbe
toon. 

Voor propaganda en aansluiting 
kornl men ook terecht bij Gerard 
Stonne , Ketsstraat 90. 

Edegem 
ZERKONTHULLING 

Zaterdag 4-5-68 te 15 uur wordt 
op het kerkhof te Edegem een hel-
denhuldezerkje 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. 

Herenthout 
BESTUURSVERKIEZING 

Vrijdagavond werd io onze afde
ling overgegaan tot het verkiezen 
van een nieuvr bestuur. Daar onze 
afdeling sinds vorige verkiezing 
meer dan verdubbeld was werd be
sloten het bestuur ook in verhou
ding uit te breiden. 

A'olgende tien leden vormen het 
bestuur : Heylen J., Torf» Norb., 
Canibré Renaat , Dillen Jozef, Van 
Hoey Herman, Torfs Felix, Pieraer t 
Jos, Goossens C , Van den Schoor 
Jos en Cambré CaH. 

De 41 aanwezige stemgerechtig
den zorgden voor een flinke toe
voer van jonge elementen. Het di-
namisme in de afdeling kan er 
slechts baat bij vinden. De onder
scheidene funkties zullen bij een 
eerstvolgende bestuursvergadering 
vastgelegd worden. 
BIERAVOND 

De bieravond die dan volgde 
bracht de nodige stemming om de 
kieso\ erwinning passend en met de 
nodige geestdrift te vieren. Wij dan
ken inzonderheid onze vrienden 
van Grobbendonk, Heren tak en 
Vorselaer die samen met ons kwa
men verbroederen na de gezamen
lijk geleverde inspanningen. Onze 
nieuwe parlementair vergezeld door 
zijn lieftallige dame liep aan om 
even een pintje mee te snoepen. 

Kapellen 
KOLPORTAGE 

Morgen zondag, 28 april, kolpor
tage te Kapellen. Bijeenkomst om 
10 uur bij Mr. Lenaert, Bevrijdings
lei 29. Wij rekenen op al onze me
dewerkers. 
GEZELLIG SAMENZIJN 

V.U. Kapellen dankt alle leden en 
allen die de Volksunie-zege op 31 
maar t Jl. heeft mogelijk gemaakt. 
Met onze noeste werkers houden 
we een gezellig samenzijn in het 
« Starrenhof », Kapellen op vrijdag 
5 mei te 20 uur. 

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. 

Merksem 
VOLKSUNIE. 
DIENSTBETOON 

Alle donderdagavonden vanaf 20 
uur in Tijl. 

Om lid te worden van de Volks
unie, naam, adres en een briefje 
van .50 fr. bezorgen of opzenden 
aan het sekretariaat. 
NUTTIGE ADRESSEN 

Sekretariaat : K. Van Bockel, 
Eni. 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, 
Houlhulststraat lü8z, tel. 45.65.59. 
LEEUWENVLAGGEN 

Wie een leeuwenvlag wil bestel
len kan dit doen in Tijl, of op het 
sekretariaat. Mooie sterke en kleur-
vaste vlaggen, 1.50 x 1..50 m. Ver
melden of het een stok- of een 
raamvlag moet zijn. 
OVERWINNINGSBAL 

Het was een reuzesukses. Veel en 
opgetogen volk. Aangename mu
ziek. Mooie bloemen voor de d a 
mes, lekkere broodjes voor de hon-
gerigen en een prachtige tombola 
met als hoofdprijs een nieuwe mi
ni-fiets. Daar waren nog leeuwen
vlaggen te winnen, twee spaarboek
jes met 300 fr. van Atlanta, en er 
was weer een gelukkige dame die 
een permanente won. 

Bij deze gelegenheid werd de 
eerste voorzitter van de Volksunie, 
Leo Michielsen als eregast in de 
bloempjes gezet. 

In zijn dankwoord onderlijnde hij 
de uitzonderlijk grote verdienste 

OVERWINNINGSTOCHT 
DER VOLKSUNIE 

TE ANTWERPEN OP 26 MEI 
Ivoormiddag van het 
Vlaams Nationaal Zangfeest) 
Samenkomst om 10 uur 
op de Groenplaats te Antwerpen. 
Vertrek om 10 uur 30. 
Tot slot : KORTE OPENLUCHTMEETING 
(eveneens op de Groenplaats). 
Einde voorzien voor 12 u. 30. 

van de werkers van het eerste uur. 
De namen van Mevrouw Leysen en 
van de kameraden Renaat Vissers, 
Frans Peeters, Frans Van den Eyn-
de en Jef Bastiaens, werden har
telijk toegejuicht. 

KOLPORTAGE 
Onze propagandaleider heeft te

rug enkele mannen van goede wil 
gemobilizeerd om in de maand mei 
te kolporteren in on/.e gemeente 
met ons partijblad « Wij ». Het 
zou nog veel prettiger worden in
dien nog enkele jonge mannen 
eens per maand enkele uren wilden 
opofferen om de boodschap van 
Vlaanderen huis aan huis aan te 
bieden. 

Mortsel 
LEEUWENVLAGGENSLAG 

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

1.50-1.50 m. sterk kleur vast leeu
wenvaandel aan de gunstprijs van 
195 fr., onmiddellijk bestellen bij 
Wim Claessens, 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 
ntensen op administratief vlak zo
als de regeling van pensioenen, kin
dervergoedingen, 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, hulp in 
de huishouding en vele andere ta
ken. Dit is geen spektakulair plak-
en kalkwerk, m a a r het draagt er
toe bij Brussel, stad zonder gezicht 
een har t te geven. Wie wil kan aan 
deze aktie van de Goede Daad mee
doen. Naam en adres opgeven aan 
Fons Stroobants, café « Uilenspie
gel », Pletinck.xstraat 38 te Brus
sel 1, t e l : 12.13.74. 

FINANCIËLE MOBILIZATIE 
De afdelingsbesturen worden ver

zocht de beloofde bijdragen zo vlug 
mogelijk te storten op P R K 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 verkiezingsfondsen 
willen bezorgen, storten op prk. 
8654.50 van Volksunie vzw. arr. 
Brussel te Brussel. 

DIENSTBETOON 
Volksvertegenwoordiger dr. E. 

Defacq is te Brussel alle werkdagen 
tijdens de normale kantooruren be
reikbaar in het Internationaal Cen
trum Rogier, nr. 1901, tel. 183082. 
's Dinsdags is hij daarenboven ook 
tussen 18 en 20 uur daar bereik
baar. 

MEDEDELINGEN 
VAN HET 
ARRONDISSEMENTSBESTUUR 

1. Het voltallig arrondissements-
bestuur vergadert dinsdag 30 de
zer te 20 uur in de Uilenkelder, 
Pletinck.\straat 38 te Brussel. Die
nen deze vergadering 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 arrondissementsl>estuur 
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, lidgelden op de P .R. van het 
arrondissement Brussel, nr 86.54.50. 

3. Bestuursverkiezingen. 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 
kiesperiode wordt de reeks der 
kantonnale vergaderingen opnieuw 
verder gezet, en wel voor volgende 
kantons : Halle op 3-5, Schaarbeek 
op 9-5, Vilvoorde op 16-5, Ander-
lecht op 30-5, St. Jans-Molenbeek 
op 6-6, Asse op 13-6 en St. Kwin-
tens-Lennik op 20-6. Richtlijnen 
volgen via onze kantonnale gevol
machtigden. 

Brussel - Halle - Vilvoorde 
FINANCIËLE MOBILIZATIE 

Het financieel komitee verzoekt 
de mobilizatc%'s uiterlijk deze week 
alle steunbijdragen af te rekenen en 
de niet-verkochte steunkaarten te
rug te bezorgen bij de arr. penning
meester, Karel Woestelaan 38 te 
Brussel 9. O p 30 april wordt de 
definitieve financiële mobilizatie-
toestand opgemaakt. Alle stortngen 
gebeuren op P R K 8654,50 van 
Volksunie arrondissement Brussel, 
te Brussel. 

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 j l kwam de V.U.-
Asse als 2de grootste partij uit de 
stembus. Dit sukses dient ge
vierd ! 

Haren 
WELDRA 
NIEUWE AFDELING 

Ook hier krijgt de Volksunie vas
te voet. Pas gestart sedert januari 
heeft de kern Haren degelijk werk 
verricht bij de voorbije kiesstrijd 
Wat meer is de ledenwerving schiet 
aardig op. Weldra krijgt ook Ha
ren een stevige Volksunie-afdeling. 
Wie hierover meer inlichtingen wil 
kan terecht bij de wn. voorzitter 
aldaar de h. Valeer Maes, Verdun-
straat 311 of bij de wn. sekretaresse 
mevrouw De Roover, Middelweg 23. 

Machelen 
LENTEFEEST 

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

St. Martens Bodegem 
LENTE- EN 
OVERWINNINGSBAL 

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

Vilvoorde 
Het afdelingsbestuur heeft beslo

ten de statutaire bestuursverkie
zingen te houden op maandag 29 
dezer te 20 uur in de zaal c Oe 
Gouden Voorn », Vaartbrug te Vil
voorde. De verkiezingen worden 
bijgewoond door de in regel zijnde 
letlen van de afdeling. Ter plaatse 
kunnen de hernieuwingen der lid
gelden nog geregeld worden. 

Schaarbeek 
Het arrondissementsbestuur tm 

het afdelingsbestuur Schaarbeek 
danken langs deze weg de uijttr» 
dende afdelings\ oorzitter, de {jeer 
André Kegels, voor zijn degefi^a 
werking. 

Aanbevolen 
Huizen 

AL AL AANBOUW 
KEUKENS CLASAL 

Eng«r$traat 161, Erpt-Kwerpt 
Tel. (02)59.77.63 

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

« PIET POT » 
Antv/erpen's gezelligst» 

Bierkelder 
Grote Pieter Potttraat 4 

(blf Sulkerrul) 
Open vanaf 8 uur s'avond$ 

Maandag gesloten. 

REISBUREAU 
Vlaams Reisbureau n.v. 

Maatsch. zetel : Antwerpen i 
Tol. J (03)49.30.45 - 49.15.94 

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

Mosselen - Paling 
Uitbater : Jan Brugman» 

De specialist der 
standaarddeuren 

|. LEEMANS, Deume zuid 
Van Havrelel 70, tel. 35.63.17 
Agent : Oe Coene • Kortriik 

EURO-DOMI 
Moderne wooninrichting 

Kruldtulnlaan 6, Brussel 1 
(tussen A. Maxlaan en 

E. Jacqmainlaan) 
Tel. (02)18.1717 

3-2-68 

c Vlaams Huis » Knokk* 
Kamers • Volledig pension 

Gezellige sfeer. 
Vermindering voor groepen. 

Ellsabethlaan 105 . Tel. 632.70 

Breydelhof • BRUGGE 
Jozef Suvoestraat 2 

Gelagzaal - 120 plaatsen 
Tel. (050)350.67 

PIASTIEK 
FRANS PARQUIN 

Lange Lobreekstraat 44 
Anhverpen . Tal. (03)36.16.47 

Verpakkingsemmer • Stapelkiaten 
Vervoerklsten • Polyethyleen-
zakken, -vellen . Rollen • Be- j 

drijsschorfen - Prijskaartio». 

HOME 
Eigentijdse woninginrichtlngg 

Kunstnijverheid 

Rijschoofstraat 45B 
SinNTruiden 

Telefoon : (011)741,96 

Hoofdredakteur 
T. r an Overstraeteo 

Alle briefwisseling TOOT re
daktie naar : 
Rotalyp, SylT. Dupulslaan 
110. Brut . T. Tel. 33,11.08 

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

Jaarabonnement : 300 tr. 
Halfjaarlijks : 170 fr. 
Driemaandelijks : 06 fr, 
Abonnerment bui tenland : 

480 fr. 
S teunabonnement : 820 t r . 

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

Alle stortingen voor he t blad 
op postrekening : 1T11.S9, 
«WIJ» Vlaams-nationaal week
blad. 

Verantw. u i tg . Mr. f. Tan der 
Eist, Beizegemstr. 80, Bnis. U . 
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BRABANT 

OOSr-VLAANDEREN 

Aai&t 
C c . i K U M VOOR 
DiEÜSïBETOON 

\ otksiime-aldeknjjeii wi-lke een 
zildiij; vvcnseB te belegyen voor hel 
in\ii»ieii \;bn belastrng.s(onmiliei'en 
(.e.a. piobleniLii), stellen zich in 
\erüwidin}> met het selcretaiiaat van 
het Cenlriim voor Dienstbetoon, 
p-a Willy Cofabaut, Dorp ii, Baar-
(Jejjemi (tel. U32-35432). 

VN'ij leveren de huis aan huis te 
bussen omzendbrieven en spreken 
al met een mandataris en-of met 
een niedeweiUer van het Centrum. 
STUDIE- EN 
DOKUMEN 1ATIECENTRUM 

Personen die in het bezit zijn 
van per bus getelde verkïezingsuit-
slagen, gelieven zich in verbinding 
te stellen met Willy Cobbaut, Dorp 
33, Baarctegem. Tel. 052-35452. De
ze aegeveiK zijn zeer belangrijk 
voor bet korrigeren van de analize 
der verkiezingsuitslagen en van de 
percenten-tabet per gemeente die 
door het Studie-centrum van het 
arroodis.sement is opgesteld. 

Detïdericttjw 
ROUWBEKLAG 

Op 19 april overleed de h. \'ic-
tor De Bi-iscliop, 73 jaar. De Volks
unie aitii-ling Dentlerleeuw betuigt 
liieriniee de weduwe alsmede de fa
milie Waar oprechte deelneming. 
MiilAVONDBAL 

20 Jaar Blaawvoeterie in de Den-
dei-i*reek wordt iVestelijk gevierd 
niet een ha\ op dinstfcjg 3W april 

l!)(>8 (meiavond). Van 21 uur af 
s|)eellt « The Medium Band » ten 
daas- in de zaal « De Verbroede
ring », Stationstraat 18. 

Waasland 
MEIKLOKJESBAL 

Het Jon.geren Steim-Koniitee van 
het Vlaams Nationaal Jeugdverbond 
nodigt L' uit, om de btoenietjes bui
ten te zetten, op zijn eerste « Mei-
klokjesbal » op zaterdag 27 april in 
feestzaal a Terminus t>. Stations
plein, te St Niklaas-W. 

Begin : 21> irnr. Orkest « De Ro
meo's ». 

Kaarten bij J. Wijmeesch, Begij
nestraat 90, St. Niklaas. 

WEST-VLAANDEREN 

Assebroek 
JAARDIENST 

Op zaterdag 11 mei a.s. vi-ordt 
oin 18 uur namens de V.U.-afde
ling Assebroek een jaardienst op
gedragen in de nieuwe kerk Maria 
Assumpta te Assebroek. ter nage
dachtenis van de overleden V.Ü-
leden van onze .gemeente, in bijzon
der van wijlen de heren Mare Steel, 
Willy Crevits en Gerard Masyn. 
alle leden worden vriendelijk ver
zocht, deze herdenkingsdienst te 
VS ifien bijwonen. 

Brugge 
NIEUW 
ARRONDISSEMENTSBESTUUR 
VERKOZEN 

Vrijdag 19 april kwam de bijna 
voltaffige arrondissementsraad 
Briiggie in het Breydelhof bijeen 

[ met als voornaamste agendapunt de 

verkiezing van een nieuw arrondis-
sementsbestuur. Vooreerst werd de 
arrondissementsraad aangevidd met 
nog enkele gekoö()teerde leden, nl. 
mevr. J. Van Vlaanderen (St. 
Kruis), de hh. Demonie (St. An-
dries), .1. Van Tulden (oud arr.-
voorzitter) en P. Stevens (Vujo). De 
verkiezing van het arr. bestuur 
werd voorgegaan door de medede
ling dat twee uittredende leden zich 
niet meer herkiesbaar stelden, nl. 
de h. G. Van In en L. Bols, resp. 
organizatie- en propagandahoofden. 
De verkiezing gal volgende uitslag : 
voorzitter : R. Declercq, ondervoor
zitter Goethals, sekr A. Van Houte-
ghem, penningmeester H. Montey-
ne, organizatie Deroose, projjagan-
da Cl. Bauwens en dienstbetoon R. 
Reynaert. Nadat de verkozenen zich 
hadden teruggetrokken voor de ta-
ken\erdeling en deze was bekend 
gemaakt dankte voorzitter Ceclercq 
de uittredende bestuursleden waar
bij hij vooral hulde bracht aan de 
h, N'an In om tliens jarenlange in
spanningen ten bate van de uit
bouw van de V.U. 

Daarna werd op arr. vlak uit zes 
kandidaturen de aanvullende verte
genwoordigers \an het arrondisse
ment op de partijraad aangeduid : 
effektief werd de h Gielen, plaats
vervangend de h. O. Dombrecht. 
De aivannliging voor de partijraad 
bestaat derhalve uit de hh .R. De
clercq, A. Van Houtteghem, volks-
vert. l-eys, provincieraadslid G. Van 
In, de h. Gielen en plv. de h. Dom
brecht. 
De h. Monteyne bracht daarna 

verslag uit over de financiële toe
stand na de verkiezingen. Aange-
dron,«en werd op een laatste in
spanning ten einde deze toestand 
te kunnen aanzuiveren. De finan
ciële, propaganda- en redaktiekom-
missie.s werden in hun tunktie be
vestigd. Voorzitter Declercq maak
te van de gelegenheid gebruik om 
de leden voor hun inspanningen te 
danken. Behalve de bespreking van 
de leden- en abonnementenliernieu-
wing 19G8, de organizatie dienstbe
toon enz. werd nog verslag uitge
bracht over de aktiviteit van de 
provincieraadsleden door mr. Van 
In (er werden diverse voorstellen 
in verband met de bejaardenzorg 
door de provincie, de prov. archi-
tekt e.d.m. ingediend). Sekretaris 
N an Houtteghem deed een voorstel 
nopens de uitbouw van een vast 
werkingssekretariaat, welk voorstel 
nader zal onderzocht worden. 
BESTUURSVERGADERING 

Het bestuur der afdeling Brugge 
kwam zaterdag in het Breydelhof 
bijeen om de hazis te leggen voor 
de volgende werking. Besloten werd 
aan de feden een omzendbrief te 
sturen in het kader van een finan
ciële aktie. De achterstand inzake 
lidkaarten en hernieuwing van 
abonnementen is bijna ingehaald. 
De h. Bols deelde de samenstel
ling van de brugse propagandaploeg 
mede, vvaama besloten werd op 
vrijdag 17 mei om 20 -uur 30 zeer 
stipt opnieuw te \ergaderen in het 
Breydelhof. Mr. Van In zal op de
ze vergadering een plan tot bijzon
dere werking voorleggen. 

Ledegem - Dadizele 
DANK 

Het aidelingsbe.stuur alsook onze 
gekozenen danken al hun kiezers. 
Ook oprechte dank aan de propa
gandisten en simpatizanteu die in 
onze gemeenten de slag hielpen 
winnen door hun persoonlijke pro
paganda en kontakten van man tot 
man. Het aantal gestegen stemmen 
is een waarborg \oor de toekomst, 
die onze gekozenen zich zullen 
waardig tonen. 

WERKING 

Het sukses van de voorbije ver
kiezingen mag ons niet naar het 
hoofd stijgen, en mogen wij niet 
op onze lauweren rusten. Nu meer 
dan ooit moeten wij de baan op, 
om nieuwe leden en abonnementen 
te maken en onze ideen te laten 
kennen. 

HOMAATSCHAP 
EN 
ABONNEMENTEN 

Kortelings zal de afdeling een 
nieuwe leden- en abonneinenten-
siag organizeren. 

Wacht niet tot men U komt op
zoeken maar treedt spontaan toe, 
zo helpt U ons bij de verdere uit
bouw van de afdeling. Stuur naam, 
voornaam, adres, geboortedatum en 
50 fr. naar onderstaand adres, en 
enkele dagen later ontvangt U de 
lidkaart bij U thuis. Ook wie ons 
slreekblad « Kijk Nieuw » nog niet 
ontving Iaat ons Uw adres weten 
wij bezorgen het U. Een abonne
ment op ons weekblad « Wij » (aan
gepast) per jaar 300 fr., halfjaarlijks 
170 fr. en per kwartaal 95 fr. Ook 
aan Iiuisbestelling voor degene die 
het wenst wordt gedaan. 
STEUNFONDS 

In de roes van de overwinning 

mogen wij onze afdelingskas niet 
vergeten. Wij hebben door de zwa
re kiesstrijd een paar schulden ge
maakt en willen die zo snel moge
lijk delgen. Kan er bij onze vrien
den nog iets af? Wij drinken een 
glaasje en roken een sigaartje min
der en storten mild onze penning 
op P.R. 5004.16 van Hendrik Van-
denberghe, Fabriekslaan 20, Lede
gem (met vermelding Kieslonds). 

Oostende - Gistel 
OVERWINNINGSBAL 

Alle leden en simpatizanten wor
den ten dans genodigd O]) ons groot 
overwinningsbal op dinsdag 30 
april te 20 uiu- 30 in de zaal Ostend-
Palace, Londenstraat. 

Orkest : i L'Amigos ». Toegang : 
40 fr Studenten : 30 fr. 

Senator Leo van de Weghe en 
piovincieraadsleden Dr. Lambert 
en M. Zwaenepoel zullen van de 
partij zijn. 

Tielt 
BAL 

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

Wij verwachten nog enkele prij
zen voor onze tombola. 

Plaatsbespreking bij onze sekre
taris : Andre Verkest, Beneluxlaan 
1 ielt. tel. 40773. 

OPERATIE '68 

LAATSTE LIJST 
J. Toossens, Borgerhout 200 
Ken gepensioneerde (omdat in 
Watermaal - Bosvoorde deze 
keer ook « geplakt » werd) 1(K) 
Schoenlap|>er bijft bij uw 
lijst 100 
Vanaudenhove stuur ons 10.000 
S.S.-plakbrieven meer voor de 
volgende keer 100 
Ik doe wat ik kan 22 
De sterrekens die Vanauden
hove zag 222 
L.R.C., oud strijder. Schilde 500 
,I.(j., Kessenich, Limburg 200 
V.H., Stokkem 100 
N'an Goethem Herman, Deurne 500 
J.D., Het « Geurt » in Wemmei 100 
Dr. Verniers Gerard, St. 
Niklaas 1.000 
Mevr. Verniers. St. Nikfaas 1.000 
Meester Verniers Jan, St. Ni
klaas 1.000 
Smet, Hasselt 100 
Boumans Robert, Herent 100 
Beter er over : uit Donder-
windeke 700 
Algemeen totaal 5.822 

mede-

20 JAAR R. YEREMANSKOOR 
TE BRUGGE 

Naar aanleiding van het 20-)arig 
bestaan van het Renaat Veremans-
koor, wordt een internationaal 
koortreflen georganizeerd te Brugge 
pp 1, 2 en 3 juni a.s. Op iedere dag 
van dit week-end zullen ongeveer 
in totaal 500 zangers om beurten 
koncerteren. Zeer prominente ko
ren uit verschillende landen van 
Liuopa nemen hieraan deel. 

60RMSHERDENKING 
TE MERKSEM 

In de nacht van zaterdag op zon
dag 21 april hebben onbekenden 
gepoogd onze gemeente te bevuilen 
evenals de nagedachtenis van Dr. 
Aug. Borms en de V.U. verdacht 
te maken met slecht geschilderde 
hakenkruisen en armzalig foutieve 
teksten. 

Onze mannen waren er rap bij 
en toen de zon 's ochtends van de 
zondag feestelijk over onze gemeen
te scheen, was er geen spoor meer 
van de vuiligheid te bespeuren. 

De dekenale kerk St. Bartholo-
meus was bomvol voor de mis ter 
nagedachtenis van dr. Aug. Borms, 
22 jaar geleden gevallen onder de 
kogels van een belgisch eksekutie-
peleton. Na de mis, in een indruk
wekkende optocht onder het simpa-
tiek toekijken van de merkemse be
volking, trokken de honderden 
deelnemers naar het gemeentelijk 

park, waar door de zorgen van het 
gemeentebestuur een prachtig ver
sierd podium was opgesteld. Van 
deze mooie plechtigheid zal nie
mand vergeten de ontroerende re
de door Ward Hermans. In uitge
lezen bewoordingen tekende hij het 
portret van de grote en goede vla-
mlng die dokter Borms was. Het 
was terzelfdertijd een schrijnende 
maar vreselijke aanklacht tegen al 
het kwaad dat door België over 
Vlaanderen gebracht werdt. 

HULDE AAN 
WILLEM DE ZWIJGER 
TE DELFT 

Een voorlopig komitee ter her
denking van 435ste geboortedag van 
De Zwijger organizeert voor heden 
zaterdag om 13 uur een bloemen
hulde te Delft aan de Nieuwe Kerk. 

NATIONALE 
MEIBOOMPLANTING 
TE MERELBEKE 

Zondag 12 mei vieren de volks
kunstbeoefenaars uit Vlaanderen 
voor de 17de maal hun meifeest en 
wordt te Merelbeke (Gent) de mei
boom geplant. Het programitia 
voorziet in de voormiddag volks-
spelen met verkiezing der meiko-
ningen 19(i8, een mis om 12 uur en 
's namiddags de meiboomplanting. 
Bretoense, waalse en westduitse 
volksdansgroepen zullen aan dit 
feest deelnemen. 

Gent 
DAVIDSFONDS 
BRUGSE POORT TE GENT 

Na het suksesvol winterprogram
ma heeft het bestuur van Davids-
fonds Brugse Poort beslist een één-
daagse rei? in te richten. Zij biedt 
un een unieke gelegenheid een hal
ve dag door te brengen in de kool
mijn van Winterslag en een gezel
lige namiddag rond te kuieren in 
Bokrijk. 

Datum : zondag 23 juni 19()8. 
Iedereen mag mee, ook de kin

deren. 
Kinderen en verantwoordelijken, 

samen met diegenen die niet wen
sen af te dalen in de kolenmijn, 
worden des morgens eerst naar 
Bokrijk gevoerd. 

Vervolgens wordt de kolenmijn 
van Winterslag bezocht gedurende 
de hele voormiddag. Zijn enkel 
toegelaten : alle personen tussen 18 
en 65 jaar. In de namiddag bren
gen gezamenlijk bezoek aan het 30 
ha groot openluchtmuzeum van 
Bokrijk. 

Gelegenheid tot middagmalen ter 
plaatse. 

De reis gebeurt per eigen wagen. 
Personen zonder auto kunnen even
eens inschrijven. Er wordt voor hun 
vervoer gezorgd. 

Kosten : bezoek kolenmijn : 50 
fr. (verzekering inbegrepen) per per
soon, reiskosten voor diegenen, zon
der eigen wagen : 50 fr. per pers.' 
Eten, ingang openluchtmuzeum, 
verteer zijn voor eigen rekening. 

Inschrijving tot 25 april 1968 b i j : 
.T. Tagnon, Rooigemlaan 134, Gent. 

Praktische richtlijnen worden ge
stuurd aan de inschrijvers. 

WERE-DI TE ANTWERPEN 
1) Non-koiifornilstische boeken-

tentoonstelling. 
Zaterdag 20 en zondag 21 april 

telkens van 14 tot 20 uur in het 
Scheldehof, Oude Koornmarkt 28, 
Antwerpen. Toegang vrij. 

Zaterdag 20 april te 16 uur 
si)reekt Dr. Rutten over Zannekin, 
de vereniging die ijvert voor de 
\ lamingen in Wallonië en Zuid-
Vlaanderen. 

2) Kontaktdag. 
Zondag 28 april gaat de jaarlijk

se kontaktdag door te 14 uur in 
lokaal « Scheldehof », Oude Koorn
markt 28, Antwerpen. 

Karel Dillen spreekt over « Een 
evenwichtig e.\tremisme ». 

3) Werkkampen bij bretoense 
nationalisten. 

Het eerste kamp ligt volledig 
vast, nl. van 12 tot 28 juli in La 
Roches Maurice (arrondissement 
Brest), vanaf 14 jaar uitsluitend 
voor jongens. 

Werk : opgravingen in oud kas
teel. 

Onkosten : max. 40 fr. per dag 
inbegrepen : maaltijden, overnach
ting en verzekering. 

Aktiviteiten : 21 juli deelname 
aan de grote doedelzakspelen; ver
der tochten, kampvuur, kameraad
schapsavonden. 

Dadelijk inschrijven, de deelna
me is beperkt! 

Inschrijvingen en inlichtingen bij 
Vermeulen Luc, Transvaalstraat 
50, Berchem, tel. 30.66.7* 

Dworp 
BESt UURSVERGADERING 

\'rïjda.g 10 mei te 20 inir be
st uursver.gaJering. Gilden huis. 

Bestuursverkiirzing. 
l'ilerlijk tot 1^ mei worden de 

kandidatu-ren irfgewacht voor de 
s;\]neiistelling van het nieuwe be-
stiuir. Zrcb wemtfeii' : sekretaris 
\ .l'.-Kerkstra;»t 22', DSvorp 

Al|f. vertfaK.lerin'gr. 
N'rïjdag 17 iTüei te 28 mvr in het 

Gilderrhcrfs nrlg. xergadering en be- ' 
stuursverklezitijï, in aaanwezlgheid 
van de afxeraaircUfrele vvrnr het arr. 
bestuur. 

\ ' 1 . iXat. Zangfeest Zft-5M»H. 
Insc*br»jf%'iiv̂  wO' Iftet Güy^^nlruis. 

Prijs: 65 fr Kkaanrffi» nuair Leu^eH. 
Tiitniee.st. 
ZaHerclag 3 augustus tuinleest te 

Dwtwrp. Datum vrij liuud'en ! 
Overwinningsbaf, Alsemberg,, za

terdag 25 mei, Dworp. Viert mee ! 

Hsik 
KAmiUNWALE VERGADERING 

l^e e.fc. (friemaandelijkse kanton
nale vergadering heeft plaats op 
M jdag 3 mei as., te Hal'le, in de 
zaal (I I>e Stecitel », Markt aJUaar, 
tl 20 uur. 

t>e bestuursfetlen der a>f<-lehngen 
van ons kanton v<ortten hierop ver-
wacSit «ïwïeiT i>«?t hun talrijke leden 
e[i inrl'Pta'nten. Het is een enige ge-
le.yesihewi •>«« onze drie parleriien'ls-
leden, dr. Vic Anciaiix, Lode Clues 
en lEugeen Defacq aan het woord 
te hoi'en en van na-derbij te leren 
kennen. 

Schaarbeek 
tjiiO'* KcivsAVONDEN 

Ook na de \erUiezin.gen staan on
ze iiKuidatans.sen ero(j hun kiezers 
te tJÜijvcn vo(H-li«;hlen. r>e reeks 
kaïHonnale gespreksavonden, inrtia-
tiel van cfr. Vie Anciaux, wordt 
ve.cier gezet. Voor het kanton 
Scii;»arbee4t heeft de volgende bij-
eenivdjiiTst pfctats op donderdag 9 
mei in beri>erg « Bij Pancken », 
\ii\c»ordieto:m 60i te Zaventem. IJ 
kent er kennis maken met onze 
verkozenen. lot U spieken Theo 
Pauwers, proxincieraadsfid voor het 
kanton Schaarbeek en volksvert. dr. 
\ IC Anciau.v. 

Aliie besiuiiraleden der vijf afde-
lingeïi uu>eCen aanwezig zijn. Alle 
leoen en simpaÊizanlen uit het kan
ton worden vriendelijk uitgeno-
ciigtL 

Gent 
VOLKSUNIEJONGEREN 

De overwinnin.yspartij, van vori.ge 
zaterdag werd een bemoedigend 
sukses : 179 aanwezigen maakten 
onze kelder 0])nieii\v te klein. \ an 
vujosiimputisanit naar lid en aktiel 
medewerker is maar één stap ! Wie 
worden efe doorzetters ? 

Ondertassen start de turnklub 
met wekelijkse turn- en sportaktl-
viteiten in dé R«)elandzaal : elke 
vrijiLigaAond om 20 uur .30 stipt. 

De viiiiokeUler blijft elke zater-
da.gavönd vanaf 2(1 liur toeganke
lijk en bietti ieilereen de gelegen
heid om met iedereen kennis ie 
maken. Nieuwe leden en simpati-
zaïrten wetcw dus waarheen. 

Weldra «lefijtitief nieuws over de 
oprichting van vujokernen te Eekio 
en te Zelzate. 
NAAR ANTWERPEN 

VI. N. Zangfeest op zondag 26 
mei; autobusreis inschrijven Ru
benshof, Borluutstr. 13. Prijs (>0 fr. 
fooi Bibegrepen. Vertrek om 8 uur. 

Kerksken 
SOCIAAL DIENSTBETOON 

Vandaag zaterdag 27 april om 15 
uur houdt provincieraadslid Urbain 
De Grave zich ter beschikking ten 
huïze van Edw. De Kegel, Berg 
112̂  te Kerksken, voor het invullen 
van de bela.stin.gs-aangiften. Ook 
andere probfemen mogen voorge-
legil worden. 

Urbain De Grave houdt zifdag 
voor sociaal dienstbetoon te Kerk
sken elke 4!tle zaterdag van de 
masind te 15 uur ten huize van 
E.d-w. De Kegel, Berg 112, te Kerk
sken. 

St. Amandsberg 
De afdeling V.O.S. St. Amands

berg is in feest vandaag zaterdag 
27 april a s . naar aanleiding om 
de vlagwijd'mg en inhuldiging. 

Hoofdpunten m deze feestviering 
zijn : 

Samenkomst om 16 uur op het 
Heirnisplein, optocht door de .ge
meente met begeleiding van de Ko
ninklijke Harmonie « De Vrede v. 
Solemnele dienst om 17 uur in de 

Dekenale St. Amanduskerk met 
vlagwijding. 

Feestzitting om 19 uur in de ge
meentelijke feestzaal (Schoolstraat) 
met als leestredenaais : Gaston 
Rombaut en Ward Hermans. gedeeld 
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Paradijslijke bouwgronden... Koninklijke verblijfplaats..; 

W i e houdt met van zuivere lucht, landelijke rust en de verre horizonten onder de wijdse hemel Een ongerepte natuur een liefUjK 
gooiendJandschap onnmanteld door eeuwig groene pijnbossen en zilverberk Grandioos uitzicht over milde schilderachtige oetervalleï 
vlak bij t onvergetelijke dorpskerkje. 

Vlak bij Genk... gemakkelijk bereikbaar langs de Boudewijnsnelweg . Opoeteren een uniek natuurli jk kleed, vijvers, drinkbare rivie

ren, watermolens en eindeloze bossen . 

EEN SENSATIONELE NIEUWIGHEID : EEN LANDELIJK RESIDENTIEPARK, schoner dan elders en wilder dan de stoutste dromen; 

vrijer en rustiger dan waar ook M l Een park van 1 2 ha 75 a, waarvan 26 764 m" in gemeenschappelijke bossen en wegen. 42 privatieve 
percelen van 1 875 tot 2 800 m^ voor villabouw, elk mm 40 m breedte Om het landelijk karakter te bewaren, bevat'het wegenge
deelte nooit rechte stukken welke de 100 m overtreffen en is de wegenis aldus ontworpen dat de max helling nooit 8,5 % overschriidf. 
PRIJZEN : vanaf 210 000 F. 

¥ , ^ GRANDIOOS DOMEiN voor slechts 750 000 F te Meeuwen 2,5 ha, prachtige natuurgronden met grote vis-, roei- en zwemvijvers 

op slechts 10 km van Genk en Bree. 6 km van Peer, enkele minuten van autostrade Dit is HETGEEN U REEDS LANG ZOCHT • HIER 
BENT U STEEDS MET VAKANTIE ! " 

STEEDS IETS SPECIAALS IN ELKE PROVINCIE 

te Antwerpen 

te Genk 

te Leuven 

duizende voordelige bouwgronden te Brasschaat, Ekeren, Zoersel, Edegem, Mortsel, Aartselaar, Kontich, Mariaburg, 
Wijnegem, Deurne, Schoten, enz . 

residentiele villagronden in het prachtige "Prinsenhof" te Drongen, op enkele stappen van kerk van Mariakerke Ver
der te Ledeberg, Lovendegem, St-Amandsberg, De Pinte, Lochristi enz 

percelen voor meesterwoning, villa, bungalow, landhuis, in een residentieel privaat park op de heuvels van Boutersem, 
slechts 8 privatieve percelen aan uiterst voordelige prijzen. 
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BRASSE ASSENiCWESTIE 

Bijna twee uur al was het dik-
hoofdige, dikbuikige, dikbenige 
mannetje aan het gillen : « Een 
ramp, mijn heren, een ramp voor 
onze Stadsopera. Misschien wel het 
einde van mijn karrière, nu juist 
deze maand de operasubsidies voor 
de gemeenteraad komen ; een 
ramp ». En iedereen achter de 
schermen van de Stadsopera was 
het ermee eens, zij het minder pa
niekerig en minder opgewonden 
dan monsieur Fourment, de direk-
teur. 

Inderdaad de toestand was wan
hopig. De jaarlijkse Faust-gala was 
tenslotte dé society-gebeurtenis van 
het stadje, een avond « in het lang » 
waarop alle notabelen aanwezig 
zouden zijn, alle big shots uit het 
bedrijfsleven, de goeverneur en dit 
jaar — ter gelegenheid van de ju
bileumopvoering — zelfs dj kabi
netschef van de minister van kui
tuur. Juist daarom had men dit 
jaar voor de Mefisto-rol beroep ge
daan op Enrico Cerrito, sterzanger 
van de milanese Scala. Een half
uurtje voor het doek zou geheven 
worden was de heer Cerrito nog 
niet in het gebouw aanwezig. Een 
kwartier later evenmin. Temidden 
van Fourments ultieme krizis bood 
zich aan de artiesteningang een man 
aan : « Ik kom voor de Mefisto-ver
tolking ». Zelfs de ballerina's en de 
mekaniekers herademden. 

In zijn kantoor lag Fourment met 
een natte doek op het voorhoofd. 
De rijzige, gebruine vreemdeling 
keek hem diep in de ogen en her
haalde zijn identifikatie met een 
veelbetekenende blik op het gouden 
zakuurwerk dat hij uit zijn satijnen 
gilet opdiepte. « U bent Enrico Cer-

WE SPELEN FAUST VANAVOND 
rito niet », hijgde Mourment, toch 
hoopvol. De man streek minzaam 
door zijn gitzwarte ringbaard en zei 
treurig : « Ik vrees dat mijn vriend 
Enrico niet tijdig meer hier zal zijn. 
Ik kom om hem te vervangen. Ik 
geloof niet dat er ons nog veel tijd 
rest om nu de détails te bespreken». 
De laatste opmerking was met een 
zekere spot geformuleerd en maak
te Fourment het onontkoombare 
van de toestand meteen duidelijk. 
« Maar de affiches en programma
boekjes, vermelden in kapitalen En
rico Cerrito ; het publiek verwacht 
hém ». De glimlach van de vreem
deling had iets gespeeld weemoe-
digs_: « Beste \riend, maak u geen 
illuzies over de vizuele bekendheid 
van operazangers. Niemand kent de 
gezichten van operasterren. Trou
wens, onze kunst gaat toch dieper 
dan de glamour van de film, dan de 
charme van het uiterlijk, of niet 
soms ? ». Fourment knikte gelaten. 
De zelfzekere zwier van de man 
voor hem was zo innemend en ont
wapenend dat hij niets in te bren
gen had. Trouwens, de situatie 
maakte elke tegenwerping onmoge
lijk. 

« Maar... uw stem ? » probeerde 
hij nog. waarop een ste\ ig, sonoor 
en vast stemgeluid de ruimte vulde. 
« Uw akteertalent ? ». De man stel
de hem met een schouderklopje ge
rust : « Reken maar vriend, de Me-

fistorol is me op het lijf geschre
ven ». 

In zijn kleedkamer hoorde de 
vreemdeling hoe het orkest de ou
verture inzette. Geen te slecht 
bandje voor zo'n nest van een stad
je, dacht hij. 

Fourment stond in de koelissen 
toen de vreemdeling het podium be
trad. Zijn zware stem galmde door 
de zaal waar het stiller werd dan 
stil. Alleen Fourment kon een 
kreetje van bewondering niet onder
drukken. De danseresjes verdron
gen zich achter hem om een stukje 
van het spektakel te zien en de 
goeverneur vond het zelfs nodig om 
met een duwtje de burgemeester uit 
zijn dutje te halen. 

« JMijn beste Lode, door zoiets 
kun je niet doorsnurken », zou hij 
later zeggen. Na elke Mefisto-aria 
golfden de applausstormen feller. 
Kortom, het werd een weergaloze 
opvoering ; zelfs de plaatselijke 
kunstenaars werden meegesleept 
door het talent en de overtuigings
kracht van de vreemdeling en 
brachten een behoorlijke opvoe
ring (wat voor hen het summum 
van hun mogelijkheden was). 

Tijdens de pauze stond de vreem
deling kalm een sigaret te roken. 
De danseresjes stonden hem aan te 
kijken, maar durfden hem niet te 
naderen, zelfs niet voor een hand
tekening. « Mijn waarde », zei de 

orkestleider, « uw fluïdium, dit had 
Gounod moeten horen ». De man 
glimlachte. Er waren na een voor
stelling nooit méér open doekjes ge
geven als die avond. « Onze opera 
kraakt », lachte Fourment door wat 
men het dolle heen noemt, « komt 
u mee naar de receptie in het hotel 
hier vlakbij. Natuurlijk doet u 
dat ? ». « Nee », zei de man « jam
mer genoeg ik heb nog zoveel te 
doen. Zullen we maar afrekenen? ». 

In het direktie-kontoor zaten de 
beide mannen tegenover elkaar. 
« Het kontrakt van Enrico Cerrito 
vermeldde vijftigduizend, ziet u 
maar », en Fourment schoof hem 
de briefjes toe. « Cerrito's voor
waarden zijn de mijne niet », zei 
de man zakelijk. « Nochtans een 
vorstelijke vergoeding », meende 
Fourment, « maar kom, het was een 
sukses, ik doe er nog twintig bo
venop ». 

De ernst van de man verbaasde 
Fourment, verontrustte hem ook. 
Hij keek in de harde, donkere ogen 
die hem machteloos maakten. De 
vreemdeling bleef kalm en min
zaam, ook toen hij bijna vaderlijk 
sprak : « Ik heb maar één prijs, 
dat moet u toch weten ». Fourment 
wist het niet : « Die is ? ». Zijn 
vraag klonk belachelijk, maar bui
ten hen was er niemand om te 
lachen. Dus lachte er niemand. De 
vreemdeling stond recht. Ergens in 
de verte begon het te onweren. 
« Laten we duidelijk zijn, monsieur 
Fourment, uw ziel ». Fourment 
schreeuwde « nee », maar hij wist 
dat het « ja » zou zijn. De man was 
verdwenen en de leegte van de ka
mer onherroepelijk. 

NIC. 
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