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ONZE TWEE NIEUWE SENATOREN
DR. M. VAN HAEGENDOREN
Onze nieuwe senator dr. M. Van Haegendoren (65) is zoon van een onderwijzer oud-aktivist. Maurits Van Haegendoren studeerde in 1925 te Leuven
af en promoveerde tot doctor in de
Wijsbegeerte, Letteren en Moderne
Gescliiedenis. Hij is professor aan liet
Hoger Instituut voor Handels- en Bestuurswetenschappen en was tot zopas
konservator aan het algemeen rijksarchief te Brussel. Hij is Verbondskommissaris van het V.V.K.S. geweest,
doch werd in 1950 ontslagen door kardinaal Van Roey. Zoals onze lezers weten werd hij aan de leiding van het
V.V.K.S. vervangen door M. Coppieters.
Dr. Van Haegendoren is best gekendals voorzitter van de Stichting Lodewijk de Raet ; hij heeft dit ambt zopas
neergelegd zoals in de Stichting ge-

bruikelijk is. Hij zetelde tot zopas of
zetelt nog in een groot aantal verenigingen en instellingen, w.o. de Hoge
Raad voor de Volk.sopvoeding, de Raad
van Beheer van de Kultuurraad, de
Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden, het Kon. Instituut
voor Internationale Betrekkingen, de
Nederlandse Vereniging tot Stichting
van Volkshogescholen enz.
Hij is auteur van een groot aantal
wetenschappelijke werken en inventarissen. Ook als scoutsleider schreef
hij een 12-tal werken, waarvan er een
aantal vertaald werden in het Frans.
« Verkennersleven •» is wel de belangrijkste publikatie uit die tijd.
Zijn politieke geschriften zijn talrijk en verschijnen met de regelmaat

van een klok. De pockets en paperbacks die hij schreef over de vlaamse
beweging in het algemeen en over Leuven in het bijzonder, zijn telkens bestsellers in de boekhandel geweest.
Dr. M. Van Haegendoren speelde een
belangrijke rol in de strijd om Leuven
en in de marsjbeweging, als lid van
het praesidium van het 5 novemberkomitee.
Zijn toetreding tot de Volksunie is
een ongemene versterking zowel voor
de partij als voor de senaatsfraktie.
Naar hijzelf zegt was het op heden
zijn beroep geschiedenis en volksopvoeding, terwijl politiek zijn hobbywas ; voortaan zal politiek en geschiedenis zijn beroep worden en volksopvoeding zijn hobby.

MR. FRANS BAERT
Mr. Frans Baert (43) is een geboren
Grembergenaar. Hij was primus perpetuus aan het H. Maagdkollege te
Dendermonde, studeerde rechten aan
de leuvense universiteit en behaalde
eveneens het licentiaat in het Notariaat en in de Politieke en Diplomat eke Wetenschappen, evenals het
Baccalaureaat in de Thomistische
Wijsbegeerte. Tijdens zijn studentenjaren stond hij volop in de vlaamse
beweging. Hij was preses K.V.H.V.Kultuur in 1946/47 en 1947/48, afgevaardigde V.V.S. in 1947/48 en 1948/49,
preses van het Leuvens Studenten
Korps in 1948/49 en vice-praeses
V.V.S. in 1948/49.

Sinds 1949 is mr. Baert advokaat te
Gent ; een van de ophefmakende zaken die hij pleitte was de zgn. « zaak
Diependaele » die eindigde met een
klinkende vrijspraak. In de kringen
van de balie speelde hij reeds als jong
advokaat een belangrijke rol. Hij is
lid \an de redaktie van de Algemene
Praktische Rechtsferzameling, Medewerker aan het Tijdschrift voor Privaat Recht, lid van het bestuur der
Vlaamse Juristenvereniging en lesgever aan een paar vrije en provinciale
onderwijsinstellingen. Hij publiceerde
o.m. over verbintenissenrecht, familierecht, burgerlijke rechtspleging en
taalwetgeving.

Mr. Frans Baert was reeds in zijn
studententijd aktief vlaamsgezind en
is dat altijd gebleven. In 1950 was hij
mede-inrichter van de Dosfel-herdenking. Hij is mede-oprichter en eerste
voorzitter van de V.V.B.-afdeling Gent
geweest ; hij zetelde trouwens eveneens in het hoofdbestuur en het politiek bureau van de V.V.B. Hij verving
M. Coppieters als voorzitter van de Nationale Bevlaggingsaktie. Hij was daarnaast aktief in de stichting Lodewijk
de Raet, het Davidsfonds en het aktiekomitee Leuven 1966. Hij is lesgever
aan het Dosfelinstituut en stond bij de
jongste verkiezingen tweede op onze
senaatslijst te Gent, achter prof, dr.
Elaut.-
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De bcigische p e r s heeft aan dit onderw e r p wat zuur-zoete k o m m e n t a a r gewijd. Wat ze niet g e r a p p o r t e e r d heeft,
zijn de rezultaten van een kleine enquête bij de versclieidene regionale en
gemeentelijke instanties over de redenen die rjl?id h a d d e n tot negatieve besiissinpcn in verband met investeringen
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Het is ons inziens leerrijk e r even enkele op te s o m m e n :
a) de gemeente Tessenderio heeft het
i n t e r e s s a n t e bedrijf Memorex verloren
ten voordele van Luik. Gemeentesekretaris Bervoets schrijft :
« Dit bedrijf zou in Tessenderio gevestigd geweest zijn als er geen politieke t u s s e n k o m s t was geweest o m ze
hier weg te t r e k k e n ». Hij b e w e e r t verd e r nog dat de investeerders niet n a a r
eigen keuze h e b b e n k u n n e n handelen.
Verder vermeldt hij de firma Aleurop.
« Toen alles definitief beslist was w e r d
dit bedrijf door voor ons o n b e k e n d e
redenen (sic) gebouwd in Ghlin-Baud o u r ».
b)

de

d i r e k t e u r van de Limburgse

E k o n o m i s c h e Raad, d r . V. Neesen,
schrijft o n d e r m e e r in v e r b a n d m e t de
negatieve beslissingen :
« Negatieve d r u k van de c e n t r a l e overheid ». « Negatieve interventie van
franstalige l a n d g e n o t e n ». « I n bepaalde gevallen w e r d ( d o o r de s t a a t ) negatieve d r u k van beslissende b e t e k e n i s
uitgeoefend ».
c ) de h e e r J. Dupré, d i r e k t e u r van de
E k o n o m i s c h e Raad van de provincie
Antwerpen :
« Zeer s t e r k en dikwijls (negatieve invloed) m e t de h u l p van a m b t e n a r e n ».
d) b u r g e m e e s t e r Bijnens van Genk
schrijft d a t K a i s e r A l u m i n i u m n a a r
Amay w e r d « g e d r a i n e e r d » d o o r een
hogere financiële t u s s e n k o m s t van de
staat. V e r d e r w e r d o p H o o k e r Chemical, zelfs n a de vestiging te Genk, d r u k
uitgeoefend o m de vestiging t o c h m a a r
Seneffe te brengen. De a m e r i k a a n s e afgevaardigde van H o e k e r w e r d uit het
W e r k k o m i t e e voor de e k o n o m i s c h e expansie van Genk o n d e r d r u k verwijderd, omwille van d e invloed die deze afgevaardigde kon h e b b e n o p de
vestiging van a n d e r e b u i t e n l a n d s e investeerders.
e) over de streek van Mechelen m e l d t
de h e e r Huys dat, ^elfs n a d a t een kont r a k t tussen investeerders e n s t a d w a s
opgesteld e n d o o r d e g e m e e n t e r a a d
goedgekeurd, ingevolge t u s s e n k o m s t
van een « b e p a a l d e overheidsinstantie »
het p r o j e k t voor Mechelen verloren
ging en de fabriek in Wallonië w e r d ingeplant

f) over het bedrijf C h a m p i o n S p a r k
Plug d a t te St.-Niklaas m o e s t gevestigd
w o r d e n , deelde b u r g e m e e s t e r Van Dorp e m e d e , dat het m i n i s t e r i e van Ekonom i s c h e Z a k e n deze firma een aanzienlijk financieel voordeel h a d aangeboden, op v o o r w a a r d e dat de fabriek
w e r d ingeplant in Wallonië.
De op de vergadering aanwezige kabinetsleden en administratie-afgevaardigden, w.o. de h e e r Chalier, h e b b e n o p
geen enkel ogenblik gepoogd deze beschuldigingen te weerleggen.
T r o u w e n s , h e t is wel een veeg t e k e n
voor de liefde w a a r m e e h e t v l a a m s e
land in de diensten van het m i n i s t e r i e
van
Ekonomische
Zaken
omringd
w o r d t , w a n n e e r we m o e s t e n vaststellen
dat de h e r e n die dit m i n i s t e r i e en h e t
b u r e a u voor E k o n o m i s c h e P r o g r a m m a tic o p deze eentalig n e d e r l a n d s e studiedag m o e s t e n vertegenwoordigen, één
voor één een zeer m o e i z a a m « Vlomske » ten b e s t e gaven in de zuiverste
Poswickstijl.
On n'est j a m a i s bien servi q u e p a r
soi-même ! Laten we die stelregel in h e t
k a d e r van onze e k o n o m i s c h e expansie
in alle gevallen toepassen.
D a a r o m is d e eerste minimum-eis van
alle Vlamingen bij de vorming van een
regering : afzonderlijke s t a a t s s e k r e t a r i a t e n voor de v l a a m s e en voor de waalse e k o n o m i s c h e expansie, m e t volledig
gesplitste b u d g e t t e n .
I n de E k o n o m i s c h e Raad voor Vlaanderen zijn een a a n t a l m a n d a t a r i s s e n uit
de a n d e r e p a r t i j e n en uit de g r o t e vakb o n d e n o p g e n o m e n . Wij w^achten m e t
s p a n n i n g (en enig l e e d v e r m a a k ) af h o e
zij zich zullen gedragen als h e t e r o p
aan zal k o m e n h u n opvattingen in kons e k w e n t e d a d e n o m te zetten.
E. DE FACQ
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DERDE M A N ?
Midden op de week tekende zich tussen C V P . en B.S.P., inzake de regeringsvorming een verwijdering af, die
vooral rond 1 mei tot uiting kwam. De
C.V.P. kan het niet velen, dat niet
Iemand uit haar rangen (sterkste - sic partij) tot formateur werd aangeduid.
Dat zijn zo van die kleine .(of grote ?).

gevoeligheden die niettemin een rol
spelen. De C.V.P.-leiding noejjide de
diagnose van de toestand door Collard
juist doch bleek het niet eens te zijn
met de voorgestelde oplossing Zo vroeg
men zich af hoe de B S P. de oprichting van 20 zogezegde federale organismen samenrijmt met het waarschijnlijk

tekort op het lopend budget van 5 miljard en een te voorzien tekort van
10 miljard voor 1969. Tussen haakjes :
waar is nu dat fameus begrotingsevenwicht 1968 waarmee de VDB-Krullebolregering enkele maanden geleden nog
pochte ?
De B.S.P. deed op 1 mei een «forse »
poging om de zich aftekenende onkans,
waardoor ze de leiding van de regeringsvorming zou kwijt spelen, te keer
te gaa«. Op een 1 meimeeting te Hornu
verklaarde Collard, dat de monoloog
met de C.V.P. moest ophouden, dat er
aan zijn (engelen ?) geduld een einde
kwam en dat er van een driepartijenregering geen sprake kon zijn, omdat
zulks immobilisme betekent. Ook Van
Eynde, Merlot, Vrancx en Lauwereyns
spraken in deze zin. Het was een laatste poging om drukking uit te oefenen
op de C.V.P.-leiding, die daags voordien haar voorkeur voor een driepartijenregering had uitgesproken, omdat
deze een 2/3-meerderheid waarborgt, te
meer daar de P.V.V. niet afkerig is van

deze formule (als het er op aan komt
erbij te zijn, worden vooral bij de
P.V.V. de a heilige» beginselen fluks
overboord gegooid, temeer daar de
P.V.V. steeds meer vlaams-waalse barsten vertoont, te lijmen met portefeuilles). Dan zouden de drie verliezers van
31 maart jl. gezellig in één schip zitten.
Voor hoelang is een andere vraag.
Het irrealisme van de B.S.P., het provinciaal decentralisme van de C.V.P. en
het krakend unitarisme van de P.V.V.
het vindt alles zijn oorsprong in de
onontkoombaarheid van het federalisme
en de hartewens van de bonzen, om
zoveel mogelijk van de unitaire machtastrukturen te redden. Dit verklaart het
trekken en steken van de drie partijen
meer dan ooit tussen twee uitersten
geprangd. Men achtte het donderdag
zelfs mogelijk dat de besprekingen tussen C.V.P en B.S.P. zouden afspringen
en dat daarna .een derde man zou aangeduid worden, die de driepartijenformule weer zou opdiepen. De oplossing
is in elke geval nog niet voor morgen.

VOS JUBILEERDE IN STILTE
De viering van een halve eeuw
Vlaamse Oudstrijdersbond is meteen
een terugblik op een zelfde periode
Vlaamse strijd, waarin vooral tussen
beide wereldoorlogen in de V.O.S. een
belangrijke rol speelde. Het was vlak
na de eerste wereldoorlog een hele
.gebeurtenis dat Vlaamsbewuste oudstrijders van het belgisch leger zich
van de unit^ristische strijdersbond,
waar de Vlamingen net zo schandelijk
werden geminorizeerd als in het IJzerleger zelf, afscheurden en een eigen
Vlaamse oudstr ij dersvereniging oprichtten. Hun voorbeeld zou trouwens op
ander vlak navolging vinden, geleidelijk aan zouden de Vlamingen zich
« De Volksunie eert de arbeid » stond te lezen op de bloemenkrans die de V.JJ.- afzonderlijk groeperen, tot zelfs in de
mandatarissen van Antwerpen op 1 meilond 11 u. aan de « Buildrager » naast sport toe. Daarvan gyig na de tweede
het antwerps stadhuis neerlegden.
wereldoorlog door de antivlaamse
repressie veel teloor doch V.O.S. hield
stand en overleefde de zware inzinking
van zowat alles in Vlaanderen.

1 MEI EN DE VOLKSUNIE

De Volksunie heeft dit jaar 1 Mei
anders gevierd dan vorige jaren. De
manifestaties voor 1 mei uitgaande van
de partij werden inderdaad gespreid
per Vlaamse provincie en verkregen
een sterk simbolische betekenis, die
zowel de levende arbeid als de pioniers
van de arbeidersontvoogding omvatte.
Zo werden voor West-Vaanderen door
een partij delegatie te Oostende aan
het monument der zeelieden bloemen
neergelegd. Voor Oost-Vlaanderen was
Aalst uitgekozen, waar een bloemenhulde plaats had aan het grafmonument
ter ere van priester Daens, de Vlaamsbewuste sociale pionier. In Brabant grepen twee manifestaties plaats, een te
Betekom, waar de Volksunie hulde
bracht aan de nagedachtenis van de
Vlaamse pendelaars, die te Marcinelle
in de mijnramp het leven lieten en een
op de stedelijke begraafplaats te Leuven, waar zij die vielen in de strijd voor
het algemeen stemrecht piëteitsvol herdacht Wferden. In Limburg werd namens
de Volksunie een bezoek gebracht aan
gekwetste mijnwerkers, die verpleegd
worden in de. ziekenhuizen.
Te Antwerpen werd door partijvoorzitter Frans»Van der Eist omringd door
een sterke afvaardiging een krans neergelegd aan het standbeeld van de buildrager nabij het stadhuis. Deze plechtigheid viel samen met de vorming
aldaar van de socialistische 1 meistoet.
Vele deelnemers konden hun nieuwsgierigheid niet bedwingen om eens te
gaan kijken wat er gebeurde. Sommigen wilden zelfs de tekst lezen op het
lint, dat aan de krans was bevestigd...
Aldus heeft de Volksunie op zinvolle
en eigentijdse wijze 1 mei 1968 gevierd.
Zij zorgde voor een strikt eigen klank
in de vele traditionele klanken van de

dag en vulde aldus op een frisse en
eenvoudig-menselijke wijze het geheel
aan, des te meer daar dit huldebetoon
alle partijgrenzen negeerde door de
keuze van hen, die ze op deze dag speciaal huldigde. In dit verband verwijzen we naar het 1 Meimanifest van de
Volksunie op bladzijde 3.

De betekenis van de stichting van
V.O.S. mag niet onderschat woiden. Ze
viel praktisch samen met de oprichting
van de Frontpartij, de eerste- Vlaamsnationale politieke formatie na de eerste -wereldoorlog. Het was een daad van
moed want de Vossen hebben voor het
verwerven van hun oudstrijdersrechten
m.eer moeten vechten dan zij die
gemakshalve of uit onbegrip en verkeerd begrepen vaderlandsliefde in de
belgische oudstrijdersbond bleven. Het

loense individuen zijn, die opzettelijk
machtsmisbruik plegen.
Het gaat hier niet over individuele
goedheid oL kwaadaardigheid. Het gaat
over maatschappelijke strukturen, en
bank?
over de demokratische machtsuitoefeIn België is de macht van het bank- ning in een modern Vlaanderen.
wezen niet onbeperkt. Ze wordt beIn dat opzicht vinden we die 100 milgrensd eensdeels door de bankwetge- jard fr deposito's bij één enkele bank
ving en anderdeels door het bestendig ronduit verontrustend en lijken aangetoezicht vanwege de Bankkommissie. paste kontrolevormen dringend gewenst.
De manier waarop de banken de midWe moeten gr nog aan toevoegen dat
delen die aan hen toevertrouwd wor- een antwerps aandeelhouder (Désiré
den, mogen aanwenden is geregeld door Georges De Smet, steeds hij!) bezwawetten en reglementen. Een groot deel ren maakte tegen de tweetalige opvan de deposito's moet belegd worden schriften op het gebouw van de Genein overheidspapier op korte of op lange rale Bankmaatschappij op de Meir te
termijn.
Antwerpen (voorheen Bank van AntMaar wie zal beweren dat de wetge- werpen).
Jules Dubois-Pelerin scheen niet zinving uit de dertiger jaren, waarop de
kontrole door de gemeenschap berust, nens, het franse opschrift te laten wegnog aangepast is, nu de financiële mid- nemen. U zijt hierdoor vlaamse lezer,
delen van de banken aangegroeid zijn zeker niet verrast. V.E.V.-voorzitter
op een manier die Paul van Zeeland en Provost zat er zwijgend bij als lid van
Hendrik de Man niet konden voorzien de raad van beheer van de Generale
toen ze moeizaam een kompromis zoch- Bankmaatschappij. Kan hij zijn duit
ten tussen kapitalisme en socialisme, niet in 't zakje doen om te verkrijgen
en aldus een wettelijk raam voor het dat op de mooie (volgens André Malbelgisclj bankwezen schiepen dat niet raux-recept gewassen) gevel van de
meer beantwoordt aan de omvang van Generale Bankmaatschappij te Antwerde hedendaagse ekonomische machts- alleen nog nederlandstalige opschriften
prijken ?
vormen ?
Te Luik doet de Generale BankmaatWe zeggen niet dat de beheerders
van de Generale Bankmaatschappij schappij het toch ook aiet tweetalig ?.

HOE WHTIO W EEN BANK ZIJN ?
(ACO) Jules Dubois-Pelerin, voorzitter-afgevaardigde beheerder van de
Generale Bankmaatschappij, zocht vorige week tijdens de algemene vergadering van aandeelhouders te Brussel naar
een passende houding, toen een aandeelhouder, met naïeve fierheid wees op het
feit dat aan de Generale Bankmaatschappij toevertrouwde deposito's praktisch 100 miljard fr overschrijden
Om nauwkeurig te zijn : de dadelijk
of hoogstens op één maand opvraagbare
deposito's bedroegen op 31 december
j.L 73 miljard fr, en die op meer dan
30 dagen 25 a 26 miljard. Samen iets
meer dan 98 miljard fr, tegen amper
84 miljard einde 1966. Met dat aangroeitempo* moet men nu bij de Generale
Bankmaatschappij al ruim boven de
100 miljard zijn.
Voor de bank is het een sukses, maar
een sukses waarmee Jules Dubois-Pelerin en zijn medevennoten liever niet
uitbundig uitpakten, want het stelt het
vraagstuk van de koncentratie der ekonomische en financiële macht in een
demokratische maatschappij. Is het
goed dat zoveel financiële middelen toevertrouwd zijn aan een partikuliere

ligt immers voor de hand dat al wat
belgisch dacht en voelde de oprichting
van V.O.S met lede ogen gadesloeg.
Openlijke en onderduimse tegenkanting bleef niet uit. Van de repressie
werd gretig gebruik gemaakt om ook
de V.O.S te onthoofden (terechtstelling
van voorzitter De Feyter) en te likwideren. Het ligt eenieder nog fris in het
geheugen hoe vele vlaamse oudstrijders
van hun renten en eretekens beroofd
werden zoals in alle repressie-daden
meestal op grond van futiliteiten of
hatelijke verdachtmakingen. De IJzertoren, simbool als het ware van hun
strijd en offers, ging de lucht in...
Het heeft allemaal niet mogen baten,
V.O.S. reorganizeerde zich vrij vlug en
zette zijn werking voort, als strijdende
en strijdbare vlaamse vereniging, die
dan toch met gezag kon spreken op
grond van vier jaar inzet in de voorste
linies aan het front en op grond van
een werking, die de politieke bewustwording van ons volk heeft helpen stimuleren. Dat door de veroudering, het
geleidelijk afsterven van de oude
getrouwen en de geringer toevloed van
leden-oudstrijders van de 18-daagse
veldtocht 1940, V.O.S. de laatste jaren
wat minder aktief is geworden om
begrijpelijke rede.nen doet niets af van
deze zeer grote verdiensten en wettigt
ten volle de gelukwensen, die V.O.S
dezer dagen ontving en waarbij wij ons
van harte aansluiten.
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OPNIEUW DE
VOERSTREEK
De Waalse socialisten wensten de Voerstreek buiten een
eventueel B.S.P.-C.V.P.-akkoord
t e houden. De franskiljonse
V o e r b u r g e r s vergaderden sam e n m e t F.D.F, en R.W. te
Luik. Enzoverder : een heel
kleine greep uit de « Litanie
des Fourons » die de Walen
m a a r niet o p h o u d e n van af te
dreunen.
H e t is net alsof Wallonië in
zijn allerlaatste veiligheid en
bestaanszekerheid bedreigd is
omwille van het feit dat deze
zes Vlaamse dorpen logischerwijze bij het Vlaamse L i m b u r g
w e r d e n gevoegd.
De Walen bleven baas in de
platdietse streek, bleven verd e r de verfransingshefboom in
d e Oost-kantons h a n t e r e n , rijfd e n Komen en Moeskroen binn e n , kregen faciliteiten r o n d
Brussel en behielden Edingen.
Dat is niet genoeg : ze kunn e n er niet van slapen, te moet e n leven zonder de zeven
V o e r d o r p e n m e t h u n 4.000 in^vvoners.
« Notre Alsace-Lorraine ... ».
Wie met dergelijke m a a t
meet, mag Luik gerust « n o t r e
Clochemerle » heten ...

w o r d t de belgische senaat een
franse Assemblee.
Tot voor k o r t kon Marcel
Thiry
zijn
ontboezemmgen
over zijn groot
vaderland
slechts kwijt aan de Waterlose
aigle blessé. Voortaan heeft hij
s t e m in de Wetstraat.
We wachten m e t ongeduld
op zijn maidenspeech. W o r d t
het een redevoering anno 1830?
We wedden : erger dan dat 1
We voorspellen : 1796.

ODD MAN OUT
In de wandelgangen van d e
Senaat w o r d t er g e t r e u r t over
het heengaan « van onze laatste monseigneur en onze laatste jezuiet ».
Met de monseigneur w o r d t
de schrale mgr. Philips bedoelt,
die in nogal zwijgzame eenzaamheid tot voor de verkiezingen de laatste vertegenwoordiger van de geestelijke
stand in de W e t s t r a a t was : een
levend teken des tijds.
Met de jezuiet w o r d t Ludovic Moyersoen bedoelt. E e n oneerbiedig grapje, niet tegenover de Aalstenaar, m a a r tegenover de sociëteit. Al w a t je wil,
m a a r dat verdient ze niet.

THIRY

DODE STAATSMAN

E e n nieuwe m a n in de Sen a a t is Marcel Thiry, « h o m m e
d e lettres », wallingant en
Énéér dan razend fransgezind.
Als het van Marcel Thiry afhing, zou hij w a t liever in d e
Assemblee dan in de belgische
Senaat zetelen. Overigens : als
h e t van h e m afhangt, d a n

We vragen ons af, of J a n Verr o k e n nog leeft. Een p a a r
m a a n d e n geleden s m a a k t e hij
korststondig genoegen, versleten te w o r d e n voor een g r o t e
m e n e e r : hij h a d — al was het
p e r ongeluk en tegen zijn zin
— de regering doen vallen.
Zijn n a a m stond levensgroot

Zicht op de brusselse

in de k r a n t e n en hij slingerde
entoeziast m e t intervieuws en
verklaringen
naar
iedere
n i e u w s m a n in den lande. Nadien, in de periode tussen krizis en verkiezingen, h e b b e n
wij h e m teruggezien in het foyer van het p a r l e m e n t : eenzam e en reeds ietwat rouwvolle
m o o r d e n a a r die t e r u g k e e r d e
n a a r de plaats van de misdaad.
Hij, de regeringsloper, k w a m
toch zowel vóór als na de verkiezingen n a a r traditie in aanm e r k i n g voor een informatieofte lijmtoer ? H e t is echter
nul op het r e k w e s t g e w o r d e n
en over J a n n e m a n w o r d t sinds
w e k e n m e t geen w o o r d m e e r
gerept. Niet in de k r a n t e n . Niet
in de radio. Niet in de teevee.
Om te w a n h o p e n !
E n inmiddels is de C.V.P.-kam e r f r a k t i e een p a a r kleppers
rijker geworden, die J a n al da-

VLAMINGEN IN DE "LIBRE"
De « Libre Belgique » \an verleden
dinsdag pakte o\er bijna twee volle bladzijden uit niet een debat-reportage, waarin de heren Theo Lefè\re (gewezen eerste-minister), Jos de Saeger (minister
van Openbare Werken), Robert Vandekerckhove
(vleugehoorzitter van de
Vlaamse CVP.), Willy De Clercq (viceeerste-minister) en Jos Van Eynde (onder\ oorzitter B.S.P.) een antwoord trachtten te ge\en op de vraag « Que veulent
les Flamands ? — Wat willen de Vlamingen ? ».
.
Het zijn twee vlot leesbare en vooral
leerzame bladzijden geworden !
Wat de heren te \ertellen hadden, in
ant\\oord op een reeks ^ ragen van « Libre »-joernalisten, kan zo ongeveer opgedeeld worden in twee grote hoofdstukken : ten eerste de beschrijving van de
bestaande toestand op het vlak van de
•waalse-vlaamse verhoudingen en het probleem Brussel, en ten tweede de oplossingen die de ondervraagden hebben voor
het geheel of voor gedeelten \an deze
problemen.
In hoofdstuk éen g<nen de heren blijk
van de grootst mogelijke eensgezindheid
en vertelden ze zeer openhartig — wellicht op De Clercq na, die zich achter de
gebruikelijke P.V.V.-rezer\es \erscliool —
•wat hem op het vlaams hart en op de
Vlaamse maag lag. De Saeger, Van Eynde
en Lefèvre gaxen mekaar geen duimbreed
toe wanneer het er op aan k^\am, in

meirowerven
: geen kat is er aan het werk. Begin deze week
vakkenj
over heel het land volledig stil.

schriHe kleuren de onbetrouwbaarheid
en de onwetendheid van de vlaanise en
brusselse franskiljons en van de Walen
— opgesloten als ze zijn binnen de grenzen van een eentalige voorlichting — af
te schilderen. Geen enkele flamingant zou
straffere praat kunnen vertellen dan wat
de gesprekspartners van de « Libre » daar
zo krachtdadig en met zoveel voorbeelden
zegden.
Zo de heer Theo Lefèvre : « Ik moet U
feiten geven. Vijftien jaar geleden wilde
ik een Vlaams pleidooi houden voor de
Vlaamse kamer van de brusselse handelsrechtbank. De voorzitter vroeg me heel
beleefd, in het Frans te willen pleiten...
want het Hof begreep me slecht. Gedurende dertig sekonden voelde ik in mij
de ziel van een vlaams-nationalist ».
De bekentenis van Lefèvre dat hij een
halve minuut lang mentaal Volksunie-lid
was,
is slechts een zwak staaltje van wat
de Vlaamse kleurpolitici de « Libre »joernalisten daar onder de neus hebben
gewreven.
Uit het beeld dat ze daar opgehangen
hebben van de waals-vlaamse \erhoudingen en \an het probleem Brussel, mag —
met een lichte re/erve ten opzichte van
Willy De Clercq — het besluit getrokken
dat er onder Vlamingen van alle politieke
kleur een volkomen eensgezindheid bestaat over de grieventrommel. Een Volksanieman zou het niet scherper stellen dan
de voornoemde heren : het volkomen

delijk zijn voorzitterschap van
de Vlaamse k a m e r g r o e p willen
afhandig m a k e n . Het leven k a n
w r e e d zijn 1

STEEDS « VOLKSE »
INSINUATIES
« Het Volk » gaat voort m e t
allerlei insinuaties op de Volksunie en de steun die onze partij zogezegd geniet van a n d e r e
partijen, hoofdzakelijk P.V.V.
en F.D.F., bij de verkiezing van
provinciale en n a t i o n a a l te koo p t e r e n senatoren. Bij de verkiezing van provinciale senatoren b e w e e r d e het A.C.V.-blad
dat e r tussen de V.U. en de
P.V.V. een a k k o o r d b e s t o n d
o m in A n t w e r p e n en WestVlaanderen de s t e m m e n zodanig te verdelen dat ze elk een
s e n a t o r m e e r h a d d e n . Ten na-

frankofoon en waals onbegrip is de hoofdoorzaak van alle moeilijkheden.
Des te opmerkelijker is het dat de
heren, na zo'n scherpe diagnose, overgaan tot een absoluut onbenullige, gevaarlijke en belachelijke terapie.
De kleurpolitieke aap komt al uit de
mouw, waar de heren hun eigen aandeel
schetsen in het tot stand komen van de
taalwetten van 1963 of van de franskiljonse faciliteiten te Leuven,
Theo Lefèvre, eerste-minister ten tijde
van Hertoginnedal, bekent zonder aarzeling hoe en waarom bet uiteindelijk tot
de faciliteitenkoehandel
is gekomen.
« Mijn zorg bij de voorbereiding van de
taalwetten van 1693 was, de goodwill ten
overstaan van Brussel te bekomen ». Dit
is, zo dunkt ons, een wel zéér duidelijke
bekentenis. De heer Lefèvre legt dan vervolgens uit, hoe de Walen hem bij die
goodwill-operatie ontgoocheld hebben :
hij stelde faciliteiten voor in acht Vlaamse en drie waalse randgemeenten. De
Waalse gemeenten weigerden echter kategoriek, zodat het bij het eenzijdig offer
van zes vlaamse bleef.
De Saeger schijnt op dat stuk aan akuut
geheugen\erlies te lijden. Hij beschrijft
het Hertoginnedal-proces als volgt : « In
de vlaamse gemeenten weigeren de franstalige bedienden, kaderleden en intellektuelen zich aan te passen. Ze beginnen
met te eisen dat de vleeshouwer en de
bakker Frans praten. Dan eisen ze het
van de gemeentelijke administratie. En
het is zo dat de vlaamse dorpen omgevormd worden in gemeenten met faciliteiten om daarna tweetalig en uiteindelijk oasis francophone te worden ».
De heer De Saeger is een tikkeltje te
bescheiden : hij vergeet gewag te maken
van zijn eigen aandeel in 't verfransingsproces. Want op het ogenblik dat de fraii-

viel de

bouw

dele dan van C.V.P. en B S.P
Donderdag k w a m het blad nogm a a l s voor de p i n n e n m e t d e
bewering dat het F.D.F.-Rass e m b l e m e n t Wallon onze tweede s e n a t o r hielp k o ö p t e r e n .
Een simpele r e k e n s o m volstaat
n o c h t a n s o m na te gaan dat zoals elders de V.U.-senatoren
in blok voor h u n k a n d i d a t e n
s t e m d e n : 9 r e c h t s t r e e k s gekozenen en 3 provinciale, d a t
m a a k t 12, geen s t e m m e e r . Indien de V.U. n o r m a a l s t e m t e n
de s t e m m i n g door verschuivingen elders ten h a r e n voordele
uitvalt, wat heeft de V.U. d a n
d a a r m e e te m a k e n ? En v a n
afspraken gesproken : w a t beloofde C.V.P. aan de k o m m u nisten in Antwerpen voor d e
k o m m u n i s t i s c h e s t e m op een
h a r e r k a n d i d a t e n en w a t in
Luik o m eventjes 5 k o m m u n i s tische s t e m m e n bij te krijgen ?

cofonen de bakker en de vleeshouwer
hebben doen Frans praten en hetzelfde
van de gemeentelijke administratie eisen,
is er een politieke tussenkomst nodig. De
« faciliteiten » vallen zo maar niet uit de
blauwe hemel ; integendeel : ze worden
bij wet geregeld. De heer De Saeger « vergeet » te veitellen dat hijzelf op Hertoginnendal een beslissende rol speelde in het
proces dat van zes vlaamse gemeenten —
naar hij zelf zegt — zes oasis francophones moet maken : hij willigde netjes de
eisen van de fransdolle imperialisten in.
Helemaal ongenietbaar wordt het « Libre »-koffiekransje, waar de heren vlaamse kleurpolitici het hebben over hun « oplossingen » voor de behandelde vraagstukken. Wat er uit de bus komt is, naast
enkele vage algemene toezeggingen (bvb.
over de bevriezing van de brusselse agglomeratie tot de huidige gemeenten ; dat
daaraan niet mag getornd worden, schijnen de heren sinds 31 maart toch wel te
beseffen !) uiterst ge\aarlijk en dubbelzinnig.
Dit moge verduidelijkt worden door de
grote haast waarmee de leden van het
koffiekransje mekaar tiachtten te overtroeven in bereidwilligheid en « souplesse » tegenover de Walen. Van Ejnde zegde : « Als de Walen waarborgen vragen,
dat men ze hen dan geve. Anders zullen
ze niet gerustgesteld zijn ». De Saeger
schakelde onmiddellijk daarop in « Ja,
dat men waarborgen geve aan de Walen,
indien ze zulks willen .. ».
Het is nuttig, aan de hand van zo'n
« Libre »-gesprek eens te vergelijken, wat
de vlaamse kleurpolitici aan hun kiezers
wijsmaken en wat ze kwijt willen aan de
franstalige lezers van de montiteur van de
Warmoesberg. De vergelijking is leerrijk
en... troosteloos l
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1 MEI
Naar aanleiding van het
Feest van de Arbeid werden
door Volksuniedelegaties in talrijke steden en gemeenten van
het Vlaamse land bloemen
neergelegd aan de graven of
standbeelden van sociale pioniers en aan arbeidsmonumenten.
Tevens werd een proklamatie
bekend gemaakt, waarvan wij
de tekst op bladzijde 3 publiceren.
1 mei werd eveneens gevierd
in talrijke V.U.-afdelingen en
-arrondissementen. De 1 meitraditie in de Volksunie zet
zich door !
BROOS
Het brussels F.D.F en het
waals Rassemblement wallon
slijten momenteel zeemzoete
wittebroodsweken.
Er schuilt een groot gevaar
in" deze waals-brusselse toenadering. Maar ondanks alle geflirt komt het ons toch voor
dat het F.D.F.-R.W.-bondgenootschap eerder een broos geval is. De F.D.F.-er Lagasse moge dan al geen ezel zijn, hij is
omringd door een stel fanatieke rassisten dat de R.W.-mensen vrij vlug de keel zal uithangen.
Ook het R.W. is een allegaartje. Maar de verschillen in dit
bondgenootschap zijn zo groot
en tegennatuurlijk, dat het
nooit een hechte alliantie kan
worden.
Trouwens : het brussels
chauvinisme moge dan al een
Waalse ruggesteun zoeken, het
is veel te dorps-bekrompen om
verder te zien dan tot wat juist
buiten de « carcan » ligt.
PRE-FEDERALISME
We zijn eens benieuwd, welke over enkele maanden de
konsekwenties zullen zijn van
het verdwijnen van Louis Major aan de leiding van het
A.B.V.V.
Zoals onze lezers weten besloot het A.B.V.V. op zijn jongste kongres, toelating te verlenen aan zijn federaties om zich
interregionaal — bvb. op bazis
van de taalgemeenschappen —
te groeperen. Het is duidelijk
dat een sterke federalistische
tendens, gedragen door de Walen, in deze beslissing aan bod
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is gekomen. Met een man als
Major aan de leiding was het
hekken echter nog lang niet
van de dam : Major liet de
tekst goedkeuren, alhoewel hij
er gloeiend tegen was.
Tijdens de overgangsperiode
na zijn heengaan zou het echter gemakkelijker kunnen, dat
de federalistische strekkingen
in het A.B.V.V. aan bod komen
en een kans krijgen. Vermits
er al een tekst is die kan dienen...
Die mogelijkheid is zo reel,
dat Jos Van Eynde er door verontrust wordt. Hij wijdde er
dan ook in « Volksgazet » een
artikel aan.

ZES I
Het 24e en laatste mandaat
van gekoöpteerd senator werd
door de Volksunie veroverd
met de koëfficiënt zes, wat wil
zeggen dat de Volksunie met
haar 12 senatoren (negen
rechtstreekse en drie provinciale) genoeg had voor twee nationale koöptaties. Dat was
méér dan een dubbeltje op zijn
kant : de vooruitzichten waren
immers, dat het mandaat net
buiten ons bereik zou vallen en
dat de B.S.P. er gelukkig mee
zou zijn.
Een F.D.F.-maneuver
ten
voordele van de P.V.V. en een
rel tussen kommunisten en socialisten lagen aan de bazis van
dit mandaat, dat meteen een
waardevol man in de senaat
brengt : mr. F. Baert.
KONSERVATIEVE V . U .
Wilfried Martens, de ietwat
bleke jongeling die krampachtig probeert langs de C.V.P. te
arriveren, lijdt aan het euvel
van alle renegaten : hij moet
om de haverklap eens op zijn
gewezen geloofsgenoten kunnen spuwen. Als ex-federalist
gaan zijn zure oprispingen
doorgaanse tegen de enige federalistische partij in Vlaanderen, de Volksunie.
Wilfried Martens heeft zopas
nog maar eens vastgesteld dat
de Volksunie bestaat uit een
stel aartskonservatieven. Afgezien van de houding tegenover
de taalproblemen, orakelt Martens, is er geen verschil tussen
P.V.V.-kiezers en Volksunie-kiezers. Je kan, zegt Martens,
Vlaanderen politiek in twee
kampen verdelen : aan de ene

kant C.V.P .-B.S.P. en aan de andere kant de V.U.-P.V.V.
Als de knaap opnieuw eens
bevalt van een grootse gedachte, zullen we dat onze lezers
stellig niet verzwijgen. Lol
moet er immers óók zijn !

foef om het unitarisme te redden, tegen deze waanzinnige
triomf van het immobilisme
dierven de vlaamse C.V.P.-ers
zich zelfs tijdens hun « flamingantische » kieskampanje (ja,
ja : « de C.V.P. doet het ») niet
keren.

ONRUST TE EISDEN

VERSTARD
Het wekenlange touwtrekken rond de opdrachten eerst
van de informateur en nu van
de foimateur, het eindeloos gepalaver van steeds dezelfde
« wijzen » rond hetzelfde ronde
tafeltje (zelfs de naam van de
onvermijdelijke P.W. Segers
wordt weeral vernoemd) toont
aan, dat de kleurpartijen eens
te meer niets geleerd hebben
uit de daverende nederlaag die
zij bij de verkiezingen opliepen.
Gebrek aan moed en verbeeldingskracht, immobilisme
en geestelijke verstarring zijn
de voornaamste kenmerken

Aan de limburgse Maaskant
blijft grote onrust heersen over
het lot dat de eisdense mijn zal
beschoren worden. Iedereen
gelooft, dat de mijn zonder
verdere waarschuwing op een
goede dag zal gesloten worden.
De feiten staven inderdaad
steeds weer opnieuw de meest
pessimistische verwachtingen.
Met alle mogelijke middelen
en druk wordt getracht, het
aantal tewerkgestelden te verminderen en er zijn daarover
al meer dan eens harde woorden gevallen in de ondernemingsraad. De opgelegde produktievermindering
brengt
mee, dat er slechts nog voor
enkele maanden werk is in de
mijn. Wat zal er nadien gebeuren ?
En inmiddels is er wel véél
sprake van rekonversie ; tastbare rezultaten komen er echter niet. De Limburgers worden verder aan hun lot overgelaten ...
WELKE
WAARBORGEN ?
Elders in dit blad hebben we
het over het debat dat op de
« Libre «-redaktie gevoerd
werd door enkele vooraanstaande Vlaamse C.V.P.-ers en
B.S.P.-ers. We stipten daarbij
aan dat de heren het daarbij
roerend eens waren, aan de
Walen de waarborgen te geven
die zij vragen. Welke waarborgen dat zijn, voegden de heren
er niet aan toe.
Maar onze pink zegt ons, dat
er nog altijd hardnekkig gedacht wordt in de richting van
het fameuze artikel 38-bis, de
beruchte « grendelgrondwet »klauzule. Door dit artikel zou
elke volksgroep vetorecht krijgen tegen de andere, zonder erkenning van de eigen autonomie. In de praktijk zou het er
op neerkomen dat de franstalige minderheid haar wet oplegt aan de vlaamse meerderheid.
Tegen deze ondemokratische

Eén mei-tafereeltje anno 1968 : terwijl mevrouw de wagen wast, kijken de heren — die straks
naar een meivienng moeten -~ belangstellend en deskundig toe. Handen m de zakken, o feest van
de Al beid l

van dit post-elektorale geharrewar.
De slechte oneindigheid van
de « traditionelen ».

MEER DAN DAVEREND
Het tikkeltje meeval dat er
altijd moet bijzijn maakte,
naar aanleiding van de provinciale en nationale koöptaties in
de Senaat, van de daverende
V.U.-overwinning van 31 maart
een méér dan daverende triomf. Niet minder dan 34 Volksunie-mannen zetelen tans in 't
parlement. Onze nieuwe senaatsfraktie (14 man) is talrijker dan onze vorige kamerfraktie (12 man) !
Met dergelijke effektieven
zal het mogelijk zijn, een ernstige en keiharde oppozitie te
voeren.
Daaraan zal het overigens
niet ontbreken — de Volksunie-kiezers zullen zich hun
stem niet beklagen !

GRAF Nr. 187-450
Onder dit nummer werd op het kerkhof van München
een kind begraven. Het is een meisje dat tussen de vijf
en zeven jaar oud was, 1,07 m. groot, blond haar had
en dunne benen en 16 kg. woog. Op een tand na had
het nog alle melktanden en het had goed verzorgde
nagels. Het werd op maandag 24 juli van vorig jaar om
13U.50 dood en naakt gevonden door een werkstudent. De
weg en de plaats waar dit onbekende kind werd gevonden draagt geen naam.
De werkstudent verwittigde onmiddellijk de politie en
enkele minuten later was deze al ter plaatse. Er werden
geen sporen van geweld en evenmin kwetsuren ondekt.
Later bleek dat het kind evenmin vergiftigd werd. Er
waren zelfs helemaal geen aanduidingen voor een
gewelddadige dood. In het begin van oktober kwam de
onderzoekskommissie tot het uiteindelijke besluit dat'
het kind door de hitte was gestorven nadat het door
zware bronchitis erg verzwakt was. Men hoefde dus niet
te zoeken naar een dader die op de vlucht was geslagen.
Maar uiteraard zocht de politie toch naar de naam en
naar de ouders of verantwoordelijken voor dit kind —
dat toch niet was neergevallen zoals het naakt werd
gevonden.
De Siemens-Computer van de firma Agfa onderzocht
de 1.200.000 steekkaarten van de inwoners van de stad
München (samen ongeveer 5 ton!) om er de 20.126 meisjes die tussen 1960 en 1962 waren geboren uit te zoeken.
Een werk dat 22 uren duurde. Aan de hand van deze
steekkaarten begon de politie te zoeken. Nergens werd
een kind vermist. Er werden 15.000 aanplakbrieven met
de foto van het kindergezichtje gedrukt, met een persoonsbeschrijving in acht talen en met de vraag : «Wie
kent dit kind?» Door gans Europa werden dergelijke
aanplakbrieven verspreid. In 24 verschillende landen
werden speciale onderzoeken ingesteld omdat er daar
een schijn van kans was. De uitslag bleef negatief. Niemand kende of wilde dit kind kennen.
Ten slotte werd een dodenmasker gemaakt en ook
hiervan werden afbeeldingen verspreid. Steeds zonder
rezultaat. Het dode kind bleef naamloos. Misschien hebben zijn ouders het in de brandnetelen geworpen waarin het werd gevonden, als een nutteloos stuk bagage, om
aan de formaliteiten te ontsnappen die bij elk sterfgeval moeten vervuld worden. Misschien waren ze op
doorreis, misschien...
Meer dan de onbekende soldaten uit de oorlogen die
niet meer konden herkend worden, al werd hun eigen
moeder of vrouw bij hun lijk gebracht; meer dan de
onherkenbaar geworden slachtoffers van verkeersrampen of .van brandrampen (dan weet men praktisch altijd
dat hij of zij die men wel kent en verloren heeft bij die
groep van 20 of 100 naamlozen is) lijkt dit naamloze
kind een beeld van de onmacht en van de onmenselijkheid van een grondig georganizeerde maatschappij. Het
grondigste en zorgvuldigste onderzoek blijft machteloos, vindt geen naam waar dat minimum van menselijke genegenheid ontbreekt waardoor een mens een
naam heeft — en geen nummer is. Onze computers en
onze kartoteken kunnen geen naam geven — een naam
noemen is een verheven, een goddelijke daad. Zo staat
het in het oude scheppingsverhaal.
Pas in het jaar 385 van onze tijdsrekening werd de
romeinse wet afgeschaft die ouders de toelating gaf hun
«overtallige en overtollige » kinderen op de openbare
vuilnisbelt te werpen .. Vijf, zes, misschien zeven jaar
leefde het naamloze kind van graf 187/450 — niemand
wilde het kennen of noemen. Voor wie nog nadenken
wil een pijnlijke waarschuwing...
NEMROD

; NEDERLANDSE KULTUUR IN EUROPA
S L O m E N VAN HET DOSFELINSTITUUr IN HET EUROPAHUIS TE lüUSTRICHT
Het Lodewijk Dosfelinstituut
hoeft zeker Jiiet meer voorgesteld te worden aan onze lezers : het is een vormingswerk
voor volwassenen
dat, in
een vlaams-nationale
geest, op öbjektieve
wijze een begeleidende
bazisvorming wil geven aan kaderleden, studenten
en allen die belang
stellen
in het moderne politieke
leven.
Einde 1966 opgericht, werden reeds belangrijke rezidtaten geboekt : het
ministerie
van de Nederlandse
Kulttiur heeft het instituut
officieel erkend ; honderden
kursisten volgden de voorjaarscyklus
1967 of de wintercyktus
1967-1968 ; tientallen syllabussen
werden uitgegeven met betrekking tot de lessen ; ten slotte werd een permanent
sekretaris
fulltime aangesteld om het steeds maar groeiende werk aan te kimnen. •
Voor de toekomst worden verschillende
colloquia gepland, zo bw op 18
mei te Antwerpen
over de ruimtelijke
ordening. In het najaar zal een
sprekersschool
starten, en een nieuwe baziscyklus
zal gegeven
worden
in de winter van 1969-1970. Naast het uitgeven van « Dosjel-Dokumenten
»
en het aanleggen van een dokwnent at ie dienst (o.m. in samenwerking
met
het Vlaams-nationaal
Studiecentrum,
voor Gemeente- en
Provinciemandatarissen) vormt het geheel een druk
programma.

EEN W A A R D I G BESLUIT VAN
E E N Z W A R E CYKL.US
De Cursisten moesten niet alleen vier
volledige zondagen tijdens de afgelopen winter zware lessen volgen, m a a r
ze werden door het Dosfelinstituut bovendien verzocht een seminariewerk in
t e leveren ten einde een brevet te kunnen bekomen. De onverwachte verkiezii'. s.:^tnjd gooide roet in het eten, zov>'ei N'an hel bestuur als van de kursisten van het instituut...
Toch werd het doel bereikt, mits
enkeie aanpassingen op het laatste
ogenblik eii een zeer brede interpretat i e van de gestelde termijn voor het
indienen van het proefwerk. Het is dan
ook met fierheid, dat we kunnen mededelen dat op 217 mgeschreven kursisten
112 brevetten konden uitgereikt worden
door direkteur Coppieters.
Mijnwerker en ingenieur, leraar en
huisvrouw, student en arbeider : ze
hebben allen hun beste beentje voorgezet. De inspanningen meten die het hen
heeft gevraagd is niet mogelijk. Laten
we enkel zeggen dat nederlandse « kollega's » uit de wereld van het vormingswerk jaloers waren op het entoeziasme
en het jeugdig v u u r dat de Dosfelkursisten opbrachten Die dan nog bovendien uit eigen zak kursusgeld en reisgeld voor de slotdag moesten betalen !
Zij kwamen uit alle hoeken van het
Vlaamse land : toen de inspekteur van
het ministerie dit kontroleerde, bleek
inderdaad dat alle vlaamse provincie
waren vertegenwoordigd : Antwerpen
m e t 57 kursisten, Brabant met 49, Limburg met 17, Oost-Vlaanderen met 63
e n West-Vlaanderen met 31. Terwijl de
spreiding in leeftijd en beroep even
groot was. Alleen was het vrouwelijk
element nog te zeer in de minderheid :
een vijftiental meestal jonge dames kon
niet opwegen tegen de mannelijke massa. Maar dit schijnt wel een tipisch
verschijnsel te zijn in ons land : getuige daarvan het parlement en zoveel
andere instel'ingen op politiek, sociaal
of ekonomisch vlak.

HET EUROPAHUIS
Dr. Henk Waltmans, direkteur van
het Europahuis, en bovendien algemeen
penningmeester van de Internationale
Federatie der Eurapahuizen, was ons
reeds bekend als een uitstekend lesgever aan ons Instituut tijdens de voorjaarscyklus 1967. Bovendien kenden en
wpardeerden wij zijn grondige kennis
van de vlaamse strijd en zijn warme
genegenheid voor de vlaams-nationale
en heelnederlandse gedachte. Zo was
het heel natuurlijk, dat ik samen met
\\ alter Luyten (direkteur voor de
school Leuven) op verkenning trok
n a a r het kleine dorpje Bemelen bij
Maastricht, w a a r in een prachtig groen

dal de dikke witte m u r e n van het nieuwe Europahuis-stonden. Nieuw, dat is
natuurlijk zeer relatief : het gebouw
zelf stond er gedeeltelijk al iti de Middeleeuwen als... leprozerij, veranderde
geregeld van bestemming, tot het uiteindelijk via een hotel op 25 november
1967 onderdak bood aan het Europahuis
(gesticht in 1963 en voorheen gevestigd
in het kasteel Borgharen).
Men komt er alleszins onder de indruk van de efficiënte leiding en de
personeelsstaf. Het is ook nodig wanneer men bedenkt dat van 1963 tot 1968
niet minder dan 8.000 kursisten deelgenomen hebben aan kursussen die een
gemiddelde tijdsduur van een week
hadden. Het zijn gegevens die het Dosfelinstituut doen watertanden ! De vlotte regeling van de materiële kant van
de zaak deed het beste verhopen voor
de slotdag zelf. Eén spijtig aspekt was,
dat het aantal deelnemers te groot was
om allen samen te komen, zodat de
gentse en de leuvense afdeling afzonderlijk de reis hebben moeten maken.
De verkiezingen in België veroorzaakten wel een uitstel, maar geen afstel. De definitieve datum werd dan
ook op 21 april bepaald voor Leuven
en op 28 april voor Gent. De eerste
groep bestond uit 68, de tweede uit 63
deelnemers. Een speciaal eresaluut voor
de West-Vlamingen van de kust, die e r
niet minder dan 400 km voor over hadden, in het spoor van de kranige nieuwbakken senator Leo Van de Weghe.
De splitsing had ook een kleine wijziging m de samenstelling van het paneel
tot gevolg. Op 21 april werd het forum
ingeleid door volksvertegenwoordiger
Van der Eist en bestond het paneel uit
de Nederlanders J. Smeets (KVP), L.
Sinner (D'oo), W. Veenhoven (B.P) en
W. Coumans (P.v.d.A.), en de Vlamingen M. Coppieters en W. Jorissen, de
lezer welbekend. Op 28 april werd de
inleiding, gehouden door W. Jorissen
die in het paneel vei vangen werd door
volksvertegenwoordiger E. Raskin, van
*bver de Maas (Eiaenbilzen). Langs
nederlandse zijde had de P.v.d.A. zich
laten verontschuldigen, en werd J.
Smeets vervangen door mejuffer T.
Kok, lid van de Tweede Kamer. Telkens
werden de besluiten voorgedragen door
direkteur Waltmans zelf, die ook' het
welkomwoord hield.
Het is niet doenlijk volledige verslagen te brengen van de twee slotdagen, die trouwens veel op elkaar geleken, maar ik zal me beperken tot enkele feiten van de eerste om dan volledig
rapport uit te brengen van d e ' t w e e d e .

21 A P R I L 1 9 6 8 : L E U V E N
Wellicht de warmste aprildag sedert
eeuwen verwelkomde de kursisten in
het hemelse dal. Zij hadden reeds een
enig mooie tocht achter de rug langs de
beginnende witte bloei der boomgaar-

den van Zuid-Limburg. De ontspanning
was er direkt, toen ze met rode hoofden
uit de w a r m e autocar tuimelden, en via
de bar (want die is er ook) in de koele
konferentiezaal aankwamen. D a a r . w e r d
een zeer hartelijk welkom uitgesproken
door Henk Waltmans dat deugd deed
aan hun vlaams-nationaal hart, en werden na een kort verslag van de afgelopen cyklus de brevetten uitgereikt.
Maurice Coppieters, die het leraren
niet kan laten, zette nog even uiteen
w a t de zin en de opdracht is van een
vormingsinstituut en w a r m d e de afgekoelde kursisten terug op met zijn beroemde geestdrift die in het verleden
scouting, grote gezinnen en kultuurraad heben aangestoken.
Na het middagmaal en de « p l a t t e »
rust die erop volgde, begon dan het
forum te halfdrie. F r a n s Van der Eist
ontleedde vooraf zeer grondig de betekenis van het woord kuituur, waarna
hij een overzicht gaf van de bestaande
teksten in de Verklaring van de Rechten van de Mens en in het Handvest
van de Europese Gemeenschap, in verband met de rechten van individu en
gemeenschap. Voor wat de korte tussenkomsten van de forumleden betreft,
kan ik verwijzen naar het verslag van
de tweede slotdag. Ook d,e reakties van

de deelnemers waren eensluidend m e t
de kursisten van de gentse s'chool :
algemene tevredenheid (misschien gemengd met een tikkeltje opluchting
dat de school uit was en een tikkeltje
weemoed om het afscheid van de n;euw
gemaakte vrienden medestudenten
Dat de sfeer opperbest was, bewezen
de liederen en de moppentapperij in d e
autocar tijdens de terugreis...

2 8 APRIL : GENT
Zoals reeds vermeld, werd een zelfde
p r o g r a m m a afgehandeld als tijdens d e
eerste slotdag. Enkel de laattijdige a a n komst van de autocars noopte tot enkele detailwijzigingen.
Hoewel minder zonnig en warm, w a s
het weder toch van die aard, dat volop
kon genoten worden tijdens de middagpauze van de heerlijke omgeving. En
naast de enorme treurwilg op het binnenplein van het Europahuis wuifden
ook twee reusachtige vlaggen een welkom toe : een nederlandse en een euro»
pese, blauw m e t gouden sterren.
Onmiddellijk werden de «Dosfelianen » opgenomen in een internationale
sfeer, vermits enkele tientallen jonge
(vervolg blz. 9)

«••HMMH
wu
kelijk in de richting van de a r m e h e e r
Sinner. De verontwaardigde kursisten
vroegen o m . of de kleine taalgemeenschappen dan m a a r eenvoudig moesten
opgeslorpt worden, en wezen erop dat
taal of kuituur meer is dan enkel komm u n i k a t i e : het is het wezen van de
m e n s zelf.
De reaktie van de betrokkene volgde
onmiddellijk : hij was bang dat de
sociale achteruitstelling volledig aan
taaimotieven wordt toegeschreven en
vreesde dat het nationalisme het grootste gevaar is voor Europa. Vooi Nederland, luidde zijn besluit, bestaat de kultuurstrijd van de Vlamingen gewoon
niet Waarop een spontane uitroep vanuit de zaal « datie er niets van begreep »
misschien wel de i n d r u k van de kursisten het best weergaf...

LE DEFI E U R O P E E N

M. Coppieters,

voorzitter

(vervolg van blz. 8)
Duitsers er een week-einde doorbrachten met diskussies over politieke problemen. Het middagmaal greep plaats
in een tipische Europahuis-sfeer : een
v e r m e n g m g van jeugdherberg en studiehuis. Het -Duits waarin door sommigen de soep werd aangeboden was wel
niet altijd zo vlekkeloos, m a a r de
spreekwoordelijke talenkennis der Vlamingen loste hier ook alle problemen
op.
Na het middagmaal was ook hier een
ontspanning en verfrissing voorzien, die
m e n door de laattijdige aankomst had
verspeeld bij het begin. Ontspanning
dan. behalve voor de a r m e sekretarissen van het Instituut die rondzeulden
m e t lijsten en syllabussen dat het een
lieve lust was
Tot dan het grote ogenblik van de
Noord-Zuid-konfrontatie aanbrak. Dir e k t e u r Waltmans liet op een simpatieke manier elk paneellid zichzelf voorstellen (waaraan zelfs Wim Jorissen
onder luid gelach niet ontsnapte) en
stelde het probleem vervolgens op de
h e m eigen wijze Het gevaar voor de
nederlandse natie, door gebrek aan
nationaal bewustzijn ten onder te gaan
in een eenwordend Europa, moet gekeerd worden door het vasthouden aan
de specifieke inbreng van elk der delen
van het geheel De vraag moet gesteld
worden wat de konsekwenties zijn voor
de nederlandse kuituur in Europa en de
verhouding Vlaanderen-Nederland, indien de volksgemeenschap als grondslag
van de toekomstige maatschappii wordt
beschouwd
Wim Jorissen knoopte in zijn inleiding hierbij aan door erop te wijzen,
dat men niet mag vervallen noch in
zelfverheerlijking noch in zelfvernietigin. De taalgemeenschappen zijn belangrijk in Europa; de taal zelf is
belangrijk als kommunikatiemiddel en
als de denkstof zelf. Jorissen maakte
het onderscheid tussen het staatsnationalisme dat te verwerpen is als impe
rialistisch, en het open volksnationalism e dat aansluit bij een Europees federalisme Tenslotte verheugde de inleider zich over de groeiende samenwerking tussen Vlaanderen en Nederland
op het kultureel vlak.
Als eerste paneellid kwam de heer
Sinner (joernalist bij het «Algemeen
D a g b l a d » aan het woord die, zoals hij
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het de week ervoor had gedaan, onmiddellijk het vuur aan de lont bracht.
Met echte friese koppigheid weigerde
hij in kuituur meer te zien dan een
kommunikatie en noemde de taal een
barrière. De Nederlanders zien niet in
waarom de Vlamingen zich zo druk
maken in een taalstrijd, die z.i niet
noodzakelijk verbonden is aan een sociale diskriminatie. Zeer heftig voer hij
uit tegen diegenen die in Friesland op
kunstmatige wijze een dode taal absoluut terug willen invoeren. Uitdrukkelijk zegde de spreker, in eigen naam en
niet namens D'66 op te treden
Evrard Raskin wees erop dat
n
Vlaanderen de toestand tientallen jaren
zo was, dat het behoren tot de nedei
landssprekende taalgroep automatis( h
een diskriminatie tot gevolg had H :
legde de nadruk op de grote belan
stelling van de Vlamingen voor vreem
de talen en kuituren en wees elke insi
nuatie van een gettomentaliteit af
De heer Veenhoven, leraar geschi»^
denis m Den Haag, hield een waard
referaat over nationalisme en kuituur
Het nationalisme staat in de kern v£ n
de hele problematiek van de europese
integratie. De nederlandse kuituur z 1
zich in Europa slechts kunnen h a n d h i
ven indien over een eigen staatkundige
s t r u k t u u r van het hele nederlands ku
tuurgebied kan beschikt worden Het
is ook een europees belang dat de vei
scheidenheid van volkeren en kulturen
behouden blijft
In een vergelijkin"
met de evenwichtspolitiek van Oldei
barneveldt, zegde de heer Veenhoven
in Benelux ook een instrument te zien
in de europese politiek, en om de s
Bonn-Parijs te doorbreken
Mejuffer Kok uit Hoensbroek KVP
lid van de Tweede Kamer en van hi t
Europees Parlement, handelde hoofd
zakelijk over de belgisch-nederlandse
kulturele betrekkingen Zij betreurde
hierbij dat deze te weinig door de
Nederlanders bewust worden ervaren.
Machtig sukses oogstte zij bij de aanwezigen met haar pleidooi voor een
heel-limburgse
universiteit.
Verder
brak mej. Kok een lans voor meer uitwisseling van leraars en van jongeren
en meer samenwerking inzake welzijnzorg in de grensgebieden.
Toen direkteur Waltmans dan h e t
woord gaf aan de vergadering, w e r d e n
een vijftal vragen afgevuurd, hoofdza-

Mejuffer Kok daarentegen meende
d a t meer belangstelling in Nederland
moet groeien voor de kultuurproblemen
in België. Er is nog geen bedreiging in
Nederland, m a a r die komt misschien in
een eêngeworden Europa.
De heer Veenhoven onderstreepte
nogmaals de geringe nationale gerichtheid van het nederlandse volk en gaf
hiervoor enkele interessante mogelijke
oorzaken. De herrie rond Leuven leverde alleszins m e e r begrip op in Nederland, ook in de uitgesproken linkse
pers.
Maurits Coppieters wees op het denationalizeringsproces, bij het ontstaan
v a n België als noord-franse staat ingeluid Dit had niets te m a k e n m e t sociaal onrecht : het was een bewuste
politiek gevoerd door de « ethnie franCaise». De vlaamse beweging is een
kwestie van zijn of niet zijn als natie.
De heer Sinner kwam onvermoeibaar en moedig (dat weze tot zijn eer
gezegd) terug in het strijdperk, met
een herinnering aan de toren van Babel waar over het verschil in talen
gesproken wordt als over een straf. Hij
bleef erbij dat Nederland geen nationalisme nodig heeft.
H e t slotwoord van het forum kwam
van dr. Waltmans die een scherpe sinteze bracht. In Nederland beseft men
gewoon niet dat staat en volk iets verschillends kan betekenen. Het zijn de
volksgemeenschappen die het fundam e n t moeten zijn van een hogere en

centrale bestuursstruktuur in Europa.
Als technische bestuurstaal (kommunikatiemiddel) is wellicht iets zoals het
esperanto wenselijk Toch meende spreker dat eentaligen tenminste een andere taal moeten aanleren, om met één of
meer buurvolkeren in kontakt te kunnen komen.
Hij haakte in op de zinspeling op een
mogelijke europese « bedreiging » voor
de nederlandse kuituur. Z.i klinkt dat
iets te pessimistisch en negatief en zou
hij « uitdaging » verkiezen, in analogie
met «Ie défi américain». Het begrip
van de Nederlanders voor de vlaamse
beweging zal wellicht verbeteren, wanneer zijzelf aan den lijve ondervinden
dat in de europese instellingen diskriminatie wordt beoefend tegenover hen.
Tot slot dankte hij het Dosfelinstit u u t voor het verblijf in Bemelen en
hoopte dat in de toekomst het vormingswerk meer en meer heelnederlands zal kunnen werken.
BREVETTEN
Nadat Coppieters zijn dank had uitgesproken voor de genoten gastvrijheid
en voor de medewerking vanwege de
paneelleden, werden de zuurverdiende
brevetten uitgereikt aan de kursisten.
Er was ditmaal niet, zoals vorige week,
een brevet « honoris causa » opgesteld,
m a a r dat ging via de handen van mejuffer Mia Dujardin aan de hele familie
Dujardin die het ondankbare werk had
verricht de honderden syllabussen in
mekaar te steken
Het doel van begeleidende vorming,
zo zei Coppieters in zijn slotwoord, is
de kritische zin te ontwikkelen van al
wie op een idealistische wijze aan politiek wil doen.
Het is niet toevallig dat de slotdagen
in een Europahuis en in Nederland
werden gehouden. Over de staatsgrenzen heen liggen bruggen, die wij verder
moeten uitbouwen.
Met deze worden werd een namiddag
besloten die zeker ontnuchterend werkte op sommige jonge kursisten, maar
tenslotte toch hoopvolle perspektieven
opende op de toekomst van Vlaanderen,
Nederland en Europa. In elk geval was
het een dag van verrijking en ik ben
ervan overtuigd dat ieder deelnemer
het ook zo zal gevoeld hebben, toen hij
na het gezellig avondmaal terugreed
naar het licht van de ondergaande zon.
E. SLOSSE.
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MET DRIE
Het staat nu officieel vast dat de konventie van de Demokratische Partij in Amerika over drie kandidaturen voor het prezidentschap zal moeten oordelen. Hubert
Humphrey, de 56-jarige vice-prezident is immers sinds zondag eveneens in de dans
gesprongen. Hij vervoegde daarmee Eugene McCarthy en Robert Kennedy. Van
deze drie noemt men McCarthy de meest zuivere en de minst kansloze. De strijd
zou dus gaan tussen Kennedy en Humphrey, terwijl er bij de Republikeinen geen
herrie zou zijn, vermits er praktisch gezien maar één kandidatuur is, deze van Richard Nixon, gewezen vice-prezident. Rockefeller overwoog nochtans ook zijn kansen.
Volgens de ene is de konkurrentie een waarborg voor sukses bij de Demokraten,
die zonder voorafgaandelijke strijd de verkiezingen zouden ingegaan zijn als ingedommelde, niet-strijdbare partij. Volgens de anderen is dat niet juist want de
drie kandidaturen bedreigen de partij-eenheid en verzwakken haar elektorale
kansen.
Beide overwegingen hebben hun belang. De Demokraten kunnen geen
schitterend regeringsbilan voorleggen,
noch binnenlands noch buitenlands. Ze
lijden onder de klassieke regeringsslijtage. Met beide vaststellingen voor ogen
kan de partij dus best een stuk suspense gebruiken als prikkel voor de eigen
gelederen en tegenover de publieke opinie. De vraag is, of deze prikkel in eigen gelederen niet tot grote onenigheid
aanleiding zal geven. MacCarthy was de
eerste, die zijn kandidatuur stelde, tot
ongeloof en spot van velen. Het lachen
verging hen echter toen hij bij de eerste voorverkiezingen in de partij uitzonderlijk veel stemmen behaalde. Dit
sukses was des te opmerkelijker daar
hij toen nationaal een onbekende was.
Hij dankte- deze bijval aan zijn stelhngname tegen de Vietnampolitiek van
Johnson, Vandaag kan hij stellen dat
de regering min of m.eer zijn zienswijze
is bijgetreden, hij kan deze opvatting
in ieder geval elektoraal rendabel maken. Zijn sukses deed Robert Kennedy
besluiten, zijn twijfelen op te geven en
ook in het strijdperk te treden ondank vroegere tegengestelde verklaringen. Het was een zeer slechte start
maar daartegenover staat de macht
van de Kennedy-mythe en de financiële macht van de Kennedy-clan. Voor
Bob Kennedy komt het er nu op aan
dat de mythe en de macht het halen op
de slechte start.
De « dritte im Bunde » is al even
dubbelzinnig begonnen als de tweede.
Humphrey is als trouwe paladijn van
Johnson pas uit zijn schelp gekomen
na diens besluit tot niet-herkansing. Officieel heeft Humphrey de prezidentië-

le politiek steeds gesteund, doch liet
voldoende lekken open, om een afwijkende mening te propageren. In de
aankondiging van zijn kandidatuurstelling was hij zo handig, zich zelf als de
kandidaat van de partij- en van de bewindseenheid voor te stellen, waardoor
hij als vanzelf zijn twee ri\'alen als de
kandidaten van de tweedracht voorstelde. Humphrey blijkt te kunnen rekenen op de partijtop, op de machtigste
vakbondbonzen en last but nog least op
Johnson zelf, die niet zal nalaten zijn
vroegere runmate op de konventie te
steunen.
Zover staan dus de zaken : de « renpaarden » zijn gekend (vermits Romney, Reagan en Rockefeller (?) zich terugtrokken bleef bij de Republikeinen
virtueel slechts Richard Nixon over) 't
grof geschut kan beginnen. De vier mededingers, waarvan er slechts twee zullen overblijven, verdedigen met ettelijke schakeringsgraden 'nvredesprogramma, waarvan de elektorale waarde aan
scherpte inboette als gevolg van Johnsons besluit, besprekingen met NoordVietnam te openen. MacCarthy en Kennedy moesten reeds een zwenking uitvoeren, Nixon liep hierbij minder in de
kijker en Humphrey kon als laatstkomende de kat uit de boom kijken.
De belangrijkste vraag van deze verkeizingsstrijd zou wel eens kunnen
zijn, of het kiezerskorps vertrouwen of
niet zal schenken aan kandidaat Kennedy ondanks zijn bekende voortvarendheid, een gebrek dat nu precies geen
aanbeveling is voor het hoogste, met
wereldwijde verantwoordelijkheid belaste ambt in de Verenigde Staten.

De 18-jarige G.I..Thomas Baesly werd wegens dezertie veroordeeld. Pas ontslagen uit de gevangenis dezert-eerde hij opnieuw naar Zweden, waar hij nu leeft
op kosten van het zweeds komitee voor amerikaanse dezerteurs. De mogelijkheid
dat men hem naar Vietnam zou sturen was telkens de reden om er vandoor ts
gaan.

DEZE WEEK //V DE WERELD
• Israël weigerde militair defilee in veroverd Jeruzalem af te gelasten ondanks UNO-verzoek.
• Nieuwe roemeense prezident Ceausescoe leidt « interne demokratizering »
van de partij in. Te Praag wordt nieuw akkoord met de Kerk voorbereid
evenals 't eerherstel van Slansky. Buitengewoon partijkongres
aangekondigd. Ook te Boedapest worden hervormingen in uitzicht gesteld.
• Hubert Humphrey, amerikaans vice-prezident stelt zich officieel
. voor prezident schap.
• Auteur Mnacko verkrijgt

opnieuw tsjechisch

Terwijl Amerika en Noord-Vietnam
welcenlang naar een ontmoetingsplaats
zochten (ct besteedden ze die tijd aan het
ontwijken ervan ?) werd zelden de vraag
gesteld over wat ze zouden onderhandelen
en of er voorstellen en plannen ter zake
bestaan. Over de noordvietnamese eisen
weet men alleen dat Noord-Vietnam het
Nationaal Bevnjdingsfront steunt, dat er
uiteraard naar streeft gans Zuid-Vietnam
te veroveren. De beïnvloeding door de
kommunisten van dit aanvankelijk zeer
sterk nationalistisch opgevat bevrijdingsfront (Vietnam heeft altijd een sterke
vrijheidsdrang gehad, wat o.a, ook verklaart waarom Noord-Vietnam niet scheutig IS op direkte, massale hulp op het slagveld door zijn grote bondgenoten) is gaandeweg gestegen. Het werd opgericht in
1960 doch ging reeds in 1961 over tot versmelting met de Lao Dong, de zuidelijke
vertakking van Ho Shi Mmh's Revolutionaire Volkspartij. Wie de taktiek van de
kommimi.sten kent begrijpt wel dat hun
invloed in het Natonaal Bevrijdingsfront
geleidelijk is gestegen, zonder dat men
vandaag kan spreken van een zuiver kommunistische bevrijdings- of verzetsbeweging. De oorlog zelf heeft echter tot
gevolg gehad dat de greep van de gedisciplineerde kommunisten op het Bevrijdingsfront zeer sterk is geworden, nog afgezien
van het feit, dat dit Bevrijdingsfront zijn
bewapening en bevoorrading grotendeels

staatsburgerschap.

• Afgescheiden nigeriaanse prov. Biafra wil onderhandelen
federale regering van Lagos.

IN GEVAL VAN ONDERHANDELINGEN...
uit het noorden ontvangt. Daarbij komt Mekong Delta). In de amerikaan,se optiek
ten slotte de inzet van geregelde noord- hield men rekening met een dergelijke
Vietnamese troepen, steeds openlijker naar- «federalizering», waarbij men in Cochinmate de Amerikanen hun luchtbombarde- china zou streven naar een koalitie van de
menten noordwaarts opschoven.
tans mekaar bestrijdende partijen. Wat
Van Thieu, Ky en Ho daarover denken is
Na de beslissing van Johnson, deze bom- een andere zaak.
bardementen op te schorten en na de kans
Een tweede plan draagt de naam van
op een gesprek tussen de strijdende par- generaal Gavin, voormalig amerikaans
tijen, ligt het voor de hand, dat men zich ambassadeur te Parijs, gesteund door PuUafvraagt : wat zullen ze voorstellen. Dood- bright en de andere senatoren in beide
gewoon een koalitieregering oprichten amerikaanse partijen, die tegen de Vietnaar het laotisch recept is uitgesloten : de nam-politiek van Johnson gekant waren.
strijd in Vietnam is veel heftiger dan de Het voorziet een deling in de lengte, waaroperette-achtige oorlogjes in Laos en bij men de kuststreek aan Zuid-Vietnam
tevens ontbreekt er een overkoepelende zou overlaten, met amerikaanse bezetting
figuur als Soevanna Foema. Wat Van voor minstens drie jaar, en het platteland
Thieu en Ky ervan denken kan men al aan de Vietkong. Gavin bemerkt hierbij,
uitmaken uit het feit, dat ze de aanhou- dat de huidige toestand trouwens toch aan
ding bevalen van de prezidentiële rivaal deze indeling beantwoordt. Dit voorstel
van Thieu, Truong Dinh Deu. om hem te zou van amerikaans standpunt het voorondervragen over zijn plannen tot de deel bieden dat het zowel de belangen der
oprichting van een koalitieregering met huidige zuidvietnamese bondgenoten waarde Vietkong...
borgt (en hen eventuele gevangenschap of
Te Washington heeft men hoofdzakelijk ballingschap zou besparen) als een redein twee richtingen gedacht, voor het geval lijke kans zou bieden, om het amerikaans
er in Vietnam onderhandeld wordt. Men prestige hoog te houden.
heeft er vooreerst de deling van het land
Welke van de twee projekten Amerika
in de breedte, des temeer daar er histori- zou ter tafel leggen — indien het een van
sche precedenten voor bestaan : Vietnam de twee zal zijn — zal men uiteraard pas
bestaat uit Tongkin (nagenoeg het huidige vernemen wanneer de onderhandelingen
Noord-Vietnam), Annam (het oude konink- werkelijk beginnen. Daaraan gaan de
rijk met hoofdstad Huè, overwegend boed- «zwerftocht» der steden vooraf, de
distisch) en Cochinchina (Saigon en de onderhandelingen nopens een konferentie-

kandidaat

over bestand met

agenda en het niveau. De zuitvietnamese
leiders zijn er op uit, hun belangen te
vrijwaren en pogen deze zucht zoveel
mogelijk te koppelen aan de amerikaanse
pre.stigekwestie. In hoever het verloop van
de strijd zelf de mogelijkheden tot toenadering of nieuwe verwijdering zal beïnvloeden kan men uiteraard momenteel niet
uitmaken. Dg dooreenstrengeling van ideologische en nationalistische bestrevingen,
samen met clan- en persoonlijke belangen
maken de zaak niet eenvoudiger. Er is ook
het grondig wantrouwen tegenover de kommunisten gedachtig hun infiltratie- en
noyautagetaktiek in het verleden. Dat
Praag 1948 ten deze als schoolvoorbeeld en
waarschuwing wordt aangehaald mag tot
de ironie van de geschiedenis gerekend
worden, vermits zich juist nu te Praag precies een tegengestelde ontwikkeling voordoet.
Intussen blijkt er van amerikaanse
militaire zijde reeds op gewezen, dat het
leger geen politieke taak in Zuid-Vietnam
zou hebben doch zich tot zijn «veldarbeid»
moet beperken. Ook dat wijst o.a. op een
verlangen, zich van de zuidvietnamese
politieke intriges te distanciëren en zo
mogelijk de Vietnamese partijen zelf na de
inleidende besprekingen rechtstreeks met
mekaar te konfronteren. Dit zou dan de
Verenigde Staten toelaten als garant van
een wenselijk maar nog zeer problematisch bestand of vredesverdrag op te treden, samen met de Sovj et-Unie, Engeland
en andere mogendheden. Deze procedure
heeft het nadeel een herhaling van deze
van het verdrag van Geneve te zijn, waarvan de toepassing ijdele hoop is gebleken...
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HEEL GEHEIM
De belangrijke bank, « Banque de Paris et des Pays-Bas »,
schijnt druk bezig te zijn met
onderhandelingen over de aankoop van het zuidafrikaanse
goud. Voor de zuidafrikaanse
regering uiteraard een zeer
pijnlijke situatie : heel graag
zou die regering en zouden
de
mijnbouwmaatsci.nppijen
meer kiijgen voor hun goud
dan de officiële prijs van 35
dollars. Maar tegen te grote
verkoop op de vrije goudmarkt,
ook al bestaat die officieel,
zullen de amerikaanse en britse regeringen zich wel zo sterk
mogelijk velzetten. Ook dit zal
heel heimelijk gebeuren. Want
voor de wereldopinie wensen
die regeringen zo weinig mogelijk te doen te hebben met de
Zuidafrikaanse Republiek.
Maar in het geheim of niet,
de belangrijkheid van dit gebied blijkt steeds maar groter
te worden. Ook al wordt er
niets over gezegd.
UNIVERSITEITEN VOOR
NIET-BLANKEN
De vijf universiteiten voor
niet-blanken, die tans nog onder de voogdij staan van de
Universiteit van Zuid-Afrika,
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vergadering Hij sprak toen tiitvoerig met een hoge ambtenaar van het franse ministerie
van buitenlandse zaken. Zo
kreeg hij « alles » te horen
wat de franse diplomatie weet
over Vietnam.
Rosenblitt is een vriend van
Bob Kennedy die langs die oniweg inlichtingen en wellicht
ook vertrouwelijke mededelingen kreeg om zijn aanvallen op
Johnson op peil te brengen.
LEV L A N D A U
Niet m e e r dan 60 j a a r o u d

Epiloog van een roemloos avontimr : portiigese huurlingen — w.o. een paar met kongolese echtgenote — verlaten via Zaventern ons land.

HORST

MAHLER

Van een renner die geen eeisle
prijzen
rijdt maar toch de kunst verstaat om zich
in de joernalistieke
kijker te fietsen,
zegt
de volksmond
dat hij « een gazettenman
>
is.

weslduitse vpiniemakers
heeft « Der Spiegel > de op zichzelf met zo
belangnjke
Dutschke opgebouwd tot een figuur van betekenis,
omdat
Dutschke
de
siootlroepen
leverde voor de
anti-Spnngeraklte.

In Duitsland
is Rudi Dutschke een tipische « gazettenman
>. Zijn S.D.S. kameraden hebben na de golf van
Paasdemonsliaties er geen twijfel laten over bestaan, dat
ze eigenlijk verveeld zitten met de aanslag
die Dutschke
zo'n publiciteit
bezorgde. Ze
ontkenden
heftig dat hij hun chef ideoloog
zou zijn (een chef ideolcX>g hebben we niet
nodig, zeggen ze) en ze kondigden
aan dat
Dutschke voorlaan
met
een
bescheidener
plaats in de S DS. zal moeten viede
nemen.
De anlt Springei demonstraties
na de aanslag zouden
kunnen
doen
geloven,
dat
Dutschke
zijn nationale
faam dankte
aan
de hetze van de bladen van Springer.
Dat
is een halve waaiheid . de Springer
bladen
hebben inderdaad heihnaldehjk
tegen
de
studenlenleider
geschreven
en zo
diens
naam helpen verspreiden.
De grote
gangmaker is echter « Der Spiegel » geweeU
die de jongste maanden
herhaaldelijk
een
half-kritische,
half loelwillende
aandacht
schonk aan de S D.S -aktiviieiten
en die een
Dulschke-foiX) over haar titelpagina
afdrukte : een zeldzame eer die de student
deelt
met de belangrijkste
figuren uit de binnenen buitenlandse
politiek
De Dutschke
foto
en DutscJike-schrtjvenj
van « Der Spiegel »
hebben ontzettend
veel meer gedaan
voor
het imago van de S D S.-leider dan hrt he'e
Spiinger koncein samen Waniieei hr l luns
heet dat de onevenwiclitige,
asociale
en
apolitieke
recidivist
Bachmann
onder
invloed van
wat
de pets
over
Dutschke
schieef de revolvei
op de
shideulenleider
heeft gericht, dan is dr rol van « Do Spiegel » daaibij belniigiijkef
geueesl dun die
van
Springer.

De aanslag op Dutschke
heeft tans ook
de omgeving van de « gazettenman
> in het
licht der publiciteit
gerukt en uit hel halfduister rond de S.D.S. zijn figuren
naar
voor gekomen, wier naam we i\)or het eerst
horen Zo Horst
Mahler.
Mahler ts een 32-jange
berlijnse
advokaat. Een zeer welstellend
man overigens :
in zijn blainie burgeipakje,
met zijn gouden juwelen
en bordeauxrode
B M.W., is
hij een opvallende
verschijning
tussen de
Mao-jakken,
spijkei broeken
en
Castiobaarden van de S D S.

Het behcVrt tot de minst fraaie
a^peklen
van de hele Diitsclike zaak (met haai
Iwe
doden te MiiiirJini)
dat dr SDS iiinii zijii
faam s;oeddeels te danken heeft niiii liei fat
dat hij voor « Der Spiegel » blijkbaai
een
biuikbaar
maiiiirlje tins De anti
Spiingrrkampanje stanil uil dr irdnktielokaleti
tan
het hamburgs
weekblad
Fn iiidit n li l
Sj)!ins;rr peismonopohp
een vooi di dtiiioluilu
indei daad bfde nkelijke zank M dan
btijjl liet toch onmiskenbanr
dat de boisi'is,
tussen « Spiegel » en Spnnger méei Ie zirn
heeft met koiil in i inlie en mni kipozilie
dan
met zuivne
j>iiii(ipes en veilie'X'en
do'hlellinofn In di li ige sliijd lUb^rn tare giole

Mahler heeft, net als Dutschke, zijn jeugd
in Oost Duitsland en m de F.D.J.
gesleten.
HIJ kwam naar het westen, kieeg een studiebeurs, studeerde te Berlijn en
probeerde
aanvankelijk
een p\)litieke carnèie
op ie
bouwen langs rechts-konservatieve
kant. Hij
behooide tot de meest reaktionaire
sludentenkiingen
die er in West-Duitsland
te vin
den zijn : de traditionalisten
van de zogenaamde « slaande veienigingen
» die de
zuaaidgevechlen
in ere houden en die hun
leden de littekens in het gelaat
gaiandeien,
uaaizonder
een stoeie
duitse
academicus
vioeger ondenkbaar was Later heeft hij het
bij de SPD gepiobeeid,
maar hij werd ah
pailijhd
geschrapt omwille van zijn konneklies met de S D S. Sinds enkele
maanden
IS hij de vaste advokaat van de « extraparlemenlane
oppozitie
», zijn naam
kuam
i\joi het eeist even in de pers naar aanleiding van het pi ores tegen de student
Teilfel lans kierg hij uiimete
bekendheid
:
tijdens een van de aiili Springer
manifestaties liep Mahler mee in de eerste rij; hij
zveid door de achter hem volgende
demonsl)anten
het peisJiuis binnengediumd
en
dani heiketid
Spunoer heeft een klacht teilen he lil ninedieiiil en eist due miljoen vergoeding VOO! de tijdens de belogingen
verooizaakte
schadr
Hel moieel gehalte van de man kan men
ajinrlrn
aan de uooiden,
u aai mee htj de
beilijiise shiile iile 11 lenig dr stinal v ou ohdiijien
iiiietal hel nieiius lan de luee doden Ie Munrhen ondei hen oi>>le verslagenheid had geuekl : « Als k in mijn
auto
slap, dan u eet ik loch ook op
vooiliand
niet of ei eci> band zal spuiis.cn »
AN

1 ova'io.

zullen binnenkort zelfstandig
worden.
Het zijn drie universiteiten
voor zwarten, voor de Xhosa's
te Fort Hare, vóór de Sotho's
te Turfloop en voor de Zulu's
te Empangeni, de universiteit
voor kleurlingen (halfbloeden)
te Bellville bij Kaapstad en de
universiteit voor Indiërs te
Durban.
Deze universiteiten, tot nog
toe officieel universiteitskolleges, zullen nu de titel van universiteit mogen dragen, een eigen senaat en fakulteitsraden
mogen bezitten en zelfs eigen
graden en diploma's mogen
toekennen. De regering van
Zuid-Afrika heeft een wetsontwerp in die zin ingediend.
HULP VOOR

BOB

Zowat een maand geleden
vei bleet de amerikaanse geleerde dr Rosenblitt in Parijs ter
gelegenheid van een Unesco-

overleed te Moskou de Nobelprijswinnaar Lev Landau. Nobelprijswinnaars sterven ook,
en soms ook betrekkelijk jong.
Maar Landau was al zes jaar
een levende dode, of bijna een
dode levende. Nadat hij in 1962
met zijn wagen tegen een zware vrachtwagen was gereden
lag hij 57 dagen in koma. Vier
keer was hij klinisch dood,
maar zes jaar lang toonde hij
een verbazingwekkende hardnekkigheid in zijn strijd tegen
de dood. En toch zei hij soms :
« Ik kan spreken met vrienden,
maar ik heb niet de moed ora
andere bezigheden te hernemen ».
Deze specialist in lage temperaturen, die ook meewerkte
aan de ontwikkeling van de
sovjet-atoombewapening
en
aan het naimteprogramma.
heeft wellicht in die laatste jaren zeer intens geleefd.

ZELFS VOOR
SPECIALISTEN I
Het degelijke en gespecializeerde tijdschrift « Est &
Ouest » dat schatten van dokumentatie over de kommunistische wereld brengt, zet in zijn
nummer van april een inlichting recht die het zelf enkele
weken geleden gaf : er is in de
fillipijnse kommunistische partij wel degelijk een splitsing
ontstaan. Natuurlijk door het
opytreden van een Peking-groep.
Als zelfs gewetens\ ol werkende specialisten het zo moeilijk
hebben om de verschillende inlichtingen te vergelijken en te
beoordelen, dan zullen gewone
joernalisten daar nog wel meer
last mee hebben.
,

De Japanse politie heeft er wal op gevonden om ongeregeldheheden bij studentenbetogingen te voorkomen : de betogers worden gesandwtcht door rijen politieagenten. Maar wat gebeurder ah er zo'n 100.000 betogers, of meei, zijn ?

Jk.^-..jiku
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Ergens tussen het luisterlied
moeilijk

en de banale schlager ligt een genre dat

in één woord kan vatten. Op gevaar af van stommiteiten

ven, zouden

we het genre het best kunnen

'song n, alhoewel

omschrijven

te schrij-

ah « xdaamse folk

dat niet helemaal piecies is. Toch dekt deze

een gioot deel van het

men.

omsclirijving

inhoud.

Dit geme wordt beoefend

door Miek en Roel, een duo dal ook voor het le-

ven een duo (en inlassen

leeds een t)io) geworden

ONTDEKTE STERREN
Voor iemand die de mu/iekmikroob
in het bloed heeft, lijkt het allemaal heel
eenvoudig en natuurlijk. Roel speelde in
een oi keetje, was verloofd met Miek,
voelde veel voor folksong en trok naar
« Ontdek de ster ».
Roland, die eigenlijk ook deel uitmaakt van de groep, kon de repetitie
niet meemaken wegens ziekte. « Met
twee op de repetitie, met twee optreden )), oordeelde men bij de B R . T .
Miek en Roel zongen zich zonder RoJand met » blowing in the wind » naar
de derde plaats in deze talentenjacht.
LIMBURG

BLUES

Aan\ankelijk bleef het repertoire van
Miek en Roel beperkt tot de amerikaanse folksongs, hoofdzakelijk liederen van
Bob D>lan. - •
Ergens was dat wel v e n e l e n d , want
voor elk liedje diende uitleg gegeven.
Bij een optreden voor de gentse studenten weid hen op de man af gevraagd
ivaarom 'e het eens niet iii het Neder-

is.

lands zouden proberen.
Ja, %vaarom eigenlijk niet ?
Miei Appelmans en Miei Swillens zetten zich onmiddellijk aan het werk en
vertaalden enkele soiTgs van Bob Dylan.
Daai kon het echter niet bij blijven.
Er diende ook persoonlijk werk te komen.
O p het eerste folkfestival te Deurne
werd « Limburg Blues » gezongen, j p
een melodie van Dylan. Dit schrijnend
liedje verhaalde de trieste gebeurtenissen in Zwartbeig en kende een groot
sukses. Het duo behaalde er overigens
de derde prijs mee op dit festival.
Kort daarna vervoegde Roland het
d u o als begeleidende gitaii^t.
Voorheen speelde Roland in een bluegrassgioup « Roland &: Williara ».
PLATEN
De definitieve doorbraak bracht echter het festival van Oostende.
Het is daar immers dat het trio ontdekt werd door een talentscout van d e
platenfirma « Vogue ». Deze man stelde hen onmiddellijk voor, een elpee uit

MIEK, ROEL EN ROLAND:

Roel Van

VLAAMSE FOLKSONG
te brengen met engelse en amerikaanse
folksongs.
De samenstelling liep echter niet van
een leien dakje. Men kreeg af te reken e n met on\erkomelijke hindernissen m
verband met het bekomen van de auteursrechten.
Alles werd dan maar over een andere
boeg gegooid en het werd een nederlandstalige elpee, met liedjes als « Jij en
Ik » (tekst van Niki Bovendaerde) en
« Koop een geweer » (vertaling van
« Bu\ a gun » door Miei Appelmans).
I w e e liedjes van deze elpee werden ook
o p een singeltje geperst, waarvan « Wie
wil horen .. ».
Wij vragen ons af of het guitige « Jij
en Ik » niet het best eveneens op een
singeltje zou uitgebracht worden.
Momenteel staat een tweede elpee op
het getouw. Deze plaat zal waarschijnlijk in het iia)aar worden gepeist De
tekst 'al hoofdzakelijk « plezant » zijn
en de liedjes zullen begeleid worden
door een klein orkest
De bedoeling is iets in het genie te
breii'^en van Bo de Groots « Piek nick -•..
maar de tekst zou hier niet opgeofferd
wurden aan de begeleiding.

Miek Van

Bambost.

TEEVEECARRIERE
On^cLwijtcld kent iedereen Miek en
Roel \ a n de kijkdoos.
Miek is wei populairder geweerden via
het programma n 't Is maar een woord «.
Eigenli)k is ze daar heel toevallig in beland en echt prettige heiinneringen
heeft ze er niet aan.
Roel, die aan het R . I . i . C S . studeerde. IS momenteel realizator van « Pre
mière ». man achter de schermen dus.
U u e i a a r d is hij goed bevriend met Her
man Vereist. O p een bepaalde dag had
die Herman een « jong, lief en spin
tucel ding » nodig. Roel dacht ndtiiiiili|k onmiddellijk aan zijn Miek en zo
belandde zij in het vast paneel. In haar
tijd gebeurde alles zonder herhaling en
met « Boontje » naast haar werd het beslist geen pretje. Trouwens, via het kleine scherm raakt men uiteraard vlug be-

Bambost.

kend en iedereen schijnt er d a n plezier
in te vinden je allerlei minder prettige
dingen toe te dichten.
Maar kom, de woordspelletjes zijn geluklviff achter de ruJ:...
PLANNEN
Populariteit wordt d u u r betaald en
om « in » te blijven dient men rusteloos te werken en plannen te smeden.
Zo ook Miek en Roel.
Eerst en vooral slaat er natuurlijk d e
nieuwe elpee op het programma. De muziek zal hoofdzakelijk door Roel geschreven worden.
Dit betekent een rusteloos zoeken en
aftasten van de huidige stromingen, o m
hieruit iets nieuws te distilleren .Alles
vlot nogal en in het najaar zal hij geperst worden.
Verder is er het luisterliedfestival te
O u d e n a a r d e H e t betekent wat als m e n
tussen de beste luisterliedjeszangers kan
optreden.
Ook hiervoor dient hard gewerkt,
want de nummers moeten af zijn.
Verder staan er nog enkele teeveeoptredens op het programma en talrijke
live-opnamen bij radio .Antwerpen.
Plannen genoeg dus. Voeg daarbij
nog de vele optredens alom in het
Vlaamse land en het teeveewerk voor
Piemière en men kan raden dat het een
duik bezet leven is.
NIET ZO MAAR LIEDJES
O m te besluiten zouden we een wens
willen uitdrukken die geldt voor alle
chansoriniers in ons \laamse land.
H u n liedjes mogen niet z o m a a r liedjes /ijn, gezongen uit amuzement De
zangers dienen zich te engageren. H u n
engagement moet tot uitdrukking komen in h u n liedjes De tijdsgeest en alle
gebeurtenissen van de tijd dienen er h u n
weerklank in te vinden. Miei Cools heeft
dat o.a gedaan met zijn geuzenlied over
Leuven. Dat is een lied dat getuigenis
aflegt van wat er in de maatschappij gebeurt Dat zijn liedjes die het publiek
begeesteren en moed inspreken.
We zijn er- zeker van dal Miek en
Roel dit engagement niet uit de weg
zullen gaan.
'Tekst : K O E N WILLEMSSLN.
1'ütos : B R U N O STEVENb.
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De grootste JmmoTisIfn

zijn leien

Zelfs in het veue verleden
balden
volk

beioeind.

was de humor

Een vrijheidslievend

Daarom ligt de zelfspot

hebben

geweest — '^lUifl 'Sheridan
en de satnische

volk is tevens een

is maar met

waarheidshevend

En het is weer een

heid dat m de wereld alles ernstig is maar met hopeloos,

Sliaw.

geesl van de leise

aan de bazis van de leise geestigheid.

nooit iets goeds over elkaar te veitellen

alles hopeloos

Wilde,

Itiwijl

in

Ieren
naarletland

ernstig.

O m de ierse h u m o r volledig aan te
voelen moet men weten dat politiek en
godsdienst nauw verbonden zijn op het
groene eiland, dat de nationalisten doorgaans katoliek terwijl de orangisten en
unionisten over het algemeen protestant zi)n Een woord dat vaak \ o o r k o m t
in de leise « jokes » is p o t e e n ?
« Poteen » is de klandestien gedistil
leerde alkohol, in het \vesten van Ierland Gaelic is de gebruikelijke taal en
ierse woorden zoals « amadan » (gek)
of « slainte » (gezondheid) worden in
het Engels gebruikt om de omgangstaal
pittigheid te verlenen.
F a t h e r Scally h o u d t Owen tegen die
net de kerk in wil.
« Owen, k u n je niet morgen terugkomen om te biechten ? Er zitten wel
al honderd m a n te wachten. Je hebt
toch geen moord bedreven sinds de
laatste maal ? ».
« Zeker met, father, ik zal morgen terugkomen ».
Owen komt Declan tegen. « Ga weer
n a a r huis, Declan en kom morgen terug.
Vanavond horen ze alleen biecht voor
d e moordenaars »
Mc. Cumminsky klaagt over zijn sciatiek. « Ik ben heel de week aan 't wiskey drinken om de pijn te stillen ».

je genoeg, Colum ? ». « 't Was niet
kwaad », was het antwoord, « maar i
zie dat je weer met twte sneedjes bc
gint ».
Prezident Kennedy dankte zijn ingc
b o i e n zin voor le\gnshumor aan zijn
lers bloed Een jongetje vioeg hem ee-is
hoe hij een held werd. « Ik kon het ook
met helpen », antwoordde de p i e / i d e n t .
« De Japanners zonken mijn boot ».
Mrs R e d m o n d g m g in de biechtstoel
zitten en begon haar zonden op te sommen toen ze een onbekend gezicht m
het donker bemerkte. « U bent Father
Donlon niet », zei ze, « wat doet U
d a a r ? ».
« Ik ben de franse polijster, M'am ».
« Well, waar is Father D o n l o n ? ».« Geen idee, maar als hij ook zo'n
dingen gehoord heeft zoals de geschiedenissen waar ik naar geluisterd heb,
d a n is hij vast naar de politie ».
Er zit wel waarheid in het gezegde
d a t een Engelsman denkt en spreekt,
dat een Schot tweemaal denkt eer hi]
spreekt en dat een Ier praat eer hij
denkt. Maar nog even een handvol zelf
spot.
De familie stond rond de doopvont
en de plechtigheid begon.
« En n u n, zei de priester, « welke

I iiiiiiii) )ii

een vreselijk gedacht.
« Paddy >>, zei hij, « kun je geen
schietgebedje Zeggen dat de s r m e man
niets overkomt ? ».
James O Neill, de vader van de iers

IEREN ZIJN GRAPJASSEN
« Ik kan je een goede remedie geven,
Mc. Cumminsky »,
« Zwijg Ik wil er niets over horen ».
Een pensiondame in Birmingham
wilde haar ierse pensiongast tevreden
stellen en ze gaf hem twee boterhammen mee vooi de lunch. Hij scheen s
avonds niet erg tevreden en ze gaf hem
vier boterhammen mee. De volgende
dag zes, enz. Toen dit nog niet genoeg
bleek, sneed /e hopeloos een gans brood
door plakte er ham tussen en gaf hem
dtt mee. s Avonds vroeg ze hem . « H a d

n a a m wilt U het kind geven ? ».
« Patrick, Eamonn, Sean, Oscar, Phe
lim Michael, Pascal, Xavier, Liam... »
begon de fiere vader.
I)e pastoor snel tot de koster :
« Spoed je, haal meer wijwater ».
De volgende m o p heeft reeds een paar
honderd jaar de ronde gedaan maar is
zo klassiek iers, dat we ze in deze ana
lyse van ierse h u m o r niet mogen verge
ten T w e e mannen stonden op wacht
om de plaatselijke graaf een lading lood
in /ijn huid te schieten De gTaaf liet
echter op zich wachten en Mick kreeg

ameukaanse
toneelauteur
Eugene
O'Neill was een man met een doorgedteven leise /in voor re4liteit Aan de
jonge O NeiU gaf hij (ierse) levenswijsheid mee
i< Niets wat ik je zou kunnen zeggen, mijn /oon, zal ]e van het
drinken af houden. Niets van wat ik jc
zeg zal je van de kaarten en de dobbel
stenen afhouden | e zult ook achter de
meisjes lopen, eender wat ik er van
denk Maar wat de vrouwen betreft,
mijn ?oon, denk steeds aan deze raad
van je vader : slechts éen tegelijk, één
tegelijk... ».

iiinit iiu

De pakjesdrager van de Main Cork
Cy was overreden en aan de pooit van
de hemel wacht|fej,jeen scl>aduwige figuur hem op.
« Is er iets dat U zou kunnen gedaan
hebben op aarde dat U zou verhinderen het Paradijs te betreden ? ».
« Well kijk, » zei de beduiste pakjesdrager « Ik speelde voor St Finbari m
Cork en de laatste matcii miste ik de
bal met mijn stick Toen trapte ik de
bal met de voet in de goal St Fnibarr
won, maar we mochten eigenlijk niet
winnen ».
« Kom binnen, » zei de schaduw ige
figuur.
« Maar St Pieter ik geloof niet d i t
ik maa: »
« Ik ben St Pieter met Hij f; niet
van dienst Kom snel binnen »
« Well wie bent U dan ? ».
« St. ï i n b a r r ».
Om te eindigen eentje ovei poieen,
het ierse klandestiene brouwsel dai skaten kan boien iii stalen plaleii Oisin
Haherty had er twee pinten \aii gedronken en toen ?ag tii) zoveel lietbt)es
m zijn kamer dat hij een bord aan /ijn
huis hing « Flaheitv s Zoo » De sergeant van de plaatselijke politie "ing
met hem praten maai hij was nog niet
binnen of hi) kieeg een gla^ vooi ?ijn
neus van deze « Mountain Dew > (dauw
uit de bergen) /oals Poteen ook nog genoemd wordt Dei tig minuten later
strompelde de sergeant buiten en stak
zijn hand op « \lles m oide mannen.
Het ergste is over H i | heelt me d e
helft van ziin olifanten veikocht ».

IERLAND
Deze kleine bloemlezing van terse grappen en grollen — waaruit
een flinke dozis zelfkennis en zelf
spot <;preken — is bedoeld ah in
leiding op een reeks
lerland-arti
kelen die we in de
eerstvolgende
weken
brengen en die een liéel
tikkeltje
zullen afwtjket
van het
officiële
Ierland proza der kian
ten n.a v het koninklijk
bezoek
aan Erin
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haareig
ZWARTKIJKEN
IN DE ZOMERZON
Eigenlijk had ik het al lang gedacht. Het hing in de lucht en op de neuzen. In een
maatschappij die van het goede genoeg heeft, worden noodzakelijkheden
uiteindelijk status-simbolen. Op voorwaarde dat ze met zwier geëtaleerd worden.
In de weldadige zonnestralen zit behoorlijk wat infra-rood en ultra-violet. Lekker
en bruinend op de huid, maar rampzalig voor onze netvliezen (en tenslotte hebben we er maar twee). Oplossing en noodzakelijkheid : de zonnebril. Uiteindelijk
status-simbool : ook de zonnebril.

Ik geloof dat het begon in de intellektualistische milieus van kijkers. De
lenzenkijkers waren de eersten : je kon
geen filmregisseur naast zijn starlets
zien of er prijkten donkere glazen rond
zijn neus. De mode-fotografen volgden
meteen al hadden zij een reden : het
voltage van de studio-spots evenaart
dat van kleine zonnetjes. Dan volgden
de papierkijkers, al kunnen schrijftafellampen bezwaarlijk met stralende
hemellichamen vergeleken worden .„
maar ja, sedert Sartre kijkt de schrijver al eens graag door een zwarte bril.
Kortom, de zonnebril wordt mode
en de hedendaagse spionnagekultuur
zal daar ook wel voor iets tussen zitten. Het mode-debuut van de zwartkijker begon met Audrey Hepburn die het
nodig oordeelde haar grote ogen achter
relatief nog grotere glazen te verschuilen. Up-to-date als altijd haakte ontwerper Courréges meteen in met witte
spleetbrillen, als het ware uitroeptekens op de geometrische fantazie van
zijn kollektie.
De korte mode-historie van de zonnebril is inmiddels al rijk aan variaties in
het bescheidene en het enorme : de
amerikaanse executive look herstelde
de zwaar bemontuurde uilenbril in ere,
de televizie-rage inspireerde de beeldbuismodellen en de hippies voorzagen
de lichte chroommonturen van de zgz.
legerbrilletjes van een kleurenfantazie
die tot in het schizofrene ging : voor
het ene oog een paars glas, voor het andere een groen (kwestie van de wereld
in nuances te zien, tenslotte behoren
de zwart-wit dogma's tot een verleden
dat wel roemrijk maar niet altijd fraai
was). Al bij al is de zonnebril zijn bedoeling ver voorbijgestreefd. En al
doen we mee aan de mode... onze netvliezen zijn er ook nog. Het best voor
de ogen zijn de zachtbuigende glazen
die de zonnestralen beter breken dan
rechte glazen. Glas is ook beter dan
plastiek of plexi (een zachte duimdruk
verraadt u de aard van de materie)...
zorg er dan wel voor dat het glas liefst
• optisch geslepen is. De massa gekleurde glazen doen het vaak uitstekend,
maar aan de achterkant met kleurmolekulen onder vakuum gekleurde glazen
blijken het zekerst. Al zijn zonnebrillen
in alle prijsvariaties verkrijgbaar, een
echte goede zonnebril betaalt u toch
wel ten minste tweehonderd frank
(Iaat hem dan ook niet alle dagen op
het strand slingeren).
Terug naar de mode. Voor de ongetwijfeld zonnige zomer die wij tegemoet gaan biedt de optiek een ruime
gamma flatteuze oogmaskers. Beslist
« in » wordt natuurlijk de op de Olympische Spelen geïnspireerde Mexican
Style : grote en ronde of ovale brillen
in frêle monturen en lichte pasteltinten
zoals oranje, turkoois, groen en rose.
De zachte kleuren maken het mogelijk
dat men u toch nog in de ogen kijkt.
Bepaald onsimpatiek vinden wij de
zonnebrillen die de ogen helemaal onzichtbaar maken en uw bewonderaar
enkel een zilverachtige oogverblinding
bieden... wel science fiction-achtig,
maar met de onmenselijkheid van metaal.

Gesofistikeerd is de Maxim-zonnebril
waarbij de poten (veren, oorstangen, of
hoe noemt u ze ?) vervangen zijn door
kettinkjes die door een gewichtje achter het oor gehouden worden. De gewichtjes lijken op zwevende oorbellen.
Mooi vinden wij het niet, gek wel.
Voor sportieve jongedames bestaan
er Ray-Ban brillen met een lichtmetalen montuur en grijsgroene G-15 glazen
die ook op zeer grote hoogten de infra
en ultra stralen neutralizeren. Aanbevolen voor astronauten en Himalaya beklimmeis... ook om indruk te maken
als u het verhaal kent. Ze kosten wel
ruim 1.000 frank.
Flatteus vinden wij de grote, rondogige bril waarachter ook een deel van
het voorhoofd en kaken schuil gaan. De
glazen, meer" dan zeven centimeter
doormeter liggen diep verzonken in een
impozant honigkleurig schildpadmontuur. Optisch natuurlijk niet zo'n aanwinst, wel nuttig om niet alle aandacht
op uw mini-jurk te koncentreren.
Om uw keuze tussen ronde, ovale of
vierkante monturen te vergemakkelijken (of bemoeilijken) bestaan er achtkantige modellen. Maar wat ook de
vorm van uw gelaat is... twee achthoekers verhelpen er niets aan, integendeel.
Prettig is de gebogen « window-pane » zonnebril van geheel onbreekbaar
plexiglas. De afwezigheid van montuur
maakt hem goedkoper in produktieprijs, echter niet bij aankoop. Duur
voor zijn geld dus, maar wel apart en
mooi, vooral bij een gebruinde huid.
Het meisje dat zich een natuurelement
noemt kan zich tooien met grote margrieten waarin twee groene glazen ver-

VREDE
, In onze 'a eU anusia'< yi hc-.ellin jn]
vrauwen wel dat er elders in de tuereld vrouwen in een veel hevtgei Ievensgex'echt gewikkeld
zijn dan :i (/
De zieieldhongerdag
is daar tiog een^
om ei ons aan te herinneren
dat ei
m Vietnam, in de arabische
vluchtelingenkampen,
in Nigeiia, en in vele
andere stnjd- en achteigebleven
gebieden kinderen
hongeien,
die niet
eens een
moeder meer
hebben o/
wiei moeder met bij machte is, haai
kmdeieii
het minimum
aan voedsel
te
veistiekken.
Deze ,\>estand toont o«s ook
vrouwn
die in de totale oorlog
ingeschakeld
zijn zoals tn Vietnam, hetzij als slaclitoffei, hetzij als vechtend soldaat m
de biousse, op de rijstvelden,
kortgeleden 7iog in de steden bij de luchtafweer. De vriendelijke
hostessen en
de zwijgzame hotelkamei meisjes verandeiden
bij luchialaim
plots in gewapende soldaten, die fluks htm post

De modehuizen moeten er steeds opnieuw iets op vinden om « in de mode » te
zijn. Te Berlijn werden nieuwe modellen geshowd in de metro, tussen Spicherenstrasse en Tegel. De mannequins verwisselden bij iedere halte van rijtuig.
scholen zitten. Maar zelfs Jean Jacques
Rousseau zou dit van het goede te veel
vinden.
Voor piloterende dames is de panoramabril ideaal. Hij bedekt het gezicht
van slaap tot slaap en staat in autotechnische middens bekend onder de
prozaïsche naam « stofbril ».
Goedgekozen zonnebrillen kunnen
ook een beschaafd opzien baren tijdens
mondaine gelegenheden of in nachtklubs. Aan de speeltafels behoeden ze
u voor een teveel aan sigarettenrook en
geven u het geheimzinnige uiterlijk van
een « winner »... verder dan het uiterlijk komt u echter niet. Uiteindelijk
geldt nog steeds de goede raad : u hebt
ogen, gebruik ze.
ANNIE

bij de passieve en aktieve
htchlbescherming veivoegden,
met een vanzelfsjnekendheid
die westeise
waarnemers mei verstomming
sk>eg. Voor
deze VTomven zijn de jongste
modesnufjes, gezellige teekransjes,
huiselijke
bezigheden,
zijn
de
typisrk
notiaelijke
aktwtteiten
in
een
beschaafde,
van
een
zij
het
zelfs gexuapende
vtede
genietende
iiester'.e u'eield, ven e dtomen of periodtsch zo gespreid dat ze een zeldzame luxe
wolden...
Met de technologische
oiüiik't'ling van de ooi log xcordt de mens
steeds \>taler betiokken
bij dit onmenselijk bedlijf. De bhivii i-, n li >
giootste slachtoffer van tn ondci de
burger is er weer een graditatie naa''
gioter leed en ontbeinig
als liet om
kindeien
en vioinven
gaat.
II ij geven onze penning voor df
st) ui i/:>,n de honger, we marseren
a
m 'piotestoptochten
tegen iie OOI log (en lopen dam bij het
rizilX) in bewegingen
meegesleefH Ie
wolden, die lang niet vrij zijn van
politieke en andere
bijbedoeUngen).
Ih't IS moeilijk, om ncutuial en ioih

MAO-MODE
De Mao-mode begint door te dringen,
vooral te Parijs. Men draagt reeds Maojasjes en Mao-uniformen. Alleen de
platte chinese pet schijnt weinig kans
tot een westers modesnufje te maken.
Tans is er het optreden te Parijs van
een chinees-polynezische danseres, die
de « Mao-striptease » beoefent. Ze
treedt op in een hooggesloten Mao-uniform, leest een citaat uit Mao's rode
boekje voor, vervolgt met een klassiek
striptease-nummer en beëindigt haar
optreden met een tweede citaat uit het
rode boekje. Haar fans noemen zich
« revolutionair-avantgardistisch » en
vinden de « gewone » striptease dekadent.
Wat zou Mao zelf er van zeggen ?

pertinent in deze gekompliceerde
wereld de stem te verheffen
tegen de
onmenselijkheid,
tegen de honger, tegen de antt-beschaving
door de togenaamde
beschaving.
Die
britse
vrouwelijke
arts doet liet met één
dag zivijgend protest j>n ueek
Gene
ttktiice staat als een La
Passionaria
196S in het volle licht. In geest en
halt zijn ivij vroinven het eens met
dit piotest.
De weduwe
van
M.L.
King zei dat de vrouwen
misschien
de laatste en beste hoop zijn voor
een wereld van
broederlijkheid.
We doen hier niet aan
zwartgallig
pessimisme.
De (verre) realiteit
ver
plicht ons echter in de eerste zon
ntge meidagen
aan onze zusters t'.
denken, die in vrees en
verdrukking
leven om hun kinderen
en om zich
zelf. Moeten we niet luider de stem
verheffen opdat er een einde zou ko
men aan deze ellende in een wereld,
die de pretentie
heeft, de luimte
te
veioveren doch »/> aaide zelf
middeleeuwse wieedheid
duldt ?
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VERSTEENDE
WERELD
Er doen zich in de wereld van de beeldende kunsten (ook vandaag) steeds tegenstrijdige verschijnselen voor. Enerzijds zijn er kunstenaars die van het onafgewerkte, het improvizatorische (al dan niet bestudeerd !) een kunst maken, anderzijds zullen belangstellenden opkijken als ze van jongeren horen, die heel wat
afweten van de klassieke teorieën en praktijken in de schilderkunst, wat hen niet
belet in hun vormgeving eigentijds en progressief te zijn. Dat is o.m. zo bij de
« research-group » uit Hasselt die tans te Brussel tentoonstelt en waarop we nader zullen terugkomen. Het nieuwe zit hem vaak alleen in de toepassing van sinds
lang gekende (en een tijd lang over het hoofd geziene) regels, door middel van
nieuwe technieken en nieuwe materialen.

J^-

Bij kunstschilder Lamm, die reeds te Brussel en elders in het land expozeerde,
zit het hem in het aanwenden van zelf vervaardigde verf, zoals dat bij de oude
meesters gebeurde. Het vergt geduld, speurzin en experiment.

De wereld van Lamm is een mengeling van^klassieke en moderne invloeden, een soort huwelijk tussen wat men
het grijze of mistige Albion pleegt te
noemen en het Griekenland der klassieke beelden. Zijn werk is een aaneenschakeling van lichtrose- en lichtblauwe rotslandschappen, waarin vaag aangegeven vrouwelijke a.h.w. spons- of
koraalachtige vormen of een vergroot
menselijk hoofd de sfeer bepalen van
onwezenlijkheid, een onwezenlijkheid
die het niet van licht- of maaneffekten
moet hebben, zoals veel surrealisten
doen. Lamm kan het aan « in volle dag»
met een mild licht, dat egaal doorstroomt en de dingen meer omvat dan
belicht. Er gaat zonderling genoeg van
deze doorgaans kleine schilderijen een
gevoel van warmte uit, hoewel de aangewende kleuren tot de « koude » soort
behoren. Bij nader toekijken ontdekt
men wel het « geheim » : het is een
kwestie van licht-korrelig schilderen,
•waardoor een lichtvibratie ontstaat,
een techniek die bij vb. een Jakob
Smits onder aanwending van heel wat
meer materie toepaste. En waarvan het
rezultaat ook wel nadrukkelijker was.
Lamm werkte herhaaldelijk als assistent-archeoloog in het
Midden
Oosten wat de verlatenheid van zijn
« fantasmagorische » landschappen verklaart. Hij is trouwens een globetrotter
die al te New York in het biblioteekwezen werkte, wiskunde studeerde en
als non-figuratief in de schilderkunst
begon. Dat verklaart ook mede de soberheid van middelen en koloriet, van
kompozitie en huidige figuratie en niet
't minst de cerebraliteit. Het is natuurlijk gemakkelijk te gaan interpreteren,
sommige raakpunten garanderen nog
geen juiste aanvoeling en penetratie.
De antecedenten zijn brits, italiaanse
rennaissance, archeoloog in de Negev
en in Griekenland. Ze verklaren toch in
zekere mate de quasi-obsessie voor
rots- en steenachtige vormen enerzijds,
de bijna precieuze afwerking anderzijds. Ons treft ook de rust en het evenwicht in deze kompozities, die geheel
overeenstemmen met de rustige, bescheiden verschijning van deze flegmatieke Brit, die na jeugdige omzwervingen zijn penaten te Brugge opsloeg en
van daaruit poogt een pikturale karriere op te bouwen. Ook deze keuze van
woonplaats verklaart mede de rust en
de wereldvreemdheid van dit droomachtige oeuvre, veel meer van binnen
uit geschilderd en als droomneerslag
overtuigender dan hetgeen dikwijls al
te nadrukkelijk als surrealisme of magisch-realistische kunst wordt aangediend, waar het in werkelijkheid

slechts om een magisch aandoend dekor gaat.
Steeds meer jonge buitenlandse kunstenaars beginnen zich in Vlaanderen
te vestigen. Eerder toevallig zijn we er
een paar de jongste weken op het spoor
gekomen. Het moet wel zijn dat het
geestelijk klimaat van ons land hen
aantrekt. Nu de kulturele ontvoogding
van ons volk zich voltrekt en het zich
meer en meer zelfstandig in de europese volkenfamilie gaat gedragen moeten wij deze artistieke inwijking anders
bekijken dan deze van vroeger. De ar-

« Val d'Id » een voor Lamm tipische kompozitie : op een egaal blauwe achtergrond een rose of grijsachtige koraalmassa met ingewerkt vrouwenhoofd. Ondanks de suggestie van harde materie is gans het oeuvre van Lamm poëtisch en
zelfs vrouwelijk ingesteld.
tistieke aantrekkingskracht is er altijd
geweest als gevolg van de uitzonderlijke begaafdheid van ons volk in de beeldende kunsten, vooral in de schilderkunst. Het is vreemd dat sommigen
aan deze invloed weerstaan al leven ze

temidden van dit volk. Deze vaststelling
geldt — voorlopig ? — voor Lamm,
waarmee we meteen de appreciatie van
een « Brit in Vlaanderen » besluiten.
R.C.

WALTER ROLAND OVER FERRE GRIGNARD
In een tijd waarin het mogelijk is dat een illusttatie (die toch niet tot het lagere
sensatie-genre behoort) ter belering en geestelijke en kulturele verheffing van het
vlaamse volk de « mémoires » afdrukt van een amper twintigjarige pedaalridder,
zou hei ons niet verbazen of dit voorbeeld zal weldra gevolgd woiden door allerlei
halve en hele kampioenen, van duivenmelkerij tot pitjesbak.
Heel wat sismpatieker en ook eerlijker vinden wij dan het boekje dat Walter Roland schreef over de antwerpse
zanger Ferre Grignard, die — hoe weinig het ook weze — in ieder geval ons
méér te vertellen heeft dan een Eddy
Merckx, al was het maar alleen het inleidende citaat van Mirabeau ! Ferre
Grignard laat zich niet verleiden tot het
bedi ieglijke
mémoires-laten-schrijven
door een ander. Wat Waker Roland
voor hem gedaan heeft m dit boekje, is
als rezuliaat dan ook heel wat anders
dan de literaire ontboezemingen van de
ghostwriting der spieibonken. Het is een
genuanceerde menselijke benadering
van iemand die zich in het nieuws en
in de kijker zong in plaats van fietste.
Het staat eenieder vrij over dit zingen
— en over levenswijze en milieu •— van
Ferie Grignard er een eigen mening op
na te houden.
Het boekje van Waller Roland is
geen kiitische anal\se van datgene,
waarvan Giignaid een •— zij het zeer
persoonlijke en anarchistische — uiting is : het ver/et tegen de konformistische c( Vermassung » en legen de hoop
van de kleine burger te zijn en te hebben als de anderen (een huis, een
vrouw, een auto, een smaak, een opinie,
een geloof, een pailij als een ander...).
Rolands boekje is een anekdotische benadering van een mens die op een ietM'at primitieve en simplistische maar
daarom niet minder opgemerkte wijze
piotesieert tegen die « Vermassung ».
De veralgemening van dit protest m die

vorm heeft tot een mode geleid, waarin
de initiale eeilijkheid verwaterde tot
poze of voerde tot een gewelddadig nihilisme.
Zijn tipen als Grignard, zijn protestlied en non-konformisme in kledij, in
levenswijze enz. dan tipisch voor deze
tijd ? Zijn het simptomen van dekadentie of nihilisme ? Het verschijnsel is niet
nieuw, wat de beoefenaars der extravagantie ook mogen denken : elke ge-

neratie heeft, sedert het begin dezer
eeuw, haar persoonlijkheid trachten te
bevestigen in een anti-burgerlijk nonkonformisme, van Wandervögel, volksdansgroep en jeugdbeweging tot protestzangers. Opdat deze drang tot zelfbevestiging en dit zoeken naar een levenszin niet zou verlopen in nihilistische vernietiging zonder geestelijke bazis, dienen ouderen én jongeren andere,
pozitiever idealen voorop te stellen. Grignard is een simptoom : Rolands boek
brengt ons dichter bij de menselijke
kern ervan.
Walter Roland : « Ferre Grignard »,
Standaard Boekhandel,
Antweipen.

REMBRANDT
In de onlangs hier aangekondigde
nieuwe Heideland-ieeks « Genie en Wereld » verscheen, na het eerste werk over
Napoleon, een tweede over Rembrandt.
Reinbiandt, sthiueiend vertegenwoordigd \an hel nedeilandse genie, heeft
autems \.in de meest-diverse aaid en
nalionahteii en \An alle genres gemspileeul. Noemen wij, builen de ontelbare
studies en essa)s, in het zuiver liteiaire
genie slechts enkele namen : in de romanliteratuur Theun de Vries, Jan
Mens, Valetian Toinuis; in het dramatische genre Hans Rvser en bij ons Jos
Jans'>ens.
Het in de reeks « Genie en Wereld »
verschenen boek over Reml>randt biedt
een giote diversiteit : biogiafie, essai.

illustratie en analyse van het werk.
In een achttal hoofdstukken brengen
bekende namen uit de kunstkritiek en
-historiek — waaronder Marcel Brion,
Emmanuel Berl en René Hu)ghe —•
een beeld van mens, kunstenaar en
werk.
Deze hoofdstukken worden afgewisseld met gekoramenlarieeide illustratiereeksen, gegioepeerd rond de gfrote
kern-motieven van hel weik : het leven
in Amsterdam, vrouwengezichten, stillevens en landschappen, portretten, verkledingen en histoiische ondeiweipen,
en tenslotte; de smart en de dood.
Een boek dat door onderwerp en uitgave ieder kunstliefhebber zal inteiesseren 1 •
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een revolutionaire
monas-uitgave
De antwerpse uitgeverij Monas, die zich hoofdzakelijk wijdt aan het uitgeven van bibliofiele dus vrij dure werken, heeft dit jaar de lente aangekondigd met een wel geheel meun/
geluid : een illegible color variation boek, voor de goede veistaander een onleesbaar boek
met kleurenvariaties.
Na de publikatie van een reeks poëziebundels, ging Monas reeds verleden jaar meer de
richting van de plastische kunst uit. De bundel < Rose mon chameau » van Patrick Conrad was meer illustratie dan tekst en bij < Relikwie > (5.000 /r. voor de liefhebbers) dienden de gedichten van Hugo Claus eigenlijk vm de tekeningen van Paul Joosteru aan de
mn?! te brengen. Bij < Metamorphosis » geen woord meer, tenzij een nogal inteltektualtstisch nawoord van Ivo Michiels dat het echter uitstekend doet om het gesofistikeerde opzet nog te beklemtonen.

METAMORPHOSIS:
de idee boek nieuw gedacht
Tn een vromer Wij-aflevering maakten
W'i) reeds kennis met de auteur van « Metamorphosis », de jonge grafische ontwerper Paul Ibou (voorzitter van de Vereniging van Vlaamse Grafici). Hel boek zelf
ïjeschrijven is een vrij haclielijke onderneming. Metamoiphosis is uiteraard geen
boek in de klassieke betekenis van dit
woord geen leesboek dus... wel een kijkboek In die zin behoort het meer tol de
plastische kunst dan tot de literatuur.
Hel boek bestaat uit twee sooien bladen.
Enei7i)ds een aantal wilte bladen waarin
hoofd/aktlijk ronde, soms ook vierkante
(ol van ril kei of vierkant afgeleide) vormen uiigekapt zijn anderzijds een aantal
dooischijntnde en verschillend gekleuide
acetotaanfilmen die tussen de witte bladen ingewerkt zi)n Bi] het doornemen van
het boek bekomt men op beide zijden van
dt dubbele bladspiegel een meiamortose
van kleuien en voimen
In zijn aankondiging noemt de uitgever
« MeiamoiphosLs > een boek voor de overvoede lezei of de intelligente analfabeeL
Wi| zijn zo vrij deze omscJirijving als een
grapje (dat mag 1) op te nemen, gewoon
omdat het begrip lezen zowei in zijn po
zitieve als negatieve betekenis hier helemaal niet meer bij te pas komt (in die
zin is ook hel wooidje illegible uit de on
dertitel totaal overbodig).
In 4 Metamorphosis » wordt immers de
essentie %an het medium boek helemaal
verlateni alleen de voim blijft Ook van
de tipische boodschap en het specifieke me

dium van de literatuur blijft niets over,
zowel vorm als inhoud van « Metamorphosis » zijn zuiver vizueel, zuiver plastisch.
Als grafisch ontwerper (vooral werkzaam
op het gebied van tipografie, reklame en
vormgeving) is het uiteraard de taak van
Paul Ibou zo ruim mogelijk met de mogelijkheden van de toegepaste plastische
kunst te experimenteren. Hierbij komt hij
bijna steeds in kontakt met de wereld van
de letters die hij vaak genoeg in zijn voimgeving integreert (Paul Ibou is gespecializeerd in het ontwerpen van merkbeelden
waarin hij vaak de firma initialen tot een
vorm moet herleiden en wel zo dat de letters herkenbaar blijven maar toch ook een
louter grafisch geheel vormen). De verwarring (of beter : samensmelting) van de media behoort dus tot zijn ambacht en in die
zin is « Metamorphosis » daarvan een kon
sekwente vooitzetting. Dit alles past trouwens uitstekend in de evolutie van de hedendaagse kunsten waarin de voorheen duidelijk afgebakende media steeds meer met
elkaar te doen krijgen en we wellicht zullen komen tot een of meerdere vormen van
totaalkunst. De film is daarvan reeds een
voorbeeld : zowel literatuur, muziek, vormgeving, akteren, enz... worden elementen
van één groot geheel (wij noemen hier de
film omdat deze nieuwe kunstvorm het dui
delijkste voorbeeld is, hoewel niet het beste. Immers de film LS een artificiële sa
menvoeging van de verschillende media,
maar met een organisch m elkaar groei
en).

Uitgever Henri-Floris Jespers en auteur Paul Ibou (zittend)
tamorphosis
dat op de tentoonstelling
« Antwerpen
drukt
van de showstukken
moet
worden.
In de moderne stripverhalen is de vermenging van de media even artificieel.
« Metamoiphosis » heft het artificiële op
door de abstraktie • de uitdrukking van
een vizuele gevoeligheid via vormen en
kleuren. Ook in het schilderij gebeurt dit,
maar statisch. Door het feit dat de bladen
van « Metamorphosis » naar believen kunnen verlegd worden, voegt Ibou aan Je
mogelijkheden van het statisch schilderij de
< echle beweging » toe. De kleuren, de
vormen en de tekens gaan bewegen en leven. Zij treden buiten het tweedimensionale naar de beschouwer toe Waai de kijker voor een schilderij in ruime mate tot
passiviteit gedwongen wordt (enkel geestelijk kan hij in het schilderij treden maar
dan uitsluitend langs de hem dooi de schilder letterlijk en figuuilijk vooigetekende
wegen), kan hij in « Metamorphosis » deel
hebben aan het gebeuren. Het bladeren
zelf wordt een kreatief gebeuren, waarin de
imperatieven van de maker («childer. ot
hoe u hem ook noemen wilt) niets meer
dan suggesties zijn en van de beschouwer
een geestelijke én materiele kreativiteit gevraagd wordt.
Met het piinripe van * Metamorphosis>
(dat al eerdei bestond, maar door Paul

tonen Mealles » een-

Ibou voor het eerst tot in deze konsekwentie gebruikt werd... z'n 1%8 kalender was
maar een voorsmaak je) kan oneindig \eel
gebeuren. In het huidige boek bleef de vormelijkheid beperkt tot een konsiruktieve
beelding. wellicht omdat het temperament
van Ibou meer de koele, zuivere vorm
waardeert dan de viije, lirische.
De enorme verdienste van * Metamorphosis > ligt in het teit dat in de evolutie
van de moderne kunst een belangrijke stap
gezet wordt... een stap naar lichamelijkheid en demokratizering. De moderne
kunststenaars (altans een aantal) hebben
het schilden) van de muur gehaald en in
het leven geplaatst. Paul Ibou gaat verder,
hij geeft het schilderij in de hand. Ook de
kunstenaar zelf wordt hierdoor uit zijn ivoren toren gehaald Immers, nu de toeschouwer zelf een kreatiet aandeel verwerft, zal
zijn instelling wel een meer sociale moeten
worden.
Ivo Michiels schrijft tiierovei
« Metamorphosis is het logisch doortrekken \an
een evolutie in een bepaalde tak van de
plastische kunsten, die er toch zozeer op
gericht is om het schilderij van de wand
naar de hand over te dragen Op-art, hardedge, beweging multiplikatie. heel het aktuele proces van kimstverjonging vindt in
dit boek een spontane levendige toepassing >.
Tot dusver situeerden wi] < Metamorphosis >. Het uittekenen van de fenomenologische belangrijkheid van dit boek hield
nog geen waarde-oordeel in. Wij zouden de
auteur onrecht aandoen ons ook op dit
punt niet entoeziast pozitief uit te spreken.
Hoezeer het werk ook o p het estetische gericht is, toch ervaren wij in elke kompozitie een diepe emotionaliteit Het virtuoze,
vindingrijke en geraffineerde van de uitvoering zijn meer dan maakwerk, zij worden leven en gevoel. De kompozities, de
•vormen en de kleuren scheppen telkens
een situatie waarin wij als mens meekunnen, waarin wij ons vermaken, waarin wij
vooral een zeldzame ontroering voor speelsheid, relativiteit, vakmanschap ervaren. Dergelijke ontroeringen zijn anno 1968 erg
zeldzaam.
NIC VAN BRUGGEN.

Metamorphosis

wordt door de auteur voorgesteld op 7 mei in « Medium » Vlaamse Televizie) en op 9 mei in de salons van
de Bank van Parijs en de Nederlanden te Antwerpen (WIJ-lezers zijn welkom).

Paul Ibou
20 X 20 cm
Nawoord
intekenprijs

: « Metamorphosis >, 72 blz.,
in luxe-doos.
Ivo Michiels, uitgave Monas,
900 fr., vei koopprijs 1.200 fr.
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TV TV TV TV' TV TV TV-TVwapenen. Hoe dan ook, vanavond maken wij kennis met
een gewetensvol mens die via
de letterkunde tracht met zichzelf in het reine te komen, een
anstokraat van de geest, een
dichter van de eenzaamheid en
de weemoed die geleerd heeft
zich daarbij in de loop der jaicn neer te leggen. Vaak werd
en woi dt de naam van Maurice
Gilliams in één adem genoemd
met die van Alain Foumier en
Rainer Maria Rilke. Maar de
korrektie die de mikro's en kamera's van prof. Florquin c s.
aan dit beeld aanbrengen is,
dat we in deze flat m de Lange
Gasthuisstraat te Antwerpen
kennis maken met een markant kunstenaar die in Vlaanderen geen volledige waardering heeft gevonden.
Maandag 6 mei om 21ul5
(Brussel Ned.).

De auteur van het stuk, de in
1953 gestorven jurist Ugo Betti,
volgde enigzins het spoor dat
Luigi Pirandello had getrokken. Pirandello die stierf in
1936, had het Italiaanse toneel
een nieuwe injektie gegeven
met zijn ernstig-ironische benadering van de psichologische
problematiek van de moderne
mens. Italië moest op Ugo Betti wachten om die draad op te
nemen. Betti's toneelstukken
zijn als processen waarin de tema's Schuld en Onschuld,
Recht en Onrecht met ongenadig rechtlijnige logika uiteengerafeld worden.
Het Geiteneiland is niet geschikt voor jeugdige kijkers.
Vrijdag 10 mei om 20u25
(Brussel Ned.).

ZESKAMP
•

AH en de kameel — zondag 5 mei 1968 — 15u. (Brussel
ONVERBETERLIJK

E N ...

OPTIMISTISCH

Dit televiziespel van Robert
Stromberger, is een produktie
van de Norddeutscher Rundfunk, voert ons het wel en wee,
maar vooral het wee, van de
berlijnse familie Scholz ten tonele. De gepensioneerde boekhouder Kurt Scholz en zijn
vrouw Kathe slagen erin, dank
zij hun onverwoestbaar optimisme, ook de meest netelige
situaties te boven te komen.
Hun gezin geeft hun overigens
weinig reden tot vreugde : het
huwelijk van de dochter Doris
loopt na acht jaar op de klippen; de zoon Rudi interesseert
zich enkel voor voetbal; de
jongste. Lore, is een aan het
leven onaangepast romantisch
zieltje. En oma Kopeke is van•wege haar nukkige streken
meestal niet te genieten.
Zondag 5 mei om 20u40
(Biussel Ned.).

Ned.).

taat dat totstand kwam ondanks Gilliams zelf, die jaren
geleden al door prof. Florquin
voor een T.V.-bezoek gepraamd
werd en die bekend staat voor
zijn afkerigheid van iedere literaire publiciteit. Het werk en
de persoonlijkheid van deze
voor Vlaanderen
ongewone
kunstenaar zijn daarvoor trouwens ingevolge hun intrinsieke
aard ia hoge mate ongeschikt.
Het eerste werd door de kritiek overigens op zeer uileenlopende wijze onthaald. Sommigen verweten Gilliams een
gemis aan diepte, een ergerlijke egocentriciteit en een zeker
gevoel van superioriteit. Anderen, o.a. Hubert Lampo, zien in
Gilliams oeuvre de uiting van
een grote tederheid en kwetsbaarheid die zich tegen de grofheid van deze wereld zoekt te

AT LAST T H E 1948 S H O W

Een « eigen-aardige scheut
aan de zo bloeiende boom \an.
de blitse satirische T.V.-progiamraa's » : zo werd deze
show door zijn geestelijke vaders gedoopt. Het verschil zit
hem namelijk hierin dat producer David Frost, (van Frost
over Engeland) het vitriool van
de satire vervangen heeft door
de zuurzoete desem \ an de kolder. Hel rezultaat is, zo beweren de samenstellers van deze
produktie \ a n de britse kommerciele Global T.V., een voor
de tele\izie geheel nieuwe
sooit humor. Of dat werkelijk
zo is, kunt u zelf uitmaken.
Donderdag 9 mei om 20u25
(Brussel Ned.).

HET GEITENEjLAND
Een vrouw leeft samen met
haar dochter en zusier op een
schapenboerderij op Sicilië.
Maar men heeft haar in de
steek gelaten. Op zekere dag
daagt een vriend van de man
op en dan beginnen de moeilijkheden.
De
vreemdeling
slaagt er namelijk in de minnaar te worden van de drie
vrouwen die daardoor met elkaar in konflikt geraken. Een
vrij uitzichtloze situatie, die
eindigt met de dood van de
man.

Een ko-produktie B.R.T.-N.T.S.
N C R.V.
Vanavond wordt in HaUe
(Brabant) het nieuwe spelprogramma Zeskamp over de
doopvont gehouden. Het is de
bedoeling het om de veertien
dagen uit te zenden, afwi'^selend in een nederlandse en een
Waalse stad. Op 25 mei komt
Nederland voor het eerst aan
de beurt met Middelburg. Op
8 junie opnieuw een vlaamse
stad, Zelzate; daarna volgen op
22 juni Aalten (Nederland), 6
juli : Veurne en 20 juli : Sliedrecht (Nederland). De finale
wordt gespeeld op 17 augustus Ie Aalsmeer (Nederland),
een stad die niet meedoet aan
de wedstrijd, maar die gekozen
werd als « neutraal » terrein.
Ieder van de zes deelnemende
steden is per uitzending vertegenwoordigd door een ploeg
van 15 personen, 14 voor de
proeven van kracht, snelheid
en/of behendigheid, één voor
de teoretische vragen over
sport, aktualiteit en muziek.
Vanavond zullen de deelnemers in Halle hun krachten
melen op een kabelbaan, met
het opstapelen van autobanden
in een zwembad waaruit ongekookte eieren moeten gehaald
worden, met het ineentimmeren van melkstoeltjes, en een
schommelproef, in een soort
maraton met hindernissen en
tenslotte in een rekordpoging
die erin bestaat een zo groot
mogelijk gewicht te trekken.

TV-TVIn iedere zeskamp-aflevering
is een maraton en een rekordpoging opgenomen. De teoretische vragen worden afgevuurd door Dick Passchier
(N.C.R.V.) en Regine Clauwaert (B.R.T.) die overigens
het programma prezenteren.
Een nieuwigheid in vergelijking met vorige spelprogramma's is dat de deelnemer die
meQpt het goede antwoord te
kennen, een knop ter beschikking heeft waarmee hij zijn
kollega's van de andere vijf
deelnemende steden kan «blokkeren ». Over de teoretisch vragen is diskussie uitgesloten :
de beslissing van de prezentators is bindend.
Zaterdag 11 mei om 20u25
(Brussel Ned.).

HET ONZICHTBARE NET
Met elektrische stroom worden onzichtbare netten gespannen voor de visvangst. Met
elektriciteit kunnen ook vissen
gedood worden volgens de
voorschriften van de dierenbescherming. Deze Westduitse dokumentaire laat ons zien hoe
dat precies in elkaar zit. Er
wordt ons verder ook een blik
gegund op de grootste elektro
stuwdam van Europa, te Bogenum a/Maas.
Zaterdag 11 mei om 19u3(
(Brussel Ned.).

Vlaamse T. V.
ZATERDAG 4 MEI
16 00 t o t 17 00 : Paspoort voor Mexico
( V n i ) L a a t s t e reeks select es — 18 55 :
Z o n d m a n n e t i e — 19 0 0 : Ben de Beer :
De tiiger — 19 25 : A u t o r a m o — 19 5 2 :
Mededelingen - Hier spreekt men N e derlands — 20 00 : TV-nieuws — 20 2 5 :
Liefde onder het dak : Het f e e s t m o r f
— 20 50 : Troubadoursavond — 22 0 5 t
Echo — 22 35 : Geheime opdracht —
23 25 : TV-nieuws.

ZONDAG 5 MEI
11 0 0 t o t 11 40 : Eucharistieviering v a n u i t de St -Amonduskerk t e Beernem —•"
14 30 : Voor boer en tuinder — 15 0 0 :
A l l en de Kameel Ie a f l van een n i e u we leugdreeks : De sprekende Kameel
— 15 15 : Binnen en buiten — 17 10 ;
Till EuJenspiegels lustige Streiche : Symfonisch gedicht won Richard Strauss —
18 10 : Klem, klein k l e u t e r t i e — 18 30 :
Sportreportage — 19 00 : Dak t o n : De
p i i n l i i k e keuze — 19 55 : Mededelingen
— 20 0 0 : TV-nieuws — 20 15 : Sportweekend — 20 40 ; Onverbeterliik en . .
optimistisch ' T V spel door Robert Stromberger — 22 05 • Ave M o n o Een prog r a m m a in de Onze-Lfeve-Vrouwkathedraal van Antwerpen
—
22 40 : T V nieuws

M A A N D A G 6 MEI
14 05 t o t
15 10 : Schooltelevisie
—
18 25 : Passe-partout —- 18 55
Zondm a n n e t i e — 19 00 : Stingray
De m o n
van de zeemacht — 19 25 ' Jonger d o n
ie denkt — 19 52 • Mededelingen - Da
Weerman
—
20 00 : TV-nieuws
—
20 25
De vluchteling • De bosbrand —
21 15
Ten huize voh Maurice Gilliams,
letterkundige ~ 22 05 : Gostprogrammo.
De Katholieke gedachte en actie
—•
27 35 : TV-nieuws.

D I N S D A G 7 MEI
14 05 t o f
15 10 : Schooltelevisie
—
18 00
Schooltelevisie — 18 55
Zondmannetie
—
19 00 : Tienerklanken :
Speakeasy —
19 35 : Kwart-Eef|e
—.
19 52
Mededelingen
- Hier spreekt
men Nederlands — 20 00 • TV-nieuws —20? 5
Moigref met v a k a n t i e — 21 50 :
Pleidooi voor keurwater Documentaire—•

22 70

TEN HUIZE VAN

W O E N S D A G 8 MEI

MAURICE GILLIAMS

Zelden hebben prof Florquin,
Annie van Avcrmaete en Fons
Fiaeters ervaren hoe moeilijk
het kan zijn een persoonlijkheid te vangen in de onbarmhai tige duidi_li|k \iagende mikro's en kdmuia's als met de
antwcrpse dichter en prozaïst
Maui ice Gilliams. Na tien uur
praten met deze in 1900 geboicit zoon van een drukker, nu
\ a s t sckretaris van de Koninklijke Vlaamse Akademie, heeft
de Ten Huize van-ploeg een
portret van nagenoeg een uur
samengesteld waarin enkele
trekken van Gilliams — de ondooi dringbare —• op dooi dringende wijze relief hebben gekregen. Dat is dan een rezul-

Medium — 23 00 : TV-nieuws.

16 30 t o t 18 00 : Televisum — 18 2 5 ' :
Schooltelevisie — 18 55 " Zandmannetje
— 19 00 : Wie weet wint — 19 25 :
Arena — 19 55 • De Weerman — 20 0 0 :
TV nieuws — 20 25 : De Dick von D y k e show
Hypnotisme — 20 50
Ponoroma
•— 22 0 0 : Gostprogrammo — 22 30 :
TV nieuws

D O N D E R D A G 9 MEI
]-4 05 t o t
15 10 : Schooltelevisie
—
18 25
Passé p a r t o u t — 18 55 :^ Z o n d mannetie
—
19 00 : Zorro
De d i a m a n t — 19 25 : Tienerklanken — 19 5 2 :
Mededelingen - Hier spreekt men N e derlands — 20 00 • TV-nieuws — 20 2 5 :
Gekkerni/en u i t 1948 Brits showprogromm a — 20 50 • Het gelukkige gezin (5) :
Het gezin en de vrije ttjd — 21 35
In
de sptegel van de kunst • De Barok 3de
deel
de t r i o m f van de kerk — 22 05 :
Premiere — 22 40 : TV niuews

V R I J D A G 10 M E I

OnverbeteiUjk

en ... optimistisch — Zondag 5 mei 1968 — 20u40. — Brussel

Ned.).

14 05 t o t
15 10 • Schooltelevisie
—
18 25
Schooltelevisie — 18 55 ' Z o n d mannetie
—
19 0 0 • Filmmuseum von
de schoterloctv — 19 20 : Ziet u er w a t
in ' — 19 35 : Zoeklicht — 15 52 :
Mededelingen - De Weerman — 20 00 :
TV nieuws — 20 25 : Het geiteneiland.
Psychologisch drama
—
22 15 : T V nieuws — 22 20 t o t 22 50 : Is de r o m o n dood ? Literair forumgesprek.
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SUSPENSE
Drie speeldagen vóór het einde van de nationale voetbalkompetitie zit de spanning er
nog steeds in.
Is het praktisch zeker dat
Anderlecht weer eens kampioen wordt, "het is nog niet uitgemaakt wie volgend jaar in
tweede speelt, al schijnen Antwerp en Olympic daarvoor de
« beste kans » te maken. Zij
hebben inderdaad op dit ogenblik drie punten achterstand.
Wie integendeel naar eerste
gaat, is al evenmin zeker, al
mag verwacht worden dat het
Gantoise en Union zullen zijn,
met respektief v.er en drie punten voorsprong op hun achtervolgers.
Wie van derde naar tweede
gaat blijft eveneens een vraagteken. Turnhout is zeker, maar
Aalst moet wachten op de uitspraak van de voetbalbond. En
hoe die zal luiden ?
Tenslotte is het nog ver van
uitgemaakt wie Racing Tienen
zal vergezellen van tweede
naar derde afdeling.
Z U N EERSTE
Verleden zondag is de laatste voorjaarsklassieker gereden, en dat was Luik-Bastenaken-Luik.
Het is weerom een wedstrijd
gemorden met een spannende
finale. Op 25 km. vóór het ein(^e had Noël Van Clooster zo
maar even acht minuten voorSprong op een groepje waarin
?ijn stalmaat Godefroot schitterend werk verrichte om die
voorsprong gaaf te houden.
Het kon niet baten : van Clooster werd nog ingelopen en iedereen verwachtte een nieuwe
overwinning van Godefroot.
Wellicht heeft die in de spurt
wat te veel aandacht besteed

aan Anquetil, en zo niet, of te
laat, gezien dat Van Sweefelt
(langs onder) fel was komen
opdringen. Enfin, Walter was
er aan voor de moeite en Van
Sweefelt schreef de eerste klassieker op zijn naam.
En dat is hem van harte gegund.

ZESBAND
Raymond Ceulemans heeft te
Duren een tot dusver niet gelukte prestatie geleverd : voor
de zesde achtereenvolgende
maal wereldkampioen drieband worden.
Er zijn nogal sportliefhebbers die zo een beetje kleinerend neerkijken op dat soort
sport, omdat ze denken dat
daarvoor geen « macht » en
« kas » nodig is. Welnu, dat is
een vergissing. Biljart stelt
zelfs meer hoge eisen.
Iedereen die al eens een keu
vastgepakt heeft, weet hoe
moeilijk het is. En iedereen
die al eens een groot tornooi
of kampioenschap volgde, weet
hoe vermoeiend en zenuwslopend dergelijke wedstrijden
zijn.
Ceulemans moet werkelijk
over een ijzeren gezondheid en
stalen zenuwen beschikken om
het zoveel jaren na elkaar helemaal alleen aan de top uit te
houden en het hoofd te blijven
bieden aan zoveel « belagers »,
die telkens met nieuwe taktieken afkomen om hem te onttronen.
En wat meer is : niets wijst
erop dat daar in de komende
jaren verandering zal in komen.
Om bij dat alles eenvoudig
en bescheiden te blijven, moet
men een grote meneer zijn. En
Ceulemans heten.

STAAKT HET FEEST
In « Oilsjt » is al duchtig gefeest omdat « den Eendracht »
weer van derde naar tweede
voetbalafdeling
promoveert.
Dit dank zij een 0-1-overwinning op Ccrcle Brugge, op het
ogenblik van de « feiten » —
de laatste voetbalzondag — eerste geklasseerd op één punt
vóór Aalst.
Maar helaas...
De « delcgee » van Aalst heeft
« foille », het scheidsrechtersblad, verkeerd ingevuld. In
Brugge heeft men dat ontdekt

ZUID-AFRrKA OUT
Het staat nu definitief vast :
Zuid-Afrtka zal niet deelnemen
aan de Olirapische Spelen dit
jaar te Meksiko.
Nochtans was het land regelmatig uitgenodigd, en het had
regelmatig ingeschreven, met

Valeer Van Sweevelt sprint zich winnaar van Luik-Bastenaken-Luik,
Anquetil.

TE VEEL CENTEN ?
Aflar aanleiding van de <itrubbles>
loiid de nationale voetbalploeg, naar
uattlejduig took van een gespiek vooi
de nedetlundse '1 V, is hiet en daar —
iveer — de vraag geiezen • worden
de voelbatleu tn on% land te veel be
taald >
Die vraag is niet zo gemakkelijk
op te tossen,
Ecist en vooial omdat het moeilij' uit te maken is hoeveel een doorsnee-voetballer uit de hoogste afdeling ve) dient. Men hoort wel eens
zeggen : x>fjr die match krijgen de
speleis ieder 50.000 Ir. Maar hoe dikwijls gebeurt dal, en tn hoeveel
klubsy
Over de eigenlijke maandicedden
komt men xoeinig te welen. Begiijpelijk, vet mits die niet dezelfde zijn
VOO) spelers van dezelfde klub. Om
alle « hambias » te vermijden is het
dus best, erover te zxvijgen.
Tussen haakjes, hier kan de viaag
wel eens rijzen of dat sisteem wel
deugt.
Zonder erover uil te u'eiden — dat
zou niet tn twee woorden kunnen gebeuren — zouden we geneigd zijn te
zeggen . neen.
Ook ivat de eigenlijke officiële premies belieft, is er weinig houvast.
Die velschillen van klub tot klub en

en klacht ingediend. Op grond
daarvan kan — dat moet de
Bond uitmaken — Aalst die
match verliezen met 5-0, en
meteen de promotie, die dan
Cerclc Brugge zou te beurt vallen. Velen vinden dat niet erg
sportief van Brugge, die klacht.
Kan zijn, maar Brugge heeft
zelf ook al zwaar geleden onder toepd'^-sicg van het reglement volgens de letter. Evenals
Aalst trouwens.
En als men de voetbalsport
dan toch wil opvatten als keiharde business... Moeilijke
kwestie in ieder geval.

van ïvedstujd tot wedstrijd. Ze i\}rmen ook maar een betiekkclijk klein
gedeelte van wat de speler uiteindelijk in handen krijgt.
Tweede jeden waarom het moeilijk is uit te maken of de voetballers
te veel verdienen : de ene klub betaalt zoveel meer dan de andere. De
spelers van Anderleclit vergelijken
met die van Olympic of Beiingen zou
niet opgaan.
Men zou de spelers moeten gaan
verdelen in topspelers en mindeie goden, in echte beroepsspelers, valse beroepsspelers en spelers voor wie de
tMetbalsport nog werkelijk een bijverdienste is. Men zou rekening moeten houden met de onrechtstreekse
inkomsten van de voetbalspoit.
Hel zou een onontiuaibaar kluwen
wolden.
Eén ding schijnt toch tamelijk ze
ker : dat de voetballer in ons land
veel verdient, in veigchjking met
sommige andeie landen.
Natuurlijk houdl dit veiband m't
de levensstandaard in het algemeen,
met de heeisende ekoiKimische konjunktuur, met onze levensw'ijzen en
arbeidsgewoonten waarin de behoefte
aan ontspanning met de zenuwspanning iedeie dag groter woidt.
Wanneer nu de voetballer ont-

spanning levert voor honderdduizenden mensen — die eigenlijk beter aktief aan sportbeoefening zouden doen,
maar dat is iveer wat anders — dan
is het voh normaal dat hij daarvoor
betaald woidt.
En van zodia een loon betaald
wordt, is het ook maar logsich dat
het voldoende hoog is, net als voor
alle andere loonlrekkenden. Er kan
dus geen beziuaar ingebracht luorden
tegen een behooilijke
ve^ geding
voor de voetballers.
Maar wat is : behoorlijk ?
Doorgaans neemt men aan dat in
België en in de zuideuropese landen
te veel geld wordt veikxuisl aan sport
(en shoiu-biz' in het algemeen).
Men zegt wel eens dat het bijna
immoreel is dat een doktei-specialist
voor een bevalling 3.000 fr. kiijgt,
en een voetballer vck>r een voetbalmatchke van 5.000 tot 50.000, en een
lei aar voor tiuee uur pnvéles 250 fr.
Zo op zichzelf gezien zijn die cij
fers misschien overtuigend,
maar
wanneer men rekening gaat houden
met de fiekwenlie waaiin die piestaties kunnen geleverd ivorden, de
peiiode gedurende dewelke ze kunnen geleveid weiden, het aantal mensen op de aibeidsmaikt die ze kunnen level en en dies meer, dan wordt
het meer en meej duidelijk dat vergelijking van die cijfeis niets oplevert, onajgczien nog de ueikelijke
waarde die men aan de piestalies toekennen wil.

een « tweekleurige » ploeg
zelfs,
Verschillende
landen —
vooral afrikaanse en oostaziatische — hadden echter gedreigd
niet deel te nemen aan de O.S.,
als het land van de apartheid.spolitiek wél mocht meedoen.
Na veel gewrijf en geschrijf
heeft het olimpisch komitcc de
71 landen-ledcn verzocht de
weigering van Zuid-Afrika aaa
te vragen.
Van die 71 zouden er heel
wat meer dan de helft om die
uitsluiting verzocht hebben, zodat Zuid-Afrika goed en wel geweigerd is.
Het valt buiten onze bevoegdheid hier het proces te maken
van
de
apartheidspolitiek,
maar we kunnen toch niet nalaten ons af te vragen in hoeven e de Olimpibche Spelen
nog het simbool zijn van de
broederschap onder alle volke-

vóór Godefroot,

PotiKdor en
,

De voetballers t\>eren ook — te
recht — aan dat zij, vooraleer die
vette premies op te sti ijken, er veel
moeten voor over hebben en dat zij
er veel moeien voor doen. Minder
toch denken wij dan hun kollega's in
Engeland of Duitsland, die niet meer
verdienen, en veel meer — en beter
— presteren. Echter, onze €vedetten>
hebben buiten de sport nog een heleboel andere zenuws\>pende en vermoeiende bezigheden, onder de vorm
van recepties, sportavonden, joernalistiek (?) werk, hun eigenlijk be
roep en de herrie rond hun persoon
in de kianten.
Dat hatigt dan weer samen met het
belang van de sport voor de pers
voor de publiciteit, voor het zakenleven.
Tenslotte hjiiit het erop neer, den
ken WIJ, dat wij als massa teveel aandacht besteden aan de sport, en te
hoge waarden aan toekennen, misschien publicitair opgefokt, misschien
ook bij gebrek aan voldoende belangstelling voor andere en hogere
waaiden.
Als zvij denken dat onze sportlui
te veel verdienen — maar persoon
lijk denken wij dat het meer een
kwestie is van rechtvaardige verdeling — dan moeten wij niet denken
dal daal in verandering zal komen
van de sj,\}itkringen uit Die verandering zal alleen kunnen komen vanwege de belangstelling en centen leverende massa.

\

WIJ

•T K A N N I E T O P

Volgens de « Gazet van Antwerpen» zou de nieuwe kommissie, belast met de leiding
van de nationale voetbalploeg
een voorstel overwegen betreffende de vergoeding voor de,
klubs, die een speler of spelers
ter beschikking van de nationale ploeg stellen. Dergelijke
vergoeding wordt ook betaald
in Duitsland.
Het lijkt ons logisch dat een
klub vergoed wordt, maar het
bedrag dat de « Gazet van Antwerpen» verwacht, lijkt ons
toch nogal aan de hoge kant.
Voor ieder speler zou een bedrag van 30.000 fr voorgesteld
worden. Dat betekent dat ieder
interland 15 (11 spelers en 4
invallers) maal 30.000 fr, hetzij
een klein half miljoen zou kosten alleen als vergoeding aan
de klubs, zonder de andere
onkosten (trainers, dirigenten,
verplaatsingen, installaties enz.)
te rekenen !

GOED ZO

Het juniorselftal van Humbeek werd kampioen in zijn
reeks. Onbelangrijk gebeuren
natuurlijk, al is het uit dat
elftal dat Freddy Verhelen, de
zo omstreden UEFA-internationaal, opgevist werd.
Prettig vonden we evenwel
dat heel wat mensen uit Humbeek dat jeugdploegje kwamen
bedenken met bloemen en zo,
en dat ook Verhelen zijn makkers mee kwam vieren.
Nog prettiger was het dat
zij een deel van die bloemen
dadelijk zijn gaan overhandigen aan een zwaar ziek bestuurslid van de klub en aan
hun trainer, een «amateur»
zoals zijzelf.

Allemaal onbelangrijke dingen natuurlijk, maar die er
niettemin op wijzen dat in
kleine klubjes de voetbalsport
nog kan dienen als opvoedingsmiddel.

Hef is nooit te laat om goed te doen !

^^navarïïc
WAT zou ZIJ DOEN
ZONDER TANDEN ?

Doet zo voort, jongens. Het
is niet noodzakelijk tot de
« vedetten » te behoren, om aan
«sport» te doen.
En proficiat met uw titel.

W o r d N U lid van de
^

VLAAMSE TOERISTENBOND
de machtige, toonaangevende vereniging, te Antwerpen gesticht In
1922, die zich sinds meer dan 45 jaar onderscheidt door haar ongeëvenaarde kulturele werking en haar onverpoosde toeristische bedrijvigheid.

of de

VLAAMSE AUTOMOBILISTENBOND
EN ANDERS ?
Onze Rode Duivels — deze
keer geen duifjes naar het
schijnt — hebben zich te Moskou geweerd. Pas in de allerlaatste sekonden hebben ze het
enige doelpunt in de partij —
en het verliezende — moeten
toestaan. Twee zaken vallen
ons op in de kommentaren :
dat het niet slecht is voor een
zo gehandikapt elftal en dat
de spelers zich extra hebben
ingespannen om m'sieur Constant bij zijn aftreden als coach
nog eens een groot plezier in
de vorm van een overwinning
te bezorgen.

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

norarit
DE NIEUWE
TANDPASTA

op basis van azuljen

novmnt

Is gewaarborgd zonder zeep
of glycerine, die ifiaiteh uw
tandvlees immers week. Het
azuleen beschermt tegen
tandvleesbloeden en .ont
stekingen en houdt \ivt
t a n d v l e e s ker^Bf'ezond

Twee vraagjes maar : was
dat elftal gehandikapt, omdat
er een paar grote namen niet
bij waren, of was dat maar
een « gedacht » ? Kunnen onze
spelers niet altijd zo hun best
doen, of vinden zij het anders
beneden hun waardigheid voor
de eer van hun land en een
stel blauwe brieven hun werk
naar behoren te doen ?

bij uw wlnkelfëf
STOER m FRIS

de immer groeiende en sterker wordende automobilistenvereniginng,
met haar vele tienduizenden leden, die zich voortdurend inspant om
dienst te bewijzen en de belangen der automobilisten te verdedigen ?
Het hoofdlidmaatschap van de VTB bedraagt 200 F, en dat van de
VAB 225 F per jaar. Uw huisgenoten kunnen daarenboven toetreden als bijleden tegen slechts 50 F.
LET WEL ! Door de talrijke voordelen aan het lidmaatschap verbonden, betekent de betaling van uw bijdrage een uitgave die dubbel
loont.

W i e reist met de V L A A M S E T O E R I S T E N B O N D
reist voordelig, veilig en verstandig, in keurig, aangenaam vlaams
gezelschap, en onder bevoegde leiding.
Beproef het ook eens dit jaar en neem deel aan een van de talrijke

BONDSREIZEN
door de

ingericht

Geeft U er de voorkeur aan alleen of in familie op reis te gaan, met
eigen wagen, per trein, per boot of per vliegtuig, laat dan uw relt
door de V.T.B, voorbereiden en inrichten. Ook om een vakantiewoning te huren, komt U bij de V.T.B, terecht.

Zo reist U zonder zorgen !
Huwelijks- en zakenreizen zijn een V.T.B.-specialiteit ï
Vraag onze kosteloze, prachtig geïllustreerde reisbrochure
« Groeps- en Privéreizen »

Rijdt U per auto ?
De Vlaamse Automobilistenbond steunt U met raad en daad en bezorgt U dadelijk alle reisdokumenten en Inlichtingen van technische,
fiskale en juridische aard. De V.A.B, bezit niet minder dan 60 rijscholen in het vlaamse land en richt weldra een eigen Wacht op
de Weg op.

In de V.T.B.-Boekhandels

MEVEKAN
Hebt U geld nodig?
Zo ja, tel.

03/35.19.71 -36.43.24

HERMES
SCIWGL

Zuldlaan 54

vindt U alle kaarten, gidsen en andere toeristische werken, evenals
alle uitgaven, betreffende het automobilisme en het verkeer.
Alie inschrijvingen en inlichtingen in het hoofdsekretariaat, Sint-Jakobsmarkt 45, Antwerpen, tel. (03)31.09.95 en in de V.T.B.-V.A.B.kantoren te :
Brugge, Wollestraat 28 • Tel. (050)364.43
Brussel, Emiel Jacqmainlaan 126 - Tel. (02)18.55.55
Gent, Kalandenberg 7 • Tel. (09)25 60.40
Hasselt, Demerstraat 77 - Tel. (011)235.70
Kortrijk, Sint-Jorisstraat 33 - Tel. (056)235.15
Leuven, Bondgenotenlaan 102 - Tel. (016)267.20
Mechelen, Graaf van Egmontstraat 12 - Tel. (015)170.09
Oostende, Kerkstraat 14 . Tel. (059)783.61
Roeselare, Sint-Michielsstraat 7 - Tel. (051)22.363
Sint-Niklaas, Stationstraat 18 - Tel. (03)76.38.95
Vilvoorde, Heldenplein 22 - Tel. (02)51.17.15

M. Lemonnlerlaan 211

WENTELPOORT

type ALUGA

Tel. 11.00.33
Brussel

VOLLEDIGE
SEKRETARIAATKURSUS
IN 2 JAAR

Steno, en daktylografie
In vier talen.
Boekhouden.
Sociale wetgeving.
Moderne talen.
Handelscorrespondentle.

Oag. en avondlessen.
Oe school waar Vlamingen
zich thuis voelen.

1. Terras
{2* living
3* Keuken
4* BadkamerJk
5«6.7* Slaapkamers

V
Beter en voordeliger.

BRILLEN
Laatste modellen
Degelijk aangepast, door
gediplomeerde optiekers

Standaarduitvoering
r» r- » # rPoort gans in aluminium. Omlijsting BREVET
in gepho5fateerde staalplaat.
O r» n Q o
Zeer lichte bediening.
Z O U 5? O
Automatische sluiting.
Voordelige prijzen.

JEURCLO
A. JEURiSSEN-CLOOSTERMANS & ZONEN

ZONHOVENWeterstraat, 2 -

L

Tel. 011/132.31 & 132.36

EÜROPTIEK...
F. Veckemanstraat 106, Brussel
Blansfloerlaan 28, Antwerpen
Hovenierstraat 9, Aalst

CONTACTLENZEN
Cespecializeerde

dienst

Gedipl. Spec. Van Pottelbergh
- KOSTELOZE DOKUMENTATIE •

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

LEDEN : 10 % KORTING

Dit is een Expansie appartement.
Het wordt gebouwd in « 't Zonneveld » te Grimbergen
en is volledig uitgerust (keuken, cv., sanitair en het
heeft een eigen aangelegde tuin).
Het kost 1.099.000 F.
Dit is een van de 12 verschillende mogelijkheden die
Expansie op haar werf te Grimbergen nog te bieden
heeft.
Vraag om inlichtingen, wij lossen al uw problemen op ; van de
vergunning tot de financiering (op bazis van alle sociale voordelen. Wet De Taye, middelgrote woning enz...) over de leveringstermijn en het toezicht heen.
En daarbij weet U van bij het begin precies hoeveel uw woning zal kosten.

Vraag heden nog om meer
vrijblijvende inlichtingen bij

N.V.
Smaragdiaan, 61
BRUSSEL 4
Tel. 02/35.04.01

33.05.36

20
zijn sjieke kerels.
En wat nu ?
,
— Ik stel me voor, voor de jaren die me
nog resten, zo iets als «De kleine wereld»
te schrijven, hoe onze wereld is gegroeid
als gemeenschap of gebrek aan gemeenschap. Maar laat me er eerst twee, drie
jaar kollege over geven, dan zal ik duidelijker de lijnen zien. Ik pleeg nl. te
schrijven zonder een direkt gebruik van
nota's. Dan droom ik ook al lang van een
biografie, b.v. Borms door een buitenstaander. WJeet je, a priori heb ik simpatie voor « zwarten » en flaminganten :
het is een ras van idealisten dat ik bewonder ».

H E T VOLK

Collard krijgt zijn ei niet uitgebroed —
misschien kan Verroken een liandje toesteken. En wat hij aan het uitbroeden is,
lijkt yoor Vlaanderen allesbehalve appetijtelijk. In verband met 1 mei en vooral
de staking in het bouwvak hebben verschillende bladen nog eens benadrukt
hoe de hele bouwpolitiek — of bouwanarehie rond Brussel samen met de grondspekulanten de grote prakti&che verfransers blijven in Vlaams-Brabant. En als
ge nog een paar geheimpjes over de Volksunie wilt vernemen, daar zorgt Volksgazet en de limburgse P.V.V. voor.

DE GELDERLANDER
Met koele noord-nederlandse blik meent
dit blad te kunnen voorzien dat het « strijdende Vlaanderen » voor de zoveelste
maal bij de belgische bok zal worden
gezet
« Het ligt nu voor de hand dat Collard
de katolieken van de vlaamse C.V.P. en
waalse P.S.C, zal trachten mee te krijgen
onder meer op grond van een min of meer
vage verklaring inzake de regeling der
verhoudingen tussen de beide volksgemeenschappen.
Daarin schuilt het gevaar van het verloren gaan van de vlaamse winst, die in
Leuven bcNOchten en bevestigd werd door
de val van de regering Vanden Boeynants.
De situatie wordt zeer goed getekend door
het feit dat België, waarin beduidend
meer nederlandstaligen dan franstaligen
wonen met Léo Collard zijn zoveelste eentalige en dus franssprekende premier zou
kunnen krijgen ».

GAZET VAN ANTWERPENHoe de C.V.P. dubbelzinnig spel speelde
met eerst de mogelijkheid tot grondwetsherziening zo eng mogeliik te houden en
dan de verkiezingen in te stekenen met
de slogan « Voor Vlaanderen alles » toont
wel dit artikel uit de Gazet.
« Met of zonder de drie in de regering,
Wijft er een kwestie, waarover men in
politieke kringen angstvallig zwijgt. Men
zegt wel, dat de grondwet in ruime zin
dient gewijzigd om de volksgemeenschappen te erkennen, maar men vergeet eraan
toe te voegen, dal het huidige parlement
daartoe niet eens bevoegd is...
_ Het mag maar bepaalde artikelen wijzigen, opgesomd door het vorige parlement. Het kan art. 3-bis inlassen, waardoor de taalgebieden grondwettelijk erkend worden, maar waardoor meteen elke
latere wijziging van de taalwetten onmogelijk wordt gemaakt. Het parlement kan
dit, maar wil de P.V.V. het ? Uit verzet
tegen dit artikel verliet zi] de rondetafelkonferentie. Het parlement kan ook artikel 38-bis inlassen, waardoor elke volksgroep een vetorecht krijgt tegen de andere, zonder erkenning van eigen autonomie. Zij worden maar erkend in zoverre
zij elkaar kunnen dwarsbomen. Meer niet.
Verder kan het parlement vrii\\el niets.
Zelfs geen kultuurraden oprichten met
beslissingsrecht ».

Niet de vis, « de grond wordt
duur betaald », zegt Het Volk en vooral
rond Brussel, waar dit goed past in het
verfransingssisteem van de geldbaronssenatoren genre Collin d'Etrimo.
« Het hele probleem van de expansie
van Brussel is, zoals iemand kernachtig
uitdrukte, geen kwestie van « het recht
van de grond », maar van de prijs van de
grond ! Indien men sommige grote bou^v-,
maatschappijen vrijelijk laat betijen, is
het ruimtelijk probleem van Brussel onoplosbaar. En de ervaring heeft ons genoegzaam geleerd dat de verfransing van
Vlaams-Brabant deel uitmaakt van de politiek van enkele van deze grote bouwmaatschappijen. Indien geen orde wordt
gesteld op de ruimtelijke ordening in het
VOLKSGAZET
arrondissement Brussel, rekening houdend met de taalkundige implikaties erOnder de titel « Een onderzeeër komt
van, zal de hoofdstad voortdurend meer
boven water » doet Jos Van Eynde een
zorgen baren aan het land ».
felle aanval op Dr. Van Haegendoren die
« het Volksuniebedje » klaarmaakte, de
andere Vlamingen steeds misleidend etc.
Of zou La Fontaine zeggen « De druiven
DE STANDAARD
waren te groen voor Jos ».
Nota : Het is duidelijk dat die onderHoe er met die verfransing door bouwpolitiek ook wordt te werk gegaan, on- zeeër er een van de Kriegsmarine is ».
« Hij heeft zich tans ontmaskerd en
derstreept de Standaard in Verband met
zich openlijk bij de Volksunie geschaard
de opnieuw aktueel geworden ^zaak van
waarmee hij al jarenlang verbonden was
de wijk Corniche te Overijse.
« liet is misschien goed er even opnieuw en waarvoor hij het bed hielp opmaken.
aan te herinneren waarcim La Corniche Dat is alweer zijn recht. Voor ons part
hebben wij nooit betwijfeld dat hij een
niet bij La Huipe is gevoegd, waarom dit
ook tans niet kan, en waarom dit nooit Volksunieman was, iemand die zijn
mag gebeuren : eenvoudig omdat deze Vlaams nationalisme slechts tijdelijk verborg om des te gemakkelijker een aantal
wijk het produkt is geweest van een
onaanvaardbaar politiek maneuver, dat goedgelovige Vlamingen van andere pooorsprong vond, nu reeds 15 jaar geleden. litieke opvatting om de tuin te kunnen
Als minister van Volksgezondheid, stelde leiden en te misbruiken.
Het enige wat wif als les van het geval
de socialistische wallingant, Leburton
toen met welbepaalde doeleinden drie willen onthouden gaat ons dan ook niet
alleen
van zijn vrienden aan het hoofd van de persoonlijk aan, wij vragen
aan een aantal
s o c i a l i s t i s c h e
Kleine Landeigendom. Hoewel de maatvrienden, die zich in komitee's en orgaschappij zelf niet mag bouwen, werd in
het hoofdbestuur het plan uitgewerkt nizaties van M. Van Haegendoren hebben
voor het bouwen van een nieuwe wijk van verdienstelijk gemaakt en die ons niet
350 woningen in Overijse. De bewoners willen geloven, wanneer wij waarschuwmochten echter alleen Walen zijn en de den tegen het misbruik dat van hun
kandidaatkopers van de woningen wer- lichtgelovigheid werd gemaakt : « gaan
den door een waalse vertegenwoordiger
uw ogen nu open ? ».
uitsluitend in Walonië gezocht. De bedoeAls zij ons antwoorden dat de toestand
ling was duidelijk deze Waalse wijk bij door de Volksuniekeuze van M. Van Haede afbakening van de taalgrens bij Wal- gendoren is opgeklaard, hebben wij hun
lonië te doen aanhechten. Op die wijze enkel voor te houden dat in de troebele
zou de beruchte « corridor » die Wallo- waters waarin de nieuwe Volksuniesenië met Brussel moet verhinden praktisch nator zich placht te bewegen, en waarin
volledig verwezenlijkt zijn •».
hij een aantal argelozen meesleurde, nog
En in verband met de 1 mei-viering ci- méér onderzeeërs wemelen, die voorlopig
teren wij graag de gekende historikus beneden het oppervlak blijven, omdat hun
Pater Van Isacker, hoogleraar te Antwer- ware meesters hun nog een taak te verpen, die zoals die andere humanist Els- vullen geven. Doch wanneer het past zulschot in één adem zijn bewondering uit- len zij precies zoals Van Haegendoren
spreekt voor de « rooie rakkers » van het hun echte pa rtijwimpel hijsen.
Ruimer politiek gezien stelt het geval
eerste uur en voor de « zwarte rakkers
Van Haegendoren heel de kwestie van de
— als een Borms ».
« Maar het blijft een grootse geschiede- zogeheten « drukkingsgroepen ».
Deze heten drukking uit te oefenen ten
nis. Hier aan de antwerpse haven is door
het socialisme voor het eerst de eis tot bate van gans het Vlaamse volk. Zij oefenen haar — het is nu duidelijk ! — voorbestaanszekerheid
(minimum-loon
in
plaats van werklozensteun) bevochten. al uit ten gunste van een nationalistische
Alles samen was dit proletariaat gewel- partij met een onguur verleden die zich
obusievelijk met het vlaamse volk verdig verwaarloosd : totaal gebrek aan
hygiëne, dronkenschap,
promiscuïteit, eenzelvigt >.
verdierlijking, dokkers die men dag na
dag letterlijk uit de goot moest slepen,
wij weten niet meer wat het was. Ik bewonder de socialistische militanten hier
VRIJ LIMBURG
ten zeerste, zij hebben voor de sociale én
morele verheffing van de havenarbeider
Is een blad van de limburgse P.V.V. dat
gevochten. Dat is kuituur. Want voor ons wekelijks zijn politieke wijsheid over het
is het nu onvoorstelbaar wat die strijd
bronsgroen eikenhout uitstrooit, blijkbaar
geweest is, wat een geduld en toewijding volgens de annonces via het financiële
en idealisme daarvoor zijn opgebracht
manna van Shoe-Post en blauwe notarisdoor de vakbondsmilitanten. Echt, het sen.

Maar wat gij nog niet wist, weten zij.
Waar haalt de V.U. « die ons » voorbijstreefde, haür geld ?
« Ieder op zijn beurt verwijt de andere
zijn machtige propaganda bij de verkiezingen. Vanwege de grote nationale partijen is het niet ongewoon dat men voor
indrukwekkende bedragen komt te staan.
Voor een partij als de Volksunie loopt dat
echter veel scherper in de gaten. Wanneer
men het vermogen van al hun mandatarissen van de wetgevende kamers moet
samentellen dan komt men er nauwelijks aan uit. Wij hebben niet het recht
van dubbelzinnige vragen te stelFén hieromtrent, te meer daar wij hierover geen
gegevens konden bemachtigen.
Het staat nochtans vast dat hun politiek van uit de vreemde gesteund wordt.
De pers relateerde enige tijd geleden dat
er fondsen bestaan afkomstig van gevluchte nazi-kapitalen die door bemiddeling van de arabische liga aan Volksunie,
F.D.F, en R.W. zouden overgemaakt
worden >.

LA LIBRE BELGIQUB
Onder de titel « Que veulent les FI»
mands ? » organizeerde het blad van d«
Warmoesberg een gesprek tussen enkele
prominenten van de C.V.P., de B.S.P. ei»
de P.V.V. Woensdag trok ze de konkluzie
uit dit gesprek. Een ervan is revelerend
voor de mentaliteit en de gezindheid van
deze Vlamingen :
« Anderzijds indien de Vlamingen oprechte aanhangers van de unitaire staal
blijven en terecht de beschermingsmekanismen voor de minderheden vrezen, die
de werking van onze instellingen nog
meer zouden remmen, is het nodig dat ze
ophouden hun meerderheidspozitie uit te
spelen en dat ze de frankofonen konkrete
waarborgen geven van hun oprechtheid >".
Deze zin spreekt boekdelen : de De Jaegers, Van Eynde's en konsoorten krijgen
dus nog eens een diploma van unitarist
vanuit een onverdacht
unitaristische
hoek. De rest van het artikel was één beperking van de vlaamse optiek. De Libre
is inderdaad slechts indulgent voo'r zich'
zelf en voor de frankofonen. Hoogstens
krijgt men van haar, als men « wel leert
en braaf is » het etiket « gematigd en
overtuigd aanhanger van de unitaire
staat » als beloning. Om direkt daarna
gekapiteld te worden. Voor als na wordt
dus de kinderhand van deze partij-Vlamingen gauw gevuld.
W. LUYTEN.

Groepen en maatschappijen

allerhande Uï
Speciaal voor U bedacht.

IEDER DORTMUNDER
THIER BRAU HOF
kan U op leder ogenblik van
de dag van het jaar middagen avondmalen aanbieden.
INTERESSANT

ZEKER IS ZEKER
RAADPLEEG EEN VAKMAN-SPECIALIST

T A P I J T E N CASPERS

Avondmaal op vrijdag,
zaterdag of zondagavond
in een gezellige sfeer.
Nadien krijgt U gratis gedurende 5 uur een der beste
Oberbayern orkesten.
Middag- en avondmaal in groep i
gezellig, fijn, goed en goedkoop.

Gentse straat 6 , A A L S T - T e l . ( 0 5 3 ) 2 9 1 . 8 9
— Vakkundig en gratis plaatsen \/an
alle vloerbedekkingen
— Tapijten van alle herkomst

DE BOUWKRONIEK
Rond de hele kwestie van de bouwpolitiek staat dit vakblad stil bij wat zo stiN
aan belgisch probleem nummer 1 wordt
« de grondprijzen » en de liberaal-anarchistische geldjacht in die sektor zowel
door privaat personen als door openbare
instanties.
« In dit verband kan niet genoeg gewezen worden op de nefaste invloed op dit
alles van de ongezonde grondspekulatie.
Er werd in regeringskringen onlangs
vooropgesteld dat er naar gestreefd wordt
32.000 sociale woningen te gaan bouwen
per jaar en 10.000 bouwpercelert ter beschikking te stelen voor de oprichting
van premiehuizen.
Indien men dit ernstig opneemt, zullen
echter keiharde maatregelen dienen getroffen te worden ten einde de noodzakelijke bouwgronden vrij te maken en dit
tegen normale prijzen. En dit wellicht
niet enkel tegenover parlikuliere spekulanten, maar ook tegenover bepaalde gemeenten en kommissies van openbare onderstand voor wie de spekulatie ten koste
van dè kleine man geen gèlieimen-heeft ».

ARRONDISSEMENt MECHELEN
Op zaterdag 4 mei te 2 0 uur 3 0
in zaai « B E R G O L A » boven op de berg te
Heist-op-den-Berg
TV-orkest onder leiding van Oskar de Naeyer
met de zangeres A N I T A , ster uit de^Canzonissimareeks
Eerste dans 20 u 30

Toegangsprijs 50 F

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

wu
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OVERWINNINGSTOCHT
DER V O L K S U N I E

bemgings^QjzBr
ANTWERPEN
Antwerpen
KOLPORTAGE
Op L.O. op zondag 5 mei met
radiowagen. Bijeenkomst 10 uur café Terminus L.O.
SEKTIE
ANTWERPEN-LINKEROEVER
DANKT
Met 28 t. h. der stemmen wist de
Volksunie zich op te werken op de
antwerpse linkeroever toj de tweede belangrijkste partij en dit met
slechts 4 t. h. minder dan de B.S.P.
O m de bevolking te danken voor
het vertrouwen richten we op vrijdag 17 mei om 20 uur een gezellig
samenzijn in met gratis koffietafel in
An's Hoeve aan de Wandeldijk op
St. Annastrand.
Gastspreker :
volksvertegenwooi-diger
Hugo
Schiltz die zal handelen over cc De
Volksunie, een volwaardige politieke partij ». Leden, simpatizanten
en belangstellenden zijn van harte
welkom. Alle inlichtingen over de
werking van de Volksunie Linkeroe\er bij voorzitter Ray De Bouvre, Thonetlaan 110 (tel. 33.43.46)
of sekretaris Andre- Van Der
Borght, Akkei-windestraat 27.
VUJO GROOT-ANTWERPEN
DEBATAVOND

TE ANTWERPEN OP 26 MEI
(voormiddag 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.

meer dan ooit moeten wij van de
huidige stroming gebruik maken
om onze organizatie verder uit te
bouwen en de propaganda op te
voeren.
Dit en nog andere belangrijke
punten werden door het plaatselijk
bestuur grondig besproken en aan
de huidige vereisten getoetst.
ONZE MAANDELIJKSE
LEDENVERGADERING
Vrijdag a.s. 10 mei te half negen,
in ons gewoon lokaal « Nieuwe Carnot » Carnotstraat 60, 1ste verdieping.
De belangstelling gaat steeds in
stijgende lijn doch dit mag ons
niet beletten nog beter te doen.
Leden, vrienden en kennissen dienen aangesproken te worden. Zoals steeds zijn ook alle simpatizanten van harte welkom.
ZONDAG 12 MEI
KOLPORTAGE
Onze vaste aangroeiende kolporteerdersploeg is zeker van de partij op zondag 12 mei voor de kolportage met « Wij ».
Tijdens de verkiezingsstrijd was
er een massale opkomst van propagandisten, die zelf dag en nacht op
de bres stonden. Laat het "iet bij
een soort van bevlieging.
Kolporteert ook nu mee !
Vertrek stipt te 10 uur voormiddag aan het Groeningeplein.

De belangstelling voor de Volksunie-Jongeren werking in het antwerpse groeit met de dag. Op 24
Bornem
april U. werd een debatavond gewijd aan het onderwerp « Politiek
Senator Wim-Jorissen zal maanen sindikalisme ». De afgevaardigde
dag 13 mei zijn zitdag voor sociaal
van het A.B.V.V., die zijn aanwedienstbetoon houden in café « De
zigheid had toegezegd stuurde op
Eenhoorn » niet van 18 uur 30 tot
het laatste ogenblik zijn rode kat.
19 uur 30, maar van 21 uur tot 22
uur.
Volksunie-gemeenteraadslid, Gerard Bergers, belichtte de meest belangrijke aspekten van de sindikale
werking, vooral in het kader van
de openbare sektor. Een vinnig
viaag- en antwoorddebat
besloot
Edegem
deze belangwekkende Vujo-bijeenZERKONTHULLING
komst. De besluiten zullen vooi gelegd worden, op verzoek van de
Zaterdag 4-5-68 te 15 uur wordt
aanwezigen, aan het arrondissemenop het kerkhof te Edegem een helteel bestuur.
denhuldezerkje onthuld op het graf
van Piet Steegmans, in leven stichOVERWINNINGSFUIF
ter en voorzitter van de V.O.S.-a£Op 26 april fuifden wij in het tedeling Kontich-Edegem.
ken van de verkiezingsoverwinning
Rektor R. Vermeylen zal de zerk
in lokaal cc De Tempelier » op de
zegenen en dr. jur. H. Wagemans
Stadswaag. Zeer vele aanwezigen
zal een toespraak houden. Daarna
en vooral een massa nieuwe gezichsamenzang en bloemenhulde.
ten, tot zelfs uit Roeselare toe. Een
tiental nieuwe leden werden ingeschreven, tot grote \ reugde van penningmeester, Mare Gilis. In de late
uurtjes voegde Hugo Schiltz zich bij
Ekeren
het gezelschap.
KOMENDE
KOLPORTAGE
AKTIVITEITEN
Wij kolporteren met « Wij » vanMaandagavond, 6 mei, om 19 uur
daag zaterdag 4 mei 1968 te Ekeren43 bijeenkomst in « Het ScheldeDonk. Bijeenkomst in ons lokaal
hof », Oude Koornmarkt. Van daar
« Bonte Os », Kapelsesteenweg 351,
vertrekken we om 20 uur naar het
Ekeren-Donk om 14 uur 30.
Stadhuis, om de openbare gemeenAlleman op post.
teraadszitting bij te wonen. Een
BESTUURSVERGADERING
unieke gelegenheid om de « vroede vaderen » aan het werk te zien.
Onze maandelijkse bestuursverWoensdag, 8 mei, om 20 uur in
gadering gaat door op maandag 6
het « Scheldehof », debat over :
mei 1968 in ons lokaal « Bonte Os »
« De Volksunie, een pacifistische
om 20 uur 30.
en anti-militaristische parlij». GastALGEMENE VERGADERING
spreker ; Werner Van den Abbeele.
Maandag 13 mei 1968 in ons loAlle nadere inlichtingen over de
kaal « Bonte Os », Kapelsesteenweg
Vujo-werking Groot-Antwerpen, op
351, Ekeren-Donk (rechtover de
het sekretariaat via Ria Oomes,
kerk) om 20 uur 30 met als spreGeulinckxstraat 26, Antwerpen.
ker heer Herman Wagemans, proKOLPORTAGE
vincie- en gemeenteraadslid van
Kolportage met radiowagen op
Antwerpen, met als tema « in 't
het gebied Linker Oever op morverleden ligt het heden, in het nu
gen zondag 5 mei. Vertrek café Terwat worden zal ». Wij hopen op
minus om 10 uur.
een flinke opkomst van onze leden
en simpatizanten.

Merksem
VOLKSUNIE.
DIENSTBETOON
Alle donderdagavonden vai^f 20
uur in Tijl.
Om lid te worden van de Volksunie, naam, adres en een briefje
van 50 fr. bezorgen of opzenden
aan het sekretariaat.
NUTTIGE ADRESSEN
Sekretariaat : K. Van Bockel,
Em. Lemineurstraat 33, tel. 45.57.77
aal werkdagen van de week.
Voorzitter Volksunie Merksem :
Luc Droogmans, Kruisbaanvelden
15, tel. 45.51.81.
Gemeenteraadslid Lieven Kalingart. Past. Bampsstraat 18, tel.
45.85.19.
Redaktie plaatselijk maandblad
T en Zal, Anton De Wachter,
Houthulststraat lOSz, tel. 45.fö.59. i

Aanbevolen
Huizen
AL AL AANBOUW
KEUKENS CLASAL
Engerttraat 161, Erps-Kwerpi
Tel. (02)59.77.83
DE ENIGE KEUKEN IN EUROPA
ONVERWOESTBAAR

« PIET POT »

Mechelen
GROOT
OVERWINNINGSBAL
Op zfiterdag 4 mei in de zaal
« Bergöla », op de berg te Heistop-den-Berg : groot overwinningsbal. Orkest Oscar De Nayer, zangeres Anita (Cangonissima).
Begin te 20 uur 30 Inkom 50 fr.
LEDENSLAG
Vele propagandisten vinden echter dat rust roest en sommigen
zijn aan een ledenslag begonnen.
Heist-op-den-Berg staat aan de top
vooral met de gemeente Booischot.

VLAAMS
GEMEENTEBELEID
Dit driemaandelijks tijdschrift
is onmisbaar voor de leden
van provincieraden, g e m e e n teraden en K.O.O.
Nummer 1 van de 3e jaargang
is reeds verschenen.
Plaatsvervangende
mandatarissen en zij die de gemeenteraadsverkiezingen van 1970
degelijk w i l l e n voorbereiden
vinden hierin hun gading !
JAARABONNEMENT : slechts
100 F ( o p postrek. nr 51.40.69
van J. Torfs-Mertens-Berlaar.

AnhA^erpen's gezelligste
Bierkelder
Grote Pieter Potstraat 4
(bli Suikerrul)
Open vanaf 8 uur s'avonds
Maandag gesloten.

REISBUREAU
Vlaams Reisbureau n.v.
Maatsch. zetel : Antwerpen 2
Tel. s (03)49.30.45 • 49.15.94

Bezoek « De Veerman »
te St-Amands a.d. Schelde
Mosselen - Paling
Uitbater i Jan Brugmans
De specialist der
standaarddeuren

). LEEMANS, Deurne zuid
Van Havrelet 70, tel. 35.63.17
Agent : De Coene • Kortrijk

Schoten
UITBREIDING
De voorbije verkiezingsstrijd heeft
voor de afdeUng Schoten (een der
oudste van de VU) meer dan een
verheugend aspekj gehad. Naast een
aanwinst van talrijke propagandisten, die uiterst aktief waren, werden verschillende nieuwe kaderleden opgenomen.
Het politiek komitee, dat naast
het afdelingsbestuur werkt, werd
eveneens uitgebreid.
D e VU maakte in Schoten een
sprong van 16,9 t. h. bij de gemeenteverkiezingen van 1964 (3 raadsleden) ,via bijna 20 t. h. in 1965, naar
nagenoeg 25 t. h. in 1968. Men mag
dan ook de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 1970 optimistisch
tegemoet zien.
OVERWINNINGSBAL
Om dit alles te vieren op een
waardige wijze, houdt de VU een
groot overwinningsbal op zaterdag
11 mei in de Riddershoeve, van 20
uur 30 af. Vooraf wordt de aktieve
propagandisten een etentje aangeboden waarvoor zij persoonlijk zullen uitgenodigd worden. Kaarten
voor het bal bij de bestuursleden tegen 25 fr. Eregast is onze vriend
Wim Maes.
Alle leden en simpatizanten van
Schoten en pmliggende worden verwacht I

Wiilebroek
OVERWINNINGSFEEST
In het rode Wiilebroek sprong
de Volksunie onder leiding van Dr.
Herman Moeremans van 5 naar 10
t. h., wat een uitstekende uitslag
is.
Propagandisten en simpatizanten
zullen deze overwinning vieren op
donderdag 9 mei in de Rubenszaal,
Mechelsesteenweg, Blaasveld, om
20 uur.
Dit bericht geldt mede als uitnodiging.

ZOEKERTJES
Gevraagd persoon voor on.
onderhoud van kantoren van
Volksuniesekretariaat
op
maandag en donderdag, telkens 4 uren 's voormiddags.
Zich aanmelden Volksuniesekretariaat, Maurice Lemonnierlaan 82, Brussel 1.
Billijke vergoeding.
VI. nat. vader 4 kinderen, ziekelijke echtgenote, zoekt werk als bediende. Spr, en schr. Nederlands,
Frans, Duits en Engels. Handelskorresp., hulpboekhoud., machineschrift en zeer bedr. in alle admin.
werk, mag.-adm (perm, invent.),
verkoop. T 40.
Gevraagd : echtpaar voor caférestaurant : vrouw keuken, man
kellner. Eventueel later
leiding
overnemen. Ligging : Antwerpen.
Antwoord met curriculum vitae en
gewenst loon aan T. 41.
Uw Spaanse zon : appartementen
juli-aug. - 4 pers. per dag : 320 Ir.
- 3 pers. 15 d. : 3.835 fr. - 11 pers.
15 d. : S320 fr. - 6 pers. per maand :
8550 fr. Vraag Immo Spain folder.
Cornells, Edegemsestr. 60, Mortsel.
Tel. 03-49.26.14. T 20.
Jonge technische ingenieur, elektro-mechanica sterkstroom zoekt
passende
betrekking.
Schrijven
Wim Jorissen, Astridlaan 80, Mechelen. Tel. 015-19994. T 43.

BRABANT
Dworp
AKTIVITEITEN
Vrijdag 10 mei te 20 uur bestuursvergadering, Gildenhuis.
Bestuursverkiezing.
Uiterlijk tot 10 mei worden de
kandidaturen ingewacht voor de
samenstelling van het nieuwe bestuur. Zich wenden : sekretaris
V.U., Kerkstraat 22, Dworp.
Alg. vergadering.
Vrijdag 17 mei te 20 uur in het
Gildenhuis alg. vergadering en bestuursverkiezing, in aanwezigheid
van de afgevaardigde van het arr.
bestuur.
VI. Nat. Zangfeest 26-5-68.
Inschrijving in het Gildenhuis.
Prijs 65 fr. Daarna naar Leuven.
Tuinfeest.
Zaterdag 3 augustus tuinfeest te
Dworp. Datum vrij houden !
Overwinningsbal, Alsemberg, i»terdag 25 mei, Dworp. Viert m e e ! I

EURO-DOMI
Moderne wooninrichting
Kruldtulnlaan 6, Brussel 1
(tussen A. Maxlaan en
E. Jacqmainlaan)
Tel. (02)18.1717
—
3-2-68

« Vlaams Huis » Knokke
Kamers - Volledig pension
Gezellige sfeer.
Vermindering voor groepen.
Ellsabethlaan 105 . Tel. 632.70

Breydelhof • BRUGGE
Jozef Suveestraat 2
Gelagzaal - 1 2 0 plaatsen
Tel. (050)350.67
PLASTIEK

FRANS PARQUIN
Lange Lobroekttraat 44
Antw^erpen . Tel. (03)36.16.47
Verpakkingsemmer - Stapelkisten
Vervoerkisten • Polyethyleenzakken, -vellen . Rollen • Bedrijsschorten - Prijskaartiei.

HOME
Eigentijdse woninginrichtingg
Kunstnijverheid

Rijschoolstraat 45B
Sint-Truiden
Telefoon : (011)741.96

Jonge man uit Mechelen, lager
middelbare studies aan wie zwaar
handwerk verboden is zoekt licht
handwerk of kantoorwerk. Schrijven aan senator Jorissen, Astridlaan 80, Mechelen. T 44.
Ingenieur
tuinbouw,
zoekt administratief werk
werk. Schrijven senator
Astridlaan 80, Mechelen.

Borgerhout
NUTTIGE ADRESSEN
Voor het opgeven van namen, inschrijving als lid en mogelijke financiële 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 Oeverstraat 26, tel. : 36.38.94; Bert Verbeelen : Jozef Posenaerstraat 37,
tel. : 35.57.08.
Mevrouw Raets (lid C.O.O.), Vinfottestraat 41, tel. : 36.79.97.
Tot al deze adressen kan men
zich wenden voor sociaal dienstbetoon.
Voor propaganda en aansluiting
komt men ook terecht bij Gerard
Storme, Ketsstraat 90.
ONVERPOOSD
DOORWERKEN
Zoals reeds vroeger meegedeeld
is het nu niet de tijd om op onze
lauweren te rusten. Integendeel,

Eenvoudig gemeubeld appart. te
huur voor twee personen en kind
(juni, juli, aug., sept) A. Degrijse,
Torhoutstw. 185, Oostende T 37.
Gemeubelde villa te huur allo
konfort, met garage, centrale vervtu
modern, dicht bij de zee (juni,
sept.) T 38.

viertalig,
of thuisJorissen,
T 45.

Vlaams Ziekenhuis
Brabantia
zoekt medewerkers . tel. (02)
28.45.10.
Als bijverdienatw f e r m a t d
i
plaatselijke agenten, telefoon aoodcakelijk, hoge kommissielonen, feen
verzekeringen. Gesteund door frot*
publiciteit Schrijven E t Vervaecke,
Noordkustlaan 10, Groot-Bijgaard e a T 211
SPANJE, begin COSTA-BRAVA,
te LLANSA, 1300 KM. ver, 20 KM.
over franse grens, In prachtige
verkaveling, gratis
zwemkom,
machtig zicht o p Middell. Zee.
Villa en appart. te buur vanar
Pasen. T. : 03.51.36.30.
Appartement te huur voor de
maanden mei en juni 3.000 fr. per
maand. Living - keuken - 2 slaapkamers. 400 meters van de zee.
Rustige ligging. Te bevragen :
Plaetevoet Guido, Strandiaan 175,
Koksijde. T 4«.

BS^^Mjj
Hootdredakteor
T. m i Overstraetea
Alle briefwisaejlijic TOOT n daktle na«r :
Rotatyp,
SyW. Duptilatain
110, Brut. r.
Tel. SS.ll.OS
Beheer i
Maurice LemonnterlMn 8S,
Brussel 1. - Tel. : 11.88.18
AUe klftchten voor niet ontvangen van blad op dit adree.
Jaarabonnement : 900 ir.
Halflaarlijks : 170 fr.
Driemaandelijks : 06 fr,
Al>onnement buitenlaDd t
480 tt.
Steunabonnement : 8S0 fr.
(minmum)
Losse nummers : 8 fr.
Alle stortingen roor het blad
op
postrekening :
ITll.W,
«WIJ» Vlaams-nationaal week'
blad.
Verantw. «itg. Mr. f, Tan der
Eist, Beizegemslr. HO, Brue. 11.
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Alle bestuursleden der vijf afdelingen moeten aanwezig zijn. Alle
leden en sinipatizanten uit het kanton worden vriendelijk uitgenodigd.

bewegi
BRABANT
Brussel
STAD ZONDER HART
Na de zware kiesstrijd moet er
0])nieuw aandacht besteed worden
aan sociaal dienstbetoon. Te Brussel willen wij dit onder een dubbel
aspekt zien. Er is de technische
kant van de zaak : hulp aan on/e
mensen op administratief vlak r.oals de regeling van pensioenen, kindervergoedingen, eerherstel, enz.
Daarnaast staat een even dringend
menselijk probleem : hulp aan ouden van dagen. Hiervoor doen wij
een beroep op onze jonge mensen;
zij kimnen hun vlaamse oudere
vrienden helpen o.m. door het verrichten van boodschappen, hulp in
de huishouding en vele andere taken. Dit is geen spektakulair plaken kalkwerk, maar het draagt ertoe bij Brussel, stad zonder gezicht
een hart te geven Wie wil kan aan
deze aktie van de Goede Daad meedoen. Naam en adres opgeven aan
Fons Stroobants, café « Uilenspiegel », Pletinckxstraat 38 t e Brussel 1, tel. : 12.13.74.
FINANCIËLE MOBILIZATIE
De afdelingsbesturen worden verzocht de beloofde bijdragen zo vlug
mogelijk te storten op PRK 8G34.5i)
van Volksunie VZW arr. Brussel
te Brussel Deze bedragen worden
gevoegd bij de klassering per gemeente.
Abonnenten, leden en simpatizan
ten die hun gemeente en hun afdeling een betere plaats willen zien
bekleden en vooral het arrondissement de nodige verkiezingsfondsen
willen bezorgen, storten op prk.
8634 50 van Volksunie vzw. arr.
Brus,sel te Brussel.
DIENSTBETOON
Volksvertegenwoordiger dr. E.
Delacq is te Brussel alle werkdagen
tijdens de normale kantooruren l>ereikbaar in het Internationaal Centrum Rogier, n r 19<M, tel. 183082.
's Dinsdags is hij daarenboven ook
tussen 18 en 20 uur daar bereikbaar.
MEDEDELINGEN
VAN HET
ARRONDISSEMENTSBESTUUR
1. Het
arrondissementsbestiiur
dringt erop aan opdat de hernieuwing van de leden voor lÜbS zo
spoedig mogelijk zou geregeld worden Ledenlijst aan de arr sekretaris, lidgelden op de P R . van het
arrondissement Brussel, ni S(i.34.'J0.
2. Bestuursverkiezingen. De verkiezingen van de nieuwe aftlelings
besturen alsnwde de ledenhemieuwing waarvan hoger sprake moeten volledig afgehandeld zijn einde
mei
3 iS'a de onderbreking van de
kiesperiode wordt de reeks dei
kantonnale vergaderingen opnieuw
verder gezet, en wel voor volgende
kantons : Halle op 3-5, Schaarbeek
op 9-5, Vilvoorde op 1(v5, Anderlecht op 30-5, St. .ians-Molenbeek
op 6-6, Asse op 13-6 en St. Kwintens-Lennik op 20-6 Richtlijnen
volgen via on/.e kantonnale gevolmachtigden

St Jans-Molenbeek

'H\) Kapelie-op-den- !as
Nieuvvenrode 9^ t. h.
21) Ternat 94 t. h.
Asse 94 t. h.
2.^) Za\'entem-Nosse gem 83 t. h.
24J Goaik 71 t. h.
Hoeilaart 71 t. h.
26) Kanijienh -Berg- Buken 65 t. h
27) Meise-Wolverlem 64 t, h.
28) Schepdaal 62 t. h.
Elewijt-Kppegem-Weerde
Zenist 62 t. h
30) Zellik-Gr.-Bijga; rden 57 t. h.
31) Hofslade-Muizer 54 t. h.
32) Dworp 53 t. h.
i?,) Opwijk 50 t. h.
34) Halle 47 t. h.
'
35) Herfelingen-Kester
Leerbeek 46 t. h.
36) St.-Pielers-Leeuw 39 t. h.
37) lx)nderzeel 35 t h.
38) L'kkel-\'orst-St.- Gillis 34 t. h.
39) Ex ere 29 t. h.
40) H a m m e 28 t. h
41) Vilvoorde 25 t. h.
42) Machelen 22 t. h.
43) Alsemberg-Rode 16 t. h.
Oudergem 16 t. h.
45) Drogenbos-Linkeljeek
Ruisbroek 11 t. h.
46) Mollem 10 t. h.
47) Eisene 6 t. h.
Schaarbeek 6 t. h.
49) Watermaal-Bosv oorde 2 t. h.
St,-K.-Louibeek 2 t. h:
51) Overijse t t. h.

Schaarbeek
DANK
Het arrondissementsbestuur en
het afdelingsbestuur
Schaarbeek
danken langs deze weg de uittredende afdelingsvoorzitter, de heer
André Kegels, voor zijn degelijke
werking.

Haren
WELDRA
NIEUWE AFDELING
Ook hier krijgt de \ olksunie vaste voet. Pas gestart sedert januari
heeft de kern Haren degelijk werk
xeiTicht bij de voorbije kiesstrijd
Wat meer is de ledenwerving schiet
aardig op. Weldra krijgt ook Haren een stevige Volksunie-afdeling.
V\'ie hierover meer inlichtingen wil
kan terecht bij de wn. voorzitter
aldaar de h. Valeer Maes, Verdunstraat 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 Egniont. Dorpsstraat Orkest Waltra
Philips.

Lennik - Halle
OVERWINNINGSBAL
Op voorstel der afdeling Leerbeek-Kester-Herlelingen werd voor
zaterdag 1 juni a.s. in « 't .lagershof » te Kester, een overwinningsba! gepland, in samenwerking met
de afdelingen der beide kantons.
Onze gekozenen voor Kamer, Senaat en Provincie, van het arrondissement worden er op uitgenodigd.

Brussel - Halle - Vilvoorde
DEFINITIEVE FINANCIËLE
MOBILIZATIETOESTAND
30-4-S8
1) St.-M.-Bodegem 54.5 t h.
2) .Molenbeek 5(X5 l. h.
3) .lette 356 t. h
4) Klingen 34'J t. h.
5) Beersel 240 t. h.
6) K.raaineni-Wez.-Oppem
Sterrebeek
St.-Stevens-Woluwe 219 l h
7) St. Kw.-l^nnik 21Ü t. h.
8) Dilbeek-lUerbeek 208 l h.
y) St -.loost-Ktterbeek
St.-Pieters Woliiw e
St,-Lambrethts N\ohi«e 1()8
t. h.
Strmnbeek 168 i h.
11) («riiiilx-rgen 167 t h.
12» H.nderlecht 148 t h.
13) VVemmel 124 t. h.
14) Brussel r23 t. h.
15) («anslioren-Koekelljerg 119 t. h
1(>) St.-Ag.-Berchem 115 t h.
17' Diegein 108 t h.
IS; Steenokkerzeel
.\edcrokker/.eel 105 i. h.
1') Issen;-HekelgemFerallenc tOI t. b

Rode - Beersel - Ukkel
OVERWINNINGSBAL
Deze drie afdelingen beleggen op
zaterdag 25 nier a s . hun overwinningshal te Alsemberg, in de zaal
« De Zwaan », Pastoor Bolsstraat,
te 20 uur 30. Orkest Stan Philips.
Iedereen welkom.

Schaarbeek
GESt'REKSAVONDEN
Ook na de verkiezingen staan onze mandatarissen erop hun kiezers
te blijven \oorlichten. De reeks
kantonnale gesi)reksavonden, initiatief van dr. Vic Anciaux, wordt
verder gezet. Voor het kanton
Scluiarbeek heeft de volgende bijeenkomst plaats op donderdag 9
mei in herberg a. Bij Paucken o.
Vilvoordelaan 60 te Zaveutem. U
kent er kennis maken met onze
verkozenen. Tot U spreken Tlieo
Paiiwels, provincieraadslid voor het
kanton Schaarbeek en volksvert. dr.
N ie Anciaux.

BESTUURSVERKIEZINGEN
Kandidaturen voor 15 mei op te
.sturen ruiar de kanton-gevolm. Deberlangecr, Leopold 1 straat 354,
Jetle.

Vilvoorde
W E R K O P DE PLANK
1. Le<lenhernieuwing ; de afdelingen Weerde en Vilvoorde hebben
reeds de ledenhernieuwing 1968
achter de rug. De afdelingen Machelen, Hofstade en Kampenhout
zouden moeten volgen nog voor 31
mei a.s.
2. Bestuursverkiezingen
: Vilvoorde hield zijn bestuurs\erkiezingen. \'oor Weerde is eveneens
reeds een
datum
voorzien. Wij
wachten op de drie andere afdelingen.
3. Te Machelen houdt de plaatselijke afdeling haar Lentebal op zaterdag 11 mei a.s.
De afdelingen, van het kanton
worden hierop talrijk verwacht.
4. Weldra be.schikt het kanton
o\ er een eigen kolpoi tageploeg. De
\eranl\voordeliike hiervoor is onze
vriend Jan Loos, Drieslaan 163, te
Ei)i)egeni.
Noor ineer inlichtingen kan men
bij liem terecht.
5. Nog telt het kanton enkele onbewerkte gemeenten. Hieraan verhelpen is zeker één der belangrijkste taken van onze 5 afdelingen.
Zemst en Elewijt zullen, nog voor
het groot verlof, stevig aangepakt
worden door de afdeling Weerde.
Kolporlages en bussen van pamfletten staan nu reeds op de agenda
van deze afdeling. InHchtingen bij
de afdelingsvoorzitter, Guido Vanderstraeten, Ti>ekoni.ststraat 8 te
Weerde, of bij J a n Loos, adres
hierbo\en.

OOST-YUANDEREN
Aalst
CENTRUM VOOR
DIENSTBETOON
Volksunie-afdelingen
welke een
zitdag wensen te beleggen voor het
invullen van belastingsfornuilieren
(e.a. problemen), stellen zich in
verbinding met het sekretariaat van
het Centrum voor Dienstbetoon,
p-a Willy Cobbaut, Dorp 33, Baardegem (tel. 052-33452).
Wij leveren de huis aan huis te
bussen omzendbrieven en spreken
af met een mandataris en-of met
een medewerker van het Centrum.
STUDIE- EN
DOKUMENTATIECENTRUM
Personen die in het bezit zijn
van per bus getelde verkiezingsuitslagen, gelieven zich in verbinding
te stellen met Willy Cobbaut, Dorp
33, Baardegem Tel. 052-35452. Deze gege\ens zijn zeer belangrijk
voor het korrigeren van de analize
der verkiezingsuitslagen en van de
percenten-tabel per gemeente die
door het Studie-centrum van het
arrondissement is opgesteld.
DOKUMENTATIE
SOCIAAL DIENSTBETOON
Een beperkte voorraad brosjures
over het huidig sociaal statuut van
de zelfstandigen is beschikbaar op
het sekretariaat van het arrondissementeel Centrum voor Dienstbetoon. Een eenvoudige aanvraag volstaat en is te richten aan Willy
Cobbaut, Dorp 33, Baardegem.
Postzegel van 2 fr. voor verzendingskosten bijvoegen a u b .

MOEDERFEEST
Zondag 19 mei zaal Animo om 20
uur moederkensfeest ingericht door
de VI. Nationale Vrouwenbond en
uitgesteld Paasfeestje \oor de kinderen onzer leden. Animator : Karel Redant. Zang en muziek I
NAAR A N T W E R P E N
Zondag 26 mei : overwinningsbet6ging te Antwerjien en bijwonen
VI. Nat. Zangfeest. Erembodegem
zal zorgen voor een sterke afvaardiging !
Speciale omzendbrieven over al
deze aktiviteiten zullen verzonden
«orden.

Gent
VOLKSUNIEJONGEREN
De vujokelder blijft elke zaterdagavond vanaf 20 uur toegankelijk en biedt iedereen de gelegenheid om met iedereen kennis (e
maken. Nieuwe leden en sinipatizanten weten dus waarheen.
NAAR

ANTWERPEN

VI. N. Zangfeest op zondag 26
mei;
autobusreis inschrijven Rubenshof, Borluutstr. 13. Prijs 60 fr.
fooi inbegrepen. Vertrek om 8 uur.

Kerksken
SOCIAAL DIENSTBETOON
Urbain De Grave houdt zitdag
voor sociaal dienstbetoon te Kerksken elke 4de zaterdag van de
m a a n d te 15 uur ten huize van
Edw. De Kegel, Berg 112, te Kerksken.

Meorsel
SOCIAAL DIENSTBETOON
Vandaag, zaterdagnamiddag 4
mei, te 15 uur, houden provincieraadslid J a n Caudron en gemeenteraadslid Frans De Brul (Aalst) zich
ter beschikking in café Capet, Dorp
te Moorsel voor het invullen van
L'w belastingsbrieven.
Vanzelfsprekend mogen ook andere moeilijkheden voorgelegd worden.

St Niklaas
KOLPORTAGE
Met het oog op het stichten van
een afdeling in de gemeenten Belsele en Sinaal wordt morgen zondag 5 mei aldaar gekolporteerd.
Samenkomst om 9 uur 15 aan
café De Engel alhier.

Waarschoot
VLAAMSE VRIENDENKRING
O p 19 mei bezoeken we, samen
met het Sint-Lutgardiskoor, de nationale plantentuin te Meise. De
bus vertrekt aan de kring te 9 uur.
Terug rond 19 uur.
Zondag 26 mei : Vlaams Nationaal Zangfeest te Antwerpen.
120 fr. zitplaats inbegrepen. De
bus vertrekt op het Dorp te 9 luir
30.
Voor beide reizen : plaatsbespreking : A. Van Holderbeke, Stationsstraat 6, Waarschoot, tel. 773378.

Wondelgem
OVERWINNINGSBAL
Na het harde werk van de verkiezingsperiode, was het voor iedere helper een ware triomidag, toen
de di\erse cijfers binnenkwamen.
Ons eigen kanton bracht ongeveer
3000 stemmen méér op dan de vorige verkiezing. De afdeling heeft
hierin het leeuwenaandeel verworven.
Na de inspanning volgt ont.spanning. Daarom nodigen wij alle
vlaamse vrienden uit op het groot
overwinningsbal der afdeling op heden zaterdag 4 mei om 21 uur in
de zaal Berten Rodenbach, Gentse
stwg., 133, te Wondelgem, met een
echt \ l a a m s orkest. Iedereen welkom.

Astene
BESTUURSVERKIEZINGEN
Op 24 mei a.s. te 20 uur in gasthof D'Hulhaege te Delnze algemene
ledenvergadering met
verkiezing
van een nieuw plaatselijk bestuur.
Kandidaturen aangeven op de
hiernavolgende adressen voor 20
mei a s . : R. Ryckbosch, Driesstr.
36, Petegem-Leie, tel. 762179 en L.
Goessens, Achterstraat 141, Astene,
tel. 761807.

Erembodegem
LEDENVERGADERING
Vrijdag 17 mei zaal Animo om
20 uur algemene ledenvergadering,
verslag werking, bestuiirsverkiezing
en gezellig samenzijn.

Kortrijk
OVERWINNINGSBAL
Een onbeschrijflijke, entoeziaste
atmosfeer. iVluziek, bier : écht
vlaams. Huldiging en
bloemen
\oor de verkozenen.
Eindelijk heeft Kortrijk een senator, een volksvertegenwoordiger
en twee provincieraadsleden. Hulde en dank vanwege de verkozx'iiea
aan de kiezers, medekandidaten,
propagandisten, plakkers, deelnemers aan antokaravanen,
kolporteurs en duizend andere medewerkers, waarvan de heer
Roger
Plancke als organizatieverantwoordelijke het leeuwenaandeel wegdroeg en de propagandisten personifieerde.
Terecht werd hij gehuldigd en
werd zijn echtgenote in de bloemen gezet.
Iedereen was blij om de \ r e u g d e
\ a n iedereen. Het was een heuglijk
knalfeest.
Maar nu weer ernst : wij ploegen
en zwoegen voort en oogsten nog
veel meer bij de volgende verkiezingen. U ploegt toch m e e ? Deel
het dan even mee in ons lokaal
1302, A. Reynaertstraat 9, te Kortrijk. U doet het zeker bij ons in
de Volksunie.

Ledegem - Dadizele
LIDMAATSCHAP
EN
ABONNEMENTEN
Wacht niet tot men U komt opzoeken maar treeilt spontaan toe,
zo helpt U ons bij de verdere uitbouw van de afdeling. Stuur n a a m ,
voornaam, adres, geboortedatum en
50 fr. naar onderstaand adres, en
enkele dagen later ontvangt U d e
lidkaart bij U thuis. Ook wie ons
streekblad « Kijk Nieuw » nog niet
ontving laat ons Uw adres weten
wij bezorgen het U. Een a b o n n e ment op ons weekblad <t Wij s (aangepast) per jaar 300 fr., halfjaarlijks
170 fr. en per kwartaal 95 fr. O o k
aan huisbestelling voor degene die
het wen.st wordt gedaan.
STEUNFONDS
In de roes van de overwinninj?
mogen wij onze aldelingskas niet
vergeten. Wij hebben door de zware kiesstrijd een paar schulden gem a a k t en willen die zo snel mogelijk delgen. Kan er bij onze vrienden nog iets af ? Wij drinken een
glaasje en roken een sigaartje niinder en storten mild onze penning
op P.R. 5004.16 van Hendrik Vandenberghe, Fabriekslaan 20, Ledegem (met vermelding Kiesfonds).

Menen
BESTUURSVERGADERING
Het afdelingsbestuur in vergadering bijeen op 24.4 onderzocht de
mogelijkheid tot het openen van in
lokaal, wellicht in de Rijselsestraat.
Teneinde de volgende verkiezingen
nog vlotter te organizeren werden
de begane fouten der voorbije kiesstrijd onder de loup genomen. O o k
zal eerlang 'n ledenvergadering
doorgaan, waarin 'n konkreet aktieplan voor verdere werking zal uitgestippeld worden, o.a. de verkiezing van een nieuw afdelingsbestuur,
GEBOORTE
Hartelijke gelukwensen aan onze
leden, d h r en mev. Herwig Ghijselen Van Laere bij de geboorte van
hun 8ste spruit, (Seertje genaamd.
GELUKWENSEIN
Sturen wij ook naar het bestunr
en de ploeg van S.C. Menen, kampioen in bevordering A. Door de
Volksunie afdeling Menen werd de
ploeg bedacht inet 'n gelukwensen
telegram en 'n mooie bloemenkrans.
Wij wensen Sporting een goede
vaart toe in de nieuwe klasse !

medegedeeld
16de MEIBOOMPLANTING
TE O L.V. LOMBEE

WEST-VLAANDEREN
Assebroek
JAARDIENST
O p zaterdag 11 mei a.s. wordt
om 18 uur namens de V.U.-afdeling Assebroek een jaardienst opgedragen in de nieuwe kerk Maria
Assumpta te Assebroek, ter nagedachtenis van de overleden V.Uleden van onze gemeente, in bijzonder van wijlen de heren Mare Steel,
Willy Crevits en Gerard Masyn.
alle leden worden vriendelijk verzocht, dez^e herdenkingsdienst te
willen bijwonen.

Dit jaar vindt de meiboomplanling plaats op morgen zondag 5
mei in de aloude afspanning a De
Kr(x)n ».
P r o g r a m m a : 10 uur hoogmis,
waarna vrije wandeltijd en eten;
15 tuir kampspelen; 15 uur 30 inhalen van den meiboom; 16 u u r
verbranding van de winter en planting van de mei.
Daarna gemeenschapsdansen tot
18 uur en avondmaal.
19 uur 30 mei-a\ond, met medewerking van de plaatselijke Skifllegroep, het Ninoofs gemengd zangkoor, « de Kegelaar », de « Gilde
Sinte Barbelen » en zanger Hugo
Raspoet.

wu
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Wf'e het zag was akkoord^
de mooiste yerkaveling in Limburg

Een Koninklijke verblijfplaats.••.

W i e houdt niet van zuivere lucht, landelijke rust en de verre horizonten. Een ongerepte natuur, een lieflijk glooiend landschap onv
manteld door eindeloze pijnbossen en zilverberk. Grandioos uitzicht over de oetervallei.
y}^^ .^*^ Genk— gemakkelijk bereikbaar langs de Boudewijnsnelweg... Opoeteren een uniek landschap met kristalklare vijvers, rivieren, watermolens, dennen en bossen...

^3ïi

N j E U W I C H E I D : EEN LANDELIJK RESIDENTIEPARK, schoner dan elders en wilder dan de stoutste dromen; vrijer en rustiger

dan waar ook ! ! ! Een park van 12 ha 75 a, waarvan 26.764 m' in ge meenschappelijke bossen en wegen, 42 privatieve percelen van 1.875
tot 2.800 m' voor villabouw, elk. min. 40 m breedte. Om het landelijk karakter te bewaren, bevat het wegengedeelte nooit rechte stukken welke de 100 m overtreffen en is de wegenis aldus ontworpen dat de max. helling nooit 8,5% overschrijdt.
PRIJZEN : vanaf 250.000 F.
• -^,^ - R 9 ^ A ' ^ , ^""^^ slechts 750.000 F te Meeuwen. 2,5 ha, prachtige natuur met vïs-.roeT-' 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 V A K A N T I E !!!
STEEDS IETS SPECIAALS IN ELKE PROVINCIE :
te Antwerpen
ie Gent
/C Leuven

duizende voordelige bouwgronden te Brasschaat, Ekeren, Zoersel, Edegem, Mortsel, Aartselaar, Kontich, Mariaburg,
V/ijnegem, Deurne, Schoten, enz...
residentiële villagronden in het prachtige "Prinsenhof" te Drongen, op enkele stappen van kerk van Mariakerke. Verder 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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BRASSER ZIET I MEI
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Hij was een der veertigduizend
Spanjaarden van Bruselas, de grote
europese hoofdstad, waar de vreemdelingen slecht Frans leren maar
hun paella of kouskous voor geen
geld ter wereld willen ruilen met
de frites. Koolzwarte ogen in een
bruin gezicht dat sterk afstak tegen
de grijze sneeuw van deze winter.
Ik leerde hem kennen op de bus :
hij stond altijd te hangen en ik ook.
De kennismaking begon door het
gedrum van de doorstromende busklanten, die doorschoven op een
frans bevel van de marokkaanse
ontvanger. Hij trapte mij op de
teen en een dag later stootte ik zijn
tas omver. Het ene bracht het ander mee en Manuel Cobos uit Figueras scheen al een aardig mondje
Frans te kunnen radbraken. We
radbraakten de zoete taal van Marianne allebei even virtuozelijk. Hij
zei me, verheugd te zijn eindelijk
een « flamengo » te ontmoeten en
het kostte me veel moeite om hem
aan het verstand te brengen dat de
Vlamingen niet de uitvinders zijn
van de Flamenco en overigens fel
verdeeld zijn over de stierengevechten. Daar kon hij met zijn verstand
niet bij, want zei hij, overigens zijn
jullie Belgen ook toch maar hardgekookte uitbuiters van vreemde
arbeiders en moeten wij hier alle
vuile karweitjes opknappen, waarvoor jullie de neus ophalen.
Op een avond miste hij zijn bus
en ik mijn trein en gingen we een
glas hete wijn slurpen aan het Zuid.
Bij Pedro uit Burgos, die Carlos
Quinto boven zijn toog had hangen.
« Vn gran hidalgo y un roi comme
ea, senor ». Daar zaten we dan, de
afstammelingen van de geuzen en

LOUTER TOEVAL
de spanjolen, broederlijk verenigd
onder de laars van de Brusselaar.
Wisten we het nog dat we eens met
het musket tegenover mekaar hadden gestaan in de witte vlakten van
Vlaanderen of aan de bevroren
kreken en rivieren in het Noorden?
Dat fanatieke monniken verschanst
achter de piketten en de hellebaarden van Alva's soldaten achtergebleven geuzen hadden doen vierendelen en verbranden in naam van
het Heilig Geloof en van Felipe
Dos ? We verbeeldden ons de trotse
Spanjolen doch zoals ik Manuel had
zien lopen, ineengekrompen en
kouwelijk, moesten ook zijn voorgangers gelopen hebben in het
vijandige land van bos- en watergeuzen of in de koude, vreemde paleizen van Brussel.
Manuel vertelde dat hij in een
grote garage werkte en de hele dag
met een grote stofzuiger rondketste.
Pedro kende Pedro Paolo Rubens
en zelfs Bruegèl « un gran pintor ».

Hij diepte een map achter zijn toog
op en toonde ons reprodukties van
Rubens, Van Dyck, Il Tintoretto en
vele anderen. De spaanse bewaarde hij voor het laatst. Bij het portret van een spaanse grande door
El Greco zei Manuel « Net mijn
grootvader, die had ook zulk een
lang gezicht ». Hij zweeg even en
zei als uit een droom ontwakend
« Weet je, Juan, lang voor ik hier
kwam heb ik zekere straten en
pleinen van Bruselas gezien ». « In
de prospektussen natuurlijk » zei
ik entoeziast ». « Nee in tnijn dromen ». Ik lachte luid maar niemand
lachte mee, ook de vreemdeling
niet, die zich bij ons groepje had
gevoegd en wieus zware stem zei
« Daar valt niet mee te lachen,
geuzenafstammeling, dat is geen
zaak om gekheid mee te (naken ».
Waar had ik dit smalle
met de trotse, donkere ogen
zien ? Het gesprek stokte,
taalden en togen naar het

gezicht
nog gewe bestation.

« Is dat echt waar, van die dromen ? ». « Zeker, amigo, zeker, zo
waar ik hier loop, het is alsof ik
hier vroeger nog geweest ben ».
Ik zat er maar op te piekeren in
de trein. Ook de vreemdeling doemde op uit de inktzwarte duisternis
van de polders die voorbijvlogen.
Waar had ik die vent nog gezien ?
Manuel en Pedro bleken heel wat
af te weten van onze geschiedenis
en de verhoudingen te Brussel. Af
en toe zaten we samen in de spaanse herberg en zag ik er de vreemdeling terug. De man was helemaal
niet spraakzaam, zonderde zich af,
dronk zijn spaanse wijn en verdween even plechtstatig als hij gekomen was. Net een spook. Niemand wist wat hij deed, iedereen
keek hem na met vraagtekens en
wantrouwen.
Op een lente-avond wandelde ik
met mijn vriend in de stad. Hij
had me uitgenodigd bij hem thuis,
het waren allemaal vriendelijke
mensen en ik moest die dagen toch
in Brussel blijven. Voor het standbeeld van de graven Egmont en
Hoorn stond de vreemdeling. Pal en
starend naar de twee gestalten. Het
was een vreemd gezicht die lange,
zwarte gestalte in de beginnende
schemering. We bleven kijken, de
man moest 't gevoeld hebben, want
plots draaide hij zich om en kwam
met grote stappen op ons toe. « Jullie hoeven niet over me te roddelen
in de herberg, ik-ben een eerlijk
man, ik ben de kamerdienaar van de
familie d'Egmont en mijn naam is
Al va ».
D.R.

