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naar de krachtproef ? 
(donderdag) De Senaat wil 

dus woensdag de algemene 
bespreking aanvat ten van 
het wetsontwerp op de cul
turele autonomie. Dit wordt 
dan een eerste krachtproef 
voor de regering : voor dit 
ontwerp is immers een 2/3e 
meerderheid nodig én de 
meerderheid in elke taal
groep. Die 2/3e meerderheid 
hebben de regeringsparti jen 
niet in de Senaat (zij zijn er 
nog verder van in de Ka
mer) zodat het ontwerp zon
der de rechtstreekse of on
rechtstreekse steun van een 
deel van de oppositie er niet 
doorkomt. Toch schijnt de 
BSP-co-voorzitter Van Eyn-
de op een krachtproef aan te 
sturen, zoals hij zelf zegt : 
om elektorale redenen. 

Hoe liggen de kaar ten ? 
Het FDF-RW en de commu
nisten lieten al weten dat zij 
zullen tegenstemmen. Ook 
de PVV-PLP zal neen stem
men, tenzij de regering toch 
zou instemmen met het libe
rale eisenpakket zoals het 
verwoord staat in de open 
brief van de h. Descamps 
aan eerste-minister Eyskens. 
De liberalen willen een glo
baal akkoord vóór het einde 
van deze legislatuur over 
het ontwerp inzake agglome
raties en federaties van ge
meenten, de « vrijheid van 
het gezinshoofd op 1 septem
ber, de indeling van het 
land in drie gewesten met 
verkozen raden (art. 107 
qua ter ) , het speciaal s ta tuut 
voor de Voerstreek, de pro
portionele vertegenwoordi
ging in de agglomeratiebe-
sturen « zonder beperking » 

en het afsluiten van een cul-
tuurpakt . Maar voor de CVP 
zitten daar enkele moeilijk 
te slikken punten in, zo 
dicht bij nieuwe parlements
verkiezingen. En de unitaris-
ten in de BSP- en CVP-lei-
dingen voelen in feite bi t ter 
weinig voor de drie gewes
ten. Het eisenpakket van de 
liberalen is zo omvangrijk 
dat men in politieke kringen 
de indruk heeft dat zij daar
in een middel zoeken om de 
goedkeuring der autonomie 
te ontlopen om de eigen in
terne verdeeldheid te kun
nen verdoezelen. 

Wat de Franstalige Brus
selse socialisten zullen doen 
blijft voorlopig nog een 
vraagteken. 
Jos Van Eynde en sommige 
andere politieke commenta
toren schijnen het normaal 
te vinden dat de regering 
moet kunnen rekenen op de 
steun van de « onbezoldigde 
hulptroepen » van de Volks
unie om haar uit het zelfge
breide warrelnet t e halen. 
Maar nooit is de eerste-mi
nister te vinden geweest 
voor een ernstig overleg 
met de Volksunie en door de 
leiders van de CVP. de BSP 
en de PVV werd elk alge
meen Vlaams overleg over 
de grondwetsaangelegenhe-
den steeds afgewezen. In 
de meerderheidspart i jen gaf 
men exclusief de voorkeur 
aan de liberalen voor «over
leg », wat het ook mocht 
kosten aan Vlaanderen. Met 
de gevolgen van die eenzij
dige houding worden de he
ren nu geconfronteerd. 

Paul Martens 

morgen 
scheert men gratis 

(pm) De Franstaligen in dit land hebben er het handje van 
weg om luidkeels te schreeuwen, om de verongelijkte, de marte-
la,ar uit te hangen. Zij zijn de eeuwig geminoriseerden in deze 
door Vlamingen overheerste staat. En steeds weer laten de opge
schrikte brave Vlamingen zich aan dat doorzichtige spelletje van
gen. Zij houden van hun rust, en hebben daar blijkbaar veel geld 
voor over. Precies daarom is het de frankofonen te doen, om geld. 

Wie deze week bijvoorbeeld de PSC-er Humblet in de Kamer 
bezig hoorde tijdens de bespreking van de begroting van Econo
mische Zaken, moest de stellige indruk krijgen dat Wallonië steeds 
en op elk gebied het stiefkind van de rekening is. Dat de Walen 
elke kans op een voorspoedige economische ontwikkeling hard
vochtig wordt geweigerd door die egoïstische Vlamingen die de 
regering domineren .. 

beproefde taktiek 

Uit jarenlange ondervinding 
weten de verwende kinderen 
van het Belgische staatshuis-
houden dat je zéér veel moet 
vragen wil je uiteindelijk ook 
véél krijgen. En onder deze re
gering Eyskens hebben zij deze 
beproefde taktiek biezonder 
succesvol toegepast. 

Het is begonnen met de 
Waalse eis tot paritaire, dit is 
gelijke verdeling van middelen 
en machtsposities tussen Vlaan
deren en Wallonië. 

Dat de Walen slechts iets 
meer dan 1/3 van de Belgische 
bevolking uitmaken, daar werd 
om de lieve (unitaire) vrede 
maar luchtig overheen gestapt. 
De Vlamingen moesten een 
breed gebaar van welwillend 
begrijpen stellen ten opzichte 
van het m moeilijkheden ver
kerend Walloniè, zo heette het. 
En de Vlai.angen (uit de reg©~-
ringspartijen) deden het nog 
ook, m afwachting dat « ob
jectieve criteria » voor een juis
tere verdeelsleutel zouden zor
gen. Die pariteit, dat was 
slechts een « voorlopige » toe
geving 

Maar die voorlopigheid duurt 
nu al ruim drie jaar. En hoe 
de « pariteit » ondertussen in 
de praktijk werd toegepast 
bleek deze week nog uit het 
antwoord van minister Cools 
op een preciese vraag van se
nator Jorissen. De « geminori-
seerde » Walen kregen in toe
passing de expansiewetten tus
sen het tweede semester van 
1968 en het eerste trimester van 
1971 ruim 8 miljard toegewor

pen. De Vlamingen iets meer 
dan 7 miljard. Dat is dan de 
« pariteit » zoals Eyskens en 
zijn ploegmaats die opvatten. 

pariteit onhoudbaar... 

Maar er komt opnieuw be
weging in de dingen. Iedereen 
is het er momenteel over eens 
dat die paritaire verdeelwijze 
onhoudbaar is. Maar dat is dan 
ook het enige waarover Vla
mingen en Walen het eens zijn! 
Zoals steeds zijn het onze zui
delijke broeders die het offen
sief hebben ingezet ter veran
dering van de bestaande toe
stand. De Luikse en andere 
Waalse vrienden van mijnheer 
Cools vinden dat die pariteit 
niet volstaat om Wallonië de 
kansen te geven waarop het 
recht heeft. Zij willen mets 
minder dan 90 ',1 van de regio
nale staatshulp, aangezien 
Wallonië die nodig heeft en 
Vlaanderen niet. « Je geeft toch 
geen vitaminen en antibiotica 
aan een gezonde, nietwaar » zo 
betoogde de achtbare heer 
Humblet. Welnu, m zijn ogen 
is Vlaanderen die gezonde. In 
Vlaanderen gaat volgens hem 
alles vanzelf, economisch om 
het best. 

Nu kan je eens de schouders 
ophalen voor dergelijke plei
dooien voor de eigen porte-
monnaie, maar minitser Cools 
lacht daar niet mee. Hij vindt 
het allemaal hoge ernst. Van
daar zijn nogal opzienbarend 
voorstel tot afbakening van de 
ontwikkelingszones. 

morgen ! 

Jawel, die pari tei t is onhoud
baar zo zeggen het ook de Vla
mingen. En zelfs de toegewijde 
lijfeigenen van de regerings
partijen vinden dat de Walen 
toch wel wat overdrijven met 
hun eisen. In de Vlaamse kran
ten wordt de eis van de Econo
mische Raad voor Vlaanderen 
(60 % voor Vlaanderen 40 % 
voor Wallonië) redelijk en 
rechtvaardig genoemd. Er zijn 
zelfs goede argumenten voor 
een 70-30 verhouding in het 
voordeel van Vlaanderen. Vle-
rick stipte die goede redenen 
nog maar eens aan tijdens het 
Kamerdebat : 70 % van de 
Vlaamse bevolking heeft nog al
tijd een inkomen dat zowat 20 
% lager ligt dan het gemiddeld 
nationaal inkomen, en tegen 
1975 zal Vlaanderen 347.000 
mensen hebben die geen werk 
vinden in eigen streek... 

Maar de verdeling bleef in
middels toch maar «paritair»-. 
op-zijn-Eyskens. Ook de Vlaam
se CVP — die achter het stand
punt van de ERV heet te staan 
— keurde opnieuw de begro
ting van sieur Cools goed. Mi
nister Vlerick zette weliswaar 
een hoge borst op en voorspel
de dat « er volgend jaar van pa
ritaire verdeling geen sprake 
meer kan zijn». (Gebeurt het 
toch dan zal hij eruit trekken.. . 
Maar de Waalse minister voor 
Streekeconomie Delmotte liet 
al verstaan dat hii precies het
zelfde zal doen indien er aan 
de «pariteit» wordt geraakt. 
Het worden dus exalterende 
momenten. Volgend jaar ! 

Wil willen nog aannemen dat 
Vlerick het eerlijk meent wan
neer hii dit zegt — hoewel hij 
reeds vroeger de sterke knaap 
speelde om tenslotte m te bin
den — maar wat baat het dat 
Vlerick de dappere speelt als 
zijn partij , de CVP («schild en 
zwaard van Vlaanderen») het 
verder blijft «doen» zoals zij 
het nu al drie jaar doet ? 

In afwachting dat wij einde
lijk eens daden zien geloven 
wij dat zijn voorspelling moet 
opgevat worden als die belofte 
dat men «morgen» gratis 
scheert. Vlaams geld blijft im
mers het ciment van België's 
unitair bouwsel. En zolang de 
Houben's, de Leburton's en an
dere Van Eynde's nog wat in 
de pap te brokken hebben.. . 

ijierbedevaart 
De komende bedevaart is de vierenveertigste in de 
reeks die een halve eeuw geleden, op zondag 5 
september 1920, in het Westvlaamse Steenkerke be
gon — en die te Diksmuide door een van jaar tot 
j aar massaler geworden deelneming is uitgegroeid 
tot de grootste vredesmanifestatie in Europa en in 
de wereld. Zij die gehoopt hadden dat de bedevaart 
de tweede wereldoorlog niet zou overleven én zij 
die daartoe een technisch-volmaakte bijdrage heb
ben geleverd moeten nu vaststellen dat deze weide 
en dit mausoleum een dierbare plek blijven voor 
altijd. En dat de wonde, waaraan wij langzaam ge
nazen, juist door hun brutale tussenkomst werd 
opengehouden en weer ging bloeden. 
Toch is Diksmuide — géén naam in onze gewesten 
die zovele en zo verscheidene gevoelens wakker 
roept ! — géén plaats van revanche of zelfbeklag. 
Diksmuide is een tocht naar ons verleden, een pel
grimage in onze herinnering. Niet een onvruchtbaar 
terugplooien op dingen die voorbij zijn, maar een 
piëteitsvol heenbuigen over het offer dat hier werd 
begonnen en voltooid. Sommigen wensen dat de 
oude woorden van onze vertederingen en onze ver
nederingen zouden vervangen worden door meer 
recente en liefst buitenlandse varianten. Die lieden 
hebben een kort geheugen en maar weinig verbeel
ding. Want met de gedachte aan die éne oorlog-van
toen veroordelen wij alle oorlogen-van-thans, onder 
welke mooie voorwendsels, vermommingen, idealen 
en leuzen die ook worden gevoerd. (Leuzen en leu
gen, er is maar een letter verschil.) En in de ge
dachte aan onze doden-vrn-toen betrekken wij alle 
doden van thans, dat wil zeggen alle slachtoffers 
welke door de levenden, in een goedbedoelde po
ging tot waardering « helden » worden geheten. 
De bede-vaart was en is vrede-vaart, en zij zal dat 
altijd blijven : Nooit meer oorlog, No more war . 

Nie wieder Krieg, Plus jamais de guerre ! 
Diksmuide is (dus !) evenzeer gericht naar de toe
komst. Op de plaats waar destijds zovele jonge 
mensen de letterlijke vuurdoop hebben ondergaan, 
zijn zovelen sindsdien deelgenoten geworden aan 
een simbolische vuurdoop. Want in Diksmuide heb
ben zij sprankels opgevangen van Vlaamse weer
baarheid én werkzaamheid, in Diksmuide over
spoelde hen de hoge golf van Vlaamse geestdrift. 
Wie als kind met zijn ouders meekwam of als jon
geman met zijn jeugdbeweging heeft de weg naar 
Diksmuide nooit meer vergeten. De nieuwsgierigen 
werden overtuigden, de achterdochtigen werden 
boodschappers, de voorzichtigen werden strijders. 
Voorgoed getekenden van hun volk. Op de IJzer-
vlakte staat men als enkeling, maar is niemand al
leen ; hier is niemand overbodig, maar niemand 
« belangrijk ». Het stemt intussen wél tot bit terheid 
te konstateren hoe een gedeelte van de opinie-ma
kende kaste op een afstand blijft of een meesmui-
lende kommentaar levert die hun « volwassenheid » 
zou moeten bewijzen. Sommigen vrezen als de dood 
élk in Diksmuide gemanifesteerd ongenoegen ; an
deren schroeven het geringste incident op tot een 
blaam voor de inrichters. Er zijn er zelfs die in 
Diksmuide op klaarlichte dag spoken zien. Mogen 
wij voor de Vlaamse zelfstandigheidsgedachte (één 
der konstanten van onze bedevaarten !) evenveel 
begrip vragen als men in bovenvermelde milieus 
betoont voor (sommige) nationalismen elders in de 
wereld ? Mogen wij voor het offer van onze Vlaam
se doden ten minste de waardering verzoeken die 
zo geredelijk gegeven wordt aan de door een ge
stroomlijnde wereldopinie gepresenteerde slachtof
fers ? En zoveel aandacht voor een manifestatie 
van vele tienduizenden als voor méér bescheiden, 
maar méér gekleurde bijeenkomsten ? In dit ver
band gaat intussen onze dank naar ten minste twéé 
buitenlandse televisiezenders die over onze vorige 
bedevaart een eerlijk en evenwichtig verslag brach
ten van bijna een half uur. 

anton van wilderode 
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wii en gli 
vergeten ? 

Anderhalf jaar ligt de grote 
Limburgse staking achter de 
rag. Met blijkbaar weinig na
werking of na-interesse. Inder
daad, van de pocket « Dossier 
Limburg - De grote staking » 
is ongeveer de helft van de op
lage nog niet aan de man ge
bracht. Gebrek aan sociale be
langstelling ? 

Deze west^pocket legt noch
tans onweerlegbaar de Belgi
sche roofpolitiek bloot tegen
over Vlaanderen. Ze brengt de 
geschiedenis van 70 jaar kolo-
nizatie in Limburg en Vlaan
deren. Werkelijk onmisbaar. 
Een ontmaskering ook van alle 
verantwoordelijken. 

Indien u'deze pocket van de 
hand van Toon van Overstrae-
ten nog niet bezit, dan wordt 
het nu toch wel de hoogste tijd. 
150 blz. - slechts 80 fr. op prk. 
92.02.80 van de Vlaamse Vrien-
denn van de Westhoek, Mas-
kenslaan 33, De Panne (of on
der ondoorschijnende omslag). 

J.D. te De Panne 

voerstreek 

Het zou voor de CVP politie
ke zelfmoord betekenen, ter
wijl op vele punten het rege
ringsprogramma niet wordt na
geleefd, nu nog de taalgrens en 
de Voerstreek in opspraak te 
brengen. Bij de vorming van 
deze regering heeft de CVP 
trouwens formeel voorbehoud 
gemaakt voor een nieuwe rege
ling i.v.m. de Voerstreek. Ko-
men-Moeskroen werd (helaxis) 
diefinitief afgestaan aan Wal
lonië in ruil voor de Voerdor
pen ! De Voerstreek blijft dan 
ook definitief bij het Vlaamse 
land ! 

Na de sinds 1962 beloofde 

Vlaamse scholen voor Brussel, 
de beloofde toepassing van de 
taalwetten in leger, administra
tie, enz ! Na de uitschakeling 
van het Parlement en van de 
Vlaamse meerderheid : de in
voering van de onrechtvaardi
ge pariteit (en mi^ider) bij de 
kredietverdeling, en de gehei
me « Speciale miljardenhulp » 
aan sommige Waalse bedrijven, 
enz enz... zouden de Vlaamse 
ministers, senatoren en volks
vertegenwoordigers toch moe
ten beseffen dat geen enkele 
toegernng mag gedaan worden. 
Zij staan op de vooravond van 
de verkiezingen en verantwoor
ding is noodzakelijk ! 

Het Voerprobleem is geen 
taalprobleem ! Het Js een po-
litiek-sociale druk voor aller
hande Waalse eisen en kleine 
dorpspolitiek. Het is wraakroe-
pend die Vlaamse mensen (95 
Sr) te willen verfransen met 
Vlaamse hulp : hetgeen Luik 
gedurende meer dan 100 jaar 
niet kon ! 

Alleen Brussel en de duits-
talige Oostkantons komen in 
aanmerking voor een afzonder
lijk statuut ! 

M.J.B, te Moelingen 

eurotaai en pompidou 

Het Nederlands, gesproken in 
drie van de zes Euromar,Man
den, is één van de officiële 
werktalen van de Gemeen
schappelijke markt. Dit is een 
verworven recht, waaraan niet 
mag getornd worden. Er be
staat geen behoefte aan één 
gemeenschappelijke werktaal, 
want door één taal op te drin
gen wordt de goede verstand
houding in elk Europaland en 
tussen de Europalanden ernstig 
verstoord. 

Er kan trouwens nooit spra
ke zijn dat de toepassing van 
de Belgische taalwetten zou ge
hinderd worden terwille van 
de eenmaking van Europa. Eu
ropa is Amerika niet en heeft 
op kultureel gebied een volle
dig andere geschiedenis en 

groei gekend. Frankrijk zo min 
als enig ander Europaland zal 
aanvaarden dat de landstaal 
uitgeschakeld wordt. 

De enige oplossing is deze die 
thans geldt voor de Gemeen
schappelijke Markt, d.w.z. dat 
elke volgroeide taal der aange
sloten landen erkend wordt als 
werktaal. Nu zelfs het Latijn 
niet meer kon gehandhaa/fd 
worden als kerkelijke gemeen
schapstaai, is het evenmin rea
listisch bv. een nieuwe kunst
matige taal te willen uitroeien. 
Een bespreking over moderne 
ekonomische en andere proble
men lijkt in een dergelijke taal 
omnogelijk. 

Trouwens, Europa telt vol
doende tolken en vertalers die 
nuttig kunnen ingeschakeld 
worden. 

Ik heb als ambtenaar nu 
ruim dertig jaar ondervinding 
(o.a. wat het taalgebruik in de 
NAVO-diensten betreft) en het 
logische standpunt dat ik het 
recht en de plicht had mijn 
taal te gebruiken in mijn land, 
werd tenslotte door iedere 
partner aam)aard. 

De betrekkingen met deze 
zijn goed en mijn Waalse kol
lega's hebben ingezien dat op 
deze wijze ook met hen de bes
te verstandhouding kan groei
en. 

hl alle geval moeten loe ons 
hardnekkig blijven verzetten 
tegen Pompidou s pogingen om 
het Frans (of het Engels) als 
hoofdwerktaal op te dringen. 

J.E.T. te Vilvoorde 

diksmuide 4 juli 

Waren onze Vlaams-nationa-
le wederwaardigheden het lot 
van een zelfbewust volk (o.a. 
van Wallonië) dan werden de
ze politieke spannningen al 
lang beslist door het geweld 
(vb. ook Ieren, Basken, Cana
dees francofonië, enz). 

Een dergelijke krachtproef 
ten onzent zou thans terugslaan 
in de nare posities van de bei
de wereldoorlogen. Ons volk is 
daartoe niet rijp : het mist zelf

bewustzijn en « punch ». Zijn 
wij slampampers of eunuken ? 
Zijn wij vijgen of keien ? vroeg 
onlangs een lezer in dit blad 
(feb. 71). Een betekenisvolle 
vraag die inen schier niet durft 
te beantwoorden. 

Rest ons de kans van de par
lementaire overmacht, die (on
danks grendels en gezwendel) 
het land kan onregeerbaar ma
ken. Aan ons, alle wettelijke 
middelen aan te wenden die 
het gezond nationaal gevoel, 
kroonstuk van elke gezonde na
tie, aankweken en verstevigen 
kunnen. 

De politieke inzet van alle 
Vlaamsvoelende elementen, de 
opinievorming door onze 
Vlaamsgezinde pers, het natio
naal Zangfeest te Antwerpen, 
de massale bedevaart naar de 
IJzer, onze culturele en politie
ke verenigingen, onze strijd
organisaties enz. zijn daarom 
van een primordiaal belang 
om ons politiek zelfsbehoud te 
ondersteunen en te bevestigen. 

Op post ! Alle militanten en 
en sympatisanten te Diksmuide 
op de Vlaams-nationale hoog
dag van morgen zondag ! 

V.S. te Wetteren 

open brief aan 
vlaamse televisie 

De Vereniging van Vlaamse 
Leerkrachten protesteert met 
klem tegen de tii-uitzending 
van zaterdag 12 juni jl « Wip 
op wip af », waarin aan de heer 
R. De Coninck de gelegenheid 
werd gegeven een voorbijge
streefd standpunt te komen 
verdedigen. 

Voorbijgestreefd om volgen
de redenen : 1. Geen Vlaamse 
leerkracht die van zijn opvoe
dende taak bewust is, zal nog 
het « Vlaams » beschouwen als 
een taal die tegen het ABN 
kan worden opgesteld : 2. de 
openbare mening in Vlaande
ren erkent dat het algemene 
Nederlands de taal van haar 
gemeenschap is ; 3. de Belgi
sche wetgever en de uitvoeren

de macht zijn het daarmee 
eens ; 4. De BRT geeft Neder>-
landse uitzendingen ; 5. We 
hebben een ministerie van Ne
derlandse Cultuur. 

Op het tv-scherm van de 
BRT echter krijgt een man die 
Vlaams met een Gents accent 
spreekt de gelegenheid d« 
Vlaamse taal als wapen te ge
bruiken tegen de algemene taal 
van de Noord- en Zuidneder-
landse cultuurgemeenschap. 

Hij deed dit bovendien op 
een wijze die niet fair kan wor
den genoemd : 
1. De uitzending werd aange
kondigd als een gesprek tussen 
dialect en ABN. De heer De 
Coninck voerde op een bedrieg
lijke manier een derde element, 
zijn zgn. Vlaam,se taal in het 
debat binnen ; 2. hij deed dit 
op een demagogische manier, 
de gemakzucht strelend en 
goedkoop het echte algemeen 
Nederlands afbrekend door zich 
te beroepen op slordig taalge
bruik in Noord-Nederland ; 3, 
hij scheen er zich bewust van 
te zijn dat zijn persoonlijke 
taal bijzoyider slordig was ; 4. 
hij eerbiedigde het spreekrecht 
van zijn tegenspeler niet ; 5. 
hij maakte behendig gebruik 
van de klaarblijkelijke onbe
voegdheid van de moderator 
als gespreksleider. 

De Vereniging van Vlaamse 
Leerkrachten kan niet begrij
pen hoe het cultuurmedium dcct 
de naam « Nederlandse uitzen
dingen » draagt, door 'n uitzen
ding als de hier gewraakte zijn 
naam onteert en zijn bestaans
reden in vraag stelt. Tenzij ü 
televisie synoniem acht van 
loutere ontspanningsfabriek 
waar het woord cultuur in zijn 
volle betekenis taboe geworden 
is. 

Namens het hoofdbestuur 
van de VVL. 

J. Vandemeulebroucke. 

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

Uw betaald verlof, en het Zomerfestival bij SUCCES-KLEDINC I 

K i l E Y E R S LAAT ALLE PRIJZEN VALLEN T T f 

Duizenden koopjes aan alle afdelingen en SPECIAAL VOOR U en ENKEL op vertoon van deze adver
tentie van heden tot 15 AUGUSTUS 

30% KORTING op alle damesmantels — dames- en horenregenmantels — damestailleurs — 
jongenskostumen — meisjesmantels — broekpakken (Pantailleurs da
mes) — dameskleedjes boven de 1.000 F — damesensembles boven 
de 1.000 F. 

Hier hebt U enkele voorbeelden van de MEYERS « ESKAM-CADEAUPRIJZEN », dat loont de moeite, 
de rit naar Niel te doen. NU IS ER VEEL GELD TE SPAREN ! 

AARTSELAAR 

BAAN 1 bis 

RESTAURANT 
.LINDENBOS B O O M * 

ï ^ ^ ^ ^ ^ SPOORV'EG 

HEREN BLAZERS 
Alle maten 1.195 F 

NU 650 F 

HERENBROEKEN 
TERLENKA KATOEN 

250 F 

KINDERSHORTEN 
4 - 1 6 iaar 

45 F 

REKKEN UIT TE KIEZEN 
HERENKOSTUUMS 

waarde tot 3.995 F - NU aan 
1.750 F 

REK DAMESMANTELS 
waarde tot 2.995 F - NU aan 

1.250 F en 1.500 F 

TERLENKA/WOL 
HERENBROEKEN 

450 F 

HEREN-, DAMES- en 
KINDERPOLO'S en TUNIEKEN 

vanaf 99 F 

HANDTASSEN vanaf 
2 9 9 F 

HERENVESTEN 
aan 1/2 van DE PRijS 

DAMESKLEEDJES 
vanaf 169 F 

DAMESROKKEN 
TERLENKA/WOL 

NU 295 F 

HONDEROEN 
KINDERKLEEDJES 

aan CADEAUPRI|ZEN 

STATlESTR/^i 

bA^N 

St NIKLAAS 
*TEMSE 

BON VOOR WIJ-LEZERS DIE RECHT GEEFT OP EEN 
GRATIS LIDKAART VAN DE V.Z.W. MEYERS CLUB, 
EN DIE RECHT GEEFT VOOR ALLE AANKOPEN AAN 
FABRIEKSPRIJZEN. 

2 0 % KORTING boven de 1.000 F 
1 0 % KORTING beneden de 1.000 F 

Naam : 

Straat : 

Plaats : 

Duidelijk invullen en afgeven aan uw verkoper I 

SUCCESKLEDINC 

MEYERS 
RUIME PARKING 

SUCCES KLEDING MEYERS 
A. DE LANCLESTRAAT 4 — 10 NIEL 

Tel. (03)78.11.44 en <03>78.35.39 
Open alle werkdagen van 9 tot 20 u. — Zaterdags tot 18u. 

Zon- en feesMagen steeds gesloten. 
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weerwraak ran een baron ? 

Joos Florquin en zijn studen
ten zijn dus ongewenste gasten 
in Groot-Brittanié. Omdat zij 
« een troep nationalisten zijn 
die geen Frans wilden spreken 
(tijdens een vorig verblijf in 
Engeland) en die van de Walen 
^en onderontwikkeld volk wil
len maken ». 

Florquin zelf is biezonder 
verdacht want hij verdedigt 
het Vlaams (sic !) op de TV ! 
Dergelijke nonsens staat te le
zen in een « dossier » dat op de 
Britse ambassade te Brussel 
berust. Studenten van Florquin 
kregen er uittreksels uit te ho
ren toen zij onlangs kontakt 
opnamen met die ambassade 
voor een nieuwe reis naar 
Groot-Brittanië. Het « dossier » 
werd blijkbaar opgesteld na 
hun vorige reis, twee jaar gele
den. Door wie ? Dat is de hele 
vraag. 

Zware vermoedens rusten op 
de Belgische ambassade te Lon
den, waar baron Van den Bosch 
de scepter zwaait. Toen Flor
quin en zijn s tudenten tijdens 
hun vorige reis op die ambas-
s tde « ontvangen » werden liet 
de ambassadeur zich nauwe
lijks zien. De Vlaamse « pum-

Florqmn's misdaad ; Hij ver
dedigt het Vlaams op de tv... 

mels » werden vergast op bier 
uit wijnglazen. Een interview 
met de BBC werd afgezegd om
dat MEN er de Engelsen op at
tent gemaakt had dat de Vlaam
se groep wel eens onheuse din
gen over België zou kunnen 
vertellen en omdat die Vlamin-

f en in Londen liever Engels 
an Frans spraken (!) 
Waarom was de « ontvangst » 

op de Belgische ambassade zo 
koel, en wie was die « men » ? 
Zou het kunnen dat baron Van 
den Bosch zich op die manier 
op Florquin wilde wreken om
wille van de « vernedering » 
die hij drie weken eerder had 
moeten ondergaan, toen hij bij 
Florquin zijn diplomatenexa-
men Nederlands moest afleg
gen ? 

In elk geval is onze minister 
van Buitenlandse Zaken over 
dit schandalige g e v a l een 
woordje uitleg verschuldigd. 
VII - volksvertegenwoordiger 
Vic Anciaux heeft aan Harmei 
daarover trouwens reeds een 
dringende vraag gesteld, waar
op hij volgende week zal ant
woorden. Zo er voordien geen 
rechtzetting komt — met ver
ontschuldigingen — van de 
Britse ambassade, dan dient er 
onverwijld een grondig onder
zoek te worden ingesteld naar 
het aandeel van de Belgische 
ambassade te Londen in deze 
onverkwikkelijke historie. 

Wij hebben zo de indruk dat 
de geest op sommige van die 
Belgische ambassades in het 
buitenland nog altijd muffig 
ruikt naar de ti jd van de 
« Stomme van Fortici ». 

vervelende vragen 
Senator Jorissen stelde volgende vragen aan de minister van 

Financiën. De achtbare minister onderzoekt ze aandachtig en be
loofde een spoedig antwoord. Wij zijn erg benieuwd. 

Hier dan een eerste vraag : 
« In een studie van het Verbond van het Vlaams Overheidspeï^ 

soneel lees ik volgende cijfers betreffende de spaarverrichtingen 
bij de Algemene Spaar- en Lijfrentekas, verdeeld tussen het Ne
derlands- en het Franstalig landsgedeelte : 

Postkantoren 
Agentschappen 
Nationale Bank 
Discontokantoren 
Landbouwkantoren 
Kredietmaatschappijen 
NMKN 

Totaal 7.171.001 3.889.059 

Kan de geachte minister me meedelen of deze cijfers juist zijn?» 

En zo luidde de tweede : 
« Kan de geachte minister me meedelen of volgende cijfers voor 

kredietverlening van de Algemene Spaar- en Lijfrentekas op het 
budget 1970, medegedeeld in een omzendbrief van het Verbond 
van het Vlaams Overheidspersoneel juist zijn : 
1. Industrieel krediet : 

Kredieten voor het Nederlandstalig landsgedeelte : 782 miljoea. 
Kredieten voor het Franstal ig landsgedeelte : 1.435 miljoen. 

2. Universitair krediet : 
Nederlandstalige uniersiteiten (St. Eloysius, Gent, Inst. Trop. 
Geneesk.) : 193,2 miljoen. 
Franstalige universiteiten (Luik, ULB,UCL, Namen, Bergen, 

St. Louis) : 569 miljoen. 

Nederlandstaliff 
gebied 

4.411.015 
2.054.459 

440.304 
158.812 

8.619 
16.353 
81.439 

Franstal ^ 
gebied 
2.496.071 
1.088.207 

216.539 
52.739 
10.753 
3.802 

20.9"» 

de duurste gijzelaar ter wereld 

We zouden ook kunnen 
schrijven : een der meest ver-

f ten gijzelaars ter wereld, 
ant 22 jaren zijn vers t reken 

sinds Frans Jozef van Roos-
broeck als onderdirecteur-ge
volmachtigde van de «Banque 
Beige pour l 'Etranger - Extre
m e Orient» te Shangaï door de 
'pas aan de macht gekomen 
kommunisten gegijzeld werd. 
Vóór de inname van de stad 
plaatsten tal van Chmezen geld 
In buitenlandse banken, dat 
door deze banken werd door-

«egeven naar het buitenland. 
)at gebeurde ook op de «Ban

que Beige» voornoemd, waar
van de directeur met het door 
Chinese klanten gedeponeerd 
geld naar het buitenland ver
trok en niet meer terugkeerde. 
Van Roosbroeck bleef, zoals 
zijn kontrakt met de Société 
Générale van Brussel, vereiste. 
De nieuwe Chinese regering 
eiste de afgevloeide kapitalen 
te rug en gijzelde o.a. onze 
landgenoot omdat het kapitaal 
in kwestie niet terugkeerde. 

Over de eigenlijke reden, 
waarom de naar het buiten
land «gevluchte kapitalen» niet 
werden geresti tueerd wordt in 

het geval van Roosbroeck 
slechts een verwarde uitleg ge
geven Zo zou een Amerikaanse 
bank toestemming moeten ver
lenen om het geld terug te 
storten, hoewel hier de vraag 
rijst, of het geld geen bezit 
blijft van de bank waar het 
oorspronkelijk werd gestort. 
Van Roosbroeck is intussen ge
huwd met een Noordkoreaanse 
vrouw en heeft drie kinderen. 
Zijn moeder overleed, zijn 
echtgenote en kinderen moch
ten naar België komen, maar 
mogen niet meer terug naar 
China ! In ons land wachten 
sinds drie jaar de vader, de 
echtgenote en kinderen, zijn 
broers en zusters tevergeefs op 
zijn terugkeer. Tot overmaat 
van r amp werd van Roosbroeck 
op 1 juli 1969 aangehouden (tot 
dan toe mocht hij zich vrij be
wegen in een straal van 100 
km. rond Shangai) en opgeslo
ten : van de gijzeling kwam hij 
in een van Mao's vergeetput-
ten terecht. . . 

Dit in-menselijk drama was 
het onderwerp van een flink 
gedokumenteerde en menselijk 
bewogen interpellatie van se
nator Wim Jorissen die bij mi

nister Harmei op nieuwe in
spanningen voor de vrijlating 
van van Roosbroeck aandrong 
met als hoofdbekommernis : de 
mens eerst. 

Minister Harmei gaf een 
overzicht van de voetstappen 
die zijn departement in het 
werk heeft gesteld, doch uit 
dit antwoord blijft ten eerste 
dat de Belgische regering pas 
sinds vier jaar met de zaak van 
Roosbroeck bezig is en ten 
tweede dat haar druk op de fi
nanciële wereld, van wie uit
eindelijk een ontknoping ten 
gunste afhangt, blijkbaar niet 
zwaar genoeg is om de finan
ciële manipulators te doen in
zien dat achter een bedrag van 
10 cijfers een mens staat, die 
ten volle zijn plicht deed en die 
niet kan verantwoordelijk ge
steld worden voor de doolwe-
gen van het internationaal ka
pitalisme. 

Hopelijk zal de interpellatie 
Jorissen onze humanitaire re
gering doen inzien, dat ze voor 
de zaak van Roosbroeck meer 
moet doen dan ze tot op heden 
deed. 

44ste ijzerbedevaart 
4 JULI 1971 
PROGRAMMA 
Eucharistieviering. 
Gebed voor Vlaanderen en de wereldvrede. 
IJZEBPLECHTIGHEID 
Oproep tot steun, door mr. A. Debeuckelaere. 
Het lied der Vlamingen (samenzang). 
Inleiding : Diksmuide, herinnering én hoop, 
L VLAANDEREN 1946 
HERINNERING : REPRESSIE EN DYNAMITERING, DUB
BELE AANSLAG OP VLAANDEREN 
1. Vrouwen voor Vlaanderen 

— Tekst met uitbeelding door damesgroep ei .v, Monica 
Steens. • - -

— Vlaanderen dach en nacht (aajnenzang). 
2. De twee torens 

door de Tijlgroep o.l.v. Alicia Borghten. 
— De eerste toren (1930-1946). 
— Het eerherstel door de jeugd (28 april 1946). 
— De tweede toren (1965). 

3. De stem van de jeugd 
— Liefde of haat. Einde van de haat, einde van het geduld. 

Oproep voor amnestie. 
— Lied van mijn land (samenzang). 

II. VLAANDEREN 1971 
HOOP : VLAMINGEN ALLER STREKKINGBN.-VEgEIJJG U \ 
1. Brussel : macht tegen macht ! ' 

— Dit is de tijd (koor). 
— Mime-met-muziek, door De Kornet en Asjiranna o.l.v. 

Piet de Zegher 
— Brussel. 

2. Bede door voorzitter mr. Jozef Coene 
— Groeninge (samenzang). 

3. Bloemenhulde 
— Doden-appel : de doden van 1946. 

de doden van juli 1970-juli 1971. 
— Eed van trouw aan Vlaanderen. 
— Vrouwen voor de vrede. 
— Drie liederen (samenzang). 

Ie coup 
des VQConces 

En geen kat die er zich om bekreunt. De heren 
doen maar, ze vergaderen nog een stuk in juli, ze 
redden het vaderland in plaats van petanque te 
gaan spelen ergens onder de platanen van St Ge-
niès-de-Malgoires. 

Hun dames hellen met boze blikken naar Herr 
Bluemeli van Hotel Zur Post in Unter-schwangen-
aueïbreitenstein, om de kamers voor de première 
quinzaine de juillet af te bestellen. De liefhebben
de dochters hangen de hot pants terug in de kleer
kast en schrijven in de gauiote een briefje naar de 
british boy friend, om effe te late weten dat het 
dit jaar drie weken later zal worden en of hij as
jeblief dan maar wil tennissen met Mabel. En de 
vaders, ach de vaders zelve, de hoogedelachtbare 
fleren vertegenivoordigers des soevereinen volks, 
zij vinden dat zij een hondestiel hebhen en dat een 
mietserdiener het stukken beter heeft dan hijzelf, 
want die heeft iedere dag om vijf gedaan en nog 
drie weken congé payé op de koop toe. Zij dwalen 
troosteloos door de wandelgangen, vertrouwen me-
kaar hun huiselijke mizeries toe en gaan dan — op 
uitdrukkelijk echtelijk bevel — bij Van Acker of 
Struye een diskreet woordeke doen over de waar
digheid van het parlement en de Idaarblijkelijke 
onwaardigheid van de parlementairen. 

C'est Ie coup des vacances. Sinds jaar en dag een 
vast bestanddeel van loat wij gewoontegetrouw 
nog onze parlementaire demokratie blijven noemen. 
Ultiem wapen van iedere regering die de dingen 
niet aankan uit derzelven kracht (wat een leuk ar
chaïsme, zeg...) en daarom de vrouwelijke weder
helften van de volksvertegenwoordiging betrekt in 
een globale strategie, die er op gericht is om een 
half jaar wetgevende achterstand samen te ballen 
in de tijdspanne die volstaat om de vakantiebaga
ge klaar te maken. 

Zoals we reeds zeggen : geen kat in heel den 
lande die er zich om bekreunt. Geen ziel die zich 
afvraagt, of Ie coup des vacances die dit jaar al 
dan niet met sukses zal xvorden bekroond. We zul
len wel zien, als we terugkomen na de vakantie, of 
meneer Eyskens dan nog eerste-minister is en wan
neer we moeten gaan kiezen. Kom aan, stap in, 
overmorgen in Nice kopen we het Laatste Nieuws, 
dat hebhen ze daar altijd in juli en dan weten we 
méér dan genoeg. En laat ze voor de rest maar hoe
pen en toepen in de Wetstraat, de luierikken ; een 
heel jaar lang hun dingen schuren en vandaag de 
dag van de vlijtigaard spelen. Ik zal me nog fel 
moeten bepeizen voor wie tfc de volgende keer qa 
stemmen, maar dat is werk voor na de vakantie. 

Kan je Jan-met-de-vakantiepet ongelijk geven ? 
Hij weet immers nog bliksems goed hoe in oktober 
vorig jaar de heren terug uit vakantie kwamen om 
niet eens een agenda te vinden in de Wetstraat en 
dan maar wat rond te lummelen thuis, in afwach
ting dat de één of de andere begroting met een 
jaar vertraging aan de beurt zou komen. 

Eigenlijk zouden wijzelf het hierbij kunnen la
ten ; ook voor ons is het ogenblik gekomen dat 
wij de vliegenlijn willen invetten, want wij hebben 
afspraak ergens in een heldere vliet van het Mas
sif Central met de forel die sinds vorig jaar al 
moet uitgegroeid zijn tot een heuse kanjer. En 

eilacie, we doen het niet. We laten het niet afwe
ten, al groeit met de dag onze ergernis. 

Geen ergernis, lieve mensen, om het late ver
trek, want sinds jaar en dag hebben wij ons voor
zien op de coup des vacances. Maar ergernis om de 
manier waarmee er gesold wordt met de demokra
tie. 

Ergens iemand — was het Curchill ? — heeft ooit 
eens gezegd dat de demokratie op alle andere sis-
temen na het slechtste is. We zijn geneigd om het 
vandaag volmondig te beamen. En om er aan toe 
te voegen dat het tere kruid demokratie slechts kan 
gedijen dank zi] oneindig veel zorg en toewijding. 

Essentieel aan de demokratie zijn de spelregels. 
Misschien lijken zij op het eerste gezicht slechts 
bijkomstig, maar in wezen vormen zij de kern zelf 
van de demokratie. Wanneer de spelregels uitge
schakeld voorden, schakelt men de demokratie zel
ve uit. 

En tot die — vaak ietwat oubollig en plechtsta
tig aandoende — spelregels behoort de open ruimte 
en de nodige tijd voor een debat ten gronde, be
hoort de klare afspraak dat de regering haar taak 
heeft en het parlement de zijne, behoort het besef 
dat over de toekomst van een land niet kan beslist 
worden m de koortsige atmosfeer van een parle
ment dat zich heeft verlaagd tot nachtkeet en 
stripteasetent. 

Wat ive deze dagen meemaken is het zoveelste 
bedrijf in de klucht — of eerder : de tragedie — 
die de traditionele partijen de jongste jaren stee
vast op de affiche hebben. En straks dan maar blei-
ren over de ontaarding van het regime. En straks 
dan maar janken dat een land, kotsbeu van het 
klein geklungel, zich zou keren van wat de heren 
nog demokratie plegen te noemen. 

dio genes 
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ijzerbedevaart 
Wij hopen dat onze lezers 

zoals elk jaar weer talrijk 
zullen aanwezig zijn op de 
dodenakker van Diksmuide. 
Ook Godfried Bomans, de 
« Hollander » die Vlaande
ren momenteel afspreurt 
met het oog op een TV-serie, 
zal er zijn om de sfeer te 
proeven. Over zijn indruk
ken zullen wij volgende 
week trouwens verslag uit
brengen. 

Elders in ons blad staat 
het progTamma van de 44e 
IJzerbedevaart afgedrukt. 
Stippen wij daarbij nog aan 
dat daar voor het eerst een 
nieuw lied over Brussel ten 
gehore zal gebracht worden. 
Het werd gekreèerd door De 
Vaganten op tekst van An
ton Van Wilderode. Van de 
massazang op de bedevaart
weide wordt dit jaar ook 
een fonoplaat gemaakt : la
ten wij dus met zijn allen zo 
mooi mogelijk zingen. En 
aangezien deze IJzerbede
vaart ook in het teken staat 
van de Vlaamse vrouw 
wordt de oproep voor am
nestie gebracht door me
vrouw Aretz, gewezen poli
tieke gevangene van Ra-
vensbrück en Neuengamme. 

meer dan 
hef- dubbele... 

!o^u''SiêSia?ft)r L a g a s s e (FDF) 
wilde van de minister van 
Economische Zaken, de so
cialist Cools, vernemen hoe 
het in 1970 zat met de verde
ling van de steunverlening 
voor economische expansie 
over de verschillende stre
ken van het land. Hij heeft 
er waarschijnlijk al spijt 
van dat hij die vraag heeft 
gesteld. Want wat bleek nog 
maar eens : dat de Vlaamse 
provincies, in franken per 
hoofd van de bevolking be
rekend, in dat jaar 699 fr 
ontvingen, terwijl de Waal
se provincies niet minder 
dan 1414 fr ontvingen ! Ruim 
het dubbele dus. 

Cools voegt er weliswaar 
aan toe « dat het absoluut 
onmogelijk is uit deze gege
vens welke conclusies ook te 
trekken » en hij spoort aan 
tot « de grootste voorzichtig
heid bij de interpretatie er
van », maar wij denken er 
toch het onze van. Te meer 
daar uit tal van andere sta
tistieken steeds weer het
zelfde blijkt nl. de stelselma
tige bevoordeliging van Wal
lonië door deze regering met 
haar bedenkelijke opvattin
gen over « nationale solida
riteit ». 

geldzucht 
Het gaat de socialisten niet 

voor de wind wat betreft 
hun gewinzucht. 

Nog altijd zit een van hun 
militanten te Antwerpen in 
de gevangenis omwille van 
zijn Spaanse grondspekula-
tie. Hun goeverneur De Kin
der kan zich moeilijk verde
digen tegen het verwijt van 
zijn hoge financiële vergoe
dingen op de rug van de ont
wikkelingshulp. 

Het ergst van al is hun 
ekonomische politiek in 
Wallonië waarbij het geld 
naar het hoofd van de kapi
talisten gesmeten wordt. En 
vermits volgens de kwaton-

gen er dan van die kapita
listen wat afkan voor de 
partijkas . 

Om dan nog te zwijgen 
van de Waalse socialisten die 
de Vlaamse lucht komen 
verpesten door de afval van 
de Waalse fabrieken, de 
pitch naar de Vlaamse Ar
dennen te brengen via pijp
leidingen (eveneens groten
deels met Vlaams geld be
taald). Dit alles met de 
flinke steun van de Vlaam
se so-'ialisten die ten tijde 
van die akkoorden, evenals 
nu, als één achter partij
voorzitter Leburton staan. 

onder vlaamse 
ministers 

Veertien dagen geleden 
stuurde de genaamde P.W. 
Segers, minister van zijne 
majesteit, onder hoofding 
van het « Ministère de la 
Defense Nationale» een brief 
naar zijn geachte collega 
« Ie ministre des Communi
cations ». Het betrof een me
teorologische boei ergens in 
de Noordzee, maar dat doet 
er niet toe. Pikant is wel dat 
de heer P.W. Segers hard
nekkig blijft doorgaan voor 
een Vlaams minister en de 
heer Bertrand, minister van 
Verkeerswezen, eveneens. 
Het zijn bovendien CVP-ers, 
je weet wel die partij die 
van n i e m a n d lessen in 
Vlaamsgezindheid te ontvan
gen heeft. Maar waarom 
corresponderen die twee 
« Vlaamse » ministers dan 
in het Frans ? Uit gewoonte 
misschien omdat in de kabi
netsraad gemakshalve (voor 
de Walen) ook altijd Frans-
gekout wordt ? Het meest 
nog door die andere « grote 
Vlaming » die Gaston Eys-
kens heet. 
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gauw tevreden 
Nu heeft minister Segers 

warempel nog de lef om 
een hoge borst op te zetten 
over zijn benoemingsbeleid 
in de legertop. Stel je voor : 
van de 47 generaals in het 
Belgisch leger zijn er nu AL 
13 van de Nederlandse taal
rol tegen 34 van de Franse. 
Hoe hij tegen volgend jaar 
de pariteit zal verwezenlijkt 
hebben (beloofd in de rege
ringsverklaring) zegt hij er 
niet bij. « De minister is 
toch wel gauw tevreden » 
schreef « De Standaard ». En 
of! 

90 km per uur 
De bedoelingen zijn onge

twijfeld goed — het aantal 
zware ongevallen beperken 
— maar het blijft pleisteren 
op een houten been. Dat zal 
het « experiment » weldra 
uitwijzen. / 

De automobilisten hielden 
/ich voorheen ook niet aan 
de beperking van 60 km/u 
op sommige wegen. De we
gen zelf en ook de auto's 
dienen veiliger gebouwd : 
snelheid ontwikkelen op een 
goede autoweg blijkt niet zó 
moorddadig. Wanneer zal de 
regering eens drastisch paal 
en perk stellen aan de lint
bebouwing langs de wegen ? 
Heel wat kinderen zouden 
nu nog in leven zijn had 
men vroeger daaraan een 
einde gesteld. Het gigantisch 
probleem dat het (te) grote 
aantal auto's stelt in een 
dichtbevolkt land als het 
onze lost men trouwens niet 

op met fragmentaire maat-
reo:elen. Moeten wij dan 
werkelijk wachten tot de 
auto zichzelf zal uitschake
len ? 

In de grote steden zijn wij 
ongeveer zover : daar kom 
je op bepaalde spitsuren 
vlugger vooruit te voet dan 
met de wagen. Welke rege
ring zal eindelijk eens de 
politieke moed opbrengen 
om die heilige koe van onze 
« welvaartstraat » echt doel
matig te lijf te gaan ? 

postel 
In zijn antwoord op de 

dringende parlementaire 
\ raag van VU-volksverte-
genwoordiger Jo Belmans 
deed minister De Saeger vo
rige week nogal zuur. Hij 
verweet de contestanten te
gen het E3-complex te Pos
tel dat zij te laat komen met 
hun kritiek. Alsof er tussen 
1962 en nu geen nieuwe in
zichten kunnen gegroeid 
zijn — mede als gevolg van 
de toenemende officiële bar
barij — over welvaart en 
welzijn ! Wat de eventuele 
aanleg van de nieuwe weg 
Lommei - Postel b e t r e f t 
trachtte hij de gemoederen 
te bedaren met de verkla
ring «-dat er helemaal niets 
beslist is ». Wacht mijnheer 
De Saeger wellicht tot na de 
volgende parlementsverkie
zingen om het zaakje door 
te drukken ? 

Inmiddels bevestigde het 
« Ekonomisch Komitee voor 
de Kempen» zijn standpunt: 
een E3-oprittencomplex te 
Mol-Postel is overbodig en 
schadelijk, elke doorsnijding 
van het Postelse door nieu
we verkeerswegen is totaal 
onaanvaardbaar, en er kun
nen — mits degelijker voor
studies — tracés gevonden 
worden die een ernstige 
schending van bet kempisch 
landschap voorkomen. Pro
sit, mijnheer De Saeger. 

tippelaars 
Vandaag eindigt de vier

daagse wandeltocht door het 
Ardense hoogland, georgani
seerd door het 3e Ardense 
Jagers uit Vielsalm. Claude 
Herminaire heeft over die 
unieke wandeltocht in « Ga
zet van Antwerpen » een 
uitbundig stuk geschreven. 
Op zeker moment heeft hij 
het over 5..529 tippelaars die 
inschreven, jawel : tippe
laars ! Foei, en dat in « Ga
zet van Antwerpen » Ook 
VU-senator Lode Claes is 
een van die tippelaars, vol
gens Herminaire. Kom, kom, 
nu mag men van de speelse 
Lode vertellen wat men wil, 
maar een tippelaar is hij 
niet, heus niet. 

Straffe jan 
Jan Verroken heeft vorige 

week, na de regeringsbeslis
sing over de pitch die tóch 
van Féluy naar Ruien komt, 
sterke taal gesproken tegen
over de Standaard-redaktie. 
« De pitch van Féluy komt 
niet naar de Vlaamse Ar
dennen ; geen enkele rege
ring is bij machte onze 
streek te vergiftigen. De 
Vlaamse Ardennen staan 
klaar voor de krachtproef. 
Onze leuze is : niet blaffen, 
maar bijten. Er komt geen 
druppel door de pijp ! ». 

Wij verheugen ons om 
deze ondubbelzinnige stel-
lingname van Jan, maar 
wachten toch met enig scep
ticisme op de eerste beet die 
hij zal doen naar de kuiten 
van de regering (die de 

pitch wèl naar Ruien wil 
brengen). Wij hebben hem 
in 1963 nog eens hard horen 
blaffen .. maar uiteindelijk 
steunde hij de regering van 
Hertoginnedal «met de dood 
in het hart». 

Afwachten dus maar. On
dertussen hopen wij dat hij, 
samen met de andere con
testanten de Vlaamse Ar
dennen, verder zal ageren 
tegen de pitch-pest en niet 
geleidelijk zal ontwapenen 
zoals zijn bazen uit de 
ploeg-Eyskens het wensen. 

association 
Vorige week werd te Brus

sel een nieuwe « vereniging 
zonder winstoogmerk » bo
ven de doopvont gehouden. 
Een alledaagse gebeurtenis 
in dit land, dat biezonder 
rijk is aan allerhande vere
nigingen. Maar die nieuwe 
« association » — want het 
is een erg Franse sociëteit — 
trok toch onze aandacht 
want ze wil de Franse taal 
verdedigen in alle culturele 
en sportieve aktiviteiten in 
de agglomeratie en in de om
geving van Brussel. Tot de 
stichtende leden behoort de 
line fleur van de PLP en het 
FDF. En de socialisten ? 
« Le Soir » schrijft : « Hoe
wel de h. Degroeve, voorzit
ter van de Brusselse PSB-
federatie afwezig bleef, heb
ben toch meerdere socialis
tische mandatarissen aan
vaard deel uit te maken van 
de groep der stichtende le
den ». 

Waaruit nog eens blijkt 
dat de Bruxellois van alle 
schakeringen mekaar steeds 
weer vinden rond de banier 
van het Franse taalimperia-
lisme. Maar als er over de 
verdediging van Vlaamse be
langen moet gepraat worden 
onder Brusselse Vlamingen, 
dan komen er direct ban
bliksems tegen elk gesprek 
met de VU vanuit de rode 
en blauwe partijcenakels. 

15 miljard 
Onze gereputeerde vragen

steller, senator Wim Joris-
sen, verplichtte er minis
ter Cools toe even precies te 
zeggen hoeveel staatssteun 
er in toepassing van de ex
pansiewetten van 1968 tot nu 
aan de industriëlen werd uit
gedeeld. Dit blijkt alvast 
geen peulschilletje te zijn : 
15.173.685.000 fr om precies 
te zijn. 

Daarvan gingen er 7 mil
jard 95 miljoen naar bedrij
ven in Vlaanderen en 8 mil
jard 31 miljoen naar bedrij
ven in Wallonië. 

En ook uit die cijfers mo
gen wij weer geen enkele 
conclusie trekken zeker, 
mijnheer Cools ? 

nationale 
solidariteit 

Wij hebben hier de vorige 
weken meer dan eens van 
leer getrokken tegen het be
grip « nationale solidariteit» 
zoals het door de Walen en 
Franstalige Brusselaars ge
regeld wordt gehanteerd. 
Die « solidariteit » komt er 
telkens weer op neer dat 
Vlaanderen mag opdraaien 
voor de Waalse en Brusselse 
behoeften, echte en denk
beeldige. 

Minister Vlerick althans 
schijnt het met ons eens te 
zijn dat er op die « solidari
teit » wel degelijk een dik
ke vlieg zit (en hij kan het 
weten !). In de Kamer zei 
hij deze week o.m. dit aan 
het adres van de heftig 
kraaiende Waalse kempha
nen : «Er wordt veel gespro
ken over de nationale solida
riteit In 1856 diende de 
Vlaamse commissie haar 
grieven in om te vragen dat 
de notarissen in Vlaanderen 
Nederlands zouden kennen. 
Dat werd toen geweigerd, in 
naam van de nationale soli
dariteit. Honderd jaar lang 
hebben wij dat liedje moe
ten horen ». 

Vlerick zei nog iets dat 
echt het o n t h o u d e n 
waard is : « De verdeling 
van de kredieten gebeurt dit 
jaar nog paritair, maar op 
voorwaarde dat ik met mijn 
kredieten de infrastructuur 
en het leefmilieu kan behar
tigen. Voor volgend jaar kan 
van een paritaire verdeling 
geen sprake meer zijn. Dat 
heeft de eerste-minister 
reeds duidelijk verklaard ». 
Wij zijn benieuwd, mijnheer 
Vlerick ! 

standpunt 
Wie geregeld de « Libre 

Belgique » inkijkt weet wel 
dat deze krant de Vlamin
gen enkel dan een bemoedi
gend schouderklopje geeft 
wanneer zij toevallig in de 
kaart spelen van de ultra-
konservatieve belangen die 
zij verdedigt. Zo blokletter-
de de oude tante van de 
Warmoesberg tijdens de gro
te staking van 1960-61 met 
zichtbaar genoegen : « Le 
front Flamand tient bon ». 
Voor het overige kunnen 
wij rustig de stelregel aan
nemen dat wat de Libre voor
staat — zeker in zgn. « com
munautaire » aangelegenhe
den — voor ons niet deugt. 
Op haar eerste pagina vori
ge week vrijdag stonden 
volgende koppen te lezen : 
« la liberté du père de fa
milie, oui ! Le federalisme 
économique, non ! ». Zo, dat 
weten wij dan weer. De be--
wuste Vlaming die zoiets 
leest in de Libre trekt er 
voor zichzelf al dadelijk de 
juiste conclusie uit dat die 
« liberté du père de famil
ie » niet deugt (weten wij 
allang) maar het « econo
misch federalisme » wèl, 
wat de Houben's en de Ley-
nen's ook mogen beweren. 

de pitch 
belasten ! 

De voorzitter van Inter
com verklaarde onlangs op 
een vergadering van aan
deelhouders van zijn ven
nootschap : « Dat de rege
ring de pitch belaste zoals 
de andere petroleumproduk-
ten en het is met de pitch-
produktie gedaan ». Een 
waarheid als een koe. En 
voor een keer zijn wij het 
roerend eens met de edito
rialist van « Het Volk » Em. 
Van Cauwelaert waar die 
bij deze uitlating aanstipt : 
« De plicht van regering en 
parlement lijkt ons eenvou
dig en klaar. Indien het 
technisch niet mogelijk is de 
pitch volkomen te ontzwave-
len vooraleer hij door de pijp
leiding wordt gestuwd, dan 
moet het gebruik ervan wet
telijk verboden worden. In 
afwachting is er zeker geen 
enkele verontschuldiging om 
deze vuile en gevaarlijke af
val nog langer vrij te stellen 
van accijnsbelasting. Er 
moet een einde worden ge
maakt aan belastingsvlucht 
op kosten van de volksge
zondheid ». 

En of ! Maar de regering 
doet noch het een, noch het 
andere : het gebruik van 
pitch wordt niet verboden 
en er is geen sprake van be
lasting op pitch. Waarom 
niet ? Omdat de Waalse he
ren in de regering het voor 
het zeggen hebben, en zij 
willen Féluy van de vuilig
heid afhelpen. En aangezien 
hun wil wet is voor de h. 
Eyskens... 
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In het land van Rode, ten zuiden van Gent, weet men van aanpakken. In de voorbije maanden 
werden daar verscheidene nieuwe VU-afdelingen opgericht, de volksvergaderingen volgen elkaar 
m hoog tempo op, er wordt week na week gekolporteerd met het weekblad « WIJ » en pamfletten 
worden in grote oplage verspreid. Hier zijn Piet De Pauw en Koen van Meenen aan het werk vóór 
de luchtmachtkazerne te Gavere met het « WIJ »-nummer waarin de blijvende Franstalige heer
schappij in de legerleiding wordt aangeklaagd. 

"Pest Voor Vlaanderen" 
geregionaliseerd 

(W.J.) De PVV uit de 
Vlaamse arrondissementen is 
hetzelfde toneelstuk aan het 
opvoeren als de CVP-Vlaande
ren of de BSP-Vlaanderen 
vroeger reeds opgevoerd heb
ben. 

BSP en CVP hebben trou
wens reeds een punt gezet ach
ter hun afzonderlijke vleugels 
en de unitaristen voeren in die 
partijen opnieuw het hoge 
woord. Algemene voorzitter 
Houben en de gemeenschappe
lijke fraktievoorzitters Leynen 
en Meyers komen de jongste 
tijd meer en meer op de voor
grond, terwijl co-voorzitter Van 
Eynde in de BSP een luidere 
echo is van de voorzitter Le-
burton. 

De PVV-Vlaanderen heeft 
zelfs Herman Van der Poorten 

niet als voorzitter durven aan
stellen. Men heeft Willy De 
Clercq verkozen omdat de heer 
Van der Poorten « te » Vlaams-
gezind is. 

Het dubbelzinnige van deze 
mini-vleugel die zelf zegt dat 
hij geen vleugel is — hoe voor
zichtig ! — is het feit dat hij 
zich als Vlaamsgezind aan
dient op het zelfde ogenblik 
dat hun voorzitter Descamps 
mede — uitdrukkelijk — na
mens de Vlaamse PVV de 
« vrijheid van het gezinshoofd » 
opvordert te Brussel en eist 
dat de Voerstreek losgehaakt 
wordt van Limburg om een 
Brussels tweetalig statuut te 
krijgen. 

In de Kamer blijft trouwens 
de Waal Lefèbvre voorzitter 
van de volledige PVV-fraktie 

en in de Senaat blijft dit de 
Limburgse franskiljon Vreven. 

Nochtans heeft de « Vlaam
se » PVV het voorbeeld van 
Brussel gezien. Daar heeft de 
meerderheid van de PVV-ers 
zich uit de partij teruggetrok
ken om zelfstandig een pro-
Frans en anti-Vlaams program 
voor te staan. 

Het is duidelijk dat het af
zonderlijk kongres van de PVV-
Vlaanderen moet dienen om die 
ongunstige indruk wat uit te 
vissen. 

Hun positie tegenover de 
« vrijheid van het gezinshoofd » 
en tegen de Voer bewi.tst ech
ter ten overvloede dat van de 
Pest Voor Vlaanderen voorals
nog geen bekering te verwach
ten valt. 

voor alle vujo-mensen en 
jongeren uit de partij 

kadervorming vujo 
laatste weekeind van augustus 
27 - 28 - 29 

VOOROPGESTELD PROGRAMMA 

Ie weekend 
vrijdagavond : 

Samenkomst. 
Inventaris van VUJO-problemen. Stand van zaken. Wat 
is VUJO-plaats m de Volksunie. 
Ontspanning. 

zaterdag : 
voormiddag x 

Het ideeëngoed van de VU : van unidimensionele naar 
multidimensionele partij. 
Voorbereiden door paneel uit verschillende arr. 
Bespreking aan de hand van teksten van congressen, no
ta's, verkiezingspropaganda. 
Grenzen en mogelijkheden van het nationalisme in de 
wereld van de jaren '70. 
Nationalisme in de derde wereld ? 
Nationalisme in Europa. 

namiddag : 

Discussie : Nationalisme : maatschappijvisie of niet ? 

avond : 
Methodiek van de actiegroep : animatie en sensibilisatie. 
Praktische opdracht : Stunt plannen en uitwerken. 
zondag : 
voormiddag i 
Nieuwe ideeën : 
J.J. Servan-Scheiber 
New left. 
Integraal federalisme 
Evaluatie. 

hou nu reeds deze data vrij — mogelijheid van 
verblijf samen met echtgeno(o)t(e) en kinderen. 
Prijs per persoon : 200 fr., alles inbegrepen. 

weg met de pitch..• 
stop de pitch-pijpleiding 

Onder deze slogans reed zaterdag 26 juni door de bedreigde 
Vlaamse Ardennen een protestautokaravaan van de Volksunie. 
Het werd een indrukwekkende karavaan van ongeveer 20ft auto'4, 
met leeuwenvlaggen en slogans zoals : «pitch -1- regen = vitriool)», 
« wij eisen een gezond leefmilieu voor onze kinderen », « Wallo
nië het geld, Vlaanderen het vergif », « zwavel in de lucht = toe
risten op de vlucht » . De Volksunie-afdelingen uit de streek van 
Kluisbergen en Tiegem-Kerkhove hadden tot deze karavaan be
sloten als een eerste waarschuwingsaktie tegen de pitchverbran-
ding in de elektriciteitscentrale te Ruien. De karavaan (met 3 
geluidswagens) die omstreeks 15 u. in de namiddag te Kerkhove 
was vertrokken doorkruiste vier uren de streek. Te Kluisbergen, 
waar aanvankelijk moeilijkheden werden gevreesd omdat de 
burgemeester de doortocht had geweigerd, reed de sliert wagens 
rustig door onder klaarblijkelijke simpatie van de bevolking die 
onder het rookgordijn van de centrale-Ruien woont. Nergens 
werden incidenten gemeld en de Rijkswacht zorgde voor een be
hoorlijke verkeersregeling. 

Bij de ontbinding te Kerkhove werden de deelnemers nog even 
door senator Diependaele toegesproken en de organisators be
dankt. 

Wij geloven dat het protest in de streek van Kluisbergen bij de 
verantwoordelijken wel indruk zal gemaakt hebben. 

De Volksunie zal het bij deze aktie niet laten. 

"toch moar een meisje* ff 

Ho, zegt u allicht, is dat nu wel 
zo belangrijk dat mijn dochter 
studeert ? Als zij niet wil leren, 
is dat niet zo erg, ze trouwt toch 
en dan is het al voldoende een 
flinke huisvrouw te 7 in om door 
het leven te gaan 

Verder denkt u misschien : ik 
heb ook nog zonen op wie ik ge
durig het oog moet houden, blokt 
hij wel genoeg — heeft hij geen 
onvoldoende cijfers — moet hij 
weer blijven zitten — dus kop
zorgen genoeg. Als dochterlief 
haar best niet doet, moet ze maar 
van school af en werk gaan zoe
ken. Als u dat denkt, bent u dan 
eigenlijk vooruitziend, vooruit
strevend ? Houdt u wel evenveel 
van uw dochter als van u zoon ? 

Nu bent u waarschijnlijk ver
ontwaardigd en gelijk hebt u ! 
Maar denk eens na : 
— U hebt misschien een handige 

dochter en u zegt : met goed te 
kunnen knippen en naaien zal ze 
ook haar brood verdienen. Wel
licht ! Doch de tijd staat niet stil: 
het is mogelijk dat over 10 jaar 
machines het meeste werk zullen 
overnemen ; zo maakt u van uw 
dochter eventueel een werkloze 
voor de toekomst. U haalt haar 
vroegtijdig van school weg en u 
laat haar liever werken als onge
schoolde arbeidster ? U laat haar 
iO uren onderbetaald werken ? 

Geef haar dan liever een tech
nische opleiding, electronica bijv. 
Zo kan zij een gespecialiseerde 
verkoopster van electrische toe
stellen worden, promotiekansen 
krijgen en werkleidster worden, 
kortom ze kan een beroep kie
zen dat meer op de toekomst ge
richt is. 
— En u mevrouw, u hebt een in
telligente dochter ; als u ze niet 
verder laat studeren laat u haar 

beste talenten ongebruikt ; ook 
zij zal onderbetaald worden omdat 
zij geen aangepast diploma heeft. 
— Uw dochter is artistiek be
gaafd — waarom zou u haar crea
tiviteit laten verloren gaan — 
waarom de maatschappij een kun
stenares onthouden ; schoonheid 
scheppen, een betere wereld ma
ken, uw dochter kan daar mis
schien aan meewerken. Laat haar 
droom in vervulling gaan. 

En als uw dochter later verkiest 
met uit werken te gaan is aUe 
moeite voor niets geweest : de ge
noten vorming en de opgedane 
kennis zijn een waarborg voor 
persoonlijke zelfstandigheid, een 
groter zelfbewustzijn, ruime keu
zemogelijkheden, en stellen haar 
op voet van gelijkheid met haar 
man, haar opgroeiende kinderen, 
haar vrienden. Ze zal haar brood 
kunnen verdienen, en geen aal
moes, ingeval van ziekte of dood 

van haar echtgenoot, want te veel 
weduwen en ook gescheiden vrou
wen leven in financieel benarde 
omstandigheden, of sluit u daar 
uw ogen voor ? 
Meisjes hebben net als jongens 
recht op 
— de grootst mogelijke ontwikke

ling ; 
— materiële zelfstandigheid en 

menselijke waardering ; 
— hogere maatschappelijke en 

promotiekansen ; 
— en vooral meer levensgeluk. 

In die zin hebben de pluralis 
tische actiegroepen van Brugge, 
Mechelen, Gent en Roeselare in 
de week van 21 op 28 juni honder
den folders verspreid in alle scho
len met lagere afdeling. Het was 
een actie die gelijktijdig gebeurde 
en die zeker niet onopgemerkt ge
bleven is. 
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wereld 

onthullende 
documenten 

(Argos) De Amerikaanse pers 
gaat maar verder met het publi
ceren van onthullende dokumen-
ten over de oorlog in Indo-China. 
Voorlopig heeft de affaire haar 
hoogtepunt bereikt met het ar
restatiebevel tegen professor Da
niel Elsberg die zich maandag jl. 
vrijwillig heeft aangemeld maar 
onder een borgtocht van vijfen
twintig miljoen frank werd vrij
gelaten. De man wordt verdacht 
top secret dokumenten overgelegd 
te hebben aan de New York Ti
mes. Al in 1964 werd Ellsberg be
noemd in het kabinet van de toen
malige adjunkt sekretaris voor 
defensie Mc Naughton. Dit gebeur
de precies op 4 augustus, de 
avond zelf van het incident in de 
golf van Tonkin. In die dasen ge
loofde Ellsberg nog vast dat de 
oorlog tegen Vietnam een recht
vaardige zaak was. Toen stond hij 
nog achter de harde lijn ; een hon-
derdprocentige havik. Maar reeds 
in 1965, als attaché bij de US 
ambassade te Saigon, koesterde 
hij twijfels omtrent de oprecht
heid van de Amerikaanse motie
ven. Stilaan ging hij zich nu op
stellen achter « de duiven », de 
voorstanders van een pacifistische 
koers. Die trend werd nog ver
sterkt nadat hij lid was gewor
den van het team dat McNamara 
had samengesteld om een geheim 
't'Ct^lag op te maken over de oor
sprongen van de oorlog in Viet
nam. De dossiers die hij daar te 
Santa Monica (California), in de 
« ideeënfabriek » van de Rand 
Corporation te verwerken kreeg 

sorteerden het effekt van een her
senspoeling. Van dit moment af 
werd hij een geestdriftig pacifist. 
Met alle gevolgen die we vandaag 
kennen : de dokumenten die Ells
berg aan de redaktie van de NYT, 
naar eigen verklaringen, heeft 
overgelegd zijn intussen tot regel
rechte beschuldigingen uitge
groeid. In summiere vorm luiden 
ze dat de Amerikaanse regering 
willens en nillens het volk heeft 
misleid omtrent de oogmerken en 
metodes van de operaties in Viet
nam. Achteraf bekeken kan men 
die « officiële » neiging tot ideali
seren wel begrijpen. Die Ameri
kaanse regeringen konden be
zwaarlijk zeggen : het is regel
recht tegen het Amerikaans be
lang dat de kommunistische olie
vlek zich daar in Zuidoost-Azië 
verder uitbreidt ! De massa ge
looft nu eenmaal liever in een 
autentieke kruistocht. Vrede, vrij
heid en demokratie zijn leuzen 
die het nog altijd doen. Aan die 
leuzen is een aanzienlijk deel van 
de Amerikaanse opinie zo gewoon 
geraakt dat ze nog nauwelijks de 
meer pragmatische oogmerken 
van een oorlog aanvaardt . 

valse kaarten 

Hoe dan ook i.p.v. berustend af
stand te nemen tegenover de re
cente onthullingen heeft de cen
suur er de voorkeur aan gijgeven 
prompt te reageren. Op die manier 
heeft ze zich ahw geïdenticifeerd 
met de studie van NcNamara. 
Hierdoor werd het verleden weer 
eens grondig geaktualizeerd, of
schoon in de dokumenten lang niet 
alles erg nieuw is. Dat Washing
ton reeds in de jaren vijftig be
reid was de Franse koloniale oor
log in Indochina te helpen ver
lengen stond al te lezen in het 
verslag van Sherman Adams, ad
viseur van Buitenlandse Zaken 
onder Dwight Eisenhower. Dat 
J F Kennedy het Amerikaans en

gagement in Vietnam aktiveerde 
hadden Schlesinger en Sorensen 
reeds vroeger voor het nageslacht 
opgetekend. Dat LB Johnson nav 
de Tonkin-affaire met « valse » 
kaarten speelde hebben de senato
ren Fullbright en Wayne Morse 
al jaren geleden onthuld. Nieuw 
zijn die onthullingen alleen in 
hun nuchter beschrijven van 
Johnson's pogingen om de ups and 
downs van het Vietnam avontuur 
aan de blikken van het belang
stellend publiek te onttrekken. 
Dank zij de onthullingen weten 
we nu dat Johnson en zijn admini
strat ie niets onverlet hebben ge
laten om Hanoi te irri teren. Op 
die manier kon L.B. zijn massieve 
eskalatie op gang brengen. Nieuw 
ook zijn de onthullingen over het 
doel van de onvermurwbare «val-
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ken» : iedereen is nu wel over
tuigd dat de Vietnam-oorlog voor 
een groot deel diende om bedreigd 
Amerikaans belang en prestige 
voor verdere aftakeling te vrij
waren. 

deuk voor 
« kruistocht » 

Voorzeker zijn de onthullingen 
ook een brutale illustratie bij de 
prestige- en machtspolitiek van 
een moderne grootmacht. De 
kruistocht-teorie heeft hier een 
onherstelbare deuk gekregen. En 
toch is dit alles ook niet zo nieuw : 
de verrassing is alleen voor hen 
die menen dat Amerika 's politiek 
onvoorwaardelijk vrede en vr i j 
heid dient. In de onthullingen 

werd per slot bevestigd dat elke 
grootmacht eenmaal het stadium 
bereikt waarop zij als he t ware 
macht. . . om de macht gaat nastre
ven en ...uitoefenen. Ook de VSA 
hebben nu bli jkbaar dit aksioma 
van geschiedenis moeten ervaren. 

ook nixon onder schot 

Om die reden kan Nixon slechts 
matig in zijn nopjes zijn met een 
publicatie die zijn voorgangers 
kompromitteert . Met die onthul
lingen is hij immers op zijn beur t 
onder schot geraakt. Die McNama
ra dokumenten hebben toch de ' 
« gap of credibility » (vertrou-
wenskrisis tussen regering en mas
sa) nog verscherpt. In de New 
York Times en Cs heeft de Ame
rican Citizen kunnen lezen dat 
zelfs de senatoren brutaal door 
hun ministers werden belogen. Die 
nieuwe wetenschap heeft voorze
ker zijn geloof in de Amerikaanse 
demokratie niet versterkt. De ge
vaarlijke ui twerking van de ont
hullingen is precies dat het na
ïefste lid van de zwijgende meer
derheid nu gewonnen is voor 
meer inspraak in en kontrole op 
de besluitvorming van leger en 
regering. 

pers als garantie 

Het gaat hier eigenlijk om een 
soort pijnlijke loutering die op de 
duur heilzaam kan zijn voor de 
ietwat gehavende betrekkingen 
tussen pers en regering. President 
Thomas Jefferson stelde al in 1805 
dat hij meer voelde voor een pers 
zonder regering dan voor een re
gering zonder pers. Een boutade 
allicht, maar toch biezonder raak 
als men weet dat de pers in de 
VSA zowat de rol van vierde 
macht speelt. De pers zorgt daar 
voor het evenwicht tussen de 
machten als andere beleidsorga
nen versagen. Er werd dan ook 
geen beslag gelegd op de « ont
hullende » bladen, een maatregel 
waartoe de Westeuropese overheid 
gemakkeli jker haar toevlucht 
neemt. Door een zo scherpe be
slissing zouden de betrekkingen 
tussen regering en pers (reeds 
vertroebeld door een bemoeizieke 
Spiro Agnew) beslist niet beter 
worden. Het is nu alleen nog 
wachten op de definitieve uit
spraak van de rechters. 

recht tegen macht, ofwel: de zaak-waver 
(jeeveedee) «Ieder heeft zoveel recht als hij macht heeft», zei de 

wijsgeer Spinoza driehonderd jaar geleden reeds. In de prakti jk kwam 
de waarheid van dit gezegde erop neer dat de machthebbers bepaalden 
wat rechtvaardig was en dat met het instituut van de «onafhankelijke 
rechter» nogal eens de hand werd gelicht. Ieder kent de voorbeelden uit 
de historie en we zouden niet graag willen beweren dat ook op de dag van 
vandaag nergens geen toestanden meer voorkomen waarbij macht en 
recht samenvallen. In Nederland is -— toevallig of niet — binnen enkele 
dagen vier keer aangetoond dat de machthebbers inderdaad niet het 
laatste woord hebben, maar dat de rechters, indien nodig, een stevige 
korrektie weten toe te passen. Alvorens iets meer te vertellen over één 
van deze vier gevallen, zetten we ze even op een rijtje : 

— Enkele maanden geleden werd 
in Amsterdam een jongerenkon-
gres gehouden over dekolonisatie. 
Minister Luns van Buitenlandse 
Zaken zegde een subsidie toe, 
maar beweerde later dat de jonge
lui er geen recht op hadden omdat 
ze ideeën zouden propageren, die 
niet strookten met de regerings
opvattingen over het kolonialisme 
in deze tijd. In het proces dat naar 
aanleiding van Luns' weigering 
werd ingespannen, kwam de af
gelopen week de uitspraak : de 
minister werd in het ongelijk ge
steld. 

— Toen er personeelsmoeilijkhe-
den waren op de psychiatrische 
inrichting Dennedal in de provin
cie Utrecht, schorste staatssecre
taris Kruisinga de betrokken 
rijksinspekteur voor de volksge
zondheid omdat deze niet had in
gegrepen. De zaak kwam voor het 
ambtenarengerecht en Kruisinga 
kreeg de wind van voren : hij 
had onrechtmatig gehandeld door 
de inspecteur te schorsen. 

— Omdat de bazen van het leger 
de lengte voorschrijven van het 
haar van militairen, belandde een 
jonge soldaat die het daarmee niet 
eens was, voor liefst twee jaar in 
de gevangenis. De rechter liet 
hem vrij nadat de legerautoritei
ten bakzeil hadden gehaald en 

nieuwe « haarvoorschriften » had
den uitgevaardigd. 
— De Nederlandse regering wilde 
de Amerikaanse deserteur Ralph 
Waver uitleveren aan de Verenig
de Staten, maar de rechtbank van 
Den Haag verbood dit. 

Vier gevallen dus waarin macht
hebbers door de justitie op hun 
vingers werden getikt, zij het dat 
dit in enkele gevallen eerst ge
beurde nadat de publieke opinie 
zich bijzonder druk had gemaakt. 
Van de zaak-Ralph Waver vertel
len we nu iets meer omdat de Ne
derlandse staat zopas aankondigde 
in hoger beroep te zullen gaan te
gen de uitspraak van de Haagse 
rechtbank. Daarmee duikt immers 
opnieuw de kans op dat de be
trokken Amerikaan aan de (mili
taire ) autoriteiten van zijn land 
wordt overgeleverd. 

deserteur of politieke 
vluchteling ? 

Waver deserteerde een jaar ge
leden van een Amerikaans oor
logsschip dat in een Nederlandse 
haven lag. Hij begaf zich naar 
Zweden waar het hem niet beviel 
en kwam terug naar Nederland. 
Hij kreeg een verblijfsvergunning 
en ging werken in een warenhuis 
in Haarlem. Het ging allemaal 
goed met de 23-jarige Amerikaan 

tot onlangs de regering in Was
hington om zijn uitlevering vroeg. 
Dit geschiedde op grond van het 
zogeheten NATO-statusverdrag 
uit 1951 waarin werd overeenge
komen dat de aangesloten landen 
van de Noord-Atlantische Ver-
drags-Organisatie eikaars deser
teurs naar hun land van herkomst 
zouden terugsturen. 

Nu was Waver niet een deser
teur in de eigenlijke zin van het 
woord. Hij verliet het leger niet 
omdat hij het er niet langer kon 
volhouden, maar uit protest tegen 
het Amerikaanse optreden in 
Vietnam. De vraag was dus of hij 
niet eerder als een politieke 
vluchteling diende te worden be
schouwd. Bovendien was in het 
genoemde NATO-verdrag precies 
beschreven onder welke voor
waarden uitlevering dient te ge
schieden en verschillende juristen 
ontdekten daardoor dat die uitle
vering helemaal geen vanzelfspre
kende zaak hoefde te zijn. Zo had
den de Amerikaanse autoriteiten 
direct nadat Waver zijn schip ver
laten had, een verzoek om overle
vering moeten doen, en niet vele 
maanden later. Ook Wavers tijde
lijk verblijf in Zweden, gevolgd 
door terugkeer naar het land 
Waar zich de «desertie» had afge
speeld, bood aanknopingspunten 
om de uitlevering te weigeren. 
Niettemin besloot staatssecretaris 
Wiersma, onderminister van Jus
titie, op het Amerikaanse verzoek 
in te gaan. 

« afgang » van de 
autoriteiten 

Te elfder ure echter besliste de 
Haagse rechtbank dat het niet 
doorging. Er is een verschil van 
mening over de uitleg van het 
NATO-verdrag, aldus de rechter, 
en in zulk geval moet volgens het 
verdrag zélf over de uitleg onder
handeld worden tussen de betrok
ken landen, in dit geval dus Ne

derland en Amerika. De rechtbank 
besliste tevens dat het eerstko
mende half jaar uitlevering in 
geen geval mag plaatsvinden. 

In verband met de verhouding 
tussen macht en recht is het inte
ressant de verwijten te verne
men, die de rechter aan het adres 
van de regering richtte. Hij sprak 
niet alleen van een onrechtmatige 
daad, maar stelde ook dat onvol
doende aandacht was geschonken 
aan de argumenten van Waver en 
dat de feiten niet behoorlijk wa
ren onderzocht. Bovendien ' ver
weet hij het ministerie van Just i
tie dat dit wél bepaalde vragen 
had voorgelegd aan de Ameri
kaanse ambassade, maar niét aan 
Nederlandse juristen, gespeciali
seerd in het internationaal recht. 
Men kan bij dit gerechtelijke von
nis dus echt wel spreken van een 
duidelijke «afgang» van de auto
ri teiten en van een bevrediging 
van het rechtsgevoel van 'n groot 
aantal burgers. 

aan de amerikaanse 
leiband ? 

Waarom de overheid nu van 
plan is in hoger beroep te gaan, 
is voorlopig nog een raadsel. Wil 
zij meer helderheid over de gere
zen juridische vragen of wil zij 
de uitlevering straks tóch nog 
kunnen doorzetten ? Enkele Ka
merleden hebben er al vragen 
over gesteld. Netjes geformuleer
de vragen, in tegenstelling tot de 
protesten uit het land waar in be
weerd wordt dat Nederland weer 
eens aan de Amerikaanse leiband 
loopt. Wat hiervan waar moge 
zijn. zeker is dat het geval-Waver 
de allereerste zaak is waarin Ame
rika om uitlevering vraagt op 
grond van het NATO-statusver
drag. Maar dan zeggen wij dat de
ze « pr imeur » geen reden is om 
meteen aan het verzoek gevolg te 
geven. En gelukkig : er zijn nog 
rechters in Den Haag ! 
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in 
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De gesprekken die de wandelgangen 
beheersen betreffen de vraag of eerste 
minister Eyskens zijn uitvoeringswet
ten van de grondwetsherziening er zal 
doorhalen of niet. Het feit dat hij die 
wet ten weer vlak vóór de vakantie op 
de agenda brengt heeft niet alleen als 
oorzaak dat hij meent ze er zo vlotter 
door te krijgen, doch ook dat in geval 
van mislukking de val van de regering 
verhinderd wordt — een regering valt 
niet in de vakantieperiode ! — en de 
heer Eyskens weer enkele maanden tijd 
krijgt om nieuwe toegevingen te doen 
aan de PLP-PVV om hun steun te ver
werven. 

Daarop rekent de PVV, want in hun 
Jongste persmededeling zeggen ze nog 
eens duidelijk dat ze wensen dat het 
geheel van wetten betreffende de ge
meenschappen er door komt gedurende 
deze zittijd. 

Ook de Voerstreek wil de PVV kost 
wa t kost bij het geheel betrekken en 
dit met de volledige instemming van de 
Vlaamse PVV, daar waar in de CVP zelf 
OP dit punt nog tegengestribbeld wordt. 
Bij de Vlaamse BSP geeft men niets 
om de Voer. Morgen zijn ze bereid zelfs 

f ans Limburg naar Wallonië over te 
evelen zo hun Waalse partijgenoten 

dit wensen. Hun Vlaamse refleks is nul. 
Geringer zelfs dan die van de Vlaamse 
PVV, die met de angst op het lijf zit 
om het etiket « Pest voor Vlaanderen » 
kwij t te geraken. Hun houding inzake 
vrijheid van het gezinshoofd en inzake 
de Voer bewijst dat er fundamenteel 
geen beterschap te bespeuren valt. 

Vorige week donderdag was er de zo
veelste interpellatie van de PLP-er 
Toussaint, die zich probeert op te wer
pen tot leider van de Waalse PLP. Se
nator Lode Claes haakte in op de stel
ling van de interpellant dat de Vlaamse 
meerderheid de Waalse minderheid 
moest steunen. Hij vroeg dan vooreerst 
de Vlaamse meerderheid als zodanig te 
erkennen in plaats van ze steeds arro
gant te lijf te gaan. Verder wees de 
heer Claes er op dat daar waar minister 
Vlerick nog 3 miljard in reserve heeft. 

he t duidelijk is dat er veel meer aan 
Wallonië uitgegeven werd, vermits de 
verdeling van de kredieten paritair is. 

De interpellatie van senator Rik Bal
let over de verklaringen van de heer 
Pompidou ten voordele van het Frans 
als werktaal in de Europese organisaties 
kwam raak aan. Hij haalde de uitspraak 
in het Engelse blad de Scotsman aan 
waarbij Pompidou een taaichauvinist 
genoemd werd en verwees naar soort
gelijke uitspraken in Evening Standard, 
Daily Express en de Times. Hij vroeg 
de prmcipiële gelijkheid van alle Euro
pese talen in de Europese gemeenschap, 
wat ook in de ingediende motie achteraf 
beklemtoond werd. Het is altijd een ge
noegen senator Ballet opwerpingen van 
de tegenstanders met de glimlach te 
zien opvangen. Hij paar t de stijl van 
de Brit aan de levendige geest van de 
zuiderling en is een model van een in
terpellant. 

Bij de bespreking over het wetsvoor
stel op de begraafplaatsen was er de 
Westvlaming Lahaye, die voor de eerste 
maal sinds de 25 jaar dat hij in het 
par lement zetelt, een geloofsbelijdenis 
aflegde. In een stijl die de rasechte, goe
de clown verried haalde hij bijbeltek
sten aan aan de lopende band met het 
doel te bewijzen dat de CVP de doden 
niet langer eerde. De Senaat gierde ge
durende een kwart ier . Wilde ze de heer 
Lahaye volgen dat was dit land binnen 
kort een massagraf en zou er geen 
plaats meer zijn voor de levenden. 

Vermits een amendement van de PSC-
er Hambye aanvaard werd, moet het 
voorstel terug naar de Kamer. 

Aktief als steeds stelde senator Van 
Haegendoren een mondelinge vraag 
over het IBM-bedrijf te Ottignies en 
over de verwaarlozing van Haasrode als 
indiistrieterrein. Minister De Saeger be
loofde beterschap. 

Bij het ontwerp van wet houdende 
oprichting van de regie van Posterijen 
kwam senator Blancquart tussen beide 
om de CVP te vragen konsekwent te 
zijn met haar program dat de decentra
lisatie vooropstelt en de zetel van de 
regie (hij had liever dat het staatsbe
drijf zou heten) te Oostende te vesti
gen. Hij verdedigde een amendement in 
die zin en bracht de CVP in verlegen
heid door een recente anti-Brussel-uit
spraak aan te halen van senator Van-
dekerckhove, voorzitter van de CVP. 
Senator Blanquaert ontpopt zich meer 
en meer als een gevaarlijk polemist. 

Ocfk de PVV-er Pol De Clercq vertelde 
zl^nnige dingen over dit ontwerp, waar
bij de ^tnatoren Bricout, Cuvelier, Pohl 
en Van Cauwelaert eveneens tussen bei
de kwamen. 

Bij de bespreking van het wetsont
werp betreffende de toekenning van 
studietoelagen en studieleningen kwam 
de CVP-er Marcel Van de Wiele als 
verslaggever op de proppen. Men voelde 
dat de zenuwachtige en aktieve Marcel 
blij was dat hij zich eens kon uitleven 
en in een debat tussen beide komen. 
Bij de CVP is het immers nog altijd zo 
dat de nieuwe senatoren de eerste paar 
jaar weinig tussenbeide komen. Alleen 
senator De Bond heeft zich daar nooit 
aan gestoord. Hij volgt terzake het VU-
voorbeeld. 

Naast zijn rede noteerde men ook re
devoeringen van senator Van Haegen
doren en Bourgeois. De senatoren Van 
Haegendoren, Diependale en Bourgeois 
verdedigden amendementen. 

Woensdag hield senator Roosens een 
gefundeerde rede bij de bespreking van 
het ontwerp inzake sociale zekerheid en 
de verplichte ziekteverzekering. Senator 
Roosens is geen vlotte redenaar, wel 
een geestige en hij kent daarbij het dos
sier van de sociale zekerheid als geen 
tweede senator. Hij is « de » specialist 
in die kommissie, die er groot gezag 
heeft, ook bij de ministers. 

Senator Wim Jorissen verdedigde 
twee wetsvoorstellen over het gewaar
borgd inkomen : een om het te verho
gen, een ander om het onderzoek naar 
de bestaansmiddelen af te schaffen. Bei
de voorstellen werden verworpen. 

Voor het overige aanhoorde de Senaat 
woensdag nog een interpellatie van de 
heer Toussaint over de snelheidsbeper
king, een van de heer Roelants (BSP, 
Herentals) over de auteursrechten en 
een van de heer Wim Jorissen over de 
gijzeling van Frank van Roosbroeck uit 
Heist-op-den-Berg in China. 

Senator Jorissen belichtte het geval 
van Frans van Roosbroeck, gijzelaar 
sinds 1952 in de Chinese Republiek, 
overigens de duurste gijzelaar, vermits 
men in ruil voor zijn vrijheid ongeveer 
anderhalf miljard vraagt. De minister 
kon alleen antwoorden dat hij zijn best 
deed om dit dramatisch geval op te los
sen. 

Senator Ballet viel scherp het franco
foon taalimperialisme aan ter gelegen
heid van de bespreking van de akkoor
den van Niamey. 

eindelijk 

gelijkgesteld 

i n 

de 
kamer 

Dit jaar is de gewone (parle
mentaire) eindejaarsdrukte nog 
groter dan op andere jaren. Er is 
vooreerst het communautair pak
ket, zoals dat in het Belgisch par
lementair bargoens heet. In dit 
pakket zitten verborgen politieke 
springladingen, die de enen tot 
ontploffing willen brengen, en de 
anderen behoedzaam willen ver
wijderen. Deze tegenstelde initia
tieven zijn ingegeven door tegen
gestelde partijbelangen, al of niet 
vermeend, of door de verschillen
de kijk op de wenselijkheid de 
regering in de hersft te doen strui
kelen, of ze overeind te houden 
tot de vervaldatum volgend jaar. 
De partijtactici en zelfs partij
strategen werpen zich hoogrood 
op het spel als opgeivonden brid-
ge-spelers. De halve BSP-voorzit-
ter Van Eynde beleeft de grote 
tijd van zijn leven : hij zit om de 
beurt de vergadering voor van het 
BSP-partijbestuur, loopt wagge
lend in de Kamer van de ene 
commissie naar de andere, maakt 
luidkeels bezwaren tegen de sa
menroeping van de commissie op 
een vrijdag omdat hij geen «be-
roepspolitiekery> is, en is, met -ons 
verbaasd dat hij nog gehoor vindt 
ook. Verder zijn er nog begrotin
gen o.a. van Economische Zaken, 
en een stapel ontioerpen die door 
de molen moeten. Op een voor
middag en een namiddag moeten 
16 ontwerpen. 5 interpellaties en 
een reeks stemmingen er doorge
drukt lüorden. Er zal een hap ko
men in de parlementaire vacantia, 
die door de «geachte Leden» mop
perend wordt ondergaan. Eyskens 
heeft met zelfverloochening, op
geheven kin en omlaaggetrokken 
mondhoeken. de goegemeente 
kond gedaan dat de regering be
reid is tot in augustus te blijven 
loerken. Hij heeft er echter niet 
aan toe gevoegd dat de regering 
schuld heeft aan de janboel van 
het overwerk. 

Unitaire staatslieden, en die 
zich daar voor houden, proklame-
ren deskundig, dat de .'{treekecono
mie, en de financiële hulp waar
van zij geniet, niets te maken heb
ben met de gem,eenschapsvraag-

stukken. Dat wordt echter al on
middellijk tegengesproken door 
de schermutselingen tussen de rni-
nisters voor Streekeconomie, die 
onderscheidelijk als Vlaming of 
als Waal reageren. Deze heren 
gaan mekaar met denderende uit
spraken te lijf. Vlerick, hierbij 
gesteund door de wet en de Eco
nomische Raad voor Vlaanderen 
heeft nog maar eens verklaard 
dat voor 1972 de streekkredieten 
op basis van 60/40 in het voordeel 
van Vlaanderen dienen verdeeldd, 
zich hierbij andermaal (moppe
rend) neerleggend bij de onaan
vaardbare bevoordeling van Wal
lonië in 1971 en voordien. En als 
het niet gebeurt, zei hij kivaad 
dan zal ik niet meer in deze re
gering zetelen. Delmotte. zijn 
Waalse ambtsbroeder, eist de ver
dere bevoordeling van Wallonië 
op grond van de... wet, hierbij ge
steund door de Waalse Economi
sche Raad. En als hij niet verder 
zijn zin krijgt, zal hij ontslag ne
men. En nu maar uitkijken wie 
het gezicht zal verliezen, als de 
verdeling ter sprake komt in het 
parlement vóór de verkiezingen. 

Leo Wouters betreurde dat er 
nog geen objectieve criteria wer
den aangelegd om de omvang van 
de streekkredieten te bepalen. Hij 
stelde vast dat de beide ministers 
van mening verschillen. Hij loof
de minister Vlerick voor zijn dy
namisme bij de expansie van de 
industrie, als een voortreffelijk 
hoogleraar in de economie, die be
wijst ook een goed practicus te 
zijn. 

Jef Olaerts behandelde in een 
uitvoerige uiteenzetting ander
maal het kolenbeleid van de re
gering. Hij stipte aan dat de EEG 
zeer kwetsbaar is, door haar af
hankelijk te maken van de petro
leum voor de energiebevoorra
ding. Spreker bepleitte een nieuw 
kolenbeleid voor cokes : aan de 
wereldprijs zijn de Kempense 
mijnen niet deficitair. Hij wenste 
de verdeling te kennen van de toe
lagen over de verschillende mij
nen. Hij noemde de politiek van 
het kolenrectorium een blunder. 
Spreker onderstreepte hierbij de 
sociale gevolgen voor de mijnwer
kers in Vlaanderen, en besloot 
dat Limburg een kolonie voor de 
Waalse kapitalisten blijft. 

Mik Babyion noemde het ont
werp van De Paep, dat de ziekte
verzekering moet saneren een 
lillypute ontwerp dat niets ver
andert aan het systeem. Zinspe
lend op een vroegere uitlating 

van de minister zegde spreker dat 
het een zeer kleine en schrale 
muis is geworden. Hij verdedigde 
met overtuiging, zoals de minis
ter nadien zal toegeven. 

Coppieters handelde over de 
stop van Lokeren, — een enkel-
spoor — op de spoorbaan tussen 
Lokeren en Oostakker. Hij plaat
ste deze plaatselijke aangelegen
heid in Europees verband en toon
de aan dat hierdoor een belangrij
ke industrie-as in Europa geblok
keerd wordt nl. de verbinding 
Antwerpen-Gent- Kortrijk- Rijsel-
Parijs. Hij wilde weten waarom 
er met de aanleg van een dubbel 
spoor en elecirificatie zolang 
wordt getalmd, en vroeg spottend 
of de prestigieuse blunder van 
Ronquières wordt overgedaan, nu 
op het spoor, met de as Brussel-
Rijsel-Parijs. 

Hum,blet, een Waalse CVP-er, 
heeft een verbluffeiid staaltje 
weggegeven van een oratorische 
knap ingeklede drogrede. De sta
tistieken beioijzen dat er in 1975 
in Vlaanderen ca. 350.000 mensen 
geen werk zullen vinden in eigen 
streek. Een groot aantal van deze 
werknemers zullen tot pendel ver
oordeeld zijn. Humblet voert daar 
tegen aan dat een pendel uit de 
provincie Brabant en uit de streek 
van Dendermonde. Aalst en Me-
chelen geen pendel is. En er voor 
deze mensen geen werkgelegen
heid in eigen streek dient gescha
pen. Alleen voor de loerklozen 
dient dat wel te gebeuren en het 
aantal in Wallonië is relatief ho
ger dan in Vlaanderen. Tegen het 
feit dat inkomens, die 20% en 
méér onder het nationale gemid
delde liggen, in hoofdzaak in 
Vlaanderen te vinden zijn, voert 
hij aan dat bij 15% er ongeveer 
zoveel inkomens in Wallonië als 
in Vlaanderen te vinden zijn. Bo
vendien is Vlaanderen bevoor
deeld door zijn ligging aan zee en 
aan de diepe wateren, en dient 
geen hulp te krijgen. Vlaanderen 
is economisch gezond, zo zei de ge
achte heer Humblet. en heeft bo
vendien een sterkere groeivoet 
dan Wallonië. En tot besluit stel
de hij een ontwapenende orato
rische vraag : moeten wij antibio
tica en vitaminen aan gezonden 
toedienen ? Wij zijn stomver
baasd blijven zitten met de vraag 
wat ons het meest heeft getrof
fen : de drieste lef of de carte
siaanse virtuositeit waarmee hij 
werd versierd. 

nik claes 

Vorige week stemde de Senaat hef 
wetsvoorstel-Van Haegendoren dat de 
gelijkstelling beoogt van de « Académie 
Royale des Sciences, des Lettres et des 
Beaux Arts» en de «Koninklijke Vlaam
se Academie voor Wetenschappen, Let
teren en Schone Kunsten». 

Het voorstel werd ingediend op 5 no
vember 1969. Daar het in een geest vaa 
Vlaamse samenwerking mede onderte
kend was door de senatoren Calewaert 
(BSP), De Bondt (CVP) en De Clercq 
(PVV), en de ministers van Nationale 
Opvoeding er de logica van erkennen, 
geraakte het in juni 1970 door de Se
naat. Het werd licht geamendeerd door 
de Kamer en nu in die vorm goedge
keurd door de Senaat. 

Aangestipt moet worden dat eea 
Vlaamse eis, die in 1938 maar gedeelte
lijk in vervulling ging en zulks na een 
lange strijd, nu als vanzelfsprekend 
werd aanvaard. De wet werd eenparijf 
goedgekeurd. Zij beantwoordt aan de 
wensen van de Koninklijke Academie 
zelf. 

Tot in 1938 bestond als algemene gro
te Academie alleen de Académie Royale. 
Haar oorsprong gaat terug tot Maria 
Theresia. Daarom wordt de eerbied
waardige oude dame in de wandel ook 
wel de « Thérésienne » genoemd. 

In 1938 kwam er een Koninklijke 
Vlaamse Academie tot stand. De « Thé
résienne » aanvaardde echter niet dat 
deze haar gelijke zou zijn. In alle op
zichten Franstalig deed de oude Acadé
mie maar voort alsof zij de algemeen-
Belgische Academie was. Als alibi pu
bliceerde zij achter een tweetalige ti tel 
af en toe Nederlandstalig werk. De de
gelijkheid ervan dient overigens erkend. 
De Vlaamse Academie ging dus in veler 
ogen en t.a.v. het buitenland door als 
een regionaal Vlaamse instelling. 

Door de wet-Van Haegendoren wor
den nu belde Academiën op gelijke voet 
gesteld. De ene zal Franstalig zijn, de 
andere Nederlandstalig. Hun kredietea 
worden ingeschreven resp. op de begro-
tmg van Nationale Opvoeding N en F. 

De gemeenschappelijke diensten die 
tot nu toe door de « Thérésienne** i wet-
den beheerd zulleï» van beide Acade
miën afhangen. 

inP,^*/"^^ ^̂  logisch, maar het moest tot 
1971 duren alvorens het wettelijk werd 
vastgelegd. 

onze parlementslede^ 
• Senator Claes repliceerde op de in
terpellatie van senator Ansiaux over de 
kredietverdeling Wallonië - Vlaanderen 
en kwam ook tussen in het debat na de 
interpelllatie Toussaint. 
• Senator Ballet interpelleerde de mi
nister van Buitenlandse Zaken en van 
Franse Cultuur over zekere verklarin
gen van de Franse President nopens het 
gebruik van het Frans als Europese 
werktaal en over het Akkoord van Nia
mey. 

• Senator van Haegendoren ondervroeg 
de minister van Openbare Werken over 
de voorwaarden van grondafstand door 
de universiteit Leuven Frans aan de 
IBM te Ottignies. 
• Senator Blancquart kwam tussen in 
het debat over het wetsontwerp betref
fende de oprichting van een regie van 
Posterijen. 
• Volksvertegenwoordiger Belmans on
dervroeg bij spoedprocedure de m i n i ^ 
ter van Openbare Werken over voorge
nomen wegenaanleg in het natuurgé-
bied Mol-Postel. 
• Volksvertegenwoordiger Olaerts nam 
deel aan het debat over het wetsont
werp op de handelspraktijken. 
• Volksvertegenwoordiger Vansteenkls-
te diende samen met zijn collega Wan-
nyn vijf amendementen in op het wets
ontwerp tot regeling van de betrekkin
gen tussen de overheid en de vakbonden 
van haar personeel. 
• Volksvertegenwoordiger Raskin dien
de eveneens een amendement in op het 
wetsontwerp voornoemd, samen met 
zijn collega Vansteenkiste. 
• Volksvertegenwoordiger Wouters 
kwam tussen in het debat over de be
groting van Ekonomische Zaken even
als zijn collega Olaerts. 
• Senator van Haegendoren hield een 
korte tusenkomst in het debat over het 
wetsontwerp inzake het toekennen van 
bijslagen en studieleningen. 
• Schriftelijke vragen stelden senato
ren Jorissen, Van de Weghe, van Hae
gendoren, Bouwens en volksvertegen
woordigers Raskin, Babvlon, Schiltz, 
Goemans, Mattheysens. De Facq, Ver-
duyn. Leys en Vansteenkiste. 
• Volksvertegenwoordiger Babylon 
kwam tusen in het debat over het wets
ontwerp tot wijziging van de wet van 9 
augustus 1963 (verplichte verzekerine 
tegen ziekte en invaliditeit). 
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vakanlie kan ook zo 
« de dinamifeur berekent nauwkeurig de 
afsfand die hij straks, vóór de ontploffing, 
zal moeten afleggen om in dekking te gaan. 
zeventig meter, denkt hij , in anderhalve mi
nuut haal ik het wel. hij zoekt de dinamiet-

k patronen uit de rugzak, bindt ze met zink-
draad stevig samen tot een gebalde lading en 
steekt ze in het springgat. nauwkeurig -
anderhalve minuut, denkt hij - wikkelt hij 
zeventig centimeter snoer af ; hij schuift de 
ontsteker over de lont en bijt hem met de 

' tanden vast. 
de lont brandt nu. over de berghelling komt 
de dinamiteur gerend naar het grote rots
blok waarachter wij in dekking liggen, hi j 
gend gooit hij zich neer en kontroleert zi jn 
uurwerk, twaalf uur veertien, zegt hij. dan 
komt de ontploffing ». 

stralen in sedrun 

Oheralppas, paradijs voor murmels, gemzen en strahlers.^ 

I ^•"--'l«l'ls'-.'.^ 
I H 

I 
I ' f t . •' 

l 1 I 

•' - - ' " ' • . • ; . ; • 
. . 1 1 ' , . "•• -1 -

-•'1 .';i..,"''J-'-

••"•i'ki,; '-'f.' 

- - ."iM^ 

K l 

De lont wordt .aangestoken. Voor wie in de buurt zou k^men de man die met vuur sveelt is dril Mnhn onze « stiahler 
wordt opengelegd met een Jorse lading amamiet. 

» m Sedruu. En 
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Mis, beste vriend ! Wat hiernaast staat, is geen 
tóttreksel uit een stuiver-romannetje over de 
Spaanse burgeroorlog. En verdenk er ons ook niet 
van, dat we als « korrespondent ter plaatse » zijn 
gaan helpen bij de geliefkoosde bezigheid van onze 
Zuid-Tiroolse vrienden of van de ETA-Basken. 

We zijn gewoon even gaan stralen in Sedrun. 

Dit is de tijd dat de helft van het land in vakantie 
trekt, terwijl de andere helft hijgend van ongeduld 
nog over reisfoldertjes gebogen zit. Straks is het 
weer braden geblazen op alle Europese stranden en 
nog een stuk of wat Noord-Afrikaanse erbij. 

Maar vakantie kan ook anders dan gewoon. Wij
zelf zijn verwoede voorstanders van hobby-vakan
tie : een paar weken er uit trekken en tóch even 
aktief en kreatief blijven als in de rest van het 
jaar. Desnoods zelfs een stuk aktiever en kreatiever, 
want de hobby is nou eenmaal vaak interessanter 
dan het beroep. Wat ernstige sociologen doet bewe
ren, dat m de moderne maatschappij iemands hob
by doorgaans méér zegt over diens persoonlijkheid 
dan zijn beroep. 

Als broekvent van drie tvirf hoog gingen we wel 
eens spelen in een verlaten groeve van Balegemse 
steen. We hebben aan die tijd een mooie verzame
ling haaientanden en andere fossielen overgehou
den, evenals de vrij onweerstaanbare drang om ons 
bezig te houden met alles wat uit de moederschoot 
der aarde komt. Wie ons ten huize bezoekt, loopt 
overigens steevast het risiko om gediu-ende een 
paar (vervelende) uurtjes doorheen gans onze kol-
lektie stenen en mineralen gesleurd te worden. 

De zomer is voor ons de tijd dat we deze kollèktie 
aanvullen. Afdalend in steengroeven of vergeten 
dagmijnen. Kortademig klimmend over terrils en 
bergflanken. Speurend naar ilmeniet, biotiet, of 
hydrargilliet. En vaak niets anders vindend dan 
wegwerpsiet. 

In de vakantie trekken we er grootscheeps op 
uit : ergens naar de vulkanen van Auvergne, de 
krijtruggen van de Cevennen of de aan mineralen 
zo rijke Alpenplooien. Bijvoorbeeld naar Sedrun 
in romandisch Zwitserland, aan de bronnen van de 
Rijn in het bovendal van de Surselva, niet ver van 
Andermatt en de Oberalppas Een gebied om van 
te watertanden : een nog woest en ongerept Alpen
landschap, waar het speurend oog en de kloppende 
hamer de zwarte hematietroos (enig in de wereld) 
of de kwartskristal met rutielnaalden of het ne
derige maar vormzuivere anataas aan de dag kun
nen brengen. 

Zoekers naar gesteenten en mineralen worden in 
de Alpen « Strahlers » genoemd ; hun eenzaam 
werk heet « strahlen ». Een mooi woord, als je het 
ons vraagt. Want leg je ooit een rijke Kluft open 
en zie je de schittering van de vrijkomende kristal
len, dan begrijp je er meteen de betekenis van. 

Doe zoals wij ! Als je wil gaan stralen, neem 
dan een straler onder de arm. Hij kent de weg en 
de vindplaatsen. Hij brengt je waar je moet wezen, 
urenver ergens tegen een berghang. Als je het goed 
met hem kan stellen, hanteert hij onbeschroomd 
een gebalde lading dinamiet en mag je op de koop 
toe de lont nog zélf aanleggen. 

Onze straler in Sedrun is de dorpsonderwijzer. 
Ciril Mohn heet-ie, moest je ooit es in de buurt 
komen. Straler om de kleine bijverdienste van dag
tochten en mineraalverkoop, straler vooral uit over
tuiging en uit roeping. 

Nou, en dan zou ik nog willen zeggen : een hob
by wordt pas interessant, als je hem volgens de 
regels bedrijft. Ga niet alleen stralen omdat kris
tallen zo mooi zijn, maar tracht ook te weten hoe 
het allemaal gekomen is. Naast de verzameling ste
nen en mineralen is de kleine — en doorgaans 
fraaie, want met prachtige plaatwerken gevulde — 
vakbiblioteek de trots van iedere waarachtige 
steenkapper. 

Waarom moet het nou altijd braden in de zon 
wezen, of pinten hijsen of autostrades af jakkeren ? 
Mens, ga eens stralen ! In Sedrun of elders. Je 
komt méér dan stralend terug. 

tekst Anto Vano - Foto's Serav. 

doe het 

met 

dinamiet 

Aan hof wprlr hij een « KhiH » waar de dvT^miet straks de kristallen zal helpen vrijmaken. 

KAARTJE 

Voor wie het in Sedrun zou willen pro
beren, even volgend reiswegje : Brus-
sel-Luxemburg-Metz-Nancy- Epinaf- A/Viff- -
hausen-Bazel- ZuTich- Pfaffikon- Schwyz-
Andermatt-Sedrun Zowat 700 km over 
doorgaans zeer goede en snelle wegen. 
Sedrun in Graubünden is klein en bijna 
onbekend, wat eerder een voor- dan een 
nadeel is. Hotels met familieprijzen, 
huurwoningen en 'eef)~"VVV waar je, 
naast de adressen van Strahlers, ook een * 
voortreffelijk bibiioteekje over stenen 
en mineralen kan raadplegen. Bijko
mend détail voor volksnationale steen-
kappers : de taaiverhouding daar in het 
Reto-Romaans gebied is op zich zelf al 
een dagje studie waard. 

Een grote kwartskristal loshakken uit de moedersteen en zeer aandachtig hektjken.. 
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Aanbevolen Huizen 

E.S. ZWEMBADEN 
TUINEN DEMEYERE 

Vijfwegenslraat 13 - Izegem 
Tel. 051/316.23 

Kost minder dan U denkt I 
4.000 tevreden klanten in 

West-Europa. 
Referenties in het ganse land. 

P A P Y R U S 
Boek- en Papierhandel 

Zaakvoerder Fons Labeau 
de Ribaucourtstraat 7 

(nabil het Sint-Jansplein) 
SInt-Jans-Molenbeek - Brussel 8 

Telefoon (02)28.87.09 
( l l -XII-71) 

Bezoek 
CASTHOF LINDENHOVE 

Koud en warm buffet 
L a u w e r e y s - D e B r u y n 
Gezellige Vlaamse tfeer. 

wekelijkse rustdag - woensdag 
Bellestraat 49 - Hekelgem 

Tel. 053/687.40 
( l l -VI-71) 

H. PELEMAN.MARCKX 
Van den Nestlei 16, Antwerpen 

Tel. 39.19.27 
TV RADIO - ALLE ELEKTRI
SCHE TOESTELLEN HERSTEL

LINGEN AAN HUIS 
TV PEIMAR 61 scherm 

13.500 fr. I.p.v. 18.950 fr. 
Andere merken grootste korting 

tan '71 

AL AL KEUKENS CLASAL 
Fabrieken te Ramsdonck 

tel. 015/714.47 
Leuven : Jan CLAES 
Bondgenotenlaan 171 

Tel. (016)347.94 
Voor West-Vlaanderen 

DE MEYER Walter 
Sruggestraat 136, Zwevezele 

tel 051/612 84 
( l -XI I -71) 

« PIET POT » 
Antwerpen's gezelligste 

Bierkeldei 
Srote Piefer Potstraat 

(bij Suikerrui) 
,,; ^ "Ppöfv vanaf 8 uur 's avonds 

Maandag on dinsdag gesloten 
( l -XII-71) 

Bexoek « Casthof 
DE VEERMAN >> 

Kaai 26 St Amands a d Schelde 
Tel. 052/332.75 

Mosselen Paling 
Jltbate' lar Brugmans 

lan '71 .. 

Te Steenókkerzeel 
bezoekt elke Vlaming 
hel HEELNEDERLANDSE 

PRAATKAFEE 
DE APPEL 

Fuérisonpl. 6 rechtover kerk 
op een paar 100 m. van 

« Vlaams Konferentie-oord 
de Ham • 

Uitbater Walter DOCKX 
Tel 59.75.86 

Voor een zwembad, voor een 
goede grasmaaier. Firma 
N V . LODE DE COCK 

Machelse steenweg 1-5 - Hove 
Tel. 55.47.64 - Open zaterd. 6u 

CORTHALS 
Kattestraal 20 - Aalst 

Tel. 053/244.80 
Bekendste koffiehuis 

uit DENDERSTREEK 

Hotel - Restaurant 
CAFE BREUGHEL 

Volpens. 210-230 F - 31 kam. 
de Smet de Naeyerlaan 141 

T. 050/416.37 - 8370 Blankenb. 
Uitbater : Tersi Julien 

Industriële 
warmeluchtgeneratoren 

rechtstreekse levering, alsook 
levering door bemiddelting van 

uw installateur. 
Residentiële 

warmeluchtgeneratoren 
uitsluitend levering langs 

installateur om. 
N.V. LEPLAE R. 

Industriepark - 9990 Maldegem 
Tel. 050/715.29 

Boycof 
Franskiljons 

gesfarf- ! 
Vlaming en VI. firma's bouwt 

mee organisatie op. Steunt ons 
in massa. Koffiemerk niet hoofd
zaak, wel VI. volk. Brussel moet 

buigen ! 
1 kg. nettoprijs 164 fr. | th. best. 
of 2 kg. — 1 0 % 295fr . j spoorw. 
of 5 kg. — 2 0 % 656fr . l terugb. 

Topkoffie - topvoordelig 
Ook goedkopere min % 

KOFFIE H A W A I I 
Gr.-Bijgaarden - T. 02/52.60.55 

GROEP BLANCKAERT 
Internationaal Adviesbureau 

Herenfalsebaan 624 
2100 DEURNE 

Verlichtingsgroothandel 
MARC DE VRIESE 

(het betere genre) 
ASSEBROEK • BRUGGE 

200 m. buiten de Kathelijnep. 
Grote baan Brugge-Kortrijk 

40 m. toonvensters - meer dan 
1.000 verschillende verlichtings

elementen - Open van 8u30 
tot 20 uur. 

Bedden- en Matrassenbedrijf 
« RUSTWEL » 

A. Versweyveld - Trollin 
Herentalseb. 122 - 2100 Deurne 

Tel. 21.32.52 
Epeda - Beka - Simmons 

Dodo - Pirelli 
Kindermeubelen 

«TIENER-STUDIO» - T. 21.59.58 
Herenfalsebaan 351-353 

2100 DEURNE 

B T W ! 
Voor doorschrijfsistemen, 

boekhoud- en faktureermachines 
één Vlaams organizatiebedrijf: 

Etn MERCURE 
K. Albertplein 12 (Station) 

9160 Hamme - Tel. 052/481.00 

" Voor Uw verblijf aan ZEE 
de Ideale OPLOSSING bij 

WEST LITTORAL 
Leopold ll-laan 212 

8458 OOSTDUINKERKE 
(100 m. voorbij de zomerkapel) 

Tel. 058/526.29 
— Prospektus op aanvraag — 
Verhuur, verkoop appartemen
ten, huizen, zomerverblijven 

IN 'T BOERKE 
Hoogstraat 41 - Antwerpen 

Vakkleding naar maat 
Sinds 1912 Tel 03/32.08.12 

GARAGE-
KANTELPOORTEN 

IN METAAL ! 
WEEKENDS GARAGEN 
in prefab, of vast - Inlichtingen : 
V.d.P., 34, Begijnhofstraat te 

1840 Eppegem - Tel. 015/614.11 

HOTEL - RESTAURANT 
Rotisserie - Wijnbar - Taveerne 

DE KALVAAR p.v.b.a. 
steenweg op Oudenaarde 45 

9499 VOORDE (Ninove) 
gesloten van 16 tot 31 aug. 1971 

HOUTWORM ? 
Behandeling van dakwerken 

tegen alle houtinsekten, 
TWINTIG JAAR WAARBORG 
Dokumentafie op aanvraag. 

Gratis en vrijblijvend bestek 
in gans Benelux 

P.V.B.A INDUSTRADE 
Vanderzijpestraat 12 

Wemmel 1810 T, 02/79.20.00 

UURWERKEN - JUWELEN 
DE MOOR 

Schooldreef 19 - Gentbrugge 
Tel. 52.01.22 

Int'ernat'ionaal Optiek 
speciaalzaak voor europese 

brillenmode 
Schooldreef 21 - Gentbrugge 
Zaakvoerder : JAN DE MOOR 

V.U.-gemeenteraadslid 

K R U G E R ' S 
AUTOCARS, de beste 

Depannagedienst 
Autocar - Autobus : 

Aarschotsesteenweg 86 - Lier 
Tel. 70.05.29 - 70.15.71 

Bij een bezoek aan 
Overmere-Donk, vergeef niet 

« DE CARLTON » 
bij Rik De Meester 

een aangename Vlaamse 
ontspanning I 

HUIZE BREUGHEL 
Rusthuis voor bejaarde dames 
Direktie : Mevrouw De Graef 
Generaal Van Merlenstraat 31 

Berchem 
Waterlostraat 1 - Berchem 

Tel. 30.09.89 

| A N BROUNS 
BEGRAFENISSEN 

Lakborslei 139 - 2100 Deurne 
Tel. 24.23.72 

LUSTRERIE D'HAENENS 
Predikherensfr. 24 - 8000 Brugge 

Tel. 050/30.707 (3 lijnen) 

STANDING 
2 X kopen 1 x betalen 

(5.000 in stock) 
Voorbeeld : Kostuum kopen, 

EEN GRATIS 
Dendermondse steenweg 276 

AALST 

Voordelige maatkleding, 
onberispelijke snit 

ROB V A N DYCK 
MEESTER-KLEERMAKER 
voor dames en heren 
Jules Moretuslei 348 

WILRIJK - Tel. 27.12.44 
Op verzoek komt Rob met stalen 

aan huis 

BANKETBAKKERIJ 
jozef en Rita 

NEUKERMANS-BLOM 
Balleistraat 9 - 1780 Teralfene 

Fijn gebak - Suikerwaren 
IJstaarten 

Wekelijkse rustdag : dinsdag. 
Tel. (053)682.15 

Scheldedomein 
S C A L D I A N A 

RUPELMONDE 
Tel. (03)75.14.66 

Vlamingen 
aag GRATIS ADVIES 

voor uw hypotheek
leningen ( I e en 2e r.) 

en uw bouwgrondkredieten 
aan de 

HYPOTHEEKMAATS ':H APPIJ 

UNITAS n.v. 
Kortrijkse Steenweg 304 

9000 GENT - Tel. 09/22.88.33 
van 9 tot 18 u. ('s zat. geslot.) 

Agenten en makelaars 
neem kontakt met ons I 

VLAAMSE Z I E K E N K A S 
1951 1971 20 JAAR DIENSTBETOON 

Ziekteverzekering voor 

ARBEIDERS 
BEDIENDEN 
ZELFSTANDIGEN 

Dagvergoeding 

ZELFSTANDIGEN 
LOONTREKKENDEN 

Vraag nog heden Inlichtingen bij uw plaatselijke afgevaardigd*. 
Geen moeilijkheden bij overschakeling van een ander ziekenfonds. 
Bestendige «ekretariaten : 

Kipdorp, 40 - 2000 Antwerpen - Tel, 03/32.73.05 (2 I.) 
Brabant : E. Jacqmainlaan 124 - 1000 Brusiel 
Tel. 02/19.08.64 
Limburg : Zuivelstraat 9 - Hasselt - Tel. 011/220.57 

V.Z 3 SYMBOOL van VERTROUWEN + ZEKERHEID + DIENSTBETOON 

LANEI^ 

RIJWIELEN 
KINDERWAGENS 

ROLLEND SPEELGOED 

St-}akobsmarkt 97 
ANTWERPEN 

Uitbater : 
HILLECEER ROGER 

Brouwerij 
MOORTCAT 

BREENDONK 
Tel . (03)78.71.21 
voor AL Uw bieren 

en Limonades 

Bijhuizen : Cogels Osylei 73 
2600 Berchem-Antwerpen 

Tel. (03)36.10.11 
Gent 

LEEUWENVLAGGEN 

in alle maten - BTW inbegr. 
150 X 150 nylon 525 fr. 
200 X 200 wol 975 fr. 
alles voor vlaggen, wimpels, 

kentekens, bijhorigheden. 

PAUL SUYS - Molenvest 50 

Herentals - Tel. (014)21.207 

ALSOF U ZE ZELF UITPERSTE ! 

100% PURE MAID 

Sinaasappelsap 

Pompelmoessap 

Citroensap 

Ma nda rijnt jessap 

Ananassap 

Tomatensap 

100% ZUIVER en NATUURLIJK 

Alleeninvoerder voor BelgiS 
en Luxemburg : 

C E V O p.v.b.a. 
Verzoeningstraat 16 

2200 BORGERHOUT - Antwerpen 
Tel. (03)36.20.41 

IEDER DORTMUNDER 
THIER BRAU HOF 

k a n U o p ieder o g e n b l i k v a n de d a g v a n h e t jaar 
m i d d a g - en a v o n d m a l e n a a n b i e d e n . 

I N T E R E S S A N T 
Avondmaal op vrijdag, za^erdag of zondagavond, 

in een gezellige sfeer. 
Nadien krijgt U gratis gedurende 5 uur. 

een der beste Oberbayern-orkesten 
Middag- en avondmaal in groep : gezellig, fijn, goed en goedkoop. 
De grote specialiteiten zijn : Ochsenschwanzsuppe • Hongaarse goa-
lasj - Elsbein mit Sauerkraut - Kip aan het spit Krachtvleesschotel 

beter dan in Duitsland. 
LEUVEN : Tervuursevest 60. Tel. 016/286.72 - 1.500 plaatsen 
ANTWERPEN : Groenpl. 33. T. 03/31.20.37 - mooiste zaal van de stad. 
LEUVEN (Bierkelder) • Oude Markt 11. Tel. 016/268.69 mooiste 

kelder van Europa. 
BRUSSEL : Nieuwbrugstraat 28. Tel. 02/18.74.89 mooiste van Brussel 
AALST (Klaroen) : Autoweg. Tel. 053/228.53 - 1.000 plaatsen. 
HULSTE (Kortrijk) Brugsesteenw. 1. Tel. 056/715.36 - 2.400 plaatsen 
KONTICH : Mechelsesteenweg - 2.400 plaatsen. - Tel. 03/53.09.32 
TORHOUT : Stwg Torhout-Lichfervelde - 2.000 pi. - Tel. 051/72.822 
DRONGEN • Autoweg Brussel-Oostende - Tel. 09/26.74.32 
SINT-TRUIDEN : Spaansebrugstraat : Tel. 011/736.30 

[lïïBü êmm 

KOELTOGEN 
KOELKAMERS 
DIEPVRIEZERS 

o ^ ^ O P SUPERMARKTEN, INDUSTRIE EN VOEDINGSNIJVERHEID 

ETN JEÜRISSEN PVBA DeWinters t raat24 
Bprgerhqut/Antwerpen Tel : (03) 36.11.35-36.59.31 

ONZE SCHOOL ? 

ERASMUS 
NATUURLIJK ! 

Pluralistisch, volksnationaal onderwijs ! 
Talen - boekhouding - steno - daktylo - sekretariaat 
journalistiek - etalage - verkoop - hostessen - mannequins 

wegkode - rijlessen (door de Staat erkend) 
Lange Ridderstraat 36 - 2800 MECHEIEN Tel. (015)173.68 
Bondgenotenlaan 84 - 3000 LEUVEN Tel. (016)224.85 
Priester Daensplein 2 - 9300 AALST Tel. (053)284.55 
Gulden Vlieilaan 26 - 8000 BRUGGE Tel. (050)372.75 
Thonissenlaan 23 - 3500 HASSELT T«l. (011)237.12 
Sint Jorisstraat 33 - 8500 KORTRIJK Tel. ( 0 5 6 ) 1 5 9 . 1 * 

DIEPVRIESTUNNELS 
KAMIONKOELING 
WINKELINRICHTINGEN 
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Onlangs sloot de kunstkamer « AAanebrugge » te Deurne-Antwerpen haar 

eerste winterseizoen af met een tentoonstelling van het werk van kunst-

Schilder Roger Van den Broeck. Hoe wel kwantitatief beperkt — 9 schil

derijen en 3 tekeningen — weerspiegelt het tentoongestelde werk duide

lijk de hoge artistieke aspiraties van de artiest. Verraadde zijn eerste indi

viduele ekspositie te Kloosterzande in 1967 nog het tastend zoeken van 

'de debutant, dan wijst de selektie in « AAanebrugge » op een afronding 

van het vroeger werk en de ontsluiting van nieuwe perspektieven voor de 

toekomst. 

roger van den broeck 

« Flower Power » zit hij de ak-
tualiteit op de hielen. Vermits 
zijn kunst uitsluitend figuratief 
is, IS het kommunikatief ele
ment m elk schilderij bijzonder 
sterk. Het kontakt kunstenaar
toeschouwer komt vlug tot 
stand. 

Opmerkelijk is de technische 
evolutie van zijn oeuvre. In zijn 
eerste portretten beheersen 
twee hoofdtonen de kleuren-
werking. Een overgangsperiode 
wordt gekenmerkt door het 
aanwenden van intens koloriet 
— het zuiver naast elkaar 
plaatsen van kleuren. Nu is de 
kleuropvulling van zijn geper
foreerde figuren zeer beheerst 
en uitgebalanceerd : de kleu
rengamma is harmonieus. In 
enkele doeken (Tweedracht, 
Amor en Flower Power) over
heerst één kleur die in al haar 
tonen uiteenvalt ter verster
king van licht- en schaduwpar
tijen. Markant is zijn recente 
voorliefte voor okers en voor 
geel en rood. Een geel achter-
plan is courant. 

Het sober koloriet van som
mige werken wordt sterk ge-
kompenseerd door de doorge
dreven stylering van de vorm. 
De perforatie der figuren leidt 
naar een fleksibele beweeglijk
heid. Vergroeit met de kleur 
tot een fantastisch, vloeiend 
ritme. De versmelting van ge
wrichten tot kleurenbanden en 

het laten wegvallen van be
paalde lichaamsdelen door ga-
tenkonstruktie is stelselmatig 
gegroeid. Door het uiteenrafe-
len van figuren werd hij er 
zich van bewust dat hij een to
taal vervormde figuur opnieuw 
tot een schematische vorm kon 
opbouwen die beweeglijk en 
ritmisch is. 

De geperforeerde figuren, bij
na monokroom, geprojekteerd 
tegen een egale achtergrond 
leiden soms tot een beangsti
gend geheel. Dezelfde vormge
ving, opgevuld met een polyva
lent kleurenspel doet frisser en 
prettiger aan. Ik denk hier aan 
« Dolle Mina », waar «e kleur 
in tegenstelling met de andere 
geëksposeerde werken meer 
flatteert. Het kontrast voor- en 
achterplan is sterker. 

Het ensemble waarmee Ro
ger Van den Broeck het pu
bliek van de kunstkamer « Ma-
nebrugge » heeft gekonfron-
teerd was artistiek verant
woord. Gevarieerd en ekspres^ 
sief. De schilder bracht een eer
lijke, spontane evokatie. In de 
nabije toekomst zal zijn werk 
pikturaal zeker nog aan kracht 
winnen want technisch maakt 
Van den Broeck het zichzelf 
niet gemakkelijk. Vele^doekén 
verraden immers een streven 
naar perfektionnisme. 

frans bellon 

m 

Geboren te Brasschaat in 1943 
ontplooide Van den Broeck zich 
als autodidakt. De technische 
vorming van buiten uit, beperk
te zich tot een nauwe samen
werking met de Brasschaatse 
artistieke werkgroep « Klaver
heide » en een ononderbroken 
kontakt met de surrealist Karel 
Wollens. Wollens' raadgevin
gen betekenden een grote steun 
voor Van den Broeck en zijn 
invloed laat zich zeker in de 
vormgeving aflezen. 

Van den Broeck houdt van de 
mens in zijn totaliteit, verheft 
hem tot centraal objekt van 
zijn schilderkunst. Inhoudelijk 
is zijn kunst een spiraal van 
opbouwende en vernietigende 
krachten waarin de mens het 
middelpunt is. Eertijds boeide 

hem de analyse van de enke
ling om nadien tot een meer 
sociale geëngageerdheid te ko
men. In het recente werk kon-
centreert hij zich op een wel
bepaalde groep mensen die toe
vallig of bewust met elkaar 
verbonden zijn. Rafelt elk we
zen uit elkaar, bouwt een meer 
cerebrale kunst op. Tracht de 
gedragingen van mensen ten 
overstaan van elkaar in een be
wuste syntese vast te leggen. 
In het schilderij «Tweedracht», 
gebaseerd op een driehoeksver
houding, komen de emotionele 
spanningen tussen diverse fi
guren plastisch goed tot hun 
recht. Schilderkunstig gezien is 
de uitbeelding van dit tema 
moeilijk. Nochtans slaagt de 
schilder erin om met een be

studeerd lijnenspel een groeps-
konstruktie op te bouwen die 
vlot zijn gedachtengang sugge
reert. 

Sommige kritici menen in 
Van den Broeck een surrealist 
of zelfs een konstruktief sur
realist te herkennen. Zijn tech
niek wijst inderdaad in die 
richting. Qua inhoud zoekt hij 
echter naar het eenvoudige, het 
bevattelijke. Zijn pikturale taal 
is ongekompliceerd. Vertoont 
geen duidelijke aanknopings
punten met de mysterieuze we
reld van fantasmagie en sur
realisme. Zijn kleurenwereld 
vertolkt een realistische kijk 
op mensen en gebeurtenissen. 
Het paneeltje « Vietnam » is 
een schrijnende aanklacht. Met 
« Provo », « Dolle Mina » en 

««»? «T duw Vlaanderen ovei: 
zijn grenzen! 

Na 14 jaar is het tijdschrift «Ons Erfdeel» uitgegroeid 
tot het grootste algemeen-Nederlands kulturele blad : 
oplage van 10.000 exemplaren, méér dan 150 medewer
kers. «Ons Erfdeel» is een volstrekt pluralistisch en on
afhankelijk tijdschrift. En er steekt nog méér in. Dat 
méér proberen wij thans te realiseren, In 1970 kwam de 
Stichting « Ons Erfdeel » vzw tot stand. 

de stichting « ons erfdeel » wi l vanaf 197T : 

1. Het tijdschrift « Ons Erfdeel» nog aktueler maken 
en daarom zes keer per jaar laten verschijnen in plaats 
van vier keer ; 

2. Een geheel nieuw Franstalig tijdschrift uitgeven dat 
in alle Franstalige gebieden informatie zal verstrekken 
over onze taal, onze kunst en onze kuituur in de breedste 
zin ; 

3. Een Dialoogcentrum «Ons Erfdeel» oprichten voor 
internationaal kontakt en overleg in verband met de ver
spreiding van onze kuituur in het buitenland. 

Voor de verdere toekomst plant de Stichting « Ons 
Erfdeel» ondermeer ook een tijdschrift in het Engels en 
in het Duits, ter bekendmaking van onze kuituur in deze 
taalgebieden. 

onszelf bekend maken 

Het buitenland is over het algemeen zeer slecht inge
licht over de Nederlandse kuituur. Daarover blijven kla
gen helpt ons niet vooruit. Door informatie in vreemde 
talen te verstrekken kunnen we hierin verandering bren
gen. Het partikulier initiatief kan hierin voorgaan. 

De Stichting «Ons Erfdeel» zal over een beginkapitaal 
van 5 miljoen frank dienen te beschikken om deze plan
nen te realiseren. Nu reeds hebben 150 partikulieren en 
partikuliere instellingen uit Vlaanderen en Nederland 
een kapitaal van 2.601.000 (op 15 juni 1971) gestort ter 
realisatie van deze plannen. 

Onder de vei'melding « Fondskapitaal Ons Erfdeel 
vzw » kunnen steunbijdragen worden overgemaakt op 
volgende rekeningen : 
— postrekening 132.59 van Kredietbank NV, Rekkem, 

voor rekening 6674/07/12.052 van Stichting « Ons Erf
deel » vzw ; 

— bankrekening 32.792 van Stichting « Ons Erfdeel » 
vzw bij de bank van Parijs en de Nederlanden, Kort
rijk. 

Alle steunbijdragen worden in het eerste nummer van 
de jaargang 1971 van het tijdschrift « Ons Erfdeel» ge
publiceerd. 

Veertien jaarg:angren van «Ons Erfdeel» zijn een gra-
rantie voor de goede besteding: van uw steunbijdrage. 
Help Vlaanderen over zijn grenzen duwen ! 
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bewwegi 
antwerpen 
ANTWERPEN (arr.) 
PLAN-71 

De lotenverkoop van onze fa
miliale arrondissements tombo
la « Plan-71 » werd deze week 
afgesloten. Wij danken hierbij 
de vele deelnemers(sters) hier
aan. 

O D 15 juli zal de trekking te 
Antwerpen plaatsgriipen in het 
bijzijn van een afgevaardigde 
van elke afdeling van het ar
rondissement. De winnende 
nummers publiceren wij in dit 
weekblad OD 7 augustus alsook 
in alle afdelingsbladen. 

ANTWERPEN (Stad) 
11 JULI 

Hang met ons de beest uit ! 
Leeuwevlaggen verkrijgbaar 
(1,40 m. X 1.40 m bedrukt op 
Nylon) tegen 270 fr. Daar het 
sekretariaat wegens vacantie 
gesloten is, kunnen vlaggen af
gehaald worden bij voorzitter 
Bergers, St. Jansvliet 19. Ant-
weroen. „ 
DII^NSTBETOON COO 

O D telefonische afspraak dr. 
De Boel 33.97.90 of De Laet 
Frans 38.66.92. 
VACANTIE SEKRETARIAAT 

Vanaf maandag 5 juli tot en 
met maandag 26 juli. Voor 
dringende mededelingen steeds 
terecht bij Bergers G., St. Jans
vliet 19, Antweroen, telefoon : 
33.91.65 of bij de andere be
stuursleden. De geplande ver
gaderingen in deze periode lo
pen echter normaal door. 

ARENDONK 
IJZERBEDEVAART 
• E r wordt een bus mgelegd 

"M'É'^-M LJzerbedevaart. Deel-
HSfcè&tijs'^i5(5 F." VOQr kinderen 
opder de 14 jaar en voor leden 
van jeugdorganisaties in uni
form 100 fr. Voor inschrijving 
of verdere inlichting zich wen
den tot Viktor Hermans, Mierd-
seweg, 25 (tel 67812), Jef De 
Pauw, Koeistraat 11 (tel 67553) 
of Jan de Pauw, Wampenberg 
213. 

BALEN 
VLAAMSE ZIEKENKAS 

De Vlaamse Ziekenkas heeft 
sinds kort een afgevaardigde et 
Balen : Egied Adriaens, Heyns-
bergen 33, Balen. Tel. 014/33782. 
KERN-VERGADERING 

Volgende kern-vergadering 
vrijdag 9-7-71 om 20 u in ons 
lokaal. 
REIS NAAR DE RIJN 

Deze tweedaagse reis gaat 
door op 4 en 5 sept. e.k. Prijs : 
700 fr per persoon. Reeds nu 

- naam opgeven aan I. Dillen, 
Zandstraat 7 te Balen, (tel. : 
014/33201). 

BERCHEM 
VAKANTIE 

Voor sociaal dienstbetoon kan 
men ook tijdens de vakantie te
recht bij de mandatarissen en 
bestuursleden na telefonische 
afspraak. 

BOOISCHOT 
GULDENSPOREN-
DANSFEEST 

Met orkest Bobby Prins, een 
gloednieuw programma van 
Het Manneke (Jef Cassiers) 
Franske, Rita en Mark : dit op 
3 juli e.k. om 20 uur in de nieu
we zaal « Kievit », Broeckmans-
straat. Booischot Toegang 40 fr 

KINDERFEEST 
Zondag 11 juli om 14 uur in 

feestzaal Kievit. Toegang gra
tis. Optreden van klown Pipo, 
klown Kroko, Pedro met zijn 
wonderfiets, Brondo, de gooche
laar en Mohammed Ben Achim 
de tovermuzikant. Muzikale 
omlijsting, akkordeonband « De 
Kievit ». 

BOOM 
GEMEENTERAAD 

Uit het nazicht van de begro
tingen 1970 blijkt dat ± 10 mil
joen voorziene begrotingsuitga
ven ongebruikt bleven. Veel 
beloften en proiekten maar 
weinig verwezenliikingen tij
dens het verkiezingsjaar 1970. 

Het nut van kinderkribben 
schiint men nog niet in te zien. 
Voor 1972 bestaat misschien de 
mogelijkheid een voorstudie 

aan te vat ten over de wense
lijkheid van kinderkribben. De 
meewerkende vrouw blijft in
tussen de dupe. 

De kulturele raad start reeds 
onder het motto van de part i j 
digheid. Slechts de politieke 
partijen, die in de gemeente
raad zetelen, krijgen een ver
tegenwoordiging. De anderen 
moeten lijdzaam toekijken. Bo
vendien moet de schepen van 
kuituur de voorzitter worden. 
In een ware demokratie kiezen 
de leden van de raad hun voor
zitter. 

Er zullen weer kleiDutten 
aangespoten worden. Wij ho
pen dat de aanpalende eige
naars deze keer behoed wor
den tegen de ra t ten en het 
overtollige water. De bevolking 
verwacht een volledig plan van 
aanleg voor het gebruik van de 
vroegere en toekomstige aange
spoten gronden. Op die manier 
kan een stuk maanlandschap 
omgetoverd worden in een 
groene en bewoonbare zone. 
Een gezond milieubeheer is 
hier het motto. 

EDEGEM 
Wij vragen onze leden, die 

vakantie hebben, regelmatig te 
komen meewerken aan ons lo
kaal. Elke dag van de week en 
elk uur van de dag is er wat te 
doen ! 

Best even kontakt opnemen 
met K. Van Reeth (Drie Eiken-
str. 70). Voor het overige wen
sen wij jullie een mieterse va
kantie ! 

HEBENTHOUT 
11 JULI 
VLAGINHULDIGING 

Om 11 u 30 herdenken wij 
tijdens de eucharistieviering 
onze afgestorven leden. Daarna 
ip «De Nieuwe Kroon, volksver-
tegenw. Belmans overhandigt 't 
nieuwe vaandel. Daarna op
tocht met de VU Fanfare Kem-
penland. Tot slot een gezellig 
samenzijn. 

HOBOKEN 
IJZERBEDEVAART 

Inschrijvingen (140 fr.) bij 
Jos Van den Nieuwenhof, St. 
Bernardse steenweg 793, tel. 
27.28.48 of bij alle bestuursle
den. Vertrek om 7 uur aan het 
politiebureau. 

HOVE 
ONTLUISTERING 

Naar aanleiding van de Gul-
densporenherdenking verscheen 
in het plaatselijk maandbladje 
« De Hovenaar » een ingezon
den anoniem stuk, waarvan de 
inhoud ieder bewust Vlaming 
pijn heeft gedaan. Zoveel on
begrip, onwetendheid of kwaad 
opzet hebben wij nog nooit in 
enkele regels vergaard gezien. 
Al wat tot de Vlaamse bewe
ging behoort en behoorde wordt 
brutaal gekraakt en voorgesteld 
als de uiting van een onrealis
tisch burgerlijk taalstrijdje 
dat ons volk jarenlang dom 
heeft gehouden. Eigenlijk te 
beaat om er zich druk over te 
maken. Maar toch onbegrijpe
lijk dat een redactie haar ko
lommen openstelt voor zulke 
onzin op de vooravond van het 
sporenfeest. 
IJZERBEDEVAART 

Inschrijving bij Miei Beeck-
man, tel. 55.39.21. Vertrek met 
autocar om 5.45 uur aan de 
« Reinaert », Mortselsesteen-
weg, 21. Reissom : 160 fr. (90 fr 
voor avondmaal) 

KONTICH 
VU-KONTICH 10 JAAR 

Nog twee maanden en het is 
zo ver. VU-Kontich viert dan 
haar tweede lustrum. Een in
drukwekkend feestprogramma 
werd in elkaar geknutseld. Al
vast uw aandacht op de biezon-
derste aktiviteiten : Zaterdag 
11 september : autokaravaan ; 
Zondag 12 september : Magda-
lenazaal, in de namiddag, aka-
demische zitting en receptie, 's 
Avonds kleinkunstavond met 
Steven Govaert en Louis Ver-
beeck ; Zaterdag 18 september : 
kantonnale kolportage met mu
zikale optocht ; Zondag 19 sep
tember : kinderfeest in de 
gloednieuwe zaal « Pronken-
borg » Kont. Kaz., poppenkast 
en kleurwedstrijd ; Zaterdag 

25 september : lus t rumbal met 
het orkest Ray Chadwick. 

Opgelet : koken kost geld : 
daarom graag-uw steun op on
ze rekening bij de Kredietbank 
Kontich Nr 1155/00715 voor 
Volksunie-afd. Kontich. 
BEVLAGGINGSAKTIE 

Leeuwevlaggen in voorraad 
op het bevlaggingssekretariaat 
Kosterijstraat 6 of in lokaal 
Alcazar. 
IJZERBEDEVAART 

Per autocar naar de Ijzerbe
devaart. Inschrijving 100 frs : 
lokaal Alcazar, Uyttendaele 
( VOS ) Mechelse Steenweg 
106 en Embrechts ( Vlaamse 
Kring ) Konijnenveld 41. 

MERKSEM 
VLAGGEN 

Al wie kan hange op 11 juli 
de leeuw buiten. Wie nog geen 
leeuwevlag bezit kan er een 
bestellen bij K. Van Bockel, 
St. Lutgardisstraat 56, telefoon 
45.57.77. Maat 1.50 x 1.50 m aan 
de prijs van 350 fr. Wie om wat 
reden ook geen vlag kan buiten 
hangen kan een papieren raam-
affiche bekomen 0.35 x 0.25 m. 
Gratis te verkrijgen in de 
Merksemse Boekhandel, Breda-
laan 772, dit zolang de voorraad 
strekt. 
HET FORT 

Er wordt heel wat gepraat en 
gefezeld over de verwerving 
Merksem. Uiteraard worden al
le middelen gebruikt in ver
van het fort door de gemeente 
band met deze geschiedenis 
om het huidig gemeentebestuur 
te discrediteren. 

Vanwege onze mandatarissen, 
terzake bevoegd, ontvingen wij 
de verzekering, dat het sche-
penkollege van Merksem vast 
besloten is, ten koste van wat 
ook, dit prachtig domein als 
eigendom voor onze gemeente 
aan te kopen. 

Buiten alle jeugd- en sport
verenigingen zullen vast en ze
ker de lijnvissers zich verheu
gen, wanneer eenmaal dit 
prachtig viswater ter beschik
king zal staan voor de mannen 
die er met het lijntje op uit 
gaan. 

VAKANTIEPERIODE 
Tijdens de vakantieperiode, 

telefonere men voor dringende 
zaken op nr 45.57.77. 

MORTSEL 
IJZERBEDEVAART 

Aan al onze Mortselse IJzer-
bedevaarders wensen wij een 
welbehouden reis. Buiten de 
autocarreizigers die te 6 uur 
vertrekken o.l.v. het Geweste
lijk IJzerbedevaartkomitee, zijn 
er de tientallen families die 
de verplaatsing per spoor of 
met eigen wagen ondernemen. 
De voerders met eigen wagen 
raden wij aan zich aan te slui
ten bij de « autokaravaan » die 
te Wilrijk ver t rekt te 6 uur aan 
de brug Juu l Moretuslei-Boom-
sesteenweg. 

11 JULI-VIERING 
Ingericht door de Mortselse 

culturele raad, met medewer
king van het gemeentebestuur, 
gaat door op vrijdag 9 juli e.k. 
in de feestzaal van het gemeen
tehuis. Receptie, toespraak van 
dhr. burgemeester, muzikale 
omlijsting, voordracht. 

BEVLAGGINGSAKTIE 
Bestel onmiddellijk uw nylon-

1 e e u w e n-vaandel bij Wim 
Claessens, Lierse stwg 197 te
gen de volkse prijs van 270 fr. 
(Afmetingen 1,40 m./1.4ü m.) 
Op 11 juli moet Mortsei een 
geel-zwart uitzicht hebben van 
klauwende leeuwen (tel : 
55.39.09). 

RUMST 
IJZERBEDEVAART 

De drie Volksunieafdelingen 
uit de Rupelstreek leggen sa
men een bus in naar Diksmui-
de. Na de plechtigheid blijven 
we enkele uren in Diksmuide 
om iedereen de gelegenheid te 
geven het stadje te bezoeken. 
Deelnemingsprijs : 130 fr., voor 
kinderen jonger dan 14 jaar : 
65 fr. Ver t rekuur voor Rumst : 
6u50 aan de kerk. 

Inschrijvingen op één der vol
gende adressen •. Van Buggen-
hout Gust, Doelhaagstraat 26 ; 
Wellekens Paul, Tuinwijk 53 ; 
Lambrechts Jan, Veerstraat 91 ; 
Bruynseelse Leonard, Molen-
veld 67 ; De Herdt Frans, Em. 
Van Der Veldelaan 3. 
WENSEN 

Wij wensen onze propaganda
leider Jan Lambrechts en zijn 
vrouw Magda de beste wensen 
met de geboorte van een flinke 
zoon Koen. 

TISSELT 
GULDENSPORENVIERING 

Na deze succesvolle avond 
met Gerard Siegers, zal er op 
zaterdag 10 juli 1971 een Gul-
densporenviering plaatshebben 
« In de Vlaamse Leeuw », West-
dijk 37 te Tisselt, om 19 u stipt. 
Dit zal een gezellig samenzijn 
worden met alle leden en sim-
patisanten ! 
FINANCIES 

Elke nieuwe VU-afdeling 
moet leven, maar daarvoor is 
er altijd geld nodig. Steun ons ! 
Stort uw bijdragen op prk. nr. 
16346 van « Kredietbank Wille-
broek ». Met vermelding : nr. 
1031/01727 Volksunie Tisselt. 

Dank bij voorbaat ! 

WIJNEGEM 
WIJ-ABON. 

Wij verzoeken dringend onze 
propagandisten hun meuw ge
maakte leden- en Wij-abonnen-
ten alleen over te maken via 
het plaatselijk sekretariaat. 
LEEUWEN 
Leeuwevlaggen zijn nog steeds 

verkri jgbaar aan 290 fr. Bel 
even naar E. Somers (53.63.79) 
en U krijgt Uw vlag thuis. 
11 J U I J 

De Vlaamse Vriendenkring^ 
richt op 11 juli een grote show
avond in met Will Ferdy en 
Werner Boons. 
LID WORDEN I 

Geef U zelf op aan het sekre
tariaat Turnhoutse baan, 336/ 
338 of bij dhr. Blom, Markt
plein 23. 

brabanf-

BRUSSEL (arr.) 
LEDENHERNIEUWING 

Nog steeds zijn er enkele af
delingen ten achter met de af
rekening van de ledenhernieu
wing. Deze zou moeten afgeslo
ten worden ten laatste op 30 
juni. 
KOLPORTAGE 

Met deelname van senator 
Lode Claes en Volksvertegen
woordiger Vic Anciaux, kende 
onze slotkolportage succes 
in het centrum van Brussel, en 
dit niettegenstaande een aantal 
hatelijke en vijandige fransta-
lige reakties. Spijtig dat we 
met te weinig waren om de ge
hele middenstad volledig te be
strijken gedurende een paar 
uur. 
VAKANTIEREGELING 
ARRONDISSEMENTEEL 
SEKRETARIAAT 

Het arrondissementeel secre
tariaat zal gesloten zijn van 9 
juli tot 31 augustus. Gelieve dus 
alle briefwisseling te zenden 
aan de arr. sekretaris Frans 
Adang, Ruisbroeksestwg. 109 te 
1600 St. Pieters-Leeuw. TeL : 
77.31.83. 

Ten voordele van de asr-
glomeratie- en federatiever
kiezingen ! 

Het groot Volksunie-bal 
van het arrondissement 
Brussel heeft plaats op za
terdag 6 november 1971 in 
de zaal « Meli », aan de Hey-
zel te Brussel. Orkest : De 
grote formatie van Stan Phi
lips. Iedereen houde deze 
datum vri.i ! 

BRUSSEL (Stad) 
IJZERBEDEVAART 

Inschrijven in «Uilenspiegel», 
Plet inckxstraat 38 te 1000 Brus
sel, tel. 12.13.74. Prijs : 150 fr., 
kinderen : 100 fr. 

ASSE (kanton) 
KANT. VERGADERING 

Dinsdag 29 juni ging te Asse 
onder zeer ruime belangstel
ling de tweede kantonnale ver
gadering door onder het voor
zitterschap van de gevolmach
tigde G. Kiesekoms. Er werden 
heel wat onderwerpen behan
deld, waaronder : de werking in 
de gemeenteraden, Vujo, groe
peren soc. dienstbetoon, alge
mene samenwerking in het 
k a n to n, ontwikkelingshulp, 
kantonnaal blad, samenstellen 
agenda volgende vergadering, 
de aanstaande verkiezingen en 
de kalender tot einde 71. De 
volgende vergadering gaat door 
te Liedekerke op dinsdag 14 
sept. om 8u.30. 

HOE MAAK IK EEN BLAD 
Zaterdag 3 juli om 14 u in 

het Kultureel Centrum, Leu
vense steenweg, Kortenberg. 

Inlichtingen : Filip Boven. 
Parks t raa t 22, Kortenberg, teL 
02/596656. 
11 JULI-VIERING 

Grootse Guldensporenviering 
op vrijdag 9 juli om 20 u 30 in 
de stadsschouwburg te Leuven. 
Optreden van de Elegasten, de 
kunstgroep De Kornet, Antoon 
Van der Plaetse en Gerard Ver-
meesch. Kaar ten van 20 of 50 fr 
te verkrijgen bij A. Van Hoof, 
Overwinningsstraat, 24, Kessel-
Lo, op het VTB-VAB-kantoor, 
Bondgenotenlaan te Leuven of 
bij de Davidsfonds, Blijde In
komststraat 79, Leuven. 

zoekertjes 
Te koop 1 elektr. motor CEB, 1 PK, 
asychroon, 1.500 toeren. 1 Cop i -
matic Hel iopr int , 221 V. , 370 .W. -
4 schi lderi jen (stadsgezichten). 
Z. w . M. Oma, Van Meenenpl . 15, 
Brussel-St-Gill is. R 90 

Student ekonomische wetenschap
pen RUCA zoekt vakant ie job. Schr. 
of telef. senator Jorissen, Louisastr. 
3 1 , Mechelen. R 104 

J u f f r o u w , lager sec. onderwi js , h o 
ger secundair technisch onderw i js , 
getu igschr i f t steno en dactylo ( N e 
der lands, Engels en Frans) zoekt 
aangepaste bet rekk ing, b i j voor 
keur in L imburg. Contact ; vo lksvert . 
E. Raskin, Ursulastraat 1 , E igenbi l 
zen. Tel. 011/194,54 R 105 

TE HUUR : Pajoftenland bu rge rwo 
ning vier slaapkamers dubbe l gara
ge 50a. nabi jheid Brussel. - Telef. 
(016)289.98 R 103 

Jonge moeder, boekhouder-dea-
kundige, gewezen lesgeefster 
boekhouding, ruime ervaring ac-
counfants-kantoren, moet inge* 
volge ernstige ziekte van een 
der kinderen bijspringen als 
broodwinner. Wie bezorgt tiaar 
huiswerk of part-timebetrek
king ? Schrijven bureel blad 

R106 

WALTER ROLAND 
GcdlplomMrd opuaüu, «ciMni 4owi 

»De uMLMfondMO 

KERUTKAAT Sl> ANTVERPEN 

(L«t op het huianummw D 
Telc(o«ii U 16 ( 2 

ALLE QLAZEN 
ALLE MONTUREN 

WILLEBROEKSE 
METAALBOUW 

P.V.B.A. 
Egmont en Hoornestraat 15 

Willebroek 
MAZOUTTANKS 
METAALWERKEN 
PIJPVERWERKING 
Tel. 03/78.82.34 

LEUVEN (arr.) 
IJZERBEDEVAART 

Inschrijven : André Vanhoof, 
Overwinningsstraat 24, Kessel-
Lo, tel. 016/27014 

Kernredaktle 
T. van Overstraeten (eind-
red.) , P. Martens (hoofdred.) , 
R. Corty (red. sekr.), M. van 
Liedekerke. 
Redaktie en publiciteit : 

Sylvain Dupuislaan 110 
1070 Brussel 
Tel. 02/23.11.98 

Administratie en beheer : 
Voldersstr. 7 1 , Brussel 1000 
Tel. 02/12.51.60 

Alle klachten voor niet ont
vangen van blad op dit adres. 
Jaarabonnement : 300 fr. 
Halfjaarlijks 170fr . 
Driemaandelijks 95 fr. 
Steunabonnem. (min.) 500 fr. 
Losse nummers : 8 fr. 
Alle stortingen voor het blad 
op prk. 1711.39 van « W I J >, 
Voldersstr. 7 1 , 1000 Brussel. 

Verantw. uitgever Mr F. Van
der Eist, Beizegemstraat 20 

Brussel 1120 
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LEUVEN - HEVERLEE 
KESSEL-LO 
KOLPORTAGE 

Zondag 11 juli doen we 
nog een laatste grote kolporta-
ge met de federalisme-brochure 
in Leuven. Alle aktieve kolpor-
teurs van de laatste maanden 
komen bijeen om 10 u in café 
Opera, Bondgenotenlaan. 

MALDEREN 
UITBREIDING DORPSKOM 

De raad van Malderen buigt 
zich ernstig over de uitbreiding 
van de dorpskom. Een eerste 
plan van verkaveling is ter stu
die. Verkaveling voorzien ach
ter het gemeentehuis. Het twee
de plan zou komen in de om
geving van het voetbalterrein. 
De passieve periode van Mal
deren schijnt een einde te ne
men. 
LEEUWEVLAG - SOENS 

Het aanschaffen van een 
Leeuwevlag door de gemeente, 
is uitgegroeid tot een vinnig 
woordenspel. Oorzaak hiervan 
was de onzinnige verklaring 
van de burgemeester die geen 
Leeuwevlag kan zien aan het 
gemeentehuis, omdat meer dan 
600 kiezers voor hem gestemd 
hebben. Begrijpe wie kan ? 

Dhr. Van Hemelrijck wilde 
weten of de tong en de klau
wen van de Leeuw niet rood 
dienden te zijn. De vinnige re
pliek van dhr. Van Doren 
kwam zo raak dat dhr. Van He
melrijck moest toegeven zijn 
eigen driekleur niet te kennen! 
Dat de oppositie sterk op haar 
benen stond bewees dhr. Van 
den Eede K. die met een gedo-
kumenteerd verslag naar voren 
kwam oyer de geschiedenis van 
de Leeuwevlag en de Vlaamse 
Leeuw als volkslied. Daar heeft 
de raad even van opgekeken. 

De ganse groep « Gemeente
belangen » stemde voor de 
Leeuwevlag zonder rood. Ook 
de hh. Maerivoet en Cooreman 
F. stemden voor. Deze laatste 
deed een beroep op de ja-stem
mers ook de Leeuwevlag aan 
hun huis te hangen (daverend 
applaus van het talrijk opgeko
men publiek !). 

Dhr. Van Doren diende een 
tekst in met gelukwensen voor 
burgemeester Soens van Strom-
beek. Ze werd eenparig goed
gekeurd. 

Op volgende data zal de 
Leeuwevlag wapperen aan het 
Gemeentehuis en ook bij U • 
Vlaams nat. Zangfeest, IJzerbe
devaart, 11 juH, Kermis, Jaar
markt, processie, 1 mei en bij 
ontvangst van personaliteiten. 
Wacht niet langer, bestel uw 
Leeuwevlag nu nog bij dhr. 
Van den Eede, gemeenteraads-
hd. 

MOLENSTEDE 
GEBOORTE 

Willy en Marie-Paule So-
mers-Moons en hun dochtertje 
Danielle melden de geboorte 
van Heidi. Onze hartelijke ge
lukwensen. 

oost--ylaanderen 
GENT (arr.) 
VUJO NAAR DE IJZERBEDE
VAART 

Met de bus : Inschrijvin
gen : tel. 52.75.81 (Kris Impe, 
Hundelgemsestw., 266, Merelbe-
ke) of bij de plaatselijke Vujo-
bestuursleden van Gent-stad, 
Gent-Oost, Gent Zuid-Oost. Ver
trek op zondag 4 juli : St 
Amandsberg - Gemeentehuis 
7u ; Destelbergen-Kerk : 7ul0 
Heus den-Tramstatie : 7u20 
Melle-Kerk : 7u30 ; Gentbrugge-
Lunapark : 7u35 ; Ledeberg-
Gemeentehuis : 7u40 ; Gent-
Roeland : 7u50 ; Gent-Café 
Tijl : 7u55 ; Gent-Sterre : 8u. 
Prijs : + 120 fr. Na IJzerbede
vaart : gezellig samenzijn en 
interessante uitstap. 

AALST (ARR.) 
ANTI-PITCH-KARAVAAN 

Hoewel de mobilizatie ter elf
der ure en telefonisch diende te 
geschieden waren heel wat wa
gens uit het arrondissement 
Aalst op zaterdag 26 juni jl. te 
Kerkhove voor de anti-pitch-
autokaravaan. Hartelijk dank 
aan degenen die de verre ver
plaatsing gedaan hadden ! 

BALEGEM 
IJZERBEDEVAART 

Wij rijden mee met de bus 
ingelegd door de KSA Ooster-
zele. 
DIENSTBETOON 

Zaterdag 17 juli te 10 uur in 
't Hof van Oranje te Balegem. 

WEERGALM 
Ons juninummer verscheen 

op 3.800 exemplaren, in alle 
bussen : bezorgt uw steun aan 
VU te Balegem, bankrekening 
Bank van Brussel, Balegem, 
nummer D/52/520166. 
BEVLAGGING 

Leeuwevlaggen te bekomen 
bij sekretaris Wim De Smet, 
Smissenbroek 1 Oosterzele. 
DE VOER 

Wie meereist op 14 en 15-8 
naar de Voer schrijve tijdig in 
bij de afdeling Gavere. 

DENDERLEEUW 
VU-SEKRETARIAAT 

Inlichtingen over partij, lid
maatschap, abonnementen op 
« Wij » bij W. De Metsenaere, 
Sportstraat 2, 's avonds na 19 
u. of op afspraak. 
SOCIAAL DIENSTBETOON 

Henri Pots, Toekomststraat 
13, elke avond van 19u30 tot 
20u30 en zaterdags van 15u tot 
17u. 

DENDER-WEST 
KOLPORTAGE 

Tijdens de kolportage van 27 
juni jl. te Mere werden met 12 
verkopers in een rek or d-tijd de 
170 beschikbare nummers van 
« Wij » verkocht. Het was de 
zesde kolportage van deze 
reeks. 

Het was Alois Van de Velde 
uit Vlierzele die het 100ste 
nummer aan de « man » bracht 
aan Frieda uit het « Sparren
hof » te Erondegem. Dat Eron-
degem niet in Mere ligt ? Nou 
ja... 

DEINZE 
11 JULI-VIERIING 

Vrijdag 9 juli te 20 uur in de 
bovenzaal van het stadhuis te 
Deinze. 

GAVERE 
IJZERBEDEVAART 

Wie nog meewil met de bus, 
belt onmiddellijk op naar VOS-
Merelbeke, Avenskouter 19, op 
nummer 227506. Er is hopelijk 
nog wel een plaatsje vrij ! De 
bus rijdt over Munte, Vurste 
en Gavere. 
SOCIAAL DIENSTBETOON 

In plaats van de eerste zon
dag (bedevaart) : zitdag Piet 
De Pauw op zaterdag 10 juli te 
Gavere (10 uur) en te Vurste 
(11 uur). 
LEDENWERVING 

De vakantiemaanden worden 
vooral benut om het ledenaan
tal te verhogen ; dank zij Wil
ly Van Gijsegem overschreden 
wij nu het 100-tal ! 
DANSFEEST 

Wij nodigen al onze simpati-
santen uit naar het Dansfeest 
van de Jeugdclub-Vurste, in 
zaal Tirolerhof, Gaveresteen
weg, Vurste op zondag 4 juli 
te 18 uur ! Inkom : 20 fr als 
steun voor het jeugdatelier. 
DE VOER 

Op 14 en 15 augustus bezoc 
ken wij de Voer. Om tijdig 
slaapgelegenheid te kunnen 
voorzien, verwachten wij de 
inschrijvingen ten spoedigste 
op ons sekretariaat, bij Mark 
De Langhe, Scheldestraat 17 
Gavere (tel 751703). 
BEVLAGGING 

Leeuwenvlaggen te bekomen 
bij sekretaris Mark De Langhe. 

GENT-EEKLO (arr.) 
VUJO-GENT 

Voor onze 11-juli-aktie op 10 
juli zijn bloemen en een aan
tal kinderwagens reeds beschik
baar. Graag hadden we nog 
materiaal bij ! Telefonisch kon-
takt opnemen met : Huguette 
De Bleecker, Tolhuislaan 15, 
Gent, tel. 25.64.87. 

HEUSDEN 
JEF GOOSSENAERTSKRING 

Vertrek te Heusden-Tramsta-
tie : zondag 4 juli 1971 te 7u30. 
Prijs : 135 fr., kenteken en fooi 
inbegrepen). Na de IJzerbede
vaart uitstap naar Roesbrugge. 

MERELBEKE 
11 JULI-HERDENKING 

Het plaatselijke comité richt 
op zondag 11 juli de jaarlijkse 
gulden-sporen-herdenking in. 
Spreker is dit jaar de h. De 
Rouck, algemeen sekretaris van 
het Vermeylenfonds, die zal 
handelen over « Brussel, van
daag en morgen ». Voor de om
lijsting staat Norbert met zijn 
Hei-meisjes in. Zij brengen 
spel, klank, kleur en dans op 
het thema « Vlaanderen, hei ! ». 
De guldensporenviering gaat 
door in feestzaal « Nova » Hun-
delgemsesteenweg 25 en vangt 
aan te 18 u. stipt. Deelname in 
de onkosten : 50 fr,, geiznskaar-

ten aan 120 fr. Wie het Vlaam
se hart op de rechte plaats 
draagt mag op deze pluralisti
sche guldensporenherdenking, 
waaraan alle verenigingen van 
de gemeente meewerken, zeker 
niet ontbreken. De omlijsting 
door « Norbert », die wij vroe
ger reeds aan het werk zagen, 
waarborgt een puike herden
king. 
NIEUW 
GEMEENTERAADSLID 

Onze VU-fraktieleider in de 
gemeenteraad, mr. Karel Van 
Rijn, werd tot rechter genoemd 
bij de rechtbank van eerste 
aanleg te Gent, en diende bij
gevolg ontslag te nemen als 
gemeenteraadslid. Hij werd als 
gemeenteraadslid opgevolgd 
door de h. Paul Martens, die 
tijdens de zitting van vorige 
week woensdag de eed aflegde. 

NINOVE (Kanton) 
11 JULI-FEEST TE ASPELA-
RE-NEDERHASSELT 

Zaterdag 10 juli e.k. komen 
alle Vlamingen uit de Dender
streek samen in zaal « Made-
Ion » te Nederhasselt. Wie een 
auto heeft komt om kwart vóór 
acht naar het Dorpsplein te As-
pelare (leeuwevlaggen niet ver
geten). Van daaruit rijden we 
in karavaan naar zaal « Made-
Ion » waar om 20 u een gezellig 
samenzijn (met gratis Breugel-
maal) begint. 

SINT AMANDSBERG 
STREEKBLAD « VOLKSUNIE 
SINT AMANDSBERG » 

Het tweede nummer werd be
gin juni gebust in de circa 9000 
bussen van onze gemeente. De 
weerklank bij de publieke opi
nie is zeer gunstig. De andere 
partijen hebben sinds oktober 
jl. alle informatieactiviteiten 
gestaakt, terwijl onze afdeling 
onverminderd doorzet met de 
verspreiding van onze gedach
ten. Financiële bijdrage wel
kom door het storten op post-
giro 660 van de Kredietbank 
te Sint Amandsberg voor reke
ning nr. 53772 van Volksunie 
Sint Amandsberg. Anonymiteit 
verzekerd. 

VINKT 
GULDEN SPOREN 

Zaterdag 10 juli om 20 uur 
in de zaal « Gemeentehuis » te 
Vinkt. Feestredenaar : Koen 
Baert. Nadien groot dansfeest. 

WAARSCHOOT 
IJZERBEDEVAART 

Reisonkosten : 90 frank (auto
car). Vertrek te Sleidinge om 
7u40 aan autobusuitbater Ver
meire (St. Joris-cars) Polen
straat ; Waarschoot om 7u45 
aan lokaal « De Nieuwe Reizi
gers 5 bij De Smet M., Statie
straat ; Zomergem om 8u. aan 
de kerk (dorpsplein) en Eeklo 
om 8ul0 op de Markt. 

wesNvlaanderen 

BRUGGE (arr.) 
GELUKWENSEN 

Op de arrondissementele 
raadsvergadering van vrijdag 
25 juni jl. werden twee nieuwe 
raadsleden gecoöpteerd : Willy 
Rover uit Jabbeke en Arnoud 
Vanhouteghem uit Zeebrugge. 
Hartelijk gefeliciteerd. 

Op dezelfde vergadering werd 
de vacante functie voor organi
satie in het arrondissementeel 
bestuur met ruime meerder
heid toegewezen aan Omer 
Dombrecht. Hartelijk gefelici
teerd. 

BRUGGE (Stad) 
LEEUWENVLAGGEN 

Men kan steeds terecht bij 
het Bevlaggingskomitee, arr. 
Brugge, sekr. R. Vande Voorde, 
Wollestraat 45, Brugge. Tele
foon 331,95. 
IJZERBEDEVAART 

De VOK richt op 4 juli 1971 
zijn vierde « Joe Engliskara-
vaan » in naar de IJzerbede
vaart. 

Verzameling om 8 uur aan 
het Kon. Astridpark (kant 
dichtst bij het Breydelhof, het 
Breydelhof zal open zijn om 
8 uur). 

GEBOORTE _ -
Guido en Annle Dedeürwaer-

der-Keirse werden gezegend 
met een vijfde kindje, Henk, te 
Sint-Amandsberg op 23 juni jl. 
Wij wensen aan ons bestuurs
lid en zijn echtgenote van har
te proficiat. 

lEPER (ARR.) 
VLAGGEN 

Op 11 juli vlaggen wij. Wie 
nog niet in het bezit is van een 
leeuwenvlag kan die bestellen 
bij Roger Vandenbilcke, Bloe-
menstraat 14, 8900 te leper. Tel. 
057/23378. 
ARR. BESTUUR 

De volgende arrondissemen
tele - bestuursvergadering gaat 
door op de 3de woensdag van 
augustus. Wij wensen alle af
delingen een verdiende en goe
de vakantie toe. 

lEPEB 
OVERLIJDEN 

Zaterdag 26 juni 11. werd de 
moeder van ons lid, Roger De
nijs, ten grave gedragen. Wij 
bieden Roger en zijn achtbare 
familie onze innige deelneming 
aan. 
SOCIAAL BELEID 

Zaterdag 26 juni 11. sprak dhr. 
L. Vansteenkiste voor een aan
dachtig talrijk opgekomen pu
bliek over het huidige sociaal 
beleid in België. Hij klaagde 
hierbij onder meer de politieke 
gebondenheid van de vakbon
den aan. Alleen wanneer de 
vakbonden durven met open 
kaart spelen kan sociale recht
vaardigheid in Vlaanderen tot 
stand komen dank zij een her
nieuwde struktuur. 
MOTIE SOENS 

On gemeenteraadslid, dhr. J. 
Carpentier, diende een motie in 
van solidariteit met de Strom-
beekse burgemeester. Deze mo
tie werd onontvankelijk ver
klaard. Achteraf tekenden de 
gemeenteraadsleden dan toch, 
maar in hun persoonlijke naam. 

KORTRIJK (Stad) 
IJZERBEDEVAART 

Vertrek om 8 uur en terug 
om 18 uur. Lokaal « 1302 », 
Burg. Reynaertstraat 9. Bij te
rugkomst gratis Breughelkost 
voor deelnemers. Autobus : 80 
fr. Toegangskaarten te beko
men in « 1302 ». 
11 JULI VIERING 
MET GERARD SLEGERS 

Zaterdag 10 juli in « 1302 », 
Burg. Reynaertstraat 9. Na deel
name aan fakkeloptocht. Om 
20 uur gezellige dansavond met 
aangepaste muziek. 

MIDDELKERKE 
IJZERBEDEVAART 

Onze afdeling richt een spe
ciale bus in naar de IJzerbede
vaart op 4 juli. Prijs : 60 fr. 
Vertrek « Ter Duinen » (kerk) 
Terug in de namiddag. Inschrij
ven : « Ter Duinen », « Were-
Di » en bij de voorzitter, Pa
rijsstraat 4. 

DIKSMUIDE 
VERBROEDERINGSAVOND 

Zaterdag 3 juli om 21 uur in 
het « Vlaams Huis », IJzerlaan 
83, richt de VU-Diksmuide haar 
jaarlijkse verbroederingsavond 
in. Orkest « De Zeekanters ». 
Toegang gratis. 

OOSTENDE - STENE 
PIERS OP ZIJN SMALST 

De kloeke VU-oppositie be
gint onze burgervader blijk
baar op de zenuwen te werken. 
T.o.v. E. Vansteenkiste paste J. 
Piers de grofste manier van 
diskriminatie toe. Na vijf inter
pellaties aanhoord te hebben, 
moest de gemeenteraad vast
stellen dat de burgemeester 
Vansteenkiste het woord wei
gerde. Uit protest tegen dit op
treden verliet de fraktie de zit
ting. Ook in de meerderheids-
groepen vond met deze han
delswijze ongepast, Vansteen
kiste zal het hem wel vergel
den, daar twijfelen we niet 
aan, 
WIJKRADEN 

De meerderheid, hierin ge
steund door de PVV, bleef doof 
voor de vrije verkiezingen der 
wijkraden. Alle VU-amende-
menten werden sistematisch 
verworpen zodat Groot-Oosten-
de weldra zal opgescheept zit
ten met vijf aanvullende mi-
niatuurgemeenteraadjes. 

POPERINGE 
DANK 

Het bestuur dankt al diege
nen die hebben mee gewerkt 
tot het welslagen van onze 11 
juli-viering. Dhr. Coppieters 
was eens te meer schitterend 
in zijn zeer geslaagde uiteen
zetting, die hij hield voor een 
talrijk opgekomen publiek. 

sonen » dhr. E. Deroose, Chu»-
chillaan 18, tel. 623.50 ; djk. 
R. Verhaeghe, Noorderlaan, M. 
tel. 621.91 : dhr. J. Verbauw-
hede. Nachtegaallaan 20, te l 
627.12. 

WERVIK 
MOTIE SOENS 

Het bestuur van de Volks-
unie-Wervik, dankt de gemeen
teraad voor hun stellingname 
ten aanzien van dhr. burge
meester Soens. De gemeente
raad keurde eenparig een mo
tie goed, waarbij ze dhr. Soens 
voleldig bijtreden in zijn aktie 
om te taalwetten te doen nale
ven, ondanks de heftige reaktie 
van het FDF. 

ZEDELGEM-VELDEGEM-
LOPPEM 
IJZERBEDEVAART 

Er wordt gezamenlijk ver
trokken om 9.30 u aan het « pa
rochiaal Centrum » Kerkstraat, 
« De Leeuw ». Bestuursleden 
SOCIAAL DIENSTBETOON 

Bestuurslid Hendrik Verhae
ghe houdt zitdag iedere 2e zon
dag van de maand, van 11 u 
tot 12 u in het « Parochiaal 
Centrum » 

BEVLAGGINGSAKTIE 
Koopt een leeuwevlag, om 

bij iedere gelegenheid onze ge
meenten nog meer Vlaamse 
kleur en kracht te bezorgen. 
Aanvragen worden ingewacht 
bij D'hont Arnold, Leliestraat. 
30 Zedelgem. 

medegedeeld 
DE NACHT VAN JABBEKE 

Dit jaar wordt er andermaal 
een zeer ruime feesttent voor
zien op het terrein ter Zand
straal, met ruim 2000 zitplaat
sen. Parking direct naast de 
tent voor ruim 1000 wagens. 

De « Nacht van Jabbeke » is 
waarlijk uitgegroeid tot een 
groot Vlaams feest, voortzetting 
van de vroegere Vlaamse ker
missen, maar dan,,<fft,.viesl'i^lf8-
tere schaal. 

De eerste dag, zaterdag 17 ju
li, begint het feest met een 
Breugheliaans Bierfeest, opge
luisterd door de blaaskapel 
Emiz. Breughelse sfeer gedu
rende de hele nacht. 

De tweede dag, zondag 18 ju
li in de namiddag om 14u30, 
shownamiddag met o.m. Nicole 
Josy, Hugo Sigal, Billy West, 
Julito, The Crazy Brothers en 
nog vele anderen. 

De tweede dag wordt beëin
digd met een show- en dans
avond met niemand minder dan 
Will Tura, begeleid door zijn 
orkest de Tura Band. 

ZAVLAR 
Jaarlijkse Zuidafrikaans Vla-
mingenreis van 11 september 
tot 9 oktober. Familie-, vrien
den- en toeristisch bezoek. In
lichtingen bij de sekretariaten 
der Vlaamse ziekenfondsen of 
bij dhr, Fr, Meyers, Pontstraat 
50, 9230 Melle, 

WILLEM I. KONING 
DER VERENIGDE 
NEDERLANDEN 

Tentoonstelling in het kas
teel van Duras (Sint-Truiden), 
toegankelijk : alle week-ends 
van juli, van 14 tot 18 uur. 

Aan de hand van iconogra
fisch materiaal wordt de figuur 
van Willem I, Koning der Ver
enigde Nederlanden geëvoceerd 
vanaf zijn ballingschap (1795) 
en terugkeer naar Nederlrand 
(1813) tot aan zijn dood (Ber
lijn, 1843), Een bescheiden keu
ze van archiefstukken laat Wil
lem I optreden in LimbiA'g of 
doen Limburgers in voeling 
treden met de vorst. 

WAREGEM -
ST. ELOOIS-VUVE 
IJZERBEDEVAART 

Met de bus naar Diksmuide, 
Inschrijven bij volgende per-

VERSCHAEVE-
BEDEVAART 

Voor de vierde maal richten 
«De vrienden van Verschaeve», 
werkgroep in de schoot van 
Broederband, de tweejaarlijkse 
bedevaart in naar het graf van 
Verschaeve, te Solbad Hall, in 
Tirol, dit jaar op 21 juli a,s. 
PROGRAMMA 

10 u 30 : plechtige eucha
ristieviering in de kerk van 
Solbad Hall ; Homolie door pa
ter Albertus Pil, van Steen-
brugge, 

12 uur : samenkomst op het 
kerkhof : Vlaamse liederen, 
rede door een vooraanstaand 
Vlaming, bloemenhulde en ze
gen, Inüchtingen bij A, De 
Troyer, Gentsestwg,, 19, Leeu-
wergem, tel. 09/70 04 59. 

"A 
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PERS 
spiegel 
Op het ogenblik dat we deze 

regels tijpen begint het parle
mentair testen of «ze» over de 
brug zullen komen. «Ze» dat 
zijn de eeuwige liberalen die 
hun prijs, als publieke vrouw 

. van de Belgische politiek. 
steeds hoger zetten wetend dat 
de heer Eyskens aan zijn lus
ten van «ik wil toch de grond
wet herzien», desnoods het 
ganse Vlaamse erfgoed wil ver
spelen. En in de mode van 
«eens gaan babbelen met» ma
ken we kennis met de nieuwe 
Ijzerbedevaartvoorzitter. Maar 
daar weten de heren van 
«Volksgazet» meer over te ver
tellen. 

gazet van antwerpen 

Toont duidelijk aan dat de 
schuld van wat nu gebeurt niet 
alleen bij de PVV ligt (hun 
anti-Vlaamse ingesteldheid 
kent men) maar aan de heer 
Eyskens zelf die zich met han
den en voeten gebonden heeft 
aan de blauwe verlepte deerne 
door zijn toegevingen van de 
dubbele grendel tijdens de 
grondwetsherziening. 

« De regeringspartijen heb
ben zelf gewild dat de kultuur-
autonomie zou aangenomen 
worden door een «hiezondere 
meerderheidy>. die wij een 
grendel noemen. Voor de kul-
tuurautonomie is nl. de instem
ming nodig van de helft van 
elke taalgroep, plus 2/3 van het 
geheel van elke Kamer... 

» Het kan allemaal nog mee
vallen, maar de kans is groot 
dat de regering haar slag niet 
zal kunnen thuishalen. Dan 
moet er ons toch dit van het 
hart : jarenlang heeft men ge
zegd dat de grondwetsherzie
ning noodzakelijk was. dat de 
voorgestelde regelingen de 
beste waren. Bepaald de BSP 
hield voor dat men alles dien
de te slikken, of dat het land 
naar de dieperik zou gaan. 
En nu men eindelijk begint 
met de uitvoering van die 
nieuwe grondwet, doet vooral 
de BSP niets om de zaak vlot 
te krijgen, integendeel... 

» Als het opzet van de re
gering mislukt, dan worden 
twee dingen bewezen : ten 
eerste dat de grendelclausu
les inderdaad aanleiding ge
ven tot chantage, zoals wij al
tijd hebben gevreesd. Ten 
tweede dat er in de regerings
meerderheid mensen zitten, 
die de grondioetsherziening 
nooit ernstig hebben opgeno
men. » 

knack 

Vat het sinistere PVV-spel-
letje goed samen. Chantage op 
eeuwige Vlaamse capituleer-
ders van de traditionele partij
en. We staan er als Vlamingen 
inderdaad niet te best voor. 

« Afspraken zijn heilig. Het 
nationaal belang gaat boven 
alles». . Spreker : PLP-voorzit-
ter, de heer Descamps. Hoed 
af voor een man die zo spreekt! 
Waarom deze plechtige uit
spraak ? Eenvoudig om de re
gering duidelijk te maken dat 
de aanvaarding van het cultu
reel pact niet de enige voor
waarde kan zijn voor een libe
rale medewerking aan de tot
standkoming van de culturele 
autonomie. «We moeten meer 
hebben)), zegt de PLP. 

nGeen twee maal betalen 
voor de zelfde loaar)). ook dat 
werd nog gezegd. En met deze 
uitspraak staan loij loeer met 
beide voeten in de Belgische 
realiteit. 

yiVrijheid van het gezinshoofd 
per 1 september te Brussel — 
culturele autonomie. Ziedaar 
koopprijs en koopwaar in de 
optiek van de PLP-redenering. 

Maar, zeggen ze, wij hebben de 
gerantie voor de vrijheid van 
het gezinshoofd per 1 septem
ber reeds geruild voor de toe
zegging mee te werken aan de 
herziening van de grondwet, nu 
moeten er andere zaken wor
den voorgesteld of het wordt 
een «njet». 

» Voorstel van de heer Des
camps om toch mee te werken 
aan de stemming over de cul
turele autonomie : de bescher
ming van de filosofische en 
ideologische minderheden ; de 
globalisatie. En zij. dat zijn de 
PLP-ers. zi]n vast besloten voet 
bij stuk te houden, want <(zij 
(en dat zijn de Vlamingen, de 
regering met op kop de eerste-
minister Eyskens) zijn maar 
sterk door onze zwakheden. » 

» Pourquoi pas ? prijst deze 
fiere houdidng van Descamps. 

» Eindelijk iemand die het 
eens durft te zeggen. Die durft 
op te treden tegen nooit verza
digde Vlamingen. 

» Laat Baert dan nog roepen: 
«Zonder de Vü zou de unitaire 
winkel rustig verder zijn blij
ven draaien))... Ondertussen 
wordt de winkel aan spotprij
zen aan de Walen geschonken, 
en bijten wij dankbaar op de 
zure lolly, die ze ons als fop
speen hebben gegeven, en 
waarvan wij geloven dat wij 
hem duur hebben bevochten, 
wij fiere Vlamingen. » 

het volk 

Jef Claes kon zijn ontstem
ming over capitulard Eyskens 
niet binnen de regels van hui
ze «Het Volk» houden. In een 
stukje dat er niet om liegt te
kende hij de grond van de re-
geringspolitiek : een eeuwig 
toegegeven aan de Waalse af
dreiging. Ditmaal die van 
CVP-er Servais, die de kultuur-
autonomie nog wat verder uit
holt. 

nEerste-minister Eyskens had 
onmiddellijk begrepen wat er
achter zat en om de h. Servais 
voldoening te geven stelde hij 
voor dat het parlement zijn be
slissing zou treffen bij wet. 

» Vanaf de Volksunie-banken 
werd de premier bestookt 
met schampere verwijten dat 
hij weer eens toegaf aan de 
Walen. 

)) Capituleren om uw rege
ring te redden is voor u een 
tweede natuur geworden, geef 
ontslag)), riep de h. Jorissen. 

))Verwarring en ontstemming 
kon men lezen op de gezichten 
van de Vlaamse CVP-ers en 
ook bij enkele socialisten, loant 
de Vlamingen wilden niet roe
ten van een nieuwe alarmbel. 

» De Commissie vond er gis
teren iets nieuws op : een in
gewikkelde procedure, die de 
Waalse PSC-ers voldoende poli
tieke waarborgen geeft maar 
géén alarmbel meer bevat. Na 
een ongelukkige nacht heeft 
Eyskens dus weer een slag 
thuisgehaald, maar hij is nog 
niet aan de eindmeet. 

)) Er steekt gevaarlijke 
springstof in het communautair 
pa.kket van de regering nog 
vóór de vakantie in veilige ha
ven wenst te loodsen. Dat de 
regeringsontwerpen waar taal
kwesties mee gemoid zijn 
hardnekkig zouden bekampt 
worden door de oppositie, was 
te verwachten. Maar het is nu 
openlijk bewezen dat de cultu
rele autonomie ook sterke span

ningen teweegbrengt in de ran^ 
gen van de meerderheid. Bo
vendien staat het parlement 
weigerachtig tegen een opge
drongen regime van dwangar
beid. 

» De regering wil het parle
ment dwingen tot kunst- en 
vliegwerk, en dat allemaal om 
aan de Brusselse taalwetsabo
teurs op 1 september hun vrij
heid van het gezinshoofd te 
schenken, een vrijheid die zij 
zich in de praktijk sinds lang 
hebben toegeëigend. » 

special 

Rond het hele PVV-gedaas 
van «eerst kul tuurpakt en dan 
kultuurautonomie» zegt het 
Brusselse weekblad wat in fei
te de bedoeling is van dit 
PVV-principerijden. 

« Aangezien er minderheden 
zijn aan de ene en de andere 
kant van de taalgrens is het 
onvermijdelijk in de ogen van 
sommigen dat hun verdediging 
verzekerd wordt door een Pakt. 
Maar welk Pakt ? 

» De Volksunie die hierover 
haar ideetjes heeft legde reeds 
twee jaar geleden een voorstel 
neer dat natuurlijk niet kon 
behagen aan de franstaligen, 
noch aan bepaalde Vlaamse 
politieke groepen. Het voorstel 
werd dus aan kant gelegd. De 
PVV die dit vaststelde en in 
de zaak een mooie gelegenheid 
ziet om zich te doen opmerken 
heeft het initiatief hernomen. 
Het schijnt echter volgens de 
waarnemers dat het eerder 
gaat over een vertragingstak-
tiek, opgezet door de PVV om 
de regering te beletten haar be
loften na ie komen over de K-
berfé du père de familie tegen 
de eerste september. De kon-
kVusie is dan ook duidelijk : 
geen invoering van de liberie, 
dus noodzakelijk aftreden van 
de regering. » 

pall ieterke 

Liet ons nader kennismaken 
met mr. Coene de nieuwe voor
zitter van het IJzerbedevaart-
komitee. Een dinamisch man 
als men het leest. Diezelfde di-
namiek zal hopelijk doorkomen 
in zijn maidenspeech zondag te 
Diksmuide. Die hoop zal wel 
bewaarheid worden als men 
zijn houding tegenover Brussel 

verneemt in dit vraaggesprek. 
« — En wat met Brussel ? 

Het opgeven ? Deserteren uit 
Brussel ? 

» — Dat beslist niet ! Wij ge
geven Brussel niet op ! Voor 
Brussel strijden wij « tot de 
laatste kardoes » .' En met re
den. Brussel is volledig omge
ven door Vlaams gebied maar 
wordt elke dag meer en meer 
verfranst, door het saboteren 
van de taalwetten, door het 
misbruiken van het onderwijs, 
door beiou.st de kwade trouw 
van de administratie, door so
ciale druk. Zullen loij op de 
duur de Noordzee veroveren 
door erin gedrongen te wor
den ? Dat zou de verovering 
van een kerkhof zijn. Wij heb
ben al zo weinig grondgebied, 
wij mogen er geen verliezen. 
Wij moeten, te Brussel, de toe
komst veilig stellen voor de 
Vlaamse inwijkelingen. Heeft 
men dan toch niet begrepen 
wat PVV-voorzitter Descamps 
zei ? 

» — Geen pessimisme dus ? 
Ook niet wat Brussel betreft ? 

» — In 1975 vormen de Vla
mingen de twee derden van het 
land. Brussel zal dan de tertiai
re sektor zijn, de hoofdstad van 
een land met twee derden dy
namische Vlamingen. Aan de 
frankofonen moeten wij leren : 
« De klant is koning. Willen 
jullie dat principe verwaarlo
zen, dan plegen jullie zelf
moord. Niet wij, Vlamingen, 
gaan in het ghetto. Wij kennen 
talen! Wij zullen desnoods Chir-
nees leren, maar jullie worden 
de bekrompenen ! » Zo moeten 
wij tot die mensen spreken, en 
zó moet onze houding zijn. 
Neen neen, wij geven Brussel 
niet op, wij deserteren niet ! ». 

volksgaret 

Is nog maar eens gaaa 
put ten uit het dossier van 
« Volk en staat » om te bewij
zen dat mr. Coene de misdaad 
beging aanwezig te zijn op de 
begrafenis van VNV-leider Staf 
De Clerq. Men weet dat dit ook 
de grote « misdaad » was die 
tegen Nest Claes weerhouden 
werd. In de nieuwe BSP-mo-
raal is dit om het met Marnix 
Gijsen te zeggen « het grote 
dwaze kind, waaraan na de 
heer Nest Claes boer Seppe 
Coene ten onder gaat ». Waar 
Vlaams Brussel echter aan ten 
onder gaat is aan een mentalir 
teit over Brussel die hier weer 
eens tot uiting kwam. 

« Door zijn eigen vrienden is 
het personage dus van top tot 
teen getekend. Als er op 4 juU 
op de IJzervlakte een dubbel 
gelaat moet gezocht worden, 
zal men wel bij de voorzitter 
moeten terechtkomen. 

» Brussel is een stad waar 
eenieder zich moet thuis voe
len, waar elke Belg — Vla
ming of Waal — aan zijn trek
ken kan komen met zijn tadL 
zijn cultuur, zijn eigen aar^ 
Wie het tegenovergestelde vm 
moet er openlijk voor durven 
uitkomen, tot welke kapel hij 
ook moge behoren. Met oor
logsverklaringen als « Brussel, 
gij wordt onze stad... » zet men 
de klok een stevig stuk terug. 
Sedert de rampzalige boerenbe-
toging van het verlopen voor
jaar is Brussel op zijn hoed» 
voor lieden die het willen aan
spreken met de stok in de 
hand ». 

waiter luyten 

BECO BECO 
levering van gas- en stookolie ! 

BECO BECO 
Vraag FORT ZEGELS aan onze bezinestat ions 

BECO verwacht ook u w bestel l ing 

p.v.b.a. BECO. Kri jgsbaan 236 . Z W I f N D R E C H T 

Te l . : (03)52.81.73 - 3 2 . 0 2 . 1 0 

matthieu's beddenbediri if 
biedt voor elk probleem een wooninriohting 

onze studiedienst 
lost uw woon

probleem gratis op 

z a k e n l u i 
MAAKT VAN DE GELEGENHEID GEBRUIK EEN 

ZAKENREIS TE KOMBINEREN MET EEN PRIVE-

REIS : b.v. U moet voor zaken te Rome of 

Milaan zijn. Maakt er dan gebruik van om ook 

een paar dagen rust en ontspanning te ne

men in het zonnige SARDINIË. 

LET WEL ! ZEER INTERESSANTE PRIJZEN 

Inlichtingen : VTB-ZAKENREIZEN 

St.-Jakobsmarkt 45-47 

ANTWERPEN - tel. ( 03 ) 31.09.95 

Em. Jacqmainlaan 126 

BRUSSEL - tel ( 02 ) 18.55.55 

Kalanderberg 7 

GENT - tel. ( 09 ) 23.60 21 
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wenst u precies te weten wat bouwen kost ? 
Dat Is juist het prettige bij KUNNEN, dat U als toekomstige bouwer precies weet waar U aan toe bent. 
KUNNEN geeft U alle prijzen vooraf zwart op wit, met handtelcening erbij. Geen addertjes in het gras! I 

vergelijk: kwaliteit, prijs en estetiek 

ZONDER ONDERHOUD: prachtige aluminuim schuiframen, kroonlijsten in beton of PVC. sierlijke opdekdeuren met metalen omlijstingen. 

KtUo 4— 
GELIJKVLOERS. 

Een afwerking die enig i s : wanden in siergevelsteen. deuren in securitglas. houten plafondbekieding, prachtige ingebouwde open haard, zonnige eethoek 
uitgevend op tuin. glanzende rustieke tegels, degelijk vast tapijt enz... 

voor nog geen 1.100.000 f. bouwprijs ! ! ! 
600 arbeiders - 1001 mogelijkheden 

ALGEMEEN BOUWBEDRIJF KUNNEN nv 

ANTWERPEN 
Meir 18 

Tel. 03/31.78,20 

GENK 

Winterslagstraa» 22 
Tel. 011/544.42 

CENT 

Onderbergen 43 
Tel. 09/25.19.23 

LEUVEN 
Brusselsestraaf 33 
Tel. 016/337.35 

BON 
NAAM: 

ADRES: 

— beschik over een bouwgrond Gemeente : 
breedte : 

en wens de voordelen te kennen die U mij kan bieden. 
— beschik niet over een bouwgrond en verzoek U mij een 

aanbieding te doen voor 't bouwen van rijwoning, villa
bouw of half open bebouwing in volgende gemeenten : 

— houdt U mij ter beschikking van één uwer afgevaardig
den of zal ik een bezoek brengen aan uw informatiecen
trum te op te u. 

Handtekening 



r o n d de r o n d 
Voor de echte «sportkreem» van 
onze lezersschare : de ronde van 
Frankrijk, zijnde een wielerkoers 
die rond Frankrijk trekt, is be
gonnen. Met alle gevolgen van-
dien voor de vreedzame betrek
kingen onder de volkeren, de eko-
nomische welvaart, de sociale 
rechtvaardigheid, de kulturele 
verhefiing, de rassenintegratie 
de opstanding der onderontwik
kelde volkeren. 

• 

Wie zich voor het geval niet 
mocht interesseren — zoals wij — 
en er zelfs met de hulp van 
Vlaanderens redenaar nummer 
één, de heer Alfred Debruyne, 
niet wijs mocht uit raken, wie al
dus een minderwaardigheidskom-
pleks krijgt, en de zekerheid da.t 
hij een stumperd is, kunnen wij 
troosten. De beste remedie schijnt 
te zijn de realiteit te aanvaarden: 
hij IS een stumperd. 

Wie een dag - werk wil verletten 
om ergens een doortocht van de 
ronde van Frankrijk te aanschou
wen, moeten wij er attent op ma
ken dat het enige inspanning 
vergt de koereurs terug te vin
den. Eerst komen een kleine dui
zend publiciteitswagen, dan een 
bataljon ordediensten, dan een 
karavaan volgwagens ( zoals het 
woord het zegt vooraan), dan een 
horde persioagens en moto's, dan 
een park auto's met «.offisjellenr>, 
vervolgens een 500-tal wagens met 
soigneurs, genodigden, familie, 
lieven, supporters, meedrinkers 
e.a., vervolgens een honderdtal 
sportdirecteurs vergezeld van en
kele honderden wagens met wie
len, banden, fietsen, spuitjes, ket
tingen en nzjantenyi dan nog een 
legertje van de medische, admi
nistratieve, publicitaire, sociale, 
financiële, logistieke e.a. diensten. 
Uiteindelijk volgen enkele zwet
sende, lachende, pratende, gekken
de jongelui, verborgen in 'n enor
me stofwolk en grotendeels aan 
't oog onttrokken. Dat zijn de ren
ners, de dwangarbeiders van de 
weg. En o ja, de nhell driver» die 
gij tussen dat alles de meest gekke 
toeren ziet uithalen, dat is Lom-
me Driessen. En de mannen die 
heel de weg liggen te maffen, dat 
zijn de koerskommissarissen. 
Veel plezier. 

Grote titel in «Les Sports» : Eddy 
Merckx vertrok vroeger naar Mul-
hóiise dan Serge Reding naar So
fia. Natuurlijk zullen wij er Ed
dy Merckx nog vuriger om be
minnen. 

Wij peinzen dat het tijd wordt dat 
men onze renners eens op een ge
wone, verstaanbare manier leert 
spreken. Volgens de ronde-specia-
list van de Gazet van Antwerpen 
«juichen» die alles. Hij gebruikte 
het werkwoord juichen in een 
paar kolomm,en nagenoeg 583 
keer, in alle tijden en wijzen. De 
strafste juicher was ongetwijfeld 
Eric de Vlaminck (kan ook Ro-
zjee), die « juichte al hijgend...» 

Luc Varenne, die de oorlog 40-45 
won, heeft zich gewaardigd een 
open brief te richten tot de Duit
sers. Hij verklaart zich daarin 
niet ontevreden, omdat de Fritsen, 
die zelf nochtans geen beroeps
renners hebben, een paar in het 
muzeum uitgezonderd, in zo grote 
getale waren opgekomen om de 

ronde van Frankrijk toe te jui
chen in Freiburg. 
Zich afvragend hoe die grote be
langstelling te verklaren is, her
innert historicus Varenne zich dat 
de Duitsers altijd te hoop zijn ge
lopen om grote mannen, die hen 
dan later meesleurden in moord
dadige avonturen, te bewonde
ren. Hoe zouden zij dan niet op
komen om dè grootste, den Belg, 
te aanschouwen. 
Het schijnt dat Merckx al een 
zwarte moestasjke en een zwarte 
bles aan het fokken is. Geschiede-
nis kan gevaarlijk zijn, Luc. 

Zoals dat past in deze tijd, zijn de 
koereurs in de ronde van Frank
rijk begonnen met een soort zit-
staking — die overigens aan het 
verloop van de wedstrijd niks ge
wijzigd heeft —, omdat zij niet 
genoeg verdienen kunnen. Er 
wordt in alle gazetten nadrukke
lijk op gewezen dat deze aktie 
uitgaat van de knechten, en dat 
bij voorbeeld «de geliefde» met 
geen woord gerept heeft over die 
staking. Nogal begrijpelijk, ver
mits de prijzen die hij wint, toch 
voor de knechten bestemd zijn. 

Het is niet gebruikelijk dat radio-
en tv-reporters de firmanamen 
noemen van de ploegen waartoe 
de renners behoren. Zij spreken 
altijd over de ploeg Schotte bij 
voorbeeld, en niet over de ploeg 
Flandria-Mars. «Den onze» veegt 
daar natuurlijk zijn frak aan, en 
m één geval spreekt hij over de 
ploeg Molteni, als ge het nog niet 
ivist de ploeg van Merckx. Wij 
hebben er niet het minste be
zwaar tegen, maar dan moet hij 
het ook voor de anderen doen, of 
wij gaan peinzen dat hij voor zijn 
nieuwjaar een «sorsis» kadoo 
heeft gekregen. 

Als wij het goed gesnapt hebben 
IS Georges Malfait van «Les 
Sports» erin gelukt Merckx drie 
keer op één dag te intervieuwen. 
Il a bien mérité, maar als wij van 
de Merckx geweest waren hadden 
we die zagepee toch wande
len gezonden. Ge kunt ook ne 
keer tè onnozel doen, zelfs voor 
lezers van «Les Sports.» 

De ronde vertoont dit jaar meer 
het uitzicht van een toeristische 
rondrit. Een eerste rit verdeeld in 
drie kleine stukjes (kwestie van 
drie steden kontent te stellen met 
een «arrivee» ) , een keer of drie 
vier een stuk dat afgelegd wordt 
per trein of vliegtuig, om enkele 
honderden kilometer verder weer 
op de fiets te stappen. Voor ons 
niet gelaten, als wij op vakantie 
gaan in Frankrijk, doen wij ook 
niet alles per velo. 

Als u na lektuur van sportgazet-
ten, of na het beluisteren van ra
dio of tv (vooral) de indruk mocht 
krijgen dat er maar één koereur 
meerijdt in de ronde, dan hebt u 
aan de ene kant gelijk, en aan de 
andere kant ongelijk, want naast 
Merckx zijn er nog 129 anderen 
die het per velo proberen 

Wil stellen voor als Miss Tour de 
France de heer Alfred Debruyne, 
met het oog op zijn adembene
mend kapsel. 

oploge 
304.354 
jaarlijkse 
kontrole 

ofadi 
2.100.000 

lezers 
hef weekblad 

van het gezin is een 
zekere waarde in het 

Vlaamse land in 
volle ekspansie 
troonstraat 127 

1050 brussel 
fel. 13 9170 

Stomme opmerking 

Verleden week heeft moeder voetbal
bond al haar kindertjes opgeroepen voor 
een algemene vergadering. Het was een 
zeer gelukkige vergadering, want er ge
beurde niets. De heren dronken een 
glas, en ze leiden... Enfin, u kent de 
rest. Alle kandidaten voor de verkies
bare plaatsen in de diverse komitees 
werden her- en verkozen, en die waren 
dus ook alweer gelukkig. Net toen iede
reen aan het indommelen was kwam de 
Mechelaar Meulemans met een fantas
tische vaststelling op de proppen. Hij 
zei namelijk, en hij had overschot van 
gelijk, dat de bond nu reeds officieel 
bepaalde reglementen toepast (bij voor
beeld in verband met spelersstatuten en 
transferten), die pas later ( in 1972 ?) 
door de algemene vergadering moeten 
worden gestemd. Wat een verbijstering, 
dames en heren, en wat een bedrijvig
heid om te bereiken dat deze tussen
komst van de h. Meulemans niet zou 
worden geakteerd. En dan zijn de heren 
verbaasd als ze niet altijd en overal ern
stig worden genomen. 

onschuldig 

Men herinnert zich dat de Amerikaan
se bokser Cassius Clay een jaar of vijf 
geleden weigerde soldaat te worden — 
naar hij beweerde uit godsdienstige over
tuiging —, en op grond daarvan veroor
deeld werd door het gerecht. Dit kostte 
hem meteen zijn titel van wereldkam
pioen. Het gerecht heeft hem nu zopas 
vrij gesproken van dienstweigering. Nu 
zijn wij persoonlijk niet erg militaris
tisch aangelegd, en zo bekeken vinden 
wij die beslissing wel goed. Maar wij 
vragen ons af of alle jongens in het ge
val van Cassius Clay van dezelfde gunst-
maatregel zullen genieten. Of zou het 
zijn dat het sportvedetje weer eens be-
voordeligd werd, met het oog op zijn 
komende herkansing tegen Joe Frazier, 
die in de eerste match tegen Clay zijn 
titel behield, maar zonder enige twijfel 
de volgende keer « geklopt » wordt ? 
En wat gaan die mensen zeggen, wier 
zoon, man, verloofde, vader ergens in 
Vietnam gedood werd of verminkt ? 

eigen aard 

Marcel Van Bergen schrijft in de 
« Gazet van Antwerpen » een reeks goe
de artikels over het Kongo van nu, en 
meer bepaald over de sport in Kongo. 
Eén van de voornaamste vaststell ingen 
lijkt ons wel dat de mensen in Kongo 
nog niet erg sport-minded zijn. Wij 
hebben daarbij echter de indruk dat 
met sport alweer bedoeld wordt he t 
spektakel, het georganiseerd vertoon, de 
« offisjelle » kompetitie. Anders gezegd, 
met het soort sport dat van hieruit naa r 
Kongo meegevoerd werd tijdens het ko
loniale tijdperk. Nu geloven wij niet da t 
de Kongolezen er absoluut goed zouden 
aan doen « perfors » dat soort sport in
gang te doen vinden. Als men ziet dat op 
ieder gebied gestreefd wordt naar een 
evolutie die aangepast is aan eigen aard 
en trant , dat gestreefd wordt naar eigen 
Afrikaanse s t rukturen, waarom zou men 
dan de sport niet Afrikaans houden ? 

slecht begin 

Wij zijn voor een paar weken voor de 
eerste keer in ons leven — een zottig-
heid m de bevrijdingsdagen van 1944 
buiten beschouwing gelaten — naar een 
voetbalwedstrijd voor dames gaan kij
ken. Nu willen wij niet veralgemenen, 
en met denken dat damesvoetbal niet 
tot een volwaardige sportbeoefening kan 
uitgroeien, maar wat wij daar op en 
rond dat veld gezien hebben, dat heeft 
geen naam. Dat was beschamend, en dat 
was ten top gedreven vulgariteit . Wij 
zullen er onmiddellijk aan toevoegen 
dat het de damesafdeling betrof van 
twee rasechte stamineeploegjes (wat nog 
niets wil zeggen), en dat het veel min
der de voetballende dames zelf waren 
(al was hun prestat ie op sportief vlak 
minder dan nul) , dan de rond het veld 
staande heren, die ons vreselijk he t 
land hebben doen krijgen aan dames
voetbal. Om kort te zijn : het dames
voetbal ver t rekt in ons land met een 
zware handicap, en het zal moeilijk zijn 
de hinderpaal van de vulgaire boertig
heid — het enige aspekt dat wij al te 
zien kregen — te overbruggen. 

NA HET POMPIDOU-FESTIVAL 
ONZE LEEUW DOMINERE ZUID-NEDERLAND ! 

11 juli : de enige Nationale Feestdag die telt 
n Belgenland. 

Op de Guldensporendag worden de vive-la-Fran-
ce-krentenkakkers extra zenuwachtig bii het 
zien van duizenden Leeuwevloggen 
Onder deze vlag voltrok zich de Vlaamse en 
sociale ontvoogding van de Vlaamse volksge-
mcenschap. 

• « ^ « i ^ DP N A T I O N A L E B E V L A G G I N G S A K T I E roeot olie 
^^^^ _ Vlamingen op : 

^ ï f r 11 JULI KONFRONTEREN WIJ DE 
^ • • i L MET DE VLAG 

T ^ VLAANDEREN. 

1 BEDRUKTE VLAGGEN 
(klassieke én moderne leeuw) 
l,5m X l,5ni. 
2 m. X 2 m. 

2. GEBORDUURDE VLAGGEN 
(klassieke én moderne leeuw) 
1 tn. X 1 m. 
1,45 m. X 1,5 m. 
1,45 m. X 2 m. 
2 m. X 2 m. 
2 m. X 3 m. 
3 m. X 3 m. 
4 m. X 2,4 m. 
4 m. X 4 m. 

VAN DE 
UNITARISTEN 

VRIJE DEELSTAAT 

kotoen 
365 fr. 

650 fr 

nylon 
580 fr. 
900 ff. 

1160 fr. 
1540 fr. 
2000 fr. 
2750 fr. 
3750 fr. 
4000 fr. 

GEBORDUURDE WIMPELS 
(klassieke én moderne leeuw) 
1 m. X 2,5 m. (met lussen) 
1 m. X 2,5 m. (met sloof) 

nylon 
1080 fr. 
1005 fr. 

wollen fronfcs 
nylon franjes 

BESTELADRES Nationale Bcvlaggingsaktie, Tieltsesteenweg 12 
ROZEBEKE( tel. 056 /660 .73 i . 

wollanyl 
470 fr. 
835 fr. 

wollanyl 
700 fr. 

1125 fr. 
1485 fr. 
1985 fr. 
2470 fr. 
3600 fr. 
4575 fr. 
5390 fr. 

wollanyl 
1315 fr. 
1240 fr. 

20 f r . /m . 
50 f r . /m . 

8780 - OOST. 

room- of mostvlog ; b. moderne of Vergeet niet op te geven 
klassieke leeuwcfiguur. 

SEKRETARIAAT : Waterstraat 133, 9110 - Sint-Amondsberg (tel. 09/51.15.83) . 


