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Er werd vorige week een nieuwe stap gezet in de rich
ting van de opriiJhting van Gewestelijke Ontwikkelings
maatschappijen (de GOM's). De provincieraden hebben 
zich uitgesproken over de fundamentele organisatievorm. 
De Waalse provincieraden opteerden voor één enkele 
GOM voor heel Wallonië. In de Vlaamse provincieraden 
sprak de meerderheid zich uit voor een totaal andere for
mule : CVP en BSP wensen een afzonderlijke GOM voor 
elke Vlaamse provincie. We denken dat de Vlamingen 
aldus politiek en ekonomisch een fout hebben begaan. 
We hopen dat ooit de mogelijkheid zal oprijzen deze ver
gissing te herstellen. 

De Volksunie heeft van meet al aan geijverd voor de 
éne GOM vcor heel Vlaanderen. Na de debatten die 
hierover in de Waalse en Vlaamse provincieraden plaats 
gehad hebben, zijn we er nog sterker van overtuigd dat 
onze partij het goed voor had. We willen nog even de 
voornaamste argumenten herhalen 

De GOM's zijn geen instellingen met een uitsluitende 
taak op het gebied van public relations, ekonomische 
stimulering, studie van projekten en bundeling van 
krachten. Dat was het bevoegdheidsgebied waarop se
dert enkele jaren met goed rezultaat gewerkt werd door 
de bestaande ekonomische raden van de provincies. De 
wetgever heeft de GOM's een heel andere opdracht toe
bedacht : ze zullen een uitvoerende bevoegdheid hebben. 
Ze zullen zelf operationeel deelnemen aan de verwezen
lijking van ekonomische projekten. Ze kunnen bij voor
beeld zelf onroerende goederen verwerven, inbrengen, 
verkopen, uitrusten. Ook in de financiële sektor en in 
het raam van bestaande of op te richten vennoot-ici.ap-
pen kunnen de GOM's als volwaardige partij optreden. 
Ze zullen met het oog daarop een patrimonium kunnen 
vormen, eigen en vreemde werkingsmiddelen beschik
baar stellen of aantrekken, enz. 

te klein 

De GOM's hebben dus een rechtstreekse rol te spelen 
in het raam van het bedrijfsleven, waartoe de ekono
mische raden nooit gemachtigd waren, en waarvoor die 
trouwens ook niet opgericht geweest zijn. 

een gemiste kans 
voor Vlaanderen 
Om die reden — zo redeneerde de Volksunie — is er 

in Vlaanderen slechts plaats voor één GOM : alleen door 
een bundeling van alle beschikbare middelen en krach
ten bestaat er een kans dat er een partner gekreëerd 
wordt die volwaardig kan onderhandelen en samenwer
ken met belangenfirma's en groepen die meestal grote, 
vaak internationale afmetingen hebben. Kleine GOM's 
per provincie zullen zich nog inzak? know-how, noch 
inzake financiële middelen tot dat peil kunnen verhef
fen. Kleine GOM's per provincie zullen onvermijdelijk 
vervallen op een tamelijk dilettantisttsch en armoedig 
niveau, waarop de aanwerving van bevoegde medewer
kers, het aantrekken van aanzienlijke kapitalen en de 
aanschaffing van de nodige administratieve infrastruk-
tuur onmogelijk wordt. 

bsp was het eens met vu 

De Volksunie stond met die argumentatie niet alleen. 
In Wallonië zijn de twee regeringspartijen op die basis 
tot een akkoord gekomen. We durven nu reeds voorspel
len dat de Waalse GOM veel beter zal starten dan de vier 
afzonderlijke Vlaamse Gom-metjes. Wallonië zal pro
jekten aankunnen die wij in provincialistische versnip
pering buiten ons bereik gesteld hebben. 

Die opdeling in vier Vlaamse provincies is op zich zelf 
al onlogisch, want de provincies vormen al sedert lang 
geen ekonomische eenheden meer. De werkelijke expan
sie-assen van de ekonomie gaan over de grenzen heen. 

Dat is niet alleen door ons vooropgesteld. De Vlaamse 
socialisten hebben in oktobei; 1967 uitdrukkelijk op die 
basis geredeneerd. De Vlaamse Intergewestelijke ABVV 
verdedigde vorig jaar hetzelfde standpunt. 

...maar de politieke taktiek wilde het anders 

De ironie van het politieke spel der meerderheidspar
tijen heeft gewild dat het tenslotte alleen de Volksunie 
was die in de Vlaamse provincieraden de argumentatie 
ontwikkelde die destijds óók door de socialisten was 
bijgetreden. * 
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11 juli-boodschap van de vu-voorxitter, 
gericht tof- alle vlamingen 

STRIJD MET ONS 
VOOR DE BEVRIJDING 
VAN VLAANDEREN 

Kleinzielige vit ter ij en kwaadwillige tegenkanting enerzijds, gemis aan durf anderzijds hebben 
verhinderd dat wij dit jaar 11 juli als onze offic i'éle nationale feestdag kunnen vieren. De Kul-
tuurraad heeft de kans laten voorbijgaan om ten minste deze simbolische daad te stellen. Dit 
incident is een bewijs te meer dat de Vlamingen nog steeds niet in staat zijn zich te gedragen als 
een volk, zich te verheffen boven partijpolitiek e tegenstellingen en verdeeldheid om in de eerste 
plaats Vlamingen te zijn, in een nationale geest van dienstbaarheid aan de gemeenschap waar
toe wij allen behoren. 
Onze nationale feestdag moet voor ons allen in de eerste plaats een dag zijn van bezinning over 
de toekomst van ons volk. Midden de verwarring door de politieke partijen geschapen moeten 
wij klaar en duidelijk zeggen wat wij willen, wat wij met het oog op de toekomst, op hel wel
zijn van onze volksgemeenschap noodzakelijk achten. Wat de Vlaamse Beweging steeds nage
streefd heeft, wat een zelfbewust volk moet nastreven is zich zelf te zijn, zich zelf te blijven en 
zich vrij te kunnen ontplooien, ongehinderd aan zijn eigen toekomst te kunnen bouwen in een 
geest van nationale solidariteit, van onderlinge verbondenheid. 
In de unitaire, gecentraliseerde Belgische Staat zijn wij als volk nooit ons zelf geweest, zijn wij 
nooit vrij en ongehinderd geweest. De Vlaamse Beweging heeft sedert 1830 tot de dag van van
daag moeten vechten tegen deze staat voor onze elementaire rechten, als volk en als enkelingen, 
voor de verdediging van ons steeds bedreigd erf gebied. Ook vandaag nog moeten wij, zoals onze 
voorvaderen in 1302, strijden tegen het Franse imperialisme voor de bescherming van Vlaams-
Brabant, van de Voerstreek, van de Vlaamse aanwezigheid te Brussel. 
Ons noodlot is dat wij geen eigen staat en geen eigen staatsgezag hebben, dat wij geen vertrou
wen kunnen stellen in hen die ons zouden moeten verdedigen en beschermen, de Belgische ge
zagsdragers en regeringen. 
Dit is een valse demokratie, een schijndemokratie. Hoelang nog zullen wij, Vlamingen, de meer
derheid in dit land, dulden dat met ons gesold wordt, dat wij moeten bidden en smeken en drei
gen voor elk stukje recht, terwijl het onrecht in stand gehouden wordt en wij voortdurend ge
fopt en bedrogen worden. Of is de Grondwetsherziening, het fameuze statuut voor Brussel, de 
invoering van de vrijheid van het gezinshoofd geen fameuze fopperij ? 
Nadat de Vlamingen betaalden — betaalden met het prijsgeven van hun meerderheid in het 
parlement, met het aanvaarden van de pariteit in de regering en voor de leidende ambten, met 
het prijsgeven van de Vlaamse kinderen te Brussel aan de verfransing — staan zij met niet in
geloste beloften, met het speelgoed van een machteloze Kultuurraad. 
« Le tour est joué », nu keert men schaamteloos terug tot het unitarisme. De Walen hebben de 
waarborgen gekregen die zij vroegen en men zal nu wel verder pogen hen zoet te houden met 
de miljarden van de Vlaamse belastingsbetalers : Vlaanderen betaalt voor het instandhouden van 
de unitaire staat ! 
Krachtig moet gewaarschuwd worden tegen afleidingsmanceuvers en tegen de verwarring die 
moedwillig geschapen wordt door het oprichten van allerlei raden en instellingen, die nutteloos 
en overbodig zijn omdat zij in hun machteloosheid alleen moeten dienen om een schijn te wek
ken, een schijn van decentralisatie en autonomie. 
Vlamingen, laat u niet afleiden van het essentiële, laat u niet met een kluitje in het riet sturen. 
Neem geen genoegen meer met halfslachtige en bedrieglijke maatregelen, aanvaardt geen kom-
promissen meer. Wat wij willen en moeten willen is duidelijk. Het is niet, zoals kwaadwillige 
tegenstanders beweren de vernietiging van de S taat, maar wel de radikale, noodzakelijke hervor
ming en vernieuwing van de Staat. Niets meer, maar ook niet minder dan de vervanging van de 
unitaire staatsstruktuur door een federale staatsstruktuur. Wat wij willen en moeten willen is 
een volwaardige Vlaamse deelstaat, met een eigen wetgevend orgaan, een eigen uitvoerend or
gaan en eigen financiële inkomsten. 
Indien wij dit verwezenlijken zal het hoofddoel bereikt zijn. zullen de onontbeerlijke voorwaar
den geschapen zijn voor onze vrije ontplooiing, voor onze opgang als volk, voor onze welvaart : 
wij zullen eindelijk verlost zijn van de nooit eindigende miseries en de sukkelgang van 'n Vlaam
se Beweging die te kort schiet. Al het overige zal ons toegeworpen worden. 
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engij 
rechtvaardige 
werkgevers 

Met al die stakingen van de 
laatste dagen zou ik toch de 
volgende bedenkingen willen 
maken. Waarom moet er altijd 
zo'n vijandschap bestaan tus
sen werkgevers en werkne
mers ? Kan dat niet vriend-
schappelijker gaan, men werkt 
toch voor éénzelfde zaak. De 
één kan toch niet zonder de 
ander. Is het geen zielig 
schouwspel die arbeiders en 
bedienden als bedelaars langs 
de straten te zien slenteren, 
werkelijk mensonwaardig. Ik 
vraag mij ook af waarom wij 
arbeiders en bedienden moeten 
betalen (syndicaatgeld - loon
verlies bij stakingsdagen) om 
onze rechtmatig eisen te be
komen, dat is tpch onrecht
vaardig. 

Er moet dringend gewerkt 
worden aan de verhouding 
werkgevers - werknemers. De 
tijd van de bazige werkgever 
is voorbij. Geef ons sociaalvoe-
tende, rechtvaardige werkge
vers die bekommerd zijn met 
het lot van de arbeiders en be-
di'enden en die hwA werk naar 
waarde schatten. 

DB-M. te Winksele. 

lamme goedzak 

Op de terugweg van de IJzer
bedevaart stapten wij in de 
buurt van Torhout binnen in 
een restaurant, om een stukje 
te eten, wij zagen dat ook an
dere IJzerbed'evaarders daar 
waren neergestreken om de 
inwendige mens te versterken. 

Toen de kelner ons een vol
komen Franse spijskaart 
bracht, vroegen wij er een die 
ten minste ook in het Neder
lands de gerechten zou vermel-
dten. Zo had men er blijkbaar 
geen. Wij zijn het daar dan ook 
maar afgestapt. 

«Geen Vlaams, geen centen-» 
werd ons kort voordien op de 
hedevaartweide nog voorge
houden. 

Maar wat te denken van de 
andere « leeuwen » in de ge
lagzaal aanwezig, die getuige 
waren van dit « taalincident » 
in het hartje van West-Vlaan-
deren, maar die ded<en alsof 
hun neus bloedde ! Een beetje 
meer consequentie bij sommi
ge « flaminganten » zou ons al 
veel verder hebben gebracht. 

J.M., te Petitie 

weggroeien 

In een herderlijk schrijven 
van 8 april 1972 richt mgr De 
Smedt, bisschop van Brugge 
zich tot de niet pratikerende 
gelovigen met de woorden : 
« Ik wilde u zeggen dat ik u 
niet vergeet » en een van zijn 
eerste beschouwingen luidt : 

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 briefwisseling ge
voerd. 

« Ik ben bang dat we stilaan 
van elkaar « weggroei^en ». 

Wanneer in een gezin de bei
de partners van elkaar weg
groeien dan berust dit meestal 
op gebrek aan kommunikatie 
tussen twee partners, ze 
zendden niet op dezelfde golf
lengte en ook hier kunnen we 
dat zeggen. Er bestaat gfeen 
dialoog tussen de twee. Zelfs 
in niet geestelijke zaken. Om
dat de ene gesprekspartner al
tijd uitgaat van « verbod ». In 
West-Vlaanderen kunnen onze 
Vlaams-nationalisten daarover 
meespreken. En dan vindt men 
het spijtig dat we van elkaar 
weggroeien ? 

Wij kunnen zeer goed aannie-
men dat iemand er andere 
ideeën op nahoudt, maar wan
neer de ideeën die men ver
spreidt de eigen ideeën niet 
zijn, maar wel ideeën die opge
legd worden door een volks-
vijandige staat (alle sekuliere 
geestelijk^en zijn toch nog al
tijd staatsambtenaren) dienen 
zij uit dat opzicht dan ook de 
richtlijnen te volgen die hen 
door hun onmiddellijke over
sten opgelegd worden. 

Om tot een open dialoog te 
komen dient men vooraf een 
klaar en duidelijk standpunt in 
te nemen wat betreft het te be
reiken doel. Voor ons is het 
uiteind'alijk doel : de volledige 
bevrijding van ons volk. 

Bevrijding betekent dan ook 
opvoeding — opvoeding tot 
zelftucht — die daarom dan 
ooic niet noodzakelijk een kol-
lektieve tucht moet zijn. Alleen 
wit tucht komt de volle ont
plooiing van de mens en dan 
ook van het volk. 

H.J. te Sint Martens-Lennik 

gevaarlijke dieren 

Het Davidsfonds van Liede
kerke en Teralfene was met 
honderd mensen zondag te 
Diksmuide. Na de plechtigheid 
reden we door naar Frans-
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COMMISSIE VAN OPENBARE ONDERSTAND 
VAN AALST 

De Commissie van Openbare Onderstand der stad Aalst 
stelt in haar verplegings- en verzorgingsinstellingen bie
trekkingen van vroedvrouw en gegradueerde ziekenhuis-
verple(e)g(st)er . Deze betrekkingen zi.in te begeven 
op proef. De proeftermijn is zes maand. 
De kandidaturen dienen gericht aan de heer voorzitter 
van de Commissie, Gasthuistraat 40, Aalst en dit bij aan
getekend schrijven. Zij dienen uiterlijk op 31 augustus 
1972 op het secretariaat aanwezig te zijn, samen met de 
nodige bewijsstukken. 
De voorwaarden en bijkomende inlichtingen kunnen 
steeds bekomen worden op het secretariaat, Gasthuis
straat 40, Aalst, van maandag tot vrijdag tussen 9 en 11 
u. 30 of telefonisch 053-22393 (binnenpost 104). 

Vlaanderen waar loe vriende
lijk en hoffelijk werden ont
vangen. Toen we er wegreden 
werd ons door tientallen tot 
^veerziens toegeroepen. Op de 
terugweg in Vlaanderen deden 
we de Safari te Zillebeke aan. 
Daar gekomen werden we heel
wat minder vriendelijk ontvan
gen. Buiten, dat is dus niet bin
nen, werden we door de baas 
van de beestejihof opgewacht 
die ons nogal duidelijk kond 
deed dat we min of meer on
gewenst waren aangezien wij 
van de IJzerbedevaart kwa
men. Meneer zat nogal met 
veel Franstalige bezoekers in 
huis en dus waren wij er te 
veel. Meneer stelde een minne
lijke schikking voor : wij 
mochten binnen op voorwaar
de dat we ons in een afzonder
lijk zaaltje terugtrokken. Wa
ren wij besmet, of waren wij 
gevaarlijk voor de wilde bees
ten ? Of waren wij misschien 
zelf gevaarlijke dieren ? Een 
feit is dat wij de safari gelaten 
hebben waar hij ligt en zijn 
naar Vlaamser lokalen getrok
ken. 

Het spreekt vanzelf dat wij 
de beestenbewaarder beloofd 
hebben de nodige en vooral ge
paste publiciteit te maken voor 
zijn zaak. De toekomstige 
Vlaamse bezoekers gelieven uit 
onze ervaring de nodige beslui
ten te trekken. 

S.K., te Liedekerke. 

WALTER ROLAND 
G«(%lofUMfd opüctw, arjiefKi door 
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ALLE OLAZIN 
ALLE MONTUREN 

_ _ Vlamingen, 
l / W l "'^^9 GRATIS ADVIES 
l i ^ voor uw hypotheek-
^ • ^ leningen ( I e en 2e r.) 

en uw bouwgrondkredieten 

aan de 
HYPOTHEEKMAATSCHAPPIJ 

UNITAS n.v. 
neem kontakf mei ons I 

Kortrijkse Steenweg 304 
9000 GENT - Tel. 09/22.88.33 

van 9 tot 18 u. ('s zat. gesjot.) 
Agenten en makelaars 

Brouwerij 
MOORTGAT 

BREENDONK 
Tel. (03)78.71.21 

voor AL Uw bieren 
en Limonades 

• 
Bljhuizen : Cogels Osylel 73 

2600 Berchem-Antwerpen 
Tel. (03 ) 36.10.11 

Gent 

AUTOBANDEN 
A 
R 
P 
A 

Tel. 053/22063 

montages, herstellingen 
wieluitlijning m. garantie 

wielbalans m. garantie 

W. De Ketelbutter 
Osbroekstraat 47 

AALST 

ONZE SCHOOL ? 

ERASMUS 
NATUURLIJK ! 
P l u r a l i s t i s c h , vo lksnat - ionaa l 

o n d e r w i j s ! 

T a l e n - b o e k h o u d i n g - s t e n o 

s e k r e t a r i a a t - j o u r n a l i s t i e k 

v e r k o o p - hostessen - m a n n e q u i n s 

w e g c o d e - r i j lessen (door d e S t a a t er 

k e n d ) 

Dries BOGAERT 
Algemeen Direkteur von de 

ERASMU5SCH0LEN 

daktylo 
etalage 

Lange Ridderstraat 36 - 2800 MECHELEN 
Bondgenotenlaan 84 - 3000 LEUVEN 
Priester Daensplein 2 - 9300 AALST 
Gulden Vlieslaan 26 - 8000 BRUGGE 
Thonissenlaan 23 - 3500 HASSELT 
Sint Jorisstraat 33 - 8500 KORTRIJK 
Begijnenvest 99 - ANTWERPEN 

jdUH *̂*̂  

j ^ a a mm 
Tel. (015)173.68 
Tel. (016)224.85 
Tel. (053)284.55 
Tel. (050)372.75 
Tel. (011)237.12 
Tel. (056)159.18 

Tel. (03)33.60.58 en 30.01.80 

D I R K M A R T E N S 
P.V.B.A. 

NINOVE 
Beverstraat 24-26 
Tel. (054) 331.05 

AALST 
lange Zoutstr. 30, 29-33, 36-38 

Tel. (053) 240.60 

KiNOERARTIKELEN : plooi- »n wandelwagens - bedjes en wiegen -
stoeien en looprekken - schommels - kamerversleringen - wastafels 

en waskussens - kinderkleding. 

SPORTARTIKELEN : allerlei - turnkledij - rulteruitrustingen . plng-
3ong tafels - badkleding en alle toebehoorten - rol- en ijsschaatsen -

kampingartlkelen - turngerel. 

SPEELGOED : uitgebreide keus in merkartikelen : autobanen - elektr. 
treinen der beste merken - auto's - go-carts - traktoren - poppen -
popjienwagens en -wiegjes - burelen - lessenaars - borden - fiets
jes - alle gezelschapsspelen - alle soorten mekanteken - schooltas

sen - borden - tuinmeubelen - tulnschommels. 

— ZEER VOORDELIGE PRIJZEN — 

Groepen 

en 

maatschappijen 
voor U 

bedacht 
allerhande ! ! ! 

Speciaal 

IEDER DORTMUNDER 
THIER BRAU HOF 

kan U op ieder ogenblik van de dag van het jaar 
middag- en avondmalen aanbieden. 

I N T E R E S S A N T 
Avondmaal op vrijdag, zaterdag of zondagavond, 

in een gezellige sfeer. 
Nadien kri jgt U gratis gedurende 5 uur, 

een der beste Oberbayern-orkesten 
Middag- en avondmaal In groep : gezellig, fi jn, goed en goedkoop. 
De grote specialiteiten zijn s Ochsenschwanzsuppe - Hongaarse goe-
lasj . Fisbein mit Sauerkraut - Kip aan het spit - Krachfvleesschotel 

beter dan In Duitsland. 
LEUVEN : Tervuursevest 60. Tel. 016/287.72 - 1500 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. 
HÜLSTE (Kortrijk) : Brugsesteenw. 1. Tel. 056/715.36 - 2.400 plaatsen 
KONTICH : Mechelsesteenweg - 2.400 plaatsen - Tel. 03/53.09.32 
TORHOUT : Stwg Torhout-LIchtervelde - 2.000 pi- - Tel. 051/72.822 
DRONGEN : Autoweg Brussel-Oostende - Tel. 09/26.74.32 
SINT-TRUIDEN : Spaansebrugstraat : Tel. 011/736.30 
KESSENICH : Venio Steenweg • Tel. 011/619.71 
KNOKKE : Steenweg Knokke-Maldegem-Moerkerke - Tel. 050/502.96 

Binnenkort 3 nieuwe THIER BRAU-HOVEN. ttz. : 
BERINGEN - MIDDELKERKE • en LANAKEN 

Wij zoeken dringend : als medewerkers : Ernstige families waarvan 
de man of de vrouw de keuken kan en leiden. — Vast loon - Kost en 
inwoon gratis - In regel met sociale wet. - Liefst mensen van 't vak. 
Schriftelijk aanbieden bij : ABTS : Tiensesteenweg 128, Korbeek-Lo 
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de volksunie 
/ f 

Wil een 

gewestelijke 
ontwikkelings
maatschappij 
voor gans 
Vlaanderen 

Het Partijbestuur van de Volksunie heeft van 
gedachten gewisseld over de Gewestelijke Ontwik
kelingsmaatschappijen (GOM's) en is van oordeel 
dat er twee Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschap
pijen moeten opgericht worden, één voor elke land
streek : Vlaanderen en Wallonië. 

Zijn standpunt steunt op volgende argumenten : 

1° Een bevoegdheidsverdeling op het economische 
Vlak naar de twee macro-regio's Vlaanderen en 

Wallonië past én in het concept van de Europese 
macro-regio's én in de opvattingen van de Volks
unie over het federalisme in ons land. 

Vlaanderen en Wallonië voldoen immers in de 
Volksunie-visie aan de vereisten die men aan de 
economische macro-regio's op Europees vlak stelt. 

Dit is ook het standpunt in sommige EEG-krin-
gen (zie o.m. in « 30 Jours d'Europe », jaargang 
1971 nr. 153, uitgave van de Service d'Information 
des Communautés Européennes en in « Communi-
dad Europea, september 1971 »). 

2" Als federalisten willen wij de noodzaak beklem
tonen om een ontwikkelingspolitiek uit te stippe
len voor gans de Vlaamse gemeenschap waarbij 
provincialistisch of plaatselijk chauvinisme kan 
geneutraliseerd worden in een globale visie op de 
ontwikkeling van het gewest Vlaanderen. 

De Volksunie is van mening dat voor belangrijke 
problemen (zoals de economische ontwikkeling van 
een Vlaams gewest — voorafbeelding van een 
Vlaamse deelstaat) aangepaste organen op een aan
gepast niveau moeten gekreëerd worden. Het eco
nomisch beleid is een te belangrijk probleem dat 
moeilijk kan versnipperd worden zonder verlies 
van coördinatie en efficiëntie. 

3" De Volksunie is van oordeel dat, bij een even
tuele opdeling van de GOM's volgens de provin
cies, het centrale gezag vanuit Brussel de verschil
lende provinciale GOM's tegen mekaar kan uitspe
len zodanig dat de centrale en Brusselse macht de 
bovenhand houdt en het werkelijke beleid diri
geert. Daarom is het nodig dat er, zeker in de eer
ste fase, slechts twee GOM's worden opgericht : 
één voor Vlaanderen en één voor het Waalse lands
gedeelte. 

4" De Volksunie is de mening toegedaan dat, in
dien men aan de Gewestelijke Raden een werke
lijke betekenis wil geven, deze Gewestraden over 
een uitvoerende administratie moet kunnen be
schikken en dat dus een Vlaamse en Waalse Gewes
telijke Ontwikkelingsmaatschappij aangewezen zou 
zijn om de uitvoerende administratie van de Ge
westelijke Raden te worden. 

De Volksunie wil hierbij geen afbreuk doen aan 
de grote verdiensten van de provinciale econo
mische raden en hun studiebureau's, die hun taak 
overigens kunnen verder zetten, in nauwe samen
werking met de GERV en de GOM. 

A DE STANDAARD 

W K IN EENKLANK 

V MET VAN EYNDE 

Zoals elders in dit blad gemeld (p. 5) is Jos Van 
Eynde nog maar eens tekeer gegaan tegen de IJzer
bedevaart en meer speciaal tegen de spreker na-
rrVens de jeugd, de h. Vandemeulebroucke. Aan « De 
Standaard » en « Gazet van Antwerpen » verweet 
hij dat zij zijn tekst « met h>eilige eerbied » hadden 
afgedrukt. Terecht repliceert « De Standaard » 
daarop dat Van Eynde blijk geeft van een zonder
linge kijk op de journalistiek, dat « Volksgazet » 
alleen nieuws brengt, waarmee de socialistische 
hoofdredakteur kan instemm'en, en dat dit getuigt 
van een zeer enge visie op de nieuwstaak van een 
krant. « De Standaard » noemt dit onbetrouwbare 
journalistiek. 

Hoewel het blad schrijft : « Wij zijn al zo veel 
van hem (Van Eynde) gewoon, dat wij ook dit 
zonder meer bij de grote hoop vegen y>, vond de 
redaktie het toch maar opportuun de BSP-patriot 
gterwst te stellen. Ook « De Standaard » cfaat niet 
akkoord met « bepaalde negatieve uitspraken » 
van de jeugdwoordvoerder te Diksmuide, die vol
gens het blad niet enkel gekenmerkt werden door 
onstuimigheid maar « ooTc en vooral door lichtzin
nig oordeel en gebrekkige feitenkennis ». DS wilde 
daar echter niet té zwaar aan tillen omdat die toe
spraak « toch ni'et als de stellingneming van de 
inrichters kon worden beschouwd ». « De Stan
daard » moet aochtans weten dat Vandemeule-
broucke's tekst op 10 juni jl. unaniem werd goed
gekeurd door de Bedevaart-beheerraad... 

Wij akteren dat « De Standaard » blijkbaar veel 
belang hecht aan haar imago van « betrouwbare » 
krant (voor de staatslui die ons regeren) en het 
niet opportuun acht enig begrip op te br'engen voor 
de bittere taal van de jeugdwoordvoerder die, zoals 
velen van zijn generatie, ontgoocheld is over het 
al te conservatieve beleid van de huidige politieke 
leiders inzake de gemeenschapsvraagstukken. Voor 
hen is « De Standaard » doorgaans heel wat mild'er, 
ook al springen zij bijvoorbeeld nogal eens « licht-
zinnig » om met de belangen van de Brusselse 
Vlamingen en van de Vlamingen in het algemeen. 

wij in nederland 

ook sterke kranten gaan profiteren van de pers-steun 
(Jeeveedee) De Nederlandse regering gaat de dagbladpers steunen met 

een bedrag van 30 miljoen gulden (420 miljoen fr.), uit te keren in de 
komende twee jaar. Daarover is men het thans eens geworden, maar 
hóe het bedrag zal worden verdeeld over de vele tientallen kleine en 
grote kranten die dagelijks in heel het land door postbodes en bezorgers 
(veelal jonge scholieren) aan huis worden besteld, is nog niet duidelijk. 
Dat miljoenen niet uitsluitend naar de dagbladen gaan die het moeilijk 
hebben, staat reeds vast, en daardoor verliest de xegeringsmaatregel voor 
een gedeelte zijn steun-karakter. Het gaat er nu om welke portie in 
handen zal komen van de werkelijk noodlijdende bedrijven - de groep 
Perscombinatie bij voorbeeld die « De Volkskrant » en « Het Parool » uit
geeft —, en welk gedeelte over alle Nederlandse dagbladen wordt uitge
smeerd. 

Het is inderdaad vreemd gelo
pen met het dringende verzoek 
aan de regering, zowat vijftien 
maanden geleden, om iets te doen 
aan de noodsituatie bij de pers. 
Een reeks dagbladen was al van 
de markt verdwenen, andere wa
ren door konkurrenten opgekocht 
en hadden hun eigen identiteit 
moeten prijsgeven. Hoge investe
ringen als gevolg van de eisen der 
techniek, en aanzienlijke perso
neelskosten ten gevolge van het 
arbeidsintensieve karakter van 
het krantenbedrijf, samen met het 
teruglopen van advertentie-in
komsten (door de radio- en tv-
reklame) lagen aan de basis van 
de pers-moeilijkheden. In eerste 
opzet hoopte men op de stichting 
van een fonds waaruit hulp zou 
verstrekt worden aan de bedreig
de bladen. Maar daartegen kwam 
verzet van de kant der kranten 
die nog goed « draaiden », het 
massa-blad « De Telegraaf » on
der andere, en sommige provin

ciale dagbladen die dik in de ad
vertenties zaten dank zij de 
plaatselijke en regionale midden
stand, voor wie de ether-reklame 
immers geen konkurrent is. Toen 
ook de politieke partijen er zich 
mee gingen bemoeien en het « Te
legraaf «-standpunt werd bijge
vallen door de liberale (rege-
rings-) partij, bleek al gauw dat 
eksklusieve steun aan de be
dreigde kranten geen haalbare 
kaart was. 

Zo is er tenslotte een regerings
voorstel uit de bus gekomen om 
de helft van 30 miljoen gulden te 
verstrekken aan de noodlijdende 
sektor, en de andere helft uit te 
delen aan alle kranten, naar rato 
van het papierverbruik voor re-
daktionele pagina's. Dit laatste 
betekent dat de allerminst be
dreigde « Telegraaf » alsmede het 
populaire Rotterdamse « Alge
meen Dagblad » dat ook op rozen 
zit, een mooie som krijgen uitge
keerd, terwijl een bescheiden 

krant als de kommunistische 
« Waarheid » het met een onbe
nullige fooi moet stellen. Dat de 
opinie-weekbladen geen cent krij
gen uitgekeerd omdat de minister 
geen verschil wenst te maken tus
sen bladen die een duidelijke ei
gen opinie naar voren brengen en 
de geïllustreerde gezins- en vrou
wenbladen, is in dit verhaal een 
hoofdstuk apart. 

Toen de afgelopen week het 
pers-debat in het parlement werd 
gevoerd, kwam de onvermijdelij
ke tegenstelling tussen de rege
ringspartijen duidelijk aan het 
licht. De drie kristelijke partijen 
wensten zestig procent van het 
steunbedrag uit te keren aan de 
noodlijdende kranten en slechts 
veertig procent ten goede te laten 
komen aan de gezamenlijke dag
bladpers. Een van hun kant be
grijpelijk voorstel, want juist een 
aantal grote kristelijke bladen, 
zoals « De Tijd » en « Trouw », 
hebben met ernstige financieel-
ekonomische moeilijkheden te 
kampen. Maar de beide andere 
regeringspartners, liberalen en de-
mokratische socialisten, stelden 
zich op aan de kant van de « ster
ke » kranten. Zij zouden het liefst 
helemaal geen direkte steun aan 
de pers willen verlenen, uitgaan
de van het standpunt dat een 
krantenbedrijf evenals elke ande
re onderneming zichzelf maar 
moet redden. 

De twee laatstgenoemde par
tijen konden steunen op een brief 
die de belangengroep van dag
bladondernemingen, « De Neder
landse Dagbladpers », aan de ka
tholieke minister van Kuituur, 
Engels, had gezonden. Uit vrees 
voor het uiteenvallen van deze or
ganisatie onder druk van sterke 
bladen, had de belangengroep er 

in haar brief aan de minister 
krachtig op aangedrongen in elk 
geval de helft van de 30 miljoen 
gulden aan alle Nederlandse kran
ten, sterke en zwakke dus, uit te 
betalen. Het hielp er niets aan dat 
in de Kamer nog eens werd ge
zegd dat juist de sterke kranten 
de baas spelen in de belangen
groep. Engels vreesde dat bladen 
als « De Telegraaf » zich zouden 
losmaken uit de groep en zich dan 
ook niet meer gebonden zouden 
achten aan de afspraken over de 
abonnementsprijzen. Een soort 
kranten-oorlog zou dan ontstaan, 
dacht de minister, waarin de ster
ke bladen hun prijzen zouden ver
lagen en daardoor met de over
winning — aanwas van abonnees 
— zouden gaan strijken. 

Toch kwam door het vasthou
den van de kristelijke partijen en 
met steun van de oppositie een 
uitstel tot stand. Want de Kamer 
stemde voor een motie, waarin 
aan de bovengenoemde zestig
veertig-procent-verhouding werd 
vastgehouden. Dat betekent dat 
de regering zich — waarschijnlijk 
in het najaar, want ook in Neder
land is de vakantie -begonnen — 
opnieuw over de steun aan de 
dagbladen zal moeten gaan bera
den. 

Of de pers werkelijk geholpen 
zal zijn met 30 miljoen, is nog 

. maar zeer de vraag. De verlie
zen blijven zich opstapelen, en 
zoals het er nu uitziet, zijn nog 
verschillende kranten gedoemd te 
verdwijnen. Daarom is in het be
lang van de verscheidenheid aan 
opinie en berichtgeving een rege
ringsbeleid op lange termijn nood-
zakeüjk. En dat zal vele tiental
len miljoenen méér eisen dan de 
heren in Den Haag nu uit de grote 
zak hebben geschud. 



WIJ . a-7-7a 

geweld 

Van diverse zijden hebben 
ons deze week klachten be
reikt over Waalse geweldda
digheden te Dhoppe (Vlees-
berg). Mensen die van de 
IJzerbedevaart kwamen wil
den in het gekende Kom an 
House te Dhoppe nog even 
gaan verpozen, maar werden 
door een bende belhamels 
lastig gevallen. Er werd ook 
schade toegebracht aan per
sonenwagens en autobussen. 
Bepaald ergerlijk was de 
houding van de rijkswacht 
die de straatschuimers on
gemoeid liet hoewel ze ge
tuige was van de baldadighe-
den. Sommige bussen wer
den, door de rijkswacht of 
door de Waalse bende onder 
het oog van de rijkswacht, 
verhinderd door te rijden 
naar het Roman House. Een 
en ander lijkt ons een vraag
je aan de minister van Bin
nenlandse Zaken waard. Het 
is ongehoord dat de rijks
wacht weigert op te treden 
tegen gewelddadige orde
overtreders, weigert over te 
gaan tot identificatie van da
ders met de hulp van oog
getuigen, optreedt tegen de 
slachtoffers en niet tegen de 
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overvallers. Het toppunt 
echter is dat de rijkswacht 
ertoe bijdraagt een Vlaamse 
herberguitbater te Dhoppe 
te helpen broodroven, door
dat verhinderd wordt dat 
klanten naar zijn lokaal ko-

de droom 

van simonef-

De raadpleging van het 
Nationaal Komitee voor Eco
nomische Expansie over de 
geplande gewestvorming 
lieeft ons een duidelijker 
beeld gegeven van de be
trachtingen van de Brussel
se BSP-minister Simonet, 
die de portefeuille van eco
nomische zaken beheert. Dit 
zou volgens hem te gevaar
lijk zijn voor de eenheid 
van het land ! Met andere 
woorden : Simonet is tegen
stander van een echt geregi
onaliseerde staat. Vandaar 
zijn voorkeur (gedeeld door 
nog andere ministers) voor 
de ingewikkelde en elkaar 
overlappende s t rukturen 
waarmee wij door de rege
ring Eyskens stelselmatig 
worden bedacht. De heren 
wensen niet in de richting 
van het federalisme te gaan. 
Zij scheppen bewust een be
stuurlijke chaos waar ze het 
etiket « regionalisme » op 
kleven, in de hoop dat de 
bevolking de (dure) poespas 
spoedig beu wordt en terug 
gaat verlangen naar 't vroe

gere sisteem. De BSP-ers 
spelen dit spelletje doelbe
wust en de CVP-ers zeggen 
wel dat zij ernstig werk wil
len maken van de regionali
sering, maar ondertus<:en 
bouwen zij toch maar mee 
aan de doolhof. 

te onthouden 
« Wij willen de kultuurra-

den ernstig nemen en laten 
niet raken aan de taal
grens ». Dit schreef « De 
Standaard » vorige woens
dag. Wat de taalgrens be
treft zullen wij spoedig in de 
gelegenheid zijn de houding 
van die krant te toetsen aan 
deze belofte : in het najaar 
komt de Voerkwestie zeer 
waarschijnlijk aan de orde. 

En donderdag wist Manu 
Ruys in hetzelfde blad te 
vertellen dat Wilfried Mar
tens, de voorzitter van de 
CVP, hem had laten weten 
dat hij met het zeven pun-
ten-manifest van het Over-
legcentrum der Vlaamse Ve
renigingen instemt (zie 
« Wij » van vorige week). 

De vraag is nu maar wat zijn 
partij zal doen om het ook 
te verwezenlijken. 

vormings-
weekeinde 

Het Dosfelinstituut organi
seert samen met Vujo een 
tweede vormingsweekeinde 
in de volkshogeschool « De 
Blankaert » te Woumen (W. 
VI.). Deze aktiviteit is be
doeld voor de arr . komitee-
leden van de Vujo en voor 
de verantwoordelijken van 
de Vujo-kernen. Het vor
mingsweekeinde gaat door 
van vrijdagavond 1 septem
ber tot zondagnamiddag 3 
september. Het weekeinde is 
als één geheel te aanzien. 
Houd deze data nu reeds 
vrij . 

Het maximum aantal lo
gerende deelnemers is be
perkt op 3.5. Men kan nu 
reeds inschrijven door opga
ve van personalia en functie 
in Vujo aan het Dosfelinsti
tuut, Tribunestraat 14, 1000 
Brussel. Het programma 
A'ordt later meegedeeld. 

in het spoor van omer 
Elke dag wordt het duidelijker dat de heter Van Eynde, hoofd-

redakteur van « Volksgazet » en medevoorzitter van de BSP de 
operatie van Omer Van Audenhove nog eens wil overdoen om 
van de BSP thans de laatste verzamelaars te maken van de 
reaktionaire franskiljons. Dit kliekje volksverraders was gelei
delijk uit de CVP naar dte PVV verschoven, zo ze er al niet hij 
waren. Het is naar dit soort volk dat thans de heer Van Eynde 
lonkt en waarvoor hij alles schijnt veil te hebhen : Vlaams grond
gebied, Vlaamse mensen, Vlaams geld, Vlaamse rechten. 

Is er iets dwazer dan een so
cialist die de patriot uithangt ? 
Nochtans dat beleven we thans 
in Vlaanderen met de «Volks
gazet». De tijd van de interna
tionale, van de eenheid van het 
•wereldproletariaat tegen alle 
nationale staten, blijkt meer 
dan begraven. 

Men is zelfs niet zo zedig van 
dan ten minste over patriottis
me te zwijgen. De heer Van 
Eynde zwijgt er niet over. In
tegendeel hij spreekt er over, 
ja meer zelfs, hij preekt er 
waarachtig over en dit in de 
slechtste klerikale stijl. 

Hebben we het niet beleefd 

dat hij zich in de Vlaamse Kul-
tuurraad opwierp als de kam
pioen van het staatsbehoud ? 
Hij sprak over zijn parti j en 
zelfs over de CVP — tot grote 
verveeldheid van deze rege-
ringsbondgenoten — als over 
de « staatsbehoudende par
tijen ». 

Velen deed hij toen aan een 
moderne Woeste denken. Die 
was ook voor staatsbehoud en 
van alle mogelijk behoud, met 
inbegrip van de verworven 
macht, politieke en financiële. 
De BSP die zich met een zeke
re wellust wentelt in de ver
worven macht onderscheidt 

een gemiste kans voor 
Vlaanderen 
Vervolg van blz 1 

In de Antwerpse en Oostvlaamse provincieraden heb
ben de VU-woordvoerders een en ander overtuigend 
uiteengezet. Het onbehagen bij de socialistische provin
cieraadsleden en bij de socialistische bestendige afge
vaardigde was goed merkbaar. Maar wegens partijpoli
tieke taktische overwegingen deed de Vlaamse BSP 
atstand van haar eigen gezichtspunten. 

Het is overduidelijk dat de twee regeringspartijen een 
compromis gesloten hebben op het hoogste vlak • in 
Wallonië zal de Part i Social Chretien als zwakkere 
broer mogen deelnemen aan de direktie van de éne 
Waalse GOM, samen met de sterkere BSP-partner In 
Vlaanderen heeft de CVP er mee ingestemd dat de BSP 
in elke provincie zal deelnemen aan de dagelijkse lei
ding van het nieuwe ekonomische organisme, maar het 
-̂̂ Aivf̂ ^ provincialistisch opgedeelde GOM zijn • vier 

GOM-metjes waarin de CVP het overwicht zal hebben. 

achterhoedegevechten 

We zullen op dié taktisch-politieke kant van de zaak 
niet ingaan. Wat ons vooral verontrust is dat aldus voor 
Vlaanderen de slechtst mogelijke formule uit de bus Is 
gekomen. De formule die het minst efficiënt is, en die 
verhindert dat eindelijk een instrument van een globale 
Vlaamse ekonomische aanpak tot stand komt 
i. Z Y^"'*°?'^<^^°e'^der in de Antwerpse provincieraad 
heett deze slechte oplossing verbonden met een hoop- ̂  
volle verwijzing naar de toekomst : ook inzake GOM's 
hebben de uni tansten hun achterhoedegevechten g-̂ l̂e-
verd, en zich vooralsnog met sukses verzet tegen wat 
er toch zal komen « De unitaristen zullen de nieuwe 
stroom van regionalisering en federalisering in België 
niet tegenhouden » zo zei hij « maar de CVP en de BSP 
zullen eens te meer de trein gemist hebben ». 

Alle tekenen wijzen erop dat het inderdaad in die 
richting zal gaan. Dat ligt in de logica van heel de evo
lutie van de Belgische politiek. Maar ondertussen zullen 
de Vlamingen nog maar eens moeten werken met een 
instelling waarvan we op voorhand weten dat ze niet 
ten volle voor haar taak berekend is. 

hektor de bruyne, 
senator. 

zich inderdaad niet meer van 
de andere konservatieven. 

Kampioen van het patriottis
me, stond de heer Van Eynde 
weer klaar om de heer Vande-
meulebroucke de les te lezen 
omdat hij op de IJzerbede
vaart gezegd heeft dat de 
Vlaamse eisen zullen verwe
zenlijkt worden met België 
als het kan, zonder België als 
het moet. 

Alsof dit niet vanzelfspre
kend is ? En alsof de Waalse 
socialisten ooit iets anders ge
zegd hebben, wat betreft hun 
Waalse eisen. Die wilden er 
zelfs nog Frankri jk bi jroepen! 

Alleen de Vlaamse socalisten 
zouden zoiets niet durven zeg
gen omdat ze noch Vlaams 
noch zelfs socialist durven te 
zijn. Het zijn alleen nalopers 
van de Brusselaars en de Wa
len uit de hand van wie ze 
eten of menen te moeten eten. 
Vlaamse socialisten hebben zel
den bestaan en thans schijnt de 
laatste verdwenen. 

Wij die geen staatsbehouders 
zijn doch staatshervormers, 
menen dat het nog steeds met 
België kan, maar dat zo de 
BSP in Vlaanderen er zou in 
slagen de Vlaamse CVP mee te 
trekken in haar politiek van 
volksverraad dat de krisis on
afwendbaar zou w o r d e n . 
Staatsbehouder Van Eynde zou 
dan inderdaad staatsbegraver 
Van Eynde worden. 

Hoeveel gematigde Vlamin
gen, niet eens Volksuniekie
zers, hebben we immers de 
jongste maanden niet horen 
zeggen dat zo de scheve toe
stand van de Vlamingen te 
Brussel niet rechtgetrokken 
wordt dat het geen zin meer 
heeft in België alle beledigin

gen te blijven slikken, niet al
leen honderdduizenden Vla
mingen aan verfransing te zien 
overleveren doch ook nog elk 
jaar voor tientallen miljarden 
geplunderd te worden. Door de 
rijkere franstaligen ! 

De CVP en de BSP die ver
antwoordelijk zijn voor de ka-
tastrofale grondwetsherziening 
kunnen zich werkelijk niet 
veel meer veroorloven zonder 
in Vlaanderen de grote promo
toren te worden van het sepa
ratisme dat de Vlaamse BSP 
voorwendt te bevechten. 

Dat separatisme hebben wij 
in de Volksunie altijd verwor
pen omdat wij niet bereid zijn 
de Vlamingen te Brussel prijs 
te geven omdat wij menen dat 
we best in vrede leven met 
onze Waalse buren, die toch al
tijd buren zullen zijn, en om
dat we ook op Europees en op 
wereldvlak in federalisme ge
loven. 

Het is echter duidelijk dat de 
liefde niet van een kant kan 
komen. 

De staatsbehouders, die voor
al staatsverknoeiers bleken de 
jongste jaren, maken het ech
ter de ernstige staatshervor
mers en staatsvernieuwers niet 
gemakkelijk. 

Zeker de BSP-knoeiers in 
Vlaanderen niet. 

Weigeren deze heren niet de 
Vlaamse leeuwenvlag te erken
nen ? En niet alleen omdat ze 
slechts de rode vlag van de 
internationale zouden aanbid
den, want de Belgische hebben 
ze de jongste jaren evenzeer 
in hun har t gesloten. Niet al
leen het gebroken geweer werd 
geschiedenis. 

Weigeren deze heren niet 
een provincie Vlaams-Brabant, 

daar waar thans zelfs de CVP 
en de PVV zich er voorstander 
van verklaren ? Alleen de 
« Vlaamse » BSP-ers mogen 
zulks wetsvoorstel niet onder
tekenen. 

Saboteren deze BSP-heren 
niet de toch zo sterk uitgeholde 
Vlaamse Kul tuurraad tot he t 
uiterste, nadat ze eerst een po
ging gedaan hadden om zich op 
te werpen tot de jarenlange 
voorvechters en tot de verwe-
zenlijkers ervan ? 

Terwijl hun Waalse part i j
genoten in de Franse Kultuur
raad een half miljoen toelagen 
goedkeuren om de Voer verder 
te verfransen staan ook de 
Vlaamse socialisten in het ge
lid geschaard achter de vlag 
van de oud rexistische kasteel
heren, ondanks de fameuze 
straffe uitspraken vroeger van 
de heer Van Eynde tegen deze 
kasteelheren uit de Voerstreek. 

Toen schreef hij toch dat hij 
naast de kleine Vlaamse man 
stond tegen de kasteelheren. 
Thans staat hij achter de kas
teelheren tegen de kleine 
Vlaamse man. 

Van staatsbehouders gespro
ken. 

De BSP in Vlaanderen om 
haar volksverraad te verdoeze
len haalt noodgedwongen de 
Belgische vlag boven, vijf j aar 
nadat ze de heer Van Auden
hove daarvoor veroordeeld 
hebben. 

Mogen we deze nieuwbakken 
patriotten eraan her inneren 
dat de patriottische PVV ook 
nog driekleurige bakstenen 
had ? 

En op wiens kop zijn die 
gevallen ? 

wim jorissen. 

11 juli-boodschap van de vu-voorzitter 
vervolg van blz 1 

Laten wij ook in het besef dat Vlaanderen te klein is om verdeeld te worden, het provincialisme 
en het partikularisme overwinnen om alleen te denken en te handelen in de geestvan « de sene-
rahteit. naar het woord van Willem van Oranje. Vlaanderen eerst, maar ook Vlaanderen één 
mnff'fil " " ^ ' " " " ' ^ " ^ f " f / ^^': ^^'-^^^^ ^ " h^^rs » zolang mogelijk toe te passen : daarom 
ZZrïnn VT^'-'l"^ ^ ^ ' ' ^ ' ^ ^^ " ' ^^ "'^^ Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappijen ! 
dZZl\T' r ' ' ^°^' "rr"^^ "'"'" • «««o^e/^ar^ van Vlamingen die niet eens de moed. 
de durf hebben om hun nationaal belang onder ogen te zien en te verdedigen. Het nationaal be-
em,e7sfi^^^^^^^ ^ ^ - . . . . / n g e n en af spraken, aan persoonlijke belangen, aan 

Wij zijn de speerpunt inde Vlaamse strijd, wij zijn het die de ultieme beslissing zullen moeten 
<f^^ngen. memand anders geen andere politieke partij zal het doen. Wij staln in derangZ 
Z i t 7 ^ ' Vlaams-nattonale partij, de Volksunie, die wij gesticht hebben met als enig doel ons 
volk eerlTPn'nL T , r''''^''' '"''' ° " ' ''°^^'°^ """' gebied, te verdedigen. Wij staan voor ons 
baarheid ^Ln ^^^'^ .^/^^f'^'êen, rotsvast n onze overtuiging, bereid ons zelf te geven in dienst-

r Z Z h t Z J Z J i , - ' ^ ' ' ' ' " ' ' ' ^ ' ^ ^ " ' ^ T - ^ ^ ^ ^ ^ ' ^ ^^^S'" ^^>' '̂̂  ' ' ' ^« Seweten, een op-
roep richten tot alle Vlamingen om met ons de strijd te strijden opdat onze generatie nog zou 
beleven waarvoor zovele generaties voor ons reeds gestreden en geleden en geofferd hebben
de uiteindelijke ontvoogding, de bevrijding van Vlalnderen, dat in een hernieZdBelgTzl^^h-

nniTJT r M ' " " ' T - '?^7^"'^'-^" ^ « " " " 2 ^ nationale feestdag, de herdenking van 11 juli 
1302. van de Guldensporenslag, heeft slechts zin wanneer wij daartoe bereid zijn. 

mr. f. van der eist, 
voorzitter van de volksunie 
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Bezwerende 

Super 

Patriot 

Jos Van E>nde, medevoorzitter van de Behou
dende Staats Parti] (BSP), gaat vanzelfspre
kend niet naar de IJzerbedevaart Hij vmdt dat 
de massa daar « een jaarlijkse dosis ophitsmg » 
krijgt opgediend en dat de voorzitter van het 
IJzerbedevaartkomitee in zijn rede Volksunie-
praat vertelt Dus komt er m de krant waar hij 
de plak zwaait (Volksgazet) ook geen verslag 
van deze massabijeenkomst die elk jaar noch
tans vele tienduizenden Vlamingen bijeenbrengt. 
Dit belet hem met telkens grof van leer te trek
ken tegen de bedevaait en bezwerend de vinger 
op te steken tegen de taal die er gesproken 
wordt 

Dit jaar is het Jaak Vandemeulebroucke, de 
spreker namens de jeugd, die de professionele 
toorn van de h Van Eynde heeft opgewekt om
dat hij om zegde : « Wij moeten en zullen ons 
doel (federalisme) bereiken, met of zonder de 
huidige politieke leiders, mèt en als het moet 
ook zonder België ». En dat vindt de nieuwe 

superpatriot (om partijpolitieke redenen) be
paald ergerlijke taal « Wil men de vernieuwing 
of de vernieling van België ? » zo vraagt hij 
patetisch aan « al wie verantwoordelijkheid 
draagt » in dit land 

Natuurlijk is dit pure schijnheiligheid, het 
Belgische « vaderland » kan Van Eynde en zijn 
partijgenoten al evenmin iets schelen als Vlaan
deren zelf Voor hen telt enkel de politieke 
macht en die denken zij doelmatiger te kunnen 
bereiken en behouden binnen de unitaire struk-
turen dan bmnen federalistische Dus zwaaien 
de heren momenteel met uitgestreken gezicht 
de Belgische vlag . De bezwerende staatsmini»-
ter zou echter beter het eigen geweten eens 
onderzoeken en zich afvragen of hijzelf en zijn 
partij er niet in hoge mate de schuld van zijn 
dat de Vlaamse jeugd vandaag dergelijke krach
tige taal spreekt Is het immers niet vooral de 
BSP die zich met hand en tand verzet tegen de 
vernieuwing der strukturen m federale zin, 
zoals door een voortdurend groeiende groep van 
Vlamingen én van Walen wordt gevraagd ? Het 
ergerlijke conservatieve van de huidige « lei
ders » en hun (regerings) partijen is er de direk-
te oorzaak van dat aan de IJzer explosieve taal 
wordt gesproken. Dat is de waarheid. 

niet op onze lauweren rusten ! 
De Vlaamse Volksbewegflng 

richt, naar aanleiding van het 
Guldensporenfeest 1972 een 
dringende oproep tot alle be
wuste Vlamingen. 

De herdenking van de groot
se historische gebeurtenis van 
11 juli 1302 mag op feestelijke 
wijze gevierd worden, ook in 
1972. De Vlaamse Beweging, 
die haar inspiratie vond en 
vindt in het Guldensporenepos 
zet zich verder door en voltrekt 
de ontvoogding van de Vlaamse 
gemeenschap en de uitbouw 
van een gezond volksleven in 
Vlaanderen. 

De ekonomische groei, het 
kultureel dinamisme, de alge
mene stijging van het bescha-
vingspeil zijn belangrijke ver
wezenlijkingen ; ons volksbe
staan vond een eerste uitdruk
king op het vlak van de politie
ke strukturen in de organen 
van de kulturele autonomie. 

De 11 juh-herdenking 1972, 
evenwel beperkt tot een loutere 
viermg zou totaal verkeerd 
zijn. Meer dan ooit moet zij 
uitgroeien tot een moment van 
scherpe politieke bezinning en 
tot opgedreven Vlaamse aktie 
aansporen. 

De Vlaamse gemeenschap, die 
in 1302 de wereld verbaasde be
schikt nog steeds niet over vol
waardige eigen politieke instel
lingen, voorwaarde en grond
slag van elke verdere opgang. 
Dag aan dag wordt ervaien hoe 
onvolledig en ondoelmatig de 
thans tot stand gebrachte of ge

plande instellingen zijn, hoe zij 
volkomen onaangepast zijn aan 
de m het land gegloeide reali
teiten. 

De politieke volwaardigheid 
in een grondig gefederaliseerd 
België moet dan ook op 11 juli 
1972 scherper dan ook worden 
gesteld ; precies omwille van 
de vooruitgang die in Vlaande
ren werd geboekt. 

In schrille tegenstelling tot 
deze vooruitgang staan de toe
stand van de Vlamingen te 
Brussel en de dreiging die nog 
steeds op Vlaams-Brabant blijft 
wegen. 

Dit is een beschamend para
dox dat niet meer kan geduld 
worden door een gemeenschap 
die boogt op een groots verle
den en naar autonomie streeft. 

Tienduizenden mensen leven 
in en rond Brussel in kennelij
ke sociale, kulturele en politie
ke verdrukking omdat zij tot 
ons volk behoren. Dwaasheid en 
aanmatiging tarten in de eigen 
hoofdstad de grootste gemeen
schap in dit land. En onverho
len worden verdere kulturele 
overrompeling en ekonomische 
annexatie in Vlaams-Brabant 
beraamd. 

Dit alles wordt echter zijde
lings in de hand gewerkt door 
onverschilligheid en gemak
zucht in het Vlaamse land. 

Daarom bezweert de Vlaam
se Volksbeweging alle volksbe-
wuste Vlamingen bij deze 11 
juli 1972 elke zelfbegoochelmg 
en elke vaandelvlucht radikaal 

te verwerpen, blok te vormen 
voor Brussel en Brabant en niet 
meer te rusten vooraleer de 
volkomen g^elijkwaardigheid 
van de Vlamingen in de hoofd
stad en de volledige integratie 
van Vlaams-Brabant — tot aan 
de poorten van Brussel — in 't 
Vlaams landsgedeelte keiharde 
feiten geworden zijn. 

Pas dan zullen wij ons een 
volksgemeenschap mogen noe
men, vroeger niet ! 

Allereerste voorwaarde in de
ze strijd is Vlaamse bewustwor
ding en allereerst dringende op
gave de sociaal-ekonomische 
decentralisatie, de gewestvor
ming, de eigen macht op soci-
aal-ekonomisch vlak en op alle 
gebied zijn de grote motieven 
van de Nationale Betoging te 
Vilvoorde op 15 oktober 1972 en 
meteen de vrijwaring van ons 
leefmilieu, schrijnend aspekt 
van het menselijk welzijn, doel
wit van elke politieke aktie en 
zeker van de Vlaamse Bewe
ging ! 

De Nationale Betoging te Vil
voorde zal het antwoord zijn en 
het wachtwoord die niet langer 
mochten uitblijven. 

Daarom roept de Vlaamse 
Volksbeweging bij gelegenheid 
van de Guldensporenvieringen 
alle bewuste Vlamingen op zich 
in te zetten voor het welslagen 
van deze betoging. 

11 juli 1972 moet de aanlcop 
worden voor Vilvoorde 15 okto
ber 1972 ; nieuwe dooi braak 
van de Vlaamse Beweging. 

VILVOORDE 15 OKTOBER 1972 
INUCHXINGEN EN PROPAGANDAMATERIAAL 

V.V.B., Goudbloemstraat 19, Antwerpen (03/312007). 
V.V.B., Annonciadenstr. 28, Gent (09/251777) of 09/512652. 
V.V.B., Gentsestraat 18, Izegem {051/33337 of 051/33692. 
V.V.B., Helenalaan 30, Brussel 8 (02/653021 of 016/34430). 
VV.B., Hasseltseweg 85, Beringen (011/32695). 

STORT UW STEUN OF BESTEL UW KENTE
KENS (20 F, HET STUK) OP P.K.K. 867887, 
V.V.B. ANTWERPEN, VERMELDING «STRIJD-
FONÖS VLAAMS-BRABANT». 

beelden uit diksmuide 
1. De mensenzee in de straten van het IJzerstadje. Vernielers van de staat, volgens Van Eynde. 

2. Een ontroerend moment : de groet van de Europese (verdrukte) volksgroepen. 

3. Trouw zijn zij er elk jaar weer, de mijnwerkers uit Limburg Te Zwartberg hebben zij ge
leerd dat Vlaamse en sociale stnod hand m hand gaan. 

4. De bloemenhulde, door kinderen en oudstrijders, waar de grote Bomans vorig jaar zo sterk 
van onder de mdruk kwam. 
5. Wij zijn een vredelievend volk, maar wi] weten dat echte vrede slechts kan stoelen op recht
vaardigheid. 
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drukke periode 
afgelopen 

Nu de parlementaire zittijd is 
afgesloten zullen we van de gele
genheid gebruik maken om onze 
achterstand inzake onze parle
mentaire berichtgeving in te ha
len. 

Onze mannen — én onze vrouw 
— in het parlement hebben inder
daad niet stil gezeten en hielden 
ettelijke tussenkomsten en inter
pellaties, dienden wetsvoorstellen 
en amendementen in en stelden 
talloze vras^en (die we helemaal 
niet meer konden bijhouden). Met 
deze aanvulling wordt de ontstane 
leemte hersteld. 

voor het tijdelijk 
personeel in het 
rijksonderwijs 

Onze Antwerpse volksvertegen
woordiger André De Beul behaal
de onlangs een merkwaardig re
sultaat ten voordele van het tij
delijk personeel in het Rijksonder
wijs. 

Deze kategorie van personeels
leden heeft vele redenen tot onte
vredenheid en o.m. over de lange 
wachttijd voor de uitbetaling van 
de wedden. 

Een toestand die nog asocialer 
wordt aangevoeld onstond door 
de toepassing van het statuut van 
dit tijdelijk personeel. Wanneer 
een tijdelijk personeelslid ziek 
wordt, of bevallingsverlof dient te 
nemen, wordt de eerste maand 
ziekteverlof niet uitbetaald. 

Het ministerie van Nationale 
Opvoeding stopt immers alle beta
lingen na de laatste gepresteerde 
werkdag en de mutualiteiten wei
geren de eerste maand uit te beta
len, omdat deze volgens het be-
diendenkontrakt door de werkge
ver moet betaald worden. 

Dit brengt met zich mede dat 'n 
intrimaris, wanneer hij ziek wordt 
een maand onbezoldigd bJijft. 

André De Beul kloeg in een par
lementaire vraag deze asociale toe
stand aan en vroeg de minister 
hoe hij hieraan zou verhelpen. Mi
nister Claes antwoordde dat hij 
onmiddellijk zijn administratie 
opdracht gaf, om aan de tijdelijke 
leerkrachten een maand ziekte
verlof per jaar volledig uit te be
talen. 

Enkele weken na de parlemen
taire vraag van André De Beul, 
verscheen m het Belgisch Staats
blad inderdaad een Koninklijk 
Besluit dat de ganse materie re
gelde in de zin zoals door onze 
volksvertegenwoordiger gevraagd. 

Bovendien werd een wetsvoor
stel neergelegd, waarin de achter
stelling van de tijdelijken, die hun 
legerdienst dienen te vervullen, 
wordt weggewerkt. Goed ingelich
te bronnen bevestigen dat zelfs 
het ministerie van Landsverdedi
ging akkoord gaat met dit wets
voorstel. 

muntpariteit 

Senator De Bruyne was in zijn 
element toen het wetsontwerp be
treffende de muntpari tei t bespro
ken werd. De VU heeft geen be
zwaar tegen de herwaardering 
van de munt, doch wel dat het 
wetsontwerp de afstand van be
voegdheid van het parlement in
houdt ten bate van de regering. 
Het parlement doet hiermee af
stand van een recht, gewaarborgd 
door artikel 74 van de grondwet. 
De senator toonde wel begrip voor 
de gewijzigde toestanden sinds 
vorige eeuw doch hield vast aan 
het parlementair kontrolerecht 
« zoniet levert de meerderheid op 
monetair gebied het parlement 
over aan een naamloze interna
tionale technokratie, die geen po
litieke verantwoording hoeft af te 

leggen ». Dit pleidooi voor het de-
mokratisch inspraak- en kontrole
recht was een bewijs te meer van 
de gezonde demokratische refleks 
van de VU, gezonder in elk geval 
dan bij de traditionele partijen, 
waar de kadaverdiscipline met de 
dag groeit. 

bijval 

De interpellatie Jorissen in de 
Senaat over de Oostkantons (zie 
ons blad van 24 juni jl.) maakte 
zoveel indruk dat de regering ver . 
plicht was, konkrete beloften ter 
zake te doen. Het werd een onbe
twistbaar parlementair sukses 
voor senator Jorissen. 

zelfstandigen, ptt 

Senator De Paep vertolkte het 
s tandpunt van de VU m het debat 
over het wetsontwerp ter verbete
r ing van het sociaal statuut der 
zelfstandigen. Ondanks het feit 
dat onvoldoende aan de eisen ter 
zake van de VU werd tegemoet 
gekomen doch omwille van de ver
eiste spoed en de reeds verwezen
lijkte verbeteringen keurde de VU 
het ontwerp goed. 

In het begrotingsdebat PTT be
pleitten senatoren Diependaele en 
Vandezande een vlottere en soci
aler dienstregeling voor de Vlaam
se postboden te Brussel X en een 
tegengaan van de verpolitisering 
van de funk lie van postbediende, 
waarvan het aantal tijdelijke be
dienden « een schrikwekkende 
omvang heeft genomen ». Het was 
ook tijdens dit debat dat minister 
Anseele op vraag van senator Van
dezande het onthutsende antwoord 
gaf, dat er praktisch geen Frans-
taligen zijn die met vrucht het 
taaiexamen afleggen... 

voorzitter 

Senator Elaut nam op 21 juni — 
na zelfs eerst te zijn tussen geko
men in het begrotingsdebat van 
Volksgezondheid en het Gezin — 
als oudste lid in jaren het voor
zitterschap van de Senaat waar. 
Hij presideerde trouwens de eer
ste zitting van de Nederlandse 
Kultuurraad. En deed het nu 
weer goed en zakelijk. 

Als medicus was het niet te ver
wonderen dat zijn begrotingstus
senkomst eens te meer op een hoog 
technisch peil stond, zonder de so
ciale aspekten uit het oog te ver
liezen (verplegend personeel). 

In het zelfde debat kwamen ook 
senatoren Vandezande en Van Ei
sen tussen. Eerstgenoemde han
delde over de watervoorziening, 
de gezondheidsdiensten, de pre
ventieve geneeskunde, de tbc-be-
strijding, het taalevenwicht in het 
medisch schooltoezicht — met een 
harde uitschieter betreffende wan
toestanden in de Voer — de aan-
wervingspolitiek enz., een heel 
gamma gefundeerde krit iek en 
voorstellen tot verbetering. Ook 
senator van Eisen besprak de 
drinkwatervoorzieningen en stel
de hierbij raak de diskriminatie 
tussen Vlaanderen en Wallonië 
aan de kaak. 

Om dit ongewoon (?) VU-uur 
af te ronden diende senator Van 
Haegendoren een wetsvoorstel in, 
tot verbod van motocrosswedstrij
den voor deelnemers van minder 
dan 18 jaar. 

Hé, Eyskens ! Ik heb een 
n ieuw symbool voor de Vla
mingen. . . 

Het is een door iedereen 
gekend oud 
v\/apenschild... 

bedreigingen 

Een aanpassing van het strafwet, 
boek (daterend hoofdzakelijk van 
1867) drong zich op. Daarom dien
de de minister van Justit ie een 
wetsontwerp in dat voorziet in 
de toevoeging van een nieuw de-
likt, nl. de beteugeling van valse 
inlichtingen betreffende ernstige 
aanslagen. Senator Guido Van In 
vertolkte het akkoord van de VU-
fraktie doch waarschuwde voor 
een al te letterlijke interpretatie 
door de rechter, die wanneer hij 
zich bvb. letterlijk houdt aan de 
nieuwe tekst van art. 327 ver
plicht zal zijn een minimumstraf 
van 6 maanden uit te spreken ten 
aanzien van een betichte die bvb. 
tijdens een herbergtwist monde
ling doodsbedreigingen zou heb
ben geuit. Daarom pleitte de heer 
Van In voor een herziening van 
gans het hoofdstuk in een niet te 
verre toekomst. De minister was 
het ondanks een bemerking im
pliciet met deze zienswijze eens. 

talrijke tussenkomsten 

Senatoren Siegers, Vanhaegen-
doren, Coppieters, Jorissen. Van
dezande en Bob Maes kwamen 
herhaaldelijk tussen in verschei
dene debatten • pensioen der 
mijnwerkers, belastingen op de 
automatische ontspanningstoestel
len, verdrag tot verbod van de 
plaatsing van kernwapens op de 
zeebedding. Senator Maes richtte 
een interpellatieverzoek tot de 
ministers van Nationale Opvoe
ding en voor Streekekonomie, Ne
derlandse sektor. 

koppelbazen 

Senator Siegers interpelleerde 
de minister van Arbeid en Te
werkstelling over het schandaal 
der koppelbazen in Limburg. Het 
is geen toeval dat het schandaal 
in Limburg uitbreekt, want reeds 
in 1936 bestempelde men deze 
provincie als eerste Belgische 
kolonie. De interpellant laakte de 
laksheid van de Belgische over
heid tegen personnages als Poels, 
die eerst door de Duitse overheid 
werd aangehouden. 

Gerard Siegers legde verband 
tussen de krisis in de kolennijver-
heid en de mogelijkheid tot het 
ronselen van afgedankte mijn
werkers door koppelbazen : de 
afgedankte mijnwerkers werden 
gedwongen deze slavernij te on
dergaan, omdat van de door de re
gering beloofde herplaatsing niets 
in huis kwam. Deze koppelbazen 
traden ook reeds op als staking
brekers. Tevens stelde de inter
pellant de vraag, wat er juist is 
van de bewering dat het busje on
langs te Rotselaar door een trein 
vernield, eigendom was van een 
koppelbaas en dat de inzittenden 
niet in orde waren met de ar
beidswetgeving. Feit is dat de 
meeste koppelbazen de sociale 
wetgeving aan hun laars lappen, 
zodat heel wat arbeiders geen vol
ledig pensioen zullen ontvangen. 
Elke week vragen tientallen ar
beiders waarom ze geen kinder
bijslag ontvangen. Senator Sie
gers stelde nog andere sociale 
wantoestanden aan de kaak en 
vroeg wanneer zou gezorgd wor
den voor een wetgeving die de 
misbruiken uitschakelt. Het is 
echter nog veel belangrijker er
voor te zorgen dat Limburg niet 
langer als een kolonie wordt be
handeld. 

De interpellant besloot met pre-
ciese vragen, zoals sinds wanneer 
de eerste klacht der vakbonden 
tegen de koppelbazen dateert, of 
de arbeidsinspektie te Tessender-
lo niet-ingeschreven koppel-ar
beiders heeft ontdekt en zo ja 
welk gevolg daaraan werd gege
ven, over het ongeval te Rotse
laar, enz. 

Het was de enige interpellatie 
die het bestaande verband tussen 
de woordbreukpolitiek van de re
gering in Limburg en het schan
daal der koppelbazen belichtte. 

De repliek van minister Major 
gaf eens te meer aanleiding tot 
schermutselingen met de inter
pellant en senator Jorissen. 
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DE 45ste 
« Een dringende kuur van radikalisme is vereist, 

als we willen verhinderen dat de verdere « oplos
sing » van de kommunautaire problemen, voor een 
meerderheid van 60 % Vlamingen, geschiedt op de 
wijze, waarop de vrijheid van het gezinshoofd te 
Brussel, de pariteit in de regering en de alarmbel 
in het Parlement voor de frankofonen werden af
getroggeld. 

Het jaar dat voor de deur staat, zal van kapitale 
betekenis zijn voor Vlaanderen. Een schrale kul-
tuurautonomie met nog schraler middelen werd er 
door gehaald. Maar unitaire reaktionairen spannen 
zich in om de kultuurraad uit te hollen tot een 
vrijetijdsbesteding voor folkloristen en ballerinas 
en volgens een bekend Vlaams journalist « is deze 
raad een zwevende instelling met afmetingen die 
in de mist opgaan ». 

Vlaanderen onze thuis 

de wereld ons land 

De grondwet erkent in België drie kultuurge-
meenschappen, daarom moet de Nederlandse kul
tuurraad voor Vlaanderen, het morgenrood worden 
van het autonome parlement van de Vlaamse deel
staat, dat meteen een hopeloze opeenstapeling van 
allerlei struktüren overbodig zal maken. 

Wij staan voor de uitvoeringswet, die de gewest-
vorming zal moeten uitbouwen op basis van artikel 
107 quater van de grondwet. 

Vlaanderen eist dat deze wet onverwijld de 
sociaal-ekonomische decentralisatie zou doorvoe
ren, omdat het op dit gebied dringende nood heeft 
aan eigen macht. De steeds ingeroepen nationale 
solidariteit kost Vlaanderen tientallen miljarden 
per jaar. Bizondere waakzaamheid is hier echter 
geboden : 

Het gewest Brussel moet onverbiddelijk afge
grendeld blijven tot de 19 gemeenten, in geen geval 
mag het uitgroeien tot een derde macht. 

Vlaams Brabant te beveiligen tegen de Brusselse 
ekonomische koncentratie zal een harde en onver-

radikale taal namens 
de jeugd 

jaak vandemeulebroucke 

het getuigenis 

van rik vandenbossche 

« Het IJzerhedevaartkomitee heeft mij, als ge
wezen ontwikkelingshelper, gevraagd uw aandacht 
óp het Derde Wereldprobleem te vestigen. Dit ver
zoek sluit volledig aan bij het wezen zelf van de 
Vlaamse Beweging waarvan het werkelijk uitgangs
punt steeds geweest is : eerbied voor de mens, zijn 
eigen aard en taal, zijn politieke ontvoogding, zijn 
külturele en ekonomische opgang en vooral zijn 
sociale waardigheid. 

De ontvoogding van de Vlaamse mens en van 
deze uit de derde wereld vormt daarenboven in zijn 
diepste kern eenzelfde probleem. 

De 17 rijkste landen, met 20 % van de wereld-
l)evolking, nemen vandaag 71 % van het wereld-
inkomen voor zich, terwijl de 91 armste of 64 % 
van de mensheid, beschikken over slechts 12 % 
van dat inkomen. Hiervan zit dan nog een be
langrijk gedeelte in handen van een « elite », die 
de eigen landgenoten uitbuit en daarin meestal 
door ons gesteund wordt. 

Ook bij ons echter moeten vele mensen geduren
de tien jaar werken om een stukje grond af te be
talen waarop zij hun huisje bouwen, terwijl an
deren honderden hectaren als hun persoonlijk be
zit blijven beschouwen. 

Een jaar vóór Kameroen onafhankelijk werd, 
waar ik 3 jaren gewerkt heb, sloot de internationa
le firma Alucam een kontrakt af voor de uitba
ting van het aluminiumerts in dat land. De bui
tenlandse investeerders bedongen dat 97 % van de 
winst hun zou toekomen. De zwarte arbeider 27 Bf. 
per dag l 

EDEYAART 

voorzitter coene 

zettelijke strijd van elke dag vergen. 
De Voerstreek wordt weerom bedreigd. De streek 

behoort grondwettelijk tot het Nederlands taalge
bied en tot de Nederlandse kultuurgemeenschap, 
ze blijve derhalve bij de Nederlandstalige provin
cie Limburg. 

Het strijdbare Vlaanderen eist van zijn parle
mentsleden dat ze met dezelfde meerderheid waar
mede ze de Voer naar Limburg brachten elke 
bedreiging op die streek kort en definitief zouden 
afslaan. 

In het besef van de tragische toestand in Brussel 
en van de groeiende bedreiging van Vlaams Bra-

« Vrede door sociale rechtvaardigheid is onze leu
ze ! Overal ter wereld ! Maar in dat « overal » zit 
in de eerste plaats Vlaanderen. Hier ook kennen 
wij nog' onrecht. Honderdduizenden worden in onze 
eigen hoofdstad verlaagd tot tweederangsburgers 
omdat zij Vlaming zijn. Bruxelles, de inktvis, die 
alwat geld heeft naar zich toezuigt. Wij zijn het 
beu ce leven met een hoofdstad waarvan wij slechts 
de gastarbeiders mogen zijn ! Wij hebben genoeg 
van de minachting tegen alwat Vlaams is en die 
zijn triomf kreeg in de judaswet van de « liberté 
du père de familie ». Wij eisen te Brussel Vlaamse 
en Waalse subnationaliteit ! Wij eisen nog dit jaar 
de definitieve goedkeuring van het wetsvoorstel-
Philippart ! 

En wij vragen sociale rechtvaardigheid voor allen 
in Vlaanderen. Maar rechtvaardigheid blijft in dit 
land een karikatuur zolang de gevolgen van een 
straat- en haatrepressie blijven nawerken. Wij, jon
geren, kennen alleen de 2de Wereldoorlog vanuit 
de geschiedenisboeken. Begrijpen de ouderen dan 
niet dat wij in dit verleden niet willen blijven Te
ven ? Wij willen eindelijk de brug slaan tussen wit 
en zwart van de vorige generatie, tussen alle men
sen van ons volk ! De politiekers die duizend-en-
één redenen blijven uitzoeken om amnestie te blij
ven weigeren, zijn voor ons uitgegroeid tot simbo-
len van walgelijke schijnheiligheid ! Zij zijn een 
levende bespotting van alle morele waarden ! Van 
deze wereldrecordhouders van de haat nemen wij 
vandaag voorgoed afscheid ! Wij eisen amnestie, 
nu ! 

Sociale rechtvaardigheid betekent ook dat de 
Voerstreek bij Limburg moet en zal blijven en dat 

Per persoon en per jaar bedraagt het inkomen 
in Opper-Volta amper 50 Bfr. per week. Het zak
geld van vele jongeren in de rijke landen ligt vast 
hoger dan het totaal gezinsinkomen van de meeste 
mensen in de Derde Wereld. 

U die hier staat, bent U bereid een speciale be
lasting volgens het inkomen, al was het maar 1 % 
te betalen als persoonlijke bijdrage voor het le
nigen van al die ellende ? 

Is het niet beschamend vast te stellen dat ons 
eigen land in 1970 ruim 5 miljard méér verdiende 
in de Derde Wereld dan men er investeerde. Sta-

7 

bant, hebben Vlaamse strijd- en kultuurverenigin«^ 
gen een urgentieprogramma ontworpen, dat ze wil» 
len verwezenlijken door Vlaamse frontvorming. 

Het Bedevaartkomitee zegt dit Vlaamse front 
alle steun toe, want het gaat om : 
« stop Brussel en red Vlaams Brabant » en wie 
Brussel en Vlaams Brabant prijsgeeft, geeft Vlaan
deren prijs ! 
Bedevaarders, 

Als de Vlamingen een ideaal federalisme en 
ideale instellingen zullen veroverd hebben, dan 
hebben ze een vormprobleem opgelost, maar dan 
moet deze vorm een inhoud krijgen en voor de 
Vlaamse mens in de wereld van morgen menselijk 
welzijn verwezenlijken, steeds aan te passen aan 
de wentelende noden van de tijd Het is hier niet 
de plaats om een sociaal-ekonomische doktrine te 
verkondigen, maar onze nationale strijd is en blijft 
ook een sociale strijd en als wij m het programma 
van de Bedevaart neerschrijven : « Is Vlaanderen 
ons thuis, de wereld is ons land », dan brengt zulks 
voor ons onverbiddelijke konsekwenties mede. Het 
hardvochtig neo-kapitalisme zet alles op het stijgen 
van de produktie en van de produktiviteit om zijn 
eigen doeleinden te verwezenlijken. 

Aldus wordt de arbeid afstompend en blijft de 
arbeider gewikkeld in een uitputtende achtervol
gingswedren om te trachten een deel van de wel-
vaartskoek te veroveren. 

De elementen die elk leven beheersen en in stand 
houden ; aardkorst, lucht en water, worden onaf
wendbaar vervuild en uitgeput. 

Het wonder van de welvaartstaat wordt met 
stijgende grimmigheid gekontesteerd. 

Vlamingen, de vraag naar de grondslagen en de 
inhoud van onze samenleving, nationaal, Europees 
en op wereldvlak is gesteld, we moeten er ons ern
stig over bezinnen en er met daden, bezield met 
de harde geest van de IJzer, een oplossing aan 
geven. 

Voor vechters die bereid zijn offers te brengen, 
wordt het een grootse tijd en de jeugd die hier 
heden naar voren treedt wijst ons de weg, het 
levensavontuur bekoort ze, ze kontesteert, ze bezint 
zich over nationale en wereldproblemen, ze vecht 
en ze wil de toekomst plooien naar haar revolutie!». 

men van de taalgrens de handen afhoudt ! En gelij
ke kansen zijn de eerlijke herverdeling van de rijk
dommen. Sociale rechtvaardigheid is de direkte 
stopzetting van de miljoenenroof ten koste van 
Vlaanderen. Gelijke kansen zijn een bedrog zolang 
gearriveerde miljonnairs hun villa's en luxe-appar
tementen met officiële steun kunnen neerpoten in 
onze bossen en onze duinen ! 

Rechtvaardigheid is vrede ! Strijd voor vrede Is 
geen monopolie van linkse of rechtse groepen. Ech
te vredeswil wortelt in de overtuiging dat alle vol
keren, ook dit volk, het recht hebben hun lot in 
eigen handen te nemen. Het « nooit meer oorlog » 
in 4 talen op deze toren gebeiteld, is onze droom dat 
het ooit zonder legers zal kunnen. Jongeren, weet 
dat het u wettelijk mogelijk is uw militaire dienst 
door een burgerlijke dienst te vervangen in tal van 
culturele, sociale en opvoedkundige organisaties. 
Wij vragen van onze politici een daad van vredes
wil door zowel voor burger- als voor legerdienst de
zelfde tijdsduur voor te schrijven. 

Jongeren, het is onze taak dit land grondig te her
vormen in zijn sociale, economische en politieke 
struktüren. Deze toekomst waaraan wij bouwen 
kent slechts één weg : federalisme ! Wij willea 
er ons totaal voor inzetten. Maar wij stellen zeer 
duidelijk dat wij de laatste generatie moeten zijn ! 
Wij moeten en zullen ons doel bereiken, met of zon
der de huidige politieke leiders ; met, en als het 
moet, ook zonder België ! 

Vanaf vandaag begint de radicale aktie ! Wij wij
zen voortaan de zgn. oproepen tot gematigdheid af i 
Van nu af aan is het macht tegen macht ! ». 

tistieken bewijzen daarenboven dat 80 % van die 
hulp met ons aller belastingen wordt gegeven maar 
dat 90 % van de winsten terugvloeien in handen 
van een zeer beperkte groep. 

De investeringen in de wapenindustrie zowden 
volstaan om de ontwikkeling binnen één enkele 
generatie sprongen vooruit te helpen. Maar... om 
zijn koloniaal systeem te handhaven, besteedt büb. 
Pcrrtugal 40 % van zi/n begroting aan wapens, en 
blijft intussen zelf onderontwikkeld. 

Soms uit men verwondering dat er in de Derde 
Wereld, in Bmfra, Soedan. Pakistan, Tsjaad, Viet
nam en nu weer Burundi zoveel oorlog woedt. 

Meestal dragen de belangen van de machtsblok
ken en van de rijken in het Westen heel wat Inj 
tot het ontbranden en vooral tot de duur en de 
uitbreiding van deze konflikten. Vergeten wij ook 
niet te gemakkelijk onze eigen bloedige en niis-
dadige oorlogen ? Het is beschamend dat Belgte 
in talrijke landen vooral gekend is om zijn wapev^ 

Reeds heel wat werd gedaan om sociale en mate
riële noden en ongelijkheden op te vangen. Ik denk 
aan die duizenden jeugdleiders en leidsters die het 
beste van h>enzelf aan anderen geven, aan diege
nen die naar de Derde Wereld gingen voor hun 
medemensen en niet voor het geld : aan allen die 
zich door hun kritische bijdrage verzetten tegen 
het vastroesten in het systeem en proberen meer 
dynamisme te brengen in het bewustwordings
proces. 

Ook tvij wensen ons in te zetten, in het spoor 
van diegenen die ons zijn voorgegaan, voor de ont-
voogdirig van ieder mens. Stellen wij ons echter 
de vraag welk Vlaanderen wij wensen uit te bou
wen in loelke wereld van morgen. 

Mijn antwoord op deze vraag druk ik tot slot 
uit in een wens, mocht onze eigen bevrijding te
vens de bevrijding van de armen en verdrukten 
uit de Derde Wereld bevorderen ». 
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Dat oorlog-voeren 
en hieraan mede helpen 
een misdadig bedrijf is, wordt wel 
door ieder zinnig mens 
aanvaard. 
Gesteld tegenover 
de wereidkonflikten menen 
sommigen dat een militair 
evenwicht tussen de verschillende 
machtsblokken 
voldoende afschrikwekkend 
moet zijn voor elke kandidaat 
agressor, 
zij prediken aldus 
een negatieve, passieve vrede. 
Anderen ijveren voor 
een algehele ontwapening 
en voeren zodoende 
een aktievere vredespolitiek, < ' 
die de positieve 
vredesvoorwaarden moeten 
realiseren. 

je kan 
weigeren 
soldaat 
te worden 

koude oorlog 

Deze verschi] lende zienswijzen resul
teren uit de zogenaamde koude oorlog, 
een periode die aanvangt onmiddellijk 
na de tweede wereldoorlog, vooral naa r 
aanleiding van de oorlog m Korea (1950) 
en stilaan wegebt vanaf 1963 na de toe
gevingen gedaan door Kroetsjov i.v.m. 
de Cuba-crisis (cfr prof. dr. Theo Luyckx 
« Geschiedenis van de internationale be
trekkingen »). 

Volgens de bekende Nederlandse po-
lemoloog prof. Rölung is : « De koude 
oorlog de tegenstelling tussen « kapita
lisme » en « kommunisme », tussen 
« westerse demokratie » en « d ik ta luur 
van het proletariaat », tussen « vri j
heid » en « t i rannie », of hoe men de 
tegenstelling t iperen wil, die bestaat 
tussen de Atlantische wereld en het Sov-
jet-blok, de twee regionale groeperingen 
rondom de allermachtigsten die uit de 
tweede wereldoorlog te voorschijn kwa
men • de Verenigde Staten en de Sov-
jet-Unie ». (prof. mr. B V.A. Rölung : 
« Over oorlog en vrede ». Amsterdam 
1967 blz 70). 

Dat de negatieve vrede zeer vele ge
varen inhoudt bleek duidelijk bij diver
se konflikten. Prof. Rölung formuleert 
in zijn vroeger geciteerd boek trouwens 
de algemene emdbedenkmg : « Wat e r 
gebeurt in de wereld lijkt een demo
nisch spel met de mensheid als inzet. 
Een spel, of wij het nu poker willen 
noemen of schaken. Wil men de voort
zetting van dit spel ? Of wil men einde
lijk ernst en redelijkheid ? Dat is de 
keuze die in het atoomtijdperk gemaakt 
moet worden. Spel met dood ? of ernst 
met het leven ' (op cit blz 242). 

De aktieve vredespolitiek vond een 
waardevol en gezaghebbend advokaat in 
paus Johannes XXIII. Deze kerkvorst 
wijdde een groot gedeelte van zijn en
cycliek « Pacem in terr is » op een moe
dige manier aan de wereldvrede en de 
hiervoor noodzakelijke ontwapening. 
Hij schreef : « Het is daarom een eis 
van rechtvaardigheid, van wijsheid en 
van menselijkheid, dat de bewapenings
wedloop wordt stopgezet. Dat de be
staande bewapening van de verschillen
de landen gelijktijdig en gelijkmatig 
verminderd wordt. Dat de atoomwapens 
verboden worden. Dat men tenslotte tot 
een doorgevoerde ontwapening komt op 
grond van een algemeen akkoord en be
geleid door een doelmatige kontrole ». 
(Encycliek « Pacem in Terris » n r 112). 

A. Schweizer zegde het kernachtiger 
in een brief aan A. AUard : « Er zijn 
nog altijd kristenen die zich vastklam
pen aan de middeleeuwse idee van 
« Rechtvaardige Oorlog » Deze gedach
te is totaal verouderd. Er mag geen oor
log meer komen. Dus ook geen recht
vaardige oorlog, (geciteerd in «Vrede», 
een uigave van « Diepgang », Gent, n r 
13). 

vredesidee is 
konsf-ante in 
de vlaamse beweging 

« Er waren reeds ettelijke gevallen 
van « dienstweigering uit gewetensbe
zwaren » voorgekomen, toen bij het 
Eeuwfeest van de Belgische onafhanke
lijkheid de Vlaams-nationale leiders be
sloten de aktie der dienstweigeraars als 
politiek wapen te gebruiken. Daardoor 
ontstond een speciale reeks dienstweige
raars voor wie de eerste drijfveer he t 
Vlaams-nationale bewustzijn was maar 
die anderzijds stoelden op een vaste an
ti-militaristische overtuiging, die sinds 
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lang voor 1914 tot de konstanten van de 
Vlaamse beweging hoorden... 

Door de Vlaams-nationale volksverte
genwoordigers. Grammens en Delille 
werden wetsvoorstellen voor een statuut 
der gewetensbezwaarden ingediend, zon
der sukses evenwel. (J. Van Lierde «Le
gerdienst of burgerdienst ? » Mortsel 
1965, blz 5-6). 
' Het hoeft dan ook geen verwondering 
dat de ganse VU-fraktie zowel in Kamer 
als in Senaat de wet op de gewetensbe
zwaarden en de daaraan gebrachte wij-
rigingen goedkeurde. 

wet van 3 juni 1964 

De wet houdende het statuut van de 
gewetensbezwaarden van 3.6.1964 (Bel
gisch Staatsblad 19.6.1964) betekende het 
einde van de veroordelingen van alle 
gewetensbezwaarden en dienstweige
raars zonder onderscheid. Voortaan kan 
« de dienstplichtige die, om redenen van 
godsdienstige, wijsgerige of morele aard, 
overtuigd is dat men de evenmens niet 
mag doden, zelfs niet ter verdediging 
van het land of van de gemeenschap, aan 
4e minister van Binnenlande Zaken, bij 
per post aangetekende brief, vragen om 
op grond van zijn gewetensbezwaren 
vrijgesteld te worden van de militaire 
dienst of alleen van de gewapende mi
litaire dienst ». (art. 1 van hoger ge-
Beemde wet). 

Hiermede werd aan diegenen die me
nen dat een aktieve vredespolitiek ook 
i a eigen land dient gevoerd te worden 
de mogelijkheid gegeven de gewapende 
dienst te weigeren en hetzij ongewapen
de dienst te verrichten, hetzij bij de 
baigelijke bescherming ingelijfd te 
worden maar dan voor een periode van 
2 jaar in plaats van 1 jaar. 

Del Senaat meende dat de langere 
duur van de verplichting verantwoord 
was als een bewijs van geloofwaardig
heid. (Dokumenten van de Senaat, zit
ting 1962/62 nr 164). 

Nadat de wet van 21.6.1964 ook nog de 
mogelijkheid kreëerde om de legerdienst 
te vervangen door het vervullen van een 
arbeidskontrakt gedurende aanvanke
lijk drie jaar, nu twee jaar in een ont
wikkelingsland, bleven de vervolgingen 
wegens dienstweigering uit. Enkel de 
getuigen van Jehova weigeren zowel 
burgerdienst als legerdienst wegens 
theokratische redenen. 

wet van 
22 januari 1969 

Mede onder invloed van buitenlandse 
voorbeelden ontdekte ook de Belgische 
wetgever dat de tijd en de energie van 
vele gewetensbezwaarden in de dienst 
burgelijke bescherming verloren ging. 
Daarom kreëerde de wet van 22.1.1969 
gepubliceerd in het Staatsblad van 
1.2.1969 een uiterst interessante moge
lijkheid. Volgens deze wet kunnen ge
wetensbezwaarden door de minister van 
Binnenlandse Zaken tijdelijk worden 
aangewezen voor opdrachten van open
baar nut. (art. 6 van de wet dat het art. 
19 van de oorspronkelijke wet aanvult). 

Eeïi brede interpretatie van deze wet 
heeft ertoe geleid dat verschillende vzw 
op dit ogenblik een gewetensbezwaarde 
tewerkstellen. Zo onder meer : de Kul-
tuurraad voor Vlaanderen, de Humani
taire Werkgroep X, het provinciaal bu
reau van de provincie Antwerpen, 
OXFAM, Fakkeltheater, CISCOD, de ag-
glomfflratieraad van de Nederlandstalige 

Brusselse jeugd, Jeugdinfo, Leger des 
Heils, Kristelijke beweging voor de vre
de, de KAJ, Centrum voor Andragogisch 
onderzoek, de jonge PW-mutualisten. 

Men kan zich de vraag stellen waar
om vzw's zoals Dosfelinstituut, of de 
vzw VU-jongeren nog niet gedacht heb
ben aan deze mogelijkheid. Misschien 
ontbreekt het aan kandidaten. Ten ein
de eventuele kandidaten te informeren 
hierbij enkele inlichtingen. 

Om dienstweigeraar te worden schrijft 
men eenvoudig een aangetekende brief 
aan de minister van Binnenlandse Za
ken, Wetstraat 6, 1000 Brussel, in deze 
brief vermeldt men zijn bezwaren tegen 
legerdienst en biedt men aan in plaats 
van legerdienst een taak van sociaal nut 
te vervullen. 

Deze aanvraag mag ten vroegste ge
beuren op 1.1 van het jaar waarin men 
18 wordt en ten laatste voor men in het 
Klein Kasteeltje ter gelegenheid van 
de klassieke drie dagen de militaire 
wetten heeft horen voorlezen. 

De kandidaat gewetensbezwaarde 
wordt dan opgeroepen voor de « Raad 
voor gewetensbezwaarden » die beslist 
of het statuut wordt toegekend. Bij af
wijzing staat beroep open, en eventueel 
verhaal bij het hof van cassatie. 

Nadat het statuut van gewetensbe
zwaarde is toegekend kan de gewetens
bezwaarde aan de minister vragen om 
twee jaar voor een bepaalde instelling 
(in casu Dosfelinstituut of VU-jonge
ren) te mogen werken. Best neemt men 
vooraf met deze instellingen kontakt op, 
zodat van beide zijden gekoördineerd 
kan opgetreden worden. 

voor- en nadelen 

Het voordeel van dit statuut is uiter
aard dat men geen legerdienst hoeft te 
doen en gedurende twee jaar, weliswaar 
onbezoldigd, voor een instelling van 
openbaar nut kan werken. 

Het enige nadeel is dat men twee jaar 
in plaats van een jaar moet « dienen ». 

De enige gevolgen van het statuut lig
gen vervat in het art. 24 van de wet, 
men mag tot 31.12 van het jaar waarin 
men 45 wordt geen openbaar ambt ver
vullen dat wapenbezit of wapendracht 
zelfs tijdelijk verplicht maakt. Boven
dien mag men niet deelnemen aan de 
produktie of de handel in wapens of mu
nitie. Het bezit van oorlogs- of verweer-
wapens is verboden. j 

Dit zijn de enige gevolgen, voor het 
overige wordt men beschouwd als vol
daan te hebben aan de militaire wetten. 

Bovendien ontvangt de gewetensbe
zwaarde een soldij zoals een soldaat en 
een vergoeding van 80 fr. voor maaltij
den en logies. 

besluit-

Verschillende politieke en filosofische 
vzw's kunnen op dit ogenblik beroep 
doen op de diensten van een gewetens
bezwaarde. Gezien de aanwezigheid van 
de vredesidee in de ganse Vlaamse be
weging zullen er waarschijnlijk ook VU-
leden zijn die liever twee Jaar voor het 
Dosfelinstituut of voor de VU-jongeren 
werken dan 1 jaar legerdienst te ver
vullen. De wet van 22.1.1969 heeft deze 
mogelijkheid geopend, 'wij wachten op 
een kandidaat. 

hugo coveliers. 

berten fermont: 
Mj weigerde dienst 
uit viaamse 
overtuiging 

Berten Fermont uit Antwerpen. 
Student-ingenieur aan de Gentse universiteit. 

Opgeroepen voor de legerdienst 
weigert hij het wapenkleed te dragen ; 

wie geen recht krijgt heeft ook geen plicht. 
Tweemaal veroordeeld ; tot twee maanden eerst, 

tot twee jaren daarna. 

Berten Fermont, verbeten flamingant en pacifist. 
Behoorde tot geen enkele beweging of organisatie of parti j . 

Zijn dienstweigering is geweldloos verzet 
tegen owecht dat zijn volk wordt aangedaan. 

Geen wereldvreemde dromer, 
maar een vrolijke jongeman die wéét wat hij doet. 

Die in de gevangenis zijn anti-Belgisch 
verzet verbreedt tot een reactie tegen èlle militarisme, 

tegen élk geweld, tegen dé oorlog. 
Die geen medelijden afbedelt, 

zelfs niet met een stervend lichaam. 

Berten Ferm<^| A'Q^f'K' ^^^ zijn tachtigjarige grootmoeder 
in het Oostvlaamse Wachtebeke. 

Uit een keol van ijzer en steen vlucht zijn 
herinnering naar het huis van vakanties vo' kanadas. 

Naar de langzame dagen van hooi en zön 
in het vierkante dorp waar hij kind was. 

Naar de vrede van bomen en water 
in avonden als een slaap zonder einde. 

Naar de stille mensen die hem zullen begrijpen, 
straks, als alles volbracht is : 

« Mocht ik genezen 
dan ga ik terug naar de gevangenis ». 

Gedurende zijn ernstige ziekte wordt hij meer 
vernederd dan verpleegd. 

Maar hij mag naar huis om te sterven. 
Op 26 oktober 1933. Tweeëntwintig jaar. 

> / 
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opgave nr 24 zoekertjes 
horizontaal 
1) Daor doen wij aan mee op W ju l i . — 
2) Zweedse voornaam - Z i jn famil ie is 
« Gepluimd » - In orde - Eerstkomend 
- Daar. — 3) U edele - Schrap - Ana
gram van « BEK ». — 4) Duitse stad -
Traag dier - Wintergroente. — 5) Over
loper - Wandelpark. — 6) Algemene 
persvereniging - Engelse voormiddag -
Dubbele kl inker. — 7) Parelstad op 
Mal lorca - Beteugelen - Telwoord. — 
8) Frans telwoord - Vorm van « ETEN » 
- Gezwel - Naamloze vennootschap -
Voegwoord. — 9) Spaanse wi jn - Bi l jar t -
stok - Maar in het Duits. — 10) Trou
wens - Alleenheerser - Thans — I I ) 
Bevel - Frans lidwoord - Jozef - Tur f -
stof. — 12) Touw - Gehucht van Wo l -
vertem - Vroeger noemde men het de 
er Onderlinge Bijstond ». — 13) Vlaams 
schlagerzanger - Ruimtehond - Spil -
Nuk. — 14) Frans goud - Engelse speler 
y(yx\ Berchem Sport - Franse kaassoort -
Muzieknoot . — 15) Bloem - Kwaadaar
dig gezwel - Jongentje. — 16) Soort 
raam - Rijksschool - Een. — 17) M u -
zieknoot ~ Domoor. — 18) Prikkel ing -
Ezelgeluid - Schaapkameel. — 19) Reeds 
- Humanist - Meisjesnaam. — 20) M in 
nekozen - Scheidsrechter. 

Gevraagrd vrije vertegen
woordigers voor de verkoop 
van aanbouwkeukens in de 
sektoren Klein Brabant, Me-
chelen. Lier, Bupelstreek. 
Tel. : 03/78.33.97. R 168 

G e v r a a g d schoonmaker, 
maks. 35 j . , voor bedr. in Leu
ven. Kontakt via volksv. W. 
Kuijpers. — R 113 
Regentes plastische kunsten, 
24 jaar, zoekt betrekking in 
publiciteit of onderv^ijs Gent -
Eeklo - Brugge. Kontakt via 
gemeenteraadslid Fons Van 
Holderbeke, Stationsstraat 6 -
9050 - Waarschoot. - Tel • 
09,773378. _ R^^ng 

vlag met" de leeuw 

op 11 juli 

HOTEL - RESTAURANT DE 
KAL VAAR, Steenweg op Ou
denaarde 45, 9499 Voorde bij 
Ninove. Tel. : 054.50.410, Vraagt 
dringend bekwame HULP -
OK - —R 105 

Gediplomeerde Hogere Han
delsschool met kennis van En
gels - Frans - Duits, bezit even
eens diploma steno-dact., 21 
jaar, vervult momenteel leger
dienst, zoekt aangepast werk 
vanaf 1 november e,k. Zich 
wenden : volksvertegenwoordi
ger E. Raskin, Ursulastraat 1 te 
Eigenbilzen. Tel. 011/19454 

— R 106 

Bekwaam Al fotograaf met er
varing in de bedrijfsfotografie 
zoekt vaste betrekking. Kon
takt via sen, M. Van Haegendo-
ren, G, Gezellelaan 63, 3030 He-
verlee, tel, 016/24545 — R 115 

Vlaamse instelling te Brussel 
zoekt jonge bekwame steno-
dactylo. Kontakt via sen. Van 
Haegendoren, Schriftelijk met 
curriculum vitae : G. Gezelle
laan 63, 3030 Heverlee, — R 114 

Student, 20 jaar, zoekt aange
past werk voor de vacantiepe-
riode. Liefst in Limburg, des
noods Antwerpen, 
•Juffrouw, 20 jaar, steno-dacty-
lo, diploma secretariaat en 
boekhouden, zoekt werk als 
bureelbediende in Limburg, 
Zich wenden volksv. E, Ras
kin, Ursulastraat 1, Eigenbilzen 
(tel. 011/194.54), R 113 

Thuisblijvende moeder - voor
dien bediende - zoekt thuis
werk. Schrijven Musch A, J. de 
la Hoeselaan 62, 1080 Brussel, 

R - 117 

Alleenstaande dame, sterk aan 
te bevelen, 40 jaar, ervaren in 
steno-dactylowerk. Nederlands-
Frans, zoekt betrekking in Bra
bant of Limburg R 119 

ALSOF U ZE ZELF UITPERSTE ! 

^s\' \<i tSi-^ * ANANASSAP 

1 0 0 % ZUIVER EN NATUURLIJK! 

Alleeninvoer voor België en Luxemburg : 

GEVO p.v.b.a. 

Churchiillaan 106 
2120 SCHOTEN 
Tel.: (03)58.74.33 

B Kfla.TaseN 

«ULVOOB SUPEBMAlKieUi INDUITRiE IN VQIDiMi9SMiIiV£SH£IO 

ETN JEURISSEN PVBA Oe winterstraat 24 
Börgerhöut/Aritv>ferpen: tel : : (03) 36.11,35- 36,59.31 

OFFSfiT - 8TENCILWERK • FOTOKOPÜ 
I N K A 

Tumhouteebaan 4oa - Borgerhout -
TEL. 03.35.70.00 

H O U T W O R M ? 
Behandeling van dakwerkeh tegen alia hout-
insektea TWINTIQ JAAR WAARBOHQ. 
Dok. op aanvraag. Gratia bestek In gans het 
land, P . V B J \ , I N D U S T R A D E VanderaIJpenatr. 

12, Wemmei (Bt) - Tel. 02/79,20.00. 

R U I M T BANE, JOS V A N E Y N D E . . . 

DE L E E U W E N D A N S E N T O C H 

1. 

2. 

3. 

4. 

bedrukte vlaggen 
(klass. én moderne leeuw) 
1,50m X 1,50m 
2,00m X 2,00m 
geborduurde vlaggen 
(klass. én moderne leeuw) 
1,00m X 1,00m 
1,45mx1,45m 
1,45m x2,00m 
2,00m X 2,00m 
2,00m x 3,00m 
3,00m x 3,00m 
3,00m x 4,00m 
geborduurde wimpels 
(klass. én moderne leeuw) 
1,00mx2,50m (met lussen) 
l , 0 0 m x 2 , 5 0 m (met sloof) 
wollen franjes 
nylon franjes 

katoen 
425 F 
714 F 

nylon 
644 F 
997 F 

1.298 F 
1.711 F 
2.213 F 
3.009 F 
4.337 F 

nylon 
1.270 F 
1.160 F 

— B.T.W, inclusief — 

wol lany l 
537 F 
903 f 

wol lany l 
773 f 

1.298 F 
1.623 ï 
2.183 f 
2.478 f 
4,130 F 
5.900 F 

wol lany l 
1.490 F 
1.420 F 

25 F/m. 
60 F/m. 

— In uw bestelling duidelijk opgeven wat u wenst : a. een raam- of 
een mastvlag ; b. een klassieke of een moderne leeuwefiguur. 

— U betaalt, na ontvangst van de viag, aan de firma die u de vlag 
mét de rekening toestuurde. De verzending gebeurt dus niet on
der rembours. 

NATIONALE BEVLAGGINGSAKTIE 
bestellingen : Tieltsestwg 12, 8780 OOSTROZEBEKE - Tel. 056/66073 
sekretariaat : Waterstraat 133, 9110 St-Amandsberg - Tel. 09/511583 

vertikaal : 
T) Studentenlied (2 woorden) - Oever-
gewas. — 2) Anagram van « REUK » -
Republiek in Midden-Amenkc - Wi ld 
zwi jn. — 3) Gemeente in Oost-Vlaonde-
t^x\ - Verenigde Naties - Nat ionale 
maatschappij - Meisjesnaam - Soort 
hert. — 4) Senior - Persoonlijk v-oor-
noamwoord - Jongensnaam. — 5) Eer
waarde heer - Lidwoord - Historicus uit 
Wales - Dokter - Deel van een boom. 

6) Verplichten - Voornaam van Soul
zanger Reding - Oosterlengte - Dubbele 
k l inker - Engels bier. — 7) Twee mede
kl inkers - Neder - Open plek In het bos. 
— 8) Duw - Daar z i jn we vorige zondag 
allepnaol naartoe geweest. — 9) Frans 
goud - Zweedse cujtofabnek - Koud -
Kore en Albert -- Hi j . — 10) Beroep -
Eerstkomend. — 11) Knaagdier - . . .zei 
de t r e i n . . . - Rooms-kotol iek - Hoogheid. 
— 12) Aan Kaatje - Bebouwde kr ing -
Mast - Zware storm, —• 13) Vloomse-
Oudstrijders - Stukjes - Anogrom ven 
» SOU », — 14) Persoonli|k voornaam
woord - Dubbele medeklinker - Daar -
Nonkel - Bij monde - Meisjesnaam. 
15) Meisjesnaom - Plaats in Frankri jk 
— Bijbelse stad - tn orde - Univcrsi-
tettsref ter. — 16) Muzieknoot - Open 
ploQts in het bos - Nota bene - Per
soonli jk voornaamwoord - Stuurboord. — 
17) Persoonlijk voornaamwoord - Mok-
^imale belasting - Autokenlet ters van 
Nederland. — 18) Vorm van « KUN
NEN > - Z in tu ig - Twee kl inkers •-
Zangstem. — 19) Bevel - Hij - Neder
land - Perzië - Mede. — 20) Stemming 
von alle leden - Vogel. 

COSTA BRAVA (Spanje) 

Uitgest rekte zandstranden, woeste rotspar t i jen, kleine kreekjes, het l igt 
er door elkaar als 'n bont schi lder i j . M e t goede u i ts tap- en ontspanningsge-

legenheid worden alle belof ten voor een heer l i jke vakant ie vervu ld . 
Vertrekdata : elke zondag tot 27 augustus en op 10 september. 

Vereist dokument : geldige internat ionale reispas. 

Verblijfplaats : ESTARTIT 
Speciaal a a n b e v o l e n voor k i n d e r e n e n n i e t - z w e m n i e r s ! 

Verblijfplaats in het hotel Bellaire (-Ar'Ar'A'). Al le twee
persoonskamers met bad, toilet en terras. 

Verblijfplaats : TOSSA DE M A R 
Verblijf in het hotel Flor Tossa (-Anfr). AHe kamers, ge
meubeld in Majorkaans-Katalaanse stij l, met bad of 
stortbad, w.c. 

2 0 0 0 A N T W E R P E N - S T - J A C O B S M A R K T 4 5 - 4 7 — T E l . ( 0 3 ) 3 1 . 0 9 . 9 5 
9 3 0 0 Aalst , Kerkstraat 12 - Te l . ( 0 5 3 ) 7 1 7 . 2 7 — 8 0 0 0 B r u g g e , W o l l e s t r a a t 28 - Te l . ( 0 5 0 ) 3 6 4 . 4 3 — 1 0 0 0 Brussel , E m . Jacqmainlaar» 1 2 4 -
Tel . ( 0 2 ) 1 8 . 5 5 , 5 5 - 17 ,83 ,61 — 3 6 0 0 G e n k , Stat ionsstraat 51 - Te l . ( 0 1 1 ) 5 6 3 . 1 0 — 9 0 0 0 G e n t , K a l a n d e n b e r g 7 - T e l . ( 0 9 ) 2 3 . 6 0 . 2 1 — 
3500 Hasselt , Demerst raa t 6 0 - 6 2 - Te l . ( 0 1 1 ) 2 3 5 . 7 0 — 8 5 0 0 Kor t r i jk , St-Jorisstraat 33 - T e l . ( 0 5 6 ) 2 3 5 . 1 5 — 3 0 0 0 L e u v e n , B o n d g e n o l e n l a a n 1 0 2 , 
Tel , ( 0 1 6 ) 2 6 7 . 2 0 — 2 8 0 0 M e c h e l e n , O.L. Vrouvi^straat 34 - T e l . ( 0 1 5 ) 4 2 0 . 0 9 — 8 4 0 0 O o s t e n d e , Kerkst raat 14 - T e l . ( 0 5 9 ) 7 8 3 . 6 1 — 8 8 0 0 R o e -
selare, St-fvlictiielsstraat 7 - Te l . ( 0 5 1 ) 2 2 3 . 6 3 — 2 7 0 0 S t - N i k l a a s , Stat ionsstraat 18 - T e l . ( 0 3 ) 7 6 . 3 8 . 9 5 — 2 3 0 0 T u r n l i o u t , Herenta lses t raa t 3 -
Tel , ( 0 1 4 ) 4 2 8 , 4 0 — 1 8 0 0 V i l v o o r d e , H e l d e n p l e i n 2 2 - T e l . ( 0 2 ) 5 1 . 1 7 . 1 5 



aktuele 
problemen 

In de Horizont-reeks van het 
Davidsfonds verschijnen studies 
en beschouwingen over aktuele 
problemen. De drie jongste zijn 
gewijd aan geloof en politiek, aan 
de vragen rond het gezin en aan 
de buitenlandse politiek der drie 
grootmachten : Amerika, Rusland 
en China. 

Het eerste, over geloof en poli
tiek, is van Herman Mertens. Hij 
stelt vast dat geloof en politiek el
kaar raken, omdat zij beide te 
maken hebben met het konkrete 
leven van enkeling en gemeen
schap. Dit betekent niet dat de 
kerk de plaats van de politiek 
moet innemen en omgekeerd en 
evenmin moet de kerk teologische 
ruggesteun verlenen aan politieke, 
sociale of andere bewegingen. Het 
evangelie is geen sociaal manifest, 
het staat boven de kategorieën 
links en rechts. Na een kritisch 
overzicht van de situatie van gis
teren (braafheid is geen ideaal) 
wordt de huidige toestand nage
gaan. « Niet zonder humor » zoals 
een hofdstuk heet, benadert de 
auteur de moderne verschijnselen, 
die vaak zo bloedernstig en onge-
nuanceert opgenomen worden, 
zonder een greintje relativering, 
zonder eraan te denken dat de 
ouderen van nu de jonge kontes-
tanten van gisteren waren, zon
der enige uit ervaring en volwas
senheid groeiende auto-kritiek. 
Hoe kerk en kristen in deze we
reld moeten staan, wordt dan na
gegaan : de houding van beide is 
onderwerp van een politieke teo-
logie die van een nieuw Gods
beeld, een dynamische geschiede
nisopvatting, een vernieuwde 
eschatologie uitgaat. Kritisch-
negatief is de kerk op het niveau 
van de ideologische achtergrond : 
zelf predikt zij geen ideologie, 
wél het evangelie, maar bepaalde 
leefwijzen en ideologieën kunnen 
onverenigbaar zijn met het evan
gelie, en dan moet zij wel daarop 
wijzen. 

Dat ook hier een gevaar schuilt, 
en dat menselijke voorkeur de 
evangelie-interpretatie en de in
terpretatie van ideologiën kan 
verwringen, weten de oudere na
tionalisten onder ons al te goed. 
En zelfs zij die de beginjaren van 
de Volksunie meegemaakt hebben, 
weten er nog van mee te spreken. 
Deze vergissingen doen echter 
geen afbreuk aan de evangelische 
zending der Kerk, en haar recht, 
voor dit evangelie op te treden. 

« Vragen rond het gezin » van 
Lia Rimanque wil een bezinning 
brengen over de taak en de situa
tie van het gezin in de huidige 
maatschappij, in zijn innerlijke 
struktuur en in de wenselijkheid 
van gewijzigde verhoudingen. 

Schrijfster behandelt, met een 
nogal kennelijke voorkeur voor 
het nieuwe gezinstype, de verhou
ding tussen gezin en maatschap
tij, de verhouding man-vrouw, ou
ders en kinderen, evenals de ak
tuele temata : emancipatie van de 
vrouw, onderwijs, vrije tijdbeste
ding, kinderkribben en peutertui-
Hen, gezagskrisis, enz. 

Bij een aandachtige lektuur, en 
bij het abstraheren van de essen
tiële zaken, blijkt 1° dat spijts al
le opwerpingen, alle pogingen tot 
« modernisatie » van het familie
verband, het gezin als gemeen
schapskern onvervangbaar is, en 
dat zowel de opvoeding in dit ge
zin als de taakverdeling tussen 
man, vrouw en kinderen deze 
kern moeten verstevigen in plaats 
van hem en daarmee ook de ge
meenschap af te breken ; 2° elke 
poging tot vervanging ervan door 
andere maatschappij-kernen, en 
elke struktuurwijziging in het ge
zin zelf, in het eerste geval moest 
uitlopen op een mislukking, in het 
tweede op een ontbinding, met 
alle nadelige gevolgen voor alle 
leden ; 3° de handhaving van het 
gezag en de opstand ertegen zijn 
niet van vandaag, evenmin als de 
opstandigheid tegen de maatschap, 
pij. In alle tijden werd getracht 
het gezag te handhaven en werd 
dit gezag gekontesteerd. Alleen 
begrip voor de positie van de an
dere kan beide verzachten : auto
riteit gelijkstellen met autoritair, 
kontestatie met anarchie is alle
bei verkeerd. Niet alles wat in dit 
boekje gezegd wordt, kunnen wij 
tot in detail onderschrijven. De 
vragen die rijzen rond het gezin 
zijn aanpassingsvragen, maar mo
gen nooit de essentie ervan raken 
zonder heel ons kultuurpatroon te 
wijzigen. Waar men zoals bijvoor
beeld in het Rusland van onmid
dellijk na de revolutie een aantal 
maatregelen nam inzake ophef
fing van het gezinsverband, echt
scheiding, abortus, gelijkschake
ling, daar is men na de opgedane 
slechte ervaringen spoedig moe
ten terugkeren naar de « burgerlij
ke » moraal en naar een maat
schappijpatroon dat nog veel pu-
riteinser, veel meer autoritair en 
Victoriaans was dan in het burger
lijke Westen, waar gezag en kon
testatie de kerk nog in het midden 
houden. Het gezin zal, volgens 
menselijke verhoudingen zijn en 
blijven : wij kunnen deze lapidai
re samenvatting van zijn taak ten 
volle beamen. 

In « Amerika, Rusland, China » 
schrijft E. Troch van « De Stan
daard » over deze internationale 
driehoeksverhouding een niet on
interessant boekje. Troch, die de 
buitenlandse politiek behandelt 
in voornoemde krant, wordt als 

berten fermonf-
Naar aanleiding van het feit dat op de IJzerbedevaart hulde 

werd gebracht aan de nagedachtenis van Berten Fermont 
wordt door het Berten Fermont-herdenkingskomitee eerstdaags 
een levensbeschrijving uitgegeven. De brochure is van de hand 
van Bart Goovaerts, die hiermede niet aan zijn proefstuk is wat 
betreft de geschiedenis van de Vlaamse ontvoogdingsstrijd in de 
vorige en huidige generatie. Niet alleen verhaalt de schrijver, hoe 
Berten Fermont als overtuigd Vlaming m 1931 weigerde, het sol
datenpak aan te trekken en daarom (gewetensbezwaren tegen 
militaire dienst waren toen in de Belgische wetgeving nog onbe
kend) als dienstweigeraar werd veroordeeld en hoe zijn gezond
heid aan het celregiem ten onder ging, zodat men hem nog enkel 
kon vrijlaten om weinige dagen later thuis te sterven , maar Goo
vaerts is er ook in gelukt om, als het ware in een notedop, voor 
ons de periode op te roepen van tussen de twee wereldoorlogen, 
voor de ouderen onder ons een kostbare schat aan herinneringen, 
voor de jongeren een vulgarizerende introduktie in een schijnbaar 
ingewikkeld « gisteren ». 

De brochure telt 72 blz. en een aantal buitentekst-illustraties. 
Ze kan bekomen worden door storting van 40 fr. op de postreke
ning 4332.54 van het Berten Fermont-herdenkingskomitee, v.z.w, 
Groenplaats 9, Antwerpen. 

« specialist » ter zake bestempeld. 
Toch is het gevaarlijk, een derge
lijke benaming aan te wenden bij 
een zo wisselvallig en dagelijks 
varieerend onderwerp als dat der 
— algemene — buitenlandse poli
tieke journalistiek. Wij hebben 
befaamde joernalisten, evenals 
minder befaamde, voorspellingen 
weten doen, interpretaties weten 
geven die niet slechts van 'n (wat 
zo erg niet zou zijn !) onkunde 
van sommige feiten en achter
gronden, maar ook van een gebrek 
aan relativerend gezond verstand 
getuijgden. Dit spruitte dan ge
woonlijk voort uit een a priori 
houding, een schematisch beoor
delen dat meer van ideologische 
simpatieën dan van joernalistieke 
objektiviteit getuigde. De onzin, 
die bijvoorbeeld over Vietnam 
bijeengeschreven werd (en nog 
wordt) evenaart al bijna de onzin 
die vooral in de Franse pers over 
Duitsland neergepend werd, enke
le jaren voor de oorlog, door « be
faamde » joernalisten als Gene-
vieve Tabouis. Ook Troch houdt 
wel eens van vereenvoudigingen : 
zo is de Vietnam-oorlog bijvoor
beeld toch heel wat gekompliceer-
der dan alleen maar de strijd van 
« het machtigste imperium uit de 
wereldgeschiedenis tegen een 
klein volk dat zijn nationale zelf
standigheid verdedigt ». Zijn ana-
lise van de ontwikkeling der ver
houdingen tussen de drie groot
machten IS nochtans, niettegen
staande sommige veralgemenin
gen en simplifikaties van die aard, 
dat het een beter inzicht in de in
ternationale politiek van nu kan 
verschaffen. 

Het Vatikaan protesteerde zo
pas, omdat Nixon op reis ging 
naar Moskou en daar vriendschap
pelijk met de Sovjetleiders ging 
spreken, terwijl zij beiden hun 
ideologisch en machtspolitiek kon-
flikt uitvechten lieten door een 
verscheurd en verdeeld volk. Met 
politiek is er vaak weinig etiek 
gemoeid. Toch haalt prof. Kwant 
aan, die zei dat vóór de oorlog in 
alle kerken gebeden werd voor de 
bekering van Rusland (het zou 
trouwens deze opvatting zijn die 
een der geestelijke motieven zou 
vormen voor een door Duitsland 
uitgebuite « kruistocht tegen het 
bolsjewisme »). De verhouding te
genover de Sovjets werd toen nog 
sterk etisch bepaald : een etiek 
die nawerkte bv. bij een Dulles. 
De mogelijkheid dat machtsblok

ken elkaar bevechten op kosten 
van een klein volk, terwijl hun 
leiders samen Krim-champagne 
drinken, mag ons een daad van 
hypokrisie lijken, zij is er niet 
minder reëel om. Dat Brandt en 
Bahr gaan onderhandelen met 
Brezjnev en met het Sovjet-regi-
me m Oost-Duitsland, terwijl aan 
de zonegrens en de Berlijnse muur 
volksgenoten worden vermoord 
door de andere partij, mag even 
hypokriet lijken en de veront
waardiging wekken van de bevol
king ; het bewijst nog eens dat de 
scheiding van politiek en etiek op 
internationaal vlak nog veel ver
der gaat dan op het binnenlandse, 
en dat 't woord van Spengler, dat 
er geen « politieke Wahrheiten » 
zijn maar alleen «politieke Tatsa-
chen » meer en meer leidraad 
wordt voor deze politiek. 

Troch zoekt naar de oorzaken 
van dit — althans officieel — ont-
scherpen der verhoudingen. Deze 
ontscherpmg wordt vooral aan li
berale Amerikaanse zijde nogal 
eens geplaatst onder het motto 
« Wij kunnen onze wil niet opleg
gen aan 94 % der mensheid », een 
uitspraak die van Kennedy stamt. 
Aan Sovjet-zijde werd de «coëxi
stentie » herhaaldelijk een takti-
sche, niet een principiële houding 
genoemd. De Sovjetunie behoudt 
zich, naar een uitspraak van 
Kroetsjef, het recht voor rebellie 
tegen « reaktionaire » regeringen 
te steunen en deze regeringen te 
bestrijden Wat het woord reak-
tionair in dat verband betekent ; 
daarover bestaat geen twijfel. 

Wij hoeven ons ook over de goe
de wil, die achter de ontspannings-
politiek steekt, geen illusies te 
maken. 
Zij staat in de eerste plaats nog 
altijd onder het teken van de pad
destoel van Hiroshima en van het 
atomaire pat der twee groten. 

Daarbij komen dan de — in de 
tijd variable — motieven zoals bv. 
de huidige ekonomische situatie 
in de Sovjetunie en in China, die 
beide op Westerse hulp spekuleren 
(de aandrang van Moskou voor de 
ratifikatie der akkoorden met 
Bonn die een aanzienlijke West-
duitse hulp voorzien, is daaruit te 
verklaren) — en de binnenlandse 
moeilijkheden en de presidents
verkiezingen in de VS. 
• Het boekje van Troch zal ons, 
met dit voor ogen, een beter in
zicht geen in de machtsverhoudin
gen in de wereld van nu. 
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ARR. ANTWERPJN 
KALENDER DIENSTBETOON : JULI 1972 

In tegenspraak met wat we verleden week op deze plaats meld
den is ei deze maand wel dienstbetoon. 
ANTWERPEN : 
Maandag 10 jul ' : sen. H. De Bruyne en volksvert. A. De Beul. 
Maandag 17 juli : volksvert. A. De Beul en R. Mattheyssens. 
Maandag 24 juli : sen H. De Bruyne en volksvert. A. De Beul. 
Maandag 31 juli . volksvert. R. Mattheyssens en A. De Beul. 
Lokaal : VU-sekretariaal. Wetstr. 12, Antwerpen, tel. 36.84.65, van 
16 tot 20 u. 
WIJNEGEM : 
Maandag 17 juli : sen II. De Bruyne. 
Lokaal • «Vleminckhofx, Marktplein 8, tel. .53.89.36, van 19 tot 20u. 

antwerpen 
ANTWERPEN (Arr.) 
RUST 

Tijdens de maanden juli en 
augustus neemt ook de « arr. 
raad » de traditionele vakantie-
rust. 
AFDELINGS-
SEKRETARISSEN 

In vooi-bereiding van de ko
mende afdelingsbestuursver
kiezingen, vraagt de arr. sekr. 
Wim Claessens, de voorgeschre
ven ondel-richtingen (die u ont
ving) stipt-schematisch uit te 
werken en de gevraagde inlich
tingen op hun voorgeschreven 
tijd aan het arr. sekr., Pasto'^r 
Deenstr. 19, Mortsel, te lalon 
geworden. 

ANTWERPEN (Stad) 
DIENSTBETOON 
Alle dagen op uvir sekretariaat 
tijdens de openingsuren. Voor 
speciale gevallen kan men best 
terecht op maandag van 16 tot 
20 u., dan is er steeds een volks
vert. aanwezig. 

Voor COO-gevallen gelieve te 
tel. naar dr. De Boel 33.97.90 of 
Fr, De Laet 38.66.92. 
VAKANTIE 

Deur dicht op dinsdag 1 au
gustus. Terug open op maandag 
28 augustus. Briefwisseling 
blijft beantwoord. 
KLEURENFOLDER 

Sinds vorige week bust men 
dit propagandafoldertje "in alle 
bussen van de stad op 80.000 ex. 
U hebt het misschien al thuis 
gekregen ? 
KOLPORTAGE 

Onze kolportageploeg, be
staande uit de bestuursleden, 
propagandisten, en al onze Ant
werpse mandatarissen waren 
present. Hoofdzakelijk onder 
impuls van de parlementairen 
en de gemeenteraadsleden heb
ben we tot op heden reeds 871 
nummers van het propaganda
blad aan de man gebracht. 

BERCIIEM 
DIENSTBETOON 

Tijdens de vakantie kan men 
altijd terecht bij enkele man
datarissen na telefonisch kon-
takt. 

BORGERIIOUT 
VLAGGENAKTIE 

Neem uw be.sluit om voortaan 
aan uw eigen woonst de Leeuw 
te hijsen. Bestel nog heden : 
zeer mooie nylon vlag (1,40 x 
1,30 m) aan 300 fr. bij gemeen
teraadslid Frans Dirks, Karel 
Van den Oeverstr. 26, 2200 Bor
gerhout, tel. 36.38.94. 

BORSBEEK 
SOC. DIENSTBETOON 

Met al uw problemen kunt u 
terecht op de maandelijkse zit-
dag van COO-voorzitter Staf 
Kiebooms en gemeenteraadslid 
Peer Van Nuffelen op dinsdag 
20 juni van 20 tot 21 u. in zaal 
« Riviera », Jozef Reusenlei 
(Centrum). 
VLAGGENAKTIE 

Vlaggen en stickers met de 
Vlaamse Leeuw en autokente-
kens (VL) zijn beschikbaar. J. 
Peustjens, tel. 21.24.70, bezorgt 
u alles op eenvoudig verzoek. 

BOOISCHOT 
GULDENSPORENFEESTEN 

De VU-afdeling Booischot no
digt u uit in zaal « De Kievit ». 

Vrijdag 14 juli te 20 u. : spe
ciaal voor de jeugd, Mike en 
Zaki Show. Inkom 50 fr. 

Zaterdag 15 juli te 20 u. : 
Carl Herberger en zijn Show
en Dansorkest. Gastvedette : 

Jacky Manella. Inkom 50 fr. 
Zondag 16 juli te 14 u. : reuze 

kinderfeest met : André Bela, 
goochelaar ; Miss Anita, met 
haar poedeltjes ; Dany Marcel, 
buikspreker ; Al Parker, illu
sionist. Inkom gratis. 

VLAAMS ZIEKENFONDS 
R I P E L S T R E E K 
KLEIN BRABANT 
Sekr. Kraanweg 21, 2680 
Bornem. Maandag en vrij
dag van 9 tot 12 u. Tel. 03/ 
89.16.19 (vanaf 1.7.72). 

BROECIIEM 
UITSTAP 

De plaatselijke afdeling or
ganiseert een familiale uitstap 
naar de Voerstreck op 21 juli. 
Vertrek : Kerkplein om 8 u. 
Terug rond 21 u. Reissom : 125 
fr. (drinkgeld inbegrepen). 
Schrijf tijdig in. Is de bus vol
zet (50 man) dan kan u niet 
meer mee. Inschrijven vóór 16 
juli. De warme maaltijd is na
tuurlijk niet verplicht maar de 
broodjes voor 's middags dienen 
wel vooraf besteld. 

EDEGEM 
MEDEDELING 

Niet vergeten, dinsdag 11 
juli vanaf 20 u. treffen wij me
kaar in « Drie Eikéh ». 
WENSEN 
; Qnze penningm. Jef De Boel 
heeft vorige week een ernstige 
chirurgische ingreep ondergaan. 
Wij wensen hem van harte een 
volledig herstel toe. 
VUJO 

Vanavond vertrekken wij 
met onbekende bestemming 
voor een nachtelijke voettocht. 
Wij rekenen op enkele bereid
willige autovoerders om ons 
weg te brengen. Samenkomst 
om 20 u. in « Drie Eiken ». 

Morgen zondag 9 juli zijn wij 
rond de middag in ons gemeen-
schapscontrum waar wij lekker 
gaan eten en deelnemen aan 
hot vrij kleinkunstpodium. 's 
Avonds om 21 u. kampvuur in 
de tuin. 
HUWELIJK 

Vandaag zaterdag 8 juli om 
10 u. huwen Jef Moons en Lieve 
Engelen. Proficiat ! 
GEBOORTE 

In het gezin De Schrijver-
Steurs werd een Dirk geboren. 
Welkom ! 

EKEREN 
KOLPORTAGE 

Vandaag zaterdag 8 juli, kol-
porteren wij te Mariaburg. Bij
eenkomst om 14 u. aan de kerk 
van Mariaburg. 

HERENTALS 
DIENSTBETOON 

Sen. Wim Jorisen : elke 3de 
maandag in « De Zalm », Grote 
Markt, vanaf 19 u. 

Volksvert. Jo Belmans : elke 
2de dinsdag in «Kempenland», 
vanaf 21 u. 

IIOVE 
VLAGGENAKTIE 

Uw leeuw ligt klaar bij Lode 
Verreyt, Azalealei 42, tel. : 
55.23.32. 
PROBLEMEN ? 

Onze mandatarissen kunnen 
u wellicht helpen : Jan Lernout 
Parklaan 2, tel. .55.34.73 ; Joost 
Goris, Beekhoekstr. 83, tel. 
55.38.94 ; Guido Verheyden, 
Groonenborglei, tel. 55.26.71 ; 
COO-gevallen : Frans Van Ei
sen, J.F. Gellincklaan 95, tel. 
55.55.88. 

KALMTIIOUT 
LEEUWEVLAG 

We stellen vast dat op 11 juli 
er te weinig leeuwen wapperen 

te Kalmthout. Daar is aan te 
verhelpen, telefoneer onmiddel
lijk naar nummer 66.86.51 of 
66.74.59. 

KONTICH 
DIENSTBETOON 

Alle dagen, liefst na telefo
nische afspraak, provincie- en 
gemeenteraadslid Jef Steurs, 
Edegemse Stwg 87 ,tel. 57.10.27 ; 
gemeenteraadslid Juul Tolle
neer, Gemeenteplein 11, tel. 
57.00,71 ; COO-lid René Jae-
ken, Witvrouwenveldstr. 14, 
tel. 57.14.03 en COO-lid mevr. 
Lisctte van Herreweghe, Ede
gemse Stwg 105, tel. 57.08.85. 

Voor eventuele hulp bij het 
invullen van uw belastingsfor
mulieren komt u terecht bij 
Mon Van den Hauwe, IJzer-
maa'.berg 29, tel. 57.33.11. 
BEVLAGGINGSAKTIE 

Wij vlaggen met de leeuwe-
vlag op 11 juli en op woensdag 
12 juli, gemeentelijke 11 juli 
viering. 

Leeuwevlaggen zijn altijd in 
voorraad op het plaatselijk se
kretar iaat van de nat. bevlag-
gingsaktie, Kosterijstr. 6, tel 
57.09.82. 
GULDENSPORENVIERING 

Woensdag 12 juli te 20 u., in 
het parochiecentrum, Magdale-
nastr. 

Omwille van het feit dat Fe
lix Timmermans 100 jaar gele
den werd geboren, voert het 
Liers toneel labo Arlichino «Pie-
ter Breughel» in toneelbewer
king op. 

MERKSEM 
NAKLANKEN 

Zondag 18 juni werden wij 
uitgenodigd door de VI. Kring 
Groeninghe om onder de lei
ding van mevr. I. Leysen een 
wandeltocht door de Kalmt-
houtse Heide te doen. Enig 
mooi ! Deze voettocht had veel 
sukses. 

Dinsdag 20 juni was er een 
filmvoorstelling, aangeboden 
door het IJzerbedevaartkomi-
tee, met films over de bede
vaarten 1938-1939 en 1958 tot 
1965. Onze dank aan de h. De 
Wit van het propagandakomi-
tee van de IJzerbedevaart. 
W U 

Naar jaarlijkse geplogenheid 
waren op donderdag 22 juni de 
vrouwen van de Vrouwenafde
ling VU-Merksem aan een kof
fietafel uitgenodigd. Deze ge
zellige avond, druk bijgewoond 
werd ingeleid door de voorzit
ster mevr. I. Leysen. 
11 JULI 

Bij deze gelegenheid dringen 
wij er bij al onze vrienden op 
aan niet te vergeten op 11 juli 
onze leeuw buiten te hangen. 
Ingevolge oproepen in deze ru
briek werden op enkele dagen 
7 leeuwevlaggen verkocht. 

MORTSEL 
VLAGENAKTIE 

Uw nylon leeuwevaandel 
(270 fr.), 1.50 X 1.50 m. ligt bij 
Wim Claessens, Pastoor Deens-
str. 19, klaar. Bestel nog heden. 

NIJLEN 
KEMPENLAND 

Dinsdag 11 juli maken wij 
van de gelegenheid gebruik om 
op deze Vlaamse hoogdag een 
kleine uitstap door Nijlen te 
doen. Dit is tevens de laatste 
werking voor de verlofperiode 
en sluitdag van 'n zeer vrucht
baar voorjaar dat ons vele uit
stappen en verbroeder in gsfee.s-
ten op ons palmares heeft ge
bracht. 

NIELSCHELLE 
DIENSTBETOON 

Elke vrijdag van 19 u. 30 af 
staan onze vrienden Jos De 
Koek, Frans De Meulemeester 
en Guido Michiels ter beschik
king van mensen met admini
stratieve problemen, in het se
kretariaat, Antwerpsostr. 186, 
Niel. Iedereen welkom. 
BTW 

Voor zelfstandigen met BTW-
problemen zal Jos De Graef 
zitting houden in het sekreta
riaat op donderdagen 27 juli en 
3 augustus, telkens vanaf 20 u. 
KOLPORTAGE 

Onder leiding van onze pro
pagandaleider Marcel De De
cker brachten 7 propagandisten 
in Niel 200 ex. aan de man van 

de speciale uitgave van ons 
weekblad. Nog 200 nieuwe bla
den werden bijbesteld en zul
len ook verkocht worden. 

RIJMST 
Wie er nog geen Leeuwevlag 

heeft kan er zich één aanschaf
fen op het adres : P. Wellekens, 
Tuinwijk 65, Rumst. 

SCHILDE 
DIENSTBETOON 

Telkens op zaterdag van 10 
tot 12 u. door burgemeester K. 
Ver Berne op het gemeentehuis 
en op donderdag van 19 u. 30 tot 
20 u. door schepen J. Hanssen 
eveneens op het gemeentehuis. 

WI.INEGEM 
VLAGGEN 

Vergeet vooral niet te vlag
gen op 11 juli. Leeuwevlaggen 
van 270 fr, in nylon (1,50 x 1,50 
m) te verkrijgen op het se
kretariaat of bij L. Blom, 
Marktplein 23. 

WILRIJK 
VLAGGKNAKTIE 

Wie er nog « geen » heeft en 
wil meedoen, zal rap moeten 
zijn ! Eén adres : Eggermont, 
Hulststr. 18, tel. 28.05.62. 

WILRIJK 
11 JULI 

Zoals afgesproken hangen wij 
die dag de beest uit. In af
wachting dat zij definitief ons 
enig simbool wordt. 
«SCHERP GEZIEN», 1/2 JAAR 

Gezien het entoesiaste ont
haal van ons blad, zelfs tot ver 
buiten de gemeente, werd, in 
navolging van andere afdelin
gen, een kleine off-setmachine 
aangeschaft. Meteen was het de 
6de maal dat « Scherp Gezien » 
op 15.000 ex. ver.spreid werd. 
Graag even onze beste danK 
aan redaktie, tekenaars en bus-
sers (groot en klein !) voor hun 
spontane inzet. In september 
gaan wij er natuurl i jk mee 
door als iedereen op post blijft. 

Afdelingen die ook aan een 
afdelingsblad denken, maar 
niet over de materiële midde
len beschikken, wij zijn graag 
bereid u te helpen. Neem kon-
takt op met mevr. De Beul (tel. 
03/27.15.44) die u alle nutt ige 
inlichtingen zal verstrekken. 

brabant 

BRUSSEL 
VLAAMSE KLUB 
« ONDER ONS » 

Uitstappen, feesten, kennis
making, kontakten. Voor alle 
inlichtingen gelieve u te wen
den tot de Vlaamse Klub « On
der Ons », Warmoesstr., 1030 
Brussel. 

AFFLIGEM (Hekelgem) 
GULDENSPORENVIERING 

Vandaag 8 juli. Vanaf 16 
u., Guldensporenzoektocht voor 
jong en oud. Verti'ek aan elk 
van de 4 parochiekerken ; 19 u., 
Guldensporenmis in de nieuwe 
abdijkerk en om 19 u. 45 : Gul-
densporenfeest op de abdijhoe
ve, met medewerking van de 
muziekmaatschappijen en ko
ren van Hekelgem. Sporentor-
nooi voor voordracht en wel
sprekendheid. Uitreiking Spo
ren trofee aan winnende ge
meente. Gelegenheid tot lan
delijke maaltijd. Tienerbar. 

DIEGEM 
VLAGGENAKTIE 

Bestellingen komen regelma
tig binnen. Er kunnen nog 
steeds vlaggen besteld worden 
op ons sekretariaat : Ste l Van-
poucke, Haachtsestwg 56, Die-
gem. 

EPPEGEN-ZEMST 
KOLPORTAGE 

Te Eppegem morgen zondag 
9 juli, bijeenkomst aan de kerk 
rond 9 u. 30 a 9 u. 45. 

HEVERLEE 
SOC. DIENTSBETOON 

Volgende leden staan steeds 
ter beschikking : sen. Van Hae-
gendoren, G. Gezellelaan 63, 
tel. : 245.45 ; gemeenteraadsle
den Alice Vloeberghs-De Roo, 
St. Jorislaan 12, tel. 270.37 en 
Frans Aerts, Kapelberg 19, tel, 
336.31 en COO-lid Hugo Lorent, 
St. Jansbergstwg 37. tel. 321.34. 

LEUVEN (Arr.) 
GULDENSPORENVIERING 
Vanavond in de Stadsschouw
burg te Leuven om 20u30. Ver
lenen hun medewerking : keu r . 
groep Tij], de Vaganten, diri
gent Lode Dieltjens, presenta
tie Annemie Coppieters, alge
mene leiding Bert Muysewin-
kel. Kaar ten aan 20 of 50 fr. bij 
André Van Hoof, Overwin-
ningsstr. 24, Kessel-Lo ; VTB-
kantoor, Bontgenotenlaan, Leu
ven ; Davidsfonds, Blijde II 
komststr. 79, Leuven. 

LIEDEKERKE 
OVERLIJDEN 

De VU-gemeenschap werd ge
troffen door het afsterven van 
ons trouw lid de h. Viktor Se-
ghers. De familie bieden wij 
ons diepste medeleven aan bij 
dit afsterven. 

LONDERZEEL 
11 JULI-VIERING 

Gezellig samenzijn vandaag 
8 juli in de zaal « Hooghuis » 
te Londerzeel-Heide. Program
ma : bijeenkomst te 19 u. bi j 
«Beth» (geboortehuis van Wal
schap). Korte optocht, daarna 
etentje. Samenzang, vendel-
zwaaien, volksdans. Feestrede 
door Nelly Maes. Tussenkomst 
in de onkosten : 75 fr. per per
soon. Vanaf 22 u. volksbal met 
disc-jockey voor iedereen. In
schrijvingen voor deelname 
aan het feestmaal ten laatste 
binnen.sturen tegen 30 juni. 

OVERUSE 
VLAAMSE ZIEKENKAS 

Zoals gemeld donderdag 
13 juli is er zitdag van 19 u. 30 
tot 20 u. 30, zaal Luxenburg. 
Vanaf augustus is het opnieuw 
telkens de eerste donderdag. 
Vergeet niet dat de Vlaamse 
Ziekenkas in de Druivenstreek 
een sterk organisme moet wor^ 
den : daarom spreek uw fami
lieleden, buren en vrienden aan 
om ook aar. te sluten bj de VZ. 
BEVLAGGING 

In de Druivenstreek wordt 
aan alle VU-woningen gevlagd, 
bedevaart) en 11 juli: Ook t i j 
dens de Druiven- en Wijnfees
ten stellen we voor onze hui
zen met de leeuwevlag te tooi
en. 

ST-KATIIERINA-LOMBEEK 
GULDENSPORENVIERING 

Op 11 juli om 20 u. in ons lo
kaal, gezellige avond bij een 
goeie pint Lambik van 't vat. 

SOCIAAL DIENSTBETOON 
DILBEEK : 
2de m'i.'indag van de maand, ten huize van Maurits Fanis, van 
20 u. 30 tot 21 u. 30 (Bob Macs). 
LIEDEKEKKE : 
2dc maandag van de maand, van 19 tot 20 u. in café « Sportwe
reld », Muylenstr. (Bob Maes). 
MACIIELEN : 
2de maandag van de maand, van 21 tot 22 u. in zaal « Egmont *, 
Dorpstr. (Vik Anciaux en J. Fuel inckx) . 
MERCIITEM : 
2dc dinsdag van de maand, van 20 tot 21 u., ten huize van I l c r m a s 
De Pril (E. De Facq). 
PEUTIE : 
2de maandag van de maand, van 19 u. 30 tot 20 u. 30, ten huize van 
Libert Couvrcur, Iloutemsestr. 41 (Vik Anciaux en Albert Lesage). 
STEENOKKERZEEL : 
2dc dinsdag van de maand, van 21 tot 22 u., in café « De Appel », 
tegenover de kerk (Vik Anciaux en Mofl Schepers). 
DIEPENBEEK OPPEM : 
2de disdag van de maand, van 19 u. 3 Otot 20 u. 30 in café « Bij 
Mathilde », naast gemeentehuis (Vik Anciaux en Bob Ceuppens). 
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GENT : Istc zaterdag van de maand van 11 tot 12 u. (ten huize, 
KoninKin Astridlaan 123). 

MALDEGEM : 2de zaterdag van de maand van 10 u. 30 tot 11 u. 
(bij Krist De Ruyter, Rotsaert de HertainRlaan). 

AALTER ; 2de zaterdag van de maand van 11 u. 15 tot 12 u. 15 
(café « Casino », Markt ) . 

LANDEGEM : 2de zondag van de maand van 11 tot 12 u. (bi.l 
Guido Schaeck, Vosselarestraat). 

ZOMEKCiEM : 3de maandag van de maand van 20 u. 30 tot 21 
«. 30 (bij Ignace Van de Walle, Overdam). 

OOSTAKKER : 1ste zondag van de maand van 11 tot 12 u., af
wisselend in « 't Smiske » (Lourdes) en « Bavo » (Dorp). 

WAARSCHOOT : om de twee maand, eerste zaterdagnamiddag. 
GAVERE : om de twee maand, eerste zaterdagnamiddag. 
In deze twee laatste plaatsen wordt de juiste afwisseling plaat

selijk meegedeeld, evenals het lokaal. Geen zitdagen in augustus. 

oosf-vlaanderen 

AALST (Arr.) 

PERSKONFERENTIE 

Dinsdag 27 juni jl. hield de 
Volksunie van het arr. Aalst 'n 
perskonfercntie om haar stand
punt openbaar te maken i.v.m. 
he t probleem rond de nieuwe 
graad van industrieel ingenieur 
en, hierbij aansluitend, i.v.m. 
de kandidatuur van hot Vrij 
Technisch Inst i tuut te Aalst. 

Senator Coppielers zette dui
delijk uiteen hoezeer de rege
ringsparti jen in heel deze kwes
t ie schuld dragen. Hij belichtte 
het VU-standpunt terzake. 
Volksvert. Van Leemputten be
loofde aan de direktie van het 
VTI in voorkomend geval de 
volledige steun van de Volks
unie en sloot zich aan bij de 
motie der 89 burgemeesters. 
M EDEDELINGSBLAD 

Berichten kunnen nog dit 
week-eind binnengebracht wor
den. Redaktie : W. Cobbaut, 
Bosstr. 2, Baardegem. Tel. 052/ 
354.52. 

BALEGEM-GAVERE 
1] JULI 

Strijdvei-gadering op 11 juli 
te 20 u. in zaal « Oberbayern » 
te Scheldewindeke. Spreker : 
Valere De Pauw. Kleinkunst : 
't Kliekske (volledig program
ma) . Omlijsting : Jagerskapel 
(Gent) . Toegang : 40 fr. Kaar
ten bij dr Meysman (tel. 751485) 
en Piet De Pauw (tel. 213206). 

DENDERMONDE (Arr.) 
11 JULI-VIERING 

In verschillende afdelingen in 
het arr. Dendermonde worden 
in hot weekend voorafgaand 
aan Vlaanderens hoogdag 11 
juli-vieringen georganiseerd. 

Voor meer inlichtingen : tel. 
238 89 te Grembergen (verantw. 
propaganda). 

DENDERMONDE 
ZIEKENFONDS FLANDRIA 

Dendermonde : dagelijks van 
18 tot 20 u. ; Wichelen, Gebeur-
weg 34, tel. 052/43947 op woens
dag van 10 tot 11 u. ; Dender
monde, den Ommeganck, Grote 
Markt, tel. 052/22594, donder
dag van 10 tot 11 u. ; Weiteren, 
Rembrandt , Felix Bcirnaertpl. 
49, lel. 09/792969. 

EREMBODEGEM-TER.IO-
DEN IIAALTERT KERKSKEN 
11 JULI 

Programma : 9 u. 30 : ope
ning door plaatselijke muziek
korpsen ; 20 u. : feestprogram
ma met als spreker de h. W. 
Maes (Vlaamse Volksbewe
ging), omlijsting : 't Kliekske ; 
22 u. : gezellig samenzijn. 

De viering gaat door op de 
speelplaats van het Klooster, 
Tormurenlaan te Erembode-
gcm 

ERTVELDE 
11 JULI 

Zaterdag 15 juli om 20 u. in 
het gemeentehuis. Valeer Por
t ier spreekt. De herdenking 
wordt opgeluisterd door het A 
Capollakoor. Daarna gezellig 
samenzijn in het oud-gemeen-
tehuis. 
VLAGGEN 

Zijn verkri jgbaar bij al de 
bestuursleden. Alle maten en 
kwaliteiten vanaf 330 fr. 
VU-VROUWEN 

Eerlang wordt gestart met 'n 
turn- en zwemkursus. Inlichtin
gen en inschrijvingen bij de be
stuursleden. 

GENTBRIJGGE 
GEMEENTERAAD 

Nadat VU-raadshd Verpaele 
een pnncicpsvcrk lanng na
mens de fraktie had afgelegd 
deed de BSP een jaloer.se uit
val naar vriend R. Depestele 
voor een brief welke hij ver-
.spreidde in zijn wijk over zijn 
gekelderd voorstel over groen-
aktie. Doch onze 3 raadsleden 
beten flink terug. A. Verpaele 
veroorzaakte een fikse rel toen 
hij de schepen van Openbare 
Werken verweet een advies 
van de Urbanisatiecommissie 
te negeren en een foutief plan 
ter tafel te leggen. Hoe hard 
de schepen ook riep, hij was 'n 
geslagen man. Jan De Moor 
pleitte voor gelijke elektrici
teitstarieven voor de zelfstan
digen verwijzend naar de mid
denstandsagitatie o.a. van druk-
kingsgroepen zoals HALT en 
tot zijn verwondering kreeg hij 
de gan.se meerderheid achter 
zich. In de geheime zitting luk
te dat nogmaals toen hij inter-
pelleerde over de absurde poli
tionele moraliteitsverslagen bij 
aanwerving van gemeenteper
soneel. De VU-fraktie bewees 
eens te meer dank zij de gron
dige kennis van de dossiers de 
meerderheidsfracties te kunnen 
in verdediging dringen. 

GULDEN SPORENVIERING 
U wordt verwacht op de 

gi-ootse Gulden Sporenviering 
van de Kul tuurraad op maan
dag 10 juli e.k. te 20 u. in de 
gemeentelijke feestzaal, Kerk-
str 23. Toegang gratis. De Va
ganten en de Gentbrugse Zang
vereniging treden op. Marcel 
Boey, ondervoorz. VVB houdt 
de strijdredo. 

IMPE 
11 JULI-VIERING 

Programma voor morgen zon
dag 9 juli : H. Mis te 11 u. Aan 
het orgel : Wies Pee. Zang : H. 
Slagmulder. Nadien op het 
Kerkplein : toespraak door 
Flor Grammens. Optocht van 
de jeugdbewegingen. Na de 
plechtigheid : middagmaal in 
de zaal Godefroit, Langehaag te 
Impe. 

MERELBEKE 
11 JULI-VIERING 

Onder het motto « Voor een 
leefbaar Vlaanderen » herdenkt 
Merelbeke op zondag 9 juli de 
Slag der Guldensporen in het 
Gemeentelijk Instituut, Potaar-
deberg 59. Begin te 14 u. 30. 
Animatie met « 't Kliekske ». 

NINOVE (Kanton) 
11 JULI-VIERING TE 
NEDERHASSELT 

Dinsdagavond a.s. in zaal Ma
deion, steenweg op Aalst richt 
de afdeling Aspelare-Nederhas-
selt tradit ie getrouw een gezel
lig onderonsje in voor de 
Vlaamsvoelende vrienden van 
het kanton Ninovo. Een gezellig 
avondje met dia's over de Flo-
ralieën en de IJzerbedevaart . 
Tussendoor zang en gelegen
heid tot etentje (witte en zwar. 
te pensen). Iedereen welkom ! 

RONSE 
GULDENSPORENFEEST 

Vandaag 8 juli om 20 uur 
in de zaal van de « Kristen 
Volksbond » met Jan Beyst, 
kleinkunst ; Walter Capiau, 
kolder (Magesien) ; het koor 
o.l.v. Willy Saemont en met u 
allemaal. 

SCHOONAARDE 
TUSSENKOMSTEN 

Op 22 juni 11. werd door ons 
VU-raadslid Herman Van den 
Abbeele gointerpelleerd : over 
de schandalige toestand van ve
le beken en grachten, voorstel 

om mechanisch te reinigen aan
vaard ; voorstel tot oprichting 
ouderraad gemeenteschool, aan
vaard ; voorstel tot verhoging 
geboortepremie van 400 tot 
1000 fr, zal verder worden be
sproken ; voorstel om ieder 
raadslid copij van gewestplan 
te bezor,gen, aanvaard ; voorstel 
om op gemeen tokosten stortba-
de te Lauwe, op voetbalterrein 
Juvenlus, werd verworpen ; 
vaste normen werden gevraagd 
waaraan huur- of kooplustigen 
van te bouwen sociale wonin
gen op wijk Eigene moeten 
voldoen. Stappen zullen gedaan 
worden bij n bouwmaatschap
pij. 

ST. NIKLAAS 
GULDENSPOREN 72 

Heden zaterdag 8 juli te 20 u. 
in hotel « De Spiegel », Markt 
te St.-Niklaas. Met volksvert. 
Nelly Maes en « The Nameless 
Ldt », volksmuziek. Ingericht 
door de kulturele afdeling VU, 
Vujo en A. Verbruggenkring. 
Toegana 20 fr. 

west-vlaanderen 

GROOT BRUGGE 

11 JULI 

Naar aanleiding van de 11 
juliviering op dinsdag 11 juli 
a.s. worden de leden en sim-
patisanten der kernaldeiing en 
van de randgemeentenafdelin-
gen verzocht zo talrijk moge
lijk de bloemenhulde aan het 
monument op de markt bij te 
wonen, om 20 u. 30 stipt. 

DIKSMUIDE 

11 JULI-VIERING 

Dit gulden.sporenfeest, op 10 
juli 1927, moet voor heel het 
Diksmuidse een groot sukses 
worden ! Iedereen op post 
a.u.b. Sprekers : senator Gerard 
Siegers, en gemeenteraadslid 
Toon Majeur, 's Avonds om 20u 
met het kabaret « het 7de 
Knoopsgat » en deklamatie 
door Annemie Vlaeminck en 
Toon Majeur. 

DE HAAN 
11 JULI-VIERING 

Bij gelegenheid van het Gul-
d e n s p o r e n f e e s t richt de 
« Vlaamse Ontspanningsclub » 
op zaterdag 8 juli aanstaande 
een groots dansfeest in. opge
luisterd met « The Nyko's » 
diskobar. Toegang 20 F. Aan
vang : 20u30. Zaal Mispelburg, 
Vosseslag. 

GULLEGEM 
KUNSTAVOND 

Op 10 juli richt de afdeling 
Gullegem een kleinkunstavond 
in met Willem Vermandere om 
20 u. in zaal Hondschote. 

lEPER 
VLAAMSE VROUWEN lEPER 

Zondag 9 juli richt de W I 'n 
fielsenrally in. Afstand onge
veer 15 km. Vertrek vanaf 13 u. 
30 aan het Jeugdstadium. 
KOLPORTAGE 

9 juli : Zonnebeke, Pa.ssen-
dale. 

16 juli : Zillebeke, Hollebeke, 
Zandvoorde. 

23 juli : Geluwe, Geluveld, 
Beselare. 

30 juli : Mesen, Wijtschate, 
Voormezele. 

JABBEKE 

NACHT VAN JABBEKE 
Het wordt dit jaar een 5e 

uitgave voor de NACHT VAN 
JABBEKE, de inrichters, de 
Vlaamse Kring Jabbeke, wil
den dit niet onopgemerkt laten 
en hebben een in.spanning ge
daan om het feest nog ,groter 
op te vatten. 

Er werd een grotere feest
tent voorzien voor meer dan 
2.500 pers. en de top van de 
Vlaamse show werd vastgelegd. 

PROGRAMMA 
Zaterdag 15 juli om 20.30 u : 

Grote dansavond met de Play-
Boy van de Vlaamse Show : 
J immy Frey begeleid door zijn 
orkest. 

Zondag 16 juli om 15.00 n : 
Show-namiddag met Paul Se

vers begeleid door The Crimi
nals en John Horton begeleid 
door The Ruby's 
Verlenen verder nog hun me
dewerking aan deze show : 
Benny Evert, conferentier ; 
Ye Yin Ti, Chinees akrobaat ; 
The Roltinos, rolschaatsakr. ; 
Janoz Horvath, jongleur ; Ben-
jamino en Jonja, grond akrob.; 
Mister Walter Cascadcur ; Ri-
na Tita & Jones Exentriken ; 
en The Papenhanger ; Casca-
deur. 

Zondag 16 juli om 20 u. : 
Grootse Show en Dansavond 
met de keizer van het Vlaam
se lichte lied Will Tura bege
leid door de Tura Band. 

KOEKELARE-SNAASKERKE 

HUWELIJK 
Onze vriend Paul Vandecas-

teele, die onlangs ontslag nam 
als afdelingssekretaris wegens 
zijn verhuizing naar Snaasker-
ke, treedt heden in het huwe
lijk met ons lid Lieve Stae-
lens, in de parochie Bovekerke. 
Wij wensen het simpathieke 
paar van harte veel geluk, als
mede ook proficiat voor de bei
de families, waartussen Urbain 
Vandecasteele, gewezen sche
pen ten tijde van Etienne Loo-
tens. Anderzijds heet de VU 
hen van harte welkom in 
Snaaskerke - Gistel. M e t e e n 
wordt Paul nogmaal bedankt 
voor zijn werk in de afdeling 
Koekelare, die tijdens zijn se-
kretariaat met meer dan 100 
leden vermeerderde. 

KORTRIJK (Arr.) 

DIENSTBETOON 

PROV. RAADSLID 
R.A. VANDEWATTIJNE 

ledere woen.sdag vanaf 18 u. 
tot 22 u.. Koning Leopold III-
laan 35a, Kortrijk, tel. 115.94. 

ledere zaterdag van 11 u. 30 
tot 12 u. 30 in lokaal « 1302 », 
tel. 116.00. 

ledere 3de zaterdag van de 
maand : Anzegem : Caié Den 
Yzer, Stationsstr. 11, tel.687.73, 
van 14 tot 14 u. 45 ; Kerkhove : 
café Century, kruispunt aan de 
kerk, tel. 055/383.81, van 14 u. 
45 tot 15 u. 15 ; Tiegem : café 
't Park, Plaats 3, tel. 68265, van 
15 u. 15 tot 16 u. ; Deerlijk : ca
fé De Keizer, Harelbekestr., tel. 
715.40, van 16 tot 17 u. 

ledere laatste zondag van de 
maand : Ingooigem : Streuvels-
zaal, St. Antoniusstr., van 10 u. 
45 tot 12 u. 

KORTRIJK 

11 JULI-VIERING 

Dinsdag 11 juli om 20 u. in 
zaal « 1302 ». Sprekers : mevr. 
Nelly Maes en dhr Bob Maes. 
Gezellig samenzijn en dans. 
Iedereen zeer hartelijk welkom 
Vrienden, kennissen en simpa-
tisanten worden eveneens ver
wacht op deze uitzonderlijke 
Vlaamse feestavond. 

LO 
HUWELIJK EN AFSCHEID 

Op 1 juli t rad onze afdelings-
sekretaresse Jo Houvenaghel in 
het huwelijk met Gery Heu-
ghebaert uit Nieuwkerke. Wij 
wensen het bruidpaar van har
te proficiat doch verliezen hier
mede onze sekretaresse, daar 
het jonge paar te Ekeren gaat 
wonen. 

VEURNE 

KOLPORTAGE 
De volgende arrondissemcn-

tele kolportage wordt in onze 
stad gehouden. Langs deze weg 
nodigen wij onze leden uit 
hieraan massaal deel te nemen. 
Verzamelen aan « De Beurs » 
om 9 u, en dit op zondag 16 
juli. 

OOSTENDE-VEURNE-
DIKSMUIDE (Arr.) 

ZITDAGEN VOLKSVERT. 
E. VANSTEENKISTE 

Op elke eerste zaterdag van 
de maand : 9 u Veurne : café 
« 't Belfort » (Markt) ; 10 u. 
Diksmuide: Vlaams Huis, Ijzer
laan ; 11 u. Koekelare : Her
tog van Arenberg, Moerestraat; 
12 u : Ichtegem : In den Engel, 
Oostendebaan ; 13 u Eernegem: 
café « Monaco », Artrijkestraat 
113. 
Aan huis : van Iseghemlaan 6, 
Oostende, liefst na telefonische 
afspraak. Nr. 059/795.48. 

ARR. KOLPORTAGE 
Onze tweede massakolportac 

ge gaat door te Veurne, zondag 
16 juli a.s. Weer worden allé 
afdelingen verzocht een dele
gatie te zenden tegen 9 u. aan 
« De Beurs » op de Markt. 
11 JULT-FEESTEN 

Het arr. bestuur spoort alle 
leden aan om aktief deel te ne» 
men aan de verschillende gul-
den.sporenfeesten, voorzien op 
8 juli te Den Haan in zaal Mis-
belpurb : op 9 juli l l u l 5 in de 
parochiekerk van Stene-Dorp { 
op 10 juli in het Vlaams Huis 
te Diksmuide (met Gerard Sie
gers) ; op 11 juli in het Kur-
saal van Oostende (3e Zeezang-
feest 21 u.) ; En... vergeet op 
11 juli uw leeuwevlag niet uit 
te hangen ! 

OOSTENDE-STENE 
ZEEZANGFEEST 

Wij roepen alle leden met 
nadruk op om aanwezig te zijn 
op het 3e Zeezangfeest dat 
plaatsvindt in het Kursaal te 
Oostende, op 11 juli om 21 u. 
Dit zangfeest is nu voor de der
de maal reeds een grootse ma
nifestatie van Vlaams bewust
zijn in onze stad en aan de 
Vlaamse Kust. Op 11 juli om 
11 uur Boiaardkoncert met 
Vlaamse liederen. Tevens gaat 
er in de parochiekerk van Ste
ne-Dorp op zondag 9 juli een 
ren. Eucharistieviering door 
om l l u l 5 , voor Vlaanderen. Dit 
eveneens in het teken van de 
Guldensporenviering. 

OOSTENDE VEURNE-
DIKSMUIDE (Arr.) 
KOLPORTAGE 

Wij gaan verder met de kol
portage van het nationale pam
flet en deze keer komt Veurne 
aan de beurt, en wel op zon
dag 16 juli a.s. Vergaderen aan 
café « De Beurs », om 9 u. te 
Veurne. 

SINT KRUIS 
11 JULI-VIERING 

Kaarten van het feest dat 
door gaat op 8 juli zijn te ver
krijgen bij de gastkoppels. Het 
ganse feest is gebouwd rond 
de kunstgroep Incar. 

TIELT 
KOLPORTAGE 

Op 13 juli van 19 tot 21 u. te 
Pit tem. 

VEURNE 
GULDENSPORENVIERING 

Zondag 9 juli : Autozoektocht 
1302 doorheen Veurne. 

Inschrijving en vertrek van
af 12 u. 30 tot 14 u. op de Ap-
pelmarkt, café-restaurant «Oud 
Veurne». Max. 2 deelnemers 
per wagen. 150 fr. voor de auto. 
geleider, of 135 fr. leden VAB. 
100 fr. voor de 2de inzittende. 
Terug op de Grote Markt, café-
restaurant « 't Belfort ». 20.000 
fr. Prijzen. Uitslag en prijsuit
reiking te 21 u. in café-restau
rant « De Beurs », Grote Markt. 

ZANDVOORDE OOSTENDE 
HUWELIJK 

Ons lid, en tot dusverre VU-
lid van de stedelijke wijkraad. 
Jan Ballière, t rad op juli in 
het huwelijk met (Jhristiane 
Vermeersch uit Oudenburg, 
waar ze gaan wonen. Van har
te proficiat aan beiden, en aan 
Jan dank voor de bewezen 
diensten. 

ANTWERPEN 
GULDENSPORENSLAG-
HERDKNKINC; 1972 
Dinsdag 11 juli 1972 

Bloemenhulde Schoonselhof, 
Bijeenkomst kasteel om 10 U. 

10 u. 30 : aan de graven van 
Jan Van Rijswijck, Herman 
Van Den Reeck, Theodoor Van 
Rijswijck, Maarten Rudelsheim 
Edward Coremans, Edward 
Keurvels en Herman Vos. 

11 u. : aan het monument van 
Peter Benoit in de hovingen 
van de Harmonie. 

11 u. 15 : aan het monument 
van Hendrik Conscience op het 
Conscienceplein. 

Avondfeest in de Koningin 
Elisabethzaal (Astridplein) om 
20 u. stipt. Uitvoering van wer
ken van Peter Benoit : ouvertu-
i-e Isa, Theodoor Van Rijswijck-
cantate, massazang met mede
werking van de Philharmonic 
van Antwerpen, de BRT-koren 
en Antwerpse zangverenigin
gen onder de leiding van Leon-
ce Gras. Feestredenaar : bur
gemeester L. Craeybeckx. 

http://jaloer.se
http://gan.se
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persspiege! 
Met het klassieke vergelij-

kingetje dat zelfs als er 65.000 
mensen waren te Diksmuide 
dit nog maar het aantal van 
een « grote voetbalmatch » is, 
poogde de Libre de IJzerbede
vaar t te minimaliseren, maar 
gaf dan in dezelfde zin toch toe 
dat het veel was voor een « ma
nifestation politique ». Die ma
nifestatie haalde dan ook de 
kommentaren in de hoofdarti
kels van de week. Maar op het 
ogenblik dat de Vlamingen te 
Diksmuide hun visie tot de ver
drukte volkeren en de proble
men van de derde wereld ver
breedden stemden de traditio
nele partijen in de provincie
raden maar eens volgens de 
meest enge provincialistische 
kijk bij het bepalen van de 
GOM's in Vlaanderen. 

la Kbre belgique 

« Ge wordt geëerd naar wie 
U vereert » zouden we over een 
aantal CVP-Vlamingen kunnen 
zeggen die door de « Libre Bel
gique » met het wierookvat 
worden omwolkt. Dit in tegen
stelling tot de « bullebakken » 
van Diksmuide. 

« Dat Vlaanderen daar. dat 
stond te jammeren in Diksmui
de, is niet het realistische 
Vlaanderen van de Vlericks. 
De Saeghers, de Van Elslan-

des. die hard strijden in de re
gering om hun standpunten te 
doen zeger)ieren. maar die da
den verkiezen boven gejank. 
Het ongeluk wil dat Vlaamse 
politieke voormannen zelfs als 
ze realist en klaarziend zijn, 
zich wel hoeden de redenaars 
van Diksmuide af te keuren, 
dit naar het voorbeeld trou
wens rmn de Katolieke Vlaam
se pers ». 

volkïgazet 

De woordvoerder van een 
Behoudende Staatspartij , Jos 
Van Eynde werpt zich als een 
levende barrikade op de weg 
van hen die « het vaderland 
om van te profiteren » zouden 
ondermijnen. 

« Aan al wie verantwoorde
lijkheid draagt : WIL MEN DE 
VERNIEUWING OF DE VER
NIELING VAN BELGIË, met 
alle sociale, economische, fi
nanciële en politieke gevolgen 
die uit dergelijke ontwrichting 
van de staat kunnen voort
spruiten en waardoor gans de 
bevolking, Vlamingen incluis, 
zwaar zou worden getroffen ? 
Moeten de nieuwe instellingen 
die tot stand worden gebracht 
de breekijzers worden die de 
staat doen splijten of moeten 
zij de mogelijkheid scheppen 
tot een beter en harmonischer 
samenleven van alle Belgische 
burgers ? 

» De vragen zijn gesteld. He
laas, gelet op de laksheid en 
het gebrek aan moed en ver
antwoordelijkheidszin die in de 
jongste jaren een soort van 

IN LIMBURG 
plaafselijk 
nieuws 

SOC. DIENSTBETOON 
VOLKSVERT. E. RASKIN 

Zal van 15 juli tot en met 12 
augustus geen zitdagen houden, 
nocfa aan huis, noch elders. 

SEN. J. HARDY 
Houdt zitdag iedere zaterdag 

en zondag bij hem thuis. 

Einde augustus zullen de nieu
we regelingen soc. dienstbetoon 
arr. Tongeren-Maaseik l ekend 
gemaakt worden. 

BILZEN 
KOLPORTAGE 

Heden zaterdag 8 juli met 
gelüidswagen. Vertrek te 15 u. 
aan. café « De Klok », Dorpsstr. 
te Éigenbilzen. Alle kaderleden, 
mandatarisen en simpatisan-
ten op post ! 

DILSEN 
11 JULI 

De afd. Dilsen herdenkt Gul-
densporenslag zaterdag de 15e 
juli in dancing Ichterhoeven te 
Lanklaar, met disco-bar. 

Aanvang 20 u. Met verschil
lende sprekers. 

Dancing Ichterhoeven is ge
legen aan het station As, Lank
laar 

EIGENBILZEN 
RECHT DOOR ZEE 

De Vlaamse harmonie «Recht 
door Zee» bestaat 40 jaar. Dit 
wordt gevierd op 11, 12. 13, 14 
en 15 augustus e.k. 

HERDEREN 
GEMEENTENIEUWS 

Het huidig bestuur is fier 
over zijn gemeente dat echter 
nog steeds vergeet dat al de be
tonwegen werden aangelegd on
der het beheer van de vroege
re burgemeester Swennen. 

Er werden allerlei plannen 
gemaakt voor de aanleg 
van een sportcentrum dat ette
lijke miljoenen zal kosten maar 
men vergeet dat er langs de 
ruilverkavelingsweg naar Val-
Meer nog steeds het water van 
ondergrondse afvoer zo maar 
oppervlakkig langs de weg af

loopt om een paar honderd me
ter verder zijn weg te zoeken 
naar de afvoer naar Riemst. 
Zou het dan toch zoveel kosten 
om hier een paar honderd me
ter buizen aan te leggen ? Kan 
dat soms niet geschieden alvo
rens aan een sportcentrum te 
denken ? 

HOESELT 
FIETSENRALLYE 

Ter gelegenheid van de Gul-
densporenviering zal de plaat
selijke afdeling een fietsenral-
ly inrichten op 9 juli 1972. Ver
trek en aankomst lokaal ABC, 
Tongerenstwg 3. Inschrijving 
vanaf 13 u. Inschrijvingsgeld 
20 fr. Waardevolle prijzen. 

NEERPELT 
GULDENSPORENVIERING 

De Volksunie van het kanton 
Neerpelt organiseert een groot
se Guldensporenviering heden 
z;aterdag 8 juli te 20 u. In res
taurant Van Herck te Neerpelt. 

OPOETEREN 
NEGENDE HEEL-LIMBURGS 
GULDENSPORENFEEST 

Onder het motto : « Den Va-
derlandt Getrouwe » gaat deze 
Guldensporenherdenking dit 
jaar door op zaterdag 22 juli te 
20 u. in het heerlijke kader van 
« De Wouterbron » te Opoete-
ren. 

De feestrede wordt gehouden 
door Jaak Veltmans, Maas
tricht, sedert tientallen jaren 
gekend voor zijn werk in de 
Voerstreek, het Algemeen Ne
derlands Verbond, Dietse jon
geren, Europabeweging enz. 
Inkom 20 fr., programmaboekje 
inbegrepen. Kinderen en jeugd
groepen gratis. Na het feest : 
gezellig samenzijn en buffet. 

TONGEREN-MAASEIK 
ARR. BESTUUR 

Het arr. bestuur vergaderde 
op dinsdag 4 juli te Eigenbil
zen. Volgende vergadering op 
dinsdag 29 augustus. 
ARR. BAL 

Het jaarlijks bal van het VU-
arr. Tongeren-Maaseik gaat 
door op zaterdag 28 oktober in 
de Sporthal te Maasmechelen. 
Orkest : Bert Minten. 

kantonnale guldensporenviering herk de stad 
Zondag 9 juli Domein « Olmenhof » 
9u.45 : Optocht met ruiters en harmonie. 

lOu.4.5 : Openluchtmis in domein Olmenhof, geleid door 
zangkoor Laetare Musica, choreografiegroep Cho-
rosmico en groep vendelzwaaiers. 

llu.00 : Toespraak door dhr Paul Daels, nationaal voor
zitter VVB. 

over de taalgrens schrijdende 
nationale ondeugd schijnen te 
zijn geworden, vrezen wij va,n 
niemand een klaar en duidelijk 
antwoord te krijgen. Dit zou 
ons nochtans leren waar wij 
staan en waarheen sommigen 
bewust, anderen onbewust. Bel
gië en zijn beivoners trachten 
mee te sleuren ». 

Eigenaars, u denkt uw grond, v i l la, 
huis of appartement te verhuren of 

te verkopen ? 
UW AGENTSCHAP 

WEST LITTORAL 
Leopold l l - laan 212 - Oostduinkerke 

Tel. (058)526.29 

gazet van antwerpen 

Hoe De Standaard in duo 
met Jos Van Eynde de jeugd-
spreker op de IJzerbedevaart 
aanpakt schrijven we elders 
in het blad. Karel De Witte 
riskeert dezelfde banbliksems 
met dergelijk instemmend pro
za. 

« Juist omdat de jeugd dit 
keer aan het woord kwam, is 
het biezonder verheugend dat 
er geen valse myten noch on
houdbare eisen verkondigd 
werden.- Onze jeugd is radi-
kaal. maar ook nuchter en za
kelijk. De hedendaagse gene
ratie is klaar om de leiding 
over de Vlaamse beweging op 
zich te nemen en de strijd ver
der te zetten. 

» Tekenend voor de evolutie 
in de geesten, was de bijval 
voor de eis dat er federalisme 
moet komen « met of zonder 
België » met of onder de 
huidige bexoindslui Een paar 
jaar geleden was dit nog extre
mistische taal .. 

» Zoals intussen de splitsing 
van het kiesarrondissement-
Brussel, om Halle-Vilvoorde 
autonoom te maken, en de toe
passing r>an de taalwetten in 
het Brusselse al voorkomen in 
het regeringsprograrnma. We 
gaan beslist vooruit. De ovrich-
ting van een provincie Vlaams-
Brabant is er nog niet. zomin 
als de afschaffing van de faci
liteiten, de vrijwaring van de 
Voer en amnestie er zijn. Maar 
dat komt loel ». 

Graag citeren we dezelfde 
krant om over te schakelen 
naar 't tema van de GOM's in 
Vlaanderen. Waar Wallonië re
soluut naar een Waalse GOM 
doorgrijpt, houden BSP en 
CVP ons verder als slachtoffer 
van het provincialisme. Een au
toriteit als prof Anselin zegde 
het dan ook zó scherp in de 
Gazet V. A, 

« 3. De ganse story van de 
provinciale GOM's is trouwens 
deftig opgepept door het indi-
viduxilisme van het personeel 
van de thans bestaande provin
ciale ekonomische raden. Na 
15 jaar regionaal-ekonomische 
stuwing in Vlaanderen zijn 
deze heren op het provinciaal 
vlak gestrand. Zij konspireren 
blijkbaar mede met de verou
derde instellingen die nieuwe 
strukturen pogen te ontkrach-
t'en voor hun eigen overleving. 
Hun jarenlange ervaring zou
den deze provinciale ekono-
misten juist moeten samenbun
delen in één Vlaamse GOM ; 
binnen het groeiend Europees 
referentiekader. 

» Wij moeten spijtig genoeg 
opnieuw van voren af aan be
ginnen : wij staan terug in 
1950 ! 

» 4. Inderdaad. De grond-
loetsherziening werd geduren
de jaren voorgespiegeld als 
een vorm van decentralizatie 
van het beleid. 

» Wat zal daar nu van in het 
Vlaamse huis komen ? ». 

de nieuwe 

Het weekblad « De Nieuwe » 
geeft terecht de hoofdschuld 
aan de CVP bij de provmciali-
sering van de Vlaamse GOM. 
Het blad belicht de achter
gronden van dit « verdeel en 
heers «-spelletje dat zo nade
lig zal uitvallen voor de 
Vlaamse ekonomie. 

« Tot dit voor de Vlaamse 
ontwikkeling uiterst nadelige 
en voor de Vlaamse geioest-
vorming beschamende resul
taat werd gekomen onder druk 
van de nieuwe voorzitter van 
de CVP. oud-flamingant Mar
tens. Het is van ouds bekend 
dat gewezen stropers de beste 
bosivachters worden. Intus.'sen 
zitten we 'er toch maar weer 
mee. Dezelfde CVP heeft trou
wens in de provincieraden van 
de vier Vlaamse provinciën 
geweigerd een voorstel te aan
vaarden om te eisen dat 
Vlaams-Brabant bij Vlaande
ren zou behoren voor zijn eko
nomische expansie, terwijl de 
Waalse CVP in de Waalse pro
vincieraden medegewerkt heeft 
aan de goedkeuring van een 
motie waarbij geëist wordt dat 
Waals-Brabant tot de bevoegd
heid van de éne Waalse «GOMJ> 
zou behoren. Het spektakel is 
zo ergerlijk dat men niet nala
ten kan er de aandacht op te 
vestigen. Men moet zeer duide
lijk verklaren, dat de CVP in 
Vlaanderen openlijk de <fe-
westvorming, waarop zij tot 
hiertoe beweerde fier te gaan, 
bestrijdt. Er is geen enkel re
delijk argument waarom in 
Vlaanderen tot het provinciaal 
niveau gereduceerd moet wor
den wat in Wallonië regionaal, 
dat is feitelijk « nationaal » 
Waals, geregeld wordt ». 

w. iuyten 

open onderzoek van het overheidsbeleid 
inzake steenkolen en de prijsvorming 
Met een stevig dossier heeft J. Olaerts in een 
interpellatie tot de minister van Ekonomische 
Zaken, nogmaals de « onzekerheid die blijft we
gen op de toekomst van het Kempens kolenbek
ken ingevolge de afwezigheid van een samen-
hangerid en doelmatig overheidsbeleid inzake 
steenkolen » aangeklaagd. Hierbij formuleerde 
hij een aantal belangwekkende te nemen ini
tiatieven. 

De heer Olaerts. — In het « Belang van Lim
burg » wijdt de parlementaire redacteur van
daag enkele schampere opmerkingen aan de 
werkwijze van het parlement. Hij heeft het o.m. 
over de niet-goedkeuring van belangrijke begro
tingen en over het feit dat de Kamer op reces 
gaat, terwijl nog heelwat werk ligt te wachten. 

Wij zitten dus op de bank van de beschuldig
den. Waarom dan deze interpellatie ? Omdat de 
begroting van Economische Zaken niet meer 
aan de orde komt vóór het reces. 

Onlangs verklaarde staatssekretaris Dhoore 
dat hij — indien hij niet tot de regering zou be
horen — over de energiepolitiek zou interpel-
leren. Dit bewijst toch wel dat er hier een pro
bleem rijst. De regering gaat ervan uit dat de 
mijnsector verlieslatend is en het zal blijven. 
Het verlies is het verschil tussen de hogere 
kostende prijs en de marktprijs. Ik betwist de 
juistheid van deze opvatting. De gegevens be
treffende kostende prijs en marktpri js zijn ver
valst. 

België en de overige EEG-landen moeten een 
ernstige controle uitoefenen op de kost- en 
marktprijzen. Het is niet door steeds maar de 
verliezen bij te passen, dat een gezond beleid 
wordt gevoerd. We zien thans de kostprijzen 
voortdurend stijgen, terwijl de marktpri jzen 
achteruit lopen. 'Welke economische wetten bie
den daar een verklaring voor ? Men moet zich 
niet steeds verschuilen achter de hoge lonen. 
De kostprijzen stijgen omdat de mijnen geen 
reden meer hebben om ze te drukken : de 
Staat dekt immers toch de verliezen. Nooit 
werd méér geïnvesteerd, hersteld en onderhou
den dan sedert het Rijk de tekorten betaalt . 
Maar op die manier wordt de prijzenberekening 
vervalst. 

De KS produceren vooral cokes-kolen voor 
de elektronische centrales. Die cokeskolen wor
den tegen spotprijzen verkocht. Ik begrijp niet 
dat de prijs van de cokes daalt, op een ogen
blik dat deze produkten zeldzaam zijn gewor
den. 

Er bestaan echter meer ernstige schandalen. 
De KS worden verplicht sommige hoeveelheden 
cokes-kolen aan diverse centrales te leveren. 
Maar die hoeveelheden zijn niet voorhanden. 
Bijgevolg worden cokes-kolen, die 1,100 F per 
ton kosten, tot afvalkolen gemaakt, waarvoor 
men slechts één vierde van de prijs betaalt. Zo 
boeken de elektrische centrales dan grote win
sten ! 

Wat de marktpri js betreft, is de toestand niet 
minder duister. 

Tot voor kort aligneerde men de Belgische 
prijs op de prijs CIF Antwerpen van Ameri
kaanse kolen. Daarna stemde men zich af op 

de Duitse baremaprijzen. Maar dat is ook geen 
open-markt prijs, aangezien West-Duitsland sub
sidies betaalt, en de cokes-kolen beneden de 
prijs worden verkocht. 

In de komende jaren zal de EEG voor een 
verhoging van de cokesbehoeften staan, ten ge
volge van de verhoogde vraag van de staalin
dustrie. Ook zouden de bevoorradingsmogelijk-
heden buiten de EEG te hoog zijn geraamd. 
Zeker is bovendien dat de Amerikaanse pri j
zen zullen blijven stijgen. 

Er is derhalve zeker aanleiding toe om Het 
steenkolenbeleid en de rol van de KS aan een 
grondig onderzoek te onderwerpen. Ik meen dat 
alvast een parlementaire controle op de over
heidssubsidies noodzakelijk is. 

In verband met de sluiting van de mijn te 
Eisden rijzen een aantal vraagtekens : precies 
in Eisden ligt immers het rendement het hoogst 
en de kostprijs het laagst. Kan men de sluiting 
in overeenstemming brengen met het aan de K S 
opgelegde produktieprogramma ? 

De sluiting van Eisden zou trouwens geen 
weerslag hebben op de staatssubsidiën. 

Men moet daarom eerst nadenken, dan pa3 
handelen. Een open onderzoek is hier geboden, 
temeer daar deze problemen in Europees ver
band dienen opgelost. Maar onze regering mag 
zich daar niet achter verschuilen en moet haar 
verantwoordelijkheid opnemen. 

In zijn antwoord zei minister Simonet o.m, 
het volgende : 

Aan de heer Olaerts kan ik zeggen dat de 
regering een bepaalde cokesproduktie in stand 
zal houden. Dat betekent ook een zware finan
ciële last. Aan het Kempense bekken werden 
volgende subsidies uitgekeerd : 1965, 281 mil
joen ; 1966, 1 miljard ; 1969, 2 miljard ; 1971. 
1,4 miljard. De raming voor 1972 beloopt 2,4 mil
jard. 

Mijn beleid beoogt het volgende : onze pro
ductie van cokeskolen moet op peil worden ge
houden, opdat onze staalnijverheid bevoorraad 
zou kunnen worden in voorwaarden, die de me
dedinging met de buitenlandse bedrijven moge
lijk moet maken. 

De regering heeft daarom contacten gelegd, 
o.m. met de V.S., met Polen en Tsjechoslowakije, 
Australië en Katanga, om over een zo breed 
mogelijke waaier van bevoorradingsbronnen te 
kunnen beschikken. 

Bovendien trachten wij de structuur van de 
mijnen te verstevigen om hen de gelegenheid 
te bieden cokeskolen te blijven leveren in goede 
voorwaarden. 

Wij moeten vermijden dat het loonstatuut 
van de mijnwerkers wordt gedegradeerd. 

Ik begrijp de bekommernis van het KS. Het 
is niet onze wil tot sluiting van de mijnen over 
te gaan. Maar wij moeten de productie verder 
inkrimpen in overleg met alle betrokkenen. Na
dat de thans aan gang zijnde studies in mijn 
depar tement beëindigd zullen zijn, zal ik con
tact opnemen met K.S. 

De resultaten van Eisden zijn aanzienlijk ver
beterd. Psychologisch zal de sluiting moeilijk 
zijn. Overleg zal daarom worden gepleegd met 
de betrokken mijnen. 
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AANBEVOLEN 
HUIZEN 

F I TO 
Kollegestraat 79-81 
2440 GEEL Tel. 014/59369 

Alvorens een gitaar te kopen, 
kom uw keuze maken b i j 

DE MONTE 
Adegemstraat 9 - 2800 Mechelen 

Tel. 015/150.34 
Naamsestraat 178 - 3000 Leuven 

Tel. 016/310.50 

Deskundige voor l icht ing ! 

Firma ANTOINE BOVIT 
Vismijn 44 te OOSTENDE 

Verse vis rechtstreeks aan ve rb ru i 
ker voor : diepvr ies, wek ontvangst 

UURWERKEN DE MOOR 
Specialist juiste t i jd 

Schooldreef 19 — Gentbrugge 
INTERNATIONAAL OPTIEK 

Europese modebr i l len 
Schooldreef 21 — Gentbrugge 

Zaakvoerder |AN DE MOOR 
VU-gemeenteraadsl id - Tel. 52.01.22 

DRANKHUiS BEIAARD 
VLAAMSE GEZELLIGHEID 

Trefpunt van de Vlamingen 
— Stemmige muziek — 

Mevrouvi/ LAURENT DELEU 
Kortrijksestraat 3 - MENEN 

Gevelstenen - Bewapening tegen 
barsten en scheuren in uw schi l

derwerk - Verven 
Speciale pr i jzen voor «Wij»-lezers 

|. WILLEMS 
Ernest Jouretlaan 57 - Edegem 

Tel. 57.32.80 

ELECTRA-BREE P.V.B.A. 
Boneputstraat 28 - BREE 

Tel, 011/65.188 en 66.477 
Staatsbaan 1 - HALEN 

Tel. 013/41.742 en 41.743 

MIELE - AEG - LINDE 

ESTHETICA 
Schoonheidsinsti tuut 
Parfumerieart ikelen 

Dambruggestraat 55 - Antwerpen 
Tel. 33.72.99 

MARC UYTDEWILGEN 
Wouter Haecklaan 6 en 7 - Deurne 

Tel. 21.66.99 - 21.66.90 

UW KLEUREN T.V. TECHNICUS 
Koop b i j ons in ver t rouwen 

Weverij V A N HOUTE 

Tapijten - Vaste v loerbek led ing 
Woolmark . Ny lon - Draion 

Garant iemerk «Prado» - «V.T.W.» 

VLAAMSE TAPI|TWEVERI| 
Broekstraat 138/140 - 9160 Hamme 

Tol. 48175 - 49135 

"DE PRIJSBREKER" 
van het goede meubel 

Groensfraat 84 - Antwerpen 

b i j Carnotstraat en Turnhoutsebaan 
Kelzerstraai (Markt - Ternat) 

Boekhandel TIJL 
leuvensestraat 58, 1800 VILVOORDE 

TEL, (02) 51.03,86 
ALLE GROTE UITGAVEN 

en ook .. alle k leine. 

VOOR UW VERBLIJF A A N ZEE I 
De ideale oplossing bij : 

WEST-LITTORAL 
Leopold II laan 212 - Tel, 058 526,29 

8458 OOSTDUINKERKE 

— PROSPEKTUS OP A A N V R A A G — 
Verhuring - Verkoop van villas 
Appartementen - Bouwgronden 

Cafe-Restaurant DE PLUIM 
OVERMERE-DONK 

wordt opnieuw uitgebaat door de 
FAMILIE LATEIR 

vanaf 19 mei 1972 
ONZE SPECIALITEIT : Paling in 
'f groen met verse tu inkru iden 

Tel, (09)79,51,51 

SANITAIRE- en 
KEUKENINSTALLATIES 

F. LAMBRECHTS 
ABD, Braeckmansstraat 34, RUMST 
Veerstraat 91 RUMST 

Tel, (03)78.33.97 - (03)78.13.71 
Erkend verdeler van 

aanbouwkeukens TIELSA 
TIELSA geeft u modern 

en nuttig komfori 

Vlamingen die van Blarrkenberge 
houden, U kunt terecht bij 

A, SCHERPEREEL - DECNÖOP 

PENSION BRITANNIQUE 
De Smet de Naeyerlaan 6 

8370 Blankenberge - Tel, 050/42230 

ZAKENKANTOOR 

DE REUSE E.F. 
Bredeweg 55 - 1780 Teralfene 

Tel, (053)66,235 

BEZOEK 
GASTHOF LINDENHOVE 

LAUWEREYS - DE BRUYN 

Koud en warm buf fe t 
Gezel l ige vlaamse sfeer 

wekel i |kse rustdag woensdag 

Bellestraat 49 - HEKELGEM 
Tel. (053)687.40 

STANDING 
2 X kopen 1 x betalen 

(5.000 in stock) 
Voorbeeld : kostuum kopen, 

EEN GRATIS 
Dendermondse steenweg 276 

AALST 

Leder en kunstlederwaren 
Klein en Groothandel 

XAVANNA 
Tel. 02/51.21.82 - 51.49.60 

Toekomststr. 21 - 1800 VILVOORDE 
Eksklusieve model len - VU 1 0 % 

Bezoek het Vlaams Huis van de 
V.U.-vesting Zele 

« PALLIETER » 
Lokerse baan 15 

9140 Zele — Tel. (052)45410 
— OOK KOUD BUFFET I — 

AL AL KEUKENS GLASAL 
Fabrieken te Ramsdonck 

Tel. 015/714.47 
Leuven : Jan CLAES 

Bondgenotenlaan 171 
Tel. 016/347.49 

Voor West-Vlaanderen 
DE MEYER Walter 

Bruggestraat 136, Zwevezele 
Tel. 051/612.84 

Jan PAUWELS-DE BRAUWER 
RESTAURANT 

« HET PALINGHUIS » a/d Schelde 

Het huis met fami l ie t radi t ie 
Brugstraat 10 - 9328 Schoonaarde 

Tel. 052/43246 
wek rustdag, vrijcj 15u. tot zat. 15u 

CORTHALS 
« UW KOFFIEHUIS » 

Kattestraat 20 - 9300 AALST 
Tel. 053/244.80 

Meubelen VERBEKEN 
Caudenberg 8, 1790 Hekelgem 

tel. 053/67190 
MODERNE EN STIJLMEUBELEN 

KEUKENINRICHTINGEN 
Vertrouwelijk adres 

ERKEND VERDELER keukens ALNO 
en SIE MATIC 

« HOME » 
Eigentijdse WONINGINRICHTING 

KUNSTNIJVERHEID 
HUWELUKSLIJSTEN 

Rijschoolstraat 45 B St. Truiden 
Tel. 011/74196 

CARROSSERIE 

LOOS - VAN HOOF 
Schranslaan 70 - 1840 EPPEGEM 
rel. 015/629.42 - 5% aan VU-leden 

Verllchtingsgroothandel 
MARC DE VRIESE 

(het betere genre) 
ASSEBROEK - BRUGGE 

200 m, buiten de Kathelljnep. 
Grote baan Brugge-Kortrijk 

40 m, toonventteri - meer dan 1,000 
verschillende verllchtingselementen 

Open van 8u30 tot 20 uur. 

Al le schilder- en behangwerken 
Vloerbek led ing 

ALEX DE NIL 
Rozenstraat 18 

1742 St-Katherina-Lombeek 
Tel, 053/67889 

H. PELEMAN - MARCKX 
Van den Nestelei 16 - An twerpen 

Tel. 39,19,27 

TV - RADIO 
ALLE ELEKTRISCHE TOESTELLEN 

HERSTELLINGEN A A N HUIS 
TV PELMAR 61 scherm 

12,500 fr. I.p.v. 18.950 fr. 
Andere merken grootste korting 

T.V. VANAF 9.000 F 

Kuis CARDON-FLEURINCK 
Fietsen Bromfietsen Gazonmaaiers 

A l le herstel l ingen 

Nieuwbaan 120 
1742 St-Katherlna-Lombeek 

Tel. 053/67919 

Hotel-Pension BREUGHEL 
Smet de Nayerlaan 141, 

Blankenberge, - Tel. 050/41637 

Uitbater : TERSI JULIEN 
vol. pens. 300 fr alles Inbegr. 

GELD VOOR ELK DOEL 
op handtekening vr partikulieren 
en zelfstandigen in 60 m. Snelle 
afwerking. GEEN KOSTEN 

Tel. BRAFI, 03/19.03.68 
ook 's avonds 

Laat uw huis bouwen door een 
Vlaamse firma met Vlaamse mensen. 

Bungalow's en vi l la's vanaf 
650 000 F architektkosten inbegr 

Tel. 016/657.29 of schrijf : 

EMIEL VAN DEN EYNDE 
Buurtspoorweglaan 16 
3080 STEENOKKERZEEL 

Vlaamse, gothische stijlschouw ? 
of slerschouw naar eigen keus, 
in volslagen artisanaatswerk I 

d a n d u s 
Boomsesteenweg 890 - 2610 Wilrijk 
Tel. 87.51.07 - 87.51.54 ook na 19u 

Natuursteenbedrijf - Kunstdekor 
Abonnees -- WIJ » 8 % kor t ing 

VERZEKERINGEN V A N ALLE AARD I 
LENINGEN V A N ALLE SLAG I 

KONTAKTEER IN VERTROUWEN : 

LUC THIBAUT & CO 
Tel. (03)27.75.86 . (03)27.43.34 

VOOR COMFORT IN HUIS... 

V A N DER CRUYS 
Badkamers - Keukens 

Sanitair 
Kerkstraat 46 St. Katharina-Lombeek 

T e l 02/52.29.15 

IN 'T SPINNEWIEL 

E. Dubois-Van Hemeiryck 
Grote keus van aparte geschenken 

KONINGIN ASTRIDPLEIN 8 
EEKLO — TEL. 09,77.39.79 

BLONDEEL 
St-Annastraat 24 - 9240 BOTTELARE 

Schilder- behang- en 
decorat iewerken 

Plaatsen van vloerbekledingen 
Tel. 09/70.65.39 

HANDELAARS ! 

BALLONS MET UW NAAM 
SUCCESRECLAME 

Tijdelijk gratis opblaastoestel 
PRIJS - STALEN ? 
V.D. BROECK 

Polderstraat 30 HAMME. 
Tel. 052/479.24 

Ideaal bi j brader i j , handelsbeurs, 
w inke lopen ing 

PUBLI-SKY 
lUchtreklame 

7 vliegtuigen in dienst 
luchthaven 1200 DEURNE 

M I L A D Y C o u t u r e 
Lippenslaan 191 

8300 KNOKKE-HEIST 1 
DAMESSTOFFEN - GORDELS 

GALONS - NAAIBENODIGDHEDEN 

Voor uw verlof te Blankenberge 
moderne studio's te huur. 

Zich wenden 
A. SCHERPEREEL-DECNOOP 

De Smet de Naeyerlaan 6 
8370 BLANKENBERGE 

Tel. (050)422.30 

ÖPPSfeT - STENCILWERK • FOTOKOMJ 
I N K A 

Tumhout««baan 406 - Borgerhout 
THL. 03.38.70.00 

ten huize franco zolang er 
voorraad is I 

LEEUWEN VLAG 
in kwal i te i t Ny lon of Wol Enkalon 
150x150 418 — 
200x200 — 800 
Aanbev. Port 27 59 
B.T.W, 10% 80 157 

525 1.006 
+ 1 VI . L. zelfklever 25x35 van een 
waarde : 45 F, tegen terugbetal ing 
of storting op P.C. 10.29.28. Al le an
deren geb. of gedrukte kentekens, 
wimpels of v laggen (kunstv laggen) 
aan de voordel igste pr i jzen bi j : 

PAUL SUYS 
Molenvest 50 - 2410 HERENTAIS 

Tel. (014)21.207 

Vlaamse 
Handelaars 

Zakenlui en 
Neemt een advertentie in 
WIJ VLAAMS NATIONAAL 
iedere week in 
« AANBEVOLEN HUIZEN » 
1 kolom breedte 3 cm hoogte 
Tegen slechts 380 F plus BTW 
per maand. 

Pubiiciteitsdienst 
Antwerp Public Relations 
Hof ter Schrjecklaan 33 
2600 BERCHEM - Antv>/erpen 

matthieu's beddenbedrijf 
biedt voor elk probleem een wooninrichting ^^"f^^ 
0R2C stiidiBdionst 

lost uw woon-
jN'oiilMm gratis op 

VOOR EEN BETER GEBOUW OP EEN BETERE GROND 

ALGEMEEN BOUWBEDRIJF KUNNEN n.v. 

ANTWERPEN 

Meir, 18 

fel. 03/31.78.20(51.) 

600 ARBEIDERS 
CENT 

Onderbergen, 43 
tel. 09/25.19.23 

09/25.94.69 

1001 MOGELIJKHEDEN 
GENK 

Winterslagstraat, 22 

tel. 011/544.42 

LEUVEN 

Brusselsestraat, 33 

tel. 016/337.35 
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^loeooo 
olimpische weetjes (2) 

Bij de Grieken is het een tijdlang gebruikelijk geweest dat 
wie in een wedstrijd gedood werd, tot overwinnaar werd uitge
roepen. De overwinnaar moest maar zorgen dat hij het pleit kon 
winnen zonder de grote middelen te gebiuiken. 

—•-
Dit belet niet dat het er — vooral in de worstelwedstrijden — 

kinogal ruw aan toeging. Gekend is het geval van de worstelaar 
[die zo'n harde vingers had dat hij gewoon de huid van zijn tegen-
istrevers kon openrijten, en diens ingewanden uit het lichaam 
' trekken. Gewoonlijk moest die tegenstrever de strijd staken. 
Smakelijk. 

- • -
Wanneer een gevecht te lang duurde, dan kon de scheidsrechter 

beslissen dat de kampers elkaar om de beurt een oplawaai moch
ten geven, zonder dat de andere zich mocht beschermen. De 
« flauwe » die het eerst moest « passen », was dan natuurlijk de 
verliezer. 

- • -
De gevechtstechnieken aangeleerd met het oog op de spelen 

waren de Grieken herhaaldelijk dienstig tijdens hun oorlogen. 
Philostratos schrijft dat de wedstrijdspelen een uitstekende oefe
ning waren voor de oorlog, en de oorlog voor de spelen. 

—•Ar— 
Een en ander kan misschien van aard zijn om enige twijfel te 

wekken aan de vredelievendheid en de schoonmenselijke idealen 
van de « spelende » Grieken. Wij kunnen er ook niet aan ver
helpen. 

—-A— 
Vanaf 500 vK ongeveer werden de deelnemers aan de spelen 

beroepsatleten. Zij werden door beroepstrainers maandenlang 
speciaal voorbereid in gespecializeerde trainingskampen. Het 
ontroerende vertelsel over de reine amateur is dus van veel latere 
datum. 

- • -
Eén van de vele voordelen van de overwinnaars m de antieke 

spelen was dat zij vrijgesteld werden van belastingen. Wij v/eten 
dat onze sportvedetten ook wel wat profijtjes allerhande hebben, 
maar of zij het al zover hebben geschopt, dat weten wij niet. 

- • -
In 490 vK liep de legendarische soldaat van het dorpje Mara

thon naar Athene, om de overwinning van zijn landgenoten op de 
Perzen te melden. Na het afgeven van zijn boodschap viel hij 
dood neer. Deze ren ligt aan de oorsprong van de marathonloop 
die tegenwoordig de olimpische spelen besluit. 

- • -
Bij de Grieken stond deze koers niet op het olimpische pro

gramma. De afstand die Gaston Roelants en Karel Lismont Iepen, 
42,195 km komt ook niet overeen met de afstand van de plaatsen 
van vertrek en aankomst van de Griekse soldaat. De f f stand van 
Marathon naar Athene bedraagt immers slechts 36,750 km. 

- • -
• De afstand van 42,195 Km is doodgewoon de afstand tussen 
vertrek- en aankomstlijn van de marathon, gelopen te Londen 
in 1908. Deze lijnen lagen respektief voor de ingang van Windsor 
Castle en de koninklijke loge in het olimpisch stadion. De afstand 
is dus eerder koninklijk dan klassiek. 

Leen Wui/f9 maakte van de Interland aehruik om een nieuw 
Belgisch rekord te veroveren in het speerioerpen 

Omstreeks 400 vK worden de spelen stilaan ciikusvertoningen, 
waarmee men van stad tot stad trekt. Steeds meer extra-sportieve 
disciplines, zoals het bazuinblazen, doen hun intrede. 

- • -
Dit liet keizer Nero toe in 67 nK heel wat oMmpiscch goud te 

veroveren. Het is echter geweten dat de arbiters dan nog een 
handje moesten toesteken. Het « gefoefel » is dus niet uitgevon
den door onze huidige sportvedetjes, maar wis en waarachtig een 
essentieel want klassiek element in de sport, en dus hoogst ach
tenswaardig. 

- • -
Omwille van hun heidens karakter — aanvankelijk ingericht ter 
ere van Zeus — stonden de spelen niet in de gunst van de eerste 
kristenen. Wie de oudste kerkelijke literatuur eens wil napluizen, 
zal verschillende vermaningen in dat verband ontdekken. 

- • -
Het is dan ook niet te verwonderen dat de Romeinse keizer Thec-
dosius, die in zijn rijk het kristendom tot verplichte staatsgods
dienst uitriep in 393, in hetzelfde jaar ook de spelen verbood. 

—-Ar— 
Meteen is het gedaan met de olimpische spelen, antieke versie. 

Het zal meer dan 15 eeuwen duren eer men, na uitgebloeide op
gravingen in Olympia, de idee zal opvatten weer dergelijke spelen 
te organizeren. 

(Vervolgt) 

de ronde in vetje 
De ronde '72 staat in het te
ken van de genadeloze, mee
dogenloze, onverbiddelijke, 
epische en gruwelijke twee
strijd tussen de twee groot
sten van deze heerlijke tijd : 
Eddy-den-Belg en Ocana-de-
Luis. 

• 
Rond deze heroïsche dwang
arbeiders van de weg heb
ben zich de blokken ge
vormd, die méér dan vaag 
herinneren aan het konti-
nentale evenwicht dat Enge
land dank zij slinkse maneu
vers wist te vestigen in de 
18de eeuw. Enerzijds strij
den, aan de zijde van Eddy, 
en voerend het banier van 
de « sosis », België en Italië. 
Anderzijds kronkelt zich het 
verraderlijke Frans-Spaanse 
blok, voerend een gouden 
schild en een grote Bic. 

• 
Kleine Europese naties zo
als Duitsland en Engeland 
haasten zich onder de vleu
gels te kruipen van de gro
ten, hun meesters, hopend 
dat enige weerglans zal val
len op hun grijze onbenul
ligheid. 

• 
Voor de miljoenen Vlaamse 
toeristen die naar het wufte 
zuiden zullen trekken om op 
de bres te staan in deze ti
tanenstrijd geven wij hier 
het programma. 12 u. : door
tocht van 4376 publiciteits-
wagens met gratis « sjik-
ken » en sigarettenblaadjes. 
13 u. 40 : doortocht van 852 
wagens met « offisjellen ». 
14 u. 20 : doortocht van 1942 
wagens met vrienden, ken
nissen, genodigden en lieven 
van de « offisjellen ». 15 u. 
37 : doortocht van Eddy. 15. 
37.01 u. : doortocht van ko
ning Leopold en prinses Es

meralda. 15.37.02 u. : door
tocht van Luc Varenne. 16 
u. 02 : doortocht van de an
dere koereurs. 16 u. 19 : 
doortocht van 194 wagens 
met kennissen, vrienden, 
vriendinnen en lieven van 
de sportbestuurders. 17 u. 12: 
doortocht van de andere 
Belgische koereurs. 19 u. 32 : 
doortocht van de sportjoer-
nalisten met 6328 wagens 
« ter plaatse ». 

Zoals ieder jaar zijn er ook 
dit jaar weer meer klasse
menten, truien en trofeeën 
dan koereurs. Dat is ook ge
wenst, gezien onze Eddy er 
— zijn gewoonte getrouw — 

het leeuwenaandeel pleegt 
van binnen te rijven. 

• 
Vl̂ ij weten ook nog niet wie 
de ronde gaat winnen. Wij 
twijfelen nog steeds tussen 
A. Santy en G. Santy. 

• 
Onze klassieke prijskamp 
« Win zelf de ronde » of iets 
dergelijks richten wij dit 
jaar niet in. Wij zijn « bin
nen ». 

• 
Wij wensen op diskrete wij
ze het doffe gegrom van op
standigheid te steunen dat in 
Vlaanderen hoorbaar wordt, 
omdat Vlaanderens eerste 
blad « Wij », andermaal te 
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gierig was om haar eerste 
sportspecialist, wij, naar de 
ronde op vakantie te sturen. 
Geldgebrek zogezegd, maar 
de redaktiesekretaris heeft 
toch alwéér een nieuw lintje 
op zijn schrijfmachine ge
kregen. 

• 
Onervaren TV-kijkers willen 
wij er tenslotte op wijzen, 
om alle wanhoopsdaden, vla
gen van zinsverbijstering en 
hallucinaties te voorkomen, 
dat de reportages die zowat 
dag en nacht aan de ronde 
zullen gewijd worden, geen 
humoristische inzendingen 
zijn voor de gouden roos 
van Montreux, maar bitter, 
bloedige ernst. 

herman out 

Herman Van Springel mocht 
dus niet deelnemen aan de roa* 
de van Frankrijk met de ploegl 
van Eddy Merckx. De reder» 
zou zijn — of het waar is we«i 
ten wij ook niet — dat Hermanl 
nu reeds een kontrakt gete» 
kend heeft voor de Duitse ploegl 
Rokado (ge weet wel, die ploeg 
die het aanschijn van de wie* 
lersport zou veranderen dooT 
een ongenadige strijd te voerer» 
tegen alle misbruiken). Ver-» 
mits Rokado ook deelneemt 
aan de ronde van Frankrijk, en 
vermits de « fuhrer » van eea 
andere ploeg. Van Cauter-Ma« 
gniflex, ons aller vriend Lom-» 
me, volgend jaar óók naar Ro
kado overgaat, maar dit jaa» 
nog de ploeg van de staminee-
spelen leidt in de ronde, waren 
de Molteni-bazen er bliikbaaf 
niet van overtuigd dat Herman 
voor honderd percent de Mol-» 
teni-belangen zou verdedigen. 
Zij vreesden blijkbaar dat hij 
af en toe ook aan zijn toekom
stige werkgever (Rokado) en 
baas (Lomme) een dienstje zou 
moeten bewijzen. Als u het ons 
vraagt : wij geloven er alle
maal geen snars van. 

een poi voor pol 

Wij zouden wel verdomd 
slechte Belgen zijn als wij als 
allerlaatste in de rij niet zou
den melden dat Pol van den 
Boeynants, in zijn vrije uren 
ministei' van Landsverdedi
ging, met zijn soldaten een 
stukje van de mars der Arden
nen heeft mee afgelapt. Nu 
wordt in het land natuurlijk 
overal hartelijk gelachen om 
die nieuwe gag van de Pol —• 
en om de vele generaties die 
zich plots verplicht voelden ook 
eens te voet te gaan. Wij heb
ben aan de lijve ondervonden 
dat het op een zekere leeftijd 
— en die is Pol al lang voorbij 
— niet meer zó gemakkelijk is 
twintig kilometer lang het 
tempo van « den troep » te vol
gen. Dat alvast zouden wij de 
lachers aanraden : het eerst 
zelf eens te doen. Wat echter 
niet wegneemt dat wij duizend 
keer liever zouden gehad heb
ben dat de Pol onaangekondigd 
aan de start was verschenen, 
en dat hij de mars had meege
maakt, ni vu ni connu, ergens 
tussen de vele burgers die on
bekend van Aarlen naar Viel-
salm stapten. Ook dan zou hij 
trouwens opgemerkt zijn, dank 
zij zijn martiale blik en echt 
Belgische talenkennis. 

jeugd 

Niet zo lang geleden kregen 
wij de gelegenheid met een 
groep tieners — zestien, zeven
tien jaar — een reisje mee te 
maken. Hoorndul van de vele 
popmuziek die hij al dagen
lang te horen had gekregen'— 
er waren een kleine twintig 
transistorkens in de bus — be
sloot de reisleider op een be
paald ogenblik eens een stukje 
weg te voet af te leggen, name
lijk van de Paardekop nabij 
Echternach tot in het stadscen
trum. Alfstand : 5 km, over een 
mooi pad, vergemakkelijkt 
door het aanbrengen van trap
pen en rustbanken en al. De 
fameuze wandeling B in Ech
ternach, kom. Voorop dus de 
reisleider, eind in de vijftig, 
en achteraan de andere « oude 
pee's ». Tussenin de groep tie
ners. Wat ons opviel : meer 
dan de helft van die jongens 
en meisjes waren niet meer in 
staat aan wandeltempo vijf 
kleine kilometertjes af te leg
gen. 

Twee uren waren nodig om 
door dat eindje bos te trekken, 
en wat tenslotte Echternach 
binnenstrompelde was mizera-
bel om zien. Men zou er o.L 
toch moeten gaan over waken 
dat onze jeugd — of een deel 
ervan — in deze tijd van auto's, 
TV-kijken, komfort en gemak
zucht ook een beetje lichame
lijke hardheid en fitheid mee
krijgt. 


