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het zijn imperialisten 

Op voorsiel van een Waalse BSP-er heeft de Franse Cul-
tuurraad een half miljoen kado gedaan aan de fransgezinde 
vijfde kolonne in de Vlaamse Voerstreek, en het FDF pin
gelde er nog een bijkomend half miljoen af voor de gallische 
voorposten in Vlaams Brabant. Beide voorstellen werden 
door de franstalige parlementsleden van alle partijen een
parig aangenomen. Het is al enige tijd geleden dat wij nog 
zo'n duidelijk voorbeeld kregen van virulent Frans taal-
imperialisme. Zelfs de Lamme Goedzakken in Vlaanderen 
zijn erdoor geërgend, en dat wil wat zeggen ! 

Ons verwondert deze agressieve daad echter niet. Wat is 
de Vlaamse beweging anders dan een generaties lang volge
houden verzet tegen dit franstalig imperialisme, in al zijn 
vormen, dat als een rode draad door de geschiedenis van 
België loopt. Het ergerlijke is alleen maar dat Vlamingen 
die dit imperialisme bestrijden door de « gematigden » uit 
de traditionele partijen steeds weer als « extremisten » en 
« fanatici » werden gebrandmerkt 1 

In de eeuw die op 1830 volgde werd sistematisch getracht 
heel 'Vlaanderen te verfransen. De Vlaamse beweging heeft 
dit verhinderd, maar te Brussel slaagde het opzet in grote 
mate. Aan de taalgrens heeft het ons grondgebied en men
sen gekost, en ondanks alle wettelijke « compromissen » 
duurt de agressie tegen Vlaanderen voort. Vandaag in de 
Voerstreek, te Brussel zelf en in Vlaams Brabant, morgen 
wellicht opnieuw in 't Vlaamse binnenland met de hul̂ p van 
de nog altijd aanwezige franskiljons. 

Dit is mogelijk door de lamlendige houding van de Vla
mingen uit de traditionele partijen, de BSP-ers en PVV-ers 
in de eerste plaats, maar ook de CVP-ers die steeds weer tot 
toegevingen bereid zijn. Is het mogelijk dat er vandaag nog 
bewuste Vlamingen bestaan die niet inzien dat er slechts 
één probaat middel bestaat om voorgoed een einde te ma
ken aan dit franstalige imperialisme : politiek zelfbestuur 
door federalisme. Dit wil meteen ook zeggen dat de Vlamin
gen front moeten vormen met de Volksunie, de enige Vlaam
se bevrijdingspartij. 

Paul Martens 

ONBEGRIJPELIJK AANHOUDINGSBEVEL TEGEN MIK BABYLON. 
Dinsdag 11 juli manifesteerden te Brugge, 

naar aanleiding van het hezoek van Sovjet-
minist'er Gromyko, een groep VU-parlementsle-
den en sympathisanten voor het zelfbeschik
kingsrecht van de door Rusland onderdrukte 
volkeren in Oost-Europa (zie p. 5). Dit leidde 
tot enkele lichte schermutselingen met de poli
tie. Kamerlid Babylon e.a. werden opgeleid 
maar nadien vrijgelaten. Donderdag echteY werd 
tegen Mik Babyion een aanhoudingsbevel uit
gevaardigd. Als reactie op dit onbegrijpelijk 
initiatief van het gerecht publiceerde het Par
tijbestuur van de VU donderdagavond volgende 
mededeling : 

Het Partijbestuur van de VU, in spoedverga
dering bijeen, legt er de nadruk op dat de mani
festatie van haar parlementsleden te Brugge, 
een uiting was van de solidariteit van de VU 
met alle onderdrukte volkeren en met haar stre
ven naar zelfbeschikking. Het bezoek van minis-

ko op 11 juli was een geschikte 
gcn.^L.nii-.d om deze solidariteit te betuigen 
met de verdrukte volkeren in Oost-Europa. De 
manifestatie was geenszins gericht tegen het op 
gang brengen van een ontspanningspolitiek tus
sen Oost en West. 

Om deze aktie kracht bij te zetten hebben 
enkele VU-parlementsleden op de meest cor
recte wijze gebruik gemaakt van het grondwet
telijk betogingsrecht, aldus aanknopend bij een 
traditie in alle West-Europese demokratieën. 

Zij hebben dit initiatief genomen en ook zélf 
uitgevoerd, omdat zij hebben vastgesteld dat 

het betogingsrecht in België sinds geruime tijd 
in de verdrukking is gekomen . 

Ondanks hun uitdrukkelijke bedoeling er een 
vredelievende manifestatie van te maken, leidde 
het provocerende en beledigende optreden van 
enkele agenten in burger (dit in tegenstelling 
met het optreden van het Brugse politiekorps) 
tot enkele lichte incidenten. 

Nochtans meent het PB van de VU dat de 
normale gemeenrechtelijke voorwaarden om een 
voorlopige hechtenis te wettigen, terzake niet 
aanwezig zijn. Het uitgevaardigde aanhoudings
bevel tegen kamerlid Babyion wekt de indruk 
dat het gerecht eens te meer en om politieke 
motieven misbruik maakt van het stelsel der 
voorlopige hechtenis, dat gemakkelijk wordt 
gebruikt als een afdreigingsmiddel. 

Het PB protesteert dan ook zeer scherp tegen 
dit gerechtelijk optreden tegen de h. Babyion. 

In dit verband herinnert het PB van de VU 
eraan dat, zelfs tijdens de incidentrijke periodes 
van Koningskwestie, Schoolstrijd en stakingen 
tegen de Eenheidswet, geen enkel parlements
lid werd aangehouden hoewel verschillende 
vooraanstaande parlementsleden van de tradi
tionele partijen bij zeer zware incidenten waren 
betrokken. 

Namens de V U-Kamer f r aktie heeft Hugo 
Schiltz inmiddels een telegram gestuurd naar 
Kamervoorzitter Van Acker om de onmiddel
lijke bijeenroeping van dte Kamer te vragen ten 
einde dit aanhoudingsmandaat te bespreken. 
Mik Babyion zal zich a.s. dinsdag uit vrije wil 
naar de Raadkamer te Brugge begeven. 

harde feiten 
en loze dreigementen 

Deze beslissing van de Franstalige Kultuurraad een half mil
joen te schenken aan de Luiksgezinden uit de Voerstreek en 
daarbi.l ook nog een half miljoen aan die andere onderdrukten 
uit de Brusselse randgemeenten is hard aangekomen bij degenen 
die zichzelf de gematigden noemen. 

Senator Hubert Leynen spreekt waarachtig in « Het Belang 
van Limburg » over een dwaze uitdaging die in de kaart speelt 
van het Nederlandstalig ekstremisme. Anderzijds schrijft de heer 
Buys in « De Standaard » dat de Walen en franstaligen voortgaan 
met uitdagende beslissingen ingegeven door anti-Vlaamse agres
siviteit en dat zo dit verder gaat dat « zij België op termijn ter 
dood veroordelen ». 

De meest k o n s e k w e n t e 
Vlaamse journalist, de heer De 
Witte merkt raak op in « De 
Gazet van Antwerpen » : « en 
'dan zegt men aan de Vlamin
gen dat zij geen ekstremisten 
mogen nahoUen ». 

Nauwelijks een week nadat 
C De Standaard » de jongeren-
Bpreker op de IJzerbedevaart 
veroordeelde omdat hij gespro
ken had over « met België als 
het gaat, zonder België als het 
inoet » horen we ongeveer het-
«elfde geluid in de eigen krant. 

Herhalen we dat de beslis
sing van de Franse Kultuur
raad eenparig werd genomen, 
alle leden van de meerderheid 
en alle ministers inbegrepen, 
en dat dit in tegenstrijd is met 
de bevoegdheid van de kuituur-
raden. Zoals gewoonlijk wist 
de heer Eyskens niet wat er 
gebeurde. De flamingant Eys
kens is inderdaad al lang be
graven. 

Stellen we nog vast dat het 
gewraakte voorstel kwam van 
een Waalse socialist, volksver

tegenwoordiger Dehousse. Die 
mocht dit amendement indie
nen, terwijl de BSP-senatoren 
in Vlaanderen gekozen, het 
wetsvoorstel voor de oprichting 
van een Vlaamse provincie 
Brabant niet mochten onderte
kenen. Dit terwijl zowel PVV-
ers als CVP-ers en VU-ers dit 
wel deden. 

De heer Van Eynde, voorzit
ter van de ESP, laat immers de 
Walen alles toe en zijn verko-
zenen uit Vlaanderen niets. 
Meer dan dat, hij is de recht
streekse o o r z a a k van de 
machtswellust van de fransta
ligen. Loopt hij inderdaad de 
franstaligen sinds een paar 
jaar niet na met het geschenk 
van de Voerstreek ? Zo een 
man de ondergraver is van dit 
land dan wel de heer Van 
Eynde, de nieuwbakken pa
triot. 

Hij die de Vlaamse Leeuw 
verwerpt als Vlaams symbool 
terwijl al zijn Waalse partijge
noten zwaaien met de Waalse 

haan, begmt thans omdat de 
Vlaamse grond klaarblijkelijk 
te warm wordt onder de voe
ten, ook Vlaamse oprispingen 
te veinzen. 

Sprak hij zelfs niet erover 
ook de Vlaamse eisen van de 
kultuurverenigingen te onder
schrijven ? 

Wie kan hem echter nog ge
loven ? Schreef hij immers en
kele jaren geleden niet over de 
Voerstreek die nooit mocht 
worden prijsgegeven en de 
kleine Vlaamse man die hij 
zou verdedigen tegen de oud-
rexistische franskiljonse kas
teelheren ? Hij nam het ons 
haast kwalijk dat wij de Voer-
streek nog verdedigden. Dat 
was immers niet nodig, hij zou 
het zelf doen ! 

Thans leurt hij met de Voer
streek en is hij feitelijk de 
aanstoker van de beslissing 
van de Franse kultuurraad. 

Laat de heer Van Eynde en 
zijn socialisten uit Vlaanderen 
eerst de geel-zwarte leeuw 
aanvaarden in plaats van de 
Vlaamse inciviek uit te han
gen, de Voer verdedigen en 
een provincie Vlaams-Brabant 
in het leven helpen roepen, 
dan zouden ze weer een grein
tje Vlaams krediet krijgen. 
Thans hebben ze dit volledig 
verbeurd. 

O n d e r t u s s e n zullen de 
Vlaamsgezinde CVP-ers wel 
geleerd hebben dat gematigd
heid bij de Franstaligen niet 
bestaat. Bij geen enkele frak-
tie ! 

Zij hebben een stuk Waals 
en Frans refleks terwijl bij de 
meeste Vlamingen in de kleur-
partijen het Vlaams refleks 
ver zoek is. 

De heer Leynen spreekt over 
Vlaamse ekstremisten. Die be
staan niet eens ! 

Er bestaan Vlamingen met 
een normaal Vlaams refleks, 
en die vindt men bij de Volks
unie en hier en daar bij parle
mentsleden van de kleurpar-
tijen. 

Degenen die zich de « gema
tigden » noemen zijn geen ge
matigden. Zij zijn de eeuwige 
kapituleerders. Zo ze niet nog 
erger zijn en wel doelbewuste 
volksverraders, die omwille 
van de diensten die ze bewij
zen aan de Franstaligen de 
kruimels krijgen van de tafe
lende francofonen. Wat hun 
hoofddoel is. 

Bij elk normaal volk zouden 
ze uitgestoten worden omdat ze 
weigeren het volk in zijn taal, 
in zijn grondgebied en in zijn 
bezit te verdedigen. 

wim jorissen, 
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engij 
vloesberg 

Zeggen en schrijven en met 
feiten bewijzen dat de Vlamin-
ffen in dit land onophoudelijk 
geplaagd en gebroodroofd wor
den, is helaas reeds een bouta
de. Dat betekent, vrij vertaald: 
op haast niemand maakt de pa
ternoster van feiten en feitjes 
nog indruk. De ene is altijd on
verschillig geweest, de andere 
is het geworden, ontmoedigd 
Tia een zinloos lange strijd. 

Intussen nog maar 0ens dit 
« feitje » ; Zondagnamiddag 
van Diksmuide terugkerend, 
wilden wi] van de gelegenheid 
gebruik maken om « Roman 
House » te Vloesberg aan te 
doen. Enkele tientallen wallin-
ganten hebben ons dat belet. 
(Wat dacht je anders ?). Zij 
werden hierbij flink gesteund 
door een regiment rijkswach
ters, compteet met overvalwa
gens en al. Toen na ons nog 
een andere bus daar arriveer
de, werden ruitewissers en ach
teruitkijkspiegels vernield. 

Conclusie ? Wij betalen de 
m,achtsontplooiing van de rijks
wacht om kerels te beschermen 
die onze eigen mensen niet al
leen provoceren, maar ook 
broodrov'en. 

Ik kan me het volk in Euro
pa niet voorstellen dat zoiets 
zou aanvaarden. 

Zullen de regeerders van de 
scheve driehoek België (waar
van de langste zijde aan Frank
rijk grenst) dat werkelijk 
nooit inzien ? 

F.-J.-V., Erembodegem. 

vier kordate mannen 
en een ieeuwevlag 

Op 2 juli wapperde ter gele
genheid van de IJzerbedevaart 
in verschillende Vlaams ge
meenten de leetiwenvlag. In 
vele ook wapperde hij niet. Zo 
ook niet te Oelegem in de pro
vincie Antwerpen. Daar had
den de vroede CVP-gemeente-
vaderen echter buiten de waard 
gerekend. Inderdaad, vier mteri-
sen, die wegens onvoorziene 
omstandigheden niet te Diks
muide konden zijn trokken 
naar het huis van de Schepen 
van Kuituur om hem aan te 
manen zo vlug mogelijk het 
symbool van Vlaanderen te la
ten wapperen aan het gemeen
tehuis. De schepen, geschrok
ken door dit onverwacht be
zoek vroeg dan even geduld te 
oefenen tot zijn duifjes binnen 
waren (hij is inderdaad dui
venmelker). Rond 10.30 uur 
wapperde de leeuw in alle glo
rie aan het Oclegemse gemeen
tehuis. 

Dit feitje is misschien niet 
zeer belangrijk voor de Vlaam
se zaak maar m'en moet toch 
toegeven dat, wanneer er in 
elke gemeente vier personen 
zouden zijn die zulke kordaat
heid aan de dag zouden leggen, 
er voor het Vlaamse volk al 
heel xoat zou veranderd zijn. 
Ik geloof niet dat de heer Van 
Eynde dan veel kans zou krij
gen om zich oneindig boos te 
maken om dte kleur van de 
tong en klauwen. 

S.W.. Molenstede. 

stenen 
voor de vlamingen 

We lazen goed d<e reportage 
over de jongste IJzerbedevaart 
en de oproep tot radicalisme 
vanwege de jeugd. 

Ik geloof dat het andermaal 
bij woorden zal blijven. 

De zondagnamiddag van de 
bedevaart waren er ernstige 
botsingen tussen Vlamingen en 
Walen, te Vloesberg. Er werd 
belangrijke schade aangericht 
aan voertuigen. De heer Ro
man, exploitant van het Ro-
manhouse, kreeg een steen 
naast zijn oren, werd er ge
tergd door een bende WalUn-
ganten en door de burgemees

ter van Lierde himself. 
Reeds maanden zijn Leo Ro

man en zijn huis het mikpunt 
van de Wallinganten en de 
Vlaamse kudde laat begaan . 

De Waalse minister van 
Franse Kuituur schonk de 
franskiljonse kasteelher'en van 
de Voerstreek een half miljoen. 

Kan onze minister van Ne
derlandse Kuituur de Vlamin
gen van d'Hoppe steunen ? 

En waar blijft de provincie
raad van Oost-Vlaanderen ? 

De burgemeester van Lierde. 
de wetsovertreder, wordt wel
dra e'en nationale Waalse held 
en de heer Roman is bijna ge
knakt. 

M.d.Boe. Herentals. 

supermarkten afgedaan ? 
hypermarkten 
in de plaats ? 

U weet dat de socialisten ook 
een (papieren) middenstands
vereniging hebben : « De Zelf
standige Arbeider ». (als ge als 
middenstander toevallig lid 
mocht zijn van hun ziekenbond 
dan zijt ge automatisch lid van 
deze Cudelhistorie). 

Gezien deze partij « paartaai 
van de Arbeid » heet ligt het 
in haar bedoeling de Zelfstan
dige te schrappen. 

Een heel klein kunstje voor 
die heren, ze zullen ze eenvou
dig uitroeien met de wapens 
van het grootkapitalisme. 

Ze hebben zeer veel geld ver
diend op de rug van de arbei
der. Ze w'erden zodanig rijk 
met de bijdragen aan hun zie-
kenbonden, syndikaten, coöpe
ratieven enz., dat ze over meer 
geld beschikken dan de groot
ste kapitalisten en ze wensen 

dit kapitaal ook te doen op
brengen. 

Gezien ze erg bedreven zijn 
in financiële transakties en ze 
r^eds veel kopmannen hebben 
die de ladder des overvloeds 
beklommen hebben (zie Spaak, 
Simonnet. Machtens, Vanacker 
enz...) weten ze maar al te 
goed hoe ze dit geld moeten 
doen opbrengen. 

Ze zullen nu hypermarkten 
oprichten, want ze zijn hyper
kapitalisten geworden, om de 
zelfstandigen nog rapper uit te 
ro'eien. 

Ongetwijfeld hebhen ze al 
hun gepaste slogans gevonden 
voor ze aan deze hyperstoot 
heginnen. We kennen hun lied
je reeds : tegenover de arbei
der zal het zijn een overdre
ven zorg voor hun portemonai, 
de pree van de werkende 
vrouw 'en de .stoere arbeider, 
een verhoging van de koop
kracht van de arbeider enz... 

De supermarkten waren dat 
al een beetje, zullen ze toege
ven, maar de hypermarkten 
dat zal nog veel beter zijn 
voor de rode kameraden (in 
plaats van 10 miljoen winst 
zullen zij er 100 miljoen van 
maken). 

Maar hoe gaan ze dat versie
ren tegenover hun rechtstreek
se kameraden-slachtoffers, de 
Zelfstandige Arbeiders ? 

een Zelfstandige Arbeider. 
R.M, Blankenberge, 

Drukkingsgroep HALT. 

proficiat, jeugd ! 

Op 2 juli kwamen te Diks
muide weer tienduizenden Vla
mingen hun trouw aan hun 
land en volk bevestigen. 

Het was, volgens mij, goed 
gezien vanwege het hedevaart-
komitee de manifestatie van 
dit jaar in het teken van de 
jeugd te plaatsen ; een jeugd 
di'e door vele volwassenen 
wordt afgebroken en verguisd, 
maar die de toekomst van 
Vlaanderen uitmaakt. Het is 
die jeugd die het testament van 
de IJzerdoden moet uitvoeren 
en waarmaken en het is die 
jeugd, die op 2 juli heeft aan
getoond dat ze ons vertrouwen 
waard is. 

De toespraak van Jaak Van-
de Meulebroucke was duide
lijk 'en hard genoeg opdat zijn 
woorden nog lang zouden na
klinken in de oren van Eys-
kens en de. 

Tijdens het sobere program
ma heb ik ook even moeten 
denken aan Jos Van Eynde die 
het steeds moeilijker krijgt om 
zijn pennevruchten bot te vie
ren op de rug van al wat 
Vlaams is. De overwegend jari
ge aanwezigen hebben overdui-
d'elijk laten zien dat ze de ver
nederingen niet langer zullen 
nemen. Het oorverdovend ap
plaus bij de oproep voor de oh-
toberbetoging schiep een posi
tieve hoop op sukses voor deze 

tnanifestatie, die het bewijs 
van Vlaamse macht zal inoeten 
leveren. 

2 juli was voor Vlaanderen 
niet alleen een jaarlijks Verug^ 
kerende hoogdag maar gaf ook, 
en dat is toch enorm belang
rijk, een positieve blik op de 
toekomst. Men kan niet anders 
dan de tienduizenden jongeren 
proficiat wensen. Zij hebben 
blijk gegeven van hun kordaat
heid ten bate van het Vlaamse 
volk. 

W.S., Molenstede. 

De redaktie draagt geen ver-
antwoerdelijkheid voor de in
houd der gepubliceerde lezers-
brieven. Ze behoudt zich het 
recht van keuze en inkortingr 
voor. Over de lezersbrievea 
wordt geen briefwisseling ge
voerd. 
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Hoe vaak werd er door woordvoerders van de Belgische Staatshehoudende Partij, de BSP, in 
het parlement en in de partijvers niet kwaadwillig geïnsinueerd dat de Volksunie een « fascis-
toïd'e » rechtse taaipartij is ? In zijn parlementaire vertegenwoordiging was het nooit reactionnair. 
Bij het einde van het parlementair jaar past het een overzicht te geven van VU-initiatieven met 
sociale inslag die door de BSP en haar dienares de CVP werden tegengehouden. 

Een politieke partij is-noch een politieke academie noch een wispelturige drukkingsgroep. Zon
der gezichtsverlies kan zij de stellingen die zij ingenomen heeft niet zonder moer verloochenen. 
Daar letten de tegenstrevers voldoende op 

Een politieke partij is gevoelg voor haar kiezers. Haar standpunten zijn dan ook bindend op 
half lange termijn. 

Hoe « spreekt » een partij ? Zij doet dit niet door vage memorandums. Zij verwoordt haar pro
gramma in haar kiesplatform, in haar congresbesluiten, in de tussenkomsten en vooral in de 
voorstellen van Wet van haar mandatarissen. Vooral in deze laatste moet zij concreet zijn, wil 
zij zich niet belachelijk maken. 

Het overzicht van de VU-wetsvoorstellen, alleen voor de jongste zittijd 1971-1972 is indruk
wekkend. 

Afgezien van de vele voorstellen tot het openbreken van het federalisme, tot verbetering van de 
taalwetgeving, tot verbetering van het lot van de kleine Duitse minderheid, tot het verstrekken 
van amnestie, was de Volksunie zonder twijfel de partij die de meest verstrekkende voorstellen 
deed op sociaal gebied, op economisch gebied, inzake ruimtelijke ordening en cultuurbevordering. 
De Volksunie heeft zich tegenover de « socialen » van BSP en CVP opgesteld als de meest sociale 
partij, ten bate van de vergeten groepen en het algemeen volkswelzijn. 

Het is niet mogelijk de ongeveer 75 sociaal-gerichte voorstellen op te sommen. 

De draagwijdte ervan mag wel bij dit einde-parlementair jaar worden in het licht gesteld. 

Voor dte arbeiders en hun oude dag 
werden o.m. voorstellen gedaan ten voordele van de mijnarbeiders, tot verbetering van de 
arbeidsbescherming, tot recht op vervroegd pensioen aan arbeiders in ruwe en ongezonde beroe
pen, tot verbetering van het pensioenstelsel van gemeentepersoneel en leerkrachten ; voorstel
len voor onze gastarbeiders ; een voorstel tot recht op part-time-werk voor vrouwen in overheids
dienst. 

Een aantal voorstellen hebben betrekking op de vermindering van de belastingsdruk op beschei
den inkomens. 

De zelfstandigen mogen van langsom meer beschouwd worden als een van de verwaarloosde 
groepen in onze samenleving ; zij leven geprangd tussen het grootkapitaal en de fiskus. Een 
aantal voorstellen hebben betrekking op hun pensioen en op hun ziekte- en invaliditeitsver
zekering. 

De uitgaven voor hoger onderwijs zouden in sommige gevallen aftrekbaar moeten zijn van de 
belastingen van grote gezinnen met bescheiden inkomen. 

Ten voordele'van de ouden van dagen en van de gehandicapten werden meerdere voorstellen 
gedaan m.b.t. toe te kennen voordelen, werkgelegenheid en betere huisvesting. 

Al deze sociale verbeteringen zouden in de lucht opgaan moest de Volksunie de moed niet 
opbrengen tevens voor te stellen van waar het geld moet komen. Van daar voorstellen van wet 
tegen speculatieve inkomsten en tot beperking van de inkomsten van beheerders van sommige 
vennootschappen. De parlementsleden moeten het voorbeeld geven : een voorstel tot declaratie 
van alle inkomens die zij ten koste van de schatkist optrekken. 

De Volksunie was de eerste partij om de aandacht te vragen voor de bescherming van het leef
milieu. Zij heeft haar standpunt bij herhaling geconcretiseerd in sluitende voorstellen en haar 
mandatarissen hebben meerdere « akties in het veld » ter hand genomen. 

•> • • • ' • " • ' 

Vooruitstrevende voorstellen werden ingediend om de grondspeculatite doelmatig af te remmea 
en de groene ruimten afdoende te beschermen. Het onsociaal speculatief groot grondbezit moet 
door een nationalist worden bestreden. Voor een Vlaams nationalist is dit dubbel het geval : 
de bescherming van Vlaams Brabant en het verzet tegen de « Triangle du Tres Grand Brv^elles • 
is minder een kwestie van taalwetgeving dan van grondbeleid en staatsmacht. 

Als partij van jonge mensen stelde de Volksunie o.m. voor : de verlaging van de kiesgerechtigde 
leeftijd, hogere studiebeurzen, demokratisering van het militair gedoe, een sociaal stelsel vaa 
voorhuwelijkssparen. 

In tegenstelling tot de verstarde Behoudsgezinde Staats Partijen (vnl. de conservatieve BSP) 
staat de Volksunie op het standpunt van een veryiieuwing en modernisering voor de Overheids
diensten. Enkele voorstellen hebben betrekking op deze noodwendigheid die door de traditionele 
partijen alleen met de lippen wordt erkend. Een voorstel tot depolitisering van de overheids
diensten staat op het getouw. De politisering van het sociaal dienstbetoon is een feit ; zolang 
deze toestand bestaat trachten de mandatarissen van de VU alle mensen te helpen, afgezien van 
de kleur van hun partijlidkaart. Er werd echter een voorstel gedaan tot oprichting van rijksin-
formatiecentra van sociaal dienstbetoon. 

Als democratische partij en « volks-beschermende partij » deed de Volksunie voorstellen tot de 
erkenning van het recht op demonstratie (een lex Nolsiana ?) ,de bescherming van het private 
leven, de verplichte inschrijving van de bloedgroep op de identiteitskaart, de vrijwaring van de 
politieke rechten van de leerkrachten vrij onderwijs. 

Op het gebied van de democratisering van de economie werden voorstellen gedaan tot controle 
op de overheidsvoordelen aan bedrijven en tot onderzoek naar de « dure electriteit ». Het partij
programma bevat immers de nationalisering van de energie-sector. 

De ontwikkelingshulp 'en de bescherming van alle verdrukte volkeren werden vooral in parlemen
taire tussenkomsten ter hand genomen. Voorts is er het voorstel tot controle op de wapenhandel. 

Op onderwijsgebied werden er dit jaar geen grote parlementaire veldslagen geleverd. Wij leven 
in de schaduw van de vernieuwing (?) van het schoolpakt. Het hoeft niet herhaald dat voor een 
Vlaams nationalist het onderwijs de samenhorigheid van de gemeenschap moet bevorderen en 
het aanmoedigen van alle talenten op het oog moet hebben. 

In de Cultuurraad hebben wij in feite niet veel meer dan het schrale initiatief inzake kunstbevor
dering, jeugd, volwassenenvorming en sport. De overgrote meerderheid van de voorstellen van 
decreet op dit gebied gaan uit van de Volksunie. 

Indien de traditionele partijen zich aan hun eigen afspraken houden zal dit onderdeel van het 
cultuurbeleid in de herfst aan bod moeten komen. Daar wordt dan ook in « Wij » op terug
gekomen. 

Uit dit vluchtig overzicht moge bhjken dat de Volksunie haar alternatieven in wetteksten weet 
te verwoorden. Soms wordt de grondgedachte ervan door de regering overgenomen nadat de 
Volksunie de Commissie-besprekingen wist te beheersen. 

Dit is dan het positieve regeringswerk van een nationale volkspartij m oppositie. 

m. van haegendoren 

senator. 

na een 100 - tol wetsvoorstellen 

de volksunie 

sociale partij 
n het 

parlement 
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ZO fopt men 
frederik 

In het tijdschrift « Res 
Publica » verscheen een sti'k 
van RUG-assistent Guido 
Provoost waarin wordt nage
gaan hoe de BRT (radio en 
TV) de verkiezingen van 7 
november 1971 versloe?. Uit 
zijn onderzoek bliikt over
duidelijk dat de BRT er niet 
voor terugschrikt de rege
ringspartijen een handje toe 

te steken terwijl de opposi
tie benadeeld wordt. Na de 
parleraentsontbinding werd 
een debat geprogrammeerd 
tussen eerste-minister Eys-
kens en minister Fayat ener
zijds en enkele journalisten 
anderziids (de journalist 
van « Wij » werd in extre
mis geweerd, naar men zegt 
op aandringen van Eyskens). 
Dit debat kwam op het 
scherm op maandag 27 sep
tember, onmiddellülj na het 
TV-nieuws, wat uiteraard 'n 
vrij hoge kijkdichtheid 

inschrijvingen aan de 
universitaire insfelNng 
antwerpen 

Aan de Universitaire Instelling Antwerpen (UIA) kun
nen voor 1972-1973 inschrijvingen genomen worden voor : 
het eerste licentiaat in de ^islcunde, de natuurkunde, de 
scheikunde, de scheikunde richting biochemie, de Ger
maanse filologie, de Romaanse filologie, de rechten, de 
politieke en sociale wetenschappen ; het eerste doctoraat 
in de geneeskunde ; de aggregatie van het hoger secun
dair onderwijs in de richtingen wiskunde, natuurkunde, 
scheikunde, Germaanse filologie, Romaanse filologie, po
litieke en sociale wetenschappen. 
Ieder student moet zich laten inschrijven én op de rol van 
de studenten én voor de kursussen, praktische oefeningen 
en werkzaamheden, behorende tot de studierichting van 
zijn keuze. Hij dient het inschrijvingsgeld te betalen bin
nen de acht dagen na zijn inschrijving bij middel van een 
storting of overschrijving op postrekening 8769.12 van de 
Universitaire Instelling Antwerpen, Frankrijklei 64, 2000 
Antwerpen. Een stortings- of overschrijvingsformulier 
wordt hem bij de inschrijving ter hand gesteld. Andere 
wijzen van betaling — o.m. in baar geld — worden niet 
aanvaard. 

De fakulteiten en departementen kunnen, onder de door 
hen bepaalde en door de raad van beheer goedgekeurde 
voorwaarden, een inschrijving voor vrije leergangen toe
staan. 

inschrijvingsmodaliteiten 

De inschrijvingen zullen geschieden op de zetel van de 
Universitaire Instelling Antwerpen, Frankrijklei 64 (5e 
verdieping), te 2000 Antwerpen. Voor zijn inschrijving 
meldt iedere student zich persoonlijk aan. 

Met het oog op de inschrijving moeten volgende stuk
ken voorgelegd worden : 
— Voor de Belgische studenten en de buitenlandse stu
denten uit de EEG-landen : identiteitsbewijs of paspoort; 
attest van gedane studies (de studenten die hun kandi
daatsexamen afgelegd hebben bij het Rijksuniversitair 
Centrum Antwerpen of bij de Universitaire Fakulteiten 
Sint-Ignatius te Antwerpen zijn hiervan vrijgesteld) ; 3 
recente pasfoto's. 
— Voor de buitenlandse studenten uit andere dan EEG-
landen : het door de Universitaire Instelling Antwerpen 
afgeleverde attest dat het recht op inschrijving verschaft. 
Dit attest dient tijdig aangevraagd te worden. Nadere 
informatie daaromtrent kan bij de Instelling worden ver
kregen (tel. 03/31.36.60, toestel 27) ; paspoort ; drie recen
te pasfoto's. 

tijdstip van de inschrijvingen 

De inschrijvingen hebben plaats : van 12 tot 31 juli in 
de voormiddag van 9 u. tot 11 u., van 15 tot 30 september 
in de voormiddag van 9 u. tot 11 u., van 1 oktober af met 
schriftelijke toelating van de vice-rektor en na advies 
van het betrokken departement. 

inschrijvingsgelden 
Inschrijving op de rol van de studenten : 100 fr. Ook de 

vrije kursisten moeten een inschrijving op de rol nemen. 
Inschrijving voor de kursussen, praktische oefeningen en 
werkzaamheden : één algemene inschrijving, met inbe
grip van die voor de praktische oefeningen en werkzaam
heden : 1500 fr. ; geaggregeerde voor het hoger voortgezet 
onderwijs, doctoraat : 500 fr. ; afzonderlijke kursussen ; 
150 fr. per kursus, met een maximum van 500 fr. 

In de inschrijvingsgelden voor de kursussen is de bij
drage voor het beoefenen van lichamelijke opvoeding en 
sport inbegrepen, alsook de premie voor verzekering te
gen ongevallen. 

Inschrijvingsgelden worden niet teruggestort. 

geneeskundig onderzoek 
Bij toepassing van de wettelijke voorschriften terzake 

worden de studenten, die een eerste inschrijving nemen, 
onderwerpen aan 'n geneeskundig onderzoek. Dat genees
kundig onderzoek wordt om de twee jaar hernieuwd, be
halve voor de studenten wetenschappen en geneeskunde, 
voor wie het ieder jaar plaatsvindt. 

De studenten die bovenstaande verplichting niet nako
men, worden niet tot de examens toegelaten. 

De konkrete uitvoeringsmodaliteiten van deze voor
schriften worden ad valvas bekendgemaakt. 

waarborgde. Wie dit pro
gramma zag weet dat het 'n 
elektorale one man show 
werd van de eerste-minister. 
Om de oppositiepartijen te 
paaien werd hen de zaterdag 
daarop ook een « Trefpunt » 
(journalisten - oppositiepjr-
tijen) gegund. Guido Pro
voost stipt daarbij terecht 
a in : « Opvallend is dat door 
de plaatsing van het debat 
op zaterdagnam'ddag de op
positiepartijen slechts een 
kiikdichtheid van 0,6 berei
ken waar de regeringspartij
en op maandagavond 28,1 of 
47 maal méér behaald-'n. 
Waarom werd dit debat niet 
getïlaatst op maandag 4 ok
tober ? Tja, waarom... 

« partij-
journalisten » 

In hetzelfde artikel van 
Provoost wordt ook melding 
gemaakt van het incidentje 
na de TV-paneeldiscussie op 
15 oktober 1971 (debat jour-
nalisten-politici). Piet Van 
Brabant van « Het Laatste 
Nieuws » liep na afloop van 
dit debat kwaad weg en zei 
dat het de laatste keer was 
geweest dat hij in die vorm 
aan TV-discussies zou deej-
nemen. Hij oordeelde name
lijk dat Paul Martens van 
« Wij » zich tijdens de dis
cussie te partijdig had op
gesteld. Sindsdien wil hij 
aan geen TV-debatten meer 
deelnemen in gezelschap van 
een « partij journalist » van 
« Wij ». Over de vorm waar
in dergelijke TV-discussies 
volgens de BRT moeten ver
lopen valt heel wat te zeg
gen, maar de reactie van Van 
Brabant doet toch wel wat 
hypocriet aan. Elkeen weet 
dat hij een « blauwe » is. Hij 
stond bij die verkiezing 
trouwens op een PVV-üist 
te Brussel, hoewel de BRT 
aan de deelnemende journa
listen uitdrukkelijk als voor
waarde had gesteld dat zij
zelf geen kandidaat zouden 
zijn. Wij hebben eerder de 
indruk dat Piet Van Bra
bant, die de VU moeilijk kan 
lijden, de gelegenheid dank
baar heeft aangegrepen om 
op dit terrein VU-vertegen-
woordigers van het scherm 
weg te helpen houden. Het 
moeten onderonsjes blijven 
van « onpartijdige » dag
blad-journalisten. En aange
zien de Volksunie niet over 
een « onpartijdig » dagblad 
beschikt zoals de PVV over 
« Het Laatste Nieuws »... 

socialistische 
business 

Het zal de middenstanders 
wel biezon^ler veel genoegen 
doen te vernemen dat de so
cialistische coöperatieven 
besloten hebben een reeks 
hypermarkten te gaan op
richten, ïu de experi
mentele fase zouden het er 
2 of 3 worden. Het benodigde 
kapitaal voor deze socialis
tische NV (200 miljoen) zal 
gestort worden door de ver. 
zekeringsmaatschappij « La 
Prévoyance Sociale », de 
spaarkas Codep en de 21 so
cialistische verbruikscoöpe-
raties. Vermelden wij nog 
dat de nieuwe NV voor haar 
beleggingen rekent op de 
overheidshulp en eventueel 
ook op staatskapitaal. Daar 
zullen de BSP-ministers in 
de regering dan wel voor 
zorgen met de welwillende 
instemming van hun CVP-
collega's die dan als compen
satie een « geste » ten voor
dele van « Welvaart » kun
nen vragen. 

bsp in het 
moeras 

Wie er geregeld « Links » 
op naleest kan merken hoe 
zwaar een aantal socialisti. 
sche Vlamingen gefrusteerd 
lopen. In zijn nummer van 
1 juli herinnert « Links » 
aan de formele verbintenis, 
door de BSP-top aangegaan, 
dat « de huidige halfslachti

ge dubbelhoofdige formule 
voor het voorzitterschap (Le-
burton, Van Eynde) in geen 
geval lan-rer zou worden aan
gehouden dan één ambtster
mijn van twee jaar. « In no
vember 1972 moet volgens 
« Links » dus opnieuw een 
vonrzitters'/erk'ezing plaa's 
hebben, maar de BSP-le'ding 
doet alsof haar neas bloedt. 
Tevens wordt herinnerd aan 
die andere formele afspraak 
nl. dat men zou terugkeren 
naar het enkelvoudig voor
zitterschap. Voor « Links » 
is het duidelijk dat de vol
gende voorzitter een Vla
ming moet zijn, na de jaren
lange Waalse hegemonie. 
Haar kandidaat is de Ant
werpse senator Willy Cale-
waerL De redakteurs van dit 
blad hebben hun buik vol 
van de « grijswijze mannen » 
die het in de BSP voor het 
zeggen hebben. Zij willen 
ook geen voorzitter(s) die 
« ouder dan 60 jaar, conser
vatief, loom, bekrompen » 
zijn, maar tippen op een jon
ge, dynamische openstaande 
Vlaamse figuur « die de par
tij weer uit het moeras kan 
halen ». Wij wensen hen veel 
sterkte. 

kostte in die jaren méér dan 
het dubbele (186.000 fr.) dan 
in Vlaanderen (92.000 fr.). 
Toch schreeuwen de Walen 
nog altijd van de daken dat 
zij door het « Vlaams impe
rialisme » verdrukt worden. 
Zij zullen dat nog lang blij
ven doen want hoe harder 
zij schreeuwen, des te meer 
mogen zij als « kalmeer
geld » verwachten van de 
centrale regering te Brussel. 

gebouwd 
zonder 
vergunning 

Te St. Denijs-Westrem, aan 
de uitrit van de E5-autoweg, 
staat sinds een paar weken 
een kraaknette houten wo
ning waarin een sekretariaat 
werd ondergebracht van de 
drukkingsgroep « HALT » 
(handel, ambacht, land- en 
tuinbouw). Het gebouwtje 
werd door de firma Eurofib 
in afspraak met « HALT » in 
enkele nachtelijke uren tijds 
opgetrokken zonder bouw
vergunning. De groep is van 

# 

VUJO 
VORMINCSWEEKEINDE 
• Deze aktiviteit is bedoeld voor de arrondissementele 

komiteeleden van de VUJO en voor de verantwoorde
lijken van de VUJO-kernen. 

# Het vormingsweekeinde heeft plaats te Woumen 
(volkshogeschool De Blankaart) van vrijdagavond 
1 september tot zondagnamiddag 3 september. Het 
weekeinde is als één geheel te zien. Hou deze data nu 
reeds vrij. 

• Maximum aantal logerende deelnemers : 35. Men kan 
nu reeds inschrijven, door opgave van personalia en 
functie in de VUJO aan het Dosfelinstituut : Tribune
straat, 14, 1000, Brussel. 

# Het programma wordt later meegedeeld. 

nonciature 
apostolique 

Op de Tervurenlaan, nr 72 
te Brussel is de Pauselijke 
Nunciatuur gevestigd. Aan 
de voorgevel prijkt het pau
selijke wapenschild en naast 
de ingangspoort staat op een 
grote koperen naamplaat te 
lezen « nonciature apostoli
que ». Een woordje Neder
lands is nergens te bespeu
ren. De nuntius is waar
schijnlijk nog iemand uit de 
tijd dat het « pour les fla-
mins la même chose » was. 
De doorluchtige deken van 
het Belgische diplomaten-
korps geeft daarmee een 
stichtend voorbeeld van 
« respekt » voor de taal van 
de meerderheid in dit land. 
Voor de taal van een volk 
dat in de voorbije eeuwen 
soms blijk gaf van een hond
se trouw aan de Opperpaap, 
en daarvoor vaak biezonder 
slecht beloond werd. 

het dubbele 
voor de waal 

Als een doodgewoon be
richtje drukten enkele 
Vlaamse kranten het ant
woord af van minister Si-
monet op een parlementaire 
vraag naar de kostprijs van 
een nieuwe arbeidsplr.j,ts in 
Vlaanderen en Wallonië. Uit 
dit antwoord blijkt dat de 
Staat, op grond van de gel
dende hulpverleningswetten 
van 1958 en i966, voor de ja
ren 1967-19':i in totaal bijna 
12 miljard uitgaf voor het 
creëren van 64.213 nieuwi, 
arbeidsplaatsen in Wallonië. 
In- diezelfde periode werden 
met een som van 11,2 mil
jard echter 121.110 nieuwe 
arbeidsplaatsen in Vlaande
ren in het leven geroepen. 
Met andere woorden : het tot 
stand brengen van 'n nieuwe 
arbeidsplaats in Wallonië 

oordeel dat dit mag te St. 
Denijs-Westrem aangezien 
de GB-Supermarkt op het 
grondgebied van deze ge
meente eveneens zonder wet
telijke bouwvergunning 
xverd opgetrokken en onge
stoord verder fungeert. 
« HALT » steekt het niet on
der stoelen of banken daar
mee een proces te willen te 
uitlokken. « Daarmee zal de 
publieke opinie des te dui
delijker kunnen zien dat er 
in ons land nog altijd met 
twee maten en twee gewich
ten wordt gemeten », aldus 
de organisatoren van de 
stunt. Hoeft het gezegd dat 
een aantal gezagsdragers be
hoorlijk verveeld zitten met 
de hele historie ? 

zuinige eyskens 
Het is ieder politiek waar

nemer opgevallen hoe zui
nig premier Eyskens met de 
informatie omspringt, veel 
zuiniger dan met zijn begro
tingen (waarvan de jongste 
uitgave, in voorbereiding, 'n 
gat zou vertonen van even
tjes 40 miljard...). Niet al
leen institutionaliseert hij 
het partijoverleg-achter-ge-
sloten-deuren, waardoor hij 
het parlement voor voldon
gen feiten stelt, maar hij 
onthoudt het parlement de 
informatie waarop 't krach
ten de wet recht heeft. Gie
rig met informatie en be
sluitvorming in het half
duister, twee zware zonden 
tegen de parlementaire de-
mokratie. En dan durft Eys
kens de open tv-debatten 
tussen ministers en partij
leiders in Nederland tot 
voorbeeld stellen. Zoals het 
met zijn Vlaamse geloofsbe-
belijdenissen verging zo 
vergaat het met zijn ge
loofsbelijdenissen in ue de-
mokratie : luister naar mijn 
(karige) woorden, zie niet 
naar mijn (duistere) daden. 
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open brief aan sovjetminister gromyko over 
de onderdrukking en het recht op zelfbeschikking van de volksminderheden 
in de sovjetunie en de satellietlanden 
mijnheer de minister. 

Vandaag op 11 juli,_ Vlaams-nationale 
hoogdag, bezoekt gij de historische 
Vlaamse stad Brugge. 

Als parlementairen van de Volksunie, 
Vlaams-nationale partij in het Belgisch 
parlement, richten wij ons tot U en tot 
de bestuurders van de Sovjet-Unie. 
Verifegenwoordigers van een volk dat 
zelf eeuwenlang onder vreemde over
heersing stond en nog steeds zijn vol
ledig zelfbeschikkingsrecht niet zag 
verwezenlijkt, is de basisopvatting van 
onze partij dat er geen echte vrede en 
coëxistentie kan bestaan zolang kleinere 
volkeren in hun voortbestaan en vrije 
ontplooiing ^hinderd worden door het 
imperialisme van machtiger naties. 

Daarom zijn wij volledig solidair met 
alle onderdrukte volkeren waar ook ter 
wereld. 

Met ontroering en verontwaardiging 
hebben wij de jongste tijd een aantal 
gebeurtenissen in de Sovjetunie meege-
Volgd die bewijzen dat de oude russifi
cering spolitiek van de Tsaren en van 
het Stalinregime ook nu nog wordt 
voortgezet. 

— Na de tragische zelfverbranding van 
de jonge arbeider Talanta in Kaunas 
(Litauen) was een andere jonge Litauer 

f '.idirka de spreekbuis van zijn volk als 
ij tot zijn rechters zegde : « In de Sta-

linperiode hebt gij mijn volk fisisch 
willen vernietigen. 50.000 Litauers wer
den gedood. 4Ó0.000 ged'eporteerd naar 
Siberië. Nu poogt men door assimile
ring en russificering de eigenheid van 
rnijn volk te vernietigen ». Deze taal 
'postte hem 10 jaar dwangarbeid en be
slagname van al zijn goederen. 

— In Letland zonden onlangs 17 voor
aanstaande kommunisten een brief naar 
de kommunistische partijen in het Wes
ten, waarbij ze aanklaagden dat het 
Leninisme gebruikt wordt als scherm 
voor het groot-Russisch chauvinisme. 
Ze protesteerden tegen de gedwongen 
ossimilatie en russificatie van de Bal
ten. 

— De eeuwenlange strijd van het 
Oekraünische volk voor zelfbeschikking 
wordt door een nieuwe zelfbewuste ge
neratie krachtig voortg'ezet. Ook hier 
heeft de Russische overheerser slechts 
het antwoord van alle staatsimperia-
listen. Verdachtmaking, vernedering, 
broodroof en gevangenis. In Kiev en 
Lvov werden tientallen schrijvers, in
tellectuelen en leerkrachten aangehou
den. Michael Osadchy, docent aan de 
universiteit van Lvov, zit opnieuw in 
de gevangenis. Valentin Moroz, Ivan 
Dziouba, Ivan Svitlychni, Nina Stroka-
taya en andere vooraanstaande intel
lectuelen delen hetzelfde lot. 

— Tragischer nog is het lot van kleine
re volkeren als de Krim-Tartaren en de 
Wolga-Duitsers die in blok werden ge
deporteerd en slechts recent terug in 
het ufereldnieuws zijn gekomen door 
hun spektakulair protest te Moskou te
gen de behandeling van hun volk. 

De voorbeelden zouden nog kunnen 
vermenigvuldigd worden. Ze tonen 
slechts aan hoe ver de huidige Sovjet-
heersers afstaan van de opvattingen 
van W.I. Lenin die in de diskussie over 
het zelfbeschikkingsrecht der volkeren 
duid*elijk de vrijheid van afscheiding 
voor de onderdrukte naties formuleerde 
en over het chauvinisme van de grote 
naties letterlijk het volgende zegde : 

{{Tegenover de kleine volkeren maken 
wij ons als grote natie doorheen de ge
schiedenis schuldig aan 'een oneindige 
opeenstapeling van geweld en loij be
drijven zelfs een aaneenschakeling van 
onrechtvaardigheden en kwellingen 
zonder er ons rekenschap van te gevenrt. 

Op het recente Kongres te Wenen 
van de Socialistische Internationale 
werd door de Letse socialist in balling
schap Kalnin de dubbelzinnigheid van 
de Westerse socialisten aangeklaagd 
met de woorden : « De Socialistische 
Internationale gebruikt bij de erken-

Precies op 11 juli bezocht de Russische minister van Buitenlandse Za
ken, Andrei Gromyko, de historische Vlaamse stad Brugge waar in 1302 
het volksverzet tegen de Franse onderdrukker begon. Van die gelegen
heid hebben Volksunieparlementsleden gebruik gemaakt om aan de h. 
Gromyko bijgaande open brief te overhandigen waarin recht op zelf
beschikking wordt geëist voor de onderdrukte minderheidsvolkeren in 
de Sovjet-Unie. Daarmee beklemtoont de Vlaams-nationale partij eens te 
meer haar solidariteit met alle verdrukte volkeren, waar ook ter werefiJ 
en welke ook het verdrukkende regime mag zijn. 

ning van de mensenrechten twee ver» 
scheidene maatstaven. Zoals zij zich 
inzet voor de vrijheid in Griekenland, 
Spanje ten Portugal moet zij zich ook 
voor de verdediging van de mensen
rechten en het zelfbeschikkingsrecht in 
het Sovjetgebied beijveren en daar alle 
vrijheidsbestrevingen minstens moreel 
ondersteunen ». 

Als Vlaamse volksnationalisVen willen 
wij ons aan zulke dubbelzinnigheid 
niet schuldig maken. De Volksunie trad 
op bij h'et Baskenproces te Burgos, na 
de bloedige zondag in Londonderry en 
was in ons land de eerste om de strijd 
van het Biafraanse en Bengaalse volk 
voor zelfbeschikking te steunen. 

Wij begroeten elke oprechte poging 
tot toenadering en coëxistentie, maar 
menen dat een duurzame vrede slechts 
het Q'evolg kan zijn van een totale er
kenning van de rechten der zwakken, 
ook van de kleinere volkeren. 

Over Uw hoofd heen, minister Gro
myko. wenden wij ons tot de heersers 
van de Sovjet-Unie die wel met de lip
pen de rechten van de volkeren van 
Vietnam en Zuid-Amenka behjd'en, 
maar door de Bresjnew-doctrine zich 
schuldig maken aan een hatelijk kolo
nialisme, binnenlands tegenover de ho
ger opgesomde oude kultuurvolkeren 
en buitenlands tegenover de verschil
lende landen van het Oostblok. 

Waar de Belgische autoriteitev. 
waarschijnlijk zedig zullen zioijc,>?'> 
over de Russische agressie in Praag 
1968, voortvloeiend uit die Bres)new-
doctrine, zal het Vlaamse volk als klei
ne natie dergelijke lijn in uw buiten
landse politiek steeds blijven aanklagen. 

Voor de Volksunie, 
Vlaams-nationale partij : 

M. Coppieters, s'enator 

G. Van In. senator 

M. Babyion,-kamerlid 

- i W. KuijperSi •kamerlid 

N. Maes, kamerlid 

L. Van Steenkiste, kamerlid. 
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wij in nederland 

financiële perikelen : het onderwijs krijgt de klappen 
(jeeveedee) Het recht om kollege te lopen aan een hogeschool of 

universiteit in Nederland kost van nu af vijf keer zoveel als voorh'een. 
Betaalde een student tot dusver 200 gulden per kollegejaar, voortaan is 
dat duizend gulden, wat overeenkomt met 14 duizend fr. Zo wil het de 
regering-Biesheuvel en daarin met name minister De Brauw die het 
departement van Ond'erwijs en Wetenschappen beheert. Die verhoging 
moet omtrent 40 miljoen gulden opbrengen, lüat dan weer een bescheiden 
bijdrage vormt tot oplossing van de enorme financiële perikelen waarmee 
de overheid te kampen heeft. 

Men zal begrijpen dat een zo forse verhoging niet zomaar zonder 
slag of stoot door de volksvertegenwoordiging aan de regering « cadeau » 
werd gedaan. Met name in de Eerste Kamer, de senaat dus, werd de afge
lopen week zware strijd geleverd, en pas na het dreigement van De Brauw 
dat de voltallige regering zou aftreden indien de verhoging niet werd 
goedgekeurd, werd het betreffende wetsontioerp — met een kleine meer
derheid — aangenomen. De Tweede Kamer had een week eerder onder 
veel gemopper haar fiat reeds aan de omstreden kwestie gegeven. 

kosteloos of niet ? 

Dat in de studentenwereld grote 
bezwaren leven tegen het dras
tisch verhoogde kollegegeld, is 
een voor de hand liggende zaak. 
Enerzijds begrijpt men wel dat 
een zekere verhoging onvermijde
lijk was, gezien het feit dat de 
oude prijs van tweehonderd gul
den de laatste jaren « achter
haald » was. Tweehonderd gul
dens in 1972 hebben als gevolg 
van de inflatie immers lang niet 
meer dezelfde waarde als even
veel guldens van bij voorbeeld 
vijf jaar geleden. Maar een ver
vijfvoudiging is toch wel een zeer 
bittere pil, zeker wanneer men in 
aanmerking neemt dat voor velen 
volledig gra1;is onderwijs het 
ideaal is. 

De diskussies in universitaire 
kringen en in de pers van de laat
ste maanden handelden inderdaad 
voortdurend over de vraag of het 
hoger onderwijs eigenlijk niet 

kosteloos diende te zijn. De op
vattingen hierover liepen sterk 
uiteen en men kon zelfs niet zeg
gen dat de scheidslijn links-rechts 
bepalend was voor het standpunt 
dat men innam. Zowel aan de lin
ker- als aan de rechterzijde vond 
men mensen die het erover eens 
waren dat de meeste hogeschool
studenten later goedbetaalde ba
nen krijgen en dat ze daarom best 
wat geld voor hun studie over 
dienden te hebben. Anderzijds 
werd gewezen op het feit dat de 
universiteit meer en meer (zij het 
in nog steeds te langzaam tempo) 
toegankelijk wordt voor jongeren 
uit de minder gegoede volksdelen 
en dat het niet aanging juist deze 
kategorie veel geld voor hun stu
die te laten betalen. 

Persoonlijk neigen we over 
naar de mening dat in principe 
alle onderwijs kosteloos moet zijn, 
maar verwezenlijking van deze 
doelstelling zien we slechts op 
zeer lange termijn. Men kan nu 

eenmaal niet de historische groei 
van onze maatschappij, met daar
in de funktie van het onderwijs, 
over het hoofd zien. En zeker in 
een tijd waarin de overheid toch 
al moeizaam de eindjes van het 
touw aan elkaar moet zien te kno
pen, kan niet ineens overgescha
keld worden naar een systeem van 
volstrekt gratis onderwijs. 

ook « studentenstop » 
Wel komen er nu kompensaties 

voor studenten uit de lagere in
komensklasse. Die werden al eer
der geschonken, maar daar zal nu 
uitbreiding aan worden gegeven. 
Tegelijk echter wordt het voor de 
zogeheten middengroepen weer 
lastiger gemaakt om aan de finan
ciële onderwijs-verplichtingen te 
voldoen. Pas over een jaar wil 
minister De Brauw met een plan 
komen om voor alle studerenden 
een geldelijke regeling te treffen. 
Zolang die er niet is, zal er zeker 
aan sommige universiteiten nog 
geprotesteerd worden. In het na
jaar mag men zich dan ook aan 
diverse akties verwachten, o.a. in 
Amsterdam en Nijmegen, waar 
men zich zeer fel tegen de ver
hoogde kollegegelden heeft ge
kant. 

Bij de kwestie van de studiefi
nanciering is deze maand ook nog 
een « studentenstop » gekomen. 
Deze geldt voor vijf studierichtin
gen : medicijnen, tandheelkunde, 
biologie, sociale aardrijkskunde en 
dierengeneeskunde. De maximum 
kapaciteit van deze richtingen is 
volstrekt ontoereilcend voor de 
gegadigden, en er is geen geld om 
die kapaciteit uit te breiden. Daar
om zullen alleen studenten wor
den toegelaten die gemiddeld 7% 

(op 10) als eindeksamencijfer m 
het middelbaar onderwijs haalden. 
De dan nog overblijvende plaat
sen zullen verloot worden onder 
degenen die het vereiste gemid
delde niet behaalden. 

Het is voor de eerste maal dat in 
Nederland een dergelijke studen
tenstop wordt ingevoerd, uiter
aard onder groot bezwaar van 
aankomende s t u d e n t e n maar 
evenzeer van universiteitsbestu
ren die zich in hun autonomie 
aangetast voelen. Minister De 
Brauw houdt echter ook in dit 
geval voet bij stuk. Hij beschouwt 
de « stop » als onderdeel van een 
totaal onderwijsplan dat in de 
komende jaren moet worden ver
wezenlijkt. 

schoolgeldheffing 

Tot dit plan hoort — tenslotte 
— ook een schoolgeldheffing voor 
het voortgezet en middelbaar on
derwijs. Hierover moet het parle
ment nog stemmen, waarschijn
lijk in het najaar. Er leven in de 
volksvertegenwoordiging n o g a l 
wat bezwaren tegen het betalen 
van schoolgeld in de leerplichtige 
leeftijd, dat is in Nederland tot de 
16 jaar. Maar ook in dit geval 
geldt helaas dat waar niets is, de 
keizer zijn recht verliest. 

Zo drukken Nederlands finan
ciële probleinen zwaar op het on
derwijs, in feite zwaarder dan op 
andere zaken omdat het over een 
gezamenlijk volksbelang en over 
de hele komende generatie gaat. 
Het begin van de zeventiger jaren 
zal dan ook ongetwijfeld als een 
sombere periode voor het onder
wijs in de geschiedenisboekjes 
komen te staan. 
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schimmige kulturele 
autonomie 

Tijdens de grondwetsherziening 
beweerde de regering dat de ge
meenschappen via de Itulturele 
autonomie over een grote zelfstan
digheid zouden beschikken. De fe
deralisten vreesden het tegendeel 
en hun vrees werd bewaarheid : 
de kulturele dotaties vormen 
slechts een mmiem onderdeel van 
de rijksbegroting, 8 miljard op 'n 
rijksbegroting van 300 miljard. 

Dit stelde kamerlid Raskin vast 
tijdens zijn tussenkomst in het 
debat over de kulturele dotaties. 
Om twee redenen zou de VU deze 
begroting niet goedkeuren nl. om
wille van de onjuiste verdeling 
v^n dje kredieten en omwille van 
de dubbelzinnigheid over de sa
menstelling der dotaties. Daarvan 
gaf de h Raskm diverse spreken
de voorbeelden. 

tijdelijke maatregelen 
voor ambtenaren 

Kamerlid Emiel Van Steenkiste 
be.spiak het wetsontwerp tot het 
treffen van maatregelen ten gun
ste van sommige ambtenaren van 
openbare diensten. De VU zou dit 
ontwerp goedkeuren daar 't spijts 
alles een sociaal karakter draagi 
De h. Van Steenkiste oefende niet
temin kritiek op de bestaande toe
standen uit o.m. de politisering 
van het overheid.^ambt o.a. dooi 
het misbruik van de tijdelijke be
noemingen. Hoe zal de aangekon
digde versoepeling gebeuren ? De
politisering zou reeds een grote 
stap vooruit zijn, een studie naar 
de behoeften, de examenrriteria. 
de benoemingen en bevorderinger; 
met daaruit het trekken der los?' 
sche konklusies zou nog beter d'y. 

verhoogde tv-
en radiotaksen 

Mevrouw Nelly Maes oefende 
tijdens de bespreking v.h. wets
ontwerp tor vei hoging van de ra
dio- en tv-taksen scherpe kritiek 
uit op deze verhoging. Op hel 
ogenblik dat radio en tv fel ge
gispt worden komt men — met 
niet steekhoudende argumenten 
— het parlement om goedkeuring 
van de radio- en tv-taksen vragen. 
Behalve steeds meer abonnees is 
er de fraude, die door de taksvei-
hoging in de hand zal gewerkt 
worden. Nelly Maes noemde de 
verhoging onverantwoord, niet 
minder dan 50 pet. Er zou boven
dien differentiëring moeten be

staan m het aanwenden van ds 
opbrengst, terwijl nu gelden van 
Vlaanderen naar Wallonië afvloei
en. Ten slotte betreurde ze de ver
werping van het amendement Van 
Geyt (tegemoetkoming aan men
sen met een klem inkomen). '<We 
keuren de indeksering goed even
als het reklameverbod, al zou over 
dit vraagstuk een groot debat moe
ten gehouden worden ». 

Nelly Maes diende nog een in-
terpellatieverzoek in over de ont
bossing van de Vloesberg. Onze 
enige vrouw m de Wetstraat blijft 
dus niet bij de pakken zitten. 

ptt 

In de openbare vergadering van 
de vaste kamerafdeling voor ver
keerswezen, posterijen, telegrafie 
en telefonie kwamen kamerleden 
Luv Vansteenkiste en dr. Goe-
mans tussenbeide. 

Eerstgenoemde stelde de diskri-
minatie aan de kaak inzake het 

aantal postbussen, ten nadele van 
Vlaanderen : 5,5 miljoen Vlamin
gen beschikken slechts over 6000 
postbussen, Wallonië met 3,2 mil
joen inwoners heeft er 8000 ! Kon-
kreet betekent dat, dat men m 
Vlaanderen tweemaal zoveel vijd 
nodig heeft om de briefwisseling 
te bestellen. Qua ambtenaren 
speelt deze wanverhouding uiter
aard m de zelfde richting. De ver
hoging der tarieven valt echter 
het zwaarst m Vlaanderen door de 
talrijker bevolking. 

Luc Vansteenkiste had het ver
der over de toelatingsexamens, de 
aanwervingen, de mechanisatie 
van de postchekdiensten, de taai
toestanden (zeer slecht) bij de 
post en bi] de postcheks. Deze 
moeilijkheden werden door het 
departement zelf m het leven ge
roepen. Daarom pleitte ons kamer
lid voor radiïcale taalkundige 
splitsing. 

Tot slot handelde hij over de 
grote ontstemming van het pu
bliek over de tarietverhogmgen, 
over de smdikale invloeden en 
over de verhoging van sommige 
vergoedingen. 

Dr. Goemans verdedigde zijn 
amendement . speciale telefoon!a-
neven voor meer dan 66 ' r gehan-
dikapten en handelde dan over de 
traagheid der post- en telefoon
diensten 

gezinsbelangen 

In de openbaie vergadering der 
vaste kamerafdeling Volksgezond
heid en Gezin sprak kamerlid Van 
Leemputteri in het kader van de 
begroting 1972 over de gezinsbe
langen, nog steeds kern en basis 
van onze samenleving. Het gezins
beleid is onvoldoende gekoördi-
neerd, het beleid zou ook regio
naal moeten gevoerd worden. In
zake gezinsplanning ziet spreker 
een oplossing in de aanpassing 
van de wetgeving op de contra
ceptiva Abortus noemde hij geen 
oplossing, wel een betere seksuele 
opvoeding. 

Deze openbare kommissieverga
dering werd voorgezeten door VU-
kamerlid dr. Anciaux. 

brutale brusselse politie 

Via een mondelinge vraag stel
de kamerlid Kuijpers het brutale 
optreden van de Brusselse politie 
tegen cameraman Wim Robbe-
rechts aan de kaak en drong hij 

aan op maatregelen om dergelijke 
brutali tei ten voortaan te voorko
men. Minister Van Elslande ver
kaarde zich machteoos doch kon
digde maatregelen tot een betere 
beroepsvorming van de Brusselse 
politie aan. 

In de Vlaamse provincies be
staan reeds lang politiescholen, al
leen niet in ia capitale, waarvan 
het stadsbestuur nu toch een 
« psychologische vorming » van 
de Hermandad aankondigt. 

overheveling 

Een wetsvoorstel van kamerlid 
Luk Vansteenkiste tot overheve
ling van een aantal taalgrensge
meenten naar Vlaamse provincies, 
werd m overweging genomen. Een 
tweede wetsvoorstel van hetzelfde 
kamerlid, tot verbetering van de 
opleiding van jonge vrachtauto
chauffeurs werd eveneens in over
weging genoemen. 

dendermonde 

Samen met zijn collega's uit de 
streek pleitte kamerlid Geerinck 
voor de erkenning van het gewest 
Dendermonde als ontwikkelings
gebied. Hij deed dat met 'n macht 
van overtuigende argumenten en 
oogstte algemeen applaus, wat te 
zelden gebeurt om het niet te ver
melden 

d'hoppe-vtoesberg 
ontzaveld 

Nelly Maes interpelleerde minis
ter De Saeg.er over de teloorgang 
van Vloesberg-d'Hoppe als toe-
ustische streek door de ontzave-
hng en vroeg, waarom de exploi
tatievergunning niet werd inge
trokken, of de toelating tot nivel
lering bestaat, hoe de schade zal 
hersteld worden, of de klassering 
van het landschap niet geboden 
is, of er verder bossen ontzaveld 
worden voor de aanleg van A9. 

Minister De Saeger verstrekte 
een uitvoerig antwoord, en beloof
de te zullen nagaan of de vereiste 
toelatingen wel gegeven werden 
en hoe de schade kan beperkt wor-
den Het was een positief ant
woord dat trouwens de interpel-
lante een dankwoord ingaf. 

Sluikreklame n.a.v. voetbalmatchen neemt on rus twekkende vormen aan. 
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ongunstige omstandigheden 

In een uitvoerige uiteenzetting 
voor de vaste afdeling van Volks
gezondheid en Gezin betreurde 
kamerlid Anciaux het feit dat de 
begroting van dit ministerie moet 
besproken worden als ze reeds 
voor de helft is opgebruikt, w^t 
hem niet belette kritische opmer
kingen en suggesties te maken. Zo 
hekelde hij de versnippering der 
diensten over diverse ministeries, 
pleitte voor een efficiënter huis
vesting der bejaarden en een bete
re integratie van deze kategorie, 
evenals van de gehandikapte be
jaarden waarvan de huidige toe
stand een echte schande is voor de 
welvaartstaat. De selektie bij de 
werving van gehandikapten achtte 
hij trouwens te negatief geïnspi
reerd. Kamerlid Anciaux handelde 
verder over de reglementering der 
beschutte werkplaatsen, de organi. 
satie der medische en para-medi
sche verenigingen, vroeg bij even
tuele invoering van een numerus 
clausus dat men eerst de vreemde 
studenten zou weren, pleitte voor 
een statuut van de para-medische 
beroepen, de herwaardering van 
de huisarts in het kader ook van 
de sociale geneeskunde en handel
de besluitend over het milieu
vraagstuk waarover zijn collega 
en partijgenote Nelly Maes uit
voeriger handelde. 

Ze besprak echter ook de funk-
fie van de vrouw in het sociaal-
ekonomisch proces, de huisvesting, 
het verkeer en zijn vaak moordda
dige gevolgen, pleitte voor een 
studie van nieuwe woonvormen, 
een ruimere en doeltreffender po
litiek van gezinsbegeleiding, enz. 

Voor de regeling van het leef
milieuvraagstuk is overleg met de 
buurlanden onontbeerlijk omdat 
de vervuiling niet aan staatsgren
zen is gebonden en zou vaak door 
gemeenschappelijk optreden kun
nen voorkomen worden. 

overhaastige behandeling 

Kamerlid Mattheyssens protes
teerde tegen de overhaastige be
handeling van het wetsontwerp 

i.z. wijzigingen van sommige be
palingen van het sociaal statuut 
der zelfstandigen en verdedigde 
twee amendementen : opvoering 
van het pensioen tot 90.000 fr. in 
de gezinnen en tot 72.000 fr. voor 
alleenstaanden, het tweede voor
ziet de volledige afschaffing van 
het onderzoek naar de bestaans
middelen van 1 juli 1972 af i.p.v. 
later zoals voorzien in het wets
ontwerp. Voor het eerste amende
ment verwees hij — tamelijk iro
nisch — naar de 1 mei-pleidooieu 
van de twee BSP-voorzitters... 

spoedvragen 

Kamerlid Nelly Maes blijkt wel 
een abonnee van minister De Sae-
ger te zijn wat het stellen van vra
gen betreft. Daags voor het reces 
ondervroeg ze hem nog over de 
werken aan de vlotsteiger te Ba
zel, waarop de minister welwil
lend en « naar vermogen » ant
woordde. Haar kollega dr. Goe-
mans ondervroeg de minister van 
Verkeer over de plannen in ver
band met de buurtspoorweg Brus
sel-Leerbeek en pleitte voor de op
schorting van de afschaffing tot 
1973. Ten slotte ondervroeg ka
merlid Kuijpers de staatssekreta-
ris van Huisvesting en Ruimtelij
ke Ordening over de sinds gerui
me tijd onafgewerkte blijvende 
15 woningen te Herent. 

En daarmee was de kous in de 
Kamer wat de VU betreft, afge
zien van de stemmingen, voor het 
reces af. 

langzame europese dood ? 

Dat de VU zich blind zou staren 
op de Vlaamse navel is een dood
doener die al lang niet meer op
gaat. Onze parlementaire frakties 
tellen ettelijke internationaal on

derlegde figuren waarvan senator 
Coppieters wel een der meest men
selijk bewogen is. Dat bleek uit 
zijn indrukwekkend betoog over 
« de langzame Europese dood » 
tijdens het debat over de begro
ting Buitenlandse Zaken, deels in
terpellatie, deels tussenkomst. Hij 
achtte de Europese instellingea 
van primordiaal belang en zei met 
kracht van argumenten ook waar
om. Senator Coppieters legde ook 
de nadruk op de noodzakelijkheid 
dat ook de kleine naties stem moe
ten hebben in de Europese orga
nisatie, net zoals hij de idee van 
een Europese confederatie ver
wierp en opteerde voor een Euro
pese bondsstaat. We moeten der
halve weten met welk inzicht en 
met welke Europese opvattingen 
minister Harmei naar de a.s. Eu
ropese top zal gaan. De VU zai 
geestdriftig de Europese verrui
ming steunde, op voorwaarde ech
ter dat zulks in volle demokrati-
sche klaarheid gebeurd, ook van 
Belgische zijde en niet in 'n sfeer 
van politieke onmacht tegenover 
een kapitalistische overmacht. 

diskriminatie en 
vervalste demokratie 

In een mondelinge vraag tot mi
nister Claes (Nat. Opvoeding) stel
de senator Jorissen de diskrimi
natie aan de kaak tussen universi
tair en niet-universitair onderwijs 
en in tweede, niet minder belang
rijke orde tussen Frans- en Ne-
derlandstaligen, onregelmatig 
want in tegenstrijd met de geest 
van de wet van 7 juli 1970. Minis
ter Claes stelde aanpassingen in 
uitzicht zoals hij er in uitzicht stel
de i.z. de Vlaamse peutertuinen te 
Brussel, tweede vraag waarmee 
onze vasthoudende senator Joris
sen hem aan het lijf zat. In die 
vraag had hij in het gebreke blij
ven gehekeld, waaraan de rege
ring zich in strijd met de wet i.z. 
het jaarlijks op te richten aantal 
Vlaamse peutertuinen schuldig 
maakt. 

In een derde vraag, deze keer tot 
de minister van Volksgezondljeid 
vestigde senator Jorissen de aan
dacht op het feit dat sinds meer 
dan een jaar acht betwiste COO-
verkiezingen aanhanging zijn bij 
de raad van State, waardoor de 

verkozen kommissies niet kunnen 
zetelen, wat op een vervalsing van 
de demokratie neerkomt. De mi
nister beloofde een kon. besluit te 
willen uitvaardigen om aan deze 
ergerlijke vertraging een einde te 
stellen. 

Unctad III 

beneden verwachtingen 

Senator De Bruyne mterpelleer-
de minister Harmei over de resul
taten van de derde UNCTAD-
konferentie, waarvan hij de ge
brekkige voorbereiding van Bel
gische zijde betreurde. De EEG 
bevredigde er evenmin. Hij pleitte 
voor een UNCTAD als bestendige 
organieke instelling en op de 
noodzaak voor ons land, op een 
nieuwe doelstelling aan te dringen 
nl. het aandeel bepalen van het 
nationaal inkomen in de ontwikke
lingssamenwerking. Tot slot som
de hij op welke terreinen UNC
TAD III in gebreke bleef : grond-
stoffenakkoord. schuldenlast, pro-
grammatie, enz. 

raak 

Senator Vandezande noemde 
zeer raak het wetsontwerp tot het 
nemen van tijdelijke maatregelen 
ten gunste van sommige ambtena
ren de gecamoufleerde regularise
ring van politieke benoemingen. 
Om sociale redenen zou de VU-
fraktie echter het ontwerp goed
keuren. 

hoofdlijnen van het plan... 
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De laatste tussenkomst voor het 
reces namens de VU in de Senaat 
hield Lode Claes om de onthou
ding van zijn fraktie te verant
woorden nopens het stemmen over 
dit ontwerp, dat 'zij 'wel ais we
tenschappelijk werkstuk waar
deert doch om diverse praktisch-
politieke redenen verwerpt. 

geen sociale geliikheid! 
Voor twee weken werd het 

wetsontwerp over het pensioen 
der zelfstandigen in de Senaat 
behandeld. Verleden week 
kwam het in de Kamer. Het 
ontwerp voorziet een gezins
pensioen van 60.000 fr. en 45.300 
fr. voor alleenstaanden en we
duwen, vanaf 1 juli 1972. Deze 
pensioenbedragen zullen gelei
delijk oplopen en op 1 januari 
1975 onderscheidenlijk 75.000 fr. 
en 60.000 fr. bereiken. Het on
derzoek naar de bestaansmidde-
ten zal geleidelijk worden af
geschaft om volledig op te hou
den te bestaan op 1 januari 1975. 
Deze regeling berust op de ver
menigvuldiging van het aantal 
Werkjaren na 1956 met een be
paald coëfficiënt. Hierdoor zul
len de zelfstandigen die voor 
1910 geboren zijn nooit enig 
pensioen kunnen trekken zon
der dit onderzoek. De bijdragen 
worden gevoelig verhoogd door 
het percentage, de drempels en 
de plafonds op te trekken voor 
alle sectoren van de rijksmaat-
schappelijke zekerheid, terwijl 
er maar in één sector, nl. in de-
Ze van de pensioenen, verhoog
de pensioenen, verhoogde uit
keringen zijn. 

Om het ontwerp te verbete
ren hebben wij amendementen 
Ingediend, waarbij op 1 juli 
1972 het onderzoek naar de be
staansmiddelen volledig wordt 
afgeschaft, en de pensioenbe
dragen worden opgetrokken tot 
90.000 fr. voor het gezin en 

72.000 fr, voor alleenstaanden 
en weduwen. Deze bedragen 
zouden van toepassing zijn 
vanaf het ogenblik dat de loon-
trekkenden diezelfde bedragen 
als minimumbedragen zouden 
uitgekeerd krijgen. 

In de verantwoording van de
ze amendementen hebben wij 
op drie vaststellingen gewe
zen : 

1. Volgens ernstige onderzoe
kingen is het levensminimum 
voor een alleenstaande 85.000 
fr., dus ca. 110.000 voor een ge
zin. De 60.000 fr. van het ont
werp zijn nauwelijks de helft 
hiervan, en dus duidelijk on
toereikend ; 

2. Er is een onmiskenbare so
ciale ongelijkheid tussen loon-
trekkenden en zelfstandigen. 
Op 1 januari 1973, of op een da
tum die dat tijdstip zo dicht 
mogelijk benadert, zal het mi
nimum gezinspensioen voor 
loontrekkenden 90.000 fr. be
dragen. De loontrekkenden zul
len dan ten minste 50 % méér 
pensioen trekken dan de zelf
standigen. Tegenover deze on
gelijke bedragen staan gelijke 
behoeften. Deze toestand is 
grondig asociaal en in strijd 
met de nationale solidariteit. 

3. De zelfstandigen zijn se
dert jaren sociaal achtergesteld. 
Sinds een begin werd gemaakt 
met de sociale wetgeving voor 
de zelfstandigen in 1956 tot en 
met de begroting van 1971, 
werd aan deze groep 30 miljard 

minder sociale toelagen door 
de Staat verleend, dan aan de 
loontrekkenden rekening hou
dend met de getalsterkte van 
de beide groepen. Dit is sociale 
discriminatie, en in strijd met 
de verdelende rechtvaardigheid 
waartoe elke Staat is gehouden. 

Bij de bespreking van onze 
amendementen hebben wij er
aan herinnerd dat zowel de 
CVP als de BSP zich herhaal
delijk voorstander hebben ver
klaard van de sociale gelijkheid 
tussen loontrekkenden en zelf
standigen. Wij hebben de 1ste 
meibelofte van de BSP, nl. 
spoedige invoering van een pen
sioen van 90.000 fr. voor allen, 
in herinnering gebracht. Ver
geefs. Zowel de CVP als de 
BSP hebben onze amendemen
ten verworpen die de belofte 
van deze partijen moeten waar 
maken. In een verklaring voor 
de eindstemming hebben wij 
deze inkonsekwentie aange
klaagd en de 1ste meibelofte, 
een belofte genoemd volgens 
het recept « morgen scheert 
men gratis ». 

De Volksunie die metterdaad 
een sociaal vooruitstrevende 
partij is, zet de strijd voort, 
voor een menswaardig bestaan 
voor alle bejaarden en voor al
len. 

r. mattheyssens, 

vo lksver tegenwoord iger 

De titel van dit stukje is 'n plagiaat. Hij werd overgenomen uit 
een kommentaar van de « Gazet van Antwerpen » over de hou
ding van de rode « leeuwen » tijdens het dehat van de Oost-
vlaams'e provincieraad over de oprichting van de Gewestelijke 
Ontwikkelings-Maatschappijen. (GOM's). 

Nadat de deputatie een provinciale GOM had voorgesteld 
hierbij slaafs gevolgd door de PVV, kwam VU-woordvoerder 
Oswald Van Ooteghem aan het woord. In een uitvoerig betoog 
verdedigde hij de oprichting van één enkele GOM voor heel 
Vlaanderen. Zijn argumenten waren de volgende : 
— Vlaanderen is (ook volgens buitenlandse ekonomisten) het 

ideaal patroon van een Europese regio. 
— De Vlaamse provincies zijn dat zeker niet. 
— De provinciale Vlaamse GOM's zullen zwak staan t.o.v. de éne 

Waalse GOM. 
— Voor het bedreigde Vlaams Brabant wordt de toestand nog 

benarder. 

de leeuwen zijn moe ! 
— De unitaristen die tegen de gewestvorming waren onder het 

voorvfendsél dat België te klein zou zijn om het in twee ekO' 
nomische regio's te splitsen, gooien nu plots alle bezioaren over 
boord en willen Vlaanderen, onder de leuze : « Verdeel en 
heers ! » in niet minder dan VIJF ekonomische onderdelen 
splitsen. 

— Alleen de grote, sterke ekonomische Europese-Vlaamse regio
van d<e Noordzee tot aan de Maas stelt Vlaanderens toekomst 
en welvaart veilig. 

De aanwezige journalisten en ambtenaren noemden de apa-
tische houding van de BSP beschamend. Waar het toch gaat om 
problemen die elke socialist zouden moeten aangrijpen, zat de 
BSP-fraktie stilzwijgend en gelaten in dte raadszaal. 

Oswald Van Ooteghem sprak over de oude konservatieve lei
ders van de staatsbehoudende partij ; over het gebrek aan 
inspraak van de basis ; hij las de resoluties van het BSP-kongres 
te Klemskerke voor en het standpunt van de Vlaamse interge-
westelijke van het ABVV : hij steld'e de vraag waarom de BSP 
nog partijkongressen houdt vermits zij toch geen rekening houdt 
met de resoluties. 

Er kwam geen antwoord, de moede rode leeuwen zwegen 
bedremmeld en een paar vakbondsekretarissen verlieten de zaal 
om aan de vernederende tuchtstemming niet te moeten deel' 
nemen. 

Aldus verloren te Gent, de oude socialistische burcht, op 22 
juni 1972 de rode leeuwen hun rode tong en hun rode kl ..auwen i, 

H.R. • 
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In het noorden van ntedertand liggen, als een snoer 
van kralen naast elkaar, als een gordel van voorpos
ten ter bescherming van het vasteland, een vijftal 
eilanden in de Noordzee. De Waddeneilanden met 
namen die ergens de herinnering oproepen van de 
stoere IJslandvaarders zoals Nederland die vroeger 
gekend heeft ; Texel, Vlieland, Terschelling, Ame
land, Schiermonnikoog. 

Omtrent dat hele Waddengebied is in Nederland 
wel enige deining ontstaan die er op wijst dat dit 
bijna unieke gebied wel uit velerlei oogpunten van 
enorm belang is voor onze Noorderburen. 

Men spreekt van inpoldering van het Waddenge
bied, men spreekt van een haveninplanting, men rea
geert tegen de dreigende vervuiling van het natuur* 
gebied dat de Wadden zijn; kortom men vreest dat 
het Waddengebied veel van zijn grote waarde als 
natuurgebied, als recreatieoord zal verliezen wan
neer ook daar €< de vooruitgang » zal toegeslagen 
hebben. En dat wil men beslist voorkomen. 

Want de Waddeneilanden zijn veel meer dan zo
maar een reeks eilanden. Elk van deze eilanden heeft 
een eigen aantrekkingskracht, een eigen charme 
waarmee het de toerist wil aanlokken en verwennen. 

Er is wel overal strand en duinen en polders : 
baden, zwemmen, luieren, wandelen, fietsen, paard
rijden, kamperen, vissen, zeilen enzomeer kan men 
op alle eilanden doen. Het klimaat is er zoals wij dat 
bij ons in Vlaanderen kennen : <f wisselvallig » maar 
met een bestendige zeewind die echter achter de 
duinen opgevangen wordt. Toch trekt de volksmond 
ook daar een lijn in het weer : een oud gezegde zegt 
immers « Als het om 10 uur 's morgens goed is, is 
het de hele dag goed » maar andersom is helaas ook 
«c volksmond «-waarheid. 

Een belangrijk toeristisch voordeel is echter wel 
de rust die op deze eilanden heerst. Goed : op Axel, 
Ameland en West-Terscheiiing begint het al tamelijk 
druk-toeristisch te worden maar daarentegen zijn 
Vlieland, Oost-Terschelling igff^hiermonnikoog nog 
zeer stil en rustig. ƒ 

& dichtbij 

We noemden de Waddeneilanden al een waar
achtig natuurgebied en welke echte toerist wil niet 
van^ die natuur genieten die we toch a{ zo weinig in 
voorraad hebben. Op al de eilanden van het Wad
dengebied is de natuur zeer mooi. Het is trouwens 
niet onverdiend dat de heer Mansholt, vice-voorzit-
ter van de Europese Commissie te Brussel aan het 
Waddengebied het motto « Test-case voor het Euro
pees natuurbehoud » heeft gegeven. De plantenrijk-
dom is er zeer groot terwijl er daarnaast zeer grote 
kolonies van diverse vogelsoorten leven en zich 
voortplanten. De broedterreinen op de verschillende 
eilanden zijn in de reservaten gelegen. Deskundigen 
geyen aan dat jaarlijks om en rond de 5 miljoen 
vogels door het Waddengebied trekken. Bijna 80 % 
van de klutenpopulatie van de ganse wereld broedt 

Tekst : Jan Vermuyten 
Foto's : Els Debrouwere 

op de WaddeneiMmiWrom maar enkele getallen te 
geven. 

Toeristisch bekeken bieden deze eilanden zeer 
veel aantrekkelijkheden en naast de algemene attrac
ties zijn er die welke aan ieder eiland eigen zijn. 

In Texel kent men jaarlijks de zgn. « Lammeren-
markt ». Van de eerste maandag na 15 mei hebben 
deze beroemde lammermarkten plaats in Den Burg 
en dat gedurende zes maandagen. 

In Terschelling bestaat een grote jachthaven zodat 
zeilen aldaar een geliefkoosde sport is. Daarnaast 
kent men er als typische attractie het « zeemanshand-
werk » : vlechten van manden, matten en ander 
koordewerk. 

Ameland kent zijn typische tocht per huifkar langs 
het strand en het <f waddelopen » van Ameland naar 
Schiermonnikoog is een attractie op zichzelf alhoe
wel voorbehouden aan ervaren wandelaars. Onder 
leiding van een gids gaat het gedurende 4 a 5 uren 
voor enkele kilometers doorheen de wadden van het 
ene naar het andere eiland. 

Een pluspunt voor Schiermonnikoog is dat auto's 
of bromfietsen niet zijn toegelaten in de stadscentra 
noch in de bossen. Bijzondere parkeerplaatsen moe
ten dit verkeer opvangen. 

Bijzonder typisch voor Ameland is het feit dat alle 
hufzen in de zgn. « Commandeurshuisstiji » moeten 
gebouwd worden. Dat geldt trouwens ook voor alle 
nieuwbouw : men moet die eigen stijl blijven 
gebruiken. (Zie de huisfoto hiernaast). 

En een zeer bijzondere attractie is eveneens de 
tocht met de kotter. Mee op garnaaivangst gaan en 
zelf de gevangen garnaal pellen. Voor 5 gulden per 
persoon gedurende twee uren. Maar ook garnaal-
pellen moet geleerd worden. Tocti is het de ervaring 
waard. 

Het Waddengebied is niet zo erg ver van ons ver
wijderd. Op een goeie halve dag kunnen die drie
honderd kilometer overbrugd worden. De verbiijfs-
prijzen zijn normaal-redelijk zodat gezinsvakantie 
met jonge kinderen mogelijk wordt. Voor de automo-
biltsten geen problemen : er zijn voldoende garages 
en benzinestations. Maar o laat de wagen toch tijdig 
terzijde staan. 
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Ĥ • 1 
• • • MM 
•JU 
LU u 

opgave nr 25 
horizontaal : 
1) Lied van Boudewun De Groot - Ver
zameling wassen beelden — 2} Pus -
Schaakstuk - Muzieknoot ~ Twee k l i n 
kers - Oostvlaamse gemeente. — 3) 
Himoloyaland - Noord-Oost-Indiè - Huis
dier - Frans zout — 4) Turks mi l i ta i r 
keurkorps - Gemeente nabii Leuven — 
5) Koningszetel - Thans - Ten laatste -
Grondsoort — 6) Parelproducent - J on-
gensnaam " Speer - Vader — 7) Gewes 
te l i jke ekonomische raad - Fries water -
Anagram van « Toen » - Lidwoord -
Geti j ~ 8) Vogel - Franse stad — 9) 
Twee kl inkers - Twee medeklinkers — 
10) Schotse rok - Zweedse meisiesnaam 
- A fdruk — 11) Verleidster - Dr inke
broer - Gentse universiteit — 12) 
Laatstleden - Muziekgenre — 13) Hoort 
bi) Wezembeek - Maal - Russische bal 
lerina — 14) Bevelhebber ter zee -
Soort spin - Naamloze vennootschap — 
15) Slim boerke - Engelse regen - Roem 
.— 16) Twee medeklinkers ~ Eerste en 
laatste letter ~ Middelnederlondse vorm 
van « SCHOON « - Ingenieur - Speel
tu in voor Oosterse mannen — 17) Frans 
voegwoord - Kippenprodukt - Ploot tus
sen buik en been ~ Frans lidwoord — 
18) Grote vrucht - Zeelekkermi — 19) 
Geur - Fries water - Spaanse rivier — 
20) Korte pMp - Metaal , 

vert ikaal : 

1) Voorzetsel - Themo van de 45e IJzer
bedevaart (3 woorden) — 2) Vulkaan -
Dat van Colombus was wereldberoemd -
leder, elk - I tal ioans dichter — 3) 
Krochtige stem - Grootmoe Anagram 
van a UUR » — 4) Anagram van «PIE-
TER» - Stad met scheve toren - Tel
woord — 5) Grieks pol i t ikus - Boom -
Anagram van « POR » - Inwoner van 
Zeeuws-Vlaanderen — 6) Anagram van 
a SLOT ï - Muziekinstrument - Engels 
oor - Kul tuur indiaan. — 7) Eerwaarde 
pater - Anagram van « JEN » - West-
vtaamse gemeente - Stroom — 8) Eén 
van de drie schepen van Cdombus -
Vlaggestok - Li j f — 9) Woede - Voeg
woord - GIS - Frans nummer — 10) 
Vers, met oud - Stok Roem — 11) 
Voorzetsel - Dubbele medeklinker - En 
andere - Duitse stroom — 12) Vogel 

- Vermomming - Oostvlaamse gemeente 
- Ezelgeluid — 13) Bloot - Genotmid 
del - Kiezel — 14) Deel van een breuk 
- Gerookte vis - Mast — 15) Italiaanse 
stroom - Muzieknoot - Twee klinkers -
Amerikaans kind — 16) Onderdek -
Voor Olga - Kledingstuk — 17) Dub
bele kl inker - Franse stroom - Lui te
nant - V lak temaat . — Ï8) Muz iek in
strument - Drietal - Daar - Boom — 
19) Kmd - Eetinstrument - Sov)ct-Unie 
- Verenigde Naties - Sprookjesfiguur — 
20) Gedenkwaardig - Zwaartemeter 

\ ^ 
Vlamingen, 

vraag GRATIS ADVIES 
voor uw hypotheek

leningen (1e en 2e r.) 
uw bouwgrondkredieten 

aan de 

HYPOTHEEKMAATSCHAPPIJ 

UNITAS n.v. 
neem konfakt met ons 1 

Kortri jkse Steenweg 304 
9000 GENT - Tel. 09/22.88.33 

van 9 to l 18 u. ('s zat. geslot.) 
Agenten en makelaars 

ÖPFOkT - BTKNCILWERK • POTOKOMJ 
( N K A 

T u m h o u t s e b a a n 406 - B o r g e r t i o u t 
m . o3.ss.7aoo 

WALTIR ROLANO 

idK ttMiiftiiiiliiii 
MKmTKA«.T H, Atrrvnnm 

(Let op het huimummer !) 
Wi»i»« KMO 

Ai-LH «LAZm 
A U I MONTUREN 

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

NINOVE 
Beverstraat 24-26 

Tel. (054) 331.05 

AALST 
Langa Zoulstr. 30, 29-33, 36-38 

Tel. (053) 240.60 

KINDERARTIKEIEN : plooi- en wandelwagens - bedjet on wiegen -
stoelen en looprekken - schommels - kamerversleringen - wastafels 

en waskussans - k inderk led ing , 

SPORTARTIKELEN : al ler lei - turnkledij - rulterulfrustingen . plng-
3ong tafels - badk led ing en alle toebehoorten • rol- en Ijsschaatsen -

kampingartikelen - turngerel. 

SPEELGOED : u i tgebreide keus in merkartikelen : autobanen - elektr. 
treinen der beste merken - auto's - go-carts - trakteren - poppen -
poppenwagens en -wiegjes - burelen . lessenaars - borden - fiets
jes - alle gezelschapsspelen - alle soorten mekanleken - schooltas

sen . borden - tuinmeubelen - tulntchommels. 

— ZEER VOORDELIGE PRIJZEN — 

ONZE SCHOOL ? 
Al£ 

ERASMUS 
NATUURLIJK ! 
Pluralistisch, volksnationaai 
onderwijs ! 
Talen - boekhouding - steno - daktylo 
sekretariaat - journaiistiek - etalage 
verkoop - hostessen - mannequins -
wegcode - rijlessen (door de Staat er
kend) 

Lange Ridderstraat 36 - 2800 MECHEL£t>4 
Bondgenotenlaan 84 - 3000 LEUVEN 
Priester Daensplein 2 - 9300 AALST 
Gulden Vlieslaan 26 - 8000 BRUGGE 
Thonissenlaan 23 - 3500 HASSELT 
Sint Jorisstraat 33 - 8500 KORTRIJK 

Dries BOGAERT | 
ïemeen Direkteur van de 1 

ERASMUSSCHOLEN 1 

•B 1 9 ^ 

Tel. 
Tol. 
Tel. 
Tel. 
Tel. 
Tel. 

Begijnenvest 99 - ANTWERPEN Te!. (03)33.60.58 

^ 
^ 

tLk.\ 
I^HI^M •BIHH 
(015)173.68 
(016)224.85 
(053)284.55 
(050)372.75 
(011)237.12 
(056)159.18 
en 30.01.80 

E N I G I N DE N E D E R L A N D E N 

V O O R B E E L D : 2 KOSTUUMS KOPEN - 1 KOSTUUM BETALEN 

KEUS TUSSEN 5.000 KOSTUUMS 
— 1 Damesmantel kopen, 1 kleedje in prijs begrepen 
— 2 kleden kopen, 1 kleed betalen 
— Bij aankoop van 1 vest in leder of dalm eteeds 1 broek in prijs 

begrepen .,, j . 
— Tröuwkleed kopen -l- kado van de flrtuMi + feeetkleed als 

trouwgesehenk. 
Al onze artikelen kunnen STEEDS AFZONOEftLIJK BEKO
MEN worden 

Magazijnen open ledere dag van 9 tot 20 u> 
Gesloten op zondag van 12 u. tot maandag 13 u. WIK Tura gel(le«d bij 

liel liuis STANDING 

^mm DENDERMONDSESTEENWEG, 2 7 6 

WIST Tel.l)53/mi3 

H U W E L I J K S R E I Z E N £=j. 

ONZE spec ia l i te i t 

•k uitgezochte hotels 

•k steeds de beste verbindingen voor vlieg
tuig- of treinreizen 

-k gedetailleerde reisbeschrijving 

k een verrassing, U aangeboden in het hotel ^^S^^ 

k zeer interessante voorwaarden ({Mn\i 

Vraag de KOSTELOZE hrosjure, met meer dan honderd X ^ ' 3 r 
voorstellen. ^ * ~ * ^ 

Z A K E N R E I Z E N 
k officiële tarieven voor reizen per 

vliegtuig - trein - boot 

k hotelbespreking 

k vlugge bediening 

"A" ook reizen per privévliegtuig 

•k inrichten van seminaries 

k uitstekende relaties in binnen- en buiten
land 

Onze speciale afdeling « ZAKENREIZEN » verwacht U ! 

Alle inlichtingen op het V.T.B.-sekretariaat, St.-Jakohs-
markt 45-47, Antwerpen. 
Tel 03/31.36.15 en in al de V.T.B.-kantoren. 

2000 ANTWERPEN - ST-JACOBStMARKT 45-47 — TEL. (03)31.09.95 
9300 Aalst, Kerl<straat 12 - Tel. (053)717.27 — 8000 Brugge, Woltestraat 28 - Tel. (050)364.43 — 1000 Brussel, Em. Jacqmainlaan 126 -
Tel. (02)18.55.55 - 17.83.61 — 3600 Genie, Stationsstraat 51 - Tel. (01 1)563.10 — 9000 Gent, Kalandenberg 7 - Tel. (09)23.60.21 — 
3500 Hasselt, Demerstraat 60-62 - Tel. (011)235.70 — 8500 Kortrijl<, St-Jorisstraat 33 - Tel. (056)235.15 — 3000 Leuven, Bondgenotenlaan 102, 
Tei. (016)267.20 — 2800 Mecheien, O.L. Vrouw/straat 34 - Tel. (015)4 20.09 — 8400 Oostende, Kerkstraat 14 - Tel. (059)783.61 — 8800 Roe-
selare, St-Michielsstraat 7 - Tel. (051)223.63 — 2700 St-Niklaas, Stationsstraat 18 - Tel. (03)76.38.95 — 2300 Turnhout, Herentalsestraat 3 -
Tel. (014)428.40 — 1800 Vilvoorde, Heldenplein 22 - Tel. (02)51.17.15 

http://o3.ss.7aoo
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Waar haal je het, waar haal je het ? Inspiratie is een vreemd ding en het overvalt je op de meest 
onverwachte ogenblikken in je leven. Zoals tandpijn op een feestdag, als een bliksemschicht op 
«en snikhete dag. Zo is het blijkbaar ook gegaan met de .schilder op onze foto. De inspiratie 
kwam en onze vriend, toen hij een dagje aan de kust doorbracht, zat er mee. Zee, strand, badende 
mensen maar de dwanggeest inspiratie zei dat het anders moest en hij schilderde . het gekende 
kapelletje van Küssnacht (Astrid). De zonnige zeekleuren werden diepe Vierwoudenstedenmeer-
kleuren. Inspiratie komt inderdaad zo onverwacht als tandpijn... 

reprodukties als reisgids 
De klinkende topnamen van musea als het Louvre, het Prado, 

of het British Museum, zullen weer vele toeristen op hun reizen 
aanti-ekken voor een wandeling door cite kunstgeschiedenis. 

Geleid door deskundige gidsen zullen zij hun bewondering de 
vrije loop kunnen laten terwijl zi] voorbij schuiven langs deze 
ongenaakbare schatten die in het buitenland loel opgestapeld 
lijken. Immers alle vertrouwde namen die Vlaanderens roem uit
maken vindt men ook daar ten ov'ervloede terug, en soms geeft 
het het gevoel dat men in het buitenland het rijke kunstverleden 
van Vlaanderen moet ontdekken. 

Juist is dit ook weer niet doch het is wel zo dat de musea in 
eigen land, voor velen totaal onbekend zijn. Men gaat naar het 
Prado om een Bosch te zien en zowel in Gent, in Brugge als in 
Doornik kan men ter prachtige werken zien. Het museumbezoek 
in eigen land is nog steeds een buitenbeentje waar weinigen in de 
vrije dagen tijd voor overhouden. Grotendeels speelt de onbe
kendheid en de drempelvrees hierbij een rol en daarom moet 
dan ook alles in het werk gesteld worden om dit tte verhelpen. 

Om iedereen zonder onderscheid de kans te gunnen de musea 
in eigen land te ontdekken en de kunst te leren waarderen werd 
zowat 10 oaar terug dte uitgave Openbaar Kunstbezit in samenwer
king met de BRT en de Kultuurraad voor Vlaand'zren gereali
seerd. Sindsdien is er onbetwistbaar wat gaan veranderen in het 
museumbezoek. 

Tot op heden bracht Openbaar Kunstbezit reeds 280 kleuren-
reprodukties uit van kunstwerken uit onze openbare verzame
lingen en dit is beslist een grote bijdrage tot de bektendma/cing 
geweest als als men bedenkt dat jaarlijks 30.000 abonnees het 
bekende kunstalbum met 28 kleurenreprodukiies ontvangen. 
Daarnaast zijn er nog de vele toevallige tv-kijkers en radioluis
teraars die door de programma's van Openbaar Kunstbezit kennis 
maken met de kunstto>erken. 

En toch spijts deze intense voorlichtingsactie over onze musea 
door Openbaar Kunstbezit stellen wij vast dat velen wel de naam 
« Openbaar Kunstbezit » kennen, doch met de uitgave helemaal 
met vertrouiöd zijn. Het prachtige album « Openbaar Kunstbe
zit » dat dit jaar 40 kleurenreprodukties bevat met toelichtende 
feksten kost met inbegrip van de rood-linnen opbergband slechts 
275 fr. te storten op prk. 999.20 van Openbaar Kunstbezit te 
Antwerpen. 

Deze uitgave is niet alleen een fascinerend kijkboek, het inspi
reert bovendien, dank zij de gratis bijbehorende museumkaart 
tot boeiende weekendtochten met museumbezoek in Nederland 
en Vlaand>eren, 

De reprodukties wijzen u de w^g naar de originele kunstwer
ken en aldus is Openbaar Kunstbezit ook een originele vakantie
gids tijdens uw zoektochten door onze musea. 

Japanse lileraluur van nu 
De Japanse literatuur van de 

laatste jaren is op een nogal wei
nig literaire wijze in het nieuws 
gekomen — ook bij de minder-li-
terair-belangstellenden — door 
twee tragische zelfmoorden : die 
van Yokio Mishima (eigenlijk : 
Hiraoka Kimitake) op 25 novem
ber 1970, en die van zijn vriend 
en leermeester, Nobelprijs voor 
letterkunde, Yasanuri Kawabata 
vóór enkele maanden. 

KAWABATA 

Van Kawabata verschenen er, 
vooral na zijn Nobelprijs, ver
scheidene vertalingen in het Ne
derlands. Kawabata, die Engels 
en Japanse literatuur gestudeerd 
had, trachtte aanvankelijk de mo
derne Europese stromingen (ex
pressionisme, kubisme) met de 
geest van de Haikoe-dichters te 
verenigen. Het waren echter voor
al de Japanse klassiekers, die hem 
het sterkts zouden aanspreken. In 
zijn romans worden een intensie
ve aanvoeling van de vrouwelijke 
ziel verbonden met een haast ro
mantische weergave, een gedis-
tancieerde waarneming van de 
realiteiten. Dit verleent zijn ver
halen dit poëtisch patina, dat een 
diep invoelen in het specifiek-
eigene van zijn omgeving verbindt 
met een universeel-verstaanbare 
uitdrukking. 

MISHIMA 

Yukio Mishima vertoonde een 
kreativiteit en een talent van gro
te verscheidenheid : de politieke 
satire, de tijdskritiek, het auto
biografische, het erotische, het 
drama en de komedie, film en het 
door hem vernieuwde No-spel, 
naast talrijke essays. Mishima 
was leerling aan een school voor 
de jonge Japanse adel en studeer
de daarna rechtswetenschappen. 
Met uitzonderlijke wilskracht 
overwon hij zijn zwak gestel, werd 
atleet en filmakteur en keerde 
zich na aanvankelijk links-revolu-
tionaire simpatieën naar een re
volutionair nationalisme dat de 
naoorlogse burgelijke demokratie 
afwees en van een imperiaal, 
heldfhaftig Japan droomde. Kan

didaat voor de Nobelprijs, pleeg-
Mishimara harakiri in de beken
de omstandigheden. Met de jonge 
volgelingen, die hij in een privé-
militie verzameld had, drong hij 
op 25 november 1970 het hoofd
kwartier der westelijke Japanse 
strijdkrachten binnen en sprak 
er de officieren toe, hen tot een 
staatsgreep oproepend. Toen hij 
niet gevolgd werd pleegde hij op 
oud-Japanse, traditionele wijze 
zelfmoord. Zijn uitzonderlijke 
persoonlijkheid openbaart zich 
ook in zijn werk dat naast een 
grote traditie-verbondenheid en 
een eerbied voor het eigene, een 
moderniteit bezit die het voor de 
westerse lezer toegankelijk 
maakt. Werk van hem verscheen 
m vertaling in vele Europese ta
len, ook in het Nederlands, o.m. 
zijn « Zes moderne No-spelen », 
« Na het Banket », « Bekentenis
sen van een masker », « Het gou
den paviljoen »... 

Vanaf 1969 verschenen de eer
ste delen van zijn tetralogie « Ho-
jo no Umi » (Vruchtbare zee) en 
« Homba » (Het galopperend 
paard). De twee andere delen ver
schenen posthuum. 

TANIZAKI 

Een derde, m Europa goed be
kende naam uit de moderne Ja
panse literatuur is die van Juni
chiro Tanizaki. Ook îijn werk 
verscheen — althans gedeeltelijk 
— in Nederlandse vertaling. Tani
zaki heeft in de meeste van zijn 
werken het fenomeen van de feti-
chistische liefde weergegeven, of
wel de liefde van een oudere man 
voor 'n jongere vrouw. In « Chijin 
no ai » — waarvan bij ons weten 
geen Nederlandse vertaling be
staat maar dat in de Rororo-reeks 
in Duitse vertaling verscheen on
der de titel « Naomi oder eine 
unersattliche Liebe » - wordt iet 
processus van de geleidelijke 
slaafse onderwerping van een iong 
ingenieur aan een kapricieus en 
boosaardig jong meisje dat hem 
volledig aan haar grillen onder
werpt, geschilderd met psycholo
gische scherpte. « Naomo » be
hoort tot het beste van Tanizakis 
werk en daarmee ook tot het be
langrijkste der moderne Japanse 
literatuur. 

SHUSAKU 

Een gans andere geestelijke po
sitie neemt de in 1923 geboren Ên-
do Shusaku in. De auteur, die o.m. 
in Frankrijk studeerde en zich tot 
het katolicisme bekeerde, schreef 
verscheidene romans die de oost-
west-tematiek behandelen. Zopas 
verscheen een Nederlandse verta
ling van zijn roman «Chimmoku » 
onder de titel « Stilte » bij de uit
geverij Orion, Brugge. Shusakus 
boek is gesitueerd in de periode 
der kristenenvervolging in Japan, 
in de 17e eeuw. Het verhaal be
gint met de brieven van een fik-
tieve priesterfiguur, Rodrigues. 
die vanuit Macao in Japan landt 
om de bedreigde kristenen-ge-
meenschap bij te staan. Hij wordt 
verklikt en gevangengenomen. 
Ferreire, een afvallig priester, 
tracht hem het nutteloze van zijn 
tegenstand — en het nadeel ervan 
voor de andere kristenen — te 
doen inzien. Hij zal bezwijken 
voor de folteringen en intimida
ties. Het geval is gebaseerd op 
historische gegevens, maar de per-
sonnages zelf zijn fiktief. De au
teur wil er de nadruk op leggen 
hoe de priesters, niettegenstaande 
hun zwakheden, in feite trouw ge
bleven zijn : dit blijkt o.m. uit een 

gebed van de priestsfi»: «-mijn ge
loof in u is heel anders dan het 
vroeger was, maar toch blijf ik 
u beminnen... ». 

De auteur heeft ook hier, als in 
zijn ander werk, de tegenstelling 
oost-west niet verbloemd, fïë" te
genstelling tussen het Japans pan-
teisme en het kristelijk monote-
isme, een kristendom dat toch 
spijts alles de basis blijft der wes
terse kuituur. Deze basis ont
breekt zelfs in 'n technisch op wes
terse leest geschoeid Japan. Hier 
zien wij tevens de logenstraffing 
van een — marxistisch-geïnspi-
reerde — konvergentieteorie, die 
meent dat ekonomische en tech
nische gelijkschakeling ook de 
geesten zal gelijkschakelen. Gra
ham (Greene zei over dit boek dat 
het de beste Japanse roman was 
die hij ooit las. Verscheidene ver
talingen en de verfilming ervan 
bewezen in ieder geval zijn be
langrijkheid. De problematiek die 
het oproept nl. die van de span
ningen tussen Oost en West die 
meer liggen m een verschil van 
geestelijke traditie en eeuwenlan
ge vorming, dan in een (zich hier 
langzaam en daar sneller vermin
derend) verschil in technologische 
beschaving — zal wel de reden 
zijn waarom het boek ook onder
werp van diskussies werd. 

De Zonnetoren eens het simbool van de Expo te Osaka in 1970 



12 WIJ - 15-7-72 

bewegingsLiJJ^r 
ygSrcrStionml ^ B 

ARR. ANTWERPFN 

KALENDER DIENSTBETOON : JULI 1972 

ANTWERPEN : 

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-sekretariaat. Wetstr. 12, Antwerpen, tel. 36.84.65, van 
16 tot 20 u. 

WIJNEGEM : 
Maandag 17 juli : sen II. De Bruyne. 
Lokaal : «Vleminckhof);, Marktplein 8. tel. 53.89.36, van 19 tot 20u. 

antwerpen 
ANTWERPEN (Arr.) 
MEDEDELING 

De afdelingsredaktie verant
woordelijken dienen géén tek
sten voor te bereiden of in te 
zenden aan het arr. sekr., met 
bestemming « Wij «-bewegings
wijzer voor de uitgaven van 29 
juli, 5 en 12 augustus. 

Arr. Antwerpen wenst zijn 
plaatselijke medewerkers en de 
redaktie van « Wij » bij deze 
jaarlijkse sluitingsperiode, een 
aangename vakantie. 

Let wel : teksten voor bewe
gingswijzer 19 augustus dienen 
uiterst op 12 augustus in het be
zit te zijn op het arr. sekretari-
aat. 

ANTWERPEN (Stad) 
VAKANTIE 

Sekretariaat gesloten vanaf 
dinsdag 1 augustus. Terug open 
op maandag 28 augustus. De 
briefwiseling blijft tijdens deze 
periode beantwoord. 

Voor dringende aangelegen
heden : voorz. Bergers, tel. 
33.91.65 of ondervoorz. WillockïC 
tel. 37.22.70. 
DIENSTBETOON 
,,.^lle dagen op 't sekretariaat 

vafti.O>, tot tIft, u,, 30».^. Maandags 
tot 19 u.. Wetstr. 12, Antwerpen.-

Ook het arr. dienstbetoon 
heeft er plaats in aanwezigheid 
van een volksvert. Dit steeds op 
maandag van 16 tot 20 u. Ook 
in juli loopt drt~ di'ertstKefe'óft'. 
normaal verder. Slechts in 
augustus is er de drie eerste 
maandagen geen dienstbetoon 
wegens vakantie. 
SPECIALE BROCHURE «WIJ» 

Alle voorziene nummers van 
de brochure « Uitdaging aan 
62 % Belgen » voor de afdeling 
zijn aan de man gebracht. Waar 
andere afdelingen persoonlijke 
suksessen van verkoop naar 
voor brachten, houdt onze af
deling zich liever aan het kol-
lektief resultaat der inspan.iin-
gen. 
KLEURENFOLDER 

Heeft een geweldig sukses. 
Men is nog volop aan het ous-
sen en de eerste antwoorden 
stromen reeds binnen. Het zal 
het ledental der afdeling flink 
omhoog duwen de eerstvolgen
de maanden. Het heeft wel een 
flinke cent gekost, reken maar 
80.000 ex. maar zoals verwacht, 
werd al heel wat financiële 
steun als antwoord beloofd. 

BERCHEM 
DIENSTBETOON 

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

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). 

BOOISCHOT 
GULDENSPORENFEESTEN 

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

Zondag 16 juli te 14 u. : reuze 
klnderfeest met : André Hela, 
goochelaar ; Miss Anita, met 
haar poedeltjes ; Dany Marcel, 
buikspreker ; AJ Parker, illu
sionist. Inkom gratis. 

BROECHEM 
UITSTAP 

De plaatselijke afdeling or
ganiseert een familiale uitstap 
naar de Voerstreek 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 
WENSEN 

Wij wensen een spoedig her
stel toe aan onze vriend Miei 
De Bondt die een heelkundig 
ingrijpen onderging. 
HUWELIJK 

Ingrid De Boel en Misjel Vos
sen huwen op 17 juli. Proficiat. 
SCHITTERENDE 
SPORENVIERING 

Het eerste guldensporenfeest 
in « Drie Eiken » werd een 
weergaloos sukses. Het ge-
meensehapscentrum zat eivol. 
Na een ingetogen in memoriam 
vergastte Lea Cousin ons op een 
festijn van kabaret. chanson en 
voordracht. Wat zij ons bood 
was werkelijk van de bovenste 
plank. Lea is een rasartiste die 
haar publiek in de ban kan hou
den. F. Lambrechts, dr. jur., 
hield een vurig pleidooi voor de 
nationale betoging van 15 no
vember te Vilvoorde. Hij reken
de hierbij af met de nefaste re-
geringspolitiek i.v.m. Brussel 
en Vlaams-Brabant. 

HOVE 
PROBLEMEN ? 

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

KONTICIi 
PROFICIAT 

Op donderdag 20 juli treedt 
ons COO-lid Liesbeth Storms in 
het huwelijk met de h. Willy 
Bal van Edegem. Onze harteli j
ke gelukwensen. 
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. 
Lisette 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. 

NIEL-SCHELLE 
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, Antwerpsestr. 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. 

TURNHOUT 
GEBOORTE 

Onze hartelijkste geluk
wensen aan Miei Cabanier en 
Greet Van de Plas, Begijnen-
dreef 32, bij de geboorte op 6 
juli van hun dochtertje Veerle. 
HOSPITAAL 

We vernamen dat de h. Jan 
De Vocht, ere-schoolhoofd, in 't 
St. Elisabethgasthuis te Ant

werpen werd opgenomen. We 
wensen onze trouwe Vlaamse 
vriend een algeheel en spoedig 
herstel toe. 

SCHILDE 
DIENSTBETuJJSi 

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. 

WILRIJK 
PECH 

Ook al hadden wij pech met 
de autobus, toch zijn wij alle
maal heel in Diksmuide ge
raakt. Mia, Juul en André zul
len zich de 45ste IJzerbede
vaart wel iets langer herinne
ren dan wij. Gedrieën hebben 
zij al afgesproken dat er vol
gend jaar een reservebus mee
reist waarop onmiddellijk kan 
overgestapt worden. 
GEMEENTERAAD 

Om ons aller vriend, de bur
germeester, niet te storen ti j
dens zijn vakantie, werd de ge
meenteraad van 29 juni naar 3 
juli verschoven. Tijdens die zit
ting een rekord aan VU-tussen-
komsten (12) en een schepen 
van Openbare Werken die re
gelmatig zijn tweede adem 
moest aanspreken. Om te be
ginnen hadden wij alle punten 
van de laatste maanden waar
aan tot nu toe niets gedaan was 
opnieuw op de agenda geplaatst 
— zeer tot verveling van meer
derheid en schepenkollege ! — 
en dan waren er nog 2 gespierde 
interpellaties van Paul Van der 
Gucht (over de toekomst van de 
Juu l Moretuslei) en van Walter 
Decoene (over de bescherming 
van de kijker tegen de kabel-
TV-willekeur). 

brabant 

DWORP 
BETREKKING 

Een betrekking van technisch 
bediende is te begeven bij het 
gemeentebestuur. Voorwaarde 
o.a. : diploma hoge middelbaar 
onderwijs of A2. Een vergelij
kend examen wordt afgeno
men. Inlichtingen : gemeente
bestuur Dworp, tel. 56.55.05. 
KUMULATIE 

De voorzitter van de afdeling 
werd tot federatiegevolmachtig-
de voor de federatie Halle ge
bombardeerd. Het bestuur biedt 
hem langs deze weg zijn innige 
deelneming aan. 

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. 27C.37 en 
Frans Aerts, Kapelberg 19, tel. 
336.31 en COO-lid Hugo Lorent, 
St. Jansbergstwg 37, tel. 321.34. 

LIEDEKERKE 
KOLPORTAGE 

Met vier mensen (Staf Kiese-
koms, Willy De Leeuw, Erik 
Van Droogenbroeck en Maurits 
Van Liedekerke) werd zondag 
in de Muilemstraat gekolpor-
teerd. 120 speciale « Wij's » 
gingen van de hand als lollies. 
Na de vakantie t rekken we op
nieuw de straat op en dit keer 
met meer mensen. 

ZITDAGEN VOLKSVERTEGENWOORDIGER FR. BAERT 
GENT : 1ste zaterdag van de maand van 11 tot 12 u. (ten huize, 

Koningin Astridlaan 123). 
MALDEGEM : 2de zaterdag van de maand van 10 u. 30 tot 11 u. 

(bij Krist De Ruyter, Rotsaert de Hertainglaan) . 
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. (bij 

Guido Schaeck, Vosselarestraat). 
ZOMERGEM : 3de maandag van de maand van 20 u. 30 tot 21 

u. 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 

ERTVELDE 
11 JULI 

Heden zaterdag 15 juli_ om 20 
u. in het gemeentehuis. Flor 
Grammens spreekt. De herden
king wordt opgeluisterd door 
het A. Capellakoor. Daarna ge
zellig samenzijn in het oud-ge-
meentehuis. 
FLANDRIA MEETJESLAND 
De Vlaamse mutuali tei t krijgt 
vaste voet in Ertvelde. Het aan
tal leden stijgt voortdurend. 
Voor de uitbetalingen gelieve 
men zich te wenden tot Paul 
Van Grembergen. 
VU-MEETJESLAND 

Op 5 juli had er een kontakt-
vergadering plaats met al de 
afdelingen van het Meetjes-
land. Al deze afdelingen zullen 
een verslag van de bijeenkomst 
ontvangen. 

GENT-EEKLO 
VUJO 

Op 6 juli kwam onze brochu
re over het AKZO-concern van 
de pers, en op de volgende 11 
julivieringen werden ze ver
kocht in Gent, St.-Amandsberg 
en Merelbeke. 

Op 8 juli werlcten w^ aan ons 
dokumentatiecentrum. 

Wees zo vriendelijk jullie in
schrijvingen voor de uitstap 
naar Antwerpen op 20 augustus 
vóór 5 augustus te sturen naar : 
Geertrui Lejeune, Westveldstr. 
22, 9110 St.-Amandsberg. Wie 
zin heeft om op 19 augustus op 
de Westerschelde te vissen met 
VU-Gent kan ook aan hetzelf
de adres zijn deelname melden. 
Vergeet niet dat voor de vispar. 
tij 250 wordt betaald, en dat de 
gevangen zeedieren dienen voor 
de vissmulpartij te Vurste, de 
laatste zondag van augustus. 

GENT 
TUBERIES LOUIS JULIEN IN 
GENTSE GEMEENTERAAD 

Op 7 juli vergaderden de 
vroede heren en dames van de 
gemeenteraad voor de laatste 
maal vóór de Gentse feesten 
om zich — alreeds in vakantie
stemming — over Gentse aan
gelegenheden te beraden (?). 
De raadsleden kwamen te laat, 
praat ten door elkaar, lazen 
« Het Volk met de uitslag van 
de ronde van Frankr i jk », rie
pen elkaar allerlei lieflijkheden 
naar het hoofd en de interpella
ties stonden in het teken van 
de Kunstmarkt en van Walter 
De Buck en Gentse volksfees
ten. Toch ernstig werden de 
speelse raadsleden toen VU-
vertegenwoordiger Guido De-
roo interpelleerde over de Tu-
beries Louis Jul ien (al moest 

BRUSSEL (Arr.) 
SOCIAAL DIENSTBETOON VOOR DE MAAND JULI 
VIC ANCIAUX 
ASSE : dinsdag 18 juli van 21 tot 22 u. in het sekretariaat, Prieel

straat 1 met Juul Van Dooren. 
HEKELGEM : dinsdag 18 juli van 19 u. 30 tot 20 u. 30 in zaal 

« Lindenhof » met Tuur De Schrijver. 
VILVOORDE : maandag 17 juli in café « De gouden Voorn », Hout-

kaai 1. 
EPPEGEM : maandag 17 juli van 19 u. 30 tot 20 u. 30 bij J a n Loos, 

Drieslaan 163. 
BOB MAES 
BERG : maandag 17 juli van 20 u. 30 tot 21 u. 30 in café « Fauna 

Flora ». 
GROOT-BIJGAARDEN : maandag 24 juli van 19 tot 20 u. bij De 

Ridder, Brusselsestraat 376. 
KRAAINEM : maandag 17 juli van 19 tot 20 u., bij Bautmans, Oud 

Strijdersstraat 4. 
ZAVENTEM : maandag 17 juli vanaf 21 u. 30 bij Bob Macs, Park

laan 14. 
ZELLIK : maandag 24 juli van 20 u. 30 tot 21 u. 30 in café « De 
Zwaan ». 
EUGEEN DE FACQ 
BUIZINGEN : dinsdag 25 juU van 20 tot 21 u. in lokaal « In de 

Welkom ». 
DWORP : dinsdag 25 juli van 19 tot 20 u in lokaal «De Leeuwerik». 
ESSENE : dinsdag 18 juli van 19 tot 20 u. in café « De Keizer », 

bij Schoonjans. 
MOLLEM : Woensdag 26 juli van 20 tot 21 u. bij K. Van den 

Houtte. 
ST. KATHARINA-LOMBEEK : dinsdag 18 juli van 20 tot 21 u., in 

lokal « Uilenspiegel ». 

hij spreken van een « bepaald 
bedrijf », want je mag in de 
zeer deftige Gentse gemeente
raad geen namen noemen). De 
interpellant wees erop, aan de 
hand van allerlei bewijzen 
(zelfs kwam een brief van een 
Vlaamse werknemer te Ver-
viers...) dat de fabriek levens
krachtig is en tenslotte vroeg 
hij wat het stadsbestuur zou 
doen voor de werknemers van 
de failliet-verklaarde onderne
ming. De heren Plasschaert , 
Van Eeckhoutte en acolieten 
zwegen in 't Gents en alle ta
len. Toen antwoordde de bur
gemeester : « de economische 
raad van Oost-Vlaanderen is 
doende de Gentse afdeling te 
laten voortbestaan. Ik kan u 
dus goed nieuws meedelen. De 
papier- en plast icverwerkende 
aktiviteiten zullen door een an
dere fabriek worden overgeno
men en verder uitgeoefend. De 
opzeggingen worden ingetrok. 
ken en het bedrijf wordt ge
splitst in een Vlaamse en een 
Waalse afdeling ». 

Guido Deroo vroeg de burge
meester ervoor te zorgen dat 
iedereen terug in dienst komt 
en ook moet gelet op verwor
ven anciënniteiten. De burger
vader keek even naar de publie
ke t r ibune waar werknemers 
van de Tuberies aandachtig toe
luisterden en verklaarde dat 
daar de taak van de vakbonden 
lag maar dat hij ook een oogje 
in 't zeil zou houden. 

Plaschaert en kameraden za
ten ontdaan te kijken. In het 
beschaafd Gents r iep het sindi-
kale gemeenteraadslid, rood 
van woede, naar de VU-fraktie: 
« Ge zorgt ervoor van onze bur
gemester een vakbondsleider te 
maken ! ». 

Wat kunnen we uit deze ge
meenteraadszit t ing leren ? 

Dank zij onze waakzaamheid, 
onze doorgehouden aktie en het 
accuraat samenwerken van VU-
propagandisten en onze manda
tarissen, slaagden we erin (tot 
hiertoe weliswaar slechts op pa . 
pier en we hopen dat de burge
meester de waarheid heeft ge
sproken) een fabriek en voor 
125 mensen werk in eigen buur t 
te behouden. En, rode broeders, 
ween van spijt en knarse tand 
erbij ! De Volksunie staat tus
sen en bij het volk, weet wa t 
het verlangt en beweegt, en ter
wijl de salon-profeten hun sjam-
panje slurpen, houden wij ver
der de zaak in de gaten en wa
ken erover dat elke afgedankte 
werknemer terug aan het werk 
kan ! (HDB) 

west-ylaanderen 

GISTEL 
HUWELIJK 

Op 1 juli t rad onze penning
meester Herman Peel in he t 
huwelijk met Andrea Blon-
trock. Ze wonen in de Kanada-
laan. Van har te proficiat. 

STENE 
11 JULI 

Zondag 9 juli vond in het ou
de, historische kerkje van Ste-
ne de 11 juli-mis plaats, waa r 
pater Vantendelo een treffende 
kanselrede hield, ingeleid door 
de pastoor. Heel wat mandata
rissen en bestuursleden woon
den de plechtigheid bij . We 
konden ook wat nieuws leren : 
in de pastorij dichtte Guido Ge . 
zelle, bij zijn broer Jozef, veel 
van zijn gedichten, en er is 
zelfs nog een onuitgegeven ge
dicht aanwezig. Proficiat aan 
Dries Degryse voor dit flink 
initiatief. 
KOLPORTAGE 
De Stenenaars die willen deel
nemen aan de kolportage t e 
Veurne, worden verzocht zich 
te melden op morgen zondag te 
8 u. 15 aan Pet i t Paris. Voor de 
transport wordt gezorgd. 
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lEPER 
KOLPORTAGE 

16 juli : Zillebeke, HoUebeke, 
Zandvoorde. 

23 juli : Geluwe, Geluveld, 
Beselare. 

30 juli : Mesen, Wijtschate, 
Voormezele. 

JABBEKE 
NACHT VAN JABBEKE 
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 u : 
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, rolsehaatsakr. ; 
Janoz Horvath, jongleur ; Ben-
jamino en Jonja, grond akrob.; 
Mister Walter Cascadeur ; Ri-
na Tita & Jones Exentr iken ; 
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. 

Eigenaars, u denkt uw grond, villa, 
huis of appartement te verhuren of 

te verkopen ? 
UW AGENTSCHAP 

WEST LITTORAL 
Leopold ll-laan 212 - Oostduinkerke 

Tel. (058)526.29 

KOKSIJDE 
HUWELIJK 

Hugo Van Eecke, zoon van 
onze voorzitster, stapte in het 
huwelijksbootje met Greta 
Leyne uit Veurne, ook lid. Van 
har te proficiat aan het bruids
paar, dat zich te Veurne vestigt. 

OOSTENDE-VEURNE-
DIKSMUroE 
ARK. KOLPORTAGE 

Morgen zondag 16 juli, gaat 
de tweede arr . kolportage door: 
deze keer in stad en streek van 
Veurne. We roepen alle afde
lingen op om flink vertegen
woordigd te zijn. Bijeenkomst 
aan café « De Beurs » op de 
Markt te Veurne om 9 u. Spe
ciaal nogmaals een oproep tot 
de mandatar isen om er ook aan. 
wezig te zijn. 

OOSTENDE 
KOLPORTAGE 

Morgen 16 juli t rekken we, 
hopelijk met velen, op kolpor
tage naar Veurne. Alle leden 
die hieraan wensen deel te ne
men, worden verwacht aan het 
Sportcentrum « Klein Pari js » 
tegen 8 u. 15. Het is vroeg uit 
de veren moeten : doch als 
grootste afdeling van ons arr. 
moeten we talrijk zijn. Perso
nen die geen vervoer hebben, 
kunnen daar instappen. 

VEURNE 
KOLPORTAGE 

De volgende arrondissemen-
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. 

ZANDVOORDE 
BESTUUR 

In de opgave van het bestuur 
sloop een fout. Jaak Meyers 
is belast met de organisatie en 
Ewald Vallayes met propagan
da : dus omwisseling der funk-
ties. 
KOLPORTAGE 

Onze jonge afdeling heeft 
reeds 6 inschrijvingen om mee 
te gaan met de kolportageploeg 
(gratis natuurl i jk) naar Veur

ne. We vervoegen de vrienden 
van Oostende-Stad aan Klein-
Parijs om 8 u. 15 morgen zon
dag 16 juli. Men kan zich nog 
aangeven bij Jaak Meyers, Zon
nebloemlaan 7, of bij de voor-
ziter en sekretaris. 

zoekerfjes 
Gevraagd vrije vertegen
woordigers voor de verkoop 
van aanbouwkeukens in de 
sektoren Klein Brabant, Me-
chelen. Lier, Rupelstreek. 
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 onderwijs Gent -
Eeklo - Brugge. Kontakt via 
gemeenteraadslid Fons Van 
Holderbeke, Stationsstraat 6 -
9050 - Waarschoot. - Tel. : 
09.773378. — R 116 

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

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 - zkt thuiswerk. 
Schr. A. Musch, J. de la Hoese-
laan 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 

Zoekt aangepast werk in Lim
burg, gegradueerde boekhou
der, A6/A1, 23 jaar, legerdienst 
beëindigd. Zich wenden volksv. 
E. Raskin, Ursulastraat 1 Ei
genbilzen, tel. 011/19454. 

R 120 
Student zoekt werk gedurende 
juli en aug. Bij voorkeur in 
Limburg, Zich wenden volksv. 
E. Raskin, Ursulastraat 1, Ei
genbilzen, Tel. 011/19454. 

R 121 

COO-EKEREN 
Bij de COO van Ekeren zijn tijdelijke betrekkingen te 
begeven voor gezins- en bejaardenhelpsters voor haar 
huiz «» voor de dienst gezins- en bejaardenhulp ten 

Inlichtingen en voorwaarden te bekomen op het sekre-
tar iaat van de COO, Veltwijklaan 130 te Ekeren. 
Aanwervingen met de nodige bewijsstukken te richten 
aan de heer voorzitter van de COO tot 1 augustus. 

11 juli-mededeling van de wob 
De Raad van Beheer van de WOB 

• stelt eens te meer vast dat het Franse taalimperialisme 
t.o.v. het Nederlandstalige gebied niet aflaat : de 
Franse Kultuurraad begint een offensief in de Voer
streek en rond Brussel ; 

• wijst erop dat het door deze instantie ter beschikking 
gestelde geld, vooralsnog één miljoen, moet dienen 
voor de verfransing van Vlaamse mensen en in het 
bijzonder van Vlaamse kinderen ; 

• acht het nogmaals bewezen dat de Franstaligen iedere 
mogelijkheid benutten om Nederlandstalig gebied te 
veroveren, hetgeen een voorsmaak geeft van wat het 
worden zal met een « tweetalig statuut Voerstreek » ; 

• acht het bijgevolg onaanvaardbaar dat het zgn. « Sta
tuut voor de Voerstreek », dat ontstaan is ov initiatief 
van de franskiljonse agitatoren in de Voerstreek, nog 
ter sprake komt. 

WIJ IN LIMBURG 
plaatselijk 
nieuws 

BILZEN 
KOLPORTAGE 

De kolportageploeg van het 
kanton Bilzen verkocht op za
terdag 8 juli 93 ex. van het spe
ciaal nummer van « Wij » in 
Grote-Spouwen en Waltwilder. 

Deelnemers waren : E. Ru
bens, P. Raskin, J. Sauwens, H. 
Rubens, J. Appermans, B. Kop
pers, J. Geraerts, R. Stulens, 
H. Jorissen, J. Nijs, J. Luns-
kens en volksvert. E. Raskin. 

Volgende kolportage : zondag 
3 september te 10 u. Vertrek 
vanuit Bilzen. 

BREE 
KANT. VERGADERING 

De bestuurs- en kaderleden 
van het kanton Bree vergader
den op dinsdag 4 juli te Gruit-
rode in café Uilenspiegel. Deze 
vergadering werd o.m. bijge
woond door arr. voorz. J an Plas 
en de arr. bestuursleden J. In
dekeu, J. Gabriels en J. Latin-
ne. 

DILSEN 
GULDENSPORENFEEST 

Het Guldensporenfeest van 
de afdeling Dilsen gaat door 
vandaag 15 juli te 20 u. in dan
cing Ichterhoeven te Lanklaar 
(bij station van As). Sprekers : 
sen. G. Siegers en J. Cuppens. 
Koud buffet. Disco-bar. Deelna
me in de onkosten : 50 fr. 

EIGENBILZEN 
BESTUURSVERGADERING 

Het bestuur van de plaatse
lijke afdeling vergadert op 
zondag 20 augustus te 10 u. 
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 

GULDENSPORENFEEST 
Het Guldensporenfeest te 

Herderen in Hove Malpertus op 
vrijdag 7 juli kende een grote 
toeloop. Bijna 300 personen 
hadden de oproep van de afde
ling Herderen beantwoord. 

Na een korte inleiding van 
volksvert. E. Raskin, werd het 
woord gevoerd door volksvert. 
H. Schiltz, waarna in een gezeL 
lige sfeer tot laat in de nacht 
werd gefeest. 

De afdeling Herderen en in 
het biezonder onze vrienden E. 
Reynders, U. Molenaers en L. 
Poosen verdienen alle lof voor 
hun inspanningen en moeite. 

Vermelden wij nog dat dit 
feest werd bijgewoond door 
sen. J. Hardy, de prov. raads
leden L. Duchateau en F . Van 
Hollebeke en de arr. bestuurs
leden J. Cuppens en J. Indekeu. 

HOESELT 
GULDENSPORENFEEST 

De VU-afdeling Hoeselt orga
niseerde op zondag 9 juli bin
nen het kader van de 11 juli-
herdenking een zoektocht per 
fiets. Dit initiatief werd een 
waar sukses. Méér dan 60 jon
geren lieten zich inschrijven en 
streden voor de eerste plaats. 
Na afloop had een prijsuitrei
king plaats in café ABC onder 
voorzitterschap van Jef Jans en 
in aanwezigheid van schepen 
Jan Duelen. Volksvert. E. Ras
kin sprak bij deze gelegenheid 
een korte gelegenheidsrede uit. 

Alle gelukwensen aan de ini
tiatiefnemers en hun helpers. 

HOUTHALEN 
LEDENFEEST 

Op vrijdag 30 juni had er in 
zaal Casino te Meulenberg een 
gezellig samenzijn plaats, waar
op niet minder dan 30 personen 
aanwezig waren. 

NEERPELT 
GULDENSPORENFEEST 

Het eerste Guldensporenfeest 
van de afdeling Overpelt ging 
door in restaurant Van Herck te 
Neerpelt op zaterdag 8 juli. Dit 
in aanwezigheid van arr. voorz. 
Jan Plas en arr. bestuurslid R. 
Geussens. 

Prov. raadslid mevr. M. De-
roo-Neven sprak de gelegen
heidsrede uit. Ook volksvert. E. 
Raskin richtte zich even tot de 
aanwezigen. 

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. 
Inkom 20 fr., programmaboekje 
inbegrepen. Kinderen en jeugd
groepen gratis. Na het feest : 
gezellig samenzijn en buffet. 

SPOUWEN 
OVERLIJDEN 

Op woensdag 5 juli werd on
ze vriend Pierre Moors ten gra
ve gedragen. De aflijvige was 
in zijn prille jeugd aktief in de 
Vlaams-nationale beweging en 
tot aan zijn dood maakte hij 
deel uit van het bestuur van de 
plaatselijke afdeling. 

Aan de beproefde familie be
tuigen wij onze innige deelne
ming. 

TONGEREN 
HULDIGING 

Op vrijdag 23 juni werd onze 
afdelingsvoorzitter Pol Jorissen 
gevierd bij gelegenheid van zijn 
verkiezing tot gemeenteraads
lid. Ook werd hulde gebracht 
aan afdelingssecretaris Jos Van 
Bree, die Tongeren eerstdaags 
zal verlaten. 

Deze huldiging ging door in 
aanwezigheid van volksvert. E. 
Raskin, prov. raadslid F. Van 
Hollebeke en arr. secr. J. Inde
keu. 

GEMEENTERAAD 
Ons pas verkozen gemeente

raadslid Pol Jorissen heeft zich 
reeds vanaf de eerste zitting 
laten gelden. Tegen iedere tra
ditie in schrok hij er niet voor 
terug om 't schepencollege aan 
de tand te voelen betreffende 
het subsidiëren der jeugdvere
nigingen. 

TONGEREN-MAASEIK 
ARR. BESTUUR 

Het arr. bestuur komt samen 
op dinsdag 29 augustus en op 
dinsdag 12 september. 
ARR. BAL 

Het arr. bal wordt dit jaar 
georganiseerd op zaterdag 28 
oktober in de Sporthal te Maas-
mechelen. 

Orkest : Gebroeders Minten. 
SOC. DIENSTBETOON 
VOLKSVERT. E. RASKIN 

Volgende zitdagen vervallen 
wegens vakantie : aan huis : 
maandagen 17, 24 en 31 juli, en 
7 augustus ; elders ; zaterdag 
15 juli te Borgloon en te Hoe
selt ; zaterdag 22 juli te Maas
eik, Eisden en Lanaken ; zater
dag 5 augustus te Peer, Over
pelt en Bree zaterdag 12 au
gustus te Lommei, St. Hui-
brechts-Lille en Houthalen. 
SEN. JORIS HARDY 

De zitdagen op zaterdag en 
zondag aan huis zullen tijdens 
de vacantieperiode behouden 
blijven. 

D'HOORE 

Het kan niet ontkend worden 
dat de staatssekretaris voor de 
Vlaamse Streekekonomie zich 
met de regelmaat van een klok 
in het nieuws werkt. In dit ver
band citeren we een formidabe
le uitspraak van de nog jonge, 
maar chagrijnige politieke re-
dakteur Hugo Camps, (hande
lend over de « opkalfatering 
van de kristen-demokratie) : 
« En nochtans alleen een man 
als Tindemans kan de centrum-
funktie van de CVP nog wat op-
kalfateren. Het droevige is dat 
hij het aUeen moet doen. Jon
geren als D'Hoore, Martens en 
Storme — van wie een gezonde 
vernieuwingsdrang had moeten 
uitgaan — zijn veeleer politieke 
opportunisten, die alleen maar 
bewegen als hun ambitie wordt 
aangesproten a., ^7/8,november 
1970). , ""^ ' " " ' " 

OFFSET - 8TENCILWERK - FOTOKOPIJ 
I N K A 

Tlimhoutsebaan 405 - Borgertiout 
TEL. 03.35.70.00 

limburgs groen: 
goed voor militaire oefeningen? 

We hebben het reeds herhaldelijk aangeklaagd : Limburgse 
natuurgebieden worden voor een groot deel in beslag genomen 
voor militaire doeleinden. Denken we maar even aan Leopolds-
burg, Beverlo, Helchteren, Hechtel, Grote Broghel, Zonhoven-
Genk, Zutendaal, om deze gemeenten maar op te noemen. 

Sedert enkele jaren is daarbij het storend lawaai in het Lim
burgs luchtruim gekomen. Rust van ouderen, zieken, dagslapers, 
onderwijsinstellingen, toeristische gebieden worden sterk ge
stoord. Het percentage zenuwlijders stijgt naarmate men het 
har t van deze lawaaigebieden nadert : het schietveld te Helch
teren. 

De laatste jaren is het verzet tegen deze gang van zaken stel
selmatig aangegroeid. Protesten van gemeentebesturen, van de 
invloedrijke BGJG, petitie-akties bleven niet uit. Voorlopig zon
der veel resultaat. Velen voelen zich verbeten-boos, maar menen 
zich machteloos. 

Wie doet er iets aan ? Wanneer wordt het dossier eens grondig 
onderzocht, d.w.z. in samenspraak met Limburgse overheidsin
stanties (alle betrokken gemeentebesturen) en politici ? En niet 
benaderd vanuit een ministeriële monoloog, waarbij men zonder 
meer het gevaar loopt beschuldigd te worden van ondermijning 
van de doeltreffendheid van het militaire verdedigingsapparaat ! 
Daarvoor kan men je in de gevangenis steken... 

Het is duidelijk dat dit zo niet verder kan, dat men dit niet 
zonder meer kan laten. 

Senator J. Hardy stelde daaromtrent een parlementaire vraag. 
Wij drukken een gedeelte van het ministerieel antwoord over. 

« Ten einde de geluidshinder en het potentieel gevaar zoveel 
mogelijk te beperken werden onder meer volgende maatregelen 
genomen : beperken van de maximum snelheden, opleggen van 
een minimum hoogte, invoeren van een aanvliegroute naar het 
schietveld die bevolkte streken zoveel mogelijk vermijdt, een 
beperkt aantal aanvallen per vliegtuig, gebruik van de naver-
brander verboden, beperkte frekwentie van het gebruik van het 
schietveld voor nachtoefeningen en het invoeren van een tijds
limiet na dewelke geen aanvallen meer mogen uitgevoerd worden. 

Nochtans dient in sommige omstandigheden een frekwenter 
gebruik van het schietveld voor nachtoefeningen of een verlen
ging van de tijdslimiet te worden aanvaard, tijdens verplichte 
door de NAVO voorgeschreven oefeningen. 

Het geachte lid mag ervan verzekerd zijn dat het potentieel 
gevaar bij het overvliegen van de Kempense mijnstreek tot een 
minimum herleid is. 

Wij betreuren ten zeerste de nadelen die de burgerbevolking 
door deze vluchten ondergaat, doch rekening houdend met wat 
voorafgaat zijn wij zeker dat U zult begrijpen dat de overheden 
van de Luchtmacht, die de nodige maatregelen getroffen hebben, 
deze vluchten niet kunnen afschaffen, zonder de doeltreffend-
hei-I van het militaire verdedigingsapparaat in het gedrang te 
brengen. Tot daar een uittreksel van het ministeriële antwoord a. 

j.C. 
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AANBEVOLEN 
HUIZEN 

F I T O 
Koilegestraat 79-81 
2440 GEEL Tel. 014/59369 

Alvocens een gitaar te kopen, 
kom uw keuze maken bij 

DE MONTE 
Adegemstraat 9 - 2800 Mechelen 

Tel. 015/150.34 
Naamsestraat 178 - 3000 Leuven 

Tel. 016/310.50 
Deskundige voorlichting ! 

Firma ANTOINE BOViT 
vismijn 44 te OOSTENDE 

Verse vis rechtstreeks aan verbrui
ker voor; diepvries, wek. ontvangst 

UURWERKEN DE MOOR 
Specialist juiste tijd 

Schooldreef 19 — Gentbrugge 

INTERNATIONAAL OPTIEK 
Europese modebrillen 

Schooldreef 21 — Gentbrugge 

Zaakvoerder )AN DE MOOR 
VU-gemeenteraadslid - Tel. 52.01.22 

DRANKHUIS BEIAARD 
VLAAMSE GEZELLIGHEID 

Trefpunt van de Vlamingen 
— Stemmige muziek — 
Mevrouw LAURENT DELEU 

Korfriiksestraat 3 - MENEN 

Gevelstenen - Bewapening tegen 
barsten en scheuren in uw schil

derwerk - Verven 
Speciale prüzen voor «WiJL-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 
Schoonheidsinstituut 
Parfumerieartikelen 

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 bij ons in vertrouv/en 

Weverij V A N HOUTE 
Tapijten - Vaste vloerbekleding 

Woolmark . Nylon - Draion 
Garantiemerk «Prado» - «VT.W.» 

VLAAMSE TAPIITWEVERII 
Broeksfraat 138/140 - 9160 Hamme 

TeL 48175 - 49135 

"DE PRIJSBREKER" 
van het goede meubel 

Groenstraat 84 . Antwerpen 

bi| Carnotstraaf en Turnhoutsebaan 
Keizerstraat (Markt • Ternat) 

Boekhandel TIJL 
Lauvensestraat 58, 1800 VILVOORDE 

TEL. (02) 51.03.86 
ALLE GROTE UITGAVEN 

en ook .. alle kleine 

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

WEST-LITTORAL 
Leopold II laan 212 - Tel. 058 526.29 

8458 OOSTDUINKERKE 
— PROSPEKTUS OP AANVRAAG — 

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 
't groen met verse tuinkruiden 

Tel. (09)79.51.51 

SANITAIRE- en 
KEUKENINSTALLATIES 

F. LAM BR ECHTS 
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 komforf 

Vlamingen die van Blankenberge 
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 
CASTHOF LINDEN HOVE 

LAUWEREYS - DE BRUYN 

Koud en warm buffet 
Gezellige vlaamse sfeer 

wekelijkse rustdag : woensdag 
Bellestraat 49 • HEKELGEM 

Tel. (053)687.40 

STANDING 
2 X kopen 1 x belalen 

(5.000 in stock) 
Voorbeeld : kostuum kopen, 

EEN GRATIS 
Dendermondse steenweg 276 

AALST 

Leder en kunstlederwaren 
Klein en Groothandel 

X A V A N N A 
Tel. 02/51.21.82 - 51.49.60 

Toekomsfstr. 21 - 1800 VILVOOROÏ 
Eksklusleve modellen - VU 10% 

Bezoek het Vlaams Huis van da 
V.U.-vesfing Zele 

« PALLIETER » 
Lokerse baan 15 

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

AL AL KEUKENS CLASAL 
Fabrieken te Ramsdonck 

Tel. 015/714.47 
Leuven : Jan CLAES 

Bondgenotenlaan 171 
Tel. 016/347.49 

Voor West-VIaanderen 
DE MEYER Walter 

Bruggestraat 136, Zwevezela 
. Tel. 051/612.84 

lan PAUWELS-DE BRAUWER 
RESTAURANT 

« HET PALINGHUIS » a /d Schelde 

Het huis met familietraditie 
Brugstraat 10 - 9328 Schoonaarde 

Tel. 052/43246 
wek. rustdag: vrijd 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 
HUWELIJKSLIJSTEN 

Rijschoolstraat 45 B St. Truiden 
Tel. 011/74196 

CARROSSERIE 

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

Verlichtingsgroothandel 

MARC DE VRIESE 
(het betere genre) 

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

40 m, toonvensters - meer dan 1.000 
verschillende verllchttngselementen 

Open van 8u30 tot 20 uur. 

Alle schilder- en behangwerken 
Vloerbekleding 

ALEX DE NIL 
Rozenstraat 18 

1742 St-Katherina-Lombeek 
Tel. 053/67889 

H. PELEMAN - MARCKX 
Van den Nesfelei 16 - Antwerpen 

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 

Huis CARDON-FLEURINCK 
Fietsen Bromfietsen Gazonmaaiers 

Alle herstellingen 

NIeuwbaan 120 
1742 St-Katherina-Lombeek 

Tel. 053/67919 

Hotel-Pension BREUGHEL 
Smet de Nayerlaan 141, 

Blankenberge, - Tel. 050/41637 

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

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

Bungalow's en villa's vanaf 
650.000 F architektkosten inbegr. 

Tel. 016/657.29 of schrijf : 

EMIEL V A N DEN EYNDE 
Buurtspoorweglaan 16 
3080 STEENOKKERZEEL 

Vlaamse, gothlsche stljlschouw ? 
of sierschouw naar eigen keus, 
in volslagen artisanaafswerk ! 

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 % korting 

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

KONTAKTEER IN VERTROUWEN : 

LUC THIBAUT Sr 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 

Tel. 02/52.29.15 

IN 'T SPINNEWIEL 

E. Dubois-Van Hemeiryck 
Grote keus van aparte geschenken 

KONINGIN ASTRIOPLEIN 8 
EEKLO — TEL. 09 77.39.79 

BLONDEEL 
St-Annastraat 24 - 9240 BOTTELARE 

Schilder, behang- en 
decoratiewerken 

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 bij braderij, handelsbeurs, 

winkelopening 

PUBLI-SKY 
lUchtreklame 

7 vliegtuigen in dienst 
Luchthaven 1200 DEURNE 

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

H O U T W O R M ? 
8«bMd«llno ven d«kiM«t<an tegan tÊ* hou^ 
klMMM. TWMna JAAR WAAIIBOIM. 
Dok. op Mfwraao. QrmI* IMSMC In s*"* h*t 
lMiLP.VSAINDU3TRM)E VandanÊ pwwtr. 
12, WWWMl (Bt) • TeL (OmsOSXi. 

Brouwerij 
MOORTGAT 

BREENDONK 
Tel. (03)78.71.21 

voor AL Uw bieren 
en Limonades 

• 
Bljhüizen : Cogels Osylei 73 

2600 Berchem-Antwerpen 
Tel. (03) 36.10.11 

Gent 

Groepen 

en 

maatschappijen 
voor U 

bedacht 
allerhande I ! I 

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 i gexelltg, f i jn, goed en goedkoop. 
De grote specialiteiten zijn : Ochsenschwanzsuppo • HongaariA goa-
lasj - Fisbein mit Sauerkraut - Kip aan het spit - Krachtvleesschofel 

beter dan In Duitsland. 
LEUVEN : Tervuursevest 60. Tel. 016/287.72 - 1500 plaatsen. 
ANTWERPEN : Groenpl. 33 T. J3/31.20.37 • mooiste zaal van de *tad 
LEUVEN (Bierkelder) : Oude Markt 11 . Tel. 016/268.69 • moolsle 

kelder van Europa. 
BRUSSEL : Nieuwbrugstraat 28. Tel. 02/18.74.89 . mooiste van Brussel 
AALST (Klaroen) : Autoweg. Tel. 053/228.53 - 1.000 pleatten, 
HULSTE (Kortrijk) : Brugsesteenw. 1 . Tel. 056/715.36 • 2.400 plaatten 
KONTICH : Mechelsesfeenweg - 2.400 plaatsen • Tel. 03/53.09.32 
TORHOUT : Stwg Torhout-LIehfervelde - 2.000 pl. - Tel. 051/72.822 
DRONGEN : Autoweg Brussol-Oosfendo . Tol. 09/26.74.32 
SINT-TRUIDEN : Spaansebrugstraat i Tol. 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. Hz. : 
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-La 

N A T I O N A L E LOTERIJ 
14 da TRANCHE 

Vakantietranche 

HOOG LOT 

TIEN MILJOEN 

Trekking op 24 juli 

HET BILJET : 200 fr. 
HET TIENDE : 22 fr. 

S2.40e LOTEN VOOR EEN TOTAAL VAN 7 2 M I L J O E N 

COMMISSIE V A N OPENBARE ONDERSTAND 
V A N AALST 

De Commissie van Openbare Onderstand der stad Aalst 
stelt in haar verplegings- en verzorgingsinstellingen be
trekkingen van vroedvrouw en gegradueerde ziekenhuis-
verple(e)g(st)er. Deze betrekkingen zijn 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 053-32393 (binnenpost 104). 

AUTOBANDEN 
A 
R 
P 
A 

Tel. 053/22063 

montages, herstellingen 
wieluitlijning m. garantie 

wielbalans m. garantie 

W. De Ketelbutfer 
Osbroeksrraat 47 

AALST 
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bouwers met vakantie 

de onze... 

rustige relax in een woning die « af » is luxueus uitgevoerd aan de 

overeengekomen prijs, binnen de overeengeliomen termijn. 

krijgen vooraf een juiste studie naar hun desiderata, naar hun budget. 

weten vooraf waarvoor ze zullen staan. 

worden met raad en daad bijgestaan. 

hun opdracht wordt in een minimum van ti jd gerealiseerd.. beter dan 

ze ooit hadden durven denken. 

de andere... 

zoeken eerst een fantastisch plan ... 

dienen dan een bouwaanvraag in ... 

denken pas later aan lastenboek, en pr i j s . . . 

beetje bij beetje eerst ruwbouw dan afwerkingen ... 

beetje bij beetje verhoogt hun pr i j s . . . 

lening wordt te weinig ... 

2 rang nodig. 

kunnen deel niet afwerken ... 

ramp .. 

gebrek aan coördinatie tussen ontwerpers en ambachten. 

K U N N E N verzekert u een echte relaxvokaritie 

en waarborgt U op papier ook : kwaliteii', termijn, prijs 

wij relaxen van 8 tot en met 31 juli 

MEIR 18 
ANTWERPEN 
03/31.78.20 

ONDERBERGEN 43 
GENT 
09/25.19.23 

WINTERSLAGSTRAAT 22 
GENK 
011/54.442 

BRUSSELSTRAAT 33 
LEUVEN 
016/33.735 

600 arbeiders 1001 mogelijkheden 
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peoooo 
«limpische weetjes (3) 
I (Vooraleer tot de dagorde over te gaan even dit : wij zullen na 
*nze weetjes, ten behoeve van de belangstellenden — en wij heb-

I ben er al een gevonden — een beknopte bibliografie, dus meteen 
onze bronnen, publiceren). 

- • -
Enkele belangrijke ingrediënten van de 19de eeuw waren : 

ihet klassicisme, de macht van de barons allerhande, het impe
rialisme, het natonalisme, de sociale wantoestanden, het fabrieks-
Éroletariaat. Wij vinden al die ingrediënten terug in de olimpische 

eweging, die op het einde van de 19de eeuw, na vijftien eeuwen 
•^ngestoorde rust, opnieuw leven werd ingeblazen. 

- • -
j^^Het klassicisme met zijn enorme bewondering voor al wat 
Helleens en Romeins was, lag aan de bazis van de archeologische 
opgravingen die in de 19de eeuw zoveel sukses kenden, en aldus 
ook aan die van Olympia. Namen als die van Winckelmann (die 
de belangstelling wekte), van Chandeler (die Olympia lokali-
Eeerde) en van Curtius (die de opgravingen leidde) zijn even 
Onafscheidelijk verbonden aan het ontstaan van de olimpische 
gedachte als de naam van Torke Boin aan de karikatuur die er 
Êier in België van gemaakt werd. 

- • -
Glorietijd van meneer de baron. Grondlegger van de moderne 

OÜmpische spelen was de Franse baron de Coubertin, een man 
met tijd en centen. Zijn eerste volgelingen kwamen hoofdzake
lijk uit adelijke en (hoge) militaire kringen. Het volstaat om even 
de samenstelling van het huidige internationaal olimpisch komi-
tee na te gaan, om vast te stellen dat daarin weinig verandering 
is gekomen. De Russen moeten zowat de enigen zijn die een 
t werkende mens » afvaardigen. 

- • -
Tegen de achtergrond van de imperialistische betrachtingen, 

Ae in de 19de eeuw eigen zijn aan alle Europese landen, past vol
komen de slogan die in die tijd opgang maakte : leren heersen 
in de sport om het in Indië te kunnen. Deze idee van sport in 
dienst van het imperialisme groeide in Engeland in het midden 

j van de 19de eeuw, en werd door de eerste olimpische vaderen 
gretig overgenomen. 

- • -
De nationalistische bezorgdheid komt wel duidelijk tot uiting 

I ïn het woord van de Coubertin : « Geen hoger doel en inniger 
wens in het hart van de olimpische kamper dan voor de eer van 
de natie, in de worsteling der volkeren, de overwinning te beha
len, ter meerdere glorie van het vaderland ». 

- * -
De olimpische gedachte was in de ogen van de grondleggers in 

grote mate een middel om de bestaande sociale (wan)toestanden, 
waarvan de high society, dus ook genoemde grondleggers, profi
teerde, te bestendigen. Het was één van de stokpaardjes van 
baron de Coubertn dat het verzet tegen de sociale ongelijkheid 
geen zin had, en bovendien hoogst schadelijk was voor het vader
land. Het leren aanvaarden van de ongelijkheid in de sport zou 
volgens hem ruim bijdragen tot begrip en aanvaarding van de 
sociale ongelijkhei^. ^̂ , 

- • -
Aldus was de olimpische beweging van het begin af een poli

tieke betrachting. Buitenlands in dienst van de imperialistische 
gedachte, binnenlands in dienst van de sociale stabiliteit, ten 
voordele van de bourgeoisie. 

- • -
En dat die sportbeweging bij de massa dadelijk sukses kende, 

is goed te begrijpen. De massa, dat waren vooral arme, verdrukte, 
niet-ontwikkelde fabrieksarbeiders. Zagen zij hun eigen verzuch
tingen niet verwezenlijkt door de sportgoden, met de simpele 
middelen van spier en kas ? En werden zij in die verering voor 
« kleinen » die dank zij de sport ontsnapten aan de goorheid van 
het proletenbestaan, niet gesteund door de opkomende sportpers, 
die nü nog zwaar lijdt aan de « erfzonde » de mistifikatie van 
alle sportgebeurtenissen en -helden ? 

- • -
Toen de Mexikaanse studenten in 1968 heftig manifesteerden 

tegen de olimpische spelen als instrument van sociale onrecht
vaardigheid, reageerden de machthebbers met kogels (er vielen 
tientallen doden), de olimpische « barons » met onverschillig
heid en goedkope vermaningen, en onze sportgazetten met de 
vraag hoe het nu godsmogeln'k was dat die studenten de heerlijke, 
onvolprezen sport zo iets lelijks in de schoenen dierven schuiven. 
De Mexikaanse studenten kenden alleen wat beter hun geschie
denis dan onze sportgazetten. 

- • - (vervolgt) 

Reeds maanden voor de 
opening van München 72 
kon men al haast overal ter 
wereld « dingen » kopen 
met de klassieke olimpische' 
ringen en München 1972 
daarop. Truien, maskotten,, 
luchtkussens, trainings en 
allerhande zaken waarmee 
geld te verdienen is kan de, 
koopdolle sportman zich' 
aanschaffen. De o u w e 
Avery Brundage zal weer 
eens de wenkbrauwen fron
sen. Maar de rollende cen
tjes tegenhouden dat zal hij 
wel niet kunnen. 

de ronde in vetjes 
Eigenaardig toch dat het de 
massa totaal onv'?rschi!lig 
laat of men de koereurs nu 
betrapt op doping of niet. 
Wie zich niet laat snappen, 
wordt geprezen als een 
slimme. Van de groten ge
looft men niet dat die ook 
« pakken ». Van de kleintjes 
gelooft men het wel, maar 
voor hen heeft het geen be
lang. Valt er toch ergens een 
koereur steendood, dan vin
den de gazetten wel een uit
leg. Toen Simpson bv. stierf, 
heeft het geen haar ge
scheeld of men beschuldigde 
de dokter ter plaatse van on. 
bevoegdheid. Hoe kan men 
nu op die manier de do-
pingsplaag ernstig bestrij
den ? Men mag daarbij niet 
uit het oog verliezen dat het 
niet is omdat men de idolen 
niet snapt, of omdat men de 
sporen van doping kan ver
doezelen, of omdat de spek-
takulaire sterfgevallen k la 
Simpson bijna niet meer 
voorkomen, dat de praktij
ken niet meer gevaarlijk 
zouden zijn voor de gezond
heid. Dat kan men van iede
re dokter te weten komen. 
Maar wat trekt een op sen
satie beluste massa, een aan 
spektakel verslaafd gemaak
te massa, zich aan van de ge
zondheid van een roereur ? 

Voor ons liggen de prijzen 
van de inkomkaartjes op de 
wielerbaan van Vincennes, 
waar op 23 juli de ronde van 
Frankrijk — of wat ervan 

overblijft — toekomt. De 
goedkoopste plaatsen kosten 
200 fr., de duurste 500 fr. Om 
af en toe eens een vent per 
velo te zien toekomen, en 
om daarna te zien hoe het 
vedetje van piket in de kus
sen en de bloemen wordt j;e-
zet — wat men feitelijk even 
goed kon doen vóór e ron
de, en zelfs zonder ronde — 
en ter ere van het dankbare 
vaderland de centen ipveegt, 
die het dankbare ^rubüek 
daar vlijtig is komen neer
tellen, lijkt het ons och 
duur. Wie vanuit België dat 
unieke spektakel wil gaan 
bijwonen, daarvoor verplaat
sing, eten en veel drinken 
(zeker als Eddy wint) moet 
betalen, en natuurlijk niet 
zo egoïst is van vrouw en 
kinderen thuis te laten, kan 
er een paar weken voor gaan 
werken. Als u er moest zijn, 
ons zult u niet tegen het lijf 
lopen. Wij passen, en wij 
blijven bij onze mening dat 
de koerserij op hoog niveau 
meer en meer iets wordt 
voor een beperkt en speciaal 
publiek, mèt centen en tijd, 
en zonder behoefte aan iets 
beters. 

Wij, die wekelijks deze po
vere bladzijde moeten vullen 
met kommentaartjes rond 
het sportgebeuren, zitten 
dikwijls verveeld in het na
genoeg verdwenen haar te 
krabben, omdat wij weer 
niets zinnigs te vertellen 
hebben. Wij staan dan tel-
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kens vol bewondering voor 
de serieuze sportjocrnalisten 
die dagelijks ontelbare blad
zijden volpennen met ver
rukkelijk sportproza, en dan 
zeker voor de mannen van 
« Les Sports » die zowaar 'n 
ganse gazet volkladdcn. 
Maar wij hebben hun ge
heim ontdekt. Zij beginnen 
met af te drukken de rituit-
slagen, de standen halfweg, 
het ploegenklassement, de 
boeten, de algemene rang
schikking, individueel en per 
ploeg, het klassement voor 
de gele, de groene, de witte 
en de gestreepte trui, de uit
slag van de wedstrijd voor 
de strijdlustigste, ongeluk
kigste, elegantste, vriende
lijkste en dorstigste koereur. 

de stand van de bergprijs in 
de verschillende kategorie-
ën, per dag en in het alge
meen. En dan nog een hon
derdtal andere efemerieden. 
Daar plaatsen zij zesduizend 
keer de onvolprezen naam 
van Eddy rond. De gaatjes 
die dan nog open blijven vol
staan nauwelijks voor de re-
klame. Wij vragen « Wij », 
waarom kunnen wij dat niet 
in « Wij » " 

Er zijn veel grapjassen te he-
wondercn in de ronde van 
Frankrijk, maar de mannen 
die wij bijzonder veel be
wondering toedragen zijn de 
zogenaamde koerskommis-
sarissen. Zij zwalpen op hun 
dooie gemakje rond Frank
rijk, en al wat zij te doen 
hebben is af en toe een ren
ner — vooral geen vedette 
vanzelfsprekend — te be
trappen op 'n overtreding. 
Nadien dan 'n rechtvaa.'dige 
straf uitspreken. Zo kunnen 
wij dan dagelijks lezen dal 
zij renner X een boete van 
25 f hebben opgelegd omdat 
hij te vroeg fris drinkwater 
(het wordt allemaal nauw
keurig geprecizieerd) heeft 
aangenomen, en sportbe
stuurder Y een boete van 25 
fr. omdat hij renner X te 
.vrfteg fris drinkwater ver
strekte. Boeiende lektuur is 
dat. Wat er echter gebeurt 
als de kocrskommissarissen, 
te moe van het vele « werk » 
wellicht, te laat uit hun nest 
kruipen, en te laat aan de 

start verschijnen, zodat geen 
enkele renner het kontrole-
blad tekent, dat konden wij 
nog niet vernemen. Hoe Iaat 
zij fris « drinkwater » mogen 
aannemen, van wie en hoe
veel, staat ook nergens in de 
reglementen. 

Er zijn fietsen Eddy Merckx. 
Zij zijn vanzelfsprekend de 
beste. Er is een spel l^ddy 
Merckx. Het is het plezant
ste. Er is waspoeder Eddy 
Merckx. Het is het smake
lijkste. Er zijn onderbroeken 
Eddy Merckx. Zij zijn de 
elegantste. Er zijn snoepjes 
Eddy Merckx. Zij zijn de 
verrukkelijkste. Er is lek-
tuur Eddy Merckx. Zij is de 
enige waardevolle. Wellicht 
waren, zijn of komen er nog 
bier Eddy Merckx, frietvet 
Eddy Merckx, margarine 
Eddy Merckx, kantelpoorten 
Eddy Merckx, magere steen
kool 20/30 Eddy Merckx. Er 
is, in één woord, een leven 
Eddy Merckx. Wie dat leven 
leidt kan niet anders dan le
ven in de opperste zaligheid. 
Het is daarvoor natuurlijk 
wel even nodig ^lles te ge
loven wat de publiciteit ons 
onder de beeltenis van Eddy 
vertelt. Wie een boerenknup-
pel is gelijk wij, die kan, bij 
het bekijken van de ontzet
tend treurige onderlip van 
het belze idool, wel even de 
krankzinnige vraag stellen 
of dat Eddy Merckx-leven 
wel écht alle zaligheid 
schenkt. 


