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1764 
verontrusfe burgemeesters 

Daags na de publicatie in haar kolommen van het 
gemeentelijk fusieplan, uitgeknobbeld door de admi
nistratie van Binnenlandse Zaken, publiceerde La Libre 
Belgique reeds de eerste — uiteraard negatieve — reac
ties van geschrokken gemeentebesturen. 

Er zullen er ongetwijfeld nog vele volgen. Het plan
netje van directeur-generaal Costard is een kluif waar
aan in de komende weken nog duchtig zal geknaagd 
worden in de gemeentelijke cenakels én in de politieke 
partijen, want tal van burgemeesters en schepenen be
zetten ook een zetel in het parlement. Het hoeft dan ook 
geen verwondering te wekken dat minister Van Els-
lande al da'delijk heeft laten weten dat het document 
niet helemaal strookt met zijn zienswijze, dat er eerst 
nog een grondige wetenschappelijke studie zal worden 
verricht en dat de betrokkenen ruim zullen worden 
geraadpleegd. Toch schijnt hij wel degelijk werk te wil
len maken van de verdere fusionering van gemeenten, 
hoewel het lot van zijn voorganger Arthur Gilson, die 
ermee begon destijds, hem wel wat zal afschrikken. Wij 
wensen hem veel sterkte toe en de nodige politieke moed, 
want een verregaande fusionering van gemeenten is 
alless-ins wenselijk. 

Op haar congres van 26 april 1970 heeft de Volksunie 
in deze materie duidelijk haar standpunt bepaald. De 
Volksunie hecht groot belang aan de werkelijke zelf
standigheid van de gemeenten, die de hechte basis zijn 
van onze demokratie. Daarvoor moeten zij echter leef
baar zijn en niet voor alles en nog wat aangewezen op 
de hogere overheden. 

Het is zo klaar als een klontje, en niemand betwist het, 
dat talrijke kleine gemeenten de omvangrijke taak waar
voor zij vandaag staan administratief en financieel niet 
meer aankunnen. Zij moeten worden samengevoegd tot 
leefbare gehelen, die echter zo dicht mogelijk bij de bevol
king moeten blijven staan. Dit laatste is enorm belang
rijk. Daarom mag fusie niet ondoordacht gebeuren, maar 
op basis van objektieve gegevens en vooral : zonder par
tijpolitieke bijbedoelingen. 

Maar daar precies knelt het schoentje. In België spelen 
zovelen liever opperhoofd in een klein nest, dan dat zij 
tweede of derde in bevel moeten zijn in een groter ge
heel. Tussen droom en daad staan burgemeestersambities 
in de weg en veel politieke berekeningen... 

paul martens 

vüvoonte K oMober 
Is het de vakantiesfeer, ligt het aan een gebrekkige organisatie 

of zijn de flaminganten moe en lusteloos geworden ? Van een 
dynamische voorbereiding van de nationale VVB-betoging te Vil
voorde op 15 oktober a.s. valt in elk geval nog niet bijster veel te 
bespeuren. De uitzonderingen bevestigen zoals steeds de regel : 
sommige van onze afdelingen en arrondissementen maken er wel 
degelijk werk van. De betoging wordt ingericht door de VVB en 
wij zullen er geen partij-betoging van maken, maar dat belet ons 
niet als bewuste en strijdbare Vlamingen er in massa aan deel te 
nemen. Het gaat immers om doelstellingen die ons allen nauw 
aan het hart liggen : 
— een spoedige en eerlijke doorvoering van de gewestvorming 
[(107 quater), met beperking van de bevoegdheden van dat gewest; 
— versterking en vergroting der federaties rond Brussel, oprich
ting van een Vlaams kiesarrondissement Halle-Vilvoorde en van 
een provincie Vlaams-Brabant ; 
— oordeelkundige spreiding van de industrialisatie in Vlaams-
Brabant, met vrijwaring van het leefmilieu ; 
— de onmiddellijke aanvang van een brede dekoncentratie- en 
decentralisatiepolitiek om de asociale pendel naar Brussel af te 
breken, ten voordele van de ekonomische expansie der twee lands
gedeelten ; 
— de uitbouw van eerlijke en doeltreffende strukturen te Brussel 
op alle vlakken, om de Vlamingen te Brussel een normaal levens
kader te verlenen. 

Het is nog lang niet te laat, maar het wordt nu toch tijd om alle 
hens aan dek te roepen en de voorbereiding van de betoging ste-
ving aan te pakken. Werk mee aan de vorming van plaatselijke 
betogingskomitees en richt ze desnoods zelf op. Elke gemeente 
waar een VU-afdeling aktief is zou voor een volle bus moeten zor
gen. Aan 't werk, vrienden ! 

Bracht de vakantie jou de rust en dat gevoel van kommerloze vrijheid die je aj en loe zo nodig 
hebt, lezer(es) ? Wij hopen het oprecht. 

olies is vastgelopen 
De doorsnee-Vlaming tiegt alweer, met een lang gezicht welis

waar, elke morgen naar zijn dagelijkse karwei. Voor hem is de 
zom'ervakantie 1972 (en wat een zomer !) zo ongeveer bekeken. 
Vele politici luieren echter nog in kommerloze oorden en de 
Wetstraat ligt in diepe rust gedompeld. Niet te verwonderen dat 
de politieke commentatoren dan ook dankbaar gebruik maken 
van documenten en plannen die « door een gunstige wind » op 
hun werktafel korien neer gedwarreld. 

Niettemin voel je aan alles dat het politieke leven weldra weer 
op gang zal gaan komen. Er worden allerlei speculaties gedaan 
over ivat ons in het komende (hete ?) najaar zoal te wachten zal 
staan. De regering lijkt er niet langer onderuit te kunnen dan 
eindelijk eens wat werk te gaan maken van de punten die in het 
regeerakkoord staan opgesomd. Een van de hete hangijzers is en 
blijft uiteraard nog steeds de veelbesproken « regionalisering » 
en de weerslag daarvan op de cohesie van de huidige regerings
meerderheid. Wij zullen echter nog ruimschoots de gelegenheid 
h'ebben om daarop terug te komen, daarom lijkt het ons nu meer 
aangewezen even na te gaan waar wij nu staan, voornamelijk op 
Vlaams gebied, na één zittijd van heit parlement onder de leiding 
van de ploeg Eyskens II. 

Het moet zo stilaan wel voor 
eenieder duidelijk zijn gewor
den dat het in dit CVP-BSP-
huwelijk (allesbehalve een lief
des-huwelijk !) de BSP is die 
de plak zwaait. Het zijn de 
ouwe heren Leburton en Van 
Eynde die tot nu toe in de al
liantie het goed en het slecht 
weer hebben gemaakt. Af en 
toe wrokkend, zelfs knarsetan
dend moet de CVP mee op de 
weg die zij, ten gerieve van 
hun partij, hebben gemeend te 
moeten uitstippelen : de weg 
terug naar het unitarisme ! De 
h. Leburton heeft het vlakweg 
toegegeven dat hij de Belgisch-
unitaristische kaart speelt om
dat Wallonië de Vlaamse belas-
tingsgelden nodig heeft. En 
aangezien in de BSP de wil van 
de Waal nu eenmaal wet is, 
verklaarde de h. Van Eynde 
dat de BSP de rol wil spelen 
van Staatsbehoudende partij. 
Zal de CVP, met of tegen haar 
zin, dat spelletje nog lang mee
spelen ? Dat is de vraag die 
meer dan ooit in het najaar zal 
worden gesteld. 

De arrogantie van de BSP en 
de tegenstribbelende aarzelin
gen van de CVP hebben er in 
ieder geval toe geleid dat de 
regeringsschuit tijdens de eer
ste acht maanden van 1972 niet 
veel meer heeft gedaan dan 
doelloos ronddrijven op de po
litieke zee. Nochtans werden 
de parlementsverkiezingen ver
vroegd omdat zij zogezegd 
dringend nodig waren ten ein
de met een krachtige regering 
het land economisch en finan
cieel te redden. Wij weten in
middels dat het enige gevolg 
daarvan is geweest : een zwaar
dere belastingsdruk onder al
lerlei vorm, vooral ten laste 
van de gewone man. 

De staatsuitgaven graven een 

steeds diepere put, vooral in de 
Vlaamse portemonnee.^ 

Wat zien wij nog ? Een 'anti-
Vlaamse meerderheid in de 
Brusselse raderwerken die men 
ons afgedwongen heeft, om 
onze meerderheid in het land 
ongedaan te maken. De Vla
ming moet uit de Hoofdstad en 
uit de hoofdstedelijke profijten 
verbannen worden, tenzij hij 
er als knecht wil in meedoen, 
alle vernederingen aanvaarden 
en zich spoedig verfransen. 

Wij hebben een Cultuurraad 
die over minder dan 10 miljard 
beschikt (op een rijksbegroting 
van meer dan 400 miljard) en 
dat heet dan in de taal van mi
nister van Mechelen « cultureel 
federalisme ». 

Vlaanderen wordt verdeeld 
g e h o u d e n in machteloze 
provincialistische Gewestelij
ke Ontwikkelingsmaatschap
pijen terwijl Wallonië sterk 
wordt met één GOM. Dat is de 
schuld van de CVP, die de pro
fijten van haar Bestendige De
putes in de Vlaamse provincies 
hoger schat dan het Vlaams
nationaal belang. 

's Lands economisch beleid 
werd toevertrouwd aan de twee 
Brusselse krokodillen, de heren 
Vanden Boeynants en Simonet. 
Beiden krijgen zij de hand vrij 
om Brussel groter, machtiger... 
en rijker te maken ten nadele 
van Vlaanderen en Wallonië. 

De gewijzigde grondwet die 
« België een nieuw aanschijn 
moest geven » heeft ons een 
zinloze opeenstapeling van ra
den en commissies geschonken. 
Zij zullen veel geld kosten, me
kaars bevoegdheden betwisten, 
het politieke leven remmen en 
vergiftigen. De massa walgt 
van dit alles en wordt politiek 
tam en onverschillig. Deze toe
stand is gevaarlijk voor de de

mocratie maar profijtelijTc voor 
de grote heren die de lakens 
uitdelen en als regeringspar
tijen een massa creaturen kun
nen benoemen en met kleine 
gunsten stemmen ronselen. Be-
weegloosheid op alle gebied 
i.p.v. vooruitgang op een ogen
blik dat België van langsom 
meer de rode lantaarn houdt 
in het groter geworden Europa! 

Waarom moet het allemaal 
zo, moeili|k worden gemaakt, 
terwijl het toch eenvoudiger 
kan ? 

Doodeenvoudig omdat men 
de enige logische oplossing wil 
vermijden : Vlamingen en Wa
len ieder baas in eigen huis en 
samen baas in de gemeenschap
pelijke hoofdstad ! 

Men moet nu precies niet in 
' de politiek staan om te zien 

dat altes Vastgelopen is ! 
'Zou het met de hulp van de 

P W zijn dat men verder ge
raakt ? De PVV kan zoveel ze 
wil de schijn aannemen^Vlaams 
en volks te zijn. Iedereen weet 
dat zij in de grond de partij 
blijft van het groot-kapitaal en 
van het franskiljonisme. 

Zij doet alsof zij de zelfstan
digen en de landbouwers ver
dedigt maar in feite verwurgt 
het grootkapitaal de zelfstan
dige ondernemers en schuimt 
het de spaarcenten af van al
len, die door hun arbeid enige 
spaarcenten hebben vergaard. 

De PVV zal meedoen zodra 
men haar met minister-porte
feuilles betaalt. 

Wordt het nu niet zonneklaar 
dat de Volksunie gelijk heeft ? 

Alleen door federalisme kan 
België politiek tot rust komen. 
In een Vlaamse deelstaat zou 
een Vlaamse regering de nodi
ge macht bezitten om een poli
tiek van algemeen welzijn te 
volgen, niet tot Brussels pro
fijt en niet tot profijt van 
vreemde parasieten, maar ten 
bate van onze mensen die wer
ken met de arbeidskracht en 
het genie die ons volk eigen 
zijn en ten bate van allen die 
werkelijk nog sukkelaars zijn 
in de zgz. welvaartstaat. 

De Volksunie zal de motor 
moeten zijn van een vrij en 
toekomstgericht Vlaanderen 
omdat de Volksunie niet ge
bonden ligt aan de gevestigde 
machten. Daarom trekt zij de 
jeugd aan. 

Daardoor kan zij hen die 
« contesteren » een opbouwend 
doel verschaffen. 

Daardoor kan zij degenen die 
genoeg hebben van « de vuile 
politiek » een vooruitzicht bie
den. 

vm 
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DE BLOEIENDSTE PRIYE • Sir̂ HOLEN VAN V L A A N D E R E N 

INSTITUUT P. VERME 
DAG-, AVOND-, WEEKEIND- EN VAKANTIELEERGANOËH 

BEKWAAMHEID - VOORNAAMHEID - TOEKOMST 

zoekertjes 

AALST : D i rk Martensstr. 58 Te l . 053 /205 .16 

KORTRIJK : Centsestwg 37 Tel 056 /120 .61 

DENDERMONDE : De Bruynlaan 1-3 
Tel 0 5 2 / 2 1 5 . 1 4 

ROESELARE : H. Consciencestraat 46 
Te l . 0 5 1 / 2 3 7 . 2 0 

TRIOMF VAN ONS 
BESTUURSSEKRETARIAAT 

— Omvat : Specialisatie en Steno-Dactl lo - In 
ternat ionale br iefwissel ing - Ponsen - Boek
houden. 

— Schakelt alle algemene vakken u i t zoals wis
kunde - geschiedenis - aardr i jkskunde - we
tenschappen. 

— Een aanvangsdiploma word t niet vereist. 

VOOR WIE ? 

Voor jongens en meisjes (van 14 jaar af) die 

— Hoger of lager middelbaar eindigden ; 

— Van r i ch t ing w i l len veranderen ; 

— Moei l i j kheden hebben met bepaalde vak
ken ; 

— Na studieonderbreking w i l l en herbeginnen. 

SOCIALE VOORDELEN : 

Kinderbi js lag - Verminder ing voor kroostr i jke en 
beproefde gezinnen - Plaatsingsdienst - EetmaaT 
op school. 

DE DIREKTEUR K O M T OP VERZOEK 
A A N HUIS 

Jonge dame - diploma weten
schappen A2 zoekt werk in 
labo of soortgelijke instelling, 
provincie Antwerpen. Schri j
ven senator Wim Jonssen -
Louisastraat 31; 2800 Mechelen. 

— R 125 

1) Jonge dame - lager middel
baar onderwijs + avondschool 
boekhouden - zoekt passende 
betrekking m het Antwerpse, 
2) Doktersassistent met erva-
l ing zoekt betrekking bij huis
arts, specialist of kliniek. 
Voor 1 en 2 schrijven : senator 
Jorissen, Louisastraat 31 - Me
chelen. — R 126 

DOSFELINSTITUUT - T n b u -
nestraat 14 - 1000 Brussel, zoekt 
bekwame Nederlandstalige se-
cretaresse-steno-dactylo, niveau 
A6 A2. die eveneens bereid is 
algemeen kantoorwerk te doen 
Belangstellenden geheven te le 
fon)sch contact te nemen op he-
nr. 02/19.12.02, — R 123 

Op rust gestelde werkman , 
Vlaams - Nationalist en be» 
stuurslid van de VU, zoekt een 
lapje grond in de « We.sthoek > 
om bungalow op te bouwen. 
Kontakt met R. Geubels, Drie 
Koningenstraat 41. 1180 Ukkel, 

— R 124 

De heer Voet Marcel, Kluisber . 
gen, behaalde op 1 juli 1971 he t 
diploma van landbouwkundig 
ingenieur, r ichting boerderij 
aan het Inst i tuut op de Coupure 
te Gent. Maakte een eindpro-
ject in verband met drainering-
problemen. Zoekt dringend een 
passende werkkring. Vesti
gingsplaats V. h. bedrijf zonder 
belang. Kontakt : volksvert. N. 
Maes, CharlotteJaan 115, St. Ni
klaas^ — R 122 

Magazijnier - 48 jaar - goede 
getuigschriften, zoekt passende 
betrekking, Brussel - Halle -
Ninove - Aalst. Schrijven of 
telefoneren : W. Jorissen -
Louisastr. 31 - Mechelen, tel. ! 
015-43596. — R 128 

Werkman ca. 50 jaar zoekt be
trekking voor halve dagen 
("s namiddags), geen dienstkon-
trakt. Liefst streek van Aalter-
Eeklo-Deinze. R 127 

zo'n geschenk is nog nooit aangeboden 
OP VERTOON VAN DEZE ADVERTENTIE GENIET U TOT 25 AUGUSTUS 
OP ALLE JONGENS- EN MEISJESKLEDINC 

AARTSELAAR 

BAAN 1 bis -*• 

RESTAURANT 
.LINDENBOS BOOM 50% KORTING 
-ANTWERPEN BRUSSEL 
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SPOORV'FP 

NIEL 
St^NIKLAAS 

*TEMSE 

JONGENS : 

kostuums 

blazers 

broeken 

regenmanfels 

anoraks 

hemden enx.. 

MEISJES : 

manfeis 

blazers 

kleedjes 

rokken 

tunieken 

pulls 

anoraks 

regenmanfels enz. 

SUCCESKLEDINC 

MEYERS 
RUIME PARKING 

Kerk N!E 

Open : alle werkdagen van 9 to t 20 u 

zaterdags van 9 to t 20 u. 

Zon - en feestdagen gesloten. 

AANDACHT 

alles tegen halve prijs 
VERGEET U W BLAD NIET W A N T D I T A A N 

BOD GELDT ALLEEN VOOR « W i j »-LEZERS 

ER IS EEN M A X I M U M A A N KEUS I N ALLE 

K INDERAFDEL INGEN 

EEN SUPER-CESCHENK V A N 

succes kleding m e y e r S ^640mEC'reolni" 
B.T.W. Nr 510504.169 H.R.A. 61.500 

DE GROTE KLEDINGSZAAK 

DEZE MEDEDELING VERSCHIJNT SLECHTS EEN KEER 



57 
miljoen 
per uur! 

De regering van eerste niinister Eyskens heeft gedurende de 
vakantie haar begroting voor het jaar 1973 opgesteld. Zoals men 
vi^eet, wordt een land met een parlementaire demokratie, zoals 
België, bestuurd door een regering, die haar beleid voor het 
volgende jaar en de uitgaven die zij daarvoor zal nodig hebben 
op voorhand aan de verkozenen van het v&lk moet voorleggen. 
De parlementsleden moeten dat voorstel dan grondig bespreken 
en goedkeuren of wijzigen. 

De voorziene uitgaven vormen de begrotingen. Zonder blikken 
of blozen kondigde Gaston Eyskens aan dat hij voor de gewone 
begroting 406 miljard zal nodig hebben, daarbij nog 10 miljard 
voor het Wegenfonds en 87 miljard voor buitengewone uitgaven. 
De rijksuitgaven zullen dus volgend jaar meer dan vijfhonderd 
miljard bedragen, zegge en schrijve 57 miljoen per uur, vieren
twintig uur per dag van de Ie januari tot de 31e december. 

Het vanzelfsprekende gemak 
waarmee deze getallen bij 
voorbaat, zonder parlementaire 
bespreking, als vaststaand op 
ons televisiescherm verschij
nen en. de superieure grijns, 
waarmee mijnheer de eerste-
minister in naam van gans zijn 
ploeg enkele woordjes kom-
mentaar geeft aan de reporter 
van dienst vooraleer zuiderse 
vakant iestranden op te zoeken, 
slaan met verstomming. 

Het hele cirkus draai t alsof 
he t een lachertje is dat in het 
^egin van de jaren zestig de 
^>egroting amper 100 miljard 
pvertrof en dat in tien jaar 
t i jd de regeringsuitgaven en 
öus ook de belastingen — 
^rechtstreekse en onrechtstreek
se — verviervoudigd zijn. 

Het kunstje lijkt ongelooflijk 
eenvoudig. Aan de ene kant 
jprevelen hun excellenties, aan 
Óe hand van tien jaar oude sta
tistieken, nog eens het wel
doende deuntje van de belas-
Uringsontduiking, die streng zal 
Tbeteugeld worden. Daarmee 
strelen ze de onlustgevoelens 
van de gewone werknemer en 
Setten ze hem op tegen de ver

onderstelde massale fraude bij 
de zelfstandigen, terwijl ze 
nochtans zelf goed weten dat 
door de BTW-kontrole, deze 
grote fraude allang een sprook
je is, en de meeste zelfstandi
gen kraken onder de belasting 
of er aan ten onder gaan. En 
anderzijds bedenken ze dan op 
het zelfde ogenblik die gerust
gestelde werknemer met een 
lawine van onrechtstreekse be
lastingen. Door een verhoging 
van de benzineprijs, tolgeld op 
de autowegen, een aanpassing 
van het kijk- en luistergeld, 
aksijnzenopslag op het bier, 
verdriedubbeling van het kol
legegeld aan de universiteit en 
BTW-heffingen op alle dien
sten, die dan natuurl i jk door
berekend worden op de kost
prijs van de produkten, zodat 
moeder de vrouw elke maand 
schrikt van de stijging van de 
kosten van het levensonder
houd. 

Wij willen hier geen dema
gogisch stukje schrijven. Ook 
het Volksunie-programma ver
meldt dat de overheid langs de 
belastingen en de Rijksmaat-
schappelijke Zekerheid een 

rechtvaardige herverdeling van 
de inkomens moet doorvoeren. 
De taken van de overheid wor
den steeds ruimer en de begro
t ing is inderdaad een instru
ment van de ekonomische groei 
en van sociale vooruitgang. 

Maar dat moet dan ernstig 
gebeuren. Met een ontstellende 
eerlijkheid, die iemand zich 
kan veroorloven als hij het po
litieke schip verlaat, zei voor
zitter Houben van de CVP-
PSC ten afscheid dat België 
wordt geregeerd zoals in de 
stoomtramtijd. Het opmaken 
van de begroting gebeurt niet 
overeenkomstig een vooraf be
paalde vizie na een discussie in 
het parlement, maar drijft op 
de dagelijkse gebeurtenissen en 
moeilijkheden, waarbij een mi
nister de bocht neemt volgens 
de macht en het lawaai van een 
toevallige tegenstander, die nu 
eens een industriële groot
macht is, dan weer een vak-
bondcentrale en morgen een 
universiteit of overmorgen een 
syndikale kamer. 

Men telt de gevraagde som
men netjes op en schrijft ze op 
een bordje voor het televizie-
nieuws van kwart voor acht. 
De schapen van de CVP-PSC-
meerderheid in het parlement 
zullen wel goedkeurend blaten 
en het volk moet het maar op
brengen en er naar leven. Dit 
jaar 57 miljoen per uur en vol
gend jaar misschien 65 miljoen 
per uur. Waarom niet ? 

guido delang 

manu ruys 

de Vlamingen, 
een volk 
in beweging, 
een natie 
in wording 

tielt 1972 — 212 biz. 

Dit hoek is een korte geschie
denis van Vlaanderen. Zij is 
beknopt en klassiek voor de 
historische perioden en uitvoe
riger naarmate het recente ver
leden behandeld wordt. 

Wat bedoelt d'e auteur met 
zulk werk ? 

Als functionaris van het 
gi ootste Vlaamse kranten-con
cern is Manu Ruys één van de 
journalisten die tot de Vierde 
Macht (de pers) behoren. Eine 
Person ünd eine Funktion. In 
dit werk prevaleert de « Funk
tion ». In dit opzicht zouden de 
hoofdstukken besteed aan de 
periode na Wereldoorlog I als 
titel mdeten dragen ; « de hou
dingen van « De Standaard » 
in de Vlaamse ontvoogdings-
strijd », De boeiende verfil
ming van de geb'eurtenissen 
biedt een uitstekende samen
vatting van de posities die het 
blad innam. 

Op de richting die de Vlaam
se ontvoogdingsstrijd uit moet 
wordt slechts vluchtig in het 
Nawoord gehandeld; « een cen
traliserende staat hervormen 
tot een federatie, denken of 
dromen over heel-Nederlands 
hereniging, Europese eenwor
ding ». 

Zal dit alles er van zelf ko
men ? Dat kan Manu Ruys niet 
menen. Over de « wijze waar
op » en de « programmas langs 
waar » lezen wij niets in het 
werk. Dit was niet te verioach-
ten in een alleen maar histo
risch overzicht, geschreven van 
uit het standpunt van één krant 
met zijn erkende bindingen. 

av 

een belangrijk politiek feit ! 

de 
franse 

cultuurraad 
steunt 

openlijk 
de 

franstaligen 
in 

Vlaanderen 

De Franse Cultuurraad heeft dus beslist één miljoen 
voor te behouden aan franstalige culturele initiatieven in 
de Brusselse randgemeenten en in de Voerstreek. , 

Het is hoogstbelangrijk dat wij ons 'hierover ni^f'poli-
tieke nuchterheid bezinnen, 

Eerst en vooral is dit van financieel standpunt uit 
totaal onbelangrijk ! Ten eerste is een-nüljiaen„niet zo
veel ! Ten tweede en vooral zou de Franse Cultuurraad 
een tiental verdoken middelen kunnen uitvinden om 
dit doel werkelijk en doelmatiger te bereiken. Het vol
staat bv dat men een of andere VZW opricht met een 
algemene doelstelling en deze als « Kanaal » gebruikt ^ 
In de jungle van begrotingen bestaan er vele kronkel--
paden. 

Het politieke belang van de beslissing bestaat erin dat 
de Franse Cultuurraad een nationale daad stelde nl deze 
beslissing eenparig trof. 

Ten tweede dat de Cultuurraad, door uitdrukkelijk te 
vermijden de schijn te redden, een daad van provocatie 
stelde. Lamme Goedzak moet klappen krijgen op de 
plaats waar de rug van naam verandert. Lamme Goed
zak heeft nooit anders gemarcheerd en op 15 oktober 
moeten wij opnieuw marcheren. 

Het allerbelangrijkste en ik aarzel niet verheugende 
feit is dat de Franse Cultuurraad uitdrukkelijk het 
« goede » voorbeeld geeft de onzalige grondwet openlijk 
met voeten te treden. Dat is de hoofdzaak. 

Dat de francofonen de franstaligheid overal imperialis
tisch steunen betwisten en weten wij. 

Het politieke feit is de overtreding van de grondwet 
door een Assemblee van een der nationaliteiten in België 
en de vraag hoe de Belgische regering zal reageren. 

Het is een voorgaande ! 
Het eigenmachtig optreden van de Franse Assemblee 

breekt de weg open voor federalisme. In alle politieke 
sportiviteit moet ik hun lef waarderen : zij willen zich 
in een zo gunstig mogelijke onderhandelingspositie stel
len voor een latere federalistische dialoog. 

Het federalisme zal hardhandiger doorgedrukt worden 
door de franstaligen dan door de Vlamngen. Deze 
voorspelling baseer ik op ervaring. 

Destijds stond ik mede aan de spits van de federalise
ring van een grote en officiële jeugdbeweging. Het sta
tuut dat in 1929 tot stand kwam vertoonde meer dan veel 
unitaristische schoonheidsvlekken. In 1939 was de fede
ralisering -volledig doorgevoerd. Ik heb het meegemaakt 
dat op die tien jaar iedere verdere ruk naar federalisme 
van Waalse zijde kwam. De éne Waalse GOM wijst in 
dezelfde richting. 

De enige vraag « die alle andere in de schaduw stelt » 
is de vraag of de Volksunie de politieke macht zal ver
overen om de traditionele partijen er toe te dwingen 
nationale refleksen te krijgen. 

m. van haegendoren, 
ondervoorzitter nederlandse cultuurraad-
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VUJO 
VORMINCSWEEKEINDE 

leven in kringen 

Kaderweekeinde voor VUJO 
Volkshogeschool De Blankaart, Woumen 
Leiding : DOSFELINSTITUUT 

PROGRAMMA : 

Vrijdag 1 september 
Bespreking. Wat is integraal federalisme ? 
Zaterdag 2 september 
Federalistische modelUen. Individu en samenleving : on
derwijs ; sociaal-economische structuren. 
Zondag 3 september 
Federalisme in Belgisch, Europees en mondiaal verband. 

NUTTIGE INLICHTINGEN : 

Er wordt gewerkt in groepen naar konkrete voorberei
ding van kongresbesluiten toe. 
Er is ruimte voor uitwisseling van ervaring en voor ge
zelligheid. 
Ter voorbereiding van het eerste VUJO-kongres wordt 
dit weekeinde ingericht onder de thematiek door te pra
ten en de zienswijze van de eigen kernen te verduide
lijken. 
Een werkmap werd samengesteld en dient vooraf in je 
groep besproken. 
Inlichtingen en inschrijvingen : Dosfelinstituut, Tribune
straat 14, Brussel, tel. 02/19.12.02. 
Voor elk arrondisement kunnen slechts een drietal afge-
vardigden gehuisvest worden. 
Openstaande plaatsen worden de laatste week aan lief
hebbers toegewezen. 

vogels vangen 
verboden 

Wij zullen er maar geen 
doekjes om winden : de 
maatregel van minister Tin-
demans vinden wij volko
men verantwoord. De groot
scheepse vogelvangst in Bel
gië was de laatste jaren uit
gegroeid tot een internatio
naal schandaal en het werd 
tijd dat daaraan een einde 

werd gesteld. Van vele zij
den was daar sterk op aan-
gedrongen en met afdoende 
argumenten. Tindemans 
heeft meer moed opgebracht 
dan zijn voorganger Héger, 
die zich kennelijk liet inti
mideren door het woedende 
verzet van luidruchtige vo-
gelvangersverenigingen. Wij 
kunnen begrijpen dat de 
mensen die, puur als hobby, 
vogels trachten te verschal
ken met de verbodsmaatre
gel niet gelukkig zijn. Het 

zijn echter niet de natuur
liefhebbers in de eerste 
plaats, maar hun «collega's», 
de vangers-op-grote-schaal 
(en met duidelijk commer
ciële bedoelingen) die de 
zaak helemaal verkorven 
hebben. Het ging niet langer 
op, in een tijd dat zovele vo
gelsoorten in hun voortbe
staan bedreigd worden o.m. 
door het massaal gebruik 
van pesticieden, de jaarlijk
se massa-vernietiging door 
tienduizenden vogelvangers 
nog langer te dulden. Er 
wordt door velen lippen
dienst bewezen aan de zaak 
van de natuurbescherming, 
maar als een minister dan 
eindelijk eens iets doet moet 
men dan ook geen demago
gie bedrijven zoals sommige 
PVV-ers en ook sommige 
CVP- en BSP-afdelingen of 
federaties het nu doen. Aan 
een dergelijke schijnheilig
heid wensen wij niet mee te 
doen. 

maar dat 
volstaat niet 

Nee, het is lang niet vol
doende enkel maar de vogel
vangst te verbieden. Het zou 
op improvisatorische ~ een-
dagspolitiek lijken wanneer 
de regering het daarbij zou 
laten. Wij schreven hierbo
ven reeds : wanneer zovele 
vogelsoorten bedreigd zijn, 
dan is het vooral omdat al te 
kwistig met landbouwvergif
ten wordt omgesprongen en 
ook omdat hun biotoop stel
selmatig vernietigd wordt 
als gevolg van de chaotische 
« ruimtelijke ordening » (!) 
in ons land en de gigantische 
openbare werken in dienst 
van koning auto. Het verbie
den van de vogelvangst is 'n 
betrekkelijk gemakkelijke 
en vooral goedkope maatre
gel. Het aanpakken van an
dere oorzaken van de achter
uitgang van ons vogelbe-
stand vergen heel wat meer 

verbeelding, meer moed ook 
en veel meer geld en voora l : 
het veronderstelt een cohe
rente politiek van natuurbe
scherming en die mist deze 
regering-Eyskens volkomen. 
De verbodsmaatregel tegen 
de vogelvangers zou boven
dien op diskriminatie gaan 
lijken wanneer bijvoorbeeld 
niets zou ondernomen wor
den om de jacht in het land 
te saneren (er zijn « jagers » 
die alles neerknallen wat 
beweegt) en als niets gedaan 
wordt tegen de stropers (be
roepsvissers en anderen) 
die het biotoop van onze 
kustzee volledig vernietigen 
met hun « moderne » visme-
todes. Om maar dat te noe
men. 

onze 
<( vlaamse » 
kust 

Zoals wellicht vele andere 
Vlamingen heb ik mij ook 
dit jaar weer geërgerd aan 
de slavenmentaliteit van een 
deel van onze kustmidden-
standers : omwille van de 
duiten kruipen zij plat op 
hun buik voor de Franstali-
gen, of voor Duitsers en En
gelsen. Daarbij zijn zij soms 
zo onbeschoft hun eigen 
land- en taaigenoten te ne
geren, of door hun platbroe-
kerij voortdurend te erge
ren. Waarom moet 'n Vlaam
se middenstander aan de 
kust mordicus zijn zaak een 
Franse (of anderstalige) be
naming geven, en bij 't aan
prijzen van zijn waren sys
tematisch het Frans moet ge
bruiken want dat « de Vla
mingen toch genoeg Frans 
verstaan ». Wat is dat voor 
een mosselhouding ? Komt 
daarbij dat zij vaak fransta-
lig personeel aanwerven voor 
het seizoen. Het aantal Vla
mingen dat zich aan de kust 
al heeft moeten ergeren aan 

onbeschofte « gardens » is 
niet meer te tellen. En dan 
maar meer inspanningen 
van de overheid vragen voor 
propaganda ten bate van de 
kust, en maar klagen over 
het teruglopen van het kust-
vertier. De achterlijke kust-
middenstanders die nog al
tijd bij het Frans zweren 
snappen eenvoudig niet dat 
alles verandert , de levens
gewoonten en ook de menta
liteit van de Vlamingen (die 
de meerderheid van de va
kantiegangers vormen) . Zij 
wensen gewoon gerespek-
teerd te worden en wie dit 
niet kan opbrengen zal het 
voelen aan zijn zakencijfer. 

socialistische 
grootwaren
huizen 

Enkele tijd geleden raakte 
bekend dat de socialitische 
COOP zinnens is een aantal 
grootwarenhuizen op te rich
ten. In dit verband stelde 
VU-kamerlid Luc Vansteen-
kiste (Kortri jk) volgende 
parlementaire vraag tot de 
minister van Openbare Wer
ken. 

« Onlangs deelde de h. mi
nister van Openbare Wer
ken mee dat tot een bouw-
stop werd besloten van alle 
grootwarenhuizen. Nu heeft 
evenwel een grote politieke 
coöperatieve vereniging een 
indrukwekkend projekt be
kend gemaakt om te komen 
tot de oprichting van een 
groot aantal nieuwe super-
en hypermarkten, o.m. om de 
« werkgelegenheid » te sti
muleren. 

Gaarne vernam ik van de 
h. minister van Openbare 
Werken welke de preciese 
modaliteiten zijn voor deze 
bouwstop, welke zijn duur 
is en of die ook geldt voor 
de betrokken coöperatieve ». 

Wij kijken benieuwd uit 
naar het antwoord van mi
nister De Saeger. 

wij in nederland 

in november terug naar de stembus 
(jeeveedee) Wat nog geen vijf weken geledeji door iemand in Neder

land werd verwacht, zal eind november werkelijkheid zijn : nieuwe 
verkiezingen voor het parlement. Afgelopen wefek is dit definitief komen 
vast te staan, na een nogal beschamende periode in de landelijke politiek, 
17 juli begonnen met het abrupte heengaan van de ministers De Brauw 
(wetenschapsbeleid) en Drees jr (verkeer en waterstaat) uit dte regering, 
en thans besloten met de verlenging van het kabinet-Biesheuvel, zij het 
dan zonder de twee genoemde ex-bewindslieden. Nederland zit nu voor 
drie maanden met een mind'erheidskabinet van kristelijken en liberalen, 
en daaruit kunnen nog vreemde dingen voortvloeien, want het is dit 
kabinet dat op de derde dinsdag van september C« Prinsjesdag y>) de 
begroting voor 1973 moet indienen ! 

Als we de situatie van de jong
ste weken beschamend noemen, 
is dat in de eerste plaats om het 
feit dat op geen enkele wijze ope
ning van zaken werd gegeven. 
Nog op dit moment tast de bevol
king in het duister wat de ware 
achtergronden van de krisis-toe-
stand betreft. Vaag weet men dat 
het iets te maken moet hebben 
met een afwijkend standpunt van 
de twee « gevluchte » ministers 
(beiden lid van de Demokratische 
Socialisten '70, twee jaar geleden 
afgesplitst van de moederpartij, 
de Parti j van de Arbeid) inzake 
de inflatiebestrijding. Maar er 
zijn ook heel andere motieven ge
noemd zoals bezwaren tegen de 
veeleisende vergadertechniek van 
premier Biesheuvel. En deze laat
ste beweert dat De Brauw en 
Drees ontslag namen omdat ze 
tijdens de begrotingsbesprekingen 
weigerden op hun eigen ministe
ries bezuinigingen toe te passen. 
Het juiste van de zaak weet vrij
wel niemand. Hopelijk wordt er 
wat helderheid verschaft tijdens 
het tweedaagse kamerdebat van 
deze week, want het is ronduit 
ergerlijk dat de burgers van het 
land wekenlang volslagen gene
geerd werden door het kleine 
klubje politici dat direkt bij de 
krisis betrokken was. Ook de op
positiepartijen in de Kamer had

den het raden naar de achter
gronden van de affaire. Het was 
op hun aandringen dat tenslotte 
toch tot een kamerdebat werd be
sloten. 

politiek gedraai 

Beschamend ook was de gang 
van zaken door het voortdurend 
gedraai van sommige figuren uit 
de regeringspartijen. Vooral voor
zitter Hans Wiegel van de liberale 
kamerfraktie liet zich in dat op
zicht als een groot kampioen ken
nen. Eerst veroordeelde hij het 
heengaan van de twee DS'70-mi-
nisters ten sterkste, daarna deed 
hij uitvoerig mee aan een poging 
van een volle week om de twee 
terug in de regering te halen, ver
volgens dreigde hij met het op
stappen van de liberale ministers 
en tenslotte ging hij toch maar 
akkoord met de voortzetting van 
het kabinet-Biesheuvel, thans een 
y ierpar tijen-regering nadat een 
jaar geleden met vijf partijen 
was gestart. 

Aan zulk gedraai bezondigden 
zich ook een aantal leden van de 
fraktie der katholieke Volks-Par-
tij . Zij waren er aanvankelijk 
sterk op tegen om met de libera
len verder te regeren, maar sloten 
zich uiteindelijk unaniem aan bij 

hun kollega's die tegen een vier-
partijen-kabinet geen bezwaar 
hadden. Zij stelden wel als eis dat 
de regering niét de naam « twee
de kabinet-Biesheuvel » zou dra
gen, want dan zouden de kiezers 
kunnen veronderstellen dat deze 

. KVP-ers voor de liberalen hadden 
gekozen ! Een nogal belachelijke 
eis, want hoé de naam ook luidt, 
het gaat om een konfessioneel-
liberaal kabinet. 

rooms-rood terug ? 
De handelwijze van het groepje 

KVP-ers duidt intussen wel op 
het vraagstuk dat de komende 
maanden opgelost zal moeten 
worden, namelijk of de kristelijk-
liberale koalitie na de verkiezin
gen zal terugkeren, óf dat aange
stuurd wordt op een regering die 
in hoofdzaak katholieken en so
cialisten omvat. De zich « links » 
noemende KVP-ers (niet meer 
dan vier of vijf uit de 35 man 
sterke Kamerfraktie) hopen dat 
straks de « rooms-rode » koalitie 
die eind 1966 (in de zogeheten 
« Nacht van Schmelzer ») uiteen
viel, weer hersteld zal kunnen 
worden. Zij achten die mogelijk
heid zeker aanwezig omdat de 
PvdA, die zich de laatste jaren 
fel tegenover de konfessionelen 
opstelde, thans wel een zekere be
reidheid toont om met de kriste
lijken te gaan regeren. 

Of dat allemaal werkelijk waar 
is, zal de komende maanden moe
ten blijken. Zeker is dat het sa
mengaan van KVP en PvdA veel 
gekompliceerder is dan het lijkt. 
De PvdA zit immers in een sa
menwerkingsverband met de De-
mokraten '66 en met de Radika-
len, en deze laatsten, zélf afkom
stig uit de KVP, zijn helemaal 
niet zo happig op een bondgenoot
schap met de grote katholieke 
part i j . Aan de andere kant zit de 
K V P m e t de twee protestantse 
parti jen met welke zij een kris-

ten-demokratische nieuwe part i j 
wil oprichten. De vraag is of de 
katholieken hun kristelijke part
ners willen loslaten. Juist in deze 
protestantse groepen is veel te
genstand tegen het samengaan 
met socialisten ! 

jonge kiezers 
Wellicht zal een en ander ver

duidelijkt worden tijdens de ka
merbehandeling van de begroting 
die het geprolongeerde kabinet-
Biesheuvel volgende maand in
dient. Als daarop een sterk libe
rale stempel drukt, zal de regeer-
zin van de PvdA waarschijnlijk 
wel wat afnemen. Er gaan ook 
geluiden op om te komen tot een 
uitgesproken « progressieve » re
gering. Dat zou kunnen wanneer 
er geen enkel stembus-akkoord 
wordt gesloten en de PvdA de 
grootste partij zou blijven. De so
cialistische leider Den Uyl zou 
dan een regeer-program kunnen 
opstellen dat de steun krijgt van 
alle « linksen », van kommunis-
ten tot en met de dissidenten in 
de konfessionele partijen. Voor
alsnog lijkt echter de kans op een 
dergelijk beleid niet groot. 

In elk geval staat aan het (par
tij-) politieke front in Nederland 
een interessante tijd voor de deur. 
Daarbij speelt ook een rol dat de 
kiesgerechtigde leeftijd van 21 tot 
18 jaar verlaagd zal worden. Dat 
betekent dat een nieuwe bevol
kingsgroep naar de stembus mag 
gaan, een groep die goed is voor 
ongeveer twintig kamerzetels ! 

Mede door de deelname van de 
jonge kiezers valt op dit moment 
nog geen pijl te t rekken op de 
komende verkiezingsuitslag. De 
« forse ruk naar links » en de 
« enorme dreun voor de K V P » 
die vorige week voorspeld wer
den in een opinie-onderzoek van 
het weekblad Elsevier, zetten we 
voorlopig dan ook maar in het 
rijtje van de voorbarige verwach
tingen ! 
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Op 22 full ontving de h. Jozef Deleu de « Orde van de Vlaamse Leeuw » uit de handen van mr. 
Piet Blomme, voorzitter van de Nationale Bevlaggingsaktie. De h. Deleu is de stichter en bezieler 
van het knappe tijdschrift « Ons Erfdeel » en van de onlangs opgerichte gelijknamige stichting 
die nu ook het Franstalige « Septentrion » uitg'eeft en een Dialoogcentrum bouivt. Met deze eer
betuiging wilde de Nationale Bevlaggingsaktie de h. Deleu eren als « een wijs ambassadeur en 
pienter diplomaat » in dienst van onze Nederlandse Cultuur. Aan de uitstraling van deze cultuur, 
aan de integratie van de Nederlanden, Frans- Vlaanderen inbegrepen, heeft hij de beste uren van 
zijn Werkzame leven besteed. Op de foto : de h. Jozef Deleu in gezelschap van burgemeester Soens 
van Strombeek-Bever, aan wie vorig jaar de eerste « Orde van de Vlaamse Leeuw » werd uit
gereikt. 

een antwoord aan dehousse 

tergende driestheid 
of 
onthutsende onwetendheid ? 

De h. Dehousse is de indiener van het amendement waarbij in 
de Franse Kultuurraad, toelagen werden gestemd voor de Franse 
taalpropaganda in de Voer en in de gemeenten rond Brussel. 

« De Standaard » was daartegen scherp van leer getrokken. 
Hierop had de h. Dehousse, als verweer, een uitvoerige brief ge
zonden naar het blad. Reimond Mattheyssens stuurde daarop een 
antwoord naar genoemde krant. Sportief publiceerde « De Stan
daard » het schrijven van onze mandataris in grote opmaak over 
bijna de gehele breedte van de bladzijde. Ter voorlichting van 
onze lezers gaat hieronder bedoeld schrijven, want wellicht waren 
heel wat lezers toen met vakantie. 

In uw krant van 15-16 juli 
werden in een kommentaar bij 
een brief van de h. Dehousse 
afdoend de onwettelijkheid en 
de politieke onhoudbaarheid 
aangetoond van de subsidies 
die de Franse Kultuurraad 
heeft uitgetrokken voor de 
F r a n s e taalpropaganda in 
Vlaanderen. 

Ik wou echter een paar an
dere, ongehoorde uitspraken 
van de h. Dehousse rechtzetten. 
De h. Dehousse beweert dat de 
Waalse socialisten (van de an
dere Walen durft hij zelfs niet 
eens spreken) « steeds een on
eindig ruim begrip aan de dag 
hebben gelegd voor de sociale 
noden van Vlaanderen ». Moe
ten wij herinneren aan de ver-
Woede strijd van de Waalse so
cialisten met Renard op kop 
tegen de vestiging van Sidmar 
in Zelzate ? De Waalse socia
listen wilden deze staalfabriek 
naar Wallonië halen ; hoewel 
er in het arrondissement Gent-
Eeklo méér werklozen waren 
dan in alle Waalse arrondisse
menten samen ? Of is de werk
loosheid geen sociale nood voor 
de socialist Dehousse ? 

De h. Dehousse schrijft boud-
weg dat de Waalse socialisten 
al de gewettigde eisen van de 
Vlaamse beweging hebben ge
steund en bevorderd, en als op
perste bewijs voert hij hierbij 
aan dat de « Vlaamse militant» 
Anseele als Waals volksverte
genwoordiger werd verkozen. 
Anseele is nooit een Vlaams 
militant geweest. Deze volks
man was tégen de verneder
landsing van de Gentse univer
siteit, dus tégen de mogelijk
heid dat de Vlaamse volksjon-
gen in zijn eigen taal hogere 
studies zou doen. Deze Vlaam
se militant stond aan de kant 
van de verfranste, kapitalis
tische kaste tegen de kraaien
de haan Huysmans. 

Hebben niet al de Waalse so
cialisten (op één onthouding 
na) zelfs tegen de inoverwe-
gingneming van de overheve
ling van Leuven Frans ge
stemd ? Dat betekende dat zij 
in hun stompzinnige balorig
heid zelfs niet over de overhe
veling wilden praten. Of was 
de overheveling, als beveiliging 
tegen de bedreiging van « Ie 
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tres grand Bruxelles » geen ge
wettigde eis van de Vlaamse 
beweging ? De gegrondheid 
van deze eis (van zelfbehoud) 
was zo klaarblijkend dat hij 
zelfs tot de Vlaamse socialisten 
doordrong, en zij verplicht wa
ren hem te steunen. 

Moeten wij de h. Dehousse 
herinneren aan een uitspraak 
van de Waalse socialist Des-
trée, de schrijver van de be
ruchte en moedige « Lettre au 
Roi » ? Deze socialist maakte 
er de flaminganten een verwijt 
van dat zij Vlaanderen, door de 
vernederlandsing, aan de Wa
len hebben ontstolen (ils nous 
ont volé la Flandre). Het is het 
verwijt van de dief die de ei
genaar van diefstal beschul
digt ! Kan het stuitender ? 

En nu is er de nieuwe agres
sie niet alleen van de Waalse 
socialisten maar van alle Wa
len uit de Franse Kultuurraad. 
En deze nieuwe aanval wordt 
mede gerechtvaardigd als een 
Waalse reactie op de Vlaamse 
ondankbaarheid tegenover zo
veel Waalse (socialistische) te
gemoetkoming, als een daad 
van Waalse « wettelijke zelf
verdediging » en een middel 
om Vlaanderen « als verove
raar » schaakmat te zetten. 

Men kan de vraag stellen of 
het onthutsende onwetendheid 
ofwel tergende driestheid is 
geweest die de h. Dehousse er
toe heeft gebracht dergelijke 
hoop baarlijke onzin te produ
ceren. 

Om de volslagen onredelijk
heid van deze Waalse uitda-
gmg te overzien moet men zich 
een oproep herinneren van de 
Waalse socialist Leburton, me
de-voorzitter van de partij van 
de h. Dehousse. Nog voor enige 
tijd deed de h. Leburton in de 
Kamer een beroep op de 
Vlaamse solidariteit om Vlaam
se miljarden buit te maken 
voor de Waalse ekonomie en 
kuituur. 

In dit koninkrijkje werd be
slist het olympisch hoogtere-
kord van de verdwazing en de 
onbeschaamdheid gevestigd. 

r. mattheyssens. 

men mag de wet overtreden 
als het tegen Vlamingen gaat! 

Woensdagnamiddag 26 juli werd door minister Van Elsland» 
een delegatie van het Partijbestuur van de Volksunie ontvangen^ 
bestaande uit senator Coppieters en de kamerleden Anciaux en 
Mattheyssens. 

Tijdens dit onderhoud werd bijgaand memorandum overhan
digd waarin wordt aangeklaagd hoe vooral op de taalgrens de 
verantwoordelijke overheden de wetten blijven overtreden en 
waar voor Vlamingen in deze gebieden zelfs geen rechtszekerheid 
en veiligheid bestaat. 

Ook werd geprotesteerd tegen het voortdurend inkrimpen van 
het grondwettelijk betogingsrecht in ons land. 

Na 140 jaar heeft men uiteindelijk in de Grondwet het bestaan 
en de rechten van de volksg<emeenschappen in de Belgische staat 
gedeeltelijk erkend. 

Dit na meer dan een eeuw achterstelling, minachting of soms 
zelfs brutale bekamping van de Vlaamse gemeenschap, met dik
wijls zware gevolgen voor hen die zich tegen deze verdrukking 
dierven verzetten. Van dfe zaak Schoup en Karsman over twee 
repressies heen tot recente tergingen tegen een man als advocaat 
De Boe, gaven heersers over het Vlaamse Volk uiting van dia 
anti-Vlaamse mentaliteit. 

Deze geestesgesteldheid bracht mee dat het Vlaamse volk in 
zijn natuurlijk r'echt op Vlaamsgezindheid onder een druk stond 
die het niet « vrij maakte van vrees » om het te zeggen in dfe 
woorden van het UNO-Handvest over de rechten van de mens. 

Wat baten wetten en mooie verklaringen over publiekrechte' 
lijke statuten als blijkt, uit een reeks recente gebeurDenissen, dat 
bedoelde vfientaliteit bij een reeks overheden nog niet tot een 
afgesloten verleden behoort. 

Integendeel, sinds een aantal Vlamingen de jongste tijd dierven 
optraden tegen blijvende wetsovertredingen en discriminaties 
ten nadele van de Vlamingen, hebben zich een aantal feiten voor
gedaan die dit bevestigen. 

— De gemeente Vloesberg heeft sinds 1963 nooit de voorziene 
taalfaciliteiten voor de Vlamingen toegepast. Integendeel, 
sinds hiertegen werd g'eprotesteerd stemde de gemeenteraad 
wederrechtelijk het afschaffen van die taaifaciliteiten. Erger 
nog, diezelfde gemeenteraad heeft in zijn jongste zitting ge
stemd dat het lokaal « Roman House », uitgebaat door een 
Vlaming, moet gesloten worden. 
Dit nadat gedurende maanden deze man was getergd (huisb'e-
schilderfftg-^'sttckr'Tsltiyen van inboedel, verhinderen van vrij 
handel drijven) zonder dat gemeentelijke overheid of rijks
wacht de verplichte bescherming boden. 
Na de jongste IJzerbedevaart deden zich daa^'eveneem erg^r-\ 
lijke feiten voor. Bij dit lokaal « Roman House » werd een 
Antwerpse autobus door Waalse herriezoekers aangevallen en 
beschadigd onder het oog van de toeziende rijkswacht. Op de 
weg werden fVessen stuk geslagen om de autobanden te bescha
digen. Bij poging tot het neerleggen van klacht, weigerden 
rijkswachters Nederlands te verstaan en weigerden eveneens 
tot identificatie van aanwezige daders door getuigen te laten 
overgaan. De inzittend'en van sommige autocars werden ge
woon de toegang tot het lokaal « Roman House » ontzegd, 
zodat hier van werkelijke broodroof sprake is. 
Een gezelschap uit Dilbeek werd aangevallen, hierbij werd 
een provincieraadslid, de heer Panis, vrij ernstig gewond in 
het aangezicht zodat hij in het ziekenhuis moest opgenomen 
worden. Autoplaten van de dadiers werden genoteerd. Tot op 
heden weten wij van geen enkele vervolging. Daarentegen is 
ons het geval bekend van een Vlaming uit Baaigem die ver
volgd wordt omwille van deze gebeurtenissen en voor de 
Rechtbank te Doornik moet verschijnen. 

— Bij deze gelegenheid willen wij ook de aandacht vestigen op 
een steeds voortschrijdend inkrimpen van het grondwettelijk 
betogingsrecht. Er was het recente verbod in De Panne, waar
bij zelfs parkeermoeilijkheden werden ingeroepen als voor
wendsel om manifestanten voor natuurbescherming de toe
gang tot d'e gemeente te verbieden. 
Vóór enkele dagen werden jonge amnestiebetogers die vlug
schriften, met verantwoordelijke uitgever erop aangeduid, 
uitdeelden door de politie opgeleid en hun vlugschrifteyi in 
beslag genomen. 
In verband met de sterk in het nieuWs gekomen b'etoging van 
enkele VU-mensen bij het bezoek van Gromyko zouden wij 
willen verwijzen naar een andere houding ten overstaan van 
het vreedzaam betogingsrecht bij onze Noorderburen in Neder
land toegepast, zoals blijkt bij een manifestaWe in het Haagse 
Binnenhof bij het bezoek van Gromyko. De politie trad er in 
het geheel niet op (zie tekst en foto in Keesings Historisch 
Archief van 21 juli 1972). 

— Vóór enkele weken werd met een 6 mm. vuurwapen geschoten 
op de woning van volksvertegenwoordiger Emiel Vansteen-
kiste. Wij hopen dat de gerechtelijke instanties, bij het opspo
ren van deze ergerlijke feiten, eenzelfde ijver aan de dag zul
len leggen als betoond tegenover Vlamingen bij andere veel 
minder erge gebeurtenissen. 

Wij verwachten van de regering dat zij in de kortst mo^lijke 
tijd een einde zal maken aan die rechtsovertredingen, gebrek aan 
bescherming en eenzijdig optreden ten nadele van de Vlaamse 
gemieenschap. 

Alleen het opruimen van de onwettelijkheden en van de caren-
tie daartegenover kan het samenleven van de twee volksgemeeri-
schappen bevorderen en een klimaat van echte vrijheid in de 
hand werkfen. 



post- en 
neo-kolonialisme 

We zijn. drie weken afwezig geweest en daarom achten we het paa-
aend de jongste int.ernat'ioii^aJe gebeurtenissen beknopt te komvientu-
riëren. Het is daarbij opvaUend hoezeer de w'ej-eld nog steeds te doen 
heeft met een problematiek. die loortelt in het Europese kolonialisme en 
die gekonfronteerd wordt met problemen, die voortspruiten uit neo-kolo-
nialistische praktjken. Waarbij kan nagegaan vxirden hoe sterk de volks-
nutionale drijfveer in vele dealen van de wereld is geworden, een uiting 
van bevrijdingsnationalisme dat ook wij belijden. 

Al belicht de wereldpers het na
tionalistisch aspekt van de ver
koeling der Russisch-Egyptische 
betrekkingen niet, het is er niet
temin aanwezig. De verandering 
die zich sinds de opvolging van 
Nasser door Sadat heeft voorge
daan is niet te verklaren zonder 
de nationalistische druk op Sadat, 
mede naast andere faktoren, in 
rekening te nemen. Daarmee is 
ai€t gezegd dat Nas.ser geen of te 
weinig nationalist was «n Sadat 
dat veel meer zou zijn. Nasser 
verstond echter beter de kunst 
van de evenwichtspolitiek en 
werd trouwens slechts met een 
begin van Russische invloed in 
zijn land gekonfronteerd. Niets 
zegt ons, dat hij op zeker ogen
blik met even remmend als thans 
Sadat zou opgetreden zijn, want 
de krachten waarop hij steunde 
waren ten slotte de zelfde als 
deze waarnaar Sadat thans ver
plicht is te luisteren. Deze krin
gen acht ten de prijs, die ze voor 
de RüssiscTie hulp en bescher
ming tegen Israël moesten betalen 
te hoog. Het openlijk optreden 
van rechtse personaliteiten ten 
aanzien van Sadat was het hoog
tepunt van de campagne, om de 
Russische invloed tot besche:de^ 
ner omvang te herleiden. Het 
blijkt ook dat het Russi.sch optre
den niet erg diplomatiek en takt-
vol is geweest : Sadat wachtte 
maandenlang tevergeefs op een 
duidelijk antwoord van het Krem
lin op preciese vragen. Ofwel 
luidde het antwoord ontwijkend, 
ofwel kwam er helemaal geen 
antwoord. Het is dus voor de Rus
sen opletten geblazen want het 
zou wel eens kunnen gebeuren 
dat na de Amerikaanse presidents
verkiezingen de wens, om tot de 
status van « ongebonden land » 

terug te keren zo sterk wordt dat 
het ook daadwerkelijk gebeurt. 
Zou dat de bedoeling zijn van de 
Sadat-stellmg « 1972 jaar van 
de beslissing », maar dan zonder 
wapengekletter ? 

Victoriaanse erfenis 

Zowel Ulster als Oeganda zijn 
uitvloeisel van het Victoriaanse 
imperialisme : in Ulster zijn we 
getuige van het laatste kolonia
lisme in West-Europa (behalve 
dan Gibraltar) , in Oeganda wordt 
Londen gekonfronteerd met de 
gevolgen van zijn politiek in zui
ver koloniale stijl, de verdeel-en-
heers-politiek. In Oeganda en ook 
in andere kolomen voerde het 
Victoriaanse Engeland Aziaten in, 
om er een handeldrijvende mid
denstand te kunnen inschakelen 
en ten tweede om er over een 
subalterne administratieve struk-
tuur te kunnen beschikken. 

Engeland had het hier gemak-
gelijk, het hoefde slechts zijn re
servoir in andere koloniën aan te 
spreken Deze vreemde volksgi'oe-
pen ivaren uiteraard niet geliefd 
bij de otochtonen en van zohaast 
ze na het veroveren van hun on
afhankelijkheid daartoe in staat 
zijn wensen ze deze handelssekto
ren en de administratie zelf te 
verwerven, wat nu in Oeganda 
gebeurt. Het moederland der be
trokken bevolkingsgroep, India, 
dat zelf overbevolkt is, wenst hen 
niet meer op te nemen. Engeland 
zelf gekonfronteerd met een toe
vloed van kleurlingen uit de voor
malige koloniën moest de immi-
grantiequanta beperken, anders 
kreeg het met een veelkleurig 
rassenprobleem te worstelen. De 

mogelijkheid tot immigratie was 
ontstaan doordat alle bewoners 
van de Dominions het Brits pas
poort bezaten. Daarin moest nood
gedwongen verandering gebracht 
worden : nu geeft dit paspoort 
niet automatisch meer het recht 
op inwijking. Meteen zit de kat 
op de koord en kunnen de ca. 
40 a 50.000 Oegandese Aziaten 
noch weg noch weer, maar bui
ten moeten ze. Om een transit-
schandaal op grote schaal te ver
mijden IS Londen moreel verplicht 
te gaan onderhandelen, te gaan 
pleiten voor een verlenging van 
de uitdrijvingstermijn en aan te 
dringen op het recht tot behoud 
der valuta, verkregen uit de ver
koop van de eigendommen der 
verdrevenen. Hier dreigt zich het 
drama te herhalen van zovelen 
die door hard werken m Afrika 
tot welstand waren gekomen (ook 
al houdt dat diskriminatie ten na
dele van de otochtone bevolking 
in, maar deze diskriminatie werd 
ten slotte door de kolonialiseren
de mogendheden geduld, zoniet m 
de hand gewerkt) hun tweede va
derland — vaak zelfs hun geboor
teland — als bezitslozen te moe
ten verlaten. Het is een bittere 
rekening voor de erfgenamen van 
hen, die eens het trotse imperium 
uitbouwden op het bloed en 
zweet van tallozen. 

chinezeri jen 

De Fransman heeft voor zon
derlinge kronkelingen van de 
geest en van het gedrag het woord 
« des chinoiseries », waarmee hij 
de onbegrijpelijkheid van ooster
se gedi' ^ ö'jn omschrijft. Dat het 
niet a l k . . . de Chinezen zijn, die 
met onDegrijpelijkheden uitpak
ken bleek uit de tragi-komische 
geschiedenis van McGoverns eer
ste running mate, die aan geeste
lijke depressies had geleden en 
toen dat ui tkwam (hij had erover 
gezwegen en McGovern en gezel
len hadden het niet uitgevist) 
moest hij gaan. Een Hongaars-
Amerikaans geschiedschrijver 
kwam er achteraf mee voor de 
pinnen dat een van Amerika's be
kendste presidenten, de vermoor
de Abraham Lincoln, vóór zijn 
verkiezing had geleden aan wat 
toen hypochondrie werd genoemd 
en thans geestelijke depressie of 
ontreddering heet. Sarcastisch 
verwijst hij naar de « verlichte 
19e eeuw » want Lincolns tijdge
noten hadden in zijn vroegere 
ziekte geen graten gevonden, en 
hem naar het Witte Huis gestuurd. 

De autentieke chinoiseries rond 
het lot van Lin Piao komen neer 
op een vulgaire strijd om de 
macht in Peking, strijd die werd 
verloren door de voormalige 
kroonprins en die werd overleefd 
door hem, die men de Tallyerand 
van deze tijd is gaan noemen, 
premier Tsoe En Lai, die velen 
als de meest vaste Chinese waar
de van dit ogenblik beschouwen. 
Voor zover er te Peking geen 
nieuwe chinoiserie in de maak 
is... 

ï c n Belga-fotograaf schoot deze foto nabij Svay Rieng in Cambodga die treffend de inschakeling in het oor
logsgebeuren van zeer ^ugdtgen illustreert. Deze Kme r-soldaatjes van de 22e Brigade blijken de oorlog als een 
speLletje op te vatten, hier in een militaire opMratie tegen rebellen, die ironisch genoeg « operatie zon » werd 
gedoopt... Van militaire galgenhumor gesproken. 

• Zaïre beperkt de invoer uit de Belgischi. 
Luxemburgse Unie van 25 tot 15 procent van 
het huidig volume (25 %) en legt de verplich
ting op, alle ertstransport te doen mei Zaïrese 
scheepsvaartmaatschappijen, waardoor aatt 
het nionopolium van de Belgische scheeps
vaartmaatschappij een einde komt. 
• Nieuw Noorvietnamees offensief in Viet
nam en van het Bevrijdingsfront rond Saigon 
en in de kustprovincies. Ook in Cambodga en 
in An Lock worden regeringsstèllingen aan
gevallen terwijl eveneens gevechten woeden 
nabij Hué en Quang Tri. In Cambodga geven 
de regeringïitroepen het strategische Pnomfa 
Bakeng prijs. 

• De laatste strijdende Amerikaanse eenheid 
wordt aan de oorlog in Vietnam onttrokken, 
een deel wordt gerepatrieerd, een deel blijft 
ter bescherming der Amerikaanse bases, waar
van de voornaamste door de Vietkong werd 
aangevallen, die er in slaagde het grootste 
Amerikaanse munitiedepot op te blazen, wat 
urenlange kettingexplosies veroorzaakte. 
• Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden 
keurt een motie goed, waarbij Amerika alle 
gevechtsaktiviteit in Indo-China moet staken 
in ruil voor de vrijlating der Amerikaans^ 
krijgsgevangenen. Een amendement, d»t 
strekte tot stopzetting van alle militaire hulp 
aan Thailand en Cambodga en een lening van 
400 miljoen dollar aan Portugal te weigeren, 
werd verworpen. 

• De demokratische kandidaat voor het vice-
presidentschap Shriver opent de kiesstrijd 
met de verklaring, als zou Nixon in 1969 een 
kans op vrede in Vietnam verkeken hebben, 
toen Noord-Vietnam 22 divisies wou terug-
trekken en Amerika in een veel gunstiger 
militaire positie verkeerde dan nu. Het Witte 
Huis weigert te reageren « op een dergelijk 
soort verklaringen ». De Nixon-administratie 
schijnt meer verveeld te zijn met mogelijke 
onthullingen over republikeinse medeplich
tigheid in de overval op het hoofdkwartier 
van de Demokratische partij. 

• Rellen te Rotterdam waar jeugdige bet©-
gers Turkse pensions belegeren uit protest 
tegen de verkoop van panden tegen de vier
voudige prijs van de werklijke waarde aan 
Turkse pensionhouders. 
• Internationale onderzoekskommissie en 
ook de New York Times stellen het martelen 
van politieke gevangenen in Zuid-Vietnam 
aan de kaak evenals het bombarderen door 
de Amerikaanse luchtmacht van dijken in 
Noord-Vietnam, waar het thans meer Ameri
kaanse bommen dan ooit regent. 

deze week 
in de wereld 
• Zogenaamde « leerjongensoptocht » (gehou
den ter herdenking van de protestantse over-
winning op de katolicken drie eeuwen gele
den) in Londonderry verloopt rustig. De drie 
jaar tevoren gehouden herdenkingsoptocht 
gaf aanleiding tot de katolieke reaktie, die 
thans is uitgemond in een quasi-burgeroorlog. 
De door de Britse minister-resident Whitelaw 
opgeroepen partijen beantwoorden slechts ge. 
deeltelijk zijn uitnodiging tot overleg : de dri« 
katolieke partijen willen pas gaan praten 
wanneer de interneringen worden opgeheven 
en de Britse troepen terug getrokken zijn uit 
de katolieke wijken. Met de vrijlating van ge-
interneerden is intussen reeds een aanvang 
gemaakt. 

• Konferentie der niet-gebonden landen te 
Georgetown vragen oprichting van vredeszo-
nes en beschouwen ekonomische bedreiging 
als agressie. 
• Steeds zwaarder politionele druk in de Sov-
jet-Unie op intellektueleu en dreiging met 
nieuwe processen in Tsjecho-Slovakije, waar 
reeds ettelijke Doebsjek-volgelingen van 
tweede rang werden veroordeeld, wat aanlei
ding gaf tot — gematigd — protest van de 
Franse en Italiaanse kommunistische partijen. 
• De Nederlandse partijen beraden zich over 
de vervroegde verkiezingen die in november 
worden gehouden. Afgetreden DS-70-minis-
ter Dries jr. noemt het kabinet Biesheuvel 
(dat de lopende zaken behartigt) een « be-
sluitloos geval ». In eigen partij zouden de 
kansen van Biesheuvel op een voortzetting 
van zijn leidende funktie sterk gedaald zijn. 

• Stakingen in Engeland duren voort : na de 
dokkers gaan de Londense bouwvakarbeiders 
over twee weken in staking voor een hoger 
loon. 

• Na de publikatie van een — optimistisch 
getint — UNO-jaarverslag reist sekretaris-ge-
neraal Waldheim voor overleg naar Peking, 
waar ook Japans nieuwe premier heen g^iat. 

• Toenemende druk op de Israëlische rege
ring om haar van haar besluit af te brengen, 
de uitgewezen Arabische bevolking van en
kele naij de Syrische grens gelegen dorpen 
niet meer te laten terugkeren. Ook in de 
schoot van het kabinet heerst daarover ver
deeldheid en met name verzet vice-premier 
Allon zich tegen de handhaving van het uit
drijvingsbevel. 

• Oostduits passagiersvliegtuig nabij Berlijn 
neergestort : alle inzittenden (152) komen om. 

• Twee Arabische meisjes, wegens medeplich
tigheid bij een vliegtuigkaping door een fe-
raëlische militaire rechtbank tot levenslange 
gevangenisstraf veroordeeld, een vonnis dat 
wegens zijn overdrijving zelfs in Israël op 
strenge kritiek wordt onthaald, gezien de tal
rijke verzachtende omstandigheden. 



moet de brosselse agglomeratie 
tiog geïndustrialiseerd worden ? 
Jn de « omzendhrief » (nr. 6, jl. 1972) van het « Vlaams Economisch Verhond » 
verscheen een belangwekkend artikel van L. Janssens ox/er de industrialisering 
van de Brusselse agglomeratie, die Simonet en es hlijhaar nastreven. De h. 
Janssens komt daarin tot het besluit dat het een achterhaalde optiek is deze 
agglomeratie nog (verder) te willen industrialiseren. Om,wille van de interessan
te gegevens, vervat in dit artikel, Sehtten wij het nuttig het fer informatie aan 
onze lezers in zijn geheel over te nemen. 

Zowel door de minister van Ekonomi-
| che Zaken als in de verslagen van de 
Ekonomische Raad voor Brussel n.a.v. 
de « Hoofdlijnen van het plan 1971-1975» 
en het in regionale luik van het Ekono-
misch Budgeu 1972, werd het probleem 
gesteld van het groeiend onevenwicht 
tussen de sekundaire en de tert iaire sek. 
tor m de Brusselse agglomeratie ten na
dele van de sekundaire sektor. 

Een zeker evenwicht tussen de sekun
daire en tert iaire sektor zou immers 
noodzakelijk zijn voor konjunktuur-
schommelingen en s t rukturele krisissen. 
De verplaatsing van Brusselse industri
ële bedrijven naar o.m. regionale ont
wikkelingsgebieden wordt in deze op
tiek met lede ogen aangezien. Hiertegen 
?ou gereageerd worden door het beklem
tonen van de voordelen verbonden aan 
een vestiging nabij de Brusselse agglo
meratie , en door het aanleggen van in
dustriezones voor hoogwaardige indus-
triën, liefst met een sterk wetenschap
pelijke inslag. 

Tegengesteld aan deze wil tot indus
trialisatie van de Brusselse agglomera
t ie zouden wij één van de besluiten van 
liet Tiende Vlaamse Wetenschappelijke 
Ekonomisch Kongres kunnen noemen 
(1), waarbij een verdere ontlasting van 
de hoofdstad wordt geproklameerd met 
het oog op een afremming van de pen
del. 

Ook het manifest van de Landelijke 
Bedienden Centrale (2) ging in dezelfde 
richting als de besluiten van genoemd 
kongres, waarbij het oude wetsvoorstel 
Fh ihpppar t als een geschikt middel 
werd geacht om « de Brusselse agglome. 
ra t ie te bevrijden van enkele loodzware 
dienstbaarheden en de pendel op een 
meer menselijke schaal terug te bren
gen ». Tenslotte mogen wij verwijzen 
naar de stell ingname van gouverneur 
Kinsbergen voor de vergadering van de 
Gewestelijke Ekonomische Raad voor 
Vlaanderen van 13 oktober 1971, waar
bij hij aankloeg dat de research-infra-
Struktuur te weinig in Vlaanderen ge
lokaliseerd is, zodat de participatiekan
sen van de Vlaamse universitaire afge
studeerden aan het wetenschappelijk 
onderzoek te gering zijn. 

De meningen over de al of niet verde
re ui tbouw van de Brusselse metropool 
zijn dus verdeeld, zodat het moeilijk is 
louter op principiële gronden een oplos
sing uit te werken die aanvaardbaar is 
zowel voor een zo optimaal mogelijke 
funktionering van de Brusselse agglo
merat ie zelf, als voor een gerechtvaar

digde ontwikkeling van de andere ge
biedsdelen. Allicht kan een analyse van 
de ontwikkeling van de Brusselse metro
pool in het verleden en de te verwach
ten evolutie in de toekomst 't probleem 
helpen stellen en de oplossing verge
makkelijken. 

Volgens de tellingen van het Natio
naal Inst i tuut voor de Statistiek zou de 
aktieve woonbevolking tussen 1947 en 
1969 met 11 procent gedaald zijn, en dit 
spijts een intense immigratie van de be
volking die meer dan 100.000 eenheden 
bedroeg. Dit belette niet dat het aantal 
arbeidsplaatsen toch met 12 procent 
steeg, hetgeen mogelijk gemaakt werd 
door een aangroei van het aantal werk-
forenzen met liefst 62 procent. Het aan
deel van deze pendelaars in de globale 
werkbevolking van de Brusselse agglo
merat ie steeg ondertussen van 22 tot 36 
procent, waarvan gemideld 70 procent 
afkomstig waren uit het Vlaamse lands
deel. 

In de periode 1947-1961 nam de pendel 
naar de Brusselse metropool dus toe, 
spijts een kwasi-stabilisatie van de glo
bale Belgische beroepsbevolking. Ook 
was nog meer dan 40 procent van de 
aangroei van de aktieve bevolking in 
het Vlaamse land verplicht naar het 
Brusselse te pendelen om een betrek
king te bekomen. In Wallonië was de 
toestand op dit vlak zelfs nog ongunsti
ger, daar spijts een gevoelige verminde
ring van de aktieve bevolking, toch de 
pendel naar het Brusselse vermeerderde. 
Sedert 1961 is de toestand voor Vlaande-
den en Wallonië evenwel geleidelijk 
verbeterd ; hoewel de pendel naar het 
Brusselse zich nog doorzette, was zijn 
aandeel in de aangroei van de aktieve 
woonbevolking minder dan in de perio
de 1947-1961. 

Vooral de tert iaire sektor zou voor de 
aangroei van de pendelstroom naar de 
Brusselse agglomeratie verantwoorde
lijk zijn, daar meer dan de helft van de 
nieuwe tert iaire arbeidsplaatsen in de 
periode 1947-1919 in het Brusselse gelo
kaliseerd waren. Volgens berekeningen 
van het Planbureau zou de Brusselse ag
glomeratie in 1970 aldus reeds een sterk 
overwicht van de ter t iaire sektor ver
tonen : 70 of 38 procent van de globale 
tert iaire tewerkstell ing van België. De 
industriële sektor zou slechts 30 procent 
van de Brusselse arbeidsplaatsen inne
men of ongeveer 15 procent van de in
dustriële tewerkstell ing van België. 
Meer dan de helft van het personeel in 
de bank- en verzekeringssektor en bij-

De Brusselse agg^lomeratie : snelst groeiende metropool van België. 

Sinds de eerste na-oorlogse volkstelling van 1947 heeft de Brusselse agglomeratie 
ï ich zo sterk ontwikkeld, dat ze als de snelst groeiende metropool van België mag 
gezien worden. 

TABEL 1 : De ontwikkeling van de Brus selse metropool 
(19 gemeenten) 1947-1969 

Aktieve woonbevolking 
Aantal arbeidsplaatsen 
Aantal werkforenzen komende van 
Ouiten de Brusselse agglomeratie 
Aantal pendelaars in de globale 
Brusselse werkbevolking 
Bron : NIS, Volkstelling 1947. 

NIS, Micro-telling 1919. 

1947 
Absolute 

cijfers 
438.829 
548.055 

136.652 

22 

1969 
Absolute 

cijfers 
393.805 
614.910 

221.105 

36 

Evolutie 
1947 = 100) 

(in %, 
— 11 % 
+ 12 % 

-1- 62 % 

-t- 64 % 

TABEL 2 ; Aangroei van de pendel naar de Brusselse agglomeratie, en van de ak
tieve woonbevolking in Vlaanderen, Wallonië en het Brusselse, 1947-1961-1969. 

Aangroei pendel naar 
Brusselse agglomeratie 

1947-1961 1961-1969 
-f- 44.800 -f 11.400 
-f 12.000 + 19.300 

Vlaanderen 
Wallonië 
Brusselse aggl. 

Evolutie van 
aktieve woonbevolking 

1947-1961 1961-1969 
+ 102.000 + 74.200 
— 80.000 -I- 6.000 
— 31.000 — 31.400 

Bron : H. Van der Haegen : « De ak tue le toestand van de binnenlandse pendel in 
België en meer in he t bijzonder deze naar Brussel ». Tijdschrift van de 
Belgische vereniging voor Aardri jkskundige Studies, 1965, n r 1. 
Nis, Micro-telling 1969. 

TABEL 3 : Vraag naar en aanbod van ar beidskrachten, arbeidsbalans in Vlaande
ren, Wallonië en de Brusselse agglomer atie, 1965 - 1970 - 1975 (in duizendtallen). 

Arbeidsbalans 
•— tekor t van arbeids

krachten 
+ overschot aan arbeids

krachten 
1 965 1970 1975 

-1-277,3 -f305,4 -1-347,0 
-f- 94,1 -f136,7 -f127,8 
—246,1 —310,0 —397.5 

Vlaanderen 
Wallonië 
Brusselse aggl. 
Bron : Planbureau. 

Vraag naar 
arberdskrachten 

1955 1970 1975 

2.055,5 2.146,5 2.237,2 
1.168,0 1.187,7 1.201,2 

474,9 472,1 454,5 

Aanbod van 
arbeidskrachten 

1965 1970 1975 

1.778,2 1.841,1 1.890,2 
1.073,9 1.051,0 1.073,2 

721,6 782,1 852,0 

na 35 procent van het overheidsperso
neel van België zou in de Bruselse me
tropool tewerkgesteld zijn. Sedert 1965 
zou volgens dezelfde ramingen van het 
Planbureau het absoluut aantal indus
triële arbeidsplaatsen in het Brusselse 
zelf verminderen. 

toekomstperspektief 
van de brusselse groeipool : 

een steeds groeiend tekort 
aan arbeidskrachten 

Belangrijker dan de evolutie van de 
Brusselse groeipool in het verleden is 
het te weten, welke de te verwachten 
ontwikkeling zal zijn van dit gebied en 
dit van het Vlaamse en Waalse lands
deel, zonder dat enig overheidsingrij
pen bepaalde ontwikkelingen zou trach-

Uit bovenstaande tabel blijkt da t 
vooral Vlaams Brabant en Oost-Vlaan-
deren 1975 nog aanzienlijke overschot
ten aan arbeidskrachten zullen verto
nen, hoewel ook Limburg en West-
Vlaanderen niet mogen vergeten wor
den. Daar waar de arbeidsoverschötten 
van Vlaams-Brabant en een deel van 
Oost-Vlaanderen in normale voorwaar
den gemakkelijk in het Brusselse kun
nen tewerkgesteld worden, is dit minder 
het geval voor de provincies Limburg 
en West-Vlaanderen en ook voor dit deel 
van Oost-Vlaanderen dat minder goede 
verbindingen heeft om een aanvaard
bare pendel naar het Brusselse toe te 
laten. 

Het overheidsbeleid zal met deze ge
gevens dus dienen rekening te houden 
bij het uitstippelen van zijn regionale 
expansiepolitiek. 

besluit 

Uit de analyse van de ontwikkeling' 
van de Brusselse groeipool in het verle
den en in de toekomst blijkt dat dit niet 
enkel het meest expansief gebied is van 
België, maar bovendien voor deze ex
pansie in toenemende mate — te weten 
bijna de helft — afhankelijk wordt van 
een inkomende pendelstroom, die nor
maal voor 70 procent afkomstig is ui t 
het Vlaamse landsdeel. 

Momenteel kan nog moeilijk vastge-

ten om te buigen. Hiertoe beschikken 
we over de projekties van het Planbu
reau voor de jaren 1965, 1970 en 1975. De
ze projekties kunnen dienstbaar zijn 
voor de analyse van de te verwachten 
toekomstige ontwikkelingen, die al of 
niet aanvaardbaar kunnen zijn voor het 
overheidsbeleid terzake. 

Volgens ramingen van het Planbureau 
zou het tekort aan arbeidskrachten in de 
Brusselse agglomeratie oplopen van 
310.000 eenheden in 1970 tot bijna 400.000 
eenheden (397.500) in 1975. 

Normaliter zou de inkomende pendel
stroom dus moeten toenemen, vermits 
tussen 1970 en 1975 de aktieve woonbe
volking van het Brusselse zou dalen. 

Het aandeel van de inkomende pende
laars in het globale tewerkstellingspak
ket van het Brusselse zou hiervoor bijna 
de helft van de nieuwe arbeidsplaatsen 
in België in de periode 1970-1975 aan 
het Brusselse zouden ten goede komen : 
69.000 arbeidsplaatsen op een totaal van 
141.000 nieuwe arbeidsplaatsen, 35 pro
cent aan Vlaanderen (49.000 nieuwe ar
beidsplaatsen), en 15 procent aan Wal
lonië (22.000 nieuwe arbeidsplaatsen). 
De prakti jk van de te verwachten eko
nomische ontwikkeling in België zou — 
indien geen afdoende beleidsmaatrege
len getroffen worden — dus wel eens de 
tegenovergestelde richting kunnen uit
gaan dan de ekonomische decentralisatie 
die allerhand gepredikt wordt. In Vlaan
deren zouden de arbeidsoverschötten in 
de periode 1970-1975 daarentegen nog 
met 42.000 eenheden toenemen, die bij 
gebrek aan werkgelegenheid ter plaatse 
in het Brusselse zullen moeten tewerk
gesteld worden. Gesteld tegenover een 
stijging van de vraag naar arbeidskrach
ten in dezelfde periode in Vlaanderen 
met 49.000 eenheden, zou het werkgele-
genheidscoëfficiënt aldaar nog dalen 
van 85,8 tot 84,5. In Wallonië zouden we 
een lichte stijging realiseren van 88,5 
tot 89,4 en in het Brusselse een sterke 
stijging van 165,7 tot 187,5. 

Pe r provincie zouden de overschotten 
aan arbeidskrachten er als volgt uitzien: 

TABEL 4 : Overschotten aan arbeids
krachten per provincie, 1975 

Vlaams Brabant : 118.000 
Oost-Vlanderen : 116.000 
Limburg : 58.000 
West-Vlaanderen : 43.000 
Antwerpen : 12.000 
Bron : Planbureau. 

steld worden of de sociaal-ekonomische 
ontwikkeling van de Brusselse agglo
meratie al dan niet dit punt overschre
den heeft waarbij de sociale kosten van 
een verdere expansie groter worden dan 
de gerealiseerde baten. Feit is evenwel 
dat er zich in de laatste 10 jaren een 
spontane specialisatie voor de werkge
legenheid in het Brusselse voorgedaan 
heeft, waarbij meer en meer nationale 
en internationale tertiaire funkties op de 
voorgrond traden, en dit ten nadele van 
de sekundaire funkties. In het perspek-
tief van een steeds groeiende ekonomie 
is deze evolutie naar tertiaire aktivitei-
ten trouwens normaal. Een hypothetisch 
evenwicht tussen de sekundaire en de 
tert iaire sektor kan daarbij moeilijk be
houden blijven, vermits de vestigings
eisen van deze sektoren dusdanig ver
schillend zijn dat ze in en nabij een ste
delijke agglomeratie van meer dan 1 
miljoen inwoners moeilijk met elkaar in 
overeenstemming kunnen gebracht wor
den. Daarom ware het allicht beter, dat 
voor de ontwikkeling van het Brusselse 
groeipeil een optie genomen wordt, die 
kan verenigd worden me; zijn nationale 
en internationale roeping, en met een 
gerechtvaardigde ontwikkeling van de 
andere gebiedsdelen van België. Alle 
funkties die niet noodzakelijk in deze 
optiek in Brussel dienen gelokaliseerd 
te worden, maar evengoed elders in het 
land, zouden kunnen gedekoncentreerd 
worden. Verschillende regionale belan
gen zouden alzo met elkaar verzoend 
worden : een vermindering van de kon-
gestieproblemen en de sociale kosten 
(o.a. ook de pendel naar de Brusselse 
agglomeratie) tesamen met een betere 
werking van deze agglomeratie zelf, en 
anderzijds de verhoging van de tewerk-
stellingsmogelijkheden in het Vlaamse 
en de Waalse gebiedsdelen. 

Daarom menen we dat een optiek van 
industrialisatie van de Brusselse agglo
meratie achterhaald is en te wemig re
kening houdt met de nationale en in
ternationale groeipotenties, hoofdzake
lijk gesteund op de tertiaire sektor, van 
de Brusselse agglomeratie. 

(1) Tiende Vlaamse Wetenschappelijk 
Ekonomisch Kongres, « De behoejte van 
de mens en de Belgische ekowjinie in 
de jaren tachtig » blz. 78, Bi-vs^el, 1971. 
(2) L.B.C. « Te Veel Koppen IK de 
Hoofdstad » - een L.B.C.-dossicr over 
het wetsvoorstel Philippart - Brussel, 
1971. 
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^' De olympische winterspelen werden in Saporo 
^Japan) gehouden, de zomerspelen in München 
beginnen pas einde augustus. Koortsachtige voor-
^bereidingen zijn reeds een tijd op gang, zowel 
'door de atleten als door de inrichters. Een reus
achtig, imposant maar lelij\ tentda\ overkoepelt 
'de stadia, en München zelf maa\t zich ver\eers-
technisch in orde om de stroom van bezoekers 
op te vangen en de duizenden atleten te herber-
gen. 

Wat blijft er, in al dtt he\tisch gedoe, nog over 
van de wer\elij\e geest van Olympiade ? Van de 
geest van de stichters der nieuwe' olympische 
spelen^? ^Waeirip lip juist^ die geest en die opvat-
'itng, en in hoeverre wijden 'de huidige spelen 
ervan af, of blijven ze getrouw ? Een \ort over-

.. mkht vatfdcgrsckiedgmn der spikn\\an tins hel
pen om een antwoord te geven op deze vraag. 

ontstaan 

De Olympos, de hoogste berg van Griekenland 
(2918 m) gelegen in Tessalië, werd door de Grie
ken beschouwd als de woonplaats der goden, waar 
de oppergod Zeus over een vaak nogal wispelturige 
en ruziemakende mytologische familie heerste. Ter 
ere van de op de Olympos tronende Zeus werden 
in de heilige tuin van Ólympia, in de streek Elis, 
in het noordwesten van de Peloponnesus en vele 
eeuwen voor Kristus feesten ingericht, die gepaard 
gingen met wedstrijden. Olympia was geen dorp 
of stad : alleen een heilige plaats waar slechts 
priesters woonden. 

« Olympia is een heilige plaats. Wie het waagt 
deze plaats gewapend te betreden : die zult gij als 
godslasteraar brandmerken... » stond geschreven 
op een diskus, die nadien verloren is gegaan, maar 
die nog door Aristoteles gezien werd. 

Uit de indikaties, die ons gebleven zijn, kunnen 
wij besluiten dat de eerste olympische spelen reeds 
omstreeks 2500 jaar geleden bestonden. De reli-
gieuse oorsprong is met sagen omweven. De enen 
beweren dat Kronos, de vader van Zeus, ze inge
richt heeft; andere overleveringen wijzen naar 
Herakles of Apollo. Koning Ifitos uit Elis zou de 
in vergetelheid geraakte spelen terug in voege 
gebracht en in ere hersteld hebben. De oorsprong 
der spelen ligt waarschijnlijk in de wedloop naar 
het altaar, waar de snelste loper' het brandoffer 
voor Zeus mocht ontsteken. 

De eerste spelen bestonden inderdaad uit niets 
anders dan uit een Wedloop over de lengte van het 
stadion; deze lengte bedroeg in Olympia ongeveer 
192 m. De eerste geschreven bronnen over de 

(.-Olympiade dat^gn van 776 v. Kr. De overwinnaar 
heette Koroibos en was een kok uit Ellis. 
- Zoals het woofd stadion de plaats, de wedstrijd 
zelf en een lengtemaat ging betekenen, zo kreeg 
ook het woord Olympiade verscheidene betekenis
sen. Het duidde zowel het feest aan als de tijd
spanne tussen twee feesten. Vóór 776 v. Kr. was die 
periode meer dan vier (waarschijnlijk acht) jaar; 
vanaf de eerste opgetekende olympiade bedroeg 
ze vier jaar. Hët feest werd ingezet met een reli-
gieuse plechtigheid, die de hele eerste dag duurde. 

ontwikkeling 

Mettertijd groeiden zowel de spelen als de plaats 
waar zij gehouden worden uit. Het olympische 
programma, aanvankelijk alleen uit een wedloop 
bestaande, werd uitgebreid en de heilige plaats 

Olympia kreeg nieuwe tempels, altaren en sportr 
pleinen; zodat het uitgroeide tot een imposairt 
geheel, waarin de tempel van Zeus met zijn zes» 
maal dertien Dorische zuilen wel het indrukweb-
kendst was. Er blijven nu nog slechts ruinen ovexv 
maar uit de massieve zuilresten die nog overblege» 
bleven zijn blijkt wel hoe het gebouw imposante! 
dan mooier moet geweest zijn : een drukkend macb* 
tige overbouw voor het door Phidias gebeeldhouwd 
de Zeus-beeld in goud en ivoor. In de nabijheid 
van de restanten van het grote gymnasium, dL d* 
oefenplaats der atleten, staat nu de sokkel waarop 
alle vier jaar het olympisch vuur ontstoken wordL 

Zoals gezegd nam het programma mettertijd 
uitbreiding. Bij de aanvankelijke loopwedstrijo 
over de stadionlengte werd de diaulos (dubbelstar 
dion) en daarna de dolichos (langere afstand t 
7 tot 24 stadiën) gevoegd. Reeds in 708 v. Kr. kwa
men bij de loopwedstrijden nog de vijfkamp (looA 
versprong, worstelen, diskus- en speerwerpen), 
worstelen en vuistgevecht, het pankration (een 
gekombineerd vuistvechten en worstelen). In 680 
vóór Kr. kwam daar nog het paardenrennen met 
vierspan bij. Er werden ook speciale prijskampen 
ingericht voor knapen. 

Een dergelijk programma vergde echter meer 
tijd dan de aanvankelijk vastgestelde twee dagen, 
en aldra waren er vijf tot zes dagen nodig om het 
hele programma af te wikkelen. De feesten werden 
gehouden tijdens de volle maan van juli of augu»' 
tus. Men moet hier niet alleen naar een religieuse 
maar ook naar een praktische betekenis zoeken, 
want zo konden de spelen tot in de nacht voortge
zet worden. 

Het verval trad in op het ogenblik dat de eerste 
beroepsatleten verschenen, namelijk van de 90ste 
Olympiade af (420 v. Kr.). Een verdere onttakeling 
ondergingen de spelen als Griekenland onder 
Alexander een Macedonische provincie werd, en 
ook niet-Grieken meer en meer eraan gingen deel* 
nemen. Nero liet zich in het jaar 65 met de olym
pische lauweren kronen, niettegenstaande hij uit 
zijn gespan geslingerd werd. Griekenland was een 
Romeinse provincie geworden en de religieuse en 
nationale betekenis der spelen was helemaal teloor 
gegaan. Na de 293ste olympiade, in het jaar 393, 
verbood de Byzantijnse keizer Theodosius de hei
dense spelen. In de eeuw daarop werd het heilige 
Olympia der goden en atleten door een aardbeving 
vernield. 

Wijzen wij er tenslotte, bij dit kort historisch 
overzicht der Griekse spelen nog op, dat de spelen 
in Olympia niet de enige waren in Griekenland : 
ook in Athene werden spelen gehouden, evenals in 
Delphi (de phytische spelen), bij Nemea (de ne-
meïsche) en de istmische, op de Korintische land
engte. 

De verbastering en de ontaarding van een 
oorspronkelijk-religieuse en nationale feestelijk
heid zien wij voortgezet in het Rome der deka-
dentie : wat eenmaal een religieuse betekenis had, 
wordt daar tot vaak bloedig vermaak voor een 
geestloze massa. De atleten zelf waren er ook niet 
op verbeterd — en de vaak geciteerde tekst van 
Juvenalis « Mens sana in corpore sano » (een 
gezonde ziel in een gezond lichaam) is niet zozeer 
een opwekking tot het « gezond lichaam » dan een 
verwijt aan de atleten, wier ziel allesbehalve 
gezond bleek ! 

'fcyaiL .̂r 
TIschi Badenberg of miss Olympische spelen 1972 doet haar taak zoals het hoort. Ze bezocht het opleidingskamp 
van de Griekse atleten van 2000 jaar geleden. Ze liet zich, het O.S.-truitje om het ranke lichaam, tussen de ver

weerde zuilen van Palaestra, kieken. 

van steekspel tot schoolturnen 

Was de idee van de ontwikkeling van het lichaam 
heidens ? In de middeleeuwen pronkte men vaak 
wel met de handigheid en de kracht in het gevecht, 
en paardrijden en zwaardvechten stonden in aan> 
zien, maar het utilitaire, in het geval het militaira^ 
overwoog meestal op de gedachte aan de lichaams> 
kuituur. en de wedstrijd en het spel óm die kiA* 
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Ie olympische gedocMe doorheen drie eeuwen 

tuur. Een propageren ervan zou trouwens een ver-
tet opgeroepen hebben vanwege de geestelijkheid 
die het lichaam als des duivels beschouwde en de 
kastijding ervan als een deugd. Hans Sachs, de 
schoenmaker en dichter uit Nurenberg, is de eerste 
die terug de olympische spelen vermeldt : « Von 
Herclus erfunden wurd der olimpische kampff mit 
nam, inn dem Land Arcadiam... ». In Engeland 
Tinden in het begin der 17e eeuw zg. « Olympic 
Games » plaats in de nabijheid van Oxford, maar 
In de helft der 17e eeuw onder Cromwell verdwij
nen ze. 

In de 18e eeuw zouden pedagogen wijzen op de 
noodzakelijkheid van een harmonische ontwikke
ling van verstand, gevoel en lichaam : in zijn 
« Philantropmum » in Dessau voerde de pedagoog 
Basedow voor zijn scholieren de olympische vijf-
kamp in. De idee van de « Körperkultur » neemt 
uitbreiding, en in 1779 houden de leerlingen van 
de Herrenhuter Broederschap bij Dresden wedstrij
den in lopen en springen, die ze met de naam 
c olympische spelen » tooien ! 

De aardrijkskunde- en turnleraar Guts Muths, 
werkzaam in een opvoedingsgesticht bij Gotha, is 
de grondlegger van het schoolturnen en schrijft 
naast een handboek « Gymnastik für die Jugend B 
ook een leerboek over de zwemkunst. Honderd 
Jaar vóór Coubertin dringt hij bij de vorsten aan, 
<Hn een hernieuwing van de olympische spelen. De 
bekende « Turnvater » Jahn legt in 1811 het eerste 
openbare turnplein aan en sticht overal turnver
enigingen. In zijn geschriften duikt ook de gedachte 
aan de olympische spelen op. Deze ontwikkeling 
wordt ook elders gevolgd : Engeland, het land van 
de moderne sport, heeft sedert lang in zijn scholen 
sportbeoefening op het programma staan en ook in 
de Verenigde Staten wordt de gedachte van de 
lichamelijke ontwikkeling in het opvoedingssys
teem opgenomen. 

het vergeten olympia... 

Wat was er inmiddels van het oude eerbiedwaar
dige Olympia gebleven, de kultusplaats en de 
geboortegrond van de olympische spelen ? Het was 
een puinhoop geworden, toevallig in 1766 heront
dekt. Pas vijftig jaar later begon men er te graven, 
maar het zouden de jonge geleerden Ernst Curtius 
en Wilhelm Dörpfeld zijn, die de oude tempels en 

f ebouwen — of wat er van overbleef — zouden 
lootleggen. In Griekenland zelf werden op klei

nere sportfeesten « Olympia-overwinnaars » be
kroond en door de koning gelukgewenst. De turn
en sportbeweging van de 19e eeuw en de heront
dekking van het oude Olsmipia, zouden de aanlei
ding zijn tot het herleven van de olympische spelen 
in moderne vorm. 

Het zou de Fransman Baron Pierre de Coubertin 
zijn, die door de uitgravingen van Curtius op de 
idee kwam, de olympische spelen te doen herleven. 
Hij ontmoette eerst wel heel wat tegenstand en 
spot. Men vroeg hem o.m. of er dames zouden toe
gelaten worden, en of de atleten zoals in het oude 
Griekenland naakt zouden kampen. 

In november 1892 werd een konferentie gehouden 
in de grote aula van de Sorbonne, en een komitee 
voor verbreiding van de schoolsport werd gesticht. 
Er werden referaten gehouden over de lichaams
oefeningen in de oudheid en in de middeleeuwen, 
en Coubertin besloot er zijn voordracht met de 
aankondiging dat de olympische spelen zouden her
vat worden. Op 23 juni 1894 keurden afgevaardig
den uit dertig landen zijn voorstellen goed : de 
olympische spelen zullen alle vier jaar gehouden 
worden, een internationaal komitee werkt het pro
gramma uit, de eerste oliympiade zal in 1896 in 
Athene plaatsgrijpen. Na allerlei moeilijkheden 
met de Griekse regering, kwam de goedkeuring. 
Er was echter geen stadion en geen geld om er een 
t« bouwen. Een Grieks reder uit Alexandrië. 
Avsroff, schonk een miljoen drachmen en op de 
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programma 

|n het 2000 jaar geleden 
stadion werd er een 
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jaar werden de olym-
fij onderscheidden zich 
een door de disciplines. 

is nog steeds de beste Olympiade-film. Er waren 
echter wel enkele pijnlijke momenten, toen negeiv 
atleten als Jesse Owens medalje na medalje haal
den en Hitler op een bepaald moment het stadion 
verliet, zogezegd wegens de dreigende regen ! 
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Dit ?s het ontwerp van het Olympisch stadion, reeds in januari 1966 aan de wereld tentoongesteld Meer dan 
100.000 mensen zullen er plaats kunnen nemen. De onkosten van de installatie warden toen reeds op 556 mil
joen DM geschat. Eén derde zou door de regering in Bonn worden gedragen, de twee andere derden door het 
land Beieren en door de stad zelf. De werkelijke onkosten hebben ondertussen de ramingen al deftig overstegen. 
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Clem Schouwenaers is op het ogenblik loellicht een 
onzer produktiefste literatoren. Na een negental dicht~ 
hundels (zopas verscheen een nieuwe, « Een zachte 
Saraceen » bij Colibrant) schreef hij een vijftal romans 
van langere en kortere adem : « Dokter Simon Fal-
heek », « Tioeemaal leven », « Een nacht op Elha » en 
« Een krans op de maan ». 

In de reeks « Merkstenen ». waar dit laatste boek ver
scheen, kwam onlangs zijn jongste roman « De Seizoe
nen » uit. Lijviger dan de vorig'e romans (420 bladzijden) 
hnoopt het boek zowel wat de tematiek als wat de for
mele eigenschappen (stijl en kompositie) bij de vorige 
aan. Met- « Een krans om de maan » bijvoorbeeld heeft 
« De Seizoenen » o m. gemeen dat het verhaal autobio
grafische trekken vertoont, dat het innerlijk-a f stand-
nemen van dte eigen ervaring deze elementen in roman
vorm objektiveert en dat, zoals ook in zijn andere 
romans, ook hier de vereenzaming van de mens en de 
moeilijkheid, zelfs onmogelijkheid, om nog kontakt te 
hebben met het omringende het werkelijke tema is. 

Het verhaal speelt zich af in een eenzam'e streek, de 
Cayenne, waar de schrijver Anton Zevenbergen, op de 
vlucht voor de stad — het werk, de vrouw, de verplich
tingen — verblijft in een verlaten huisje. In de onmid
dellijke nabijheid is er slechts één hoeve, met een bru
tale beter en een schizofrene vrouw. Wat verderop zijn 
er enkele boerendorpen. 

de seizoenen 
Was in « Een krans om de maan » dé konfliktsituatie 

m.ens-maatschappij uitgewerkt binnen het bestek van 
een zestal dagen, dan volgt de auteur in zijn jongste 
roman zijn personnage (zichzelf) gedurende vier sei-
zoenen. 

Zijn afzondering — die hem nochtans niet belet in 
hontakt te kom^n met een aantal mensen in wie het 
hele gamma van men^lijke verlangens en aandriften 
op vaak primitieve wijze tot uiting komt — leidt tot een 
introspektie die naar de geestelijke bevrijding moet 
voeren van de verworpene en de in de wereld geworpene 
die de kunstenaar steeds is. 

Clem Schouwenaers heeft deze konfrontatie van de 
kunstenaar met zijn positie in de wereld verhaald op een 
zeer leesbare wijze, hoewel de talrijke monologen van 
fi.nton Zevenbergen wel eens wat onnatuurlijk aandoen. 
Zij brengen echter in dit 2teer landelijke van omgeving 
en gebeuren de intellektualistische noot, vormen het 
kontrast met de primitieve wereld waarin de schrijver 
niet slechts verpozing maar bevrijding zoekt. 

Niet steeds is deze dooreenvlechting naadloos voltrok
ken en dit wekt wel eens de indruk van ambiguiteit 
i.p.v. h'et bereiken van een synthese die door de auteur, 
ook formalistisch, wordt nagestreefd. 

« De Seizoenen » is echter een boek dat door zijn 
oprechtheid én zijn leesbaarheid, door zijn epische én 
psychologische eigenschappen verdient gelezen te 
worden. 

van gehucht tot dorp 
In de « Biblioteek voor Westvlaamse Volkskunde », 

uitgegeven door de uitgeverij Saeftin^e, verscheen een 
vierde deel, getiteld « Van Gehucht tot Dorp ii, van de 
hand van Magda Cafmeyer. In een twaalftal hoofdstuk
ken behandelt de schrijfster vanuit het standpunt van 
de folklorist de vroegere situatie en de evolutie van liet 
gemeenschapsleven in enkel'e gehuchten rond Brugge. 
Hierbij komen een groot aantal aspekten van het volks
leven aan bod. 

« Op de Gevaerts », « Aan het Vliegend Peerd », « Van 
't Keuneveld naar 't Zijnsgat ». « Kloefersdonk », « Op de 
hoorn », « Achter de Dee », « Te Vijve », « Mietje van 
Oostkerke vertelt », « Langs de Dam^ Vaart », « De 
Moerhazer », « Zaaier en Arbeider in 't Noorden ». « De 
Kazerne aan de Kruispoort » zijn de titels der verschil
lende hoofdstukken, waarin zowel mensen als dingen, 
volksverhaal en -gebruik beschreven worden. 

Liedjes, beschrijving van typen, het gebruik van lap-
namen, verhalen oiMr spoken en toveressen, over volks
geloof en toverij illustreren deze studie over de evolutie 
van de besloten gemeenschap van het gehucht naar de 
grotere dorpsgemeenschap aan de rand van de stad. 

« Van Gehucht tot Dorp » is een boek dat zowel de 
folkloristen als de mensen uit de streek zfeker zal interes
seren. 

rilkes grafspreuk 

J(Mi^AAA.JkMj^^AjtcCC(^ 

in haar boek over « Rilke, 
der Weg eines Dichters » dat in 
1941 verscheen zegt Christiane 
Osann : « Rilke ist eine reiner 
Dichtergestalt in dem einfa-
schen Sinne : Gefass für die 
göttliche Eingebung. An die 
muss man glauben um Rilke 
gerecht zu werden.. . ». 

In hoeverre is dit geloof nog 
aanwrezig in deze tijd ? Hoeve-
len zijn er nog voor wie poëzie 
nog wat meer is dan wat onsa
menhangend woordgestamel, en 
yoor wie Goethe en Hölderlin, 
George en Hoffmansthal, Rim
baud en Swinburne nog meer 
betekenen dan een naam in een 
schoolboek ? 

Een vorige generatie kon nog 
met Rilkes « Weise von Liebe 
und Tod » in de ransel naar het 
front gaan. Nu is Rilke wel al
les anders dan een « geënga
geerd » dichter en zijn lyriek 
allesbehalve « aktueel ». Pongs 
schreef destijds hierover « So 
fremd Rilke in den klaren wil-
lensgerichteten Deutschland 
steht, so gleichmassig stark 
bleibt die magische, anziehen-
de und abstossende Kraft sei
nes Wesens in diezer Zeit ». 

Over Rilke werd veel ge
schreven, vooral in het Duits 
en het Frans. Nog zopas ver
scheen een Franse editie van 
zijn werk. De omvang van de 
studies, aan de dichter der Dui-
neser Elegien gewijd, is te ver
gelijken met die der studies ge
wijd aan de grootsten der we
reldl i teratuur : Dante, Goethe, 
Shakespaere. Men heeft zijn 
werk onderzocht en geïnterpre
teerd, vanuit wijsgerig en zelfs 
pedagogisch standpunt ; zo 
schreef dr. W. Schrank een 
studie over « Sem und Erzie-
hung im Werke Rilkes » en de 
bekende existentie-filosoof O.F. 
Bollnov onderwierp Rilkes 
werk aan een wijsgerig onder
zoek. Ook Heidegger schreef 
trouwens een essay over de 
dichter. 

Rilkes werk kan echter niet 
in een wijsgerig schema opge
vat worden hoewel het niet te 
loochenen valt dat dit werk ka
rakter t rekken vertoont die van 

een sterk existentieel bewust
zijn getuigen. IVIaar Rilke blijft 
in hoofdzaak de dichter voor 
wie het zuiver-wijsgerige den
ken en het engagement geen 
wezenlijke betekenis bezitten 
voor zijn werk. 

Rilkes eclecticisme en esteti-
cisme werd zowel door Nadler 
als door Pongs uit de etnisch-
geografische situatie v.d. dich
ter verklaard. De stad Praag 
met haar gemengde Germaans-
Slavische kuituur, met Wenen 
en Berlijn het derde grote 
Duitse kul tuurcentrum vóór de 
eerste wereldoorlog, is voor 
Rilkes geestelijke positie van 
grote betekenis geweest. Pongs 
beklemtoont daarbij evenwel 
het feit, dat deze situatie tevens 
de werkelijke tragiek in Rilkes 
lot heeft veroorzaakt, namelijk 
de tragiek van de grenslander 
die tot heimatloze wordt wan
neer de binding met de eigen 
gemeenschap te zwak is. Het 
einde-eeuws-esteticisme van 
zijn jeugdwerk is t iperend voor 
dit gemis aan gemeenschaps
verbondenheid en het staat in 
dezelfde melancholische deka-
dentiestemming en past in het
zelfde psychologische patroon 
als het werk der Franse sym
bolisten, der Duitse neo-roman-
tici, der Tachtigers en Van de 
Woestijne. 

Men heeft vaak over Rilkes 
religiositeit gediskussieerd. De
ze religiositeit — m het «Stun-
denbuch » blijkbaar de vrucht 
van zijn kontakt met de Rus
sische levenssfeer en haar mys
tiek — is eerder van panteïsti-
sche dan van kristelijke aard 
en zijn « Marienleben » is zeer 
mooie maar zeker geen kriste
lijke lyriek. Zijn verhouding 
tot het kristendom heeft' hij 
herhaaldelijk omschreven en in 
zijn « Brief des jungen Arbei-
ters » ziet hij o.m. in het kris
tendom een « Herabsetzung 
vom Irdischen ». Deze opvat
ting van het kristendom vinden 
wij ook bij Nietzsche weer en 
daar vinden wij ook dezelfde re-
aktie. Bij Rilke zal de bigotte 
opvatting van het kristendom 
zoals hij ze bij zijn moeder ont-

u 
moette. wel een der redenen 
geweest zijn voor deze reaktie. 

Geboren te Praag op 4 de
cember 1875, laatste afstamme
ling van een geslacht dat naar 
zijn (nogal op fantasie blijkend 
te berusten) verhaal van Karin-
tische adel was, verbleef hij de 
eerste jaren van zijn leven in 
Praag. Zijn vader was er offi
cier m het KuK leger en zond 
de zoon naar de kadetten-
school. Zijn moeder voedde 
hem op in de geest van een bi
got en levensvreemd kristen
dom, waartegen hij later zou 
revolteren. Wees geworden, 
verliet hij de kadettenschool, 
bezocht onregelmatig de uni
versiteit te München en Berlijn, 
reisde naar Rusland, waar hij 
twee jaar verbleef en werkte 
aan de vertaling van Dostojew-
ski. In 1902 gmg hij naar Pa
rijs wonen en werd sekretaris 
van zijn vriend, de beeldhou
wer Rodin. In zijn huwelijk en 
in de Kunstenaarskolonie te 
Worpswede zocht hij wat hij m 
Plaag en elders had gemist: een 
heimat. Maar ook hier vond hij 
die niet. Werkelijk betekenis
vol zou de ontmoeting zijn met 
Lou Andreas-Salomé, de vroe
gere vriendin van Nietzsche, die 
Rilke in kontakt brengt met 
het nietzscheaanse vitalisme en 
zijn grondhouding van levens
moeheid en fin de sièc!e-stem-
ming doet omslaan en hem 
meer het leven en de natuur 
doet zien. Als de oorlog uit
breekt, verlaat Rilke Frankri jk, 
wordt binnengeroepen maar 
kort daarop als « dienstuntaug-
lich » gedemobiliseerd. Zijn 
moeilijkste maar rijpste wer
ken ontstaan tijdens en na de 
oorlog : de « Duineser Elegien » 
en de « Sonette an Orpheus > 
(1923). Lijdend aan leukemie, 
trekt hij zich terug op een klein 
kasteel in de Zwitserse Ju ra en 
sterft er in 1926. Hij li,gt er be
graven op het dorpskerkhof in 
Raron, naar zijn laatste wilsbe
schikking. Kort na zijn dood 
schreef Theodora von der Mühl 
aan de vorstin Marie von Turn 
und Taxis — aan wie Rilke de 
« Duineser Elegien » opdroeg — 
« Vrouw Wunderly toonde mij 
het testament met de. graf
spreuk. Ik heb ze niet begre
pen ». Als mensen, zo ver
trouwd met de dichter, deze 
spreuk niet verklaren konden, 
en als nadien herhaaldelijk de 
meest-diverse verklaringen er
voor gezocht werden, dan ligt 
dit aan dezelfde moeilijkheid 
die Rilkes later dichtwerk ver
toont : de vorm der verkorting, 
die sedert Rilke uit de moderne 
lyriek niet meer weg te de -len 
is. Deze vorm vermeldt « yri-
sche Summen, statt die Posten 
anzureihen, die zum Ergebnis 
nötig waren » zegt F. Quiel in 
zijn boekje « Das Vermachtnis 
Rilkes ». dat zopas bij Hohen-
staufen Verlag, Bodman (Bo-
densee) verscheen. 

Rilkes grafspreuk, zegt de 
auteur, is zulk een verkorting, 
en de post, die voor het eindre
sultaat (en voor ons begrip) no
dig is. die van het « opene » : 
een werkelijk meta-fysische, 
achter de fysische vorm der din
gen levende werkelijkheid. 

Quiel geeft aan de tekst van 
de grafspreuk (Rose, o reiner 
Widerspruch, Lust, Niemandes 
Schlaf zu sein unter soviel Li-
dern) een zinrijke en verant
woorde verklaring, uitgaande 
van dit rilkeaanse begrip van 't 
« opene ». Behalve deze verkla
ring bevat het boekje nog enke
le opstellen : « Anmerkungen 
zu Beurteiling Rilkes » en « Ra-
roner Impressionen ». 

Voor alle vrienden van Ril
kes lyriek en voor alle vrienden 
der lyriek in het algemeen be
tekent dit boekje — dat een de 
dichter waardige uiterlijke ver
zorging kreeg — een mogelijk
heid tot een beter binnendrin
gen in de geestelijke wereld 
van iemand die — hoe men ook 
zijn eclectisme, zijn esteticisme 
en kosmopolitisme moge onder
strepen — door zijn uitzonder
lijke macht over het woord ook 
tot uitzonderlijke vertegen
woordiger werd en zal blijven 
van taal en volk waartoe hij be
hoorde krachtens zijn afstam
ming — en een der grote kun
stenaars dezer eeuw. 

id 

Friedrich Quiel : « Rilkes 
Vermachtnis ». 56 blz., DM 6.8». 
Hohenstaufen Verlag, Bod-
mann (Bodensee). 
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antwerpen 

ANTWERPEN (Arr.) 
MEDEDELING 

De afdelingen die « verzuim
den » hun leden-kiezerslijst (in 
dubbel exemplaar) aan het arr. 
sekretariaat over te maken, 
dienen onmiddellijk dit ver
zuim goed te maken, en « per 
kerende » deze lijsten aan arr. 
sekr. Wim Claessens te zenden. 

Ook dienen nog enkele afde
lingen, dag, datum, uur en lo
kaal van de afdelingsbestuurs
verkiezingen aan het arr. se
kretariaat mede te delen. Even
eens onmiddellijke melding ! 

NATIONALE BETOGING 
Van heden af zet elke afde

ling zich met alle krachten m, 
ten einde de plaatselijke deel
name aan de « 15 oktober-beto-
ging te Vilvoorde » degelijk te 
organiseren. 

EDEGEM 
GEBOORTEN 

In het gezin van Piet en Chris 
Willems-Dumez deed Mieke 
haar intrede. Hartelijk gefelici
teerd. 

Freek is de eerstgeboren zoon 
In het gezin van ons gemeente
raadslid Vera Smedts en Luk 
Sermeus. Wij feliciteren de ge
lukkige ouders. 

HUWELIJK 
Heden zaterdag 19 augustus 

om 10 u. huwen Godelieve 
Schiltz (dochter van Wilfried) 
en Philippe Van den Bosch in 
de Onze Lieve Vrouwekerk te 
Edegem. Wij wensen hun goede 
vaart en feliciteren de familie. 

NIEUWE START "' ->' 
Na een welverdiende rust 

gaan wjj .ppweuw van &taH ,op.. 
zaterdag 9 september met een 
mosselsouper en gezellig sa
menzijn m ons gemeenschaps
centrum. Hou deze datum be
slist vrij. Men kan reeds in
schrijven in « Drie Eiken » te
gen 70 fr. per persoon. Meer 
nieuws hierover volgt. 

NATIONALE BETOGING 
15 OKTOBER 1972 

Edegem zal zijn steentje bij
dragen om de betoging te Vil
voorde massaal te maken. Wij 
zullen de verplaatsing in groep 
maken met autocars. Meer in
formatie volgt. 

wust zijn der grote liefde die 
onze Waalse broeders tegen
over Vlaanderen koesteren, k re . 
gen daar een tastbaar bewijs 
van toen wij op de terugreis 
van de bedevaart een bezoek 
aan de Vlaamse Ardennen 
brachten, wij daar bij het uit
stappen door een bende huilen
de bandieten werden ontvan
gen, en onder de bescherming 
van de rijkswacht onze voertui
gen met vuil en eieren be
stookten. Bedankt voor de goe
de ontvangst ! 

ONZE 11 JULI-VIERING 

Deze ging door op 15 juli. 
Zonder veel complimenten had
den wij onze mensen bij elkaar 
geroepen. Onze stemmig ver
sierde zaal Tijl was goed bezet. 
Na een inleidend woord van 
Karel Van Bockel, kwam onze 
schepen Lieven Kalingart aan 
het woord die in een pittig be
toog uitenzette wat er gepres
teerd werd het eerste jaar van 
zijn schepenambt. Tegemoetko
ming aan alle sportkringen, en 
niet aleen voor de competitie-
sport, maar evenzeer voor die 
kringen die zich bezighouden 
met alle gezonde en nuttige 
sporten in het raam van de 
vrije tijdsbesteding. Onze sche
pen die in de bekendheid is ge
komen door de homerische 
strijd die de linkse oppositie in 
de gemeenteraad tegen hem 
voert oogstte van de aanwezigen 
in de zaal een warm applaus. 
Na een stukje muziek, kwam 
onze vriend Leo Michielsen, 
voorz. van de COO aan het 
woord. Vele van de aanwezigen 
hoorden voor de eerste maal 
wat voor een belangrijke in
stelling de COO is in het kader 
van het gemeentelijk bestuur. 
Het ging over de zorg voor de 
meest benadeelden onder ons, 
de zieken en de ouden van da
gen die moeten geholpen wor
den. Na deze^twee uiteenzettin-
Éeĵ " blijkt' overduidelijk, waar-

ij meermaals de namen van 
onze gemeenteraadsleden, Toon 
Dewachter en Luc Droogmans 
aan bod kwamen en waarbij 
ook ons jong COO-lid Omer 
Stevens een pluimpje kreeg, 
dat onze gekozenen, zowel in 
de gemeenteraad als in de COO 
hun mannetje staan en op po
sitieve wijze bouwen aan de 
toekomst van ons geliefd 
Vlaams Merksem. Het was een 
mooie avond, in vriendschap en 
kameraadschap werd nog een 
lekkere pint gedronken en dit 
tot in de vroege uurtjes. 

legat en Schelle. Prijsuitreiking 
en gezellig samenzijn in de 
Blauwe Kuip te 20 u. 

WILRIJK 
MILITAIR ADRES 

Zoals wij reeds hebben ge
meld is de Jozef het leger aan 
't hervormen. Gisteren ontvin
gen wij een eerste echootje 
sinds hij in het kaki steekt. Al
les verloopt nogal naar wens, 
seint hij en tegelijk verklapt 
hij ons zijn schuilplaats. Wie 
schrijft hem een kaartje vanuit 
vakantie ? KROO Jozef Egger-
mont, 1ste Kie, 2de Pel., Cen
t rum Adm. Dienst, Dossin-ka-
zerne, 2800 Mechelen. 

JUUL MORETUSLEI 
Tijdens de jongste gemeente

raad interpelleerde Paul Van 
der Gucht over de ontwaarding 
van handelseigendommen op de 
Juul Moretuslei, dit t.g.v. de 
onduidelijke toekomstplannen 
voor deze beurt. Schepen Fabré 
kwam eindelijk met een wat 
duidelijker antwoord voor de 
dag — de oude spoorwegbed
ding zal eerlang gebruikt wor
den voor het doorgaande snel
verkeer in beide richtingen, 
terwijl de Juul Moretuslei uit
eindelijk alleen nog het plaat
selijk verkeer zal moeten ver
werken — het kan enkel ver
wondering wekken, dat voor 't 
bekomen van dergelijke belang
wekkende informatie aan de be
volking, eerst iemand moet in-
terpelleren. En dan maar schel
den op de oppositie, wanneer 
deze mensen wijzen op de ge
varen, die hen bedreigen... 

WIJNEGEM 
HUWELIJK 

Heden zaterdag 19 augustus 
treedt onze toegewijde afde-
lingssekretaris de h. Edwin 
Somers in het huwelijk met de 
simpatieke mejuffer Greet Van 
Hoodonck. Onze oprechte ge
lukwensen aan het jonge paar. 

NATIONALE BETOGING 
Een autocar wordt ingelegd 

voor de massale betoging te Vil
voorde op 15 oktober. Onze mi-
crowagen zal mede voor de or
ganisatie aldaar instaan. Verde
re gegevens volgen. 

SOC. DIENSTBETOON 
Vanaf september terug zitdag 

door sen. De Bruyne, elke eer
ste en derde maandag van de 
maand telkens tussen 19 en 20 
u in het Vleminckhof. 

f OFFSftT - 8TENC1LWERK - FOTOKOPU 
I N K A 

TUmlioutsebaan 406 - Borgarhout 
TBL. 03.35.70.00 

brabant 

HOBOKEN 
VLAAIENSLAG 

De afdeling houdt haar jaar
lijkse vlaaienslag op 23 en 24 
september. Grote Limburgse 
vlaaien naar keuze met abriko
zen, appelen en pruimen. Kost
prijs 60 fr. Bestel bij de be
stuursleden af langs het sekre
tariaat. Jozef de Costerstr. 38, 
tel. 27.85.58. Wij rekenen ook 
op bestellingen van de omrin
gende afdelingen. 

BESTUURSVERKIEZING 
Deze gaat door op dinsdag 17 

oktober. Onze leden ontvangen 
nog verdere informatie. 

MERKSEM 
GELUKWENSEN 

Bij het huwelijk van onze 
twee jonge leden, op zaterdag 
29 juli, Jef Van Gils en Alice 
Sutherland, bieden wij namens 
de Volksunie aan beiden en ook 
aan de familie Sutherland en 
Van Gils onze oprechte en wel
gemeende gelukwensen aan. 

IJZERBEDEVAART 
Over onze reis naar de bede

vaart deze wel wat laattijdige 
bevindingen. Onze twee bussen 
waren goed bezet, en spijtig 
moesten wij de laatste dag voor 
de reis een paar inschrijvers 
weigeren. Alles volzet ! Onze 
reis is prachtig verlopen. Allen 
waren onder de indruk van de 
massale opkomst der bedevaar
ders. Voor diegenen onder ons, 
die zich nog niet ten volle be-

MORTSEL 
WENSEN 

VU-afdeling en het bestuur 
Mortsel wensen dhr. en mevr. 
G. Van den Eynde-Van Camp, 
Godelieve, van harte veel ge
luk bij hun huwelijk, alsmede 
een welgemeend proficiat aan 
beider ouders. 

BAL 

Zaterdag 30 september e.k. 
zal 't dansorkest «Jacky Sands» 
de gewenste sfeer brengen op 
ons VU-dansfeest, in het Paro
chial centrum, St. Lodewijk 
(Dieseghem). Dit is dan ons 
eerste treffen na deze vakantie. 
Enkele dagen later zullen onze 
Mortselse leden opgeroepen 
worden voor de statutaire afde
lingsbestuursverkiezingen. 

NIELSCHELLE 
BAL 

Onze leden en simpatisanten 
houden van nu af reeds zater
dag 30 september vrij . Dan 
danst Volksunie Niel in de zaal 
Familia, Dorpsstr., Niel. Bijzon
derheden volgen. 

FIETSENRALLY 

Zaterdag 2 september richt 
de Nielse VUJO-afdeling een 
fietsenrally in. We beschikken 
over mooie prijzen (transistor, 
foto-apparaat). Vertrek tussen 
12 u. 30 en 13 u. 30 aan het se
kretariaat, Antwerpsestr. 186, 
Niel. Iedereen mag deelnemen, 
mits betalen van inschrijvings
geld. De tocht gaat over een af
stand van 15 km door Niel, Hel-

DIEST (Kanton) 
DANSFEEST 

In de bosrijke omgeving van 
het domein « De Vijvers » te 
Ayerbode zal de VU-kanton 
Diest haar dansfeest geven op 
zaterdag 2 september. Het or
kest « Crescendo » speelt vanaf 
20 u. ten dans in de prachtige 
glazen zaal van het domein. In
kom slechts 50 fr. Omwille van 
de fijne muziek en van de 
Vlaamse gezelligheid bevelen 
wij u deze avond aan. Komt 
gij ook ? 

HALLE 
VUJO WERKING 

Gedurende een kwartaal 
heeft Vujo-kern Halle proef
nummers van ons weekblad 
« Wij » gebust op 12 welbepaal
de adre.ssen. Bij het laatste 
nummer van de reeks, werd een 
briefje ingesloten met de 
vraag een postabonnement te 
willen nemen en bezoek te ont
vangen van een onzer leden. 
Resultaat : 6 nieuwe abonne
menten -t- 1 nieuw lid. Profici
at. Deze aktie wordt natuurlijk 
voortgezet. Na het sukses van 
de VU-VUJO kolportage te Hal
le hebben de Vujo's de smaak 
te pakken. Wij kolporteerden 
opnieuw op zaterdag 12 augus
tus. 

DE BRUEGELROUTE 
PER FIETS 

Dit wordt de hoofdbrok van 
onze vakantiewerking. Morgen 
20 augustus, vanaf 9 u., gratis 
inschrijven in herberg : « In 
de Sleutel », Grote Markt 30 te 

Halle, waar om 10 u. stipt de 
karavaan zich in beweging zet. 
Vooraan zal een wagen de deel
nemers beschermen tegen onge
vallen en ook het tempo aange
ven zodanig dat men van geen 
achterste gelederen kan spre
ken. Het wordt een fietswande-
ling langs de Bruegelroute met 
tal van aangename verpozingen 
onderweg. Te Drogenbos be
zoekt men de tentoonstelling 
Felix De Boeck, de kunstenaar 
zelf zal voor deze gelegenheid 
optreden als gids. Rond de mid
dag voorzien wij een bruegeli-
aanse pick-nick op het terras 
van The Ponney-express te 
Scbepdaal van grote boerebo-
terhammen met plat tekaas en 
ajuintjes, boerehesp, enz. en om 
volledig in de stijl te blijven 
vermelden wij alleen maar : 
gueuze, kriek en lambik. Ver
der rijden we langs Schepdaal, 
Vlezenbeek, Gaasbeek (opont
houd nabij de schandpaal), 
Lennik en zo terug naar Halle. 
Iedereen van welk geslacht en 
welke leeftijd ook, is van harte 
welkom. Kandidaat - deelne
mers hoeven zich niet te laten 
afschrikken door de afstand, 
wij rekenen op 'n gemiddelde 
snelheid van 10 km per uur. 
Bovendien werd alles zo gere
geld dat meerdere bezem.swa-
gens erbij zullen zijn zodat 
iedereen meekan. Meer inlich
tingen : Marcel Hernalsteen, 
tel. 56.36.13. 

HEVERLEE 
BESTUURSVERKIEZING 

Kandidaturen voor de taak 
van bestuurslid en VUJO-ver-
antwoordelijke dienen gezon
den te worden aan de sekreta-
ris (Kapelberg 9) vóór 10 sep
tember. 
SOC. DIENSTBETOON 

Adresverandering : H. Lorent 
Egenhovenweg 47/32. 

JETTE 
SOC. DIENSTBETOON 

Alle zaterdagen van 11 u. 30 
tot 12 u. 30. Jan De Berlangeer, 
De Smet de Nayerlaan 158, tel. 
28.34.80. 

LIEDEKERKE-TERALFENE 
NMBS ANTWOORDT 

De afdelingen Liedekerke en 
Teralfene kregen antwoord op 
hun protestbriel aan de NMBS. 
Kort : de NMBS vraagt oog te 
hebben voor haar problemen 
die gaan van « overbelasting 
van de infrastruktuur » tot « ge
brek aan materiaal en perso^ 
neel ». Een oplossing wordt 
echter gezocht in een tienjaren
plan. Konkreet zal de maat
schappij vanaf 4 september een 
bijkomende trein op de sporen 
zetten die in Liedekerke om 
7 u. 35 naar Brussel zal ver
trekken. Verder zal naargelang 
de uitslag aangaande bezetting 
een sistematische afschaffing 
van de 1-klas wagens doorge
voerd worden. 'Totdaar het 
NMBS-antwoord. Weer werd 
het bewijs geleverd dat wan
neer eensgezinde mensen iets 
willen bereiken da t ook moge
lijk is. Op 7 juli stelde Vik An-
ciaux aan de minister van Ver
keerswezen een vraag over dit 
probleem. Zodat onze aktie ook 
parlementaire steun kreeg. 

AMNESTIE-AKTJE TE OOSTEI 

MOLENBEEK 
SOC. DIENSTBETOON 

Alle zaterdagen van 10 tot 
11 u. bij Emiel De Smet, J. Du^ 
brucqlaan 101, tel. 26.57.53. Dit 
in samenwerking met J. De 
Berlangeer, agglomeratie- en 
gemeenteraadslid. 

SINT-KWINTENS-LENNIK 
EN ROOSDAAL 

FEEST 

Zaterdag 16 september te 20 
u. : jaarli jks zomerbal met het 
orkest Stan Philips. 

Zondag 16 september vanaf 
12 u. : warme en koude schotels 
en vanaf 15 u. grootse amuse
mentsnamiddag met Jef Burm, 
Flogge de orgeldroier. 

ZELLIK 

TE BEGEVEN 
BETREKKINGEN 

Volgende betrekkingen r i jn 
te begeven bij het gemeentebe
stuur van Zellik : 1) Eén be
trekking van politielcommissa-
ris ; 2) Eén betrekking van po
litieagent ; 3) Eén bet rekking 
van opsteller ; 4) Eén betrek
king van klerk ; 5) Eén betrek
king van Klerk-typist. 

Kandidaatstell ingen dienen 
aangetekend ingezonden t e 
worden aan het Kollege van 
Burgemeester en Schepenen 
van en te Zellik vóór 1 septem
ber 1972. Nadere inlichtingen 
op het Gemeentesekretariaat . 

zoekertjes 
Moeder in moeilijkheden zoekt 
pleeggezin voor haar 15-jarige 
dochter. Tel. 055/424.83. — R129 

«Bamsnanonaai I 

Kernredaktie 
T. van Overstraeten 

] 
(elnd-

red.) , P. Martens (hoofdred.), 
R. Corty (red. tekr . ) . 
Liedekerke. 
Redaktle en publtcttelt 

M . van 

t 
1 Sylvatn Dupuislaan 110 1 

1070 Brussel 
Tel. 02/23.11.98 

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

Alle klachten voor niet ont
vangen van blad op dit adret. 

Jaarabonnement 
Halffaarlllks 
Driemaandelliks 
Steunabonnem. (mtn.) 
Losse nummers 

350 fr. 
195f r . 
lOSfr . 
500 fr. 

l O f r . 
1 Alle stortingen voor hel blad 1 

op prk. 1711.39 van • 
Voldersstr. 7 1 , 1000 

Verantw. uitgever Mr 

WIJ . , 
Brussel. 

F. Van-
1 der Eist, Belzegemstraat 20 1 
1 Brussel 1120 1 

genis. Ook met kruisen voor-
Op 11 juli wilden de 5 raads- zien stonden de 5 VU-gemeen-

leden van Oostende goedmaken teraadsleden voor en na 't Zee-
wat de politie van Oostende zangfeest -^ tot misbaar van 
aan A. Verbist aandeed bij zijn het establishment — aan de in
tocht met een amnestiekruis gang van het Karsaai . (Leo Van 
over het s t rand vorig jaar. Dit de Weghe, de Vijfde man, stond 
kostte hem enige dagen gevan- zijwaarts). 
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oost-vlaanderen 

AALST 

PROFICIAT 

Vrijdag 11 augustus t rad ons 
Bimpatiek provincieraadslid 
J a n Caudron in het huwelijk 
me t juffrouw Manon Accou. 
Wij bieden het kersverse echt
paar onze wensen van geluk en 
voorspoed aan. Goede vaart ! 

KALKEN 
GROEN-WEEKEND 

Naar aanleiding van het 
Groenweekend van 26 en 27 au
gustus organiseert het Natuur-
beschermingskomitee een op
stel-, teken- en fotowedstrijd. 
De opstelwedstrijd — voor jon
gens en meisjes — had zondag 
6 augustus jl. plaats. De teken
wedstri jd heeft plaats zondag 
27 augustus om 14 u. op het 
Vaartplein. Alle mater iaal 
wordt ter plaatse ter beschik
king gesteld. Uitspraak om 18 
u. Inschrijving bij Yvette Geir-
naert . De fotowedstrijd voor 
iedereen over de Kalkense 
Meersen eindigt vandaag met 
de inzending der foto's (in-
schrijvingsrecht 20 fr. per foto) 
bij de h. Remi Hanselaer, Kof-
fiestr. 4a, 9288 Kalken. Ten
toonstelling en prijsuitreiking 
op 26 en 27 augustus. De be
kroonde foto's blijven eigen
dom der inrichters. 

MEETJESLAND 

OP STAP 
Alle Meetjeslandse VU-ers 

stappeil mee in de gezinswan
deling « Dwars door Waar
schoot », georganiseerd door de 
afdeling Waarschoot op zater
dag 26 augustus. Inschrijven op 
de Leest (jeugdhuis) tussen 16 
en 17 u. Star t te 17 u., aankomst 
te 19 u. Optreden : Jagerskapel 
(Gent) en KK-duo Ludo en 
Kees. Prijsvraag : win een ver
rekijker. 

WAARSCHOOT 
DWARS DOOR 
WAARSCHOOT 

Zaterdag 26 augustus : alle 
medewerkers op post vanaf 16 
u. We verwachten wandelaars 
u i t het hele arrondissement. 
Wandelen maakt je gezond ! 

HUWELIJK 
VU-bestuurslid Frieda Van 

Belle en medewerker Patr ick 
Vercruysse t raden in het huwe
lijk op 11 augustus U. Ook langs 
deze weg wensen wij het jonge 
paar goede vaart en de leeuwe-
vlag in top ! 

WETTEREN 
SOC. DIENSTBETOON 

Walter Braeckman, voorzitter 
der COO, houdt zitting iede
r e eerste en derde zaterdag van 
de maand van 14 u. 30 tot 16 u. 
in zijn bureau in de kantoren 
van de COO, binnenplaats van 
de kliniek, Wegvoeringstr. te 
Weiteren. Iedereen is welkom. 
Discretie en ui teraard geen 
verplichtingen. 

ZANDBERGEN-GRIMMINGE 
VU-BAL 

Op 30 september om 21 u. m 
de zaal Den der hof, heeft ons 
tweede groot Volksuniebal 
plaats. Orkest : The Starliners. 
Inkom 50 fr. Voorverkoop 40 
fr. Kaar ten zijn te bekomen bij 
de bestuursleden. Steun onze 
afdeling door uw aanwezigheid. 

MEDEGEDEELD 
DIA-SONO-RAMA OVER 
LEVEN EN (EUVRE VAN 
A. PREUD'HOMME 

Gesterkt door 't steeds groei
end sukses van de Peter Benoit 
en Emiel HuUebroeck-dia-ver-
toningen begon René Herman 
aan een nieuwe montage, dit
maa l gewijd aan Vlaanderens 
populaire componist Armand 
Preud-homme. 

Presentat ie : donderdag 31 
augustus om 20 u., bij Frans 
De Meyer, William Woodstr. 
12, Borgerhout, tel. 03-35.73.28, 
alwaar alle inlichtingen. 

wesf-vlaanderen 

BRUGGE (Stad) 

IN MEMORIAM 

Einde juli ontviel ons mevr. 
Anseeuw, jarenlang « waardin-
ne » van de bekende Vlaamse 
en historische herberg « Vlis-
singhe ». Ze volgde haar moeder 
Julie, nog een merkwaardige 
figuur uit het Vlaamsgezinde 
Brugge, op als een goede gast
vrouw voor alle Vlaamse vrien
den, ook in de katakombentijd. 
Volgens haar wens werd ze in 
alle eenvoud begraven (niette
genstaande velen de dienst in 
de St-Annakerk bijwoonden en 
meegingen naar de begraaf
plaats) maar we achten het on
ze plicht, hier een woord van 
hulde en dank neer te schrijven 
voor 't vele dat ze tijdens haar 
leven deed voor de ex-geïnter
neerden van St. Kruis, de wer
kers van de Vlaamse Koncen-
trat ie en de pioniers van de 
Volksunie. 

Aan de familie betuigen we 
ons oprecht leedwezen. De na
gedachtenis van de overledene 
zal bij velen van ons piëteits
vol voortleven. 

DE HAAN 

BESTUURSVERKIEZING 

Op 22 september a.s. gaat de 
verkiezing door van ons nieuw 
bestuur, zoals voorzien in de 
statuten. Elk hoofd- en elk bij-
lid, elke man en elke vrouw, 
zullen uitgenodigd worden om 
zich kandidaat te stellen : tus
sen de kandidaten zal dan ge
kozen worden, zoals het past in 
elke demokratie. 

ETTELGEM 

BESTUURSVERKIEZING 

Ofschoon onze afdeling nog 
maar een half jaar bestaat, wor
den er al nieuwe verkiezingen 
uitgeschreven, daar de statuten 
nu eenmaal om de twee jaar 
nieuwe verkiezingen inrichten. 
Voor onze afdeling zette het 
bestuur de da tum van 8 sep
tember vast. 

WIJ IN LIMBURG 

MroDELKERKE 

OVERLIJDEN 

Vorige week werd alhier, on
der grote deelname, ten grave 
gedragen de h. Leon Clarysse, 
reeds lange jaren lid van de 
VU, vader van onze leden An
dre Clarysse-Laleman en Eddie 
Clarysse (Westende). Wij be
tuigen onze innige deelneming 
aan de getroffen familie. 

OOSTENDE-VEURNE-

DmsMuroE 
NATIONALE BETOGING 

Het spreekt vanzelf dat onze 
afdelingen zich met volle geest
drift moeten zetten achter de 
belangrijke nationale betoging 
van de VVB op 15 oktober te 
Vilvoorde. Het arr. bestuur zet 
alle leden, doch vooral alle be
stuursleden en gekozenen aan 
om alle vorm van hulp te ver
lenen aan de VVB, en zo nodig 
zelf het initiatief te nemen, om 
een bus in te leggen. 

OUDENBURG-ETTELGEM 

HUWELIJK 

Onze afdelingssekretaris Jaak 
Vereecke t rad op 18 augustus 
in het huwelijk met Annie Ke
rnel, lid uit Ettelgem. Onze har
telijkste gelukwensen aan de 
beide gelukkigen en hun weder
zijdse families. 

STENE 

HUWELIJK 

Op 11 augustus t rad ons lid 
Lieve Ver go te (dochter van 
Bert) in het huwelijk met Ro
ger Pille en woont thans op 
Oostends Mariakerke. Onze 
hartelijkste gelukwensen aan 
bruidspaar en families. 

VOLKSUNIE TONGEREN-MAASEIK 

ZITDAGEN SOCIAAL DIENSTBETOON 

Senator JORIS HARDY 

Elke zaterdag van 9 tot 13 u. en elke zondag van 9 tot 12 u. aan 
huis. Nieuwe Baan 2, Althoeselt, Hoeselt, tel. 012/32353. 

Senator GERARD SLEGERS 

Elke tweede zaterdag van de maand J 

KINROOI : café Majestic, Dorpsplein 5, van 9 u. 30 tot 10 u., tel. 

MAASEIK : café J.Sniekers, Bospoort, van 10 tot 10 u. 30, tel. 
011/61185. 

DILSEN : café Metropole, Rijksweg, van 11 u. 30 tot 12 u. 
Elke derde zaterdag van de maand : 
HELCHTEREN : bij R. Lieten, Toekomststr., van 9 u. 30 tot 10 u., 

tel. 011/38325 
PEER : bij J a n Plas, Kollegelaan 5, van 10 u. 30 tot 11 u., tel. 

011/30244. 
OVERPELT : bij R. Geussens, Dorpsstr. 45, van 11 u. 30 tot 12 u., 

tel. 011/42197. 
HAMONT : Hotel In de Klok, Stad 44, an 14 tot 14 u. 30, tel. 

011/45020. 
BREE : café Cambrinus, Kloosterstr. 8, van 15 tot 15 u. 30. 
GRUITRODE : café Uilenspiegel, Dorpstr. 70, van 16 tot 16 u. 30, 

tel. 011/58466. 
MEEUWEN : café Welkom, Dorp (Kruispunt) , van 17 tot 17 u. 30. 
Elke vierde zaterdag van de maand : 
LOMMEL : bij mevr. Deroo-Neven, Septakkers 94, van 9 u. 30 tot 

10 u., tel. 011/40817 . 
KAULILLE : bij Gerard Vossen, Fonteinstr., 14. van 10 u. 30 tot 

11 u. 
BOCHOLT : café Jachthoorn, Dorp, van 13 tot 13 u. 30. 
Elke maandag : 
AAN HUIS : Vennest. 186, Winterslag-Genk, van 9 u. 30 tot 11 u. 30, 

tel. 011/54853. 

Volksvertegenwoordiger EVRARD RASKIN 

Elke eerste zaterdag van de maand : 

PEER : bij J a n Plas, KoUegelaan 5, van 9 u. 30 tot 10 u., tel. 
011/30244. 

OVERPELT : bij R. Geussens, Dorpstr. 45, van 10 u. 30 tot 11 u., 
tel. 011/42197. 

BREE : café Old Tom, Markt 4, van 11 u. 30 tot 12 u., tel . 011/66590. 
Elke tweede zaterdag van de maand : 
LOMMEL : bij mevr. Deroo-Neven, Septakker 94, van 9 u. 30 tot 

10 u-, tel. 011/40817. 
SINT-HUIBRECHTS-LILLE : bij E. Adriaens, Lindestr. 13, van 

10 u. 30 tot 11 u., tel. 011/43620. 
HOUTHALEN : Fr i tuur Nand, Herebaan-West 17. van 11 u. 30 tot 

12 u., tel. 011/37578. 
Elke derde zaterdag van de maand : 
BORGLOON : bij S. Wijnants, Graeth 1, van 9 u. 30 tot 10 u., 

tel. 012/42128. 
HOESELT : gemeentehuis, van 10 u. 30 tot 11 u., tel. 012/18175. 
Elke vierde zaterdag van de maand : 
MAASEIK : café J. Sniekers, Bospoort, van 9 u. 30 tot 10 u., tel. 

011/61185. 
EISDEN : café Atlanta, Rijksweg 156, van 10 u. 30 tot 11 u., tel. 

011/67175. 
LANAKEN : bij P. Ameloot, Koning Albert laan 37, van 11 u. 30 

tot 12 u. 
Elke maandag : 
AAN HUIS : Ursulasustr. 1, Eigenbilzen, van 16 tot 19 u., tel. 

011/19454. 

PROVINCIERAADSLEDEN : 

Mevr. De Roo-Neven, Septakkers 94, Lommei, tel. 011/40817 
ledere dinsdag : aan huis vanaf 20 u. 
ledere tweede zaterdag van de maand : OVERPELT : bij R. 
Geussens, Dorpstr. 45, van 10 u. 30 tot 11 u., tel. 011/42197 ; 
HAMONT : Hotel In de Klok, Stad 44, van 11 u. 30 tot 12 u., 
tel. 011/45020. 

L. Duchateau, Tongerse Steenweg, Hoeselt, tel. 012/18188 : 
Alle dagen aan huis van 9 tot 11 u. 

Jan Pas, Kollegelaan 5, Peer, tel. 011/30244 : 
Alle dagen op afspraak. 

Th. Schoofs, Kessenicherweg 8, Kinrooi, tel. 011/64413 : 
Alle dagen op afspraak. 

Jef Vanderhallen, J. Smeetslaan 54, Maasmechelen, tel. 011/67269 : 
Elke zaterdag van 10 tot 12 u. aan huis. 

Fr . Van HoUebeke, Kielenstr. 48, Tongeren, teL 012/32524 : 
ledere woensdag van 17 tot 19 u. aan huis. 

VLAAMSE Z I E K E N K A S 
1951 - 1971 - 20 JAAR DIENSTBETOON 
Ziekteverzekering voor ARBEIDERS 

BEDIENDEN 
ZELFSTANDIGEN 

Dagvergoeding ZELFSTANDIGEN 
LOONTREKKENDEN 

Vraag nog heden inlichtingen bij uw plaatselijice afgevaardigde. 
Geen moeilijkheden bij overschalceling van een ander zielcenfonds. 

BESTENDIGE SEKRETARIATEN : 
Brabant : E. facqmainlaan 124 - 1000 Brussel - T. 02/19.08.64 
Kipdorp, 40 - 2000 Antwerpen - Tel. 03/32.73.05 (2 lijnen) 
Limburg : Zuivelstraat 9 - Hasselt - Tel. 011/220.57 

V.2. = SYMBOOL VAN VERTROUWEN + ZEKERHEID + DIENSTBETOON 

ALKEN 
OVERLIJDEN 

Op 26 juli jl. werd Jozef 
Croes, vader van onze mede* 
werker J. Croes, oudstrijdet 
1914-1918, ten grave gedragen. 
Onze oprechte deelneming voor 
de beproefde familie. 
DILSEN 
KOLPORTAGE 

De kolportageploeg met U. 
Dreezen, A. Slepen, G. DiUen. 
J. Diris heeft vroeger reeds 100 
ex. speciale uitgave « Wij > 
aan de man (vrouw) gebracht 
en is nu bezig een tweede pak
ket van 100 te verspreiden. 
STEUN 

Personen die onze afdelings
werking op een bijzondere wij
ze willen steunen, kunnen hun. 
bijdrage storten op G. B. Dil» 
sen voor rek, nr. 235-0306077-54 

TONGEREN-MAASEIK (Arr.) 
ARR. BESTUUR 

Het arr. bestuur komt samen 
op dinsdag 29 augustus en op 
dinsdag 12 septemer. Wordt 
o.m. besproken : bestuursver-
kiezingen, streekpers, kolportïi-
ge, herfstbal, mobilisatie. 
AFDELINGS-
SEKRETARIATEN 

Alle afd. sekretarissen (essen) 
worden reeds nu verzocht om 
de avond van vrijdag 20 okto
ber a.s. vrij te houden voor een 
eerste arr. vergadering. Gele
genheid om kennis te maken 
met elkaar, uitwisseling van 
ideeën, wensen en voorstellen 
voor de werking. 
BESTUURS-
VERKIEZINGEN 

Begin augustus werden aan 
iedere afdeling (voorz. en se-
kr.) richtlijnen i.v.m. de "be-
stuursverkiezingen gezonden. 
Aan iedere afdeling wordt bin
nen de periode van 15 sept. -14 
okt. een datum voorgesteld 
waarop de afdeling haar nieuw 
bestuur zal verkiezen. Indien 
de afdeling een andere dan de 
voorgestelde datum verkiest, 
dient zij een nieuwe datum, 
binnen genoemde periode en 
schriftelijk bekend te maken 
aan het arr. sekr., voor 28 au
gustus a.s. In beide gevallen 
ligt deze datum dan vast. De 
afdelingen dienen tijdig, d.w.z. 
een drietal weken op voorhand, 
de nodige administratieve 
maatregelen te nemen. Iedere 
voorzitter en sekretaris ont
ving een eksemplaar van het 
reglement vrij bestuursverkie-
zingen. De sekretaris is verant
woordelijk voor het binnen de 
week doorzenden van formulier 
BI, met de bijlage, zoals dui
delijk omschreven in de even
eens bijgevoegde richtlijnen. 
De afgev. van het arr. bestuur 
zal tijdig kontakt nemen met 
de afdeling om juiste plaats en 
uur van de verkiezingen te ver
nemen. Van ieder rondschrij
ven of dokument i.v.m. de afde
lingsbestuursverkiezingen dient 
één eksemplaar naar het arr. 
sekr. gezonden te worden. 

ZOLDER 
OVERLIJDEN 

Op 2 augustus jl. had te Zol
der Centrum de begrafenis-
plechtigheid plaats van de 
moeder van onze vriend Marcel 
Beerten. Vele vrienden en ken
nissen (w.o. meerdere VU-man-
datarissen) hadden er aan ge
houden een laatste groet t e 
brengen. De Volksunie biedt 
haar oprechte deelneming aan. 

MEDEGEDEELD 
BORGERHOUT 
RETROSPEKTIEVE 
JOS MICHIELS 

Van 2 tot 11 september 1972 
heeft, in de gemeentelijke 
feestzaal, Turnhoutsebaan 92, 
een retrospectieve tentoonstel
ling plaats van het werk van 
de kunstschilder-glazenier Jos 
Michiels. 

Na studies aan de gemeen
telijke akademie voor Schone 
Kunsten te Berchem, aan de 
Antwerpse akademie en aan 
het Hoger Instituut, werd hij 
tekenleraar en later leraar en 
directeur aan de kunstakade-
mie te Berchem. 

Als lid van de «Borgerhout-
se Kunstkring» liet hij zich 
opmerken en samen met an
dere leden van de kring expo
seerde hij in verschillende ste
den en gemeenten van ons 
land. 

Thans wordt te Borgerhout 
een overzicht gebracht van 
zijn oeuvre als kunstschilder en 
als glazenier. Wij hopen dat de 
kunstliefhebbers van deze eni
ge gelegenheid gebruik zullen 
maken. 
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AANBEVOLEN 
HUIZEN 

F I T o 
Kollegesfraat 79-81 
2440 GEEL Tel. 014/59369 

Alvorens 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 ANT08NE BOVIT 
Vismijn 44 te OOSTENDE 

Verse vis rechtstreeks aan verbrui
ker voor : diepvries, wek, ontvangst 

UURWERKEN DE MOOR 
Specialist juiste tijd 

School dreef 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 
Kortrijksestraat 3 • MENEN 

Gevelstenen - Bewapening tegen 
barsten en scheuren in uw schil

derwerk - Verve^fi'"^""' ' '" 
Speciale prijzen voor «Wii»-lezers 

|. WILLEMS 
Ernest Jouretlaan 57 - Edegam 

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 UYTDEWILCEN 
Wouter Haecklaan 6 en 7 - Deume 

Tel. 21.66.99 - 21.66.90 

UW KLEUREN T.V. TECHNICUS 
Koop bi| ons in vertrouwen 

Weverij VAN HOUTE 

Tapiiten - Vaste vloerbekleding 
Woolmark . Nylon - Draion 

Garantiemerk «Prado» - «V.T.W.» 

VLAAMSE TAPIJTWEVERIJ 
Broekstraat 138,140 - 9160 Hamme 

Tel. 48175 - 49135 

"DE PRIJSBREKER" 
van het goede meubel 

Groenstraat 84 • Antwerpen 
bi| Carnotstraat en Turnhoutsebaan 

Keizerstraat (Markt - Ternat) 

Boekhandel TIJL 
Leuvensesfraat 58, 1800 VILVOORDE 

TEL. (02) 51.03.86 
ALLE GROTE UITGAVEN 

en ook . alle kleine. 

VOOR UW VERBLIJF AAN ZEE 1 
De Ideale oplossing bij : 

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

8458 OOSTOUINKERKE 
— PROSPEKTUS OP AANVRAAG — 

Verhuring - Verkoop van villas 
A|>partementen - Bouwgronden 

C a f e - R e s t a u r a n t DE P L U I M 
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 

ZAKENKANTOOR 

DE REUSE E.F. 
Bredeweg 55 - 1780 Teralfene 

Tel. (053)66.235 

BEZOEK 
CASTHOF LINDENHOVE 

LAUWEREYS - DE BRUYN 
Koud en warm buffet 

Gezellige vlaamse sfeer 
wekeli|kse rustdag . woensdag 

Bellestraat 49 - HEKELGEM 
Tel. (053)687 40 

STANDING 
2 X kopen 1 x betalen 

(5 000 in stock) 
Voorbeeld • kostuum kopen, 

EEN GRATIS 
Dendermondse steenweg 276 

A A L J T 

Leder en kunstlederwaren 
Klein en Groothandel 

XAVANNA 
Tel. 02/51.21.82 - 51.49.60 

Toekomststr. 21 - 1800 VILVOORDE 
Eksklusieve modellen - VU 10% 

AL AL KEUKENS CLASAL 
Fabrieken te Ramsdonck 

Tel. 015/714.47 
Leuven : Jan CLAES 

Bondgenotenlaan 171 
Tel. 016/347.49 

Voor West-Vlaanderen 
DE MEYER Walter 

Bruggestraat 136, Zwevezele 
Tel. 051/612.84 

Jan PAUWELS-DE BRAUWER 
RESTAURANT 

« HET PALINGHUIS » a/d Schelde 
Het huis met familietraditie 

Brugstraat 10 - 9328 Schoonaarde 
Tel. 052/43246 

wek. rustdag: vrijd 15u. tot zat. 15u 

CORTHALS 
« UW KOFFIEHUIS » 

Katfesfraa» 20 - 9300 AALST 
Tel. 053/244.80 

Meubelen VERBEKEN 
Caudenberg 8, 1790 Hekelgem 

tel. 053/67190 
MODERNE EN STIJLMEUBELEN 

KEUKENINRICHTINGEN 
Vertrouwelijk adres 

,ERt;RND VERDELER keukens ALNO 
en SIE MATIC 

« HOME » 
Eigentijdse WONINGINRICHTING 

KUNSTNIJVERHEID 
HUWELIJKSLIJSTEN 

Rijschoolstraat 45 B St. Truiden 
Tel. 011/74196 

Alle schilder- en behangwerken 
Vloerbekleding 

ALEX DE NIL 
Rozenstraat 18 

1742 St-Katherina-Lombeek 
Tel. 053/67889 

H. PELEMAN - MARCKX 
Van den Nestelei 16 - Antwerpen 

Tel. 39.19.27 
TV - RADIO 

ALLE ELEKTRISCHE TOESTELLEN 
HERSTELLINGEN A A N HUIS 

TV PELMAR-<1 $chomi 
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-Katherlna-lombeek 
Tel. 053/67919 

Hotel-Pension BREUGHEL 
Smet de Nayerlaan 141, 

Blankenberge, - Tol. 050/41637 

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

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

KONTAKTEER IN VERTROUWEN 

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

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 VAN DEN EYNDE 
Buurtspoorweglaan 16 
3080 STEENOKKERZEEL 

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

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

Natuursteenbedrijf - Kunstdekor 
Abonnees • WIJ » 8 % korting 

VOOR COMFORT IN HUIS... 
VAN DER CRUYS 

Badkamers - Keukens 
Sanitair 

Kerkstraat 46 St. Katharina-Lombeek 
Tel. 02/52.29.15 

BLONDEEL 
Sf-Annastraat 24 - 9240 BOTTELARE 

Schilder- behang- en 
decoratiewerken 

Plaatsen van vloerbekledingen 
Tel. 09/70.65.39 

HANDELAARS I 
BALLONS MET UW NAAM 

SUCCESRECLAME 
Tijdelijk gratis opblaastoeste) 

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 
Lippenslaan 191 

8300 KNOKKE-HEIST 1 
DAMESSTOFFEN - GORDELS 

GALONS - NAAIBENODIGDHEDEN 

HUIS MEYNTJENS OKTAAF 
Dorpstraat 47, TEL. 52.89.58 

BURCHT 
Kruibeekso stwg. 32, TEL. 52.74.72 
Vloerbekledingen, tapijten, papier, 

folderdeuren, louverdrape, 
luxaflex, schilderwerken 

VU-leden en « Wij »-lezers 10 % 
vermindering 

K a s t e r l e e 
ft BREUGHELHOF » 

VLAAMSE GEZELLIGHEID 
BROODJES 

CAFE - PANNEKOEKEN 

WALTBR ROLAND 

•SI aMMFMilwi 
KSRMTRAAT M, ANTTBtreK 

(L«t op h«t huhnummer 9 
7«l«<o»« » M U 

ALLB «LAZm 
ALLE MONTUIWN 

1A>« haan TU dh Wti i N % kutint 

Brouwerij 
MOORTGAT 

BREENDONK 
tel. (03) 86.71.21 
voor AL Uw bieren 

en Limonades 
• 

Bijhulzen : Cogols Otytel 7S 
2600 Berchem-Anfv/erpen 

Tel. (03 ) 36.10.11 
Gent 

tel. (09) 22.45.62 
Deheegher Jan 

Ledeci-nn-kstraat 19 

OT»»§[i[i3imMILIg 
mwtoBm 
Dtsemsssm 

tawmssnaimjB 
K/̂ UfOKKOELIND 

ttaVOoaiuwRflMABKTBN, INOUSTfliE IM VOSOlMGSNIJVMHIfl) 

ETN JEURiSSEN PVBA 
Borgerhout/Antv/erp.en T'̂  

l De Winterstraat 2 4 

•il : (03) 36.11.35-36.59.31 

Groepen 

en 

maatschappijen 
voor U 

bedacht 
allerhande ! I I 

Speciaal 

IEDER DORTMUNDER 
TH IER BRAU HOF 

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

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

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

een der beste Oberbayern-orkesten 
Middag- en avondmaal \n groep : gezellig, fi jn, goed en goedkoop. 
De grote specialiteiten zijn : Ochsenichwanzsuppe - Hongaarse goa-
lasj . Flsbetn mit Sauerkraut - Kip aan het spit - Krachtvleesschotel 

beter dan In Duitsland. 
LEUVEN : Tervuursevest 60. Tel. 016/287.72 - 1500 plaatsen. 
ANTWERPEN : Groenpl. 33 T. 03/31.20.37 - mooiste zaal van de stad 
LEUVEN (Bierkelder) : Oude Markt 11 . Tel. 016/268.69 - mooiste 

kelder van Europa. 
BRUSSEL : Nieuwbrugstraat 28. Tel. 02/18.74.89 . mooiste van Brussel 
AALST (Klaroen) : Autoweg. Tel. 053/228.53 - 1.000 plaatsen. 
MULSTE (Kortrijk) : Brugsesteenw. 1 . Tel. 056/715.36 • 2.400 plaatsen 
KONTICH : Mechelsesfeenweg - 2.400 plaatsen - Tel. 03/53.09.32 
TORHOUT : Stwg Torhout-LIchtervelde - 2.000 nl. - Tel. 051/72.822 
DRONGEN : Autoweg Brussel-Oostendo . Tel. 09/26.74.32 
SINT-TRUIDEN : Spaansebrugstraat : Tol. 011/736.30 
KESSENiCH : Venio Steenweg - Tel. 011/619.71 
KNOKKE : Steenweg Knokke-Maldegem-Moerkerko - Tel. 050/502.96 

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

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

DIRK M A R T E N S 
P.V.B.A 

NINOVE 
Beverstraat 24-26 
Tel. (054) 331.05 

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

Tel. (053) 240.60 

KINDERARTIKELEN : plooi- en wandelwagens - bedjes on wiegen -
stoelen en looprekken - schommels - kamerversleringen - wastafels 

en waskussens - kinderkleding. 

SPORTARTIKELEN : allerlei - turnkledlf - rulterultrustingen . plng-
3ong tafels - badkleding en alle toebehoorten - ro!- en Ijsschaatsen • 

kampingartlkelen - turngarel. 

SPEELGOED i uitgebreide keus In merkartikelen : autobanen - elekir. 
treinen der beste merken - auto's • go-carts - traktoren - poppen -
poppenwagen» en -wiegjes - burelen - lessenaars - borden - fiets
je* - alle gezelschapsspelen - alle soorten mekanleken - schooltas

sen . borden - tuinmeubelen - tulnschommels. 

— ZEER VOORDELIGE PRIJZEN — 

ONZE SCHOOL ? 

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

Dries BOGAERT 
Algemeen Direkteur van de 

-RA^MUSSCHOLEN 

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

)v j 68 
Tel lu 16)224.85 
Tel. (053)284.55 
Tel. (050)372.75 
Tel. (011)237.12 
Tel. (056)159.18 

Tel. (03)33.60.58 en 30.01.80 

AUTOBANDEN 
A 
R 
P 
A 

Tel. 053/22063 

montages, herstellingen 
wieluitlijning m. garantie 

wielbalans m. garantie 

W. De Ketelbutter 
Osbroekstraat 47 

AALST 
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LAAT U NIET INBLIKKEN IN EEN WECWERPHUISjE 
U KAN HET NIET IETS GOEDKOPER EN STUKKEN BETEP. 

naar U w eigen smaak en leefgewoonte word t voor U qratjs 

en vooraf een studie gemaakt waarbi j al Uw desiderata m 

het kader van U w budget worden verwerkt . 

Z w a r t op w i t weet U wat U kr i jg t , hoe degeli jk het worr^t 

gebouwd en wat het U exact gaat kosten. 

D i t is voor U een gesmeerd en geen alledaags voor ied' reen 

geprepareerd koekebroodje. 

AANPASBAAR - DEGELIJK - WARM - MOOI -
BAKSTEEN HEEFT ELKE VUURPROEF DOORSTAAN 

Vandaag : 1.784.255 F 

Morgen beni jdt men U 

Overmorgen w i l men er U reeds meer dan 2 mi l joen voor 
geven. 

Na één jaar bent U r i j k wan t vanaf heden verdient U 5 % 
aan munton twaard ing , 8 % aan waardevermeerdering en 
20 % aan prestige. ?v ,3 j j ,w r 

Probeer dat maar eens met een wegwerpd ing waarvan U er 
elders een ident iek v ind t en waarop ieder zomaar de pri js 
kan kleven. 

GOED..... OP EEN GOEDE LIGGING 

Het resultaat van een goede belegging hangt ook af van de ligging, daarom maken wij er een erezaak van gunstiger en 
deliger bouwgronden ter beschikking te stellen op de beste ligging. 

voor-

Enkele voorbeelden : 

WILRIJK : Sint-Augustinus 2VPD slechst 495.000 F 

DRONGEN : Kerk Mariakerke Villa : 450.000 F 

LEUVEN/HEVERLEE, Villapercelen : 550.000 F 

CENK/OPOETEREN : prachtige residentie vanaf 275.000 F 

ALGEMEEN BOUWBEDRIJF 

KUNNEN N.V. 

MEIR 18 
ANTWERPEN 
03/31.78.20 

0NDERBER6EN 43 
GENT 
09/25.19.23 

WINTERSLA6STRAAT 22 
GENK 
011/54.442 

BRUSSELSTRAAT 33 
LEUVEN 
016/33.735 

Ook de zaterdag van 9 tot 12 uur en van 14 tot 16 uur 

BON 
NAAM: 

ADRES: 

— bescinik over een bouwgrond Gemeente : 
breedte : 

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

aanbieding te doen voor ' t bouwen van ri jwoning, vil la-
bouw of half open bebouwing in volgende gemeenten : 

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

Handtekening 

600 arbeiders 1001 mogelijkheden 
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oHmpisclie weetjes (4) 
In 1894 richt baron Pierre de Coubertin te Parijs het internatio
nal olimpisch komitee op. De eerste voorzitter is niet hijzelf, maar 
de Griek Demetrius Vikelas. 

• • • 
In 1896 worden de eerste olimpische spelen moderne versie inge
richt te Athene. Er namen dertien landen deel, en de grote afwe
zigen waren de Belgen. De spelen waren niet zo'n groot sukses. 

• • • 
In 1896 ook wordt de Coubertin toch voorzitter van het lOK. Hij 
zal het blijven tot 1925, 

• • • 
In 1900 te Parijs twee grote nieuwigheden. De Belgen doen mee en 
er doen zes vrouwen mee. Het was nog een beetje om te lachen — 
de spelen waren gespreid over verschillende maanden, als attrak-
tie voor de wereldtentoonstelling — en wij veroverden dus krui
wagens vol goud. 

• a -A-
In St. Louis, vier jaar later, waren wij er niet bij. De overwinnaar 
van de marathon werd gedeklasseerd omdat hij een stuk van de 
weg had afgelegd per auto. In het teken van de broederschap on
der de volkeren, eeuwige bekommernis van de olimpische jongens, 
worden de wedstrijden voor kleurlingen als een speciale at t rakt ie 
afzonderlijk ingericht. De lol was enorm. 

• • • 
In 1908 te Londen waren alle arbiters Britten, en zij wilden alleen 
Brit ten zien winnen. Om die reden weigerden alle atleten, behalve 
één, te starten in de 400 meter. Overwinnaar werd aldus de heer 
Halswell (Brit) . 

• • • 
De vedette van de spelen te Stockholm in 1912 was de roodhuid 
John Thorpe. Hij won de tienkamp, maar werd gedeklasseerd om
dat hij in zijn jonge jaren eens deelgenomen had aan 'n baseball
wedstrijd, en zich daarvoor een dollar had laten betalen. Hij was 
dus professioneel... en een verdomde Indiaan. Ons aller Torke 
Boin is op dat ogenblik al een vedette, en sedert vier jaar bezig 
met Vlaams te leren. 

• • • 
In 1916 geen spelen, maar in 1920 wel, en nog wel te Antwerpen, 
in het sportiefste land ter wereld. Grote nieuwigheid : de olim
pische eed. Het is genoemd Torke Boin, nog altijd bezig met 
Vlaams te leren, dat voor het eerst in de geschiedenis ongestraft 
meineed mag plegen. België wint de voetbalmadoUe, gemakkelijk 
zelfs, vermits de tegenstrevers, kwaad op de arbiter, het veld 
verlieten. 

• • • 
In 1924 te Parijs was de kaars van Boin-Boin uit, maar hij zette 
de studie van het Nederlands ijverig voort. In de sterren stond 
immers geschreven dat hij eens geroepen zou zijn president van 
het Belgisch olimpisch komitee te worden, « plaatske » dat nor
maal de kennis van de eerste landstaal noodzakelijk zou moeten 
maken. 

• • • 
1925 : komplete Belgische triomf. Onze landgenoot graaf Henri de 
Baillet-Latour wordt voorzitter van het internationaal olimpisch 
komitee. In 1936 zal men hem stralend aan de zijde zien van Adolf 
Hitler bij de opening van de spelen te Berlijn. 

if u i^ 
De Hollanders zorgen in 1928 voor iets nieuws : de vrouwen mogen 
meedoen aan de atletiekproeven. Na de 800-meter proef ligt de 
piste bezaaid met « lijken ». 

Vier jaar later, te Los Angeles, wordt de Fin Paavo Nurmi uitge
sloten wegens professionalisme. Hij had zich een verplaatsing te 
duur laten betalen. Nurmi was, bij ons weten, de laatste atleet die 
werd uitgesloten. Sedertdien zijn er dus geen meer geweest die 
zich hun verplaatsingen lieten vergoeden. Terloops, in 1932 was 
aan Nurmi niets meer verloren, hij was toen al een « oude pee ». 
't Kwam dus weer goed uit. 

• • • 
De Berlijnse spelen stonden in het teken van de nazi-propaganda, 
dit blijkbaar met de zegen van de olimpische jongens, een Belg 
op kop. Men begon het « serieus » op te vatten, wij kwamen er dus 
niet meer bij te pas. Nog een slap madolleken in velorijden en 
waterpolo, en 't was al. 

• • • 
Hitler was kwaad omdat een vertegenwoordiger van het verdom
de «unterrasse» de neger Jesse Owens zijn Arische Übermenschen 
zo ongenadig kwam afdrogen. Jesse kreeg dan ook geen pol voor 
zijn moeite. 

• • • 
De spelen van 1936 waren in zekere zin een prelude tot de spelen 
van 1940, maar dat waren er heel andere zoals men weet. Wat na 
de oorlog gebeurde, dat is voor de volgende keer. 

(Vervolgt) 

Ongewone titel in een sport-
rubriekje misschien, maar weet 
gij er een betere als er over de 
goddelijke Merckx moet ge
sproken worden ? 

• 
Het is natuurlijk onbegonnen 

werk hier samen te vatten wat 
onze beroepskonjraters de 
laatste weken zond'er verpin
ken uit hun botten hebben ge
slagen om « den belg », Zjang, 
de « sorsissen » en de patriot
ten plezier te doen 

• 
Wij raden dus aan de laatste 

vijftig nummers van « Les 
Sports » te kopen (bij ons aan 
gunstprijs) en vooraleer aan 
de lektuur te beginnen, af
spraak te maken met een psi-
chiater. Ons heeft zo'n man in 
dri*e weken nog wat prezenta-
bel gekregen, maar hijzelf wil 
zijn Eddy-klak niet meer afge
ven. 

• 
Wij zijn altijd bereid alles 

te lezen, tot onze eigen schrtj-
velarij toe. Maar wat Luc Va-
renne allemaal uitkraamt over 
Eddy-National, nee, dat kan 
écht niet meer. Er zijn grenzen 
aan het bespottelijke, het idio
te, het chauvenistische, het stu-
pied'e, het krankzinnige en het 
infantiele, die zelfs in het 
sportproza niet mochten over-
sc hreden worden. 

• 
Wél lazen wij van de pas

toor die verklaarde dagelijks 
te bidden opdat Merckx de 
ronde zou winnen. Wij buigen 
nederig het hoofd. Gods beslui
ten zijn ondoorgrondelijk. 

Eddie heet nu officieel 
« Eddy-National » (versie « Les 

Sports »). Vermits hij zijn aan
bidders vooral telt in het volk, 
waaruit Hij ontspro'^en is, dit 
is wai*empel het Vlaamse volk, 
dient opgemerkt dat men de 
Vlamingen weer een formida
bel nationaal simbool aan het 
opsolferen is. Met een franskil
jonse koereur op kop de toe
komst van wetenschap en 
techniek tegemoet. Bonne 
chance toch. 

• 
Guinfiard kan er komen. Als 

één of andere beweging in 
Frankrijk voor wat troubles 
wil zorgen, en als de Fran^ re-

goosdiensflg 
praatje 

gering vindt dat die troubles 
moeten verzopen worden in een 
golf van sportief nationalisme, 
dan kan Guimard o.i. volgend 
jaar even goed de ronde loin-
nen als Pingeon m 1968. Allons, 
enfants de la patrie... 

• 
Bruxelles huldigde zijn gro

te zoon in het stadhuis en in 
het Frans. Luc Vareane en 
Zjang hielpen de hulde dragen. 

Nu is Merckx ni'et van Brussel, 
en hij is ook niet franstalig, 
maar vermits hij de cause Bru-
xelloise et francophone kan en 
wil dienen, was alles zoals het 
zijn moet. 

• 
Wereld kampioen werd 

Merckx niet Basso, die hij in 
hei verleden zo dikwijls uit 
zijn wiel schudde, kon hij deze 
keer niet losgooien De ene dag 
is blijkbaar de andere niet. 

• 
Hij vond dat zijn ploegmaats 

H*em niet genoeg geholpen 
hadden. Wi] van onze kant 
vragen ons af waarom die man
nen hun nestel zouden af
draaien om de « kannibaal » 
aan nog meer centen te hel
pen. En zichzelf aan nog min
der. 

• 
Manneke Moustache Arets 

stelt de verstandigste vraag die 
na Socrates op aarde gesteld 
werd. Hij vraagt diepzinnig : 
zou Basso ook gewonnen heb
ben als hij nog een knecht was 
ïrt de plOag van Merckx ' Ha. 
bon. 

• 
Tenslotte heeft het Eddy-

National nog behaagd een zoon 
te kopen De sportpers heeft 
dit unaniem bestempeld dis 
een grootse sportieve prestatie. 

• 
Persoonlijk denkende dat 

Merckx niet de eerste is die 
dergelijke prestatie tot efen 
goed einde bracht — men raad
plege maar eens de moderne 
literatuur — loillen wij hem 
toch van harte feliciteren met 
zijn zoontje Dat vinden wij 
serieus werk De rest flauwe 
kul. 

Een paar sportgezichten van de laatste weken die we al dan niet te Munchen zullen terug
zien. Van links naar rechts en van onder naar boven. Herbrand r^eds in Munchen-uitrus-
ting en -stemming, kampioen van België verspringen met 7m45, Miei Puttemans, de grote 
troef en het grote vraagteken voor de Spelen. De Belgische kampioenschappen zwemmen lie
pen te leper. Bea Mottoulle haalde er als eerste de kant in de 100 m armslag. Nederland 
stuurt ongetwijfeld haar nieuwe zwemtopper naar Beieren nl Hansje Plak Bunschoten die 
op de Nederlandse zwemwedstrijden te Utrecht zomaar eventjes 11 gouden medaljes bij 
mekaar zwom. 


