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VILVOORDE 15 OKTOBE 
vanaf nu 

organiseren alle vu-afdelingen 

hun massale deelname 

aan deze belangrijke 

nationale betoging 

de regionalisering 

"er wordt aan gewerkt" 

Een redakteur van het agentschap Belga ging onlangs 
even zijn licht opsteken bij de h. Van Elslande, minister 
van Binnenlandse Zaken. Hij wou vernemen hoever het 
staat met de uitvoering van artikel 107 quater van de 
grondvi'et, een artikel waarmee van alles kan gedaan wor
den (als de politieke wi l daartoe maar aanwezig is). Vol
gens Périn van het Rassemblement Wallon kan met dit 
artikel zelfs het federalisme worden ingevoerd. Maar dat 
is zeker niet de bedoeling van de regering... Iets zal zij 
in het najaar met art. 107 quater toch moeten, daar kan 
ze niet onderuit, hoe ongraag de BSP, de Belgische Staats-
houdende Partij, zich ook met deze materie inlaat. 

ger s en gom's 

Voor vele parlementsleden 
en a fortiori voor de grote 
massa is het geen eenvoudige 
zaak wegwijs te raken in de 
chaos van nieuwe instellingen 
die een gevolg zijn van Eys-
ken's fameuze grondwetsher-
siening. Er wordt gepraat en 
geschreven over GER's en 
GOM's en over artikel zus en 
Eoveel, alsof iedereen zonder 
meer weet waarover het gaat. 

Om onze lezers een handje 
te helpen bij het volgen van 
wat in het najaar dagelijkse 
kost dreigt te worden, willen 
wij vandaag een en ander uit 
het dossier « regionalisering » 
even toelichten. 

In de pers is de jongste tijd 
voornamelijk sprake geweest 
van de uitvoering van de wet 
van 15 juli 1970 op de econo
mische planning en de decen
tralisering, en anderzijds over 
de vooruitzichten inzake uit
voering van 107 quater van de 
grondwet. 

Door de wet van 15 juli 1970 
worden de Gewestelijke Eco
nomische Raden (GER's) en de 
Gewestelijke Ontwikkelings
maatschappijen (GOM's) voor
zien. Het zijn instellingen die 
advies- én initiatiefrecht heb
ben op bet gebied van de con
crete economische politiek. In 
uitvoering van die wet werd 
reeds een Gewestelijke Econo
mische Raad voor Vlaandeten 
(GERV) geïnstalleerd, die de 
taak heeft overgehouden van 
de vroegere Economische Raad 
voor Vlaanderen (ERV). 

Onder de druk van de CVP 
ziet het er sterk naar uit dat 
Vlaanderen begiftigd zal wor
den met vijf Gewestelijke Ont
wikkelingsmaatschappijen 
(GOM's), een voor elke Vlaam
se provincie en een voor 
Vlaams-Brabant. De Volksunie 

was en blijft voorstander van 
één enkele GOM voor heel 
Vlaanderen, en ook vele socia
listen opteerden voor één GOM 
maar de BSP-leiding schikte 
zich naar de wensen van de 
CVP (in ruil voor wat ?) tot 
groot ongenoegen van het 
ABW. 

De Walen wilden niets van 
een dergelijke provincialise-
ring weten : zij kozen voor 
heel Wallonië één enkele GOM. 
Al deze Gewestelijke Ontwik
kelingsmaatschappijen zullen 
taken te vervullen krijgen die 
enigszins parallel lopen met 

wat de diverse provinciale eco
nomische raden tot hiertoe de
den. 

artikel 107 quater 

Over de uitvoering van dit 
grondwettelijk artikel zal in 
het komende najaar wellicht 
heel wat te doen zijn. Het luidt 
als volgt : « Belgiè omvat drie 
gewesten : het Vlaamse ge
west, het Waalse gewest en het 
Brussels gewest. De wet draagt 
aan de gewe?^elijl ( organen, 
welke zij opricht, en welke sa
mengesteld zijn uit verkozen 
mandatarissen, de bevoegdheid 
op om de aangelegenheden te 
regelen welke zij aanduidt met 
uitsluiting van dit bedoeld ar
tikel 23 en 59 bis en dit binnen 
de omschrijving en op de wij
ze die zij bepaalt. . 

Deze wet moet worden aan
genomen met de meerderheid 
van de stemmen in elke taal
groep van elke Kamer, op 
voorwaarde dat de meerder
heid van de leden van elke 
taalgroep aanwezig is en voor 
zover het totaal van de ja-

stemmen in beide taalgroepen 
de twee derde van de uitge
brachte stemmen bereikt ». 

Om het in bevattelijker ter
men te zeggen : om dit grond
wetsartikel ten uitvoer te bren
gen moet er bij wet (te stem
men met speciale meerderheid, 
wat medewerking van min
stens een deel van de oppositie 
veronderstelt !) voor elk der 
drie gewesten een « geweste
lijke raad » worden opgericht, 
samengesteld uit verkozenen, 
en in die wet dienen zijn be
voegdheden omschreven te 
worden. Er is dus alle ruimte 
voor elk denkbaar politiek ge
hakketak. 

Zoals gezegd is de regering 
zeker niet zinnens deze gewes
telijke raden een laat ons zeg
gen « federale » bevoegdheid 
te geven. Dit blijkt reeds uit 
de tekst van het regeerakkoord 
die op een duidelijke « veren
ging » wijst, zoals Van Elslan
de het trouwens noemde. Er is 
daarin sprake van beperkende 
beginselen en « het in werking 
stellen van de regionalizering 
dient te geschieden met eerbie
diging van de vereisten van 
ons nationaal beleid en een glo
bale strategie ». 

Een en ander zal de BSP toe
laten eens te meer krachtig op 
de rempedalen te duwen. 
Schreef Van Eynde al niet eer
der dat men (inzake regionali
sering) al ver genoeg is ge
gaan, en dat het nu welletjes 
is ? 

De vraag is alleen maar hoe 
sterk de BSP zal kunnen af

remmen, wil ze niet in botsing 
komen met een belangrijk deel 
van de Waalse opinie. Er is im
mers het initiatief-Nothomb 
geweest, het overleg tussen de 
Waalse PSC, het RW. de Waal
se PLP en de Waalse Commu
nisten. Een van de stellingen 
die zij na afloop sterk beklem
toonden luidt dat er sterke or
ganen met werkelijke bevoegd
heid voor geheel Wallonië moe
ten ingesteld worden en dat 
deze organen over d§ nodige 
financiële middelen en machten 
tot uitvoering moeten beschik
ken. De BSP bleef weliswaar 
afwezig op dit beraad, maar zij 
zal toch wel rekening moeten 
houden met de ingenomen 
standpunten. 

Voor de Vlaamse CVP wordt 
de behandeling van de wet tot 
uitvoering van artikel 107 qua
ter eens te meer een geloof-
waardigheidstest. Haar leidei-s 
hebben bij menige gelegenheid 
gezegd dat het haar menens is 
met de regionalisering. Uitkij
ken dus wat de CVP-minister 
van Binnenlandse Zaken ervan 
terecht brengt. De Volksunie, 
en waarschijnlijk ook de ande
re federalistische frakties, zul
len niet nalaten alles in het 
werk te stellen opdat naar aan
leiding van deze uitvoerings
wet een heuse stap gezet wordt 
in de federalistische richting. 
Wij zullen meteen kunnen na
gaan of de « federalistische » 
voorzitter van de CVP zich nog 
een en ander herinnert van 
zijn vroegere stellingnamen. 

M. 

« Stilleven » na de vakantie voor het overgrote deel van ons zit 
ons reeds klaar voor de komend 

én de vakanti'e én de zomer 1972 er 
e strijd, die hard belooft te ziin. 

op. Wij van de Volksunie maken 
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engij 
krijgt de waaise haan 

•ok zwarte poten ? 

De grote heraldisch'e he-
mergdheid van de BSP voor de 
goede klauw- en tongkleur van 
de Leeuw is hewonderenswaar-

Dat deze bezorgdheid echter 
Historisch - geografisch mis
plaatst is, zal ieder hegrijpen 
die iets van geschiedeyiis af
weet. Het door de heren ge
wenste rood is bovendien Wei
nig pacifistisch. De rode klau
wen en dito tong zijn voor ons, 
vredelievende Vlamingen, al 
te oorlogszuchtig, te roman
tisch, kortom te nationalistisch! 
Ze doen ons teveel denken aan: 
« zegepralend grijnst hij op 
's vijands trillend lijk ». En dat 
terwijl het zwarte beest tegen
woordig zelfs gteen frankofone 
vlieg meer kwaad zou doen ! 

Het voornaamste motief te
gen een Vlaamse Leeuw met 
roodgelakte nagels is echter de 
onmisbare Belgische pariteit : 

Wie de Vlaamse Leeuw voor
ziet van rode klauwen moet op 
zijn beurt de vlekkeloze poten 
van de Waalse Haan zwart ma
ken ! 

E>3n dergelijke aanslag op dit 
heilige frankofone symbool zou 
het Belgische vaderland niet 
overleven. 

F. te W. 

anti-vlaams 

Stille getuigen van een anti-
V la ams personeelsbeleid in 
Landsverdediging menen we 
dat het meer dan tijd is om de 
publieke opinie in te lichten 
nopens de ware stand van za-
ket' 

L II nieuw staaltje : VDB in 
de ^.enaat 25 mei 1972 : « De re
gering h'eeft besloten het aan
tal hoofdofficieren (kolonels, 
luitenant-kolonels en majoors) 
me. 200 te verminderen ». 

Iedereen weet dat om tot 
een taalevenwicht te komen er 
een overschot van 100 fransta-
lige kolonels 130 dito luitenant
kolonels en 150 dito majoors 
mc'en weggewerkt worden. 

In deze omstandigheden, 
waar eten algemeen teveel 
wordt vastgesteld, waar het 
taalevenwicht met percentjes 
nagelopen wordt, worden er op 
26 luni 1972 5 (vijf) nieuwe 
kolonels bevorderd : Stephany 
(F) Bleus (F), Matthijs (N), 
Verpaele (F), de Viron (F). 

E in geboortedatum laat toe 
te oeweren dat het op 26 juni 
nieuw bevorderd onevenwicht 
zal blijven bestaan tot 1979-
198(: 

Wat meer is : 7 Vlaamse kan
didaten ditó zonder een enkele 
wc.iovertreding kunnen be
noemd worden .ünds mei 1971 
(ze werden volwaardig geacht 

door de comilees) wachten nog 
steeds en zullen nog maanden 
en zeker nog semesters of ja
ren wachten op hun benoe
ming. Er was dus op 26 juni 
1972 geen gebrek aan Vlaamse 
kandidaten : Dehoodt, Tytgat, 
Boudin, Kelders, Vandenber-
ghe, D'egroote, Derycke. 

Het inkrimpen van de ka
derwet met 2000 plaatsen, het
geen nog niet gebeurde en het 
volpompen van alle plaatsjes 
met Franstalige kandidaten zo
als dit gebeurde en nog ge
beurt op 26/6 zal leiden tot een 
overgevuld vat waar er voor de 
jonge Vlaamse officieren ge-
durend'e vele jaren slechts spo
radisch een plaatsje zal vrij
komen. 

Wanneer taalkaders ? Als het 
te laat is ? In afwachting 40/60 
benoemingen in al de graden 
en een Vlaams offensief tegen 
de Franstalige burchten van 
het personeelsbeleid. 

N.S.. Brussel. 

van mechelen 

Ongeveer 5 weken zijn ver
lopen sedert de laatste 11 juli-
vieringen en nog zijn we niet 
befcomen over de mokerslag bij 
uitstek die ons werd toege
diend door onze eigen minister 
van de Nederlandse Kuituur. 

Het gaat al te ver, als een 
minister van de Nederlandse 
Kuituur voor de TV mag ver
klaren dat hij op de herd'en-
king van 11 juli met een 
Vlaamse traditie wil breken. 

Dat is zijn persoonlijk goed 
recht natuurlijk maar niet als 
minister van de Nederlandse 
Kuituur in welke hoedanig
heid hij was aangekondigd. 
Ieder Vlaming kan zich hier 
afvragen of dat werkelijk ver
antwoord is ten overstaan van 
diegenen die voor Vlaanderen 
en voor Vlaanderen alleen in 
het graf zijn gestapt. 

Belangrijk is volgens de mi
nister de geboorte van het kul-
tuurparlement, waarvan hij 
zegt dat het gaat beslissen over 
eigen kultuurpolitek in de 
breedste zin van het woord. 
Juist dat breed zijn heeft ons 
reeds menig keer parten ge
speeld of niet soms ? 

Over het Brusselse massagraf 
waarvan hij sprefefct kan ook 
nog een en ander gezegd wor
den, maar wij moeten hier 
kort zijn en met de minister 
betreuren dat hij en zijn tra
wanten te zeer gerekend heb
ben op de .elite om de verfran-
sing tegen te gaan, hier kan hij 
zich b'ezwaarhjk nog potsier
lijker uitdrukken. 

Hij wil het echter op een dag 
als 11 juli niet hebben over 
Vlaamse Leeuioen. Vlaamse 
tüaggen en Vlaamse symbolen. 
op welke dag dan wel ? 

Wij verheugen ons over het 
feit dat onze minister de ver
geten groepen heeft ontdtefct. 
Hen meer kansen geven is vol
gens hem de niemoe uitdaging 

waarvoor hij Vlaanderen tüU 
plaatsen. 

Wie bedoeld de minister met 
Vlaanderen, wil hij werkelijk 
dat probleem zien oplossen 
door ons eigen vergeten Vlaan
deren, alleen, daaromtrent zou 
het zeer zeker interessant zijn 
stati.'jtieken te publiceren, ik 
bedoel over de bijdragen die 
Vlaanderen ten overstaan van 
de rest steeds heeft geleverd 
ten bate van de vergeten groe
pen tew van de minder bedeel
den. 

Hij betreurt eveneens de 
geste die zijn collega's van de 
Franse kiiltuur hebben gedaan 
tegenover de Vlaamse gemeen
schap met het zo druk bespro
ken miljoentje, dat is dan het 
zo breed beslissen van eigen 
kuituurpoliti'ek ? 

Mag ik om te besluiten de 
woorden van Charel de Gaulle 
destijds voor miljoenen TV-
kijkers uitgesproken, iii herin
nering brengen, namelijk « La 
douce France, mais c'est dur y>, 
Ik zou daar een variante wil
len op maken en zeggen « Het 
rijke Vlaanderen, maar 't is 
arm » .' 

M.V.S., te Houtem. 

geiuidshinder 

Rond de nationale luchtha
ven wordt moord en brand ge-
schéeeuwd tegen geluid van 
opstijgende en dalende vlieg
tuigen. Vergeet niet dat het 
hier gaat om vliegtuigen met 
kleine of minimumsnelheid, 
met het geluid van een gemoe
delijk brommende bromvlieg 
of iets harder. 

Daarom zouden wij de ge
stoorde Brusselaars wel eens 
willen uitnodigen éen maand 
Helchternaar te worden. Het 
.schietveld van Helchtei*en ter-
rorizeert ons dag in dag uit 
met heel wat anders. We zijn 
het gewoon : 7 uur aanhouden
de luchtoefeningen steeds ho
ven dezelfde 4 km2 tegen de 
gezapige snelheid van 400 a 500 
km, daar kijken wij al niet 
meer van op. Neem daarbij dat 
de scherpe staartbr anders in 
'n kring vliegtend vanaf de 
« pampa » boven de kom van 
't dorp erin slagen tegen maxi
mumsnelheid hun duikvlucht 
te lanceren en dan nog een 
paar duizend kanonkogels per 
minuut lossen. Dat de heren 
piloten voor hun plezier ook 
wel eens door de geluidsmuur 
horen om al spelende de plaats 
te ruimen voor een nieuwe 
ploeg, die vi'er minuten later al 
opdaagt, is toch zeker heel ge
woon. Dat de dokters in de om
geving een abnormaal hoog 
aantal zenuwzieken en hoge 
bloeddrukken vaststellen, is lo
gisch. Dat sommige honden de 
kunst verstaan om hun oren te 
bedekken met hun eigen poten 
icordt misschien nog een cir
cusnummer. Maar ga zelf eens 
in de vli'egbaan staan (overal 
in Helchteren), dat zult ge 
zien, als weer een van die 
scherpe wespen over raast : 
iedereen houdt zijn oren toe ; 
de meesten vloeken hardop als 
tegenreaktie ; velen sluiten de 
ogen om te beletten dat de ze
nuwen uit hun kop springen ; 
sommigen grijpen naar hun 
hart of polsen om het springen 
van de aders te voorkomen ; 
in de weide maakt het vee (dat 
toch al wat gewoon is) een on
natuurlijke sprong ; mijn jon
ge hond üFrikadelleke» kruipt 
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onder mijn jas. want hij kent 
dat truukje nog niet met zijn 
pootjes. 

H.G., Helchteren. 

politiek 
en ekonomie 

« Het socialisme heeft Waïlo-
niè in een ekonomische slop 
gevoerd (Knack, 1-3-72). Om 
het hoofd boven water te hou
den gaan de Waalse socialisten 
verder met het heil van Wal
lonië te zoeken in staatssteun 
met Vlaams geld ». (id.) 

« De Walen hebhen alleen be
langstelling voor het geld van 
de Vlaams belastingbetaler ; 
voor het overige willen zij 
geen uitstaans hebben met hun 
anderstalige landgenoten (De 
Standaard 6-11-69). 

« Miljarden staatssteun wer
den gestoken in Waalse onder
nemingen die zelfs niet kunnen 
funktioneren, ofwel zonder 
subsidie's gaande tot 30 % nooit 
waren tot stand gekomen » 
(Knack, id). 

« Op 1118 miljoen welke gin
gen naar ondernemingen met 
moeilijkheden, kreeg Wallonië 
er 835 » (Simonet. Lihre Bel-
gique 9-3-72). 

« 't B'jk betaalt voor 'n Waal
se arbeidsplaats tweemaal zo
veel dan voor Vlaamse » (Si
monet, De Standaard 4-7-72). 

En zo komt het dat belas-
tingsgelden, voor 60 % opge
bracht door de bloei en de 
Vlaamse ekonomie, via diverse 
diensten worden overgepompt 
naar de kwijnende Wcuilse eko
nomie. 

De Franse Kultuurraad be
sliste unaniem (Le Soir, 8-7-72) 
500.000 fr. te schenken aan « de 
Voer » en evenveel aan « de 
Brusselse randgemeenten ». 

Met de Agglomeratieraad 
wordt de Franse Kultuurraad 
aldus een derde FDF, waarin 
onze rode. gele en blauwe an
derstalige landgenoten hun on
derlinge tiüisten vergeten wan
neer er het op aankomt tegen
over de Vlamingen in gesloten 
formatie op te treden. 

En zo komt het weer dat be-
lastingsgelden, opgebracht door 
de Vlamingen, dienen om anti-
Vlaamse agitatie te organise
ren ! 

Nu zijn ter de GOM's. 
In « Het Laatste Nieuws » 

(24-6-72) aanziet Leo Verbiest 
ze als « een politiek mom » en 
verwacht dat zij eens te meer 
zullen dienen om miljarden 
over te hevelen naar Wallonië. 

En zo zal het waarschijnlijk 
wel zijn dat helastingsgelden, 
opgebracht door de Vlamingen 
moeten dienen om Wallonië op 
de been te houden. 

Hij vraagt zich af of de 
GOM's, « een logge machine, 
uitgebracht door Waalse diri
gistische federalisten » ooit iets 
nuttigs zullen uitrichten » en 
.9telt wast dat in Vlaanderen de 
heropbloei van de ekonomie te 
danken is aan privé-initiatief, 
en niet aan politieke bestuurs
instellingen. 

L.V. te Mortsel. 

nieuwe aanwinst 
voor het 
grootkapitaal 

Naar oude traditie werd het 
kapitaal verzameld uit de ver
drukking van de arbeider, sla
venhandel, onderbetaalde ar
beidskrachten enz... 

De arbeider is langzaam 
slimmer geworden en er ston
den voormannen op om te zeg
gen dat de arbeider een beter 
bestaan moest krijgen. Het ech
te socialisme werd geboren en 
kreeg zeer grote aanhang on
der de kategorie arbeiders en 
kleinere bedienden. Wij ne
men graag aan dat de eerste 
leiders van het socialisme het 
echt goed meenden met hun 
theorie en het zelfs zover 
brachten dat het socialisme 
een gevaar werd voor het 
grootkapitaal. 

Dit laatste moest reageren en 
vondt het eeuwenoude vüddel 
terug : de vijand rechtstreeks 
inschakelen in hun kraam en 

de socialistische leiders alle 
mogelijkheden bieden om zelf 
het zo hegeerde « goud der 
aarde » te bezitten. 

Zoals een bijna gearrivfeerde 
leider of laat ons zeggen so
cialistisch voorman het zo 
speels zegde : Alle socialis
tische leiders hebben « Das 
Kapital » van Marx gelezen en 
velen hebben het begrepen on
der wie Simonet, Machten», 
Vanacker. Spaak enz... 

Ze hebben zodanig de geld-
mikroob te pakken ^kregen 
dat ze, met het lot van de 
werkman te verbeteren, de he
tere inkomsten van diezelfde 
aanhangers afgeroomd hebhen 
in hun kassen (genoemd zie-
kenhonden, syndikaten, coöpe
ratieven, enz.). 

Dat afgeroomde geld heeft 
hen zo rijk gemaakt dat ze het 
nu ook willen doen opbrengen 
en dan natuurlijk in dezelfde 
zin als de verguisde kapitalis
ten die alles inpalmen en zelfs 
superbazars inplanten (zij het 
zelfs in residentiële wijken) 
om weeral superwinsten te ma
ken met de centen van diezelf
de arbeiders, die er hun zuur
verdiende franskens naartoe 
dragen. 

Doch, gezien de socialisten 
hyper kapitalisten geworden 
zijn, zien ze nog veel groter en 
zullen ze nu hypermarkten 
gaan bouwen, bovendien met 
staatstoelagen (ons geld, ze 
zitten immers aan de grote 
pot). 

Zo wordt iedereen bedrogen: 
de arbeider die tegen het groot
kapitaal haar leiders steunde 
en de zelfstandige die dacht 
dat het socialisme zodanig 
geëvolueerd was dat ze ook 
voor de zelfstandige oog en 
oor hadden en zelfs een mid
denstand der socialisten op
richtten. 

Amaai hun blad voor zelf
standigen « Standpunt » zal 
het lastig hebhen om hun hy
permarkten te verdedigen. 
Doch wees gerust, ze vinden 
wel de gepaste zeem die moet 
zoet maken. 

Een zelfstandige arbeider. 
(naam en adres hekend 

op de redaktie). 

broodroof 
op volle schaal 

Als men tegenwoordig een 
plaats wil bemachtigen in privé 
of openbare instellingen, moet 
men de kleur en de geur van. 
deze instellingen aanvaarden 
of mten moet er niet meer zijn... 
schande. 

't Is werkelijk zoals men zeg
de op de IJzervlakte, men 
moet zijn idealen prijs geven 
om een behoorlijke (schijn) 
plaats in de maatschappij te 
krijgen... moeten wij nog lan
ger de messteken in de rug 
verdragen ? VU en alle Vlaam
se organen wees wakkerder 
dan ooit want men besteelt de 
man zijn brood ' 

V.d.B., Brugge Sk 
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In het jongste Knacknummer publiceert redakteur B.W. een 
vraaggesprek met de heer Bob Gijs, direkteur van het Internatio
nal Resaerch Associates, in afkorting INRA. INRA voert sinds 
enkele jaren in opdracht van « Het Laatste Nieuws » en « Le 

Êoir » opiniepeilingen uit. Geregeld lopen zo een honderd man het 
md af om aan ca 3000 mensen de vraag te stellen « Als u vandaag 

«oudt moeten stemmen, voor welk van de onderstaande partijen 
Koudt u dan kiezen ? ». Al legde INRA zich aanvankelijk en nog 
steeds toe op industrieel onderzoek voor firma's, die aan nauw
keurig marktonderzoek willen doen, dan is het studieureau nu ook 
erg bedreven geworden in het aan de tand voelen van een repre
sentatief gedeelte van het kiezerskorps naar zijn elektorale voor
keur. 

mocht het door 
een politiek ongeval 
tot verkiezingen kamen... 

Het bureau is dus niet meer 
aan zijn proefstuk en zijn pei
lingen zijn bij herhaling juist 
gebleken. Het heeft al heel wat 
rozen geschoten en zelfs de 
voorspelde percentages aan 
stemmen zijn doorgaans niet 
ver van de achteraf door de be-
trolïken partijen gescoorde cij-
ers. Zo in oktober 1971, een 
•maand vóór de parlementsver-
Ikiezingen, kw^am INRA met 
«volgende cijfers voor de dag 
(tussen haakjes geven we de 

'werkelijk behaalde percenta-
.ges) : PVV 16,3 (15,6) ; BSP 
125,8 (25,5) ; CVP-PSC 27;9 
(28,1) ; Volksunie 10,9 (10,3). 

sDoor de plotse tussenkomst 
van wijlen P.H. Spaak sloeg 
'.het bureau de bal mis in zijn 
•voorspellingen voor het FDF : 
fhet had 7,1 gepeild, in werke-
'lijkheid behaalde het FDF 
ii0,7 % der stemmen. Maar dat 
was de uitzondering die de re-
tgel bevestigde, nl. dat het ap-
jparaat van Bob Gijs verbluf-
ifend nauwkeurig is in zijn on
derzoek en de afwijking ner-
<gens groter is dan toelaatbaar 
volgens de probabiliteitsbere-
ikeningen. Het gaat ten slotte 
slechts om een klein breukge
tal, telkens enkele tienden van 
de eenheid. 

De betrouwbaarheid van 
ÏINRA blijkt dus wel buiten 
kijf te staan. De reden waarom 
we op het einde van deze 
kwakkelzomer de aandacht 
vestigen op het fenomeen van 
de opiniologie (zoals deze nieu
we techniek heet) is de verkla
ring die de heer Gijs aan 
Knack aflegde in verband met 
onze partij. Zei de heer Gijs : 
« Bij de regeringspartijen zit 
.de klad er zorgwekkend diep 
dn. Mocht het door een politiek 
ongeval tot verkiezingen ko-
anen, zouden ze nieuwe klap
pen inkasseren. De CVP zou 
liaar a a n h a n g nog maar 
eens zien slinken en ook de 
BSP zou een duik maken. Maar 
dat zou daarom nog geen winst 
(betekenen voor alle oppositie
partijen : de kiezers zouden 
ook de P W nog maar eens in 
•het vlees snijden. En de win

naar van de hele operatie zou 
de Volksunie zijn. Het FDF en 
RW zouden momenteel ter 
plaatse blijven trappelen. (Ze 
hebben inderdaad bij vorige 
verkiezingen een sprong voor
uit gemaakt, welke winst ze 
nu moeten kunnen konsolide-
ren, terwijl de VU haar stem
menwinst niet voldoende in ze
telwinst kon omzetten, maar 
dat in de toekomst zeker zal 
doen NVDR) ». 

Tot zover deze uitspraak van 
een man, die het toch kan we
ten en die verder nog het vol
gende zei : « De CVP gaat weer 
achteruit omdat de intenties 
niet duidelijk meer overko
men, omdat er frustraties zijn 
door onduidelijkheid, omdat de 
afnemende kerkelijkheid de 
CVP verzwakt : ze kan het 
religieuse motief niet kompen-
seren. De Volksunie daarente
gen krijgt nog meer wind in 
de zeilen, ze is niet langer het 
partieel geweten van een an
dere partij, de CVP. De pres
siegroep krijgt stilaan de allu
re van een volwaardige par
tij ». 

Of in de komende herfst de 
regering zal struikelen — zo
als sommige waarnemers ver
wachten — kunnen wij noch 
de heer Gijs voorspellen. Wel 
is het een feit dat het van 't be
gin af tussen de twee rege
ringpartijen niet heeft gebo
terd en dat er voor na de va
kantie inderdaad heel wat ex
plosieve stof ligt opgestapeld, 
niet alleen wat de gemeen
schapsverhoudingen b e t r e f t 
doch ook wat het leven van el
ke dag van de kleine man 
rechtstreeks raakt. 

Deze voor ons gunstig uit
vallende opinie vanwege een 
specialist, die bewees zijn taak 
aan te kunnen, is voor ons in 
ieder geval een aansporing, na 
deze vakantie met nieuwe ijver 
het partij werk aan te pakken, 
paraat te blijven, om op alle 
omstandigheden voorbereid te 
zijn. Want hoe dan ook, er 
staan ons op politiek vlak zeer 
spannende maanden te wach
ten. 

s.w. 

geen tweede zwartberg 
De latente onrust in Limburg 

wegens de voorgenomen poli
tiek van mijnafbouw kreeg 
ni*euw voedsel door de geruch
ten over een mogelijke sluiting 
in de nabije toekomst van de 
mijn te Eisden. Op een pers-
konferentie hebben het « JVood-
komitee van de Maaskant » en 
de « Vrienden van Zwartberg » 
er geen twijfel over laten be
staan dat ze zich tegen nieuwe 
mijnsluitingen zullen terzet
ten voor het geval de geruch
ten over de sluitingen zouden 
bevestigd worden. Nieuw was 
het standpunt van de « Vrien
den van Zwartberg » die een 
kampanje aankondigden tegen 
elke mijnsluiting zowel in Lim
burg als in Wallonië en dat ze 
geen produktieverminderingen 
meer zullen aanvaarden. Dat 
blijkt ook gedeeltelijk het 
standpunt te zijn van de «Cen
trale der Vrije Mijnwerkers» 
van het Kempisch bekken, die 
zich voor een voorzichtig opti
misme steunt op gegevens, ver
strekt door staatssekretaris 
D'Hoore. Rekening houdend 
met deze gegevens is er gefen 
enkele reden om het kolenpro-
gramma, vastgelegd op 6 ja
nuari 1971 te wijzigen. Boven
dien, aldus nog steeds de Cen
trale, is de ekonomische toe
stand van de mijn te Eisden 
zo gunstig geëvolueerd dat er 

van sluiting van deze mijn 
geen sprake kan zijn. 

« De Vrijenden van Zwart
berg » zijn trouwens van me
ning dat nu zeer terecht, steu
nend op de jongste evolutie, 
mag aangedrongen worden op 
het behoud van de nnijnnijver-
heid in haar geheel en op het 
oprichten van nevenbedrijven 
(een eis die al lang is gesteld 
in Limburg, maar waarop door 
Brussel nooit werd ingegaan, 
wat feitelijk aan èe basis lag 
en nog ligt van de sociaal-eko-
nqmische achterstelling van 
Limburg). In ieder geval, de 
« Vrienden van Zwartberg » 
achten de akkoorden van 
Zwartberg (de produktiever-
mindering moet met omscha
keling gepaard gaan) door de 
werkelijkheid en de toekomst-
perspektieven achterhaald en 
dus niet langer aanvaardbaar. 

Daags na dezfe perskonferen-
tie liet het Permanent Komitee 
weten, met deze doelstellingen 
akkoord te gaan. Er mag dus 
wel gesproken worden van een 
Limburgs arbeidersfront, dat 
zich achter de eisen stelt «Geen 
rnijnsluitingen meer » en « Op
richting van nevenbedrijven ». 
Namens de Volksunie woondfen 
trouwens senator Siegers en 
kamerlid Raskin deze perskon-
ferentie bij. 

Er zijn nog 17 kolenmijnen 
in werking in Wallonië, nl. 11 
i7i de Borinage en 6 in de 
streek van Luik. In Limburg 
werken nog 5 mijnen nl. te 
Eisden, Waterschei, Winter
slag, Beringen en Zolder. 

Eisden staat op de « zwarte 
lijst » en had normaal op 1 
september a.s. moeten sluiten. 
Besprekingen zijn aan de gang 
om deze datum te schrappen 
en de sluiting te verdagen, wijl 
zoals uit wat voorafgaat blijkt, 
er sterk verzet rijst tegen elke 
sluiting, zeker tegen die van 
Eisden. In het Luikse zijn mo-
rnenteel geen sluitingen voor
zien, al zou de mijn te Mon-
Vegnée op 30 juni 1973 moeten 
sluiten terwijl de sluiting van 
de mijn te Micheroux in twee 
fasen zou moeten gebeuren en 
definitief op 31 december 1973 
achter de rug zou moeten zijn. 
Maar er werd ter zake nog 
geen enkele beslissing getrof
fen. 

Tijdens de eerste sem'ester 
van dit jaar waren er nop 
slechts 208.000 mijnwerkers in 
de EEG-landen, hetzij 50.000 
minder dan het gemiddeld 
aantal in 1969. Meer dan de 
helft daarvan werkt in de 
Bondsrepubliek (125.000). Bel
gië telt nog 23.000 mijnwerkers 
tegen 30.400 in 1969). 

Sw. 

geen nieuwe 

belastingen, 

zei e/skens... 

Maar bij het bekend maken van de rijksbegro
ting 1973 lapVe hij de automobilisten 4,5 miljard 
nieuwe lasten aan het been, zonder te spreken van 
enkele tariefverhogingen van openbare diensten, 
die dan toch als onrechtstreekse belastingen moe
ten beschouwd worden, vermits ze rechtstreeks en 
onrechtstreeks op de verbruiker v^erhaald worden. 

Geen drie weken na deze « geen nieuwe belas
tingen » verhoogt de regering de BTW op wijn, 
bier en frisdranken van 6 tot 14 %, evenals op 
vruchte- en groentesappen en op mineraaldrank. 
De BTW op de dranken geserveerd in herbergen 
en restaurants wordt niet verhoogd, maar de Hore
cabedrijven krijgen een scherpere BTW-kontrole, 
zien hun BTW-administratie in omvang toenemen 
en moeten op de koop toe het nieuwe voorgeschre
ven administratief drukwerk uit eigen zok betalen, 
kortom een omslachtig en tijdrovend werkje erbij. 

Het was te verwachten dat de BTW-kontrole zou 
verscherpen, omdat er van ontduiking mocht ge
sproken worden. Maar een zo drastische verhoging 
van de BTW op produkten van dagelijks gebruik 
koppelen aan een verscherping van de BTW-kon
trole in de hor^ca-sektor, de garages en de slach
terijen is toch wel een zeer ongelukkig maneuver. 
De regering dreigt tevens de inflatie-angst in de 
hand te werken op een moment dat deze angst aan 
het luw^n was, terwijl de hierboven vermelde 
BTW-stijging stellig een prijsverhogend effekt zal 
hebben, waarvan de verbruiker het slachtoffer zal 
zijn (de indeksaanpassing van ivedden en lonen 
volgt immers steeds met maanden vertraging op de 
werkelijke stijging van de levensonderhoudkosien). 

Is men in de sociale sektor alles behalve geluk
kig met deze nieuwe taksstijging, in financiële 
kringen is men al evenmin opgetogen, des te meer 

daar de voorafbetalingen van 15 juli jl. 4,5 miljard 
meer opgebracht hebben dan verwacht « waardoor 
het tekort op de begrotingsramingen in een over
schot kon worden omgebogen » (Fin.-Ekonomische 
Tijd). Nauwelijks enkele weken nadat aftredend 
CVP-PSC-voorzitter Houben de politiek der jongste 
regeringen gesitueerd had « in de tijd van de 
stoomtram » levert de regering van ekonomist-
financieel expert Eyskens een treffend staaltje van 
deze « stoomtram-techniek » nl. door het verder 
sistematisch via belastingen aanpassen naar de 
hoogVe van de uitgaven. Andere ekonomisten stel
len de vraag, of de regering niet bezig is het even
wicht te verbreken tussen de normale belastings
heffing en de daarbijhorende kontrolemaatregelen 
(waarbij sommige de vraag stellen of deze fraude-
kontrole op de duur niet duurder zal uitvallen dan 
de fraude zelf fen waarbi] wij het onderscheid ma
ken tussen de betrekkelijk geringe fraude van de 
kleine man en de onbestreden gelaten fraude van 
het grootkapitaal). 

Zonder in geleerd-technische uiteenzettingen te 
vervallen stellen we vast dat de regering-van-het-
dure-leven haar faam alle eer aandoet, haar poli
tiek van verstikking van het kleine en zelfs middel
grote bedrijf voortzet en stelselmatig het oneven
wicht vergroot tussen de diPekte en de indirekte 
belastingen, loelke laatste steeds zwaarder wegen 
op de kleine man (waarvan een der'« verdedigers » 
staatssekretaris Van Acker betoogt dat een taks 
niet het zelfde is als een belasting ofwel dat een 
belastingsverhoging geen nieuwe belasting is...). 

Dat is dan de « sociale politiek » van een rege
ring, samengesteld uit tivee partijen, die beweren 
vanuit het sociale als eerste bekommernis te be
staan ewte werTcen... 



WIJ - 26-8-71 

kevers 
De Limburgse afdeling 

van de « Vereniging van 
Vlaamse Leerkrachten » 
heeft aan de minister van 
Nationale Opvoeding 't ont
slag gevraagd van de hoofd
onderwijzer van Teuven in 
de Voerstreek, de beruchte 
Kevers. De Fransgezinde ge
meenteraad van Teuven be
sliste onlangs één van de 
twee Vlaamse lagere klas
sen af te schaffen evenals 
de enige bewaarklas. Er zijn 
zogenaamd geen leerlingen 
genoeg. De VVL legt echter 
de vinger op de wonde wan
neer zij het schoolhoofd Ke
vers aanduidt als een van 
diegenen die schuld dragen 
aan de achteruitgang van het 
Vlaams onderwijs te Teuven. 
Deze kerel ontpopt zich se
dert jaren als een fanatiek 
voorvechter van de « retour 
a Liège » en als een doorbak
ken franskiljon. Is het dan 
te verwonderen dat de 
Vlaamse ouders hun kinde
ren nog liever naar een an
dere school sturen dan naar 
de klasjes waar dit sujet het 
voor het zeggen heeft ? « U 
kunt toch niet blijven toe
zien » aldus schrijft de VVL 
aan minister Claes « hoe het 
Nederlandstalig onderwijs 
aldaar steeds meer wordt 
afgetakeld. Indien er nu niet 
opgetreden wordt zal zich in 
de andere Voerdorpen bin
nen enkele jaren dezelfde 
geschiedenis voordoen ». 

de Brusselse 
frankofonie 

Volgens « Bruxelles Véri-
té », orgaan van het FDF 
zijn 24 % van de kinderen 
in de franstalige klassen 
vreemdelingen en 7 % zijn 
kinderen afkomstig uit het 
nederlandstalig landsgedeel
te. 

De schoolbevolking van 
de franstalige klassen, wat 
Brussel zelf betreft, moet 
dus met 30 % verminderd 
worden. 

vrije tribune 

Het Brusselse dagblad « Le 
Soir » heeft sinds enkele 
maanden zijn « Tribune Li
bre » opengezet voor alle 
politieke partijen zonder uit
zondering, waar vroeger al
leen de drie traditionele par
tijen waren toegelaten. Het 
blad zag in, dat het met de 
grondig veranderde partij-
konstellatie rekening moest 
bouden en paste zich aan. 

Zo komt het dat VU-sena-

tor Lode Claes regelmatig 
het standpunt van de VU 
(soms ook wel een eigen vi
sie) in deze vrije tribune 
vertolkt. Dit was vorige 
dinsdag het geval betreffen
de de samenvoeging van ge
meenten, waarin Lode Claes 
op de ongebondenheid van 
de VU wees die een radikaal 
standpunt toelaat : de VU 
is de enige politieke partij 
die een radikale verminde
ring van het aantal gemeen
ten in haar programma heeft 

Het is goed dat de fransta
lige Brusslaar regelmatig 
kennis kan nemen via deze 
tribune van het radikaal 
Vlaams-nationaal standpunt 
geschreven in een taal, die 
velen onder hen zelf niet zo 
goed beheersen als deze 
gastschrijver in hun lijfblad. 

vlaamse leeuw 
in brt ? 

Willy earlier van BRT 2 
— Omroep Brabant — heeft 
op een BRT-vergadering 
voorgesteld, op het einde 
van de BRT-radio-uitzen-
dingen om 23 u. 45 voortaan 
de enkele tonen van de Bra-
banconne te vervangen door 
enkele tonen van de Vlaam
se Leeuw. In tegenstelling 
met een gelijkaardig initia
tief van producer Jos Bau-
dewijn vijftien jaar geleden, 
schijnt dit voorstel thans bij 
de BBT-leiding in goede aar
de te zijn gevallen, althans 
wat BRT 2 betreft. Wordt 
de suggestie aanvaard dan 
zou de wijziging doorge
voerd worden van 1 januari 
a.s. af. We hopen voor heel 
de BRT. 

onze provincie 
Brabant 

Het provinciaal bestuur 
van Brabant staat er bekend 
voor een aantal zaken ter 
hand te nemen die eigenlijk 
niet tot een provinciaal be
stuur behoren. Ze hebben 
daar een wetenschappelijke 
instelling voor bacteriolo
gisch onderzoek « Institut 
Pasteur ». Uit een antwoord 
op een parlementaire vraag 
van senator Van Haegendo-
ren blijkt dat alle (ja alle I) 
wetenschappelijke medewer
kers van het Institut Frans-
taligen zijn ! 

Minister Van Elslande ant
woordde dat deze toestand 
niet erg « katoliek » (sic) is. 
Hij zal « uitleg vragen ». 

Wij gaan afwachten wat 
hij zal doen ? Hebben onze 
regeerders en heeft de mi-

V U j O 
VORMINCSWEEKEINDE 

even in kringen 

Kaderweekeinde voor VUJO 
Volkshogeschool De Blankaart, Woumen 
Leiding : DOSFELINSTITUUT 

PROGRAMMA : 
Vrijdag 1 september 
Bespreking. Wat is integraal federalisme ? 
Zaterdag 2 september 
Federalistische modelllen. 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
vaardigden gehuisvest worden. 
Openstaande plaatsen worden de laatste week aan lief
hebbers toegewezen. 

nistcr (nu staatssecretaris) 
v o o r Wetenschapsbeleid) 
dat nooit ontdekt ? 

Spijtig toch voor de rust 
van de heren dat er zulk een 
lastige Volksunie bestaat... 

op het 
beklaagden
bankje 
van de eeg 

Voor het bepalen van de 
ekonomische ontwikkelings
gebieden voorziet het EEG-
verdrag in artikel 92 (S 3a) 
de streken waarin de levens
standaard abnormaal laag is 
en waar er enig gebrek aan 
werkgelegenheid heerst. 

De Belgische regering 
heeft daar twee andere 
maatstaven aan toegevoegd : 
a) werkelijk of nakend ver
val van belangrijke ekono
mische aktiviteiten in de zo
ne ; b) traagheid van de 
ekonomische groei. 

Het spreekt vanzelf dat 
deze twee laatste maatsta
ven door de Belgische rege
ring bepaald werden om de 
Waalse streken te bevoorde-
ligen en hun toe te laten zich 
verder ekonomisch te ont
wikkelen door het invoeren 
van slaven-gastarbeiders en 
ten koste van de normale 
groei van de Vlaamse gewes
ten. 

europese top en 
ontwikkelings
samenwerking 

Met het oog op de waar-
schijnlijke Europese topkon-
ferentie in oktober a.s. en 
rekening gehouden met de 
betreurenswaardige houding 
van de Europese Gemcen-
chap op UNCTAD III in Chi
li drong senator Coppieters 
er bij de voorzitter van de 
senaatskommissie voor Ont
wikkelingssamenwerking op 
aan, de kommissie reeds te
gen half september bijeen 
te roepen. Vermits de ont
wikkelingssamenwerking op 
de agenda van de topbijeen
komst staat acht de senator 
het wenselijk dat parlement 
en regering vooraf mekaars 
standpunten kennen en dat 
het parlement zou weten 
welk standpunt de Belgische 
regering zal verdedigen. 

Een reële bijdrage tot ver
betering van de parlemen
taire werkmetode is dit ver
zoek van senator Coppieters 
stellig, ook als konkreet 
voorstel beter dan algemeen 
gehouden kritiek. 

wat met 
d'hoppe ? 

Het « werkstuk » over de 
samenvoeging van de ge
meenten heeft ook de ver
dienstelijke voorzitter van 
de vrienden van Zwalm tot 
een eigen werkstuk geïnspi
reerd. Meester De Boe stelt 
inderdaad de vraag als men 
dan toch eens drastisch wil 
doordrijven of men dan nu 
de gelegenheid niet moet 
aangrijpen om een regeling 
te treffen voor het zo veel 
besproken Vlaamse gehucht 
D'Hoppe. 

In het stuk van Binnen
landse Zaken wil men Vloes-
berg samensmelten met El-
zele en Wodecq, twee nabij
gelegen Henegouwse ge
meenten. Van Elslande heeft 
al laten weten dat in dit ge
val men de « faciliteiten » 
zal moeten uitbreiden over 
het grondgebied van de gan
se nieuwe gemeente. 

Mooi doekje voor het bloe
den. Wanneer gaat men die 
schijnheilige standpunten 
nu eens verlaten ? De kwa
lijke ondervinding heeft nu 
toch voldoende geleerd dat 
faciliteiten voor Vlamingen 
in franssprekende gemeen
ten dode letter blijven. Van 
Elslande zelf moet dagelijks 
vechten tegen de onwil van 
de lokale besturen, dit dan 

Ylaams-brabaiit 
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nog slechts maar voor wat 
uiterlijkheden. De verfran-
sing zelf van die Vlamingen 
wordt er niet door afgewen
teld. 

Er blijft maar één gezon
de oplossing. D'Hoppe moet 
los van Vloesberg en bij de 
Vlaamse gemeente Brakel 
worden gevoegd. Dan alleen 
zal daar de terreur tegen de 
Vlaamsbewusten ophouden. 

achterdeur 

De bevoegdheden van de 
minister van Openbare 
Werken en van staatssekre-
tarissen voor Huisvesting en 

-Ruimtelijke Ordening wer
den bij koninklijk besluit 
omschreven. De aan elk der 
staatssekretarissen (tame
lijk betrekkelijk) toegewe
zen machten worden uitge
oefend in hun respektieve-
lijk gebied, hetzij Vlaande
ren en Wallonië (duitstalig 
gebied inbegrepen, wat toch 
slechts voorlopg kan zijn, of 
niet ?), terwijl de minister 
de 19 gemeenten van het 
Brusselse voor zijn rekening 
neemt plus het « gehele na
tionale grondgebed voor al
le zaken, die niet integraal 
gelokaliseerd zijn in het ene 
of het andere gebied ». Dat 
is een tamelijk vage om
schrijving, die wel eens 
aanleiding tot betwistingen 
zou kunnen geven en die 
wijst op een blijvende cen
traliserende trend, die ook 
in de beperking van de 
macht der adjunktministers 
links en rechts tot uiting 
komt. 

waar blijven 
de andere 
partijen ? 

Werd het eerste nummer 
van het « Bulletin van vra
gen en Antwoorden » van 
de Nederlandse Kultuur-
raad » een exklusieve Volks-
unie-aangelegenheid, omdat 
alleen VU-parlementsleden 
vragen stelden, dan is het 
met volgende nummers al 
niet anders gesteld. Num
mer drie van het Bulletin 
(16 aug '72) bevatte vijf 
vragen, gesteld aan respek-
tievelijk de minister van 
Landbouw en diens koUega 
van Nederlandse Kuituur. 
Ze zijn afkomstig van VU-
kamerlid Kuijpers en van 
senator Van Haegendoren 
(die zijn faam van vragen
steller, tot stand gebracht 
in de senaat, eer blijf aan
doen). 

Een simptoon te meer dat 
alleen de VU ten volle kon-

sekwent het beginsel van de 
kulturele autonomie ook 
daadwerkelijk huldigt, ter
wijl de overige partijen 
met hun absenteisme hun 
kwalijk verborgen weerzin 
voor deze autonomie eens te 
meer verraden. 

premie of 
vast uurloon ? 

De staking in het Supe-
ria-bedrijf te Lichtervelde 
kwam deze week in het sta
dium van de — lichte — in
cidenten. Het quasi-enige 
sociaal konflikt deze zomer 
staat in het teken van de 
afschaffing van het premie
stelsel en de vervanging er
van door een vast uurloon. 
Vakbonden en stakers schij
nen het onderling niet al te 
eens te zijn, waardoor ener
zijds de staking geleidelijk 
afbrokkelde en anderzijds 
botsingen met een niet al 
te snuggere overheid ont
stonden, dit in een gewest 
dat sociaal en sindikaal als 
achtergebleven gebied mag 
beschouwd worden. 

samenvoeging 
Over het uitgelekt samen-

voegingsplan van gemeen
ten ontstond een polemiek 
tussen minister van Elslan
de en BSP-medevoorzitter 
Van Eynde, die in zijn lijf
blad Renaat o.a. verweet, 
zijn voorganger Harmegnies 
tot zondebok te willen ma
ken, « hoewel deze het pro-
jekt niet had gezien ». De 
vorige minister van Binnen
landse Zaken blijkt nogal 
veel dingen niet te hebben 
gezien, o.a. de abonimale 
werking van de verantwoor
delijke dienst op zijn de
partement tijdens en na de 
jongste verkiezingen. Nelly 
Maes weet er o.a. van mee 
te spreken... 

onder ons 
De nationale (?) school-

paktkommissie is met baar 
werkzaamheden voor de 
herziening van het in 1958 
afgesloten schoolpakt van 
wal gestoken « in een bete
re sfeer dan de deelnemers 
hadden gedacht ». Het blijft 
voorlopig een onderonsje 
van de drie traditionele par
tijen, die echter sinds enke
le jaren steeds minder de 
algemene opinie vertegen
woordigen door de elektora-
le groei van wat ze tegen 
beter weten in nog steeds 
de « taaipartijen » noemen. 

ZO ziet vdb de versoepeling 
van militaire reglementen 

Senator Van Haegendoren stelde volgende vraag aan de mi
nister van Landsverdediging : « Kan de geachte minister mij, met 
verwijzing naar de vigerende bepalingen in koninklijke besluiten 
of reglementen, via het Bulletin van Vragen en Antwoorden, me
dedelen welke beperkingen er gesteld worden aan syndicale en 
politieke vrijheid van beroepsmilitairen, zulks eventueel volgens 
de verschillende graden ? » 

Het antwoord luidde als volgt : « Het artikel 29 van het huidige 
reglement op de militaire tucht verbiedt aan de militairen deel 
uit te maken « van om 't even welke groep van politieke aard of 
met politieke strekkingen ». De militairen mogen dus geenszins 
aansluiten bij een politieke partij noch om 't even welke poltieke 
aktiviteit uitoefenen... De ministerraad heeft evenwel — het acht
baar lid is daar waarschjnlijk op de hoogte van — een wetsont
werp goedgekeurd, betreffende het tuchtreglement van toepas
sing bij de krijgsmacht. Dit wetsontwerp erkent de politieke en 
syndikale vrijheid voor de militairen van de land-, de lucht- en 
de zeemacht, met dien verstande echter dat de politieke vrijheid, 
wat het eigenlijk uitoefenen van politieke aktiviteiten betreft, be
perkt wordt. Het wetsontwerp bevestigt de huidige toestand be
treffende de leden van de rijkswacht ». 

Dit betekent dus dat de militairen een lidkaart mogen kopen 
van politieke partijen en... bijdragen storten aan de monopolie-
houdende vakbonden... maar verder « bek toe » ! 
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open Yvb-brief aan partijen 

30 miljoen subsidie gevraagd 
voor de voer en brussel 

De Vlaamse Volksbeweging richtte 
volgende open brief aan de voorzitters 
van de politieke partijen, die zetelen 
in de Nederlandse Kultuurraad. We pu
bliceren hierna bij wijze van informa
tie de voornaamste passussen uit deze 
brief. 

« De beslissing van de Franse Kul
tuurraad van 6 juli jl. 500.000 fr. ter be
schikking te stellen voor de bevorde
ring van de Franse kuituur in de Voer
streek en 500.000 fr. voor hetzelfde doel 
in de Vlaamse gemeenten rond Brussel 
(zowel de randgemeenten met facilitei
ten als andere gemeenten), gaat regel
recht in tegen de kerngedachte van de 
kultuurautonomie : dat elke kultuurge-
meenschap in haar taalgebied autonoom 
haar kultuuraangelegenheden regelt. 
Eigen beslissingsrecht van elke gemeen
schap en geen inmenging van de andere 
moeten de basis vormen van een har
monisch samenleven in België. 

Nu een van de eerste beslissingen van 
de Franse kultuurraad er in bestaat de 
agressieve expansiewil van franstali-
gen in Vlaanderen financieel te onder
steunen, kan de geestesgesteldheid die 
aan de grondslag ervan ligt niet scherp 
genoeg veroordeeld worden. 

Het is natuurlijk niet het bedrag van 
2 X 500 000 fr. dat op zichzelf de aange
legenheid zo belangrijk maakt. Maar 
fundamenteel verkeerde oriënteringen 
genomen bij de beginwerking van de 
neuwe instellingen zullen zwaar door
wegen op de toekomst van het land in
dien er niet onmiddellijk krachtig 
wordt tegen ingegaan. 

Dat de getroffen beslissing juridisch 
niet te verdedigen is en buiten de be
voegdheid valt van de Franse kultuur
raad is duidelijk, aan de hand van de 
parlementaire voorgeschiedenis van de 
grondwettelijke teksten. De « juridische 
rechtvaardiging », door volksvertegen
woordiger J.M. Dehousse gegeven, nl., 
dat, vermits de Franse kultuurraad de 
Franse taal mag verdedigen in Afrika 
of Azië, hij het ook mag doen in Vlaan
deren, is zuiver nonsens. De enige prac-
tische les die men er moet uit trekken 
is dat, gelet op de geestesgesteldheid 
van onze franstalige landgenoten, elke 
tekst die de betrekkingen tussen de 

gemeenschappen regelt uiterst scherp 
en duidelijk moet geformuleerd wor
den. 

De Vlaamse parlementsleden zullen 
er goed aan doen dit als een onwrik
bare gedragsregel aan te zien bij de 
« communautaire » wetgeving die nog 
tot stand zal moeten komen. 

Maar de scherpe veroordeling van 
wat de Franse kultuurraad besliste, vol
staat niet. De Vlaamse gemeenschap is 
en blijft nog steeds bedreigd in en rond 
de Brusselse agglomeratie en in de 
Voerstreek. Wat de Franse kultuurraad 
deed is helaas maar de echo van de 
agressieve taalimperialistische houding 
van veruit de meeste franstaligen in 
die gebieden. 

krachtige tegenmaatregel 

Rekening houdend met deze feitelijke 
toestand, meent de Vlaamse Volksbe
weging dat de Nederlandse kultuurraad 
een zeer bijzondere inspanning moet 
doen voor het bevorderen van het Ne
derlands kultureel leven — in de breed
ste zin van het woord — in deze gebie
den. Naast en buiten elke morele en 
juridische veroordeling van de houding 
van de Franse kultuurraad, is een 
krachtige financiële tegenmaatregel op 
hetzelfde vlak het beste antwoord. Zo 
zou een subsidie van 5 miljoen voor de 
Voerstreek en 25 miljoen voor de 
Vlaamse randgemeenten rond Brussel 
er de Vlaamse kuituur kunnen stimur 
leren en doen uitstralen. 

De weldadige invloed van een derge
lijke beslissing zal in twee richtingen 
gaan : de Vlamingen — in de eerste 
plaats zal de minder begoede man — in 
die gebieden zullen vaststellen dat de 
zorg voor effektieve Vlaamse kulturele 
ontplooiing geen ijdel woord is ; en 
meer vertrouwen krijgen in de waarde 
van zijn eigen Vlaams zijn en meer 
zelfbewustzijn tegenover de franstali
ge opdringerigheid. Anderzijds zullen 
de franstaligen in het land er zich ein
delijk rekenschap van geven dat Vlaan
deren krachtig terugslaat bij elke uit
daging door de Franse kultuurraad, en 
niet meer laat raken aan de Nederland
se aard van ons taalgebied ». 

VU vraagt ophef f ing mi l i ta i r - technische hulp 

de volkenmoord in boeroendi 
Senator Coppieters en Kamerlid E. De Facq richtten volgende brief eian 

minister Harmei in verband met de voortdurende uitmoording der Hoetoes i» 
Boeroendi. 

« De tragische gebeurtenissen van dit jaar in Boeroendi beroeren nog steeds 
het gemoed van onze bevolking. Uit het weinige nieuws dat uit dit land door-
zijpelt blijkt dat de onmenselijke repressie van de Hoetoe-bevolking nog niet i» 
opgehouden. 

U heeft tijdens de parlementaire besprekingen duidelijk te verstaan ^ge
ven dat U maatregelen overwoog om de Boerctendese overheden tot betere 
gevoelens te brengen. 

De militaire technische samenwerkingszending die ons rfeeds principieel 
niet houdbaar voorkomt is in dit geval zeker niet meer verantwoord en zou, 
ons inziens dadelijk moeten opgeheven worden. 

Tevens geloven wij dat zeer sterk moet toegezien worden dat de ontwik
kelingssamenwerking ten gcfede komt aan de volledige bevolking en niet aan 
dTe militaire minderheidskaste, die verantwoordelijk is voor de genocide. 

Wij rekenen erop, mijnheer de minister, dat U zeer binnenkort dringend» 
maatregelen treft opdat België zijn bijdrage zou leveren tot een ontwïkkeling-
in-vrede van htet ongelukkige Boeroendi ». 

wi j in nederland 

geen geld in kas voor verkiezingspropaganda 
(jeeveedee) Nu ten gevolge van de omzetting van de Nederlandse 

vijfpartijen-regering in teen vierpartijenrkabinet (wegens het weglopen 
van de ministers De Brauw en Drees) over drie maanden nationale ver
kiezingen moeten worden gehouden, zijn de politieke partijen plotseling 
gekonfronteerd met het vooruitzicht dat er veel te weinig geld in kas is 
om de kieskampagne te betalen. Voor dte overgrote meerderheid van de 
ongeveer acht m,Hjoen kiezers — de achttienjarigen mogen op 29 novem
ber voor het eerst meedoen — is de verkiezingstijd de enige tijd voor 
politieke informatie, en daar dreigt nu, althans bij sommge partijen, 
weinig of niets van in huis te komen. Dat tekort aan eteZd is uiteraard een 
gevolg van het feit dat bar weinig kiezers aangesloten zijn bij een poli
tieke partij. De schatting is dat zeven op de honderd stemgerechtigden 
lid zijn van een politieke groepering, waarmee al aangetoond is dat de 
verkiezingsuitslagen nauwelijks iets laten zien van dte werkelijke sterkte 
der partijen. Om het sombere beeld nog duidelijker te maken : van de 
zojuist genoemde 7 % bezoekt zegge en schrijve één tiende deel regelmatig 
de partijvergaderingen... 

De vraag is de laatste dagen al opgeworpen of de overheid de politieke 
partijen financiële hulp moet geven voor het voeren van hun kieskampa-
gnes. Dat lijkt misschien in de ogen van sommigen billijk, maar we 
geloven niet dat die weg bewandeld moet worden. Op de eerste plaats 
zou een eindeloos gevecht ontstaan om de centjes, want waar ligt de 
norm voor het verdelen van een dergelijke « subsidie » ? En op de tweede 
plaats moet men er nuchter van uitgaan dat een echte politieke partij 
slechts bestaansrecht heeft als ze wordt gedragen door leden die ook 
bereid zijn zich voor de partij enige opoffering te getroosten. Een Amster
damse politicoloog stelde deze week heel zakelijk : « Is het partijpolitieke 
leven in Nederland zodanig dat het met overheidsgeld in stand moet 
worden gehouden ? ». 

wel subsidie voor wetenschappelijk werk 

Men moet ook niet vergeten dat de partijen sinds enkele jaren reeds 
overheidsgelden ontvangen. Die mogen dan weliswaar niet besteed wor
den aan verkiezingspropaganda omdat dat geld gegeven wordt voor de 
wetenschappelijke instituten van de partijen, maar ook in dit geval blijkt 
al hoe moeilijk het is om een goede verdeelsleutel voor het verstrekte 
geld aan te leggen. Zo krijgen de partijen die meer dan 25 kamerleden 
hebben (dat zijn de socialisten en de Katholieke Volks-Partij) maksimum 
een kleine anderhalf miljoen, de middelgrote partijen hoogstens 75 dui
zend gulden, en de kleinere 50 duizend gulden. Het onbevredigende is dat 
een partij die na verkiezingen in een lagere « subsidieklasse » terecht 

komt, haar wetenschappelijk instituut op een lager pitje moet laten wer
ken. Bovendien zou het best kunnen zijn dat het wetenschappelijk bureau 
van een kleine partij belangrijker werk verricht dan dat van een grote. 
En als men dan nog rekening houdt met het geringe ledental van de par
tijen en met de vele « overlopers » die bij elke verkiezing gesignaleerd 
worden, kan men zich echt wel afvragen of die verdeelsleutel zo recht
vaardig is. 

Intussen zitten we dan toch maar met het probleem dat de burgers 
straks onvoldoende voorlichting gaan krijgen vóór ze zich eind november 
naar de stembus begeven. Natuurlijk zullen de politieke tv-uitzendingen 
tegen die tijd toenemen, maar het is de vraag of die ook werkelijk bij de 
kiezers « overkomen ». Ook in Nederland praten politici in hun eigen, 
voor buitenstaanders vaak onbegrijpelijk jargon. Ze hebben, óók zoals 
elders, de neiging meer aandacht te schenken aan allerlei tegenstellingen 
tussen de diverse partijen dan aan de zakelijke inhoud van hun program. 
Het afvangen van eikaars vliegen is dan ook meestal een geliefde bezig
heid van partijleiders en lijstaanvoerders. Wat heel begrijpelijk is, maar 
lang niet altijd de voorlichting en informatie van het publiek ten goede 
komt. 

fc verkiezingskrant » geen oplossing 

Gegeven de « armoede » van de partijen gaan thans stemmen op om 
de overheid een verkiezingskrant te doen uitgeven waarin alle partijen 
die aan de verkiezingen meedoen, eenzelfde ruimte krijgen om te ver
tellen wat zij willen en op welke punten zij afwijken Van andere partijen. 
Dat lijkt een redelijk voorstel. Maar als men weet dat wellicht veertig 
of meer partijen gaan meedoen aan de race om de kamerzetels, zetten we 
toch een vraagteken bij zo'n overheids-verkiezingskrant. Wie kan door de 
bomen het bos nog zien wanneer hij tientallen verkiezingsprograms met 
elkaar gaat vergelijken ? De meeste kiezers zouden zo'n « krant » ver
moedelijk ook niet lezen : er is toch al veel afkeer tegen politiek (nog ver
sterkt door de « geheimzinnige » ministerskrisis van de afgelopen weken, 
gevolgd door een totaal onbevredigend parlementair debat), en als het 
dan met zo'n « officiële » krant zou moeten gaan, hoeft het van de mees
ten niet meer. 

De enige oplossing lijkt ons dat de voormannen van de partijen zich 
de komende maanden zo duidelijk opstellen en uitspreken dat zij als het 
ware vanzelfsprekend doordringen in de publiciteitsmedia. Als een poli
ticus werkelijk iets te vertellen heeft, komt het in Nederland zeker in de 
kranten en schenken rado en televisie er aandacht aan. Met andere woor
den : het uitgeven van honderdduizenden guldens aan publlciteitsstunts 
wordt dan volstrekt overbodig. 
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Id 

f (c.r.) De Marokkaanse werkelijkheid van deze tijd zi de tragiek van 
)de antieke treurspelen of de koningsdrama's van Shakespeare waardig. 
Eeit zelfde sfeer van torneloze machtswellust, korruptie en verraad bij 
tmtstentenis van edele gevoelens die in de nioniimenten van de wereld-
toneelliteratuur wel als tegengewicht voor de negatieve aandiiften fun
deren 

de 
vuile 
handen 

De — dode — zondebok Oefkir 
krijgt de rol toebedeeld van dub
bele verrader : verrader van de 
koning, verrader van hen met wie 
tegen de vorst komplotteei de. 
Het IS toch zo dat na zijn zelf
moord ( ' ) Hassan II Oefkir als 
sleutelfiguur van het komplot 
brandmerkt en beweert dat Oef
kir ook betrokken was in de eer
ste moordaanslagen, nu dertien 
maanden geleden. Hier rijst dan 
de vraag, of de Marokkaanse 
vorst dan werkeijk zo'n naïeve
ling was ofwel of Oefkir 'n genie 
^vas m het veinzen. Hoe de vork 
precies m de steel zit zullen we 
vermoedelijk nooit weten, waar 
aanvankelijk n€)g een andere ver
sie werd verspreid : een om zijn 
falen als ontmaskeraar van sa
menzweringen tegen zijn heer en 
meester wanhopige Oefkir, die 
zich een kogel door het hoofd 
jaagt 

Wat er wel vaststaat is dat Oef
kir heel wat vuile karweien voor 
rekening van ex-playboy Hassan 
heeft opgeknapt, met als voor
naamste exploot de ontvoering 
van en de moord op oppositie
leider Ben Barka Misschier is 
het hogere Marokkaanse zede, te 
hebben leren lerven in de vol
strekte dubbelzinnigheid en ver
raad en tegen-verraad als norma-

Oejkir . een leven van geweld en intriges 

Ie zaken te gaan beschouwen. 
Maar een staatsleidmg die derge
lijke opvattingen o\'er moraal 
heeft kan uiteraard niet instaan 
voor een hervorming van de 
staat, die de gemeenschap dient 
Een dergelijke leiding is slechts 
aangewezen op de bestendiging 
van de corruptie, het mateloos 

Hassan JI : schoonschip maken in het Marokkaanse leger 

profiteren door een kleine min
derheid in een stelsel dat erger is 
dan het middeleeuwse feodalis
me. Het is dan ook niet te ver
wonderen dat de hervormings
voorstellen van de « verlichte des
poot » (nota bene ook nog reli
gieus hoofd) door de oppositie 
met wantrouwen — ook na Oef-
kirs dood — benaderd worden. 
De Marokkaanse oppositie is 
trouwens geen al te vitale oppo
sitie, de nationalistische Istiqlal 
is verwaterd en de linkse opposi
tie werd destijds met Ben Barka 
en medestandei s door Oefkir 
onthoofd 

Hassan krijgt een laatste kans, 
echter in een soort politiek lucht
ledige als gevolg van de inertie 
van de Marokkaanse massa, ge
wikkeld als deze is in de strijd 
om een elementair bestaan. Toch 
staat het vast dat de Marokkaan
se monarchie haar langste tijd 
heeft gehad. Bevrijd van een dia
bolische figuur als Oefkir zal de 
jongere generatie vroeg of Iaat 
het caudijnse juk afwerpen, 
want een nieuwe tijd is slechts 
mogelijk met nieuwe mannen, 
des te meer daar het vanwege 
Hassan een zware politieke fout 
zou zijn een strenge repressie te 
ondernemen tegen hen, die hem 
gisteren naar het leven stonden 
Zal hij echter, die in het verleden 
meer geluk dan hersenen had, 
thans tot een dergelijke bereken
de ommezwaai in staat zijn ? 

• In een vraaggesprek voorspelt staatssekre-
taris Rogers, USA, dat nog dit jaar in Viet
nam een vrede door overleg zou tot stand ko
men. In Vietnam zelf onderhoudt Nixons ad
viseur Kissinger zich met president Van Thieu 
terwijl de Noordvietnamese onderhandelaar 
Le Due Tho te Hanoi verslag uitbrengt. 

• Op het Vietnamese front : voortdurende 
Amerikaanse luchtaanvallen op Noordvietna
mese en Vietkong-troepenkoncentraties, op 
Hanoi en andere Noordvietnamese steden ter
wijl een nieuw Vietkong-offensief Saigon na
dert en de strategische stad Que Song (40 km 
ten zuiden van Saigon) door de VietkoHg 
wordt ingenomen wat een zware slag voor 
het Zuidvietnamese leger betekent. 

• Na de tweede mislukte staatsgreep in Ma
rokko in 13 maanden tijds neemt koning Has
san de funkties van legerbevelhebber en staf
chef in eigen handen. De vorst bevestigt dat 
generaal Oefkir, die vorige week zelfmoord 
pleegde, in beide staatsgrepen betrokken was. 
De koning nodigt alle politieke partijen uit. 
aan het bewind deel te nemen en stelt ver
kiezingen voor 2/3 van het parlement in uit
zicht. In Tripolis (Libië) betogingen voor de 
Britse ambassade uit protest tegen de uitleve
ring van twee Marokkaanse officieren, die 
na de mislukte moordaanslag op Hassan II 
in Gibraltar om politiek asiel hadden ge
vraagd, wat in tegenstelling tot de Britse tra
ditie werd geweigerd. 

• Zware o\erstromingen in Zuid-Korea en 
op de Filippijnen, waar de ekonomische ex
pansie met jaren vertraging wordt bedreigd. 
• Te Miami Beach duidt de Republikeinse 
Konventie Nixon en Agnew tot kandidaat 
aan voor resp. het presidentschap en het vice-
presidentschap. 

• Onderhandelingen tussen vijf Arabische 
olieproducerende landen en westerse olie
maatschappijen te Beiroet hervat met de 
overhandiging van een nieuwe reeks voar-
stellen inzake participatie door de oliemaat
schappijen. 

dexe week 

in de wereld 

• Te Munchen eisen de Afrikaanse delegaties 
de uitsluiting op de olimpische spelen vaa de 
Rhodesische ploeg. Etopié pakt reeds zijn kof
fers. Kardinaal Seunens opent een vierdaags 
wetenschappelijk kongres, gewijd aan de 
mens en de sport. 

• President Amin handhaaft de uitwijzisg 
van zijn Aziatische onderdanen met een 
vreemd paspoort en besluit nu ook de Aziaten 
van Oegandese nationaliteit uit te wijzen. 
Engeland verbindt zich te zorgen voor de hou
ders van een Brits paspoort, de UNO zal ki-
staan voor de uitgewezen Aziaten van Oegan
dese nationaliteit, die door de uitdrijving sta
tenloos worden. President Nyerere van Tasn-
zania protesteert tegen de uitwijzing evenals 
de Oegandese studenten. 

• Steeds geruchten over voortdurende gru
welen in Boeroendi. 

• 20.000 UDA-leden (protestantse militie) de
fileren in uniform te Belfast als « bereidheid 
om met het Britse leger samen te werken om 
de veiligheid te waarborgen ». Het Britse le
ger grijpt niet in ondanks het betogingsver
bod. De bomaanslagen en « afrekeningen met 
verklikkers en protestanten » duren intussen 
voort. 

• Britse havenstaking geëindigd maar te 
Aberdeen staken de dokwerkers opnieuw we
gens « een lokaal meningsverschil ». 

• Het regeringsblad « Al Ahram », Kairo, 
oefent scherpe kritiek op de Sovjet-Unie uit, 
aan wie wordt verweten het vorig jaar geslo
ten vriendschapsverdrag geschonden te heb
ben door niet-levering van de gevraagde wa
pens. Intussen wil Kario door diplomatieke 
aktie in de hele wereld steun verzamelen voor 
zijn standpunt in het Midden-Oosten-konflikt, 

• President Sadat van Egypte wil nog dit 
jaar een bezoek aan Frankrijk brengen, om 
dit land te bewegen tot opheffing van het 
wapenembargo naar het Midden Oosten. Sa-
dat ontbindt een militaire eenheid, verdacht 
van komplottering tegen zijn bewind. Egypte 
wil meer steun verwerven in West-Europa 
en tot normale betrekkingen met de Verenig
de Staten komen. 

• De gewezen Westduitse minister van Eko
nomische Zaken Schiller neemt ontslag uit 
het presidium van de Sozialistische Partei 
Deutschlands (Brandt). Hardnekkige geruch
ten over zijn overstappen naar de kristen-
demokraten. Schiller bezorgde tijdens de vo
rige verkiezingen aan de SPD « een niet te 
onderschatten stemmenaanbreng », waardoor 
de regeringsvorming met de liberalen moffe
lijk bleek. 
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malaise in socialisfisch kamp 

geloofwaardigheid van lisp-programma in liel gedrang 
Er heerst onrust in ABW-kringfen over de groeiende kloof tussen de 

teorie en de praktijk in de Socialistische Gemeenschappelijke Aktie, de 

organisatie die de BSP, het ABVV, de socialistische mutualiteiten en coö

peratieven, de SVV (Socialistische Vooruitziende Vrouwen) en de jonge

ren moet bundelen en die vooral tijdens de koningskwestie een hoogte

punt bereikte. Met de geleidelijke embourgoisering van de BSP is de 

SGA meer en meer op de achtergrond geraakt en leidt ze vandaag een 

papieren bestaan. 

Het socialistisch vakverbond is 
niet alleen ontevreden over de op
vatting van de BSP-bonzen als 
zouden het ABVV en andere orga
nisaties slechts ondergeschikte 
groepen zijn. Sindikalist trok in 
« Volksgazet » van 14 augustus 
tegen deze opvatting te velde en 
schreef « dat er integendeel een 
innige samenwerking moet be
staan tussen gelijkwaardige part
ners ». In de praktijk komt daar
van niets m huis, zeker niet wat 
de verhouding partij-vakverbond 
betreft. Met de regelmaat van een 
klok leggen socialistische minis
ters adviezen van het ABVV naast 
zich neer en voeren ze een poli
tiek die regelrecht indruist tegen 
het socialistisch smdikaal pro
gramma. Ook al is het A B W zelf 
ondermijnd door een poliepachtig 
gegroeide burokratie en zijn te 
veel sindikale leiders te eng ver
bonden met het politiek establish
ment — de gewezen big boss van 
het ABVV Major is daar een der 
sprekendste voorbeelden van, 
want als minister na zijn pensione
ring als vakbondsleider aanbidt 
hij wat hij vroeger verbrandde — 
er groeit niettemin een sterk ge
voel van onbehagen over deze ver
vreemding tussen het socialistisch 
sindikalisme en de politiek van 
verbondenheid met het grootkapi
taal, zoals ze door de BSP-toplei-
ding gehuldigd wordt en van wel
ke politiek een Simonet de ver-
persoonlijkheid is. 

Het is een niet te loochenen feit 
dat sinds Van Eynde-Leburton de 
BSP-teugels in handen hebben de 
BSP stilaan maar zeker in het 
vaarwater terecht komt van de 
Westduitse zusterpartij, de SPD 
die onder Brandt de klassenstrijd 
verloochende en een integratie in 
het kapitalistisch bestel nastreeft. 
Ook op zuiver politiek vlak is de 
BSP een behoudsgezinde partij 
geworden, sterker nog ze lijkt mo
menteel de meest konservatieve 
van alle Belgische politieke par
tijen te zijn. Ze is dan ook de 
meest unitanstische. 

Er is al een lange lijst van 
ABVV - programmapunten e n 
-eisen, waarmee de socialistische 
ministers geen rekening hebben 
gehouden, lijst die men o a. kan 
samenstellen na lezing van 
« Links », « De Werker », « Voor 
Allen » en natuurlijk « De Rode 
Vaan » (die in zijn jongste num
mer pleit voor opneming van de 
kommunistische partij in de SGA, 
wat feitelijk een logisch voorstel 
IS gezien de oproep van Collard, 
doch waarvan een Van Eynde, een 
Leburton, een Simonet, een Van 
Acker zeker zullen gruwen). We 
noemen maar voor de vuist weg : 
de weigering het bankgeheim op 
te heffen, geen werkelijke politiek 
van bestrijding van de ^ondspe-
kulatie (al komt deze strijd in elk 
BSP-kiesprogramma voor), geen 
maatregelen tegen de belastings
ontduiking door het grootkapitaal 
(wel tegen de kleine belastings
betaler), geen maatregelen tegen 
geldspeculatie (al is dat wel een 
internationaal vraagstuk, maar el
ders ondernemen de socialistische 
partijen evenmin iets tegen deze 
plaag), uitvaardigen van ondemo-
kratische, ja zelfs a-sociale be
sparingen in het onderwijs. 

Icrisistoestand ? 

Of de diametraal tegenover me
kaar staande opvattingen van het 
A B W en de BSP inzake de Ge
westelijke Ontwikkelingsmaat
schappijen (GOM's) ook tot een 
krisistoestand in de verhouding 
tussen beide zal leiden, zoals som
mige ABW-leiders vrezen, weten 
we niet. Een breuk tussen twee 
met elkaar in het verleden zo 
nauw samenwerkende organisa
ties kan zich niet zo vlug voor
doen, maar dat het vervreem
dingsproces reeds ver gevorderd is 
lijdt geen twijfel. 

Nadrukkelijk had het ABVV 
één GOM per gewest geëist — n^t 

ren De Waalse BSP-vleugel heeft 
dat gedaan en was hierbij m een
klank met zowel het BSP- als het 
ABV V-programma. maar de 
« Vlaamse » BSP opteerde voor 
de « verouderde prnvmciple struk-
tuur » en gaf haar provincieraads
leden bevel, voor één GüM per 
provincie te stemmen. Plet mag 
dan zijn, dat Van Eynde hier toe
gaf aan CVP-druk, die haar over
wicht inzake provinciale deputa
ties wou beveiligd zien en dus aan 
het eng partijpolitiek belang de 
voorkeur gaf boven het nationaal-
Vlaamse belang. Er is ook nog een 
sociaal-ekonomische reden : de 
CVP zwichtte voor de dri'k van 
het groot-kapitaal dat m eén GOM 
een bedreiging van zijn macht 
ziet. Maar dat ook een BSP voor 
deze druk zwichtte spreekt boek
delen over haar teloorgang als 
strijdbare arbeiderspartij. Het is 
dan ook niet te verwonderen dat 
sommige BSP-provincieraadsle-
den steigerden en bij de stemming 
de vlucht verkozen liever dan te
gen hun eigen programma en hun 
eigen overtuiging te stemmen, een 
eerste — zwak — symptoon van 
verzet tegen de BSP-diktatuur in 
de Gemeenschappelijke Aktie en 
m de partij zelf. 

Het bleef niet daarbij. In 
« Links » schreef de nationale on
dervoorzitter van ACOD Louis 
Melis « Het zou naar mijn opvat-

wordt, zoals met de GOM's is ge
beurd ? 

De ommezwaai van de BSP-lei-
dmg inzake de GOM's had een po
litieke oorzaak : met alle midde
len en zoals uit het voorgaande 
blijkt zelfs tegen de wil van een 
aanzienlijk gedeelte van zijn ge
meenschappelijke struktuur in 
beletten dat de grondwetsherzie
ning en alles wat daar aan vastzit 
zou kunnen uitgroeien tot een 
eerste federalistische basis. Voor 
de Van Eynde's moet een gedegen 
sociaal-ekonomische argumentatie, 
die nochtans voor een socialisti
sche partij die naam waardig 
hoogste gebod zou moeten zijn, 
wijken voor enge partijpolitieke 
berekeningen ten koste én van 
't sociaal-economische én van het 
nationale (Vlaamse) belang, ter
wijl de Waalse geloofsbroeders 
wel hun gang mogen gaan (maar 
dat is bij de Belgische socialisten 
traditie). 

Of op het komende zgn. ideolo
gische kongres van de BSP klare 
wijn zal geschonken worden, zo
als vele eerlijke BSP-militanten 
verhopen, valt af te wachten. In 
de top van de SGA zijn de onder
linge bindingen zeer sterk en tot 
nog toe bestaat er na het experi
ment Renard en Links geen sterk 
georganiseerde linkervleugel in de 
BSP (wel in de PSB). Ook is de 
invloed van de « Simonetisten » 

zoals de Volksunie dat doet — op 
grond van volgende overwegingen: 
wanneer de privé-sektor m gebre
ke blijft moet de GOM als expo
nent van het openbaar industrieel 
Initiatief een sterke eenheid zijn 
en geen machteloos versnipperd 
lichaam ; de sociaal-ekonomische 
politiek moet voor gans Vlaande
ren gezien worden : de provinciale 
struktuur is verouderd en beant
woordt niet meer aan de sociaal-
ekonomische werkelijkheid, daar
om mogen de GOM's niet aan 
voorbijgestreefde strukturen ge
koppeld worden. 

Deze redelijke argumentatie 
kwam trouwens overeen met de 
besluiten van het BSP-kongres 
van Klemskerkc, zodat het ABVV 
normaal van de BSP mocht ver
wachten dat ze voor één GOM 
voor gans Vlaanderen zou opte-

ting katastrofaal zijn moest de 
BSP tot andere konklusies komen 
dan het ABVV. zoals in diens kon. 
gres van 1971 vooropgezet » ter
wijl Sindikalist het houden 
van een SGA-kongres suggereert 
om een breuk tussen de twee 
voornaamste leden ervan te voor
komen. In « De Werker » betreur
de Nathaiis De Bock eveneens de 
BSP-berlissing inzake de GOM's 
en vroeg hij zich af, tot wat 
Klemskerke dan heeft gediend. 
Uit deze toestand konkludoerde 
« Links » trouwens vorige week 
dat de SGA geen retormistisch 
alibi mag vormen voor het ABVV, 
dat zijn eigen gelaat moet tonen 
op straffe van leden- en stemmen
verlies. Maar wat helpt dat « eigen 
gelaat » als het sistematisch door 
de partijpolitieke leiding van de 
SGA onherkenbaar misvormd 

in de partijtop niet gering, welke 
minderheid de Simonet-groep qua 
aantal ook is. 

We stellen plleen vast dat de be-
houdsgezindheid zich in de BSP-
leiding op alle vlakken manifes
teert : de unitanstische razernij 
waarvan deze leiding blijk geeft is 
niet verwonderlijk als men vast
stelt dat deze leiding zelfs het 
meest specifiek socialistische in 
haar programma verloochent. Een 
tweede fase in de aftakeling van 
de partij is begonnen : na het af
grendelen van inspraak van de 
basis binnen de partij, tekenen 
zich nu steeds meer wrijvingen 
af tu.ssen de partijleiding en de 
met haar ideologisch verwante 
vakbeweging, tweekoppige malai
se die uiteindelijk niet zonder ge
volgen kan blijven. 

s.w. 



In 1938 in het Waaslandse stadje Lokeren 
werd een jongeling geboren, afstammeling van een 
eeuwenoud geslacht van beulen, slachters 
en beenhouwers. André De Beul. Zijn 
vader was aannemer van schilderwerken 
in die tijd, maar dat was zowel tijdens als na de 
oorlog een weinig lonend beroep. Als eenvoudige 
volksjongen had hij akademie gevolgd, 
om het vak van dekoratieschilder onder beide 
knieën te krijgen. Na de oorlog ging hij 
dan maar bij de rijkswacht, maar hij deed nooit 
dienst als rijkswachter. André wordt soms 
spottend de zoon van een rijkswachter 
genoemd, maar dat gaat helemaal niet op. 
Je kan hem hoogstens een verre nazaat van 
een rijksslachter noemen, maar daarvan 
is geen enkel spoor meer te vinden in de zachte 
gelaatstrekken van André. Thuis had André, 
buiten zijn vader, ook nog één moeder en 
één zuster. Het gezin woonde aanvankelijk in 
Lokeren, maar verhuisde daarna naar 
het Antwerpse. Daar liep André school in het 
St. LievenscoUege, waar hij de Grieks-Latijnse 
volgde. Op school was hij altijd stil en zwijgzaam. 
Zo stil, dat heel wat mensen zich bezorgd 
maakten over hem. Op aandringen 
van de direkteur kwam hij bij de scouts terecht, 
waar hij meer uit zijn schelp kwam. 
Na het college trok André naar de koloniale 
hogeschool te Antwerpen, ondanks het feit 
dat hij liever kunstgeschiedenis had gevolgd. 

Maar daar voelden ze thuis helemaal 
niks voor, omdat het zo weinig toekomst had. 
Die koloniale hogeschool was zo wat de 
wisseloplossing. Hij wou Kongo wel eens zien. 

Maar dat is er nooit van gekomen. Toen 
daar de onlusten uitbraken, zag André niet verder 
het nut van zijn studies in, en stopte ermee. 

Achteraf heeft hij die beslissing toch wel 
betreurd. Men werd er veelzijdig 
opgeleid, omdat men in Kongo ook allerhande 
problemen (administratieve, organisatorische, 
juridische) op te lossen kreeg. Wie deze 
opleiding volgde, was eigenlijk voor alles goed, 
en voor niks. Ze waren wel veelzijdig, 
maar niet gespecialiseerd. André volgde ook 
nog een jaar rechten in Gent, als hij al werkte. 

Hij vervulde zijn legerdienst aanvankelijk 
als KRO, maar werd spoedig gedegradeerd wegens 
anti-militarisme. Hij was — om vlug opgeroepen 
te worden — KRO geworden (18 maanden 
dienst) en had zich daarna laten 
« buiten jassen » om er met 12 maunden van 
af te zijn. Dit soort strategie werd in het 
leger niet naar waarde geschat. 

administratie 

Na zijn legerdienst geraakte hij als opsteller 
binnen in het provincie-bestuur, waar zijn admi
nistratieve loopbaan begon. Na een lange vrijage 
kon hij toen ook in het huwelijksbootje stappen, 
dat drie jaar lang te Gent gemeerd lag. Samen met 
zijn vrouw vormt André een eenvoudig en gezellig 
koppel. 

Toen ze al een tijdje in Wilrijk woonden, verlo
ren ze plots hun jongste zoontje, dat voor hun deur 
door een vrachtwagen aangereden werd. Na het 
verlies van zijn zesjarig zoontje — « het was al een 
kleine filosoof » — heeft André psychologisch een 
kleine omwenteling gekend. Was hij vroeger erg 
voorzichtig van aard, na dit tragisch voorval, gmg 
hij alles veel relatiever stellen. Hij neemt sinds
dien ook gemakkelijker risico's op elk gebied. Het 
gezin telt momenteel één zoontje (van elf, geloof 
ik). 

V ; Waarom hen je vlaamsgezind ? 
ADB : « Het St. Liev^enscollege, hier in Antwer

pen, was zowat het bastion van flamingantisme. 
In de zesde latijnse hadden wij een leraar van 
Ternat, die ons politiek bewust maakte, door zowel 
in de lessen aardrijkskunde als geschiedenis steeds 
het politiek element te verwerkeji. Die geest van 
flamingantisme heb ik dus met dfe collegelucht 
ingeademd. 



Toen ik in de retorïka zat, was ik lid van de 
Volksunie, wat in die tijd revolutionair was. Op 
school werd je dan met een scheef oog hekeken. 
Toen de VU in '58 op I zetel bleef staan, werd er 
wel een domper gezet op mijn entoesiasme. Als je 
dat als zeer jonge mens ervaart... Later hen ïk 
alles wat meer gaan nvunceren, in tegenstelling 
met dat extremisme uit mijn jonge jaren ». 

André De Beul maakt veel zinnen niet af, als 
hij vlug spreekt. Een zin is nog niet af, of hij begint 
lijn volgende gedachte al te verwoorden. Hij denkt 
waarschijnlijk te snel, en praat te traag. Een kleine 
synchronisatie-stoornis, die me bij het uitschrijven 
van de band is opgevallen. 

André is een tijdje inaktief geweest als partijlid. 
Toen in '61 de VU plots vijf zetels veroverde, zag 
hij het echter terug « zitten ». Ook het eerste num
mer van « Wij » heeft hem toen aangenaam verrast, 
omwille van het pluralistisch karakter van de be
ginselverklaring. 

ADB : « In hoeverre ze dat toen meenden, weet 
ik niet, maar — ik zat toen nog in Gent — het 
maakte indruk op mij in die tijd. Als sékretaris 
van de afdeling van "Wilrijk hen ik aktief Vü-lid 
geworden. We hehhen hier een lijst sam)engesteld, 
wat in die tijd ('64) niet gemakkelijk was. We 
hehhen toen, dankzij de populariteit van de kop
man dr. Vekemans, een grote vooruitgang gekend. 
Ineens vijf zetels in de gemeenteraad. Van die vijf 
tras ik de enige, die van de technische, dfe admi-
nistratieve kant wat afwist. De vier anderen wa
ren allemaal nogal zwijgzaam, in de gemeenteraad. 
Ik voelde mij daar nogal rap thuis, waarschijnlijk 
omdat ik dat technisch vrij goed kende ». 

Ondanks André vroeger ook een « zwijgzame 
tiep » was, kwam hij als gemeenteraadslid hele
maal los. Hij trok de gemeenteraad dan ook vlug 
in de richting, die hij wou. Vanuit zijn positie als 
gemeenteraadslid leerde hij ook de partij in pro
vinciaal en nationaal verband kennen. Hij is toen 
voorzitter geworden van de kongreskommissie van 
gemeentebeleid, enzovoort... De wagen was aan 
't rollen. En nu zit André in een kamerzetel. We 
vroegen ook hem naar zijn eerste indrukken. 

imponerende kamer 

ADB : « Als je voor de eerste maal in dat half
rond staat, is dat imponerend, ook al ging je er vrij 
sceptisch naar toe. De eerste maal waren alle ka-
merleden present. Dat maakt indruk. Als ïk echter 
die regeringsverklaringen moest aanhoren, dacht tk 
wel bij mezelf : « Zoals die mann'en daar staan te 
lullen, dat kan ik ook ! ». 

Je geraakt in het parlement vlug ontmoedigd, 
gewoon omdat je daar niet zinnig kunt werken. De 
m,eesten komen er hun woordje plaatsen voor de 
galerij, waar de pers zit. In de gemeenteraad kun 
je werkelijk nog eens van gedachte wisselen, j\e 
kunt er de mensen nog als persoon trachten te 
vatten... ». 

André De Beul betreurt het feit dat er tussen 
de Volksunie-kamerleden te weinig cohesie is. En 
dat voelen alle nieuwkomers even sterk aan. Ze 
vinden de aktie buiten het parlement, waar je toch 
geen reële macht hebt, veel belangrijker en oppor-
tuner. 

dekoraties 

Volksvertegenwoordiger De Beul heeft een eigen
aardige passie : het verzamelen van oude dekora
ties. Hij heeft er zo'n zevenhonderd bij elkaar 
gehaald. Toen hij nog in Gent Xvoonde liep hij al
tijd graag op de rommelmarkt en in rommelige 
antiekwinkeltjes. Op zoek naar vreemde snuiste-
rijtjes. 

Als je over de dekoraties (in zijn toonkastje) 
begint, schiet zijn entoesiasme in derde versnel
ling, en haalt hij zijn kasten leeg om je nog meer 
dekoraties te laten zien. Hij wijst je met liefde op 
de fijne versieringen van sommige dekoraties en je 
krijgt er altijd een stukje geschiedenis bij. En als 
hij entoesiast zo'n uitleg aan 't geven is, geniet 
mevrouw zichtbaar mee. Ze glimlacht... liefdevol. 

ADB : « Dat is hier een oorlogskruis aan de moe' 
der van de gesWeuvelde zoon gegeven, en ze mocht 
dat dan dragen... Een dekoratie voor mij heeft pas 
waarde als ze gedragen geweest is, en krijgt nog 
meer waarde als ik weet wie ze gedragen heeft. 
Bij de Engelse dekoraties staat in de rand steeds 
de naam, het regiment en de funktie v>ermeld. Je 
weet steeds van wie de dekorate was ». 

Vroeger heeft André ook munten verzameld, en 
nog andere dingen. Hij heaft altijd een zwak gehad 
voor verzamelen. Nu hij in de politiek onderge
dompeld is, verzamelt hij waarschijnlijk het Bel
gisch staatsblad. En hoe staat mevrouw De Beul 
tegenover de « apostolische uithuizigheid » van 
haar man ? 

Mevr. : « Het hoort nu eenmaal btj het beroep. 
Ook voor hij in de Kamer zat, was ik dat al ge
woon. Na het eten moest hij ook altijd naar hier 
of daar. Toen was hfet vrijwillig, terwijl nu, heb 
je toch ergens het gevoel dat het verplicht is, dat 
je ergens tekort schiet als je 't met zou doen. Hij 
is evenveel weg als vroeger, maar je voelt het nu 
meer aan als een verplichting ». 

sensatie 

Je hebt reeds geïnterpelleerd omtrent Vrij en 
Vrolijk. Nu werk je aan een interpellatie over 
abortus. Vind je het behandelen van deze sensatie-
onderwerpen niet wat goedkoop ? 

ADB : « Ik zal je eferlijk zeggen, dat ik het niet 
deed om de sensatie. Ik wou er eigenlijk van afzien, 
nadat ik met verschillende mensen van Vrij en 
Vrolijk gesproken had. Omdat ïk toen inzag hoe 

ambivalent dat probleem eigenlijk was. Ik heb me 
hij de feiten gehouden, zonder daarom een schul
dige te gaan zoeken. Volgens mi] ligt de oorzaak 
vooral in h>et tekort aan opvoeders, geen statuten, 
tekort aan investeringen, enz... Ik heb dit alles 
in positieve zin behandeld en ïk moet zeggen, 
Vranckx was mij daar toen zeer dankbaar om. Had 
ïk de sensatie gezocht, dan had ïk erop verder kurir 
nen borduren. Ik heb mijn interpellatie stelselma
tig geweigerd aan één van de volgende akties deel 
te n^men, omdat ik zag dat men heel de zaak over
dreef ». 

André De Beul tracht sommige tegenstellingen 
üi zijn arrondissement wat af te ronden. Zoals we 
weten zijn deze tegenstellingen binnen het Vlaams-
nationalisme in het Antwerpse soms vrij sterk. Een 
verzoenende rol trachten te spelen in dit klimaat 
vergt geduld en moed. 

hoevetje in de kempen 

Pas na vele jaren sparen — de administratie 
gooit niet met geld — heeft André De Beul een 
oud bouwvallig hoevetje kunnen kopen 'n ae Kem
pen F*rachtig gelegen tussen bossen en velden. 
Twee jaar lang hebben ze vele weekends gespen
deerd om alles te restauieren en in te richten Met 
oude meubelen en goedkope materialen hebben ze 
er hun tweede thuis van gemaakt We kregen er 
verschillende foto's van te zien Vader De Beul 
heeft het hoevetje op het doek vereeuwigd het 
18 duidelijk te zien dat hij vroeger nog akademie 
gelopen heeft Ook André heeft vroeger nog ge-
kunstschilderd Als we zien hoe smaakvol hij het 
hoevetje heeft ingericht, gaan we wel geloven m 
zijn kreatieve talenten Hij schijnt veel zin voor 
vormgeving te bezitten. En vormgeving is in de 
politiek zeer belangrijk ! 

kris c. 



10 WU - 26-8-72 

van volk tot staat 

Een der belangrijkste filoso-
fisch-historische werken die 
wij sedert het einde van de 
laatste wereldoorlog gelezea 
hebben is wel Stefan Popovs 
boek « Der Wille zur Gestalt », 
uitgegeven door Verlag Anton 
Halm in Meisenheim am Glan. 
Zoekend naar een mogelijke 
vergelijking in de twintigste-
eeuwse literatuur, komt ons een 
boek als Spenglers « Untergang 
des Abendlandes » in gedach
ten, maar dan met een omge
keerd voorteken. Want hier 
wordt de opgang der volkeren 
en hun mogelijkheden tot ge
staltevorming onderzocht en de 
hoop blijft hier, aan het einde, 
bestaan op een herwording van 
het Europa der naties, dat zich 
wel degelijk onderscheidt van 
de Gaulles « Europe des Pa-
tries », ook al wordt hier de 
groei tot staat als ontwikke
lingsproces geschilderd en als 
noodzaak tot gestalte-vorming 
vooropgesteld. 

Popov wil, zoals hij in de in
leiding schrijft, driehonderd 
jaar historisch gebeuren in de 
nieuwste tijd van het Avond
land van een zeer bepaald as-
pekt uit, namelijk van zijn wil 
tot wezensvormgeving, onder
zoeken. Hij citeert ook de Ita
liaanse filosoof Lombardi die 
ter gelegenheid van Heideggers 
tachtigste verjaardag o.m. zei : 
« De moeilijkheden die de filo
sofie nu ontmoet zijn af te lei
den uit het feit dat de verbin
ding tussen waarheid en ge
schiedenis, filosofie en maat
schappij, wetenschap en ideo
logie verbroken is, zonder dat 
men op welke wijze ook de 
diepere zin dezer betrekkingen 
begrepen heeft ». 

Popov wil een totaalheid 
brengen van de jongste geschie
denis van het Avondland, een 
beeld dat alle levensterreinen 
bestrijkt. Tegenover de door 
't Westen als vals erkende idee 
van het marxisme stelt hij een 
klare bekentenis tot onze ge
schiedenis en een avondlandse 
« zelfkoncentratie ». Met ver
waterde universeel-historische 
standpunten komt men immers 
met beide voeten terecht in de 
dekadentie van het eigen his
torisch bewustzijn. 

Popov, die vorig jaar 65 
werd, is Bulgaar. Zijn vader 
was geschiedenisprofessor Hij

zelf was werkzaam als jurist, 
journalist, diplomaat en le
raar. Historicus werd hij uit 
roeping. Het gebeurt nog meer 
dat belangrijke werken op eeu 
of ander wetenschappelijk ge
bied door « outsiders » geschre
ven werden ; Kierkegaard, 
Nietzsche en Marx waren geen 
« vakfilosofen ». Popov, die 
pers- en kultuurattaché was in 
Berlijn, , Boedapest en Bern, 
bleef na de oorlog en de machts
greep der kommunisten in zijn 
land in Zwitserland. Hij werd 
leraar van de jonge koning Si
meon II en leider van de Bul
gaarse redaktie van de « Voice 
of America », de zender die nu 
door Fullbright en al wat links 
is « hier en aan de overkant » 
als een « voortzetting van de 
koude oorlog » bestempeld 
wordt. (De veel agressiever 
kommunistische uitzendingen 
in Westerse talen zijn dat blijk
baar niet !). 

Popov, die tot nog toe geen 
omvangrijke publikaties gedaan 
had.legt met de 680 dichtbe
drukte bladzijden van « Der 
Wille zur Gestalt » een histo
risch panorama voor, dat wij 
hierboven reeds vergeleken 
met Spenglers werk. Diens 
woord « Een natie is een mens
heid in levende vorm gebracht» 
kon boven Popovs boek als mot
to staan. 

Want voor Popov is wezens
bevestiging gelijk aan natie
wording en is de wil tot ge
stalte ook de wil tot natie. Hij 
neemt hierbij de huidige vier 
« groten » van Europa tot voor
beeld : Engeland. Frankrijk, 
Duitsland en Rusland. De op
eenvolging van die namen 
duidt reeds aan in welke mate 
zij zich tot een natie ontwikke
len. In Engeland werd de een
heid van volk en staat voltrok
ken door de kleine adel en de 
stedelijke burgerij. In Frank
rijk werd de eenheid bereikt 
maar ten koste van 'n geweld
dadige breuk met de kontinui-
teit. Duitsland werd tussen Lu
ther en Goethe slechts moei
zaam tot een « Kulturnation » 
in Humboldtse zin maar ver
saagde bij de natie-wording : 
staat en volk, politiek en kui
tuur bleven onverbonden. De 
poging van het nationaalsocia-
lisme is, in de gekende omstan
digheden en omwille van diens 

inwendige en uitwendige 
zwakheden, maar ook omwille 
van de eeuwenoude belemme
ring die Frankri jk en Enge
land (en later ook de VS) te
gen een dergelijke natiewor
ding opwierpen, falikant uitge
lopen. Wat Rusland betreft : 'n 
werkelijke Russische natie kan 
slechts groeien wanneer zijn te-
genbegrip, gekoncretiseerd in 
een overmachtig apparaat dat 
de koórdinatie van politieke en 
ideologische s t rukturen met 
het volk en zijn kuituur volle
dig op het eerste heeft gericht, 
overwonnen werd : het «volk» 
moet er van achter de muur 
der pantsers bevrijd worden 
om tot een natie te kunnen ko
men en zichzelf en zijn wezen 
gestalte te kunnen geven. 

De kracht tot natiewording 
neemt af naarmate het absolu-
tiseren van de geest toeneemt, 
zegt Popov. Tussen geest en 
volk, tussen de kamerfilosofen 
en de « Realpolitik » bestonden 
er in Duitsland soms zeer gro
te afstanden en zelfs tegenstel
lingen : Duitsland is steeds een 
land met een « innere Emigra
tion » geweest. In Rusland leid
de de emancipatie van de geest 
tot een losgeslagen — worden 
van de bodem, en tot een door 
macht en bevel opgelegd, aan 
de eigen natie vreemd, ideolo
gisch sisteem, dat met de we-
zenskemerken van de Russische 
mens — en met de menselijke 
natuur in het algemeen in geen 
enkele verbinding meer staat. 
De rationele emancipatie werd 
hier tot teorie-terreur. 

Is Popov in zijn konklusies 
nogal eens radikaal en in zijn 
voorbeelden te exclusief (over 
de staatswording in Italië en in 
de eens grote ri jken als Spanje 
en Portugal, over de natie
wording der Nederlanden die 
slechts een gedeeltelijke en 
voorlopige oplossing kreeg, 
over de « wording tot natie » of 
het falen van dit wordingspro-
ces bij Tsjechen en Slowaken, 
Polen en Kroaten, wordt hier 
niets gezegd, al zijn er hier 
voor Popovs thesis zeker een 
groot aantal interessante gege
vens. 

Deze thesis kan door ieder
een die de ware betekeis van 
de staat en zijn verhouding tot 
het volk erkent, onderschreven 
worden. De staat is de gezag

drager van het volk, waarbij 
volk niet als een toevallig-bij-
eengebracht en door voluntaris
tische faktoren bijeengehouden 
massa, maar als een biologisch-
verbonden en kulturele een
heid dient opgevat te worden. 
Ieder zelfbewust volk streeft 
naa r een eigen gezagsapparaat, 
naar een s t ruk tuur die het naar 
buiten uit bevestigt als een en
titeit. Deze wil tot natiewor
ding is inherent aan elk zelfbe
wust, d.i. zijn gestalte-erken
nend volk. Het is deze « Wille 
zur Gestaltung » die Europa 
historisch heeft getekend : al
leen wanneer deze wil in de 
daad kon omgezet worden, was 
vrede mogelijk. Juist door het 
minachten of het willen be
lemmeren van deze wil tot na
tie-worden bij andere volkeren 
werd de vrede bedreigd, braken 
oorlogen en burgeroorlogen uit. 

Popovs boek leert ons tevens 
dat in het nationalistisch den
ken een al te grote toespitsing 
op de tegenstellingen van s taa t 
en volk een belemmering is tot 
politieke wezensbevestiging en 
dat de beklemtoning van het 
onderscheid tussen volksnatio-
nalisme en staatsnatioalisme 
terminologisch reeds nogelijk-
heid tot verwarr ing schept. 
Volks-nationalisme is in feite 
een tautologie, vermits nat ie 
(waaruit het woord nationalis
me is afgeleid) niets anders is 
dan bewustgeworden volk. 
Staatsnationalisme is dan de 
beklemtoning van het staats-
element in de nationalistische 
opvattingen, op het ogenblik 
dat het volk zijn gestalte ge
vonden heeft. Het is dus wel 
onderscheiden van een etatis-
me, dat het volk of de volkeren 
binnen zijn machtsgebied aan 
zijn voortbestaan onderwerpt . 
In die zin dient het « staatsna-
tionale » streven dat Popov in 
de Europese geschiedenis ont
waart , dan ook gezien te wor
den. 

Voor al wie zich voor de ge
schiedenis der natie-wordig in 
Europa interesseert, is Popovs 
boek 'n niet voorbij te gaan do-
kument. Het is daarenboven 
geen vertaald boek, maar werd 
door de auteur rechtstreekt in 
een zuiver, vloeiend en klassiek 
Duits geschreven. 

i.d. 

in memoriam door boerewaard 
Te Knokke-Heist overleed begin deze maand de bekende Vlaam. 

se schilder Door Boerewaard, tevens oud-aktivist en Vlaams-natio
nalist van het eerste uur. Hij was 78 jaar oud en bekend in heel 
het Vlaamse land, vooral als zeer talentvol landschap- en marine-
schilder. Door Boerewaard was geboortig van Dendermonde, waar 
hij zeer veel vrienden telde. We nemen ons voor, binnen kort uit
voeriger op de figuur en het oeuvre van de overledene terug te 
komen. 

raymond brulez overleden 
Op 77-jarige leeftijd overleed de Vlaamse schrijver Raymond 

Brulez, fijnzinnig stilist <n vooral bekend om zijn vierdelige mé
moires, waarmee hij de driejaarlijkse staatsprijs voor le t terkunde 
verwierf. Brulez was in de Vlaamse l i teratuur een aparte figuur, 
sterk individualistisch, evenals wijlen Vandevoorde afkomstig 
van het Vlaamse kuststadje Blankenberge. 

gulden boek 
Ter gelegenheid van de Boekenweek reikt de « Vereniging ter 

Bevordering van het Vlaamse Boekwezen » jaarl i jks een « Gul
den Boek » uit — een legpenning in edelmetaal met inscriptie — 
aan een persoon of instelling, niet behorend tot het hoekhedrijf, 
die zich tijdens het voorbije jaar speciaal verdienstelijk heeft 
gemaakt door het nemen van initiatieven ter bevordering van de 
lectuur en de verspreidng van het boek. 

De voorkeur gaat uit naar personen of instellingen die deze 
initiatieven niet beroepshalve of niet binnen het specifieke kader 
va^n hun werking hebben genomen. Bij voorkeur dus stille wer
kers in de achterhoede, maar die juist door hun discreet werk 
minder bekend zijn bij wie het « Gulden Boek » moet toewijzen. 
Wie gevallen mochten bekend zijn van personen of instellingen 
die zich in hierboven bedoelde zin bijzondere verdiensten ver
worven hebben, kan deze ter kennis brengen van de « Vereni-
ging ter bevordering van het Vlaamse Boekwezen », Frankrijk
lei 93, 2000 Antwerpen. 
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persspiegel 
In de doodstille vakantievij-

ver van de Belgische politiek 
werd dan toch nog voor wat 
leven gezorgd. Er was de dikke 
kei van het fusiedokument dat 
er door « een gunstige wind » 
werd ingekeild. De beroering 
deint nog volop na. Er waren 
de karpersprongen van de 
FDF-heersers te Brussel en het 
optreden van boswachter Cap-
puyns hiertegen. Oude snoek 
Houben die naar zijn laatste 
politieke adem kwam happen 
was al een verschijnsel minder 

t aai dan de stervende zwaan. 
n dan waren er nog een aan

tal stekelige baarsjes mt het 
flamingantenkamp. 

gazet van antwerpen 

De FDF-meerderheid in de 
Brusselse agglomeratieraad 
deed bij een reeks benoemin
gen of er geen taalwetten be
staan. Cappuyns, de goedwil
lende machteloze doet zijn 
best, maar de nieuwe grond
wet deugd niet. Wat moet be
wezen worden voor sommige 
hardleerse Vlamingen. 

« Vlamingen die zich thuis-
voelen in een Front des Fran
cophones verdienen die naam 
niet meer. Dat mag nog wel 
eens duidelijk gezegd worden. 
En met deze door het FDF ge
leide raad is geen samenwer
king mogelijk. 

» We moeten wel zorgen dat 
de verkiezingen in 1976 eer
lijk verlopen, zodat deze histo
rische vergissing geen twee
de keer gebeurt. We kijken 
dan ook nog altijd met sparv-
ning uit naar een initiatief van 
het parlement of de regering 
om de kieswetgeving voor de 
agglomeratie te verbeteren. 

» Vervolgens heeft vice-goe-
verneur Cappuyns met zijn 
twee schorsingsbesluiten bewe
zen dat het ambt van vice-goe-
verneur noodzakelijker blijft 
dan ooit. Hij is immers belast 
met het toezicht op de nale
ving van de taalwetten. Tot 
nog toe h'ebben zijn beslissin
gen slechts 'n opschortende (40 
dagen) en geen bindende 
kracht. Met het oog op de ver
dere taalwetsovertredingen van 
de agglomeratieraad zou moe
ten overwogen worden de vice-
goeverneur ook een bindend 
schorsingsrecht te verlenen. 

het volk 

Maar ook op het ministerie 
van Binnenlandse Zaken zitten 
hoge omes die blijkbaar van 
taalwetten of taaistreken wei
nig afweten of willen afweten. 
De opsteller van het fameuze 
fusieplan der gemeenten is in 
dit geval. De verfransings-
adders krioelen hier in het 
gras. 

« De man die Van minister 
Harmegnies opdracht kreeg 
drie jaar geleden, om het plan 
op te stellen, is de directeur-
generaal van de gemeenteza
ken bij Binnenlandse Zaken, 
een zekere h. Costard, die 
tweemaal moest worden be
noemd omdat zijn eerste be
noeming door de Raad van Sta
te werd verbroken. Hij is een 
franssprekende die blijkbaar, 
noch van de taalwetgeving 
noch van het Vlaamse land, 
veel veel kaas heeft gegeten. 
Een voorbeeld : hij stelt voor 
twee Brusselse randgemeenten 
met franstalige faciliteiten 
(Wemmei en St-Genesius-Ro-
de) te versmelten met zuiver 
Vlaamse gemeenten, terwijl op 
de grens van Henegouwen en 
Brabant een kleine gemeente 
met faciliteiten (Bever) zou 
opgeslorpt worden door het 
Vlaamse Heme. Als dat een 
aanduiding moest zijn dat de 
taalfaciliteiten in de betrokken 
gemeenten zullen worden af
geschaft, hebben wij daxir niets 
tegen. We vrezen echter dat 
zulks een wettelijk spektakel 
xou veroorzaken, waaraan dir.-

gen. Costard niet heeft ge
dacht. Het is echter overbodig 
er verder op in te gaan. Er 
komt alleszins niets van dit 
plan in die vorm. Dir.-gen. Cos
tard heeft er met zijn klak 
naar gegooid... ». 

de nieuv/e g ids 

Die samensmeltingsplannen, 
hoe noodzakelijk ook, hangen 
nog hoog in de lucht volgens 
Van Haverbeke. En de stenen 
losgemaakt door deze lawine 
zouden wel eens ministers kun
nen verpletteren als die toch 
zouden willen doorzetten. Maar 
we zien de rode en gele excel
lenties hier minder snel de 
strenge partijtucht opleggen 
aan hun parlementairen dan in 
de kwestie van de anti-Vlaam
se grondwetsherziening. 

« Toch gaat het hier om een 
zeer ernstige hervorming. En 
de regering die er zou in sla
gen inderdaad het aantal van 
onze gemeenten tot een 500-tal 
of liefst tot nog minder te her
leiden zou aan het land een 
onschatbare dienst bewijzen. 

» De vraag blijft of in de 
huidige stand van onze derno-
cratische evolutie een regering 
daartoe nog in staat is Tegen 
het eenvoudige werkdocument 
dat slechts een 7ioodzakelijke 
aanloop is tot consultatie, zal 
reeds uit een overvloedig aan
tal belanghebbende drukkings-
groepen storm worden gelopen. 
En indien onze parlementsle
den — onder wie talrijke be
langstellende burgemeesters en 
schepenen zijn — menen de 
beweging te moeten volgen, ja 
dan heeft ook de huidige re
gering niets meer bereikt dan 
een onwillekeurige slag in het 
water. 

» Dit ware zeer te betreur 
ren. 

» Al blijven wij overtuigd 
dat een eerste-minister en een 
minister van Binnenlandse Za-
die in deze kwestie harde taal 
zou moeten spreken tot het 
parlement en er hun bestaan 
op het spel zouden voor zetten 
aan het land een grote dienst 
zouden bewijzen. » 

la libre belgique 

Wijdde venijnige kommen-
taar aan het memorandum dat 
onze parlementairen Coppie-
ters, Anciaux en Mattheyssens 
aan minister Van Elslande 
overhandigden over een reeks 
brutale overtredingen en ver
volgingen tegen Vlamingen de 
jongste tijd. 

« Bij deze voetstappen van 
de Volksunie bij minister Van 
Elslande moeten toch enkele 
zaken op punt worden gezet. 
De gestemde wens van de au
toriteiten van Vloesberg is ze
ker te betreuren maar het gaat 
hier toch maar over een ge-
isoleerd geval. Men mag hier 
dus niet veralgemenen zoals de 
leiders van de Volksunie het 
doen. Zij zouden trouwens 
« mea culpa » moeten slaan, 
want zij zijn het toch die bij 
betogingen, zo belachelijk als 
ongerechtvaardigd, het vuur 
aan de lont hebben gestoken. 
Moeten wij herinneren aan de 
exploten van straatwerkers 
Nelly Maes en Van Steenkiste, 
zonder de Assyrisch-Chaldei-
sche onderduik'cr Babyion te 
vergeten ». 

de vlaamse oudstrijder 

Ergert zich aan het verwijt 
« taalfanatisme » dat in Het 
Volk gemaakt werd aan het 
adres van de TAK-betogers aan 
de kust. Het blad maakt een 
erelijst in dit verband van 
vroegere en huidige fanatie-
kers, die ongelijk hadden tot 
het nagestreefde verwezenlijkt 
werd. 

« Waf luij hieraan nog toe te 
voegen hebben ? De geschiede
nis is een eeuwig herhalen. Wij 
hebben het al honderd jaar be
leefd, dat van dat fanatisme. 
— Als Cooremans 100 jaar te
rug in het parlement Neder
landse rechtpleging opeiste 
voor de Vlamingen, dan was 
Cooremans een fanatieker. 
— Als Joris de Leeuw vóór 

wereldoorlog 2 als Vlaams piot 
franstalige bevelen weigerde 
in ons leger, dan was die Joris 
de Leeuw voor de « vaderland-
ders » (en er waren er heti, 
wat toen) de taalfanatieker. 
— Als de « drie kraaiende ha
nen » (brave van Cauwelaert, 
Franck, en Kamiel Huysmans) 
vochten voor vervlaamsing van 
de Gentse Universiteit, dan 
waren ook zij gehate taalfana-
tiekers. 
— Als Grammens onwettelijke 
franse taaiborden in Vlaande
ren wegschildert, dan is Flor 
— ook hij — de taalfanatieker. 
— Als weerstander Verbist met 
zijn repressiekruis om amnes
tie bedelt in dit verdomde 
haatdragende België, dan is 
hxj, niet de hajidragers, de 
« onverzoenlijke ». 
— Ais Szondi geli^kberechti-
ging vraagt voor de Vlamingen 
in Brussel, is ook Szondi de 
taalfanatieker. 
— Als burgemeester Soens 
franstalige eedafleggers de 
deur wijst in Strombeek-Be-
ver, dan is Soens ook al een 
taalfanatieker. 
— En als straks de VVB in 
Vilvoorde gaat manifesteren 

voor een brandend « Redt ons 
Vlaams Brabant », dan zullen 
ook zij wel, neem dat van mij 
aan, wel gauw de taalfanatie-
kers zijn. 
— En als VOS samen met alle 
strijdende Vlamingen onver
biddelijk de judassen blijft 
schandvlekken, die in septem
ber e.k. onze Voer zullen gaan 
versjacheren, wel dan zijn wij 
weer eens taalfanatiekers. 

Dat zulk een verwijt een 
« eretitel » wordt, als dat komt 
vanwege een overzijde zonder 
enig breed begrip, nou ja... 
Maar dat voor de TAK de gal 
wordt uitgespuwd vanwege ei
gen Vlaamse mensen, nee, dat 
gaat toch niet ». 

la cité 

En tot slot een woord over 
de houding van onze Belgische 
« deftigen » die van uit hun 
diplomatieke kanselarijen en 
hun wapenfabrieken de ogen 

toeknijpen over hun medever
antwoordelijkheid in de on
menselijke schande van Bu
rundi. 

« Niet-inmenging in de bin
nenlandse aangelegenheden 
machtigt ons niet de samen
werking voort te zetten met de 
uitvoerders van een genocide 
die zich aanmatigen voor eigen 
dienst aan te wenden, volgens 
hun eigen inzichten en doel
stellingen, de hulp welke hun 
door het buitenland wordt ver
strekt. 

« Het is niet meer te dulden 
dat « Belgische » helikopters, 
zoals men zegt, zelfs indien zij 
door Franse vliegeniers wor
den bestuurd, de dood zaaien 
in Burundi. Ook niet dat Bu
rundese soldaten die aan de 
uitroeiingen deelnemen, opge
leid worden door Belgische of
ficieren. Geen *enkele overwe
ging van prestige, diplomatie, 
ook niet beschouwingen uit
gaande van de bescherming 
van Belgische private belangen 
kunnen de compromissen van 
de zijde der Belgische rege
ring rechtvaardigen ». 

wai ter luy ten. 

k.k. - nieuws 
ii.ii|iiiii#][i{iiiji|iigiiiij^ 

Nieuws uit kleinkunstland. Na het (.steeds^weer) ontgoochelende Heist drukke verslagen uit 
de Schuur te Noorderwijk. Willem Vermande re stond er tweemaal voor een entoesiast pu
bliek. Herman Dewit en zijn Kliekske kwamen ook langs en lieten zich voor De Schuur op 
het plaatje vastleggen (zie onze foto). Met paard en al kregen ze in Olen en in Noorder
wijk een ontvangst van jewelste. In Olen kregen ze zelfs op het marktplein een serenade 
te horen en een pot van Keizer Karel. 
De Schuur was ook het podium voor de poppenkast van 't Kliekske en was dat eveneens 
verleden zaterdag voor de schiftingen van de Hoeilaartse talentenjacht die van 22 tot 25 
september doorgaat en waarmee deze goede gemeente haar vijfentwintigste druivenfeest 
viert. 
De Hoeilaartse talentenjacht krijgt als jury-voorzitter Echo-man Jan Van der Straeten. De 
Klemkun-stwagen m Vlaanderen blijft, ondanks alles, toch maar verder rollen en dat vin
den we fijn ! 
Het volksfestival van Anderlecht (op een sprong van onze redaktie) van 8 tot 12 september 
wordt waarschijnlijk weer een groots gedoe. De moeite waard om eens, vooral vanuit het 
Vlaamse binnenland eens een kijkje te komen nemen. Vrijdag 8 september om 20 u. in de 
zaal Erasmus • Troebadoersavond (BRT) met Vermandere, De Buck, en Wannes Vande 
Velde. Om 23 u. opening van een kartoenale. Zaterdag optocht van alle volksfanfares uit de 
Zenne- en Pedevallei. Zondag Kunstmarkt. Maandag 11 september wijkfeesten door de wijk-
komitees georganiseerd en weer een resem Vlaamse « vedetten » van nonkel Bob, de Kadul-
len, 't Kliekske tot De Snaar. Dinsdag is het dan de jaarmarkt zoals ze reeds sinds 's mensen-
geheugenis wordt gehouden. En weer zangers en volksartiesten in de straat. Van de mid
dag tot de nacht doorlopend podium op het Dapperheidsplein. De moeite waard om zien, 
misschien ontmoet u er wel Pier den Drol. Een enorm weekeinde voor de Vlamingen in 
deze Brusselse randgemeente van minister S monet. 
Op 2 september te Dendermonde op het VP-terrein om 15 u. het tweede internationaal 
jazzfestival, met o.a. Memphis Slim (VSA) en de plaatselijke Jeggpap Jazzband. Een jazz-
maraton van 12 u. 
In de Arenbergschouwburg te Antwerpen liggen voor de ingeschrevenen de abonnementen 
op de unieke klein-kunst — en toneel reeks ]972-'73 gereed. 
Even het programma bekijken : Herman Van Veen, Connie Stuart, Mary Dresselhuys en 
Frans Halsema (in de musical « En nu naar Bed »), Seth Gaaikema ; Willeke Alberti en 
Jeroen Krabbé (in het toneelwerk « Twee op de Wip ») ; Neer lands Hoop-cabaret met 
Freek De Jonge en Bram Vermeulen ; het ka baret-gezelschap Ivo De Wijs ; Ton Lensink 
in de thriller « U spreekt met Uw moordenaar » ; Don Quishocking-cabaret, het gezelschap 
van R'.ents Gratama, en ten slotte de jonge Vfaamse kleinkunstenaars Luk Bral en Rik 
Moens met een eigen kabaret-show. 
Deze tien voorstellingen (gespreid in een « wit » en een « geel » abonnement) hebben alle 
plaats in de Arenbergschouwburg (tel. 03.32.11.14 - 03.32.85.23), Het initiatief tot deze pro
gramma's bij Spiraal-teater-produkties te Antwerpen. Keizerstraat 2, Antwerpen - 32.71.18. 
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bevuegingskî Jzer 
ARB. ANTWERPEN 
KALENDER DIENSTBETOON : SEPTEMBER 1972 
ANTWERPEN : 
Maandag 4 september : volksvert. A. De Beul en R. Mattheyssens. 
Maandag H september : sen. H. De Bruyne en A. De Beul. 
Maandag 18 september : volksvert. R. Mattheyssens en A. De Beul. 
Maandag 25 september : sen. H. De Bruyne en A. De Beul. 
Lokaal : VU-sekretariaat, Wetstr. 12, Antwerpen (tel. 36.84.65), 
van 16 tot 20 u. 
WIJNEGEM : 
Maandag 4 september : sen. H. De Bruyne. 
Maandag 18 september : sen. H. De Bruyne. 
Lokaal : « Vleminckhof », Marktplein 8 (tel.53.89.36), van 19 tot 
;0 u. 
KAPELLEN : 
Donderdag 7 september : volksvert. dr. H. Goemans. 
Lokaal : ten huize van dhr. M. Op de Beeck, Wilgenstraat 4 (tel. 
64^15.93), van 20 u. 30 tot 21 u. 30. 
KONTICH : 
Woensdag 13 september : volksvert. R. Mattheyssens. 
Woensdag 27 september : volksvert. R. Mattheyssens. 
Lokaal : « Alcazar », Mechelsesteenweg 22, (tel. 37.13.32), van 19 
tot 20 u. 
MERKSEM : 
Donderdag 21 september : volksvert. dr. H. Goemans. 
Lokaal : « Tijl », Bredabaan 298, (tel. 45.89.76), van 20 u. 30 tot 
XI u .30. 

GEEN « WIJ » 

Heelwat lezers lieten weten 
dat zij op 29 juli, 5 en 12 augus
tus geen « Wij » ontvingen. We
gens de vakantie in de drukke
rij en op de redaktie versche
nen inderdaad op die dagen 
geen « Wij's ». 

aittwerpen 

ANTWERPEN (Arr.) 
MEDEDELING 

De afdelingen die « verruim
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
kretar iaat mede te delen. Even
eens onmiddellijke melding ! 

NATIONALE BETOGING 
Van heden af zet elke afde

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

BRECHT 
Ie ASADO 

VU-openluchtfeest voor klein 
en Groot. Kampvuur - Grill -
morgen zondag 27 aug. vanaf 
11 uur, Gasthof « HANEPAD ». 

Gemakkelijk te bereiken E-
10 afrit Brecht. 

ledere VU-familie is welkom. 

EDEGEM 
HUWELIJK 

Begga Van Opstal en Theo 
Lemmens huwden. Wij wen
sen hun goede vaart. 
BETOGING 15-10 

Edegem zal massaal deelne
men aan de nationale betoging 
te Vilvoorde op 15 oktober. Wij 
doen de verplaatsing met au
tocars. U kan van nu af in
schrijven in gemeenschapscen
t rum « Drie Eiken » of bij 
onze bestuursleden tegen 100 
fr (reis + kenteken). 
MOSSELSOUPER 

Op zaterdag 9 september zet
ten wij het nieuwe werkjaar 
in met een etentje. Het wordt 
ditmaal een heerlijk mossel-
maal. Wie echter deze week-
diertjes niet lust, kan een co
pieus koud gerecht krijgen, in
schrijven tegen 7 per persoon 
(alles inbegrepen) in « Drie 
Eiken » of bij bestuursleden. 

KEGELWEDSTRIJD 
Zodat 3 september is er weer 

c grote » kermis in Edegem. 
Dus verwachten wij alle ver
woede kegelaars weer in « Drie 
Eiken » vanaf 15 uur. Eerste 
prijs : 500 fr. U kan reeds in
schrijven in ons gemeenschaps-
eentrum tegen 10 fr. 

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. 

HOBOKEN 
VLAAIENSLAG 

De afdeling houdt haar jaar
lijkse vlaaier.slag 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. 

MORTSEL 
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. 

NIEL-SCHELLE 
BAL 

Op zaterdag 30 september 
straat, Niel. Aanvang 20 uur. 
danst VU-Niel Familia, Dorps-
Orkest Jan De Wilde. Toe
gangsprijs 40 fr. 
VUJO-FIETSENRALLY 

Op zaterdag 2 september 
richt de Nielse VUJO-afdeling 
een zoektocht in per fiets. We 
beschikken over een gevulde 
prijzentafel : Transistor, foto
apparaat en andere prijzen. 
Vertrek tussen ISuSO en 13u30 
aan het sekretariaat. Antwerp
sestraat 186, Niel. De tocht gaat 
over een afstand van 15 km 
door Niel, Hellegat en Schelle. 
Iedereen mag deelnemen mits 
betalen deelnemingsprijs : 30 
fr voor niet-leden ; 25 fr voor 
VUJO-leden. 

Prijsuireiking met « STUIF 
IN » in de Blauwe Kuip, E. 
Claessenslaan, Niel om 19u30. 
BETOGING VILVOORDE 

Op zondag ligt de VU-Niel 
een bus in naar deze manifes
tatie. Belangstellende wenden 
zich tot de bestuursleden of tot 
het sekretariaat elke vrijdag 
van 19u30 af. 

WIJNEGEM 
HUWELIJK 

Heden zaterdag 19 augustus 
treedt onze toegewijde af de . 
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. 

WILRIJK 

GROENZONE 
Uit een informeel gesprek 

met de betrokken schepen 
mochten wij vernemen dat het 
gemeentebestuur eerlang één 
van onze verkiezingseisen gaat 
inlossen. Toen minister De 
Saeger even vóór (en waar
schijnlijk ten gevolge van) de 
interpellatie van André De 
Beul de forten rond de stad 
ter beschikking stelde van de 
gemeentebesturen, met de be
doeling ze voor het publiek 
open te stellen, heeft 't gemeen
tebestuur de Schelde-Dijlekom-
missie om een bijkomend plan 
voor Fort VII gevraagd. Ten
gevolge hiervan zal het cen
trale gedeelte geklasseerd wor
den als natuurreservaat en de 
buitenkanten als wandelpark. 
In zekere gedeelten van de 
vestingen zal (verder) gevist 
worden. Er wordt ook over een 
spelterrein gesproken, 't Heeft 
lang geduurd, maar de frank 
is dan toch eindelijk gevallen. 
WIJ hadden deze punten (en 
nog aardig wat meer !) al in 
1970 gevraagd voor Fort VI, 
dat intussen half afgetakeld en 
aan het UIA werd overgedra
gen. 

VUJO-WEEKEINDE 
Al wie als politiek geïnte

resseerd jongere nog iets meer 
wil dan achter slogans aanlo
pen, mag Woumen (De Blan-
kaert) 1, 2 en 3 september niet 
missen. Onverwijld inschrijven 
en daarheen, zouden wij zo 
zeggen... 

DE SOLDAAT JOZEF 
Voor al de verstrooiden, on-

aandachtzamen en uit verlof 
terugkerende zonnekloppers : 
hier nogmaal het militair adres 
van KROO Jozef Eggermont : 
1ste Kie. 2de Pel., Centrum 
adm. Dienst, Dossin-Kazerne, 
2800 Mechelen. Wie zendt hem 
een briefje of een interessant 
tijdschrift ? 

BETOGING 
VILVOORDE 
15 OKTOBER 

brabani 

ALSEMBERG 

STICHTINGSBAL 
Op zaterdag 28 oktober 1972 

te 20 u 30 in de zaal « De 
Zwaan », Pastoor Bolsstraat te 
Alsemberg, Privé-Stichtingsbal 
van de afdeling Alsemberg. 
Met Disco-Bar. Ingang 50 fr. 
Kaarten te bekomen door stor
ting op P.R. 15.02 van de N.V. 
Euralbank, Lange Lozannestr. 
220 te 200 Antwerpen voor re
kening nr. 0/2/1159 van Volks
unie Alsemberg, Ingendaellaan 
43 te 1641 Alsemberg. Wij re
kenen, als jonge afdeling, op 
een talrijke opkomst. 

DIENSTBETOON 
Vanaf september 1972 zullen 

de heren Vic Anciaux, volks-
vertegenw. ; Frans Adang, Fe-
deratieschepen Halle en Frank 
Verbiest, voorzitter afdeling 
Beersel zitting houden in de 
herberg « De Zwaan », Pas
toor Bolsstraat te Alsemberg 
en dit iedere eerste dinsdag 
van de maand tussen 20 en 21 
uur. Voor 1972 zullen de zitda-
gen gehouden worden op dins
dagen 5 september, 3 oktober, 
7 november en 5 december. 

Komt ons opzoeken met uw 
problemen ! 

DIEST (Kanton) 

DANSFEEST 

In de bosrijke omgeving van 
het domein « De Vijvers » te 
Averbode 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 ? 

VU-AUTOKARAVAAN 
Dinsdag 15 augustus richtte 

de Volksunieploeg van het 
Kanton Diest een autokaravaan 
in. Niet minder dan veertig 
wagens, getooid met een leeu-
wevlag en beplakt met Volks-
unieaffichen, vertrokken om
streeks 14 uur aan het Berken
hof te Molenstede, om gedu
rende drie uren het kanton te 
doorkruisen. 

De manifestatie stond dit 
jaar in het teken van Federa
lisme en Amnestie. In het raam 
van amnestie, waaraan door de 
VU-Kanton Diest in de komen
de maanden nog meer rucht
baarheid azl gegeven worden, 
namen enkele VU.JO's een 
kruis op de schouder, om alzo, 
gevolgd door de lange sliert 
wagens, de centra binnen te 
trekken van « Scherpenheu-
vel », waar duizenden bede
vaarders getuigen konden zijn 
van deze aktie. 

Rond 17.15 uur kwam de ka
ravaan terug aan het Berken-
ho, voor de slotmeeting. Hier 
dankte kantonnaal gevolmach
tigde Willy Somers de deelne
mers en deed namens de VU-
kanton Diest de belofte, dat 
deze ploeg in de toekomst nog 
meer aktie's zal voeren, dat zij 
alle wantoestanden in het kan
ton zal blijven aanklagen. Hij 
deed een oproep tot alle mili
tanten om steeds waardig en 
kalm te blijven. Sommige te
genstrevers zijn begonnen met 
een intimidatiepolitiek, waar
bij zelfs aanvallen bij duister
nis worden gebruikt. Ondanks 
dat, zullen wij voor niemand 
zwijgen en onze rechtvaardige 
politiek in het belang van de 
mens blijven voeren, zelf een 
vuistslag zal ons hiervan niet 
kunnen weerhouden, aldus 
Willy Somers. 

Hierna stelde volksvertegen
woordiger Willy Kuijpers de 
komende aktie's in het licht en 
deed eveneens een warme op
roep tot algemene deelname 
aan de VVB-betoging van 15 
oktober in Vilvoorde. 

Met een daverende Vlaamse 
Leeuw werd deze geslaagde 
manifestatie besloten. 

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. 

GEBOORTEN 
Het gezin van de gekende 

syndikale werker dh. Vic La-
porte werd gezegend met een 
kindje,peter was Geraard Sie
gers. Onze welgemeende geluk
wensen. 

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. 

^EDER-OVER-HEEMBEEK 
AFDELING HEROPGERICHT 

Onlangs werd de VU te Ne-
der-Over-Heembeek opnieuw 
opgericht. Haar werkter re in 
maakt deel uit van de gemeen
te Brussel. Met de afdelingen 
Brussel en Laken is daarom 
een nauwe samenwerking 
voorzien. 

Op de stichtingsvergadering 
werd Mon Vandyck als voor
zitter verkozen. Partijvoorzit
ter Frans van der Eist, aanwe
zig als lid van de afdeling, 
hield een korte toespraak 
waarin hij wees op de moei
lijke situatie van de Vlamin
gen in Brussel, en de taak die 
de VU in Heembeek heeft te 
verwezenlijken. De geestesstro
ming in Vlaanderen om Brus
sel los te laten onder druk van 
de anti-Vlaamse tendensen in 
de hoofdstad, moet beantwoord 
worden door Vlaamse aanwe
zigheid en politieke mondig
heid in Brussel. 

SCHAARBEEK 
BESTUURSVERGADERING 

Dinsdag 29 augustus om 20 u. 
in lokaal « Het Gastel ». Dagor
de : verkiezingen nieuw be
stuur ; ledenvergadering van 19 
september a.s. ; medewerking 
betoging Vilvoorde 15 oktober 
a.s. ; allerlei. 

ALGEMENE 
LEDENVERGGADERING 

Dinsdag 19 september a.s. om 
20 u. in lokaal « Het Castel », 
Lod. Bertrandlaan. Spreker : 
sen. Bob Maes over nationalis
me 1972. Mededelingen betref
fende het kiezen van een nieuw 
estuur en onze medewerking 
aan de betoging te Vilvoorde 
op 15 oktober a.s. 

ST. KWINTENS-LENNIK 
EN ROOSDAAL 

FEEST 
Op zaterdag 16 september 

1972 te 20 uur, jaarl i jks Zo-
merbal met het orkest : Stan 
Philips. Warme en koude scho
tels. Tombola en inkom : 50 fr. 
Plaats : Frans Luckxstraat 51 
(Hallebaan) Sint-Kwitens-Len-
nik. 

Op zondag 17 september 1972 
vanaf 12 uur : warme en koude 
schotels : vanaf 15 uur : groot
se amusementsnamiddag met 
Jef Burm. (Flogge de Orgel
draaier) en Werkgroep Kaba-
ret Jeugdkr ing Roosdaal ; 
Keurdansgroep Lot o.l.v. J a n 
Bayens. 

Inkom : 50 fr; kinderen 20 fr. 

I N K A 
Tkmheulaabaan 40S • •oroartiotA 

Ta.M.W.TO.00 

vujo solidair met halt 

Na onderzoek van de bezwaren van de drukkingsgroep HALT 
tegen de vestiging te St. Denijs-Westrem van 'n supermarkt , van 
een groothandelsdistributiebedrijf te Eke en van een grootwaren
huis te Kuurne maakte het dagelijks bestuur van de VUJO volgen
de vaststellingen : te St. Denijs-Westrem werd illegaal nl. zonder 
bouwvergunning gebouwd in een residentiële wijk ; voor de drie 
projekten werd gesjacherd met de gewestplannen ten einde de 
vestiging mogelijk te maken ; de middenstanders en de verbrui
kers werden met de steun van de staat en de middenstandsorga
nisaties misleid ; aan het grootkapitaal worden alle mogelijke fa
ciliteiten verleend om via mammoetbedri jven de kleine midden
standers uit te schakelen en door monopolisering de prijzen onge
breideld de hoogte in te jagen. Te Kuurne werden de middenstan
ders misleid met de belofte van 80 huurpanden voor detailhandel, 
maar met een huurpri js van eventjes 42.000 fr. per maand is dit 
voor een kleine middenstander onmogelijk te doen. 

Het dagelijks bestuur van de Volksunie-Jongeren verklaar t 
zich bijgevolg solidair met de Drukkingsgroep HALT en stelt 
zich achter zijn eisen, zijnde : 
— onmiddellijke stopzetting van de bouw van de vestigingen t e 
Eke en te Kuurne ; 
— onmiddellijke afbraak van GB-Sl-Denijs-Westrem ; 
— instelling van een parlementaire onderzoekskommissie die tot 
taak moet hebben de schuldigen in deze korruptie-op-grote-schaal 
te ontmaskeren ; 
— faciliteiten voor de kleine middenstanders (o.a. gelijkschake
ling van de elektriciteitstarieven voor professioneel gebruik met 
de tarieven voor huishoudelijk gebruik, en de andere eisen vervat 
in de besluiten van de Programmadag vóór de Zelfstandigen, op 
7 mei 1972 door de Volksunie georganiseerd) om hen te bescher
men tegen de wurgende greep van de grote distributiebedrijven. 

Hugo Coveliers, Luk De Rammelaere, 
Rik Hoomaert , Dirk Van Leuven. 
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oost-vlaanderen 

AALST (Arr.) 
VERGADERING 
ARR. RAAD 

Volgende vergadering van de 
arr. raad heeft plaats op zat. 2 
september e.k. te 14u in het 
lokaal « De Vriendschap », 
Kerkstraat 9, te Aalst. Belang
rijke dagorde. Iedereen rekent 
het zich tot plicht aanwezig 
te zijn. 
FUZIES VAN GEMEENTEN 

Naar aanleiding van het fu-
Éeplan van Binnenlandse Za
ken heeft 't arr. Centrum voor 
Studie en Dokumentatie een 
« Informatieve nota » opge
steld. Alle verkozenen van het 
arrondissement hebben een ek-
semplaar ontvangen. Voor de 
bestuursleden werden eksem-
plaren aan de afdelingssekreta-
ris gestuurd. 

GENT 
VU-LEVEN 

Tijdens deze politiek-stille 
zomermaanden heeft de afde
ling toch aan de leden ge
dacht : op zaterdag 12 en 19 
augustus trokken een aantal 
slagvaardigen op visvangt. De 
Westerschelde leverde de no
dige kilo's witvis, zodat het vis-
festijn van heden 27 augustus 
te Vurste voor alle leden een 
smakelijke gebeurtenis zal 
worden. 

Tijdens de gebuurtefeesten, 
ingericht door de Koninklijke 
dekenij Heirnis, (Karper-Snoek-
Forelstraat en omgeving) wap
perden er niet minder dan der
tig leeuwenvlaggen ! (echte, 
met zwarte tong en klauwen). 
De Vlaamse aanwezigheid in 
deze volksbuurt aan de Vlaam
se kaai werd door het optreden 
van de « Jagerskapel » en de 
Volksdansgroep « Dulle Griet » 
extra in reliëf gezet. Een aantal 
Vlaamsgezinde handelaars al
daar komt alle eer toe van de
ze reeks verheugende initiatie
ven. Daar roert entwat in onze 
stad ! 

HEUSDEN 
NAAR VILVOORDE 

Op dit ogenblik is de eerste 
bestuursvergadering van het 
nieuwe seizoen 1972-73 voor 
Volksunie Heusden achter de 
rug. Volksunie Heusden is 
vast besloten zich zeer aktief 
in te spannen voor de nationa
le betoging te Vilvoorde op 
zondag 1 oktober. 

Te Heusden zelf is 'n plaat
selijk 15 oktober-komitee op
gericht, dat onder de bescher
ming staat van de Vlaamse 
Volksbeweging. Personen, ge
lijk van welke politieke of fi-
lisofische strekking die tot het 
bestuur van dit aktiekomitee 
wensen toe te treden, stellen 
zich in verbinding met ge
meenteraadslid Koen Van Mee-
nen (tel : 52.73.88) of met Ro
ger Van Brussel (Zondernaam-
straat 16, te Heusden). Verdere 
gegeven volgen. 

MEETJESLAND 
OP STAP 

Alle Meetjeslandse VU-ers 
stappen 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. Start 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 
uit het hele arrondissement. 
Wandelen maakt je gezond ! 

WETTEREN 
SOC. DIENSTBETOON 

Walter Braeckman, voorzitter 
der COO, houdt zitting iede
re 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 
Wetteren. Iedereen is welkom. 
Discretie en uiteraard geen 
verplichtingen. 

ZANDBEBGEN-GRIMMINGE 
VU-BAL 

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

west-ylaahderen 

BRUGGE (Stad) 
GEMEENTERAAD 

VU-raadslid Théonile Demo-
nie nam om persoonlijke rede
nen ontslag als VU-gemeente-
raadslid. Hij wordt opgevolgd 
door Arnoud Van Hautteghem, 
kandidaat namens de VUJO tij . 
dens de jongste gemeenteraads
verkiezingen. 

De heer Demonie maakte 
zich o.m. zeer verdienstelijk 
als eerste schepen van St. An-
dries, waar voor de samenvoe
ging met Brugge kamerlid Piet 
Leys burgermeester was. We 
danken de heer Demonie voor 
zijn steeds onbaatzuchtge en 
bekwame inzet voor de zaak 
van de VU en de gemeenschap. 

De heer Van Houtteghem was 
jarenlang de dinamische en be
kwame arr. sekr. voor de VU 
arr. Brugge. We feliciteren hem 
van harte bij zijn aanstelling 
tot gemeenteraadslid, in hem 
wint de VU-raadsfraktie een 
bekwaam lid bij. 

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. 

DIKSMUroE 
HUWELIJK 

Op 19 juli trad Trees Lari-
don (zuster van Gaby, Jef en 
Daniël) in het huwelijk met 
de heer Willy Maes : van harte 
te gefeliciteerd.^ Jammer ge
noeg verlaten zij ons voor Me-
chelen. 
GEBOORTE 

Op 26 juli kwam de kleine 
Tom bij Jan Joseph en Liliane 
Gardin : proficiat aan de ge
lukkige ouders, en natuurlijk 
ook aan de fiere grootvader, 
die onze afdelingsvoorzitter is. 

ETTELGEM 
BESTUURSVERKIEZING 

Deze werd vastgesteld op 9 
september aanstaande. De sta
tutaire oproepingsbrieven wer
den verzonden : iedereen kan 
kandidaat zijn : man of vrouw, 
jong of oud. 

HOUTHULST 
GEBOORTE 

Bij Norbert Bracquez en Gi-
nette Beauprez werd een doch
tertje Heidi geboren. Aan ou
ders en kind van harte onze 
gelukwensen. 

KORTRIJK (Arr.) 
ARR. RAAD 

Zaterdag 2 september komt 
de Arr. Raad bijeen ; de leden 
worden allen op post verwacht 
voor een nieuwe start van een 
suksesvol jaar. 

KORTRIJK 
BAL 

Zaterdag 30 september a.s. 
om 20 u : Volksunie-afdelings
bal in Shok-Bar, Kortrijkse-
steenweg 278 te Harelbeke. 

Het wordt een reuze-avond ! 
Iedereen wordt samen met 
vrienden en kennissen harte
lijk uitgenodigd. 

Toegangsprijs 50 r. Kaarten 
te bekomen bij de bestuurs
leden en in de afdelingsloka
len. 

NIEUWPOORT 
VERKIEZINGEN 

De brieven voor de kandi
daatstelling voor ons afdelings
bestuur zijn nu allemaal ver
zonden. Wij dringen langs deze 
weg nogmaals aan om U aan 
te zetten in grote getale uw 
kandidatuur in te dienen : we 
hebben een sterk nieuw be
stuur nodig. 
KOO 

In vervanging van E. Van-
debussche (verhuisd) werd on
ze simpathieke vriend Karel 
Theunynck nu opgenomen in 
de kommmissie van Openbare 
Onderstand. We wensen hem 
veel geluk en veel werklust. 

OUDENBURG 
BESTUUR 

Ons bestuur, dat sedert de 
afscheiding van Ettelgem ei
genlijk nooit meer helemaal 
goed gewerkt heet vraagt nieu
we personen ! Aan alle leden 
werd een oproep gezonden : 
de verkiezing gaat door in ca
fé «Moderne» op 1 september. 

LO 
BESTUUR 

De herverkiezing van ons 
bestuur werd vastgesteld op 
zondag 17 september a.s. Ook 
wij hebben nieuwe krachten 
nodig om onze afdeling verder 
uit te bouwen. Aan alle leden 
wordt een oproepingsbrief ge
zonden ! Help mee. 

OOSTENDE-VEURNB. 
DIKSMUIOE (Arr.) 
KOLPORTAGE 

De derde arr. kolportage gaat 
door in de stad Diksmuide en 
omgeving, en wel op zondag 
24 september. Deze kolportage 
zal weer massaal gehouden 
worden met medewerking van 
alle afdelingen en mandataris
sen. 
ZIEKENFONDS 

Wij vragen aan alle afdelin
gen tegen 15 september ten 
laatste nog een flinke duw te 
geven aan de « West » ! De 
afdelingen die hieraan nog 
niets gedaan hebben zouden 
eindelijk eens mogen wakker 
worden ! 

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-

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

011/64374. 
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 Jan 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 : caïé Cambïinus, 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 Jan Plas, Kollegelaan 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 : Frituur 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 Albertlaan 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 Hollebeke, Kielenstr. 48, Tongeren, tel. 012/32524 : 
ledere woensdag van 17 tot 19 u. aan huis. 

lenen aan de W B , en zo nodig 
zelf het initiatief te nemen, om 
een bus in te leggen. 

OOSTENDE 
SPEELPLEIN 

Op 19 oogst ging de zgn. 
open-deur-dag door in het ste
delijk speelplein. Zoals bekend 
wordt dit steeds meer een rode 
burcht, waar de slippedragers 
van de rode schepen Fons het 
voor het zeggen hebben. Type
rend is dat waar de stedelijke 
bevlaggingsdienst steeds zorgt 
dat er overal leeuwevlaggen 
staan, er juist daar geen enke
le hing. Op de bemerking van 
Miei Vansteenkiste wist Lari-
don alleen te vertellen dat het 
vergeten was, en de rode sche
pen Dumarey vroeg zich zelfs 
af waarom « die beest » daar 
moest hangen. Laridon gaf zich 
zelf een deel komplimenten 
over de vele verbeteringen... 
Nochtans had hij maar uitge
voerd hetgeen ons raadslid 
Jaak Vandemeulebroucke vo
rig jaar reeds in een beroemde 
interpellatie geëist had. 
AMNESTIE 

Op 20 oogst wandelden Miei 
Vansteenkiste en Roger Lau-
wers weer met amnestiekrui-
sen over de zeedijk en in be
paalde straten van de overvol
le stad. Waar Verbist vorig jaar 
geverbaliseerd werd, liepen nu 
reeds twee agenten met hen 
mede... ! 

limburg 

ALKEN 
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, kolporta
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 admirtistratieve 
maatregelen te nemen. ledere 
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. 

MEDEGEDEELD 
RECHTZETTING 
KALKEN ^ . ^^ 

Per vfergissing is net bericnt 
over het Kalkense Groen' 
weekend in onze Bewegings' 
wijzer gesukkeld. Het hoorde 
echter thuis onder de rubriek 
Medegedeeld. Het Groen-week-
einde was een organisatie van 
het pluralistische Natuurbc-
schermingsk omitete. 
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AANBEVOLEN 
HUIZEN 

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

DRANKHUIS BEIAARD 
VLAAMSE GEZELLIGHEID 

Trefpunt van de Vlamingen 
•— Stemmige muziek — 

Mevrouw LAURENT DELEU 

Kortriik$estraat 3 - MENEN 

MARC UYTDEWILCEN 
Wouter Haecklaan 6 en 7 - Deurne 

Tel. 21.66.99 - 21.66.90 
UW KLEUREN T.V. TECHNICUS 

Koop bi j ons in ver t rouwen 

"DE PRIJSBREKER" 
van het goede meubel 

Groenstraat 84 . Antv/erpen 
bi j Carnotstraat en Turnhoutsebaan 

Keizerstraat (Markt - Ternat) 

Boekhandel T I ; L 
leuvensestraat 58, 1800 VILVOORDE 

TEL. (02) 51.03.86 

ALLE GROTE UITGAVEN 

en ook .. alle kleine. 

VOOR UW VERBLIJF A A N ZEE ! 

De Ideale oplossing b i j : 

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

8458 OOSTDUINKERKE 

— PROSPEKTUS OP AANVRAAG — 
Verhur ing - Verkoop van vil las 
Appartementen - Bouwgronden 

ZAKENKANTOOR 

DE REUSE E.F. 
Bredeweg 55 - 1780 Teralfene 

Tel (053)66.235 

BEZOEK 
CASTHOF LINDENHOVE 

LAUWEREYS - DE BRUYN 

Koud en warm buf fet 
Gezell ige vlaamse sfeer 

wekel i jkse rustdag .- woensdag 
Bellestraat 49 . HEKELGEM 

Tel. (053)687.40 

STANDING 
2 X kopen 1 x betalen 

(5.000 in stock) 
Voorbeeld : kostuum kopen, 

EEN GRATIS 
Dendermondse steenweg 276 

AALST 

Leder en kunst lederwaren 
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 

Bondqenotenlaan 171 
Tel. 016/347.94 

Voor West-Vlaanderen 
DE MEYER Walter 

Bruggestraat 136, Zwevezele 
Tel. 051/612.84 

|an PAUWELS-DE BRAUWER 
RESTAURANT 

. HET PALINGHUIS » a /d Schelde 

Het huis met famil ietradi t ie 

Brugstraat 10 - 9328 Schoonaarde 
Tel. 052/43246 

vvek. rustdag: vr i |d 15u. tot zat, 15u 

C O R T H A L S 

« U W K O F F I E H U I S » 

K a M e s t r a a t 2 0 - 9 3 0 0 A A L S T 

T d . 0 5 3 / 2 4 4 . 8 0 

« H O M E » 

Eigentijdse WONINGINRICHTING 
KUNSTNIJVERHEID 
HUWELIJKSLIJSTEN 

Rijschoolstraat 45 B St. Truiden 
Tel. 011/74196 

Meubelen VERBEKEN 
Caudenberg 8, 1790 Hekelgem 

tel . 053/67190 
MODERNE EN STIJLMEUBELEN 

KEUKENINRICHTINGEN 
Vert rouwel i jk adres 

ERKEND VERDELER keukens ALNO 
en SIE MATIC 

H. PELEMAN - MARCKX 
Van den Npstelei 16 - Antv.erpep 

Tel 39 19 27 

TV - RADIO 
ALLE ELEKTRISCHE TOESTEllEN 

HERSTELLINGEN A A N HUIS 

TV PELMAR 61 scherm 
12.500 fr i.p.v. 18.950 fr. 

Ande'-e merl 'en grootste kor t 'ng 
T.V. VANAF 9 000 F 

VOOR COMFORT IN HUIS... 
VAN DER CRUYS 

Badkamers - Keukens 
Sanitair 

Kerkstraat 46 St. Kafharina-Lombeek 
Tel 02 52 29.15 

Hotel-Pension BREUGHEL 
Smet de Nayerlaan 141, 

Blankenberge, - Tel. 050/41637 

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

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 

HANDELAARS i 
BALLONS MET UW NAAM 

SUCCESRECLAME 
Tijdeli jk gratis opblaastoestel 

PRUS S IA lEN •" 

V.D. BROECK 
Polderstraat 30 HAMME 

Tel 052/479.24 
Ideaal b i | brader i i , handelsbeurs, 

w inke looen ing 

PUBLI SKY 
lUchfreklame 

7 vl iegtuigen in dienst 
Luchthaven 1200 DEURNE 

Laat uw huis bouwen door een 
Vlaamse f irma met Vlaamse mensen. 

Bungalow's en vil la's vanaf 
650 000 F architektkosten inbegr. 

Tel. 016/657.29 of schri j f : 

EMIEL VAN DEN EYNDE 
Buurtspoorweglaan 16 
3080 STEENOKKERZEEL 

Vlaamse, gothische sti j lschouw ? 
of sierschouw naar eigen keus, 
in volslagen artisanaatswerk I 

d a n d u s 
Boomsesteenweg 890 - 2610 Wi l r i jk 
Tel. 87.51.07 - 87.51.54 ook na 19u 

Natuursfeenbedri j f - Kunstdekor 
Abonnees « WIJ » 8 % kort ing 

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. 52.89.38 

BURCHT 
Kruibeekse stwg. 32, TEL, 52.74.72 
Vloerbekledingen, tapif ten, papier, 

fo lderdeuren, louverdrape, 
luxaf lex, schi lderwerken. 

VU-leden en « Wi j «-lezers 10 °7r 
verminder ing 

Kasterlee 
ft BREUGHELHOF » 

VLAAMSE GEZELLIGHEID 
BROODJES 

CAFE - PANNEKOEKEN 

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

te verkopen ? 
UW AGENTSCHAP 

WEST LITTORAL 
Leopold U-laan 212 - Oostduinkerke 

Tel. (058)526.29 

N A T I O N A L E LOTERIJ 
17de TRANCHE 

HOOG L o r 

TIEN MILJOEN 

Trekking op 4 september 

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

82.40e LOTEN VOOR EEN TOTAAL VAN 7 2 M I L J O E N 

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

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

— R 125 
1) Jonge dame - lager middel
baar onderwijs + avondschool 
boekhouden - zoekt passende 
betrekking in het Antwerpse. 
2) Doktersassistent met erva
ring zoekt betrekking bij huis
arts, specialist of kliniek. 
Voor 1 en 2 schrijven : senator 
Jorissen, Louisastraat 31 - Me-
chelen. — R 126 

DOSFELINSTITUUT - Tribu
nestraat 14 - 1000 Brussel, zoekt 
bekwame Nederlandstalige se-
cretaresse-steno-dactylo, niveau 
A6 A2, die eveneens bereid is 
algemeen kantoorwerk te doen. 
Belangstellenden gelieven tele
fonisch contact te nemen op het 
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 « Westhoek » 
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 het 
diploma van landbouwkundig 
ingenieur, richting boerderij 
aan het Instituut 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, Charlottelaan 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 

Gediplomeerde in informatiek, 
met buitenlandse ervaring, zeer 
ernstig element, zoekt betrek
king, liefst centrum van het 
land. Contact via sen. M. Van 
Haegendoren, Guido Gezelle-
laan 63. 3030 Heverlee (tel. 016/ 
245.45). _ R 132 

Lerares vraagt huishoudster ; 
half time, 1 schoolgaand kind, 
modern appartement Jette. In
licht. : De Berlangeer. Tel. : 
28.34.80. _ R 130 

ONS KRUISWOORDRAADSEL 
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opgave nr 2 7 vertikaal 

hor izontaa i : 

1) Brussel - Oud werktuig. — 2) Mon-
neliike helft 'jan befaamd kleinkunst-
duo - Roerei - Voertuig - Bijzonder 
lager onderwijs. — 3) Anagram van 
ARE - Onderricht - Europeaan - Ex-
stiar. — 4) Gemeente in Oost-Vlaan-
deren - Zweedse longensnaam - Franse 
stoking - Bakmensel. — 5) Geheim
schriftsleutel - Muzieknoot - Vurige 
- 6) Dubbele medeklinker - Soort 
hert - Spaanse voetbalklub - Tele
graaf restant - Nummer. — 7) Onge
luk - Miniatuurstad in Nederland. — 
8) Rijks-universiteit - Dubbele klin
ker - Boom. — 9) Rijnlands vokan-
tieoord - Nederlands oudste universi
teitsstad. — 10) Frans floud - Jaar -
Voegwoord. — 11) Befaamd ontdek
kingsreiziger - Loot - Sein. — 12) 
Kasteel in Aartselaar - Hetzelföe -
Onmeetbaar getal. — 13) Grieks ei
land in de Middellandse zee - Daar 
- Anagram van NEK - Aanwijzend 
voornaamwoord. — 14) Dubbele me
deklinker - Anagram vop ELF - Pas 
- Roem. — 15) Verkeerd' - Deel van 
een baan - Toekomstige pluimen. — 
16) Boom - Muziekinstrument - Mast 
- Selenium. — 17) Koor - Twee klin
kers - Vuurspuwende berg - Anagram 
van EKE. — 18) Denkbeeld - Chinese 
lenotemaat - Kultuurindiaon - Engelse 
inkt. — 19) Huivering . Arabische 
staat - Vruchtbare plek in de woes
tijn. — 20) Vogel - Insekt 

1) Provincie van Breugel - Dode tijd 
voor joernalisten. — 2) Stuur - Ro
meinse keizer - Elk, ieder - Inzet -
Ziins inziens. — 3) Bergketen in 
Rusland - Revolver (Engels) - Nar -
Uitheemse vogel. — 4) Lengtemaat -
Muzieknoot - Ierland - Loot. — 5) 
Oningewijden - Duits expressionnistlsch 
schilder - Venetiè van het Noorden of 
<c Babylonié > in Vlaanderen. — 6) 
Autochtone inwoners van Zuid-Afrika 
- Zeer mager. — 7) Duitse badplaats 
in het Taunusgebergte - Etter - Drie 
klinkers - Aan Elza. — 8) Frans lid
woord - Spijt - Nederland - Namelijk 
- Bordes - Paradijs - Fries water -
Persoonlijk voornaamwoord - Rus
sische jongensnaam. — 10) Dubbele 
klinker - Gissen - Kippenprodukt -
Muzieknoot - Effen — 11) Stijgbeugel 
- Plant. — 12) Nummer - Eeniang 
dier - Elk, ieder - Landbouwwerktuia-
- 13) Item - Europese Vriihondelsge-
meenschap - Omgekeerd nummer -
Voorzetsel - Bioscoop. — 14) Nummer 
- Italiaanse komponist - Waterdiar -
Als het bier in de man is, is de wijs
heid erin. — 15) Dichterbij - Vrucht 
van de eik - Algemene Centrale de» 
Openbare Diensten. — 16) Eminentie -
Vérstrekkend - Vlegel, bengel. — 17) 
Loflied - Eerstkomend - Lidwoord -
Selenium, — 18) Noors toneelschrijver 
en dichter - Dat willen wij in de" plaats 
^an woorden - God (Lat.) . Stad in 
Zuid-Rusland. — 19) Lengtemaat -
Vulkaan - Voegwoord - Weerman -
Voegwoord — 20) Vaartuig - Vochtla 
beroep. 

INSTITUUT P. VERMEIR 
AALST : Dirk Martansjfraa» 48 

KORTRIJK : Gont»esteenweg 37 

DENDERMONDE : De Bruynlaan 1-3 

ROESELARE : H. Consciencesfraat 46 

Tel. (053)205.16 
Tel. (056)120.61 
Tel. (052)215.14 

BESTUURSSEKRETARIAAT 
STENO-DAKTILO 

Geen algemene vakken 
KINDERBIJSLAG 

Geen aanvangsdiploma 
PLAATSINGSDIENST 

Gevraagd voor de Gentse ora-
geving : jonge mannelijke 
krachten voor volgende fuuk-
ties : een administratief-cora-
mercieel bediende (A2 of Al 
handel en sekretariaat) ; een 
magazijnier ; een technicus 

(A3) voor klantenservice ; een 
computer-operator. Kandidaten 
nemen kontakt op met volks
vert. E. De Facq, tel, 09/22.64.2S 
of schriftelijk (Domentstr % 
Essene of Europalaan 11, sC 
Denijs-Westrem). — R131 
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ONZE EENDAGSREIZEN P E R V L I E G T UIG 
Caravelle Sobelair 

LOURDES, ^P/̂ '̂̂ ^̂ ^̂ r̂ cn* 
Reissom : 2.250 fr. 

VENETIË, op 21 oktober. 
Reissom : 2.480 fr. 

WENEN, op 14 oktober. 
Reissom : 2.290 fr. 
(sfadsbezoek 2 uur inbegrepen) 

PROGRAMMA'S OP VERZOEK 

2000 ANTWERPEN - ST-JACOBSMARKT 45-47 — TEL. (03)31.09.95 
9300 Aalsl, Kerkstraat 12 - Tel. (053)717.27 — 8000 Brugge, Wotlestraat 28 • Tel. (050)364.43 — 1000 Brussel, Em. Jacqmainlaan 126 -
Tel. (02)18.55.55 - 17.83.61 — 3600 Genk, Stationsstraat 51 - Tel. (011)563.10 — 9000 Gent, Kalandenberg 7 - Tel. (09)23.60.21 — 
3500 Hasselt, Demerstraat 60-62 - Tel. (011)235.70 — 8500 Kortrijk, St-Jorisstraat 33 - Tel. (056)235.15 — 3000 Leuven, Bondgenotenlaan 102, 
Tel. (016)267.20 — 2800 Mechelen, O.L. Vrouwstraaf 34 - Tel. (015)420.09 — 8400 Oostende, Kerkstraat 14 • Tel. (059)783.61 — 8800 Roe-
selare, Sf-Michielssiraaf 7 - Tel. (051)223.63 — 2700 St-Nik|aas, Stationsstraat 18 - Tel (03)76.38 95 — 2300 Turnhout, Herentalsestraa) 3 • 
Tel. (014)428.40 — 1800 Vilvoorde. Heldenplein 22 Tel (02)51 17 15 

Ook alle inlichtingen bij de plaatselijke vertegenwoordigers 

öf^etrr-CTENciLWERK-poröKoiHj 
I N K A 

TUmtioutaebaan 40S - Borgertiout 
TBL. 01.3B.T0.00 

H O U T W O R M ? 
Behandaünfl v«n dakwerken tegen ale houl-
kwaktea TWmnO JAAR WAARBORO. 
Dok. op aanvraaa Qrats bestek In gens he( 
l«n<tP.VBA.INDUSTOADE. Vanderajpenefc 
12, Wemmei p q - Tel 02/7950.oa 

• • Vlamingen, 
1 ^ 1 vraag GRATIS ADVIES 
^ 4 ^ voor OW hypofheek-
^ • ^ leningen ( I e en 2e r.) 

en uw bouwgrondkredieten 

aan de 
HYPOTHEEKMAATSCHAPPIJ 

UNiTAS n.v. 
neem kontakt met ons I 

Kortrijkse Steenweg 304 
9000 GENT - Tel. 09/22.88.33 

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

ALSOF U ZE ZELF UITPERSTE 

* ^ ^ . a \ i ^ ^ «ANANASSAP 

.̂ ^ \̂v^^^ '̂ MAID 
100 % ZUtVER EN NATUURLIJK I 

Alleeninvoer voor België en Luxemburg: 

GEVO p.v.b.a. 
ChurchiUlaan 106 
2120 SCHOTEN 
Tel.: (03)58.74.33 

.f 
ONZE SCHOOL ? 

ERASMUS 
NATUURLIJK ! 
Pluralisfisch, volksnationaai 
onderwijs ! ^ „ ^ 
Talen - boekhouding - steno - daktylo r 
sekretariaat - journalistiek - etalage ^ 
verkoop - hostessen - mannequins 
wegcode - rijlessen (door de Staat er-
l<end) ^ 

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

Dries BOGAERT 
Algemeen Direkteur ^an de 

ERASMUSSCHOLEN 

(Olb) 173.68 
(016)224.85 
(053)284.55 
(050)372.75 
(011)237.12 
(056)159.18 

Tel. (03)33.60.58 en 30.01.80 

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

NINOVE 
Beverstraat 24-26 
Tel. (054) 331.05 

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

Tel. (053) 240.60 

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

en waskussens • kinderkleding. 

SPORTARTIKELEN : allerlei - turnkledij - rulterultrustingen . plng-
oong tafels - badkleding en alle foebehoorten - rol- en Ijsschaatsen -

kampingartlkelen - turngerel. 

SPEELGOED : uitgebreide keu» In merkartikelen : autobanen - elektr 
treinen der beste merkon - auto's - go-carts - traktoren - poppen -
poppenwagens en -wiegjes - burelen - lessenaars - borden - fiets
jes - alle gezelschapsspelen - alle soorten mekanleken - schooltas

sen . borden - tuinmeubelen - tuinschommels. 

— ZEER VOORDELIGE PRIJZEN — 

y^ meester 
V^ kleermaker 

f VERMEESCH ^ J 

STEENHOUWEHSVÏST 5 2 
ANTWERPEN 
Tel 31.35.83 

UW 

zo'VEEL BETER 

VEHMINDERING VOOR ; 
VU LEDEN. 

' o 
1^ 
3-
4-
5-
6-
7-
8-
9-
lO-l 
11-1 
Ï 2 # 
13^ 

i b * 
16-j 

19« 

Brouwerij 
MOORTGAT 

BREENDONK 
tel. (03) 86.71.21 
voor AL Uw bieren 

en Limonades 
• 

Bijhuizen : Cogelt Osylel 73 
2600 Berchem-Antwerpen 

Tel. (03) 36.10.11 
Gent 

tel. (09) 22.45.62 
Deheegher Jan 

Ledeganckstraat 19 

WALTER ROLAND 

A mMifMiJ4«a 
uaMntAAT H MrrwwnMH 

(Let op bet huienummer Q 

ALLK OLAZBN 
ALLJ MONTURCN 

'Veor bnM-ran A U>J ' l« V> l i M i H 

AUTOBANDEN 
A 
R 
P 
A 

Tel. 053/22063 

montages, herstellingen 
wieluitlijning m. garantie 

wielbalans m. garantie 

W. De KetelbuHer 
Osbroekstraat 47 

AALST 

Groepen 

en 

maatschappijen 

voor U 

bedacht 

allerhande I I I 

Speciaal 

IEDER DORTMUNDER 
THIER BRAU HOF 

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

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

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

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

beter dan In Duitsland. 
LEUVEN : Tervuursevest 60. Tel. 016/287.72 - 1500 plaatsen. 
ANTWERPEN : Groenpl. 33 T. J3'31.20.37 - mooiste zaal van de 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 /22853 - 1.000 plaatsen. 
HULSTE (Kortrijk) : Brugsesteenw. 1. Tel. 056/715.36 - 2.400 plaatsen 
KONTICH : Mechelsesteenweg - 2.400 plaatsen - Tel. 03 53.09.32 
TORHOUT : Stwg Torhout-LIchtervelde - 2.000 • I. - Tel. 051 '72.822 
DRONGEN : Autoweg Brussel-Oostende • Tel. 09 26.74.32 
SINT-TRUIDEN : Spaansebrugstraat : Tel. 011 736.30 
KESSENICH : Venio Steenweg - Tel. 011/619.71 
KNOKKE : Steenweg Knokke-Maldegem-Moerkerke - Tel. 050/502.96 

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

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

VOOR EEN BETER GEBOUW OP EEN BETERE GROND 

ALGEMEEN BOUWBEDRIJF KUNNEN n.y. 

600 ARBEIDERS : 1001 MOGELIJKHEDEN 
ANTWERPEN 

Meir, 18 

tel. 03/31.78.20(51.) 

GENT 

Onderbergen, 43 
tel. 09/25.19.23 

09/25.94.69 

GENK 

Winterslagstraat, 22 
tel. 011/544.42 

LEUVEN 

Brusselsestraat, 33 

tel. 016/337.35 
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olimpische weetjes (5) 
In 1940 moesten de spelen normaal doorg^aan in Tokio. Wegens de 
oorlog tussen China en Japan werden ze aanvankelijk verplaatst 
naar Helsinki, maar toen in 1939 de tweede wereldoorloff losbarst
te moesten ze vanzelfsprekend afgelast worden. Ook in 1944 gin
gen ze dus niet door. 

• • • 
Met de traditie werd opnieuw aangeknoopt in 1948. Londen kwam 
de eer te beurt de eerste na-oorlogse spelen te organiseren. Lon
den ging daarbij door als een soort simbool van «leed en vrijheid». 
,Van deze spelen herinneren wij ons dat Reiff 'n gouden medaille 
wron, en dat Etienne Gailly, na de maraton, als eerste het stadion 
binnenliep — of strompelde — en dan nog zo'n inzinking kreeg 
dat hij nog door twee tegenstrevers voorbij werd gestoken. 

• • • 
Vanaf 1952, in Helsinki, deden de Russen mee. Zij veroverden een 
heleboel medailles, maar de show werd gestolen door het echtpaar 
Zatopek dat vier gouden medailles won (hij drie, zij één). En 
André Noyelle won goud door een Anquetil te kloppen. 

• • • 
Op de spelen van 1956 te Melbourne ligt de donkere schaduw van 
de gebeurtenissen in Hongarije (Russische inval). Verschillende 
landen, waaronder Nederland, weigerden aan de spelen deel te 
nemen samen met de Russen. 

• • • 
Rome '60 waren zowat de spelen van de televisie. Voor het eerst 
werden immers overal uitgebreide reportages van de spelen uitge
zonden. De man die niet kon geklopt worden, Roger Moens, speel
de het toch klaar zich te laten verrassen door Peter Snell, en bij 
de dames bewees Wilma Rudolph, hoewel de slogan toen nog niet 
was uitgevonden, dat « black is beautiful », en sterk bovendien, 
want zij won driemaal goud. 

• • • 
Met een kwart-eeuw vertraging kwam in 1964 dan toch Tokio aan 
de beurt. België won goud met Sercu en Roelants en de Japanners 
speelden het klaar zich in eigen huis te laten afdrogen in hun 
nationale sport, judo, door Anton Geesink. 

• • • 
De spelen van 1968 te Mexiko gingen door op een hoogte van meer 
dan 2000 meter. Meer dan ooit werd de wetenschap onder de arm 
genomen om middelen te zoeken tegen de nadelige invloeden van 
die grote hoogte. De wetenschap heeft haar taak naar behoren 
volbracht. 

• • • 
De laatste spelen waren niet enkele die van de wetenschap. Het 
waren ook die van de kontestatie. In de eerste plaats vanwege de 
studenten, in '68 in Mexiko even aktief als in de rest van de we
reld. 

• • • 
Opdat de spelen van broederlijkheid en vrede in peis en vrede een 
aanvang zouden kunnen nemen, werden bij een manifestatie op 
het plein der Drie Kuituren rap 'n honderdtal (juiste getal onbe
kend) studenten doodgeschoten, en trok men zich geen snars aan 
van de mars der moeders. 

• • • 
Kontestatie ook vanwege de zwarten. Dè overwinnaars van deze 
spelen (op een paar na wonnen zij alle atletieknummers) lieten 
niet na op allerlei manieren hun eensgezindheid te betuigen met 
hun broeders in de strijd voor de ontvoogding van de zwarte 
mens. 

• • • 
Geen goud voor België. Wel tweemaal zilver. Eens voor de velo-
rijders en eens voor de simpatieke reus Serge Reding. 

• • • 
Met de spelen van Mexiko werden alle rekords verbroken voor 
wat betreft aantal deelnemende landen (125), aantal deelnemende 
atleten (6626), aantal deelnemende dames (775) en ...onkosten. 

• • • 
Wat dit laatste betreft worden ze echter nog met veel lengten 
geklopt door de spelen die vandaag beginnen. 

• • • 
Enkele bibliografische nota's : 
E. Kamper : « Encyclopédie Olympique », Dortmund, 1972 ; dr. L. 
TaS^^ •. * S®'^ Ursprung der Olympischen Spiele », Schorndorf, 
i»W ; ar. H. Lenk : « Wirklichkeit der modernen Olympischen 
Spiele », Schorndorf ; U. Prokop : « Soziologie der Olympischen 
Spiele », Munchen, 1971 ; dr. W. van Zijll : « De olympische bewe-
guig en haar betekenis voor de sportbeoefening », Den Haag, 1956 : 
B. Spaak : « Goden in het stadion », Amsterdam, 1964 : H. Schmit: 
« De olympische spelen », Antwerpen, 1971. 

Vandaag beginnen de 
olimpische spelen. Men zal 
er allerlei betekenissen aan 
vastknopen, men zal ze al
lerlei bedoelingen meege
ven. Men zal ze te pas en on
pas horen over « vrede op 
aarde », en « broederschap 
onder de volkeren », en 
« feest van de jeugd van heel 
de aarde », en « gezonde 
geest in 'n gezond lichaam », 
en (vaag) « olimpisch ide
aal ». Welke lading al die 
vlaggen dekken, is ons niet 
duidelijk. Wij geloven niet 
dat de olimpische show ook 
maar in iets bijdraagt tot de 
verstandhouding onder de 
mensen — en met deze me
ning zijn wij in goed gezel
schap, want president Heine-
mann zei precies hetzelfde. 
Wij geloven niet dat hij van 
nut is voor het « mens sana 
in corpore sano », want voor 
al wat cultuur betreft is er 
niet de minste belangstelling 
in München, en wat de li
chamelijke gezondheid be
treft vrezen wij dat ook de
ze spelen een stap vooruit 
zullen zijn in de richting 
van de « sportmonsters van 
het jaar 2000 », waarover dr. 
E. von Aaken sprak. Wij ge
loven ook niet dat de landen 
die het grootste aantal me
dailles rapen, moeten be
schouwd worden als ideale 
landen. De spelen zullen 
voor ons bewijzen wat ze 
bewijzen, nl. dat wie het 
snelst kan lopen, de eerste 
zal zijn. En dan nog. 

Natuurlijk zal geen mens 
er de hand voor omdraaien, 
want wat betekent in deze 
olimpische tijd. nog een kop
pel kerkgemeenschappen, 
maar het duo mgr. Tewes-
Greifenstein heeft namens 

De spelen te München zul
len, net als de winterspelen 
in Jappan, circa dertig mil
jard frank kosten. München 
en Sapporo samen dus zes
tig. Voor dat geld zullen on
geveer 800 sportlieden sport 
kunnen bedrijven. Per kop 
zullen zij dus tussen de 7 
en de 8 miljoen frank kos-
teu om hun nummertje op 
te voeren. Plus hetgeen zij 
in eigen land al hebben ge
kost. Het is veel. Eerlijk ge
zegd, té veel. Het is begrij
pelijk dat heel wat mensen 
protesteren tegen deze enor
me geldverspilling. Temeer 
omdat er, eens de olimpi
sche vlag gestreken, geen 
spoor van de 60 miljard zul
len overblijven. De kinde
ren in de hongergebieden 
zullen geen boterham meer 
gekregen hebben, in Viet
nam zal geen dode minder 
zijn gevallen, en er zal zelfs 
geen Belg méér zijn die ak
tief aan sport zal gaan doen. 
Wij kunnen er alleen de 
schouders bij ophalen. De 
tijd waarin wij leven is zo, 
de konsumptiemaatschappij 
is zo, onze hang naar spek-
takeltjes is zo. De volgende 
spelen zullen nog meer kos
ten. 

In Rhodesië heerst, zoals 
men weet, lan Smith met 
de steun van ongev. 200.000 
blanken, en de medewer
king van enkele inlandse 
stamhoofden, over ongeveer 
5 miljoen zwarten, die niks 
in de pap te brokken heb
hen. Een geval van rassen-
diskriminatie dus, ten nade
le van de zwarten. Met het 
voorbeeld van de republiek 
van Zuid-Afrika voor ogen 
— dat niet mag deelnemen 
aan de olimpische spelen 
wegens de verdrukking van 
de zwarten door de politiek 

olimpische 
spelen 
münchen 

de katholieke en de Evan
gelische kerk in München 
toch kritiek geleverd aan 
het adres van de olimpische 
spelen. Wat durven zij deze 
reusachtige onderneming 
verwijten ? Primo dat het 
verkeerd is zoveel geld te 
investeren in de topsport, en 
de veel belangrijker eduka-
tieve sport aan haar lot over 
te laten. Secundo dat het 
verkeerd is de atleten, dui
delijk aan de grens van de 
fysieke mogelijkheden, met 
biologische en chemische 
middelen verder op te pep
pen om nog grotere presta
ties te leveren. Ten derde 
dat het flauwe kul is te pra
ten over verstandhouding 
onder de volkeren, zolang 
alles in de spelen er duide
lijk op gericht is het natio
nalisme te bevorderen. Wij 
geloven dat dit zeer degelij-, 
ke opwerpingen zijn, die 
men eens goed zou moeten 
overwegen. Maar of de aan 
spektakel en sensatie ver
slaafde supportersmassa dit 
zal doen, of ze zelfs ooit iets 
zal vernemen van deze kri
tiek, dat is een andere kwes
tie. 

van gescheiden ontwikke
ling — zou men kunnen den
ken dat Rhodesië mag deel
nemen, als Britse kolonie. 
Hoe men het allemaal te 
saam rijmt, Rhodesië wél en 
Zuid-Afrika niet, dat mag 
God en kleir. Peerken we
ten, maar zo is het. En dit 
ondanks het feit dat de 
zwarten in Zuid-Afrika, 
naar wij altijd vernemen, 
nogal wat minder onder de 
diskriminatie te lijden heb
ben dan in het paradijs van 
van lan Smith. 

De zwarten waren het 
met die regeling echter niet 
eens. Hoe het ondertussen 
afgelopen is, weet u op het 
ogenblik dat u deze regel
tjes. Op het ogenblik dat 
wij ze neerpenden was de 
situatie zo : de zwarten eis
ten uitsluiting van Rhode
sië, en zo dit niet gebeurde, 
zouden zij zelf naar huis 
gaan. Onder zwarten dient 
men te verstaan : de meeste 
Afrikaanse deelnemers, en 

de Amerikaanse. 

Papa Brundage van zijn 
kant zei : « Rhodesië is toe
gelaten en blijft toegela
ten », maar ten slotte werd 
Rhodesië toch uitgesloten. 

Onze gazetten namen geen 
standpunt in. Die spraken 
maar van politiek die zich 
niet met de sport mag men
gen, en van afwezigen die 
altijd ongelijk hebben, en 
andere dooddoeners meer. 

Of het allemaal veel aar
de aan de heeft gebracht, 
dat zullene wij deze namid
dag zien, bij de opening der 
spelen. 

Sedert ons land in 1900 
voor de eerste keer deelnam 
aan de olimpische spelen, 
werd toch al aardig wat 
olimpisch edel-metaal verza
meld. Als wij niet verkeerd 
geteld hebben, werden al 
31 gouden medailles ver
overd, waarvan echter 
slechts twee in de atletiek 
(Reiff in 1948 en Roelants 
in 1964). Van de 37 zilveren 
medailles is er maar één 
bij veroverd in een atletiek-
proef, namelijk die van Ro
ger Moens te Rome in 1960. 
Bronzen medailles blijken 
moeilijker te veroveren 
door ons, want daarvan be
zitten wij slechts 33 stuks. 
Eén ervan werd door Etien
ne Gailly behaald in de his
torische maraton in 1948 te 
Londen. Van het totaal der 
101 medailles wonnen wij 
er na de tweede wereldoor
log slechts 23, waarvan de 
helft met wielrennen. Alle 
in de atletiek gewonnen me
dailles (maar het zijn er 
maar vier) werden gewon
nen na de oorlog. Een en 
ander schijnt erop te wij
zen dat wij in het algemeen 
m vergelijking met de an
dere landen, stilaan wat 
achteruit boeren, maar dat 
wij in de atletiek wat voor
uitgang boeken, en per velo 
koning blijven. 

Deze spelen zij de laatste 
van mister Brundage. Hij 
neemt ontslag, en hij heeft 
al een soort sportief testa
ment voorgelezen. Het zijn 
de gekende tema's die erin 
voorkomen. Het verwerpt 
de winterspelen en de ge-
kommercialiseerde ploegen-
spelen, en hij breekt nog
maals een lans voor de be
scherming van het amateu
risme. Hij is zich zeer wel 
bewust van het feit dat wij 
er ver van verwijderd zijn, 
maar dat is geen reden, al
dus Brundage, om niet ver
der te ijveren voor een zui
ver amateurisme. 

Men kan Brundage aller
lei zaken verwijten, o.m. 
dat zijn opvattingen verou
derd, achterhaald en niet in 
overeenstemming zijn met 
de werkelijkheid. Men kan 
hem echter moeilijk verwij
ten dat hij niet konsekwent 
olimpische idealen zou heb
ben nagestreefd. De vraag 
zal maar zijn of zijn opvol
ger het ook zal doen, en zo 
niet (wat wij verwachten) 
of het dan beter zal gaan. 

« Kwik » zou « Kwik » niet 
zijn. moest het in de olim
pische spelen geen aanlei
ding zien om nog maar eens 
wat mooie meisjes te etale
ren. Onder de titel « Olym-
pia-Sex is officieel taboe in 
München 72 » prijken een 
aantal foto's van brave 
Olympia-hostessen, en van 
een schare Dolle Mina's 
die «met blanke boezem ten 
strijde trekken ». Verder 
een strip-teasende nachtbar-
juf, en een blote jongedame 
op een even bloot paard er
gens in een bos. Dat is dan 
de Olympia-sex. Het schijnt 
wel wat in tegenspraak met 
wat Mieke Sterk schreef in 
« Trouw » : Wij (vrouwen) 
zijn in de sport minder ge
ëmancipeerd dan in de rest 
van de maatschappij. Wij 
worden aan het bandje ge
houden, want er moet over 
ons gewaakt worden ». he
ven de topsporters in het 
olimpisch dorp nu inderdaad 
als ascetische monomanen, 
zoals ons altijd wordt voor
geschoteld ? 't Zou ons sterk 
verwonderen, maar het kan 
ons ook geen snars schelen. 
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