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" A NATION ONCE AGAIN "
En zo zijn we dan historisch beland aan de eerste 11 juli die door de
kultuurraad van de Vlaamse parlementairen tot . ja tot wat eigenlijk is
verklaard ? De feestdag van onze kuituur ? Want een nationaal feest kan
men dit nog niet noemen. Vakantie zit er niet in. Er moet gewerkt worden
die dag. Inderdaad er moet nog veel gewerkt worden eer in Vlaanderen
naar struktuur en geest zal waar worden wat de leren zolang
als bezielende idee voor zich uit zongen in hun soms uitzichtloze strijd « Een Natie worden ooit opnieuw, Ierland lang een provincie wordt ooit
terug een Natie ». Dat recht op Natie zijn wordt ons door de Franstalige
« heersers » met hun Vlaamse nalopers nog steeds ontzegd. Wellicht is
het daarom dat de slavelijkste van die nalopers de BSP-unitaristen van
de Belgische Staatspartij voor onze nu « officiële » leeuwenvlag in feite
de Oost-Vlaamse provincievlag hebben genomen. Die met haar rode pootjes en tong. Er zullen er weinig hangen van dat soort. De zwart-gele leeuw
van de Vlaamse beweging, « van de Volksunie » zegden tot onze eer diezelfde socialisten, zal op 11 juli de overtuiging van de « natiemakers •>
uitdrukken. Want als we weer op zovele plaatsen het flauwe afkooksel
van 11 juli-speeches zullen horen van officiële Viaanderensussers zullen we weer duideijk beseffen dat we er nog lang niet zijn.
Zij zullen heenglijden over de steeds sneller gaande verfransing tfan
Brussel. De roof van de Voerstreek doodzwijgen. De Vlaamse pendel van
honderdduizenden in een vreemd taalgebied verzwijgen, en akkoord zijn
dat men buitenmatig de kredieten voor de streekekonomie aan Wallonië
schenkt. De uitgeholde strukturen tot eindoplossingen verklaren. En geen
woord reppen over de schande dat 30 jaar na de oorlog dit Belgische
haatstaatje, dat zichzelf zoveel moet doen vergeven, een amnestievoorstel door de meerderheid van Vlaanderen gesteund weigert zelfs maar in
overweging te nemen.
Dit alles zal mogelijk blijven als niet verder dat Vlaams nationaal gevoel, dat besef van eigenwaarde de maatstaf wordt waarmee alle Vlamingen de Belgische politiek moeten afmeten om niet weer telkens opnieuw
halve nederlagen tot schijnoverwinningen te laten verklaren. En deze
richtsnoer als de veilige weg naar het Vlaamse «een natie eens opnieuw»,
komt niet van een obscuur nationalistje van het soort (naam in te vullen
door Jos van Eynde). Dat betreuren van voldoende Vlaams-nationaal besef
In Vlaanderen komt van de vrijzinnige humanist Max Lamberty.
WALTER LUYTEN.

« De zachte krachten zullen zeker winnen
in 't eind — dit hoor ik als een inmg fluistren
in mij : zo 't zweeg zou alle licht verduisteren
alle warmte zou verstarren van binnen
de machten die de liefde nog omkluistren
zal zi) allengs voortschrijdend, overwinnen »

Zo schreef het fel bewogen indertijd de grote Nederlandse dichteres Hennette Roland Holst Haar
grote droom van wereldbevrijding
en menselijk geluk dreigde zo dikwijls ten onder te gaan in kleinheid
en brute macht, persoonlijke berekening en koel egoïsme van zovelen die zogenaamd streden voor
diezelfde idealen Het is met toevallig dat we bij een nabeschouwing over de IJzerbedevaart de
tekst nemen van deze merkwaardige vrouw Zo pas werd toch vermeld, hoe ZIJ die voorop stond met
al haar beginselvaste kracht in het
geestelijk verzet tegen de nazis in
bezet Nederland, aan Cynel Verschave in 1944 asiel aanbood in
haar woning in Nederland « tot de
krachten van de duistere haat wat
zouden bekoeld zijn »
En dan zitten we volop in de blijvende betekenis van Diksmuide De
jaarlijkse bijeenkomst van het bewuste deel van een volk dat zich bij
het mausoleum van zijn « zachte
strijders » zeker voelt dat « gees-

teskracht uiteindelijk toch overwint » Dat was is en blijft de be
tekenis van onze bedevaarten Waar
de machtigen zonder trouw steeds
minder talrijk worden Komedie komen spelen rendeert politiek m
Vlaanderen steeds minder Maar
waar de trouwen met hun allen samen dat geestelijk achterfront
vormen waarop de strijders van de
voorposten
politiek, sociaal en
kultureel steeds kunnen op terugvallen Die in die geest jaar aan
jaar deelnemen aan de bedevaarten, de jongeren die er voor het
eerst mee in kontakt komen, kunnen dan glimlachend voorbijgaan
aan de « detailbeknibbelaars » of
de sofistieke zichzelf overschatten
de « grote intellektuelen » in
Vlaanderen Zij die graag meewarig
doen in de zin van « ze hebben
weer eens bij elkaar gestaan, en
wat nu ' »
Het « wat nu » moet de rest van
het jaar gebeuren En dan met alleen door « de kleine man •>, die zo
zinvol werd gevierd Die kleine

man de kwetsbare, krijgt dan het
recht omwille van zijn trouwe aanwezigheid bij het graf van onze
« schoonste doden » kritisch toe ta
kijken op de overtuiging de konsekwentie en de daadkracht van wie
zich voorop kan en wil zetten Kritisch zonder afbrekerij Alles afbreken, dat doen alleen die in hun gesloten kringetje zichzelf oppeppen.
Die buiten het leven van elke dag
blijven vasthangen in schemas van
« toen » of « toen » , de etikettenplakkers op alles en iedereen Er
zijn er anderen die zich die zuiveringsluxe met willen permitteren.
ZIJ staan volop in het leven van
elke dag Zo zagen we die jonge
rijkswachter uit onze streek, in burger nu — met vakantie aan de kust
— en die blij-onwennig ons groette •• omdat ik m vakantie ben kan
ik vandaag eens tussen mijn volk
komen staan »
Er was die jonge bediende dia
werkt bij een rabiate Vlamingenhatende patroon te Brussel En dan
ook dit jaar, die jonge Bask, student aan een van onze universiteiten, die van zijn vrienden politieke
bannelingen met mee in de optocht
mocht met de foto s van de neergeschoten Baskische vrijheidsstrijders HIJ had nog taken te vervullen
in het gekwelde Baskenland.
Voor deze « kraakbaren » van allerlei middens, van andere volkeren
nu ook blijft Diksmuide het hoofh
gevend fanaal van diegenen die ondanks alles blijven geloven dat « de
zachte krachten het zullen winnen
in het eind ».
WL.
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HIER HEBT U DE STUNT
VAN HET JAAR !!!
VANAF HEDEN TOT 15 JULI
LIQUIDATIE VAN 20.000 SMOKINGS
HERENKOSTUUMS-BLAZERS
SPORTVESTONS & BROEKEN !!!
VAN ALLERBESTE KWALITEIT AAN FABRIEKSPRIJZEN !

NU MOET U NAAR NIEL !
De Yolledige voorraad van Succes Kleding Meyers moet voor 15 JULI buiten ! !
Het grootste deel aan HALVE PRIJS !
HONDERDEN LUXE SMOKINGS IN ZUIVERE
SCHEERWOL, ZWART EN BLAUW
_ ^^^

-.

NORMAAL 4.995 en 5.250

F

NU

3.000

ALLE DENKBARE MATEN ! (GARCONS, KOM OP TIJD !)

5.000 LUXE HERENKOSTUUMS IN DE PRACHTIGSTE
DESSINS EN AFWERKING.
NIEUWSTE MODELLEN VAN DIT JAAR.
NORMAAL

3.995
4.995

NU

L995 F
2.500 F
3.250 F

5.250
SLECHTS DRIE PRIJZEN. HONDERDEN REKKEN UIT TE
KIEZEN IN 75 VERSCHILLENDE MATEN !

2.000 LUXE BLAZERS VOOR HEREN IN ZUIVER
SCHEERWOL. ALLE DENKBARE MATEN
ZWART
i-/N/>

v-

BRUIN

F

NORMAAL 2 495 F

NU 1 . 5 0 0

BLAUW
GRIJS
5000 SPORTVESTONS VOOR HEREN IN DE NIEUWSTE
STOFFEN EN MODELLEN
NORMALE WAARDE
1.995 F

2.495 F

NU

2.995 F

DRIE PRIJZEN

500 F
LOOO F
1.500 F

1.000 HERENBROEKEN IN DIOLEN - MARKANT MET
KNIEVOERINC
^^^
.

NORMAAL 995 F

NU

600

F

DIT IS DE MACHTIGSTE UITVERKOOP DIE U OOIT GEZIEN HEBT !
VOOR 15 JULI MOETEN RUIM 20.000 KLEDINGSSTUKKEN VAN DE HOOGSTE KWALITEIT BIJNA GRATIS DE DEUR UIT !
WEES ER BIJ !
KOM NIET TE LAAT !

SUCCES KLEDING MEYERS
A. DE LANGLESTRAAT 4-10, NIEL
OPEN ALLE WERKDAGEN van 9 tot 20 uur. ZATERDAG tot 18 uur.

WEGENS JAARLIJKSE VAKANTIE GESLOTEN VAN 15 JULI TOT EN MET
17 AUGUSTUS 1973. ZATERDAG 18 AUGUSTUS TERUG OPEN !
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^'wit^^ en ^^zwart^^
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ZO zagen zij het
En over wat « ons aller Ijzerbedevaart » zou moeten zijn, (>< dat
is hier de bijeenkomst van het bewuste deel van een gans volk »
zegde de Baskische oud-mïnister
De IVlonzon) geven we dan wel
vier erg uiteenlopende stemmen
van vier vooraanstaande Vlaamse
kranten :

volksgazet
Zo sprak Jos Van Eynde, de dienaar van zijn Waalse meesters binnen de partijprofijten van het Belgisch unitarisme :

hubertina aretz en hendrik elias
De vondst om bij de herdenking
van voorname Vlamingen die ons
dit jaar zijn ontvallen reuzegrote
fotos van deze figuren mee te dragen was In een visuele aanpak zeer
goed. De ganse regie van Walter
Boni verdient trouwens een stevig
« proficiat » voor het resultaat bij
zulke kritisch bekeken eerste aanpak. Simbolisch was om de foto
van de « zwarte » Elias, de overleden oud-VNV-voorman te dragen
naast die van de « witte » Hubertine Aretz, de dappere vrouw die om
haar hulp aan Joden de zwaarste
nazikampen moest ondergaan, en
later voorop ging in de strijd voor
de verzoenende amnestie. Een van
de uitgenodigde vreemdelingen zegde ons trouwens : « Gij Vlamingen
hebt de juiste weg gevonden na de
tegenstellingen van de oorlogsjaren, die zovele volkeren van Europa diep hebben verscheurd ». Dertig jaar later is voor u het beoordelingskriterium geworden : wij
Vlamingen herdenken in een zelfde
volksliefde diegenen die zich aan
welke kant van de barrikade ook

hebben ingezet. Als wij door de
getuigenis van hun ganse leven
weten, dat hun drijfveer was : totale inzet voor het welzijn van zijn
volk. De tijd dooft dan de diskussie
over gelijk of vergissing.

de arme vastgeroesten
Wie er na de plechtigheid te
Diksmuide de « Volksgazet • op nalas kreeg vorige woensdag weer
een Van Eynde-slijkstroom naar de
meest vaste tradities van die man.
Verschaeve-Borms-hakenkruis-Hitler,
het werd er weer eens allemaal
door elkaar geklutst In de hoop
met dat giftig-kwaadwillig brouwsel
het groeiend Vlaams nationalisme
te kunnen stuk spuwen.
Oog voor beschouwingen over
verzoening bij een volk heeft die
klassestrijder-bureaukraat Van Eynde rooit gehad, zal het nooit meer
krijgen Maar de vastgeroesten zitten niet aan één kant. Er waren

daar enkele arme verdwaasden die
zich oud-oostfronters noemden en
die zwaaiend met « Fuerza nueva »
(blad van de Spaanse faiangisten)
de van de bedevaartweide terugkerende Basken begonnen uit te
schelden voor « Communisten ».
Inbegrepen de priester uit dat Baskische bergdorp, de jongens van de
folkloregroep uit Biarritz en oudminister De Monzon, die zelf door
fel linkse Basken in zijn land was
aangevallen omdat hij naar Diksmuide ging « verzameling van ^ de
Vlaamse fascisten » zoals dat bij
die etiketmensen ook heette.
Zo hééft elk volk zijn hopeloos
vastgeroesten, zijn hokjesdenkers.
Ter hunner ere moet gezegd dat
verschillende andere oud-Oostfronters die enkele dwazen stevig op
hun plaats zetten, toen die het zelfs
zo ver dreven de jonge mensen van
Were-di voor « kommunisten » uit
te schelden, omdat die zo hartelijk
verbroederd' hadden als volksnationalisten met de simpatieke Baskische delegatie tijdens deze Diksmuidedagen

' veeleer afwijzende kommentaien die thans alweer, zoals na het
Vlaams Nationaal Zangfeest van enkele Weken geleden, in een deel
van de Vlaamse katholieke pers
vei schijnen.
» Hef is alsof men daar eindelijk
— doch waarschijnlijk veel te laat!
-^ begint in te zien welk volksbedrog onder het masker van een
bedevaart en een hulde aan de
Vlaamse doden van 1914-18 wordt
bedreven, vooral ten overstaan van
de jeugdgeneratie van » Hitler ,
wie is dat ? •>, die bewust wordt
belogen over verleden en inhoud
van de strijd voor Vlaamse bewustwording.
' Het was alsof heel « Vlaanderen » het maar eens moest zijn met
de eis naar « tweeledig federalisme », de politieke hersenschim die
de Volksunie beweert na te jagen,
dan wanneer het haar, zoals haar
noodlottige
voorgangers, gewoon
om de verscheuring van België is
te doen ».

het belang van limburg
Op de gelijke viool spelend van
het unitarisme, maar dan die van
het grootkapitaal zegt Leynen de
tenaxige vasthouder aan zijn hersenschimmen van 1830 :
c De IJzerbedevaart, die een vrome herdenking zou moeten zijn van
de gesneuvelden van twee wereldoorlogen, wordt hoe langer hoe

meer. evenals het jaarlijks zangfeest, een platform voor nationalistische eskalatie Dat ettelijke tienduizenden elk jaar behoefte hebben
aan een extremistische opwarming
hoeft niet zo tragisch te worden
opgenomen Een demokratie moet
allerhande afwijkingen in de opvattingen kunnen verdragen. Maar het
betaamt niet dat de bezadigden, die
behoefte hebben aan iets anders
dan voos woordenradikalisme
of
verering van volksmisleiders, van
de bedevaartweide verwijderd worden gehouden, omdat ze door hun
aanwezigheid de indruk zouden kunnen verwekken in te stemmen met
wat daar <r ex cathedra » wordt
verkondigd.
' Waarom de Vlaamse beweging
vereenzelvigen met de autonomiebeweging in het Baskenland ? ».

de standaard
En hier horen we de sofistische
stem van een zeer intellectueel
Vlaming, die wellicht niet te Diksmuide was, anders zou Manu Ruys
de foto van Tollenaere niet in de
« organisatieschoenen » van het
komitee hebben geschoven.
« Een eerste betreft een punt van
organisatie : het naar voren halen
van een figuur als wijlen Reimond
Tollenaere. Men moet eerbied opbrengen voor deze politikus die in
Rusland met het Vlaams legioen
ging vechten en er sneuvelde. In de
nationalistische
partij hoorde hij
echter tot de radikale, nationaalsocialistische
en
militaristische
vleugel, die in hoge mate verantwoordelijk stond voor het mislukken van de demokratische politiek
van de gematigde fraktie, waarin
Borginon, Romsée en Elias de toon
aangaven. De jeugd weet dat allemaal niet. Maar kadert de nagedachtenis van Tollenaere in het raam
van de IJzerbedevaart, die ook en
vooral een manifestatie van demokratisch pacifisme dient te zijn ?
Wij stellen de vraag, met de hoop
dat daardoor niemand persoonlijk
gekwetst wordt.
» Wat nu de toespraak van de
voorzitter betreft, noteert men dat
bijna één derde ervan voorbehouden is aan 't amnestieprobleem. Te
Diksmuide moet dat probleem ongetwijfetd worden gesteld. Maar
hoeft het zo zwaar op het geheel
van de boodschap te drukken ? ».

ZO zegden zij h e t :
MR. JOZEF COENE

JAAK VAN DE MEULEBROECKE
namens de jeugd

De Vlaming zonder kompleksen
die Karel De Witte is zegt ook nu
weer onomwonden zijn mening over
al dat nagebral over Diksmuide.

voorzitter ijzerbedevaartkomitee
Rijk aan inhoud, maar onvoldoende overkomend bij een door de
ongenadige hitte naar het einde
snakkende massa was de rede van
voorzitter Coene.
— Aansluitend bij het tema van
de dag begon hij met een hulde aan
de " kleine Vlaamse getrouwe »
die het « mirakel van de Vlaamse
beweging heeft mogelijk gemaakt.
Nu nadat verbasterd Vlaanderen
uit de ergste vernederingen is
rechtgekropen moet, naar het voorbeeld van de frontbeweging het
zelfbestuur, de eigen staatsmacht
verwezenlijkt.
Zolang men dit niet geeft aan de
twee volkeren in dat land zal regering na regering tuimelen over
de zgn. <• gemeenschapsproblemen •>. Een federalisme met twee,
dat niet neerkomt op een slappe
regionalisering,
maar
dat
een
Vlaamse deelstaat uitbouwt met eigen wetgevende en eigen uitvoerende macht, met eigen fiscaliteit.
— Wat wordt het in Brussel, ons
noodaebied ? Met de bespotting
van c'e pariteit, met de verder om
zich grijpende dwang van de liberté
du père de familie ?

En de Voer ? Alleen lafaards ondergaan gebiedsroof. Maar dit
Vlaanderen van een vrije zelfbeschikking moet ook een bevrijdende samenleving opbouwen » waarin de ekonomie in dienst van de
mens wordt gesteld, arbeid de ware adel Is, met gelijke kansen voor
allen.
— Dan behandelde de voorzitter
langdurig de schande van het afgewezen amnestievoorstel : » op een
ogenblik waarop Oost en West elkaar
ontmoeten,
waarop
zelfs
Duitsland en Israël mekaar de
band reiken over de verschrikking
van de gaskamers heen.
Maar de meerderheid van Vlaanderen is bereid een politieke oplossing aan het probleem te geven.
Volk zonder staat heeft getoond
in de figuur van een hoogstaand
mens als Elias wat zulke tragische
tweespalt kan meebrengen.
Na amnestie, na een Vlaamse
deelstaat « zal deze staat nooit
betere verdedigers vinden dan zijn
idealistische
Vlaamse
militanten,
dan zal er nooit meer spraak zijn
van aktivisme of kollaboratie *.

De kernachtige, radikaal bezielde
taal van de voorzitter van het VVL
gaf weer de meest opgemerkte redevoering te Diksmuide.
' Politieke macht hebben we nodig als enig antwoord op het taalracisme van de Brusselse gemeentebesturen en ziekenhuizen. Macht
tegen alwie verantwoordelijk
is
voor het misselijk kolonialisme van
deze hoofdstad ».
Na een passus over « rechtvaardigheid door amnestie » heette het:
« Tegenover het Belgisch establishment van monopolies en holdings
moeten wij onze Vlaamse solidariteit stellen. Asociaal is een programmatie die in haar toepassing
de armen steeds armer en de rijken steeds rijker maakt ».
En die solidariteit moet ook een
internationale afmeting krijgen.
«l/l/// voelen ons diep bedrogen
door een Belgische ontwikkelingshulp op zijn IVPO's Wij gruwen
ervan dat men te Zeebrugge miljoenen moordwapens
verscheept
uit de FN-fabrieken I Vanuit België
stroomt het bloed van de volkerenmoord van Angola tot Burundi.
— Dit <
' land van de middelmatigheid » is vastgelopen : » Er blijft
slechts een mogelijkheid om dit
land leefbaar te maken : tweeledig
federalisme. En wij waarschuwen
de sahnpolitiekers...
als België
neen blijft zeggen, luidt ons antwoord : neen aan België.
— Nieuwe verdere wegen moeten
opgegaan in het Europa der volke-

gazet van antwerpen

ren. Laten wij als Zuid-Nederlandse
jongeren de brug slaan naar het
Noorden en ziin jeugd. Wij met u
ons voorbereiden om als Heelnederlands volk onze rol te spelen in
dit Europa en de wereld van morgen.
— Tegen de om zich heen grijpende korruptie van de •• Goede
Belgen » wilde Jaak Vandemeulebroucke plaatsen de « eerlijke bezieling van de jeugd •> die aan bod
moet komen voor een zuivere demokratie ; door stemrecht op 18
jaar ».

« Voor bepaalde Vlaamse kringen is de IJzerbedevaart een nogal
vervelende zaak. Zij durven er niet
openlijk tegen ingaan, want er komt
teveel volk naar toe, doch het beknibbelen van details lijkt hun wel
opportuun.
" Nu nemen sommigen er aanstoot aan dat de Baskische onafhankelijkheidsstrijders
erbij
werden
gehaald. Zoals de Bretoenen zijn
de Basken (en de Vlamingen) het
slachtoffer van staatkundige grenzentrekkerij, waarbij het bestaan
van kleine volkeren
veronachtzaamd werd, en die volkeren soms
vervolgd en verdrukt worden Het
IS aangewezen dat Vlaanderen, op
de drempel van de federate autonomie, aan die volkeren denkt.
De IJzerbedevaart is een jaarlijkse
bezinningsdag
voor
de
Vlaamse beweging, waaraan wordt
deelgenomen door alle geledingen
van ons volk Het is een onmisbare
traditie, een jaarlijkse herbronning
voor de stilaan zegekansen biedende strijd. Maar ook is het een jaarlijks terugkerende doorn in de ogen
van politici, voor wie de wekroep
van het volk storend is, omdat zij
te wenig in dienst staan van het
volk, teveel in dienst van een partij
of van het ongenoemde establishment. Aan hun zure opmerkingen
mogen de Vlamingen echter geen
aandacht schenken. Uiteindelijk zullen ook die politici wel verplicht
worden te luisteren naar de stem
van hun volk ».

W W . %r

roof van ons
vakantiegeld...
Het is een klassieke truk van
de regeringen, « prijsaanpassingen » door te voeren als de
helft van het land met vakantie
is en het parlement met reces.
Zo heeft de mafia van de Wetstraat vorig weekend nog maar
eens de benzineprijs verhoogd
[niettegenstaande de prijs </an
de ruwe olie daalt), slaan de
sigaretten op, de erelonen der
geneesheren (met vijf procent),
de bus- en tramtarieven (met
tien procent : een rit kost nu
te Brussel 9 fr., te Gent acht
en te Brugge zeven fr.). De sociale abonnementen op het
spoor slaan met eventjes 14 ten
honderd op en de schooiabonnementen gaan ook een tikkeltje de hoogte in.
Straks gaan nog andere prijzen, diensten en produkten de
hoogte in, maar de regering
Leburton - De Clercq - Tindemans
zegt dat er geen nieuwe belastingen zijn. Misschien zal minister Frank Van Acker Honoré Gepluimd nog eens pogen wijs te
maken dat taksen geen belastingen zijn. De « echte belastingen » verhogen volgend jaar.

...door
zomerdieven
Dat is dan het geschenk van
de bende knoeiers die in ''e
Wetstraat de lakens uitdeleri,
vakantiegeschenk voor de vele
« melkkoeien » die met vakantie zijnde geen gelegenheid tot
protest krijgen. Het is de zoveelste slag onder de gordel
van de verbruikersmassa, terwijl diensten en ministeries het
geld door vensters en deuren
gooien (cfr. het RTT-schandaal,
Ibramco enz. de paradijselijke
dienst met de paradijselijke
prebenden). A propos : wanneer
treedt Anseele nu af en komt
Baudrin voor de onderzoeksrechter? Langer getalm zou hier
hoogst onfatsoenlijk zijn.
Troostprijs bij de prijsverhogingen : 5 "^ó premieverhoging
voor gehandikapten, wat een royaal gebaar, van een ploeg die
als praktijk huldigt : mijn ene
hand weet niet wat de andere
geeft of neemt. Daarmee is dan
weer de klassiek geworden
« zomerslag » geslagen door
onze regerende staatsplunderaars.

massale
vlaamse
bezwijming
Men kent de jaarlijkse diskussie over het aantal aanwezigen
te Diksmuide. De Franstalige
kranten hebben een aantal jaren
de gewoonte gehad te schrijven
dat er merkelijk minder volk
was dan het vorig jaar. Men zou
moeten gaan denken hebben

dat er
uiteindelijk niemand
meer overschoot. « Le Soir >•
heeft dan toch het belachelijke
van dit spelletje ingezien en titelde op zijn voorpagina « 4S
duizend man bijeen te Diksmuide ».
Goed aanknopingspunt.
Bij het getal van die Vlamingenhaters mogen er dan inderdaad
nog vele tienduizenden bijgedaan. De rijkswacht en l i i e
openbare
waarnemers gaven
trouwens toe dat het v<i&arschijnlijk de drukst bijgewoonde bedevaart was sinds de corlog. « La Dernière Heure " echter weet de grenzen van de belachelijkheid niet meer liggen.
In een miezerig stukje op hun
eerste bladzijde zeggen deze
« Brusselse waarnemers » dat
er « meerdere honderden aarswezigen waren te Diksmuide ».
En vier bladzijden verder heet
het dat om 13 uur reeds meer
dan 100 aanwezigen door de
verzorginsdienst van het Vlaamse Kruis waren weggedragen.
Onze konkluzie : het Vlaamse
volk staat op slappe pootjes,
want de helft van Ijzerbedevaarders is zondag flauw gevallen.

schromelijke
achteruitstelling
Het Vlaams Geneesherenverbond protesteerde tegen heit
verkeerde optimisme van minister Close i.z. taaitoestanden in
de Brusselse ziekenhuizen. Er
zijn slechts drie gemeenten
waar de pariteit bereikt is, er
deden er elf een poging en is
in vijf andere gemeenten de
toestand slecht te noemen. Om
tot een normale toestand te komen moeten ministers Close en
De Saeger uitzonderingsmaatregelen treffen.
Het verbond stelt voor : taalkaders afzonderlijk voor het
medisch, paramedisch en het
administratief personeel.
Nu
reeds
Nederlandstaligen benoemen. Taaleksamen
Nederlands voor alle aangestelden bij de KOO. Alleen diegenen die slagen komen in aanmerking voor herbenoeming op
de Franse taalrol.

onoverzichte-

lijk
De
bijzondere parlementskommissie voor de gewestvorming zal volgens een uitgebreide nota van de Gewesteiijks
Ekonomische Raad voor Vlaanderen (GERV) op 15 juli met
haar rapport beginnen. Deze nota stelt twee belangrijke punten vast : de verdeelsleutel 5040-10 is nadelig voor Vlaanderen en ten tweede : in plaats
van te vereenvoudigen maakt
men de zaak nodeloos ingewikkeld met allerlei raden die mekaar doorkruisen. De nota pleit
in feite voor een samensmelting
der kuituur-, gewestraden en
gew. ekon. raden in één regio-

schoolknoeiboe!
Na de perskonferentie van de Volksunie in
het Astorialiotel aan de Koningstraat ging
« Wij » even praten met senator Maurits
Coppieters en kamerlid Willy Kuijpers die
het parlementair debat over de fameuze
schoolpaktwet beheerst hebben.
" Wij » : Kan je even de hele koop rond
deze wet samenvatten, Maurits ?
Coppieters : Ik zou willen inhaken bij jullie hoofdartikel van vorige week « De koop
is gesloten » waarin het technisch verloop
van het totstandkomen van deze onwet is
samengevat. Het is overduidelijk dat deze
tekst een betonneren is van ons onderwijs
In twee schoolzuilen waarbinnen wat materiële gelijkheidjes worden opgesteld als blikvanger. Naar de inhoud en uitwerking echter
wordt het traditioneel onderwijspatroon voor
jaren vastgespijkerd.
« Wij » : Jij 'ladt het hierover nogal zwaar
aan de stok met minister Calewaert in de
20-urenzitting van donderdag op vrijdag ?
Kuijpers : Inderdaad, deze diktatoriale vergaderingsmetodiek is me nog niet verteerd.
De regering stopt je « in de doos » voor
haast 24 uren en laat haar beslissingen akteren. Minister Calewaert probeerde onze rij
amendementen r.n te kapselen met fraaie beloften in een opvoedkundig sausje...

nale raad, die evengoed een
deelstaatparlement zou kunnen
zijn, waaraan de GOMS en de
interkommunales eveneens ondergeschikt zijn.
Het is deze keer niet de VU
die hier een pleidooi voor eenvoudige
federale
strukturen
pleit, doch een gezaghebbend
organisme, dat over gebrek aan
planning, vereenvoudiging en
moed evenmin te spreken is als
wij.

vlaarrÈS
kunstonderwijs
in de hoek
In een motie stelt de Kuituurraad voor Vlaanderen vast dat
de huidige verdeling der kredieten voor het kunstonderwijs
zeer nadelig zal uitvallen voor
het kunstonderwijs in Vlaanderen. De Raad stelt dan ook dat
van 1974 af objektieve kriteiia
moeten toegepast worden op de
subsidiëring van het kunstonderwijs. Ook dienen bijzondei e
normen inzake toekenning van
Kredieten te worden vastgsEteld, die rekening houden net
de eigen aard en de bijzondere
noden.

zielig vertoon
Indien de gewone burger de
jongste weken de senaats- en
kamerdebatten had gevolgd, zou
ons Parlement bij hem thans
wel in een heel slechte reuk
staan. Terecht overigens ! De
parlementaire oppositie zou het
overigens volmondig met diezelfde burgers eens zijn.
Senator Wim Jorissen had het
bij het rechte eind toen hij enkele weken geleden de regering
een flinke schoefelin-' gaf. In al
die drukke slameur, zo zei hij,
kan geen degelijk wetgevend
werk gebeuren. Er wordt overigens getornd aan een van de
belangrijke princiepes van onze
demokratie, nl. de openbaarheid
van de debatten : 's avonds is
er geen kat te bespeuren op de
publieke tribunes en de kranten
zwijgen in alle talen over wat
er na 18 u. in de parlementaire
arena's gebeurt.
Maar deze wijze woorden zijn
heel vlug achter de parlementaire banken geraakt. Zowel in de
Kamer als in de Senaat ging
men zelf rap van de stellende
naar de overtreffende trap. Kijk
maar I De twee vorige weken
was de Senaatsagenda gevuld
met 33 wetsontwerpen, 7 wetsvoorstellen, twee begrotingen,
vier interpellaties en de stemming over 5 begrotingen en wat
wetsontwerpen evenals over de
inoverwegingneming van een immense waslijst van wetsvoorstellen en -ontwerpen.
En dan die agenda van de laatste dagen : 4 interpellaties, 2
voorstellen van wet en 15 wetsontwerpen waaronder 't schoolpakt, het kultuurpakt en de wet
tot installatie van de Duitstalige
kultuurraad.

Die laatste dagen hebben de
parlementariërs van de meerderheid, blijkbaar te erg aangetrokken
door
zonovergoten
stranden en wuivende palmen,
zich inderdaad geen klein beetje
laten meeslepen door die parlementaire snel-baggermolen van
onze huidige tripartiet
verwarde kommissievergaderingen,
openbare debatten zonder enig
verslag,
onmogelijkheid
tot
amendering en noem maar op.
De Kamer had het voorbeeld
gegeven. En de Senaat volgde.
Zielig om zien was het ! De opposite heeft anders wel haar
plicht gedaan... terwijl de meerderheid in een tipische eindejaarsstemming reeds de spade
had gestoken bij de hele wetgevende beloning. De oppositie
drong aan op een redelijke procedure. Ze kreeg die niet en
verliet dus de vergaderzaal. En
de meerderheid was entoesiast
omdat op die manier de debatten
vlugger zouden beëindigd zijn.
Het werd ook in de Senaat een
marathon tot 6 uur 's morgens.
En dan maar pleiten voor de
herwaardering van het parlement.

m memoriam
j . franssens
Op 75-jarige leeftijd overleed
de heer J. Franssens, die zich
verdienstelijk maakte in de taalgrensaktie en voor het behoud
van de Voerstreek. Hij was een
der aktiefste medewerkers van
Grammens en steunde ook
diens aktie in 1940 in de hoofdstad, publiceerde verscheidene
werken o.a. over de talentelling, gaf een tweemaandelijks
tijdschrift « Heem » uit en zelte
zich de jongste jaren vooral in
in de Voerstreek .

al in oktober ?
Het is een zeer oude traditie
dat op het einde van het pailementair jaar in de senaat een
lunch plaats heeft voor de leden van het bureau van de senaat, voor de voorzitter van de
kommissies, voor de fraktievoorzitters en voor de hogere
personeelsleden.
Opvallend vi/as het dat dit
jaar oud-minister Harmei aan de
zijde zat van senaatsvoorzitter
Struye. Bij het regeringsakkoord
was er inderdaad een geheime
overeenkomst
dat de oud-ministers Harmei en Vranckx, onderscheidelijk voorzitter zouden
worden van Senaat en Kamer.
Zelfs dat wordt beslist op het
regeringsvlak en op het v'ak
van ds partijbesturen.
Het feit dat Harmei thans aanwezig was wijst er op dat hij
zijn job begint in te studeren en
dat hij mogelijk in oktober al
senaatsvoorzitter zou worden.
Weinigen zijn echter met hem
als nieuwe voorzitter ingenomen. Men meent dat hij te weinig zin voor humor en voor vlugge aanpassing zal bezitten en
zijn kennis van het Nederlands
dient nodig bijgewerkt.

'^

Voorzitter Struye heeft zJjn
zwaar repressieverleden tegen
zich, is niet altijd objektief doch
bezit voldoende aanpassingsvermogen om niet al te veel
met de oppositie te botsen wat
woensdagnacht toch met Jorissen gebeurde.
Men vreest dat de heer Harmei
het ter zake niet zo goed za!
afbrengen.

dag en nacht
Vorige week donderdag heeft
de Kamer een dag- en een
nachtzitting gehouden, omdat
regering en meerderheid persé
wilden
gedaan
maken met
school- en kultuurpakt en nog
ettelijke wetsontwerpen en begrotingen.
Tot een uitdieping
van de materie kwam het in de
gegeven omstandigheden niet.
VU-kamerlid Kuijpers opende
namens de VU het vuur met
een scherpe en grondige kritiek
van het « nieuwe schoolpakt »
dat niet op de toekomst is gericht en slechts de vrucht van
partijpolitieke berekeningen, het
resultaat van een vulgaire koehandel. In het vragenuurtje had
de heer Kuijpers het over verkavelingen in het Leuvense. Bij
de artikelsgewijze bespreking
van de nieuwe schoolpaktwet
kwam hij nog herhaaldelijk vinnig tussenbeide.
Nelly Maes stelde wat het kultuurpakt betreft vast dat het
slechts een beperkt politiek
pakt was maar kondigde niettemin een positieve stemming
aan. Vic Anciaux kloeg de voogdij der Franstaligen over de
Duitse kultuurraad aan zodat de
VU zich zou onthouden.
Luc Vansteenkiste informeerde naar de wijze waarop bij de
PTT onbruikbaar gebleken apparaten werden gehuurd terwijl
zijn kollega Frans Baert het over
de verzachting der strafwetgeving inzake voorbehoedsmiddelen, bescherming ongehuwde
moeder enz. De VU zou ondanks haar bezwaren het ontwerp goedkeuren.
Luc Vansteenkiste laat niet
af : andermaal haalde hij het
RTT-schandaal boven en eiste
hij het ontslag van minister
Anseele.
VU-kamerlid Schiltz oefende
van zijn kant scherpe kritiek op
het wetsontwerp i.z. ekon. expansie terwijl zijn kollega De
Beul bij de bespreking van het
wetsontwerp op het natuurbehoud een amendement (strenge
kontrole) verdedigde.
Vic Anciaux was de aangewezen man om de aanpassing van
de ziekenhuiswet onder de loupe te nemen en eindigde met de
mededeling dat de VU het ontwerp zou goedkeuren. Ook uver
de pariteit in de Brusselse gemeentebesturen ging hij met 'n
scherp ontleedmes te werk.
Voor de eindstemming over
het schoolpakt verantwoordde
Schiltz het tegenstemmen van
zijn fraktie, uitvoerig en grondig. Hij deed hetzelfde voor de
stemming over het ontwerp tot
machtiging van de RTT-leningen
onder staatswaarborg af te
sluiten.

• • •

« Wij » : Opvoedkundig sausje... ?
Kuijpers : Wel ja, je moet maar « vertrouwen » hebben in de toekomst en je moet
maar « begrijpen » dat... Je kent zulke redeneringen wel ! Ik heb hem even vriendelijk
onderbroken en gezegd dat we alléén nog
op teksten diskuteren... dat heeft senator
Vandezande me bijgebracht.
Coppieters : Maar natuurlijk ; onze amendementen waren breed-aanvaarde ideeën in
alle onderwijskringen en ze waren In slulttende teksten opgesteld.
« Wij » : Kan je de voornaamste kort toelichten ?
Kuijpers : Graag I De onzinnige waarborg
van neutraliteit volgens het aantal officiële
dipjioma's, Indien 3/4 van de lerarendlploma's « officieel » zijn... dan Is een school
« neutraal •>. Om te gieren. Net alsof een diploma een rugnummer Is waarmee je het
hele leven op dezelfde sintelbaan moet blijven lopen ; het inbouwen van een onafhankelijk advies vóór het Invoeren van fundamentele onderwijshervormingen, Iedereen
hoor je maar leuteren in dit parlement over
« Inspraak ». Maar daden ? Het zou toch normaal zijn dat ouderverenigingen, leerkrachten, studentengroepen, enz... hun visie bijbrengen over de veranderende onderwijsinhoud en -vormen. Het statuut van het onderwijzend personeel van het vrij onderwijs

moet identiek zijn aan dit van het rijksonderwijs. De trouw aan het engagement, bv.
kristelijk of neutraal, is geen statutaire kwestie. Voor benoeming, bevordering, re-affektatie, enz. van de personeelsleden moet eenzelfde statuut voorzien worden.
« Wij » : Hierin zijn sommige sindikalisten
je dan toch bijgesprongen ?
Kuijpers : Wat zou het, de hele BSP was
mond-dood ! Een BSP-kamerlld vertrouwde
me in de vroege morgen toe « dat ze verplicht werden door de partaai om niet tussen
te komen ». En de hele CVP verkocht maar
weer heel haar kristelijke traditie voor wat
subsidiëring in het gebouwenfonds, terwijl
de PVV handig Frans Grootjans wat liet vertellen over maatschappijverandering.
Coppieters : Ze bleven allen draalen rond
de hete brij. Alleen het RW en FDP deelde
haast totaal onze amendering. Onaanvaardbaar en tegen de rechten van de mens Is
de diskriminatle wedde- en loopbaanregeling
voor kloosterlingen In gemeenschap. Het hele
artikel van het wetsontwerp wordt dan ook
door de Volksunie verworpen.
Kuijpers : De fundamentele bezwaren tegen het wetsontwerp liggen echter nog dieper : terecht i.iag gevreesd worden dat de
traditionele partijen en de onderwljsmachten
die zij verdedigen vrede zullen nemen met
deze zogeheten redelijke en gunstige rege-

ling zodat er geen ruimte en geen behoefte
meer zal bestaan voor een werkelijk vernieuwd schoolpakt. Opvallend is ten andere
in dit wetsontwerp ledere afwezigheid van
inspraak en advies strukturen en van mogelijke nieuwe onderwljstypes, meer in het bijzonder de open gemeenschapsschool.
« Wij » : Waren er nog amendementen die
je speciaal in het daglicht wil stellen ?
Coppieters ; Ja, wat de werkingstoelagen
betreft kan de Volksunie niet aanvaarden dat
het personeel van de Internaten hiervan is
uitgesloten. Zij stelt dan ook voor hiervoor
werkingstoelagen in te schrijven. Tenslotte
is het toch dwaas dat de internaten in het
gesubsidieerd onderwijs niet dezelfde rechten hebben als in het andere net... Zo kunnen ook daar de leraren weer wat meer karweien opknappen voor minder loon.
« Wij » : En de stemming van jullie amendementen ?
Kuijpers : Oh, maak je geen illusies : negatief over heel de lijn I CVP en BSP zullen
dan later wel weer vertellen dat wij negativisten zijn... Wat wil je, hé !
Maurits moet zijn trein halen terwijl Willy
Kuijpers na 24 uur parlement en perskonferentie naar Herent daft ! « Wij » dankt ze beiden en wenst ze heel wat moed om na de
vakantie terug in de schoolpaktkommissie
goed werk te leveren.

toe betekenis van een historisch -feit dat
naam en faam geniet zoals de Gulden Sporenslag
is onder twee opzichten belangrijk. Er is
ten eerste de historische werkelijkheid en haar
gevolgen en er is ten tweede de inspiratie
die uitgaat van de latere (vaak
geromanceerde) voorstelling en de
nawerking ervan.
Er bestaan ontelbare voorbeelden van
historische feiten en personages waar
werkelijkheid en faam verschillen. Koning
Albert is daar een voorbeeld van : er
ligt een hemelsbreed verschil tussen
de voorzichtige diplomatische vorst
(cfr. Les Cahiers du Roi Albert) en de vechtjas
van de handboekjes en van de standbeelden.
De werkelijkheid van de Boerenkrijg
is enigszins anders dan de « Voor Outer
en Heerd »-romantiek.
Voor het nationale leven van een volk
is de romantische faam vaak van
grotere historische betekenis dan de werkelijkheid
van de vak-historici.

militaire geschiedenis de eerste overwinnig
van een goeduitgerust leger van infanteristen
op een gepantserd ridderleger.

11 juli
1302

Als wij daarbij onthouden dat enkele
jaren vroeger de Brabantse hertog
en zijn « goede steden » te Weeringen de
zege van hun Oostpolitiek hadden behaald, die
hun invloedssfeer oostwaarts beveiligde,
wordt het duidelijk dat de grote Twee,
Vlaanderen en Brabant, de kerngebieden zouden
worden waarrond de Bourgondische
Hertogen en later Keizer Karel de Generaliteit
der Nederlanden uitbouwden. Als « Kreiz
van Bourgondië » leunde deze losjes aan bij het
Heilige Roomse Rijk der Duitse Natie.

Ingevolge de laatste verdeling van het
kortstondige Rijk van Karel de Grote werden
grosso modo de gebieden bewesten de
Schelde aan Frankrijk, de gebieden
beoosten de Schelde aan « het Heilige Roomse
Rijk der Duitse Natie » toegewezen.
De Keizers hebben nooit een ware macht
kunnen verwerven in hun Rijk. Daarin
ligt de tragiek van het Duitse Volk.

Strikt leenheerlijk-wettelijk
was de Vlaamse
graaf Gewijde van Dampierre (persoonlijk zeer
waarschijnlijk een Franstalige) een balsturig
leenman tegen zijn Vorst. Het grafelijk
ridderlegertje werd verslagen en het
graafschap werd onder het
rechtstreeks
bestuur gesteld van de Kroon met als
gouverneur de Chdtillon.

11 juli
1973

Laten wij de opstand die daarop volgde met
de Brugse Metten niet in hoofdzaak
beschouwen als een opstand van een
loyalistische bevolking die het voor
haar onmiddellijke kleinvorst opnam
tegen de opperleenheer. De opstand was zeer
waarschijnlijk bij de oorsprong een Brugse
en een sociale affaire.

Zonder de overwinning te Groeninghe ware
er nooit sprake geweest noch van een
Belgische, noch van een Nederlandse.
zelfstandigheid.
Eeuwenlang bleef de Slag der Gulden Sporen
vergeten tot wanneer de Vlaamse Beweging
in haar romantische periode, nl. H. Conscience,
hem herontdekte. Deze herondekking en
de nationale draagwijdte die Conscience,
eraan gaf zijn voor ons eigenlijk van
evenveel waarde als de feitelijke geschiedenis,
des te meer dat Conscience — doorheen
de romantische omweefsels — de
essentie juist heeft gezien in zijn
Leeuw van Vlaanderen.
De ontvoogding van hetgeen sedertdien ons
« Vlaanderen » werd is niet voltrokken.
Van een Sporenviering kan er geen sprake zijn,
wel van een Sporenherdenking.

Gemeten aan het niveau van die tijd
genoot Vlaanderen een hoge materiële welvaart.
De welvaartsader in onze kontreien was
de verbindingsweg Keulen-Brugge
(zeehaven).

Bij deze herdenking zullen wij ongetwijfeld
de gemeentenaren van 1302 betrekken maar
vooral zullen wij de generaties Vlaams gezinden
eren die het mirakel van de Vlaamse
Beweging hebben mogelijk gemaakt.

Het is op deze « baan » dat zich de machtige
gemeenten ontplooiden : Luik, Tienen,
Zoutleeuw, Leuven, Brussel, Aalst, Gent, Brugge.

Tegen tij en ontij in, hebben zij, vaak zonder
vooruitzicht op wat voor hen nog fantazie
was, gestreden en geleden : de achtergestelden
benadeelden en achtervolgden, de aktivisten,
dr. Borms en de slachtoffers van de repressie.

Het graafschap Vlaanderen was voor de
Koning een begerenswaardige prooi waar
grote inkomsten uit te halen waren
en dat de Franse Kroon de kontrole kon
bezorgen over het Noordzeestrand (in
de strijd tegen Engeland).

Als Vlaanderen nu een natie mag genoemd
worden is het aan de vele versmade
« flaminganten » te danken : vorsers,
dichters, zangers, sprekers, belijders
en lijders, duizenden « petits vicaires » en
dorpsonderwijzers, dromers en daders
die uit een zuivere vitale nationale drang
en uit loutere dienstbaarheid met gebrekkige
middelen en helaas vaak ook met een
gebrekkig politiek doorzicht, nooit versaagden.

In een welvaartsmaatschappij is de
arbeidersklasse zelfbewust en georganiseerd.
Dat waren de Brugse ambachtslui. Het
gevaar voor uitbuiting moest de lont
aan het vuur steken. Om het de graaf dwars
te zetten had de bourgeoisie steeds^
aangeleund bij de Koning (Leliaarts)
en bij weeromstuit waren graaf en kleine
mensen bondgenoten
(Klauwaarts).
De vlam van de opstand breidde zich
vanuit Brugge uit en 11 juli 1302 werd in de

De sporenslag was een vroegtijdige sprankel
van Diets nationaal bewustzijn. Dat er
enkele verwanten van de Graaf uit Namen
te Groeninge meevochten doet daar
niets van af — dat is een familiaal-feodaal toeval.
Het gevolg van de Sporenzege was dat de
Franse Kroon bij het verder verloop van zijn
politiek toch voorzichtiger werd : het
graafschap Vlaanderen werd niet
geassimileerd. Men zal in Parijs wel ftet
gevoelen gehad hebben dat men met de
Dietse kontreien die rijker en anders
waren niet op dezelfde wijze kon opschieten
als met andere Lenen.

Historisch is de Sporenslag één en wellicht
de belangrijkste gebeurtenis in het
eeuwenoude verzet van een leen van
Frankrijk tegen de machtspolitiek van zijn
wettige vorst, de Koning van Frankrijk.

De Franse vorsten zijn er geleidelijk
in geslaagd hun leenheerlijke
vorstendommen
aan de koningsmacht te Parijs te onderwerpen...
behalve Vlaanderen.

Vanuit deze interne en sociale omstandigheden
werd de opstand tegen Frankrijk een
nationale strijd (al mag men aan dit
woord « nationaal » niet zijn huidige betekenis
geven). Het defensie-budget wordt in de
Brugse stadsrekeningen gerubriceerd :
« omme den Lande te beschermen » en
Boendale dichtte « dat er vreugde was
in alle landen waar men sprak de duutse sprake ».

door m. van haegendoren, senator.

Zij zijn de ware groten van onze natie. Hen
moeten wij huldigen en aan de jeugd
van heden die van hun offers de vruchten zal
plukken moet hun gestalte worden voorgehouden.
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de volksunie in iiomer en senaat

nfüïi
ekonomische zalten
In de bespreking van de begroting
Ekonomische Zaken stelde VU-kamerlid Schiltz vast hoe weinig het parlement iets in de pap te brokken heeft.
Daarna stelde hij vragen over de wet
op de ekonomische planning en decentralisatie, de inflatie en de daling
van de koopkracht, pleitte voor een
terugkeer naar een soberder maatschappij, met een temperende en selektiever te werk gaande overheid,
over de anomalie van stijgende benzineprijzen en dalende prijzen voor
ruwe olie, waarbij hij uitweidde over
de Konsultatieve Kommissie en de prijzenkommissie. Over de werking daarvan vroeg onze woordvoerder nadere
toelichting.

die de aldaar nog steeds voortdurende
moord op de Hoetoe's scherp aan de
kaak stelt) anderzijds stellen we vast,
dat het globale budget werd verhoogd. Verder handelde hij over de
Franse kernproeven, de volksminderheden, de noodzaak dat het buitenlands beleid moet gericht zijn op de
volksgemeenschappen, hekelde hij het
Belgisch meespelen in de frankofonie,
waardoor de Afrikanisering belemmerd
wordt en de hulp aan niet-frankofone
ontwikkelingslanden vermindert. De
terugvloeiing van kapitaal uit de ontwikkelingslanden noemde het kamerlid
het faillissement van de ontwikkelingshulp. De heer Kuijpers stelde tenslotte
vast dat heel wat gediplomeerden naar
ontwikkelingslanden terugkeren als
agenten van multinationale ondernemingen. Deze bedrijven zijn werkelijk
de premie voor aan- en verkoop, want
ze sturen die agenten uit naar landen,
die tot 40 % van hun produkten afnemen.

vu-verl<laring

volkenmoord
Tijdens het debat over de begroting
van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse
Handel en Ontv/ikkelingssamenwerking
betreurde VU-kamerlid Kuijpers de geringe belangstelling voor deze nochtans belangrijke begrotingen. Hij stipte
de tegenstrijdigheden in de regeringspolitiek aan ivm Boeroendi : enerzijds
beweert de regering dat zij de bijstand
aan dit land inkrimpt (kennelijk onder
druk van de kritiek van de oppositie,

SENAAT

Kamerlid Nelly Maes legde bij het
begin van het debat over de begroting
van Nationale Opvoeding namens de
VU een verklaring af : de VU zal tegen haar gewoonte in niet uitgebreid
tussenbeide komen. De jongste onderwijsakkoorden vindt men in de begroting niet terug en het heeft geen zin
er een debat aan te wijden, waar immers reeds een akkoord tussen de
meerderheidspartijen bestaat. Spreekster hoopte dat de regering in het najaar het parlement zou inlichten over
haar preciese bedoelingen inzake het
onderwijsbeleid.

binnen dertig jaar een hoog gespecialiseerd vakman zal zijn. In onze huidige wetgeving moeten we daarvoor
de basis leggen. Wat de winkelsluiting
zelf betreft is het zo dat een distributiebedrijf na 20 u. zich moet kunnen
voorbereiden op de volgende dag.

kritiek op verkeerswezen
kempense achterstand
Tijdens de bespreking van de begroting van Volksgezondheid heeft senator Van Eisen opnieuw zijn bezorgdheid uitgesproken over de achterstand
van de Kempen op gebied van waterbedeling. In zijn antwoord heeft minister De Saeger verklaard dat een vijfjarenplan werd opgesteld waarmee
voor meer dan 1 miljard kredieten gemoeid zijn.
Binnen vijf jaar zullen alle Kempense
gemeenten over hun waterleidingsnet
beschikken.

De laatste dagen vóór het reces
kreeg de minister van Verkeer het
zwaar te verduren. Van VU-zijde werd
het « vuur geopend » door VU-senator
Blanquaert, die het had over de wantoestanden in de Sabena, en over de
diskriminatie van de luchthaven van
Middelkerke. Ook de NMBS-politiek
werd onder de loupe genomen. Ten
slotte handelde hij over de strafmaatregelen in het verkeer.
VU-senator Jorissen had het over de
onteigeningspolitiek van Verkeerswezen en over het z.i. al te willekeurige
verlengen van de termijnen i.z. rijverbod.
VU-senator Coppieters interpelleerde
over het vervoer van gevaarlijke stoffen en vroeg maatregelen. Hij stelde
in dit verband konkrete punten voor.

sabena-misteries
VU-senator Bob Maes verbaasde
zich over de aanwerving van personeel bij Sabena, waar men sinds jaren
het teveel aan personeel als een der
oorzaken van het kronisch Sabena-deficit vermeldt. Minister Anseele legde
de aanwerving uit als een gevolg van
seizoennoodzaken.

verplichte avondsluiting
VU-senator De Paep vei antwoordde
bondig het goedkeuren door zijn fraktie van het wetsontwerp inzake pvondsluting. daar het de hoogste tijd Is,
dat ook de zelfstandige een vrije
avond krijgt.
VU-senator Van In handelde over de
evolutie van de middenstander, die

oudenaarde
VU-kamerlid De Facq interpelleerde
de minister van Ekonomische Zaken
over de toestand in het Oudenaardse,
de tewerkstelling, de industrialisatie,
de bescherming der natuurgebieden en
ging dan per sektor de evolutie na,
die hij weinig rooskleurig noemde.
Terwijl hij ook handelde over de sociale woningbouw en de kulturele achterstand in deze streek. Hij vroeg de
regering, maatregelen te treffen om
aan deze lamentabele situatie te verhelpen.

avondsluiting
In de vroege uren, op het eind van
de marathon kwam VU-kamerlid Mattheyssens aan het woord. Hij betoogde dat de sluiting te 20 u. een sociale
maatregel is ten gunste van de zelfstandigen. Het ligt in de lijn van de
sociale evolutie om de arbeidsduur te
verkorten. Ook de werknemers streven terecht naar kortere arbeidsduur.
Waarom de zelfstandigen van deze
tendens uitsluiten ? Aan de zelfstandigen de vrije keuze laten ? Onze verkozene wees deze vrijheid af, waarbij
hij Lacordaire citeerde ; in de strijd
tussen de sterke en de zwakke is het
de vrijheid die verdrukt en de wet die
vrijmaakt. En dat de grote distributiebedrijven de sterke zijn, dient niet
eens bewezen. Spreker stelde dat het
belang van de verbruiker gediend is
met het behoud van het kleine en middelgrote distributiebedrijf. Wat zou er
gebeuren met de prijzen als de grootwarenhuizen volkomen heer en mees-

maals aan dat de kulturele autonomie,
zoals ze door de grondwetsherziening
werd verwezenlijkt onhoudbaar is.
BRT en RTB zouden elk voor zich zelf
leningen moeten kunnen aangaan,
maar de kultuurraden kunnen geen
staatswaarborg geven. De oude omroepwet — impliciet nochtans opgeheven — werd niet aangepast. Duidelijk
blijkt nog eens dat de regering de
kulturele autonomie en de federalisering afremt. In zijn antwoord beloofde
minister Chabert nochtans een aanpassing van de wet van 1960.
Ten slotte verheugde de senator
zich in het feit, dat het oppositievoorstel, om de waaier van universitaire
wetten aan te vullen met de bescherming van de titels van sommige instelingen, door de regering positief
werd benaderd.

tegemoetkoming
aan minder-validen
VU-senator Van In pleitte in het kader van de bespreking van het wetsontwerp tot toekenning van tegemoetkomingen aan minder-validen voor de
nationale solidariteit. Spreker somde
de tekorten van het ontwerp op en
verheugde zich erover dat gehandikapten boven de 65 eindelijk van bepaalde voordelen zullen genieten.

driemaal vanhaegendoren
VU-senator Vanhaegendoren is een
zeer bedrijvig man. Dat blijkt herhaaldelijk, zo ook in de zitting van vorige
week dinsdag, toen hij herhaaldelijk
het spreekgestoelte betrad, een eerste
keer tijdens het debat over de begroting van de gemeenschappelijke
kulturele zaken, die de VU-fraktie zou
afkeuren omdat o.a. de VU deze begroting ongrondwettelijk acht. Tal van
posten kunnen nog gesplitst worden,
bepaalde instellingen kunnen uit de
kulturele begrotingen volgens objektieve kriteria gefinancierd worden.
Een tweede tussenkomst gold het
wetsontwerp tot machtiging van BRT/
RTB een of verschillende leningen aan
te gaan. Dit schijnbaar zeer technisch
ontwerp, aldus de senator, toont nog-

ter waren en de konkurrentie uitgeschakeld ? Onderzoekingen hebben
uitgewezen dat de koopbehoeften na
20 u. zeer gering zijn. In de ons omringende landen zijn sinds jaren sluitingsuren voorzien, de koopgewoonten
hebben zich daar aangepast, bij ons
zal net hetzelfde gebeuren. Het probleem van de part-time tewerkgestelden noemde onze woordvoerder ernstig, als het zou juist zijn wat een deskundige hem had verzekerd nl. dat zij
door de verkorte arbeidsduur buiten de
sociale wetgeving zouden vallen. Hij
zei, dat de minister van Sociale Voorzorg dit moest verhelpen. Het mag niet
zijn, zo besloot onze Antwerpse vertegenwoordiger, dat wij een sociale
regeling voor de zelfstandigen invoeren, en daarbij de werknemers van hun
sociale verworvenheden beroven.

taaipariteit in Brusselse
gemeentediensten
VU-senator Vandezande protesteerde bij het begin van het debat over
het wetsontwerp voor het verwezenlijken van de taaipariteit in de Brusselse gemeentediensten tegen de
werkwijze, gevolgd in de kommissie
en die geen ernstige bespreking mogelijk maakt.
Spreker wees er op dat de wet
tien jaar oud is doch dat geen enkele
regering zich al die tijd om het taalevenwicht in het Brusselse heeft bekommerd. De uitzonderingsmaatrege-

Fioogspanningslijnen
in het leuvense
VU-kamerlid Kuijpers interpelleerde
minister De Saeger over het niet raadplegen van diverse bevoegde instanties over het leggen van hoogspanningskabels van Everberg naar GrezDoiceau waardoor het natuurschoon in
het gedrang komt. Spreker wees er op
dat andere maatschappijen wel ondergrondse kabels aanleggen.
Minister Claes antwoordde namens
zijn verhinderde kollega De Saeger.
Uit zijn antwoord leiden we af dat er
nog geen beslissing is en dat nog diverse ministeries en diensten advies
moeten uitbrengen.

len die nu moeten getroffen worden
noemde hij een aanfluiting van de wet.
Na er op gewezen te hebben dat er
in de kommissie geen gelegenheid tot
het indienen van amendementen was,
kondigde de senator de neerlegging
ervan in openbare vergadering aan.
Enkel de aanvaarding ervan zou de
VU aanzetten, het wetsontwerp goed
te keuren « want wij zijn niet bereid
een blanco-cheque te ondertekenen en
het taalonrecht in Brussel te institutionaliseren ».
Ook VU-senator Jorissen besprak
deze kwestie en zei o.m. dat de Vlamingen instemden met de pariteit ander de rijksambtenaren in ruil voor de
pariteit onder de hogere Brusselse
ambtenaren, hoewel de rijksambtenaren veel talrijker zijn. De pariteit bij
deze laatsten werd vrijvlug verwezenlijkt, op de pariteit te Brussel wachten
we na tien jaar nog steeds. Spreker
herinnerde aan zijn talrijke tussenkomsten waarin op een afdoende regeling werd aangedrongen, maar de ministers Vanderpoorten, Harmegnies en
Van Elslande achtten ingrijpen te
vroeg. Nu is het te laat, want het is
vrijwel zeker dat de pariteit op 1 september niet zal bereikt zijn. Aanvaardt
de senaat de amendementen Vandezande dan wordt het wetsontwerp al
heel wat aanneemlijker.
De amendementen Vandezande werden met 104 tegen 15 stemmen ' i 1
onthouding verworpen nadat de VUsenator zijn amendementen met gloed
en overtuiging had verdedigd. Toen
over een amendement Pierson zou gestemd worden (datum 1 september
vervangen door 1 december) .-ïi VUsenator Vandezande langs zijn neus weg
« Mag ik 28 december voorstellen ? »
(Onnozele Kinderdag...). De verdaging
van de inwerkingtreding van de *aalpariteit in de Brusselse gemeentebesturen werd echter verworpen. Over
het geheel van het ontwerp onthield
de VU zich.

nato
VU-senator De Bruyne lichtte het
verzet van zijn fraktie toe tegen de
terugzending van het voorstel naar de
kommissie, dat betrekking heeft op
het statuut in België van de NATO.
Een terugzending betekent uitstel.
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e wereld

allende hield stand
(Argos) Vorige week hebben Chili
en Uruguay bijna geliil<tijdig hun milltire staatsgreep gehad. Op de keper
beschouwd zijn de twee pronunciamento's, hoe gescheiden ook wat hun
verloop en rezultaat betreft, de toetssteen geweest voor de interne samenhang van twee sistemen die allebei
tot de oudste demokratische
traditie
van Latijns-Amerika behoren, in Chili
werd president Allende duidelijk gered door de interne stabiliteit van zijn
demokratisch regiem. De mislukking
van de putschisten is er totaal : de oproerlingen werden immers niet gevolgd door de rest van het leger en
opperbevelhebber generaal Prats, een
ietwat extravagant sabelsleper, mocht
persoonlijk een paar rebellerende officieren ontwapenen. Anderzijds heeft
de bevolking onmiddellijk gevolg gegeven aan een oproep van president
Allende om publiekeliik haar trouw en
steun aan de regering te betuigen.
Zelfs de centristische oppositie heeft
prompt te verstaan gegeven dat ze de
muiters grondig afkeurde. De vastberaden aanpak van de regering had voor

gevolg dat de voornaamste promotors
van de muiterij algauw werden gearresteerd.

militaire diktatuur
In Uruguay liggen de verhoudingen
anders. Reeds lang was het land ondermijnd door misbruiken en korruptie. Het Uruguyaans demokratisch sisteem is dan ook reddeloos in elkaar
gestort om plaats te maken voor een
regiem dat met de dag meer op dit
van de Braziliaanse militairen gaat gelijken. De weg naar die ontwikkeling
lag eigenlijk al vrij sinds september
1971 toen Pacheco Areco het leger inzette om de Tupamaros te bestrijden.
Op dit ogenblik is het konflikt ontstaan tussen leger en parlement dat
dinsdag van vorige week eindigde met
het overleg tussen Bordaberry en de
drie legerleiders
en met de investituur van een nieuw militair konservatief bewind. De algemene staking, afgekondigd door de machtige Uruguyaanse vêkbond als ultiem protest,
mocht niet meer baten.

Inmiddels zijn veel senatoren en
vakbondleiders
ondergedoken.
Naar
verluidt zouden ze overal stakingskomitees hebben georganiseerd. Vandaag is
het verzet van de arbeiders nog niet
gebroken. Zowel de
nationalistische
oppozitiepartij (" blanco ') als de partij voor linkse frontvorming hebben de
arbeiders hun steun toegezegd. Het
is evenwel niet denkbeeldig dat nu ook
de repressie loskomt.
Het is nu wachten op de aangekondigde grondwetshervorming.
De regering nam globaal ontslag.
Men
spreekt al van het centralizeren van
alle ondernemingen, staatsdiensten en
departementele besturen (19 !) onder
regeringskontrole. Men weet nog niet
wat het socio-ekonomisch programma
van het nieuw bewind zal inhouden.
Beloften zijn niet uitgebleven : een
loonsverhoging van 50 pet staat hoog
op de " militaire » agenda, maar inmiddels heeft de inflatie dit lapmiddel al ongedaan gemaakt. In een land
waar de rijkdom wordt beheerd door
een kleine groep
grootgrondbezitters
is meer nodig dan vage beloften.

Nu het « historisch » pleit is beslecht gaan drie groeperingen onverwijld hun heel aparte plaats op het
Noordiers toneel innemen : 1. de traditionele protestantse unionisten van
Brian Faulkner die dicht aanleunen bij
de Britse konservatieven ; 2. Een koalitie van afgescheurde unionisten, afkerig van de door Londen gepatroneerde grondwetshervormingen : de fameuze Vanguard-partij van Craig, de demokratische unionisten van Paisley en de
" loyalisten ». 3. De katolieke sociaaldemokratische Labour-partij van Hume
en Fitt . Met 26 resp. 24 zetels zijn
de unionisten en de afgescheurde protestantse koalitie aan eikaar gewaagd
terwijl de katolieke sociaal-demokraten
19 zetels veroverd hebben. Van de tien
overblijvende zetels heeft de Alliancy
Party (verzoening tussen katolieken en
protestanten) er 8 voor zijn rekening
genomen, terwijl de Northern Ireland
Labour Party genoegen moest nemen
met één verkozen kandidaat. De opkomst van het kiezerskorps is erg
meegevallen : 76 pet.
Uit die cijfers werden algauw een
paar haastige slotsommen getrokken :
het heet dat een verpletterende meerderheid van Noordierse kiezers zich
uitgesproken heeft voor een politieke
regeling van haar problemen, dat de
kiezer weliswaar gestemd heeft voor
de traditionele opsplitsing in protestanten en katolieken, maar even beslist alle geweld en extremisme heeft
afgewezen. Slechts 2 pet v. d. kiezers
is ingegaan op het verzoek van de
extremistische provisionals en andere
republican clubs om zoveel stembriefjes mogelijk te verknoeien. Samen
hebben de officiële protestantse unionisten, de katolieke sociaal-demokraten en de alliantie-partij voortaan 53
zetels, dwz dat ze de hele assemblee
kunnen kontroleren en die elementen
kunnen uitkiezen die bereid zijn met
de Britten samen te werken op basis
van het bekende Witboek. Voorzeker
mag men nog een onstuimige reaktie
verwachten van de afgescheurde unionistische koalitie, maar de tandem
Craig-Paisley laboreert.aan interne tegenstellingen : sommige protestantse
extremisten zijn voorstander van de
totale onafhankelijkheid terwijl ande-

ren gewonnen zijn voor de komplete
integratie van hun provincie In het
Verenigd Koninkrijk...
Toch blijft de vraag open of protestantse unionisten en katolieke sociaal
demokraten erg goed met elkaar zullen opschieten. Wel hebben ze zich
gezamenlijk bereid verklaard om de
grondwetsherziening goed te keuren,
maar die protestanten blijven monar-

I

Tijdens de eerste twee dagen van de « historische » hearing fungeerde Dean zowat
als aanklager. Op de derde dag moest hij het
hoofd bieden aan een paar heftige aanvallen
van republikeinse senator Gurney van Florida, kennelijk het enige lid van de kommissie
dat openlijk de verdediging van Nixon durfde
opnemen. Die Gurney scoorde alvast twee
doelpunten : eerst dwong hij Dean te erkennen dat indrukken nog lang geen feiten zijn,
vervolgens slaagde hij erin de algemene acfitenswaardigheid van de getuige af te zwakken. Dit laatste was niet eens zo moeilijk
nadat Dean zelf toegegeven had dat ietwat
eigengereid omgesprongen was met de gelden uit de kas van het fameuse GREEP (comitee for the reelection of the president)
De 5.000 dollar ( + ) die Dean met het oog op
zijn huwelijksreis had « ontvreemd » werden
weliswaar terugbetaald maar hiermee was de
twijfel aan zijn kredietwaardigheid niet kompleet opgedoekt...
De taktiek van « tricky Dick » Nixon is
doorzichtig : de storm laten luwen en alle
beschuldigingen majesteitelijk en onberoerd
naast zich neerleggen. Het Witte Huis heeft
immers al laten weten dat de president niet
vrijwillig zal antwoorden op vragen van da
senaatskommissie, gewoon omdat het principe van de scheiding der machten een dergelijke konfrontatie verbiedt. Uit die reaktia
van het Witte Huis is vandaag al af te leiden
dat Haldemjn en Ehrlichman, de getrouwen
van Nixon, evenmin hun kaarten op tafel
zullen gooien.

Watergate niet alleen

ulster wat nu ?
(Argos) Daar de katolieken volgens
het nieuwe kiesstelsel een gelijke
kans hadden als de protestanten, werd
zowat overal met spanning uitgezien
naar verloop en uitslagen van de jongste verkiezingen voor een provinciaal
parlement.

(Argos) Na de show van sfergetuige John
Dean krijgt de senaatskommissie rust tot 10
juli.. Maar sinds 26 juni vraagt men zich af
wie nu eigenlijk getuige, beklaagde, verdachte... of slachtoffer is van -de onverkwikkelijke Watergate-affaire, die ruchtbaar werd op
17 juni van vorig jaar, nadat twee joernalisten van de «Washington Post- de tip ontvangen hadden dat ingebroken was in het Demokratisch hoofdkwartier. Voor de zoveelsta
keer heeft Dean herhaald dat hij slechts uit'
voerder is geweest, dat Haldeman en Erlichman en Nixon himself kompleet op de hoogte
waren. Onvermoeibaar heeft hij geantwoord
op alle vragen van de senaatskommissie ortder leiding van de 78-jarige Ervin.

chistisch terwijl de sociaal-demokraten
republikeins denken en achter de
groot-lerse idee staan. Mocht samenwerking tussen die twee groepen onmogelijk blijken dan zou in Engeland
een beweging op gang kunnen komen
om
de
Britse
veiligheidstroepen
(25.000) uit Ulster weg te trekken
waardoor de weg naar een bloedige
burgeroorlog meteen zou open liggen.

Landen van t)et Atlantisch Pakt

W^ Landen van het Warschau Pakt

Uit het getuigenis van Dean is gebleken
dat Watergate meer is dan een geïsoleerd
geval, te wijten aan de onstuimige partijijver van een paar medewerkers : zowat
overal werden intimidatiepogingen georganiseerd, het fiskaal dossier van politieke vijanden werd door waakzame belastingsinspekteurs van zeer nabij gevolgd, meineed wa3
schering en inslag, het gerechtelijk onderzoek werd willekeurig gedwarsboomd en er
is nog steeds geen antwoord op de vraag :
wat wist de president van de VSA en wanneer wist hij het ? In die doolhof van veronderstellingen blijft John Wesley Dean lil
voorlopig de centrale figuur. Al in 1960, hij
studeerde toen nog aan het Wooster Collega
Ohio stond hij onvoorwaardelijk achter de
politieke doelstellingen van Nixon Wel had
hij toen al een hekel aan de omslachtigheid
waarmee Nixon zijn politieke oogmerken had
ingekleed Volgens Dean ligt die ingesteldheid van zijn president ten grondslag aan de
politieke nederlaag die hij in het jaar 1960
vanwege J.F. Kennedy moest inkasseren.
Tien jaar later zou hij dan de kans krijgen
om zijn eigen aanleg voor sinteze te bewijzen. In 1970 werd hij immers advizeur van
Nixon en tot 30 april 1973 (toen hij de laan
werd uitgestuurd) heeft hij de politiek van
zijn president voortreffelijk gediend, alle
peripetieën rond de Watergate affaire itv
kluis.
Eigenlijk hadden de senatoren Dean al een
week vroeger willen verhoren, maar de hearing werd in extremis opgeschort : in aanwezigheid van L. Brezjnev mocht toch niet
publiekelijk en onder eed verklaard worden
wat twee derde van de Amerikaanse bevolking rotsvast gelooft, nl dat Nixon ergens
bindingen heeft met Watergate ! Dean werd
dan ook het voorwerp van een genadeloze
kampanje bedoeld om zijn verklaringen ta
diskrediteren.

tragiek

Te Helsinki vergaderen op Albanië na alle Europese landen en met
Amerika en Kanada in een Europese veiligheidskonferentie

De tragiek van Dean is geweest dat hij
Nixon vereerde... en toch geloofde dat hij
beter dan Nixon de politieke doelstellingen
van de GOP kon formuleren, aan de man
brengen en duiden. Vandaag gedraagt Dean
zich naar kompleet logische maatstaven :
als men in de hoek geduwd wordt kan men
alleen nog de waarheid en niets dan de waarheid vertellen. Vandaag menen zelfs de republikeinen dat Nixon maar beter waarheid had
gesproken dan schuil te gaan achter presidentiele prerogatieven. Uiteraard moet Dean
ook kunnen bewijzen wat hij als waarheid
vooropzet. Maar ook hier ontkomt men niet
aan de •> indruk » dat Dean waarheid spreekt.
In een paar konkrete gevallen was hij duidelijk de meerdere van zijn president, zoals bv
terzake van de gesprekken die hij met Nixon
over Watergate heeft gevoerd : op 3 juni
reageerde het Witte Huis met een kategorieke logenstraffing, maar een dag later volgde al een korrektief — het Witte Huis gaf
het bestaan van die gesprekken toe en bekende dat tijdens die ontmoetingen ook over
Watergate werd gesproken.
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Het is steeds zo geweest en het

juli

zal altijd zo blijven : waar mensen
iets met el\aar gemeens hebben,
xullen zij trachten dit gemeenschap'pelij\e oo\ door uitwendige
'te\ens herkenbaar te malden, voor
elkaar en voor anderen. Deze
tekens \unnen gaan van het
'herkenningswoord van de geheime
organisatie tot de liefderij\-gebor'duurde vlag van een of andere
sosjeteit.
Het is derhalve een zeer
menselijk verschijnsel, dat leden
van een groep die door
een groot aantal faktoren
'— waarbij wij de verwantschap
naar taal, k^i^ltuur en afstamming
verbonden zijn, ook ^^^^ verwant'
schap en dit verband
willen uitdrukken in
simbolische vorm. Of direkter
gezegd : het is een natuurlijk
verschijnsel dat een volk
struktuur, maar ook ^^'^^ simbolen
'die deze struktuur en daarmee
het volk «-(induiden.
Deze simbolen zijn van
verscheidene aard. Vlag en lied
als herkenningsteken en als
zelfbevestiging, feestdag als herdenking van in de eigen
geschiedenis belangrijk]! momenten
zijn de belangrijkste. Zij zijn

uit de strijd van het volk
om zijn bestaan of zijn
zelfbevestiging. De vlag der studenten van ]ena werd die der
Duitse republiek > ^^ herdenking
van de bestorming der
Bastille werd Franse nationale
feestdag en de revolutionaire

vloamse
simbolen

Marseillaise nationaal lied.
In hun verleden puttend,
vonden de volkeren de simbolen die hun eigen
bestaan uitdrukking gaven.
Vit de herdenking van dit verleden
groeide in elk geslacht
opnieuw het bewustzijn van
'hun taak '• deze eigenheid
te bewaren, niet alleen voor
zichzelf maar voor de wereld. En
uit simbool en herdenking
sprak tot de jongere
generaties een opwekking tot
historisch besef, tot
'het bewustzijn te behoren tot
een gemeenschap die niet
alleen vandaag bestaat,
maar die ook gisteren
bestond en die morgen nog
zal leven.

Het is pas met Conscience, vrijwilliger H
het Belgisch leger en niet als de flamingaR'
ten van de Gentse groep Willems, Snellaor^
Van Duyse, onder de invloed van de kultutli^
politiek van Willem opgegroeid, dat eea
eigen Zuidnederlandse simboliek zal doof^
brei<en en dan vooral met zijn « Leeuw v a i
Vlaanderen ». Aanvankelijk had immers Conscience de kern van onze historische vr^heidsstrijd niet in de l\/1iddeleeuwen en in het
graafschap Vlaanderen maar wel in de zestiede eeuw en in de strijd der Nederlanden
tegen Spanje gelegd, in « Het Wonderjaar i^
Zelfs in zijn voorwoord tot « De Leeuw van
Vlaanderen » verwijst hij naar die strijd. De
termen « Vlaams » en « Vlaming » om taal
en bevolking van de drie Zuidnederlandse
gouwen Vlaanderen, Brabant en Limburg aan
te duiden is hier al in voege : zij verdringen
meer en meer de andere terminologie, ook
als die wetenschappelijk en volks gezien
juister was.

De romantische wijze waarop Conscience
het episch gebeuren weergaf, zou vooral de
jongeren, en via de studentenbeweging de
hele Vlaamse beweging in haar woordgebruik
simboliek en deelromantiek tot op de huidige
dag blijven beïnvloeden.

niet alleen streeft naar eigen

verbonden met of voortgekomen

de Vlaamse
leeuw - vlag

Consciences «Leeuw van Vlaanderen » als
verhaal van de strijd van het graafschap
Vlaanderen tegen de Fransen op het ogenblik van een voor de Vlamingen zegerijke
militaire konfrontatie, werd historisch epos
voor het héle, het grotere Vlaanderen der
19e eeuw — en het schiep een hele « Vlaamse » terminologie en heraldiek — evenals
De Costers epos, dat de strijd tegen Spanje
verhaalde, de idee der Nederlandse eenheid
in de figuren van Tijl en Nele gestalte gaf.

wel mogen vooropstellen —

alle drie meestal zeer sterk

-*•

De simbolen van onze huidige volksstrijd
en van de gemeensciiap die hem voert kennen wij : 11 juli als herdenking van een
historische zelf-affirmatie, de leeuwenvlag
als strijd- en eenheidssimbool, de « Vlaamse
Leeuw » als tot nationale himne geworden
strijdlied.
Waarom werden juist dié en geen andere
voor ons simbool ? Zijn ze wel de meestgeëigende en ware het niet beter Indien wij
een andere gekozen hadden om onze nationale strijd te simboliseren ?
Ook hier geldt wat meestal ook elders gebeurde : men kiest geen simbolen, zij worden
als het ware opgedrongen door de omstandigheden, door één ogenblik. Zij zijn de toevallige uitingen van een gemeenschappelijk gevoel en daarom meestal ook zwaar geladen
met de romantiek die uit het gevoel voortspruit. Maar zij zijn efficiënter, duidelijker
en machtiger dan het meest-rationele bewijs, dan de overtuigendste analise, omdat
zij daèr raken waar de diepste krachten ontspringen : in het irrationele, in het Intuïtieve

en het gemeenschappeli}k-onderbewuste, In
de levenskern zelf.
De toevalligheid bij het ontstaan der
Vlaamse simboliek is wel evident. Aanvankelijk was de benaming voor het gebied dat
men nu • Vlaanderen » noemt en voor de
taal die er gesproken werd zeer uiteenlopend.
Pas verscheidene jaren na de Belgische omwenteling vindt de benaming « Vlaemsch »
als indikatie voor het volksgedeelte ingang
en de taal wordt nog hoofdzakelijk als « Nederduytsch > aangeduid.
De • Vlaamse beweging » was aanvankelijk
nog in hoofdzaak een terugkeer naar het
eigen Nederlandse wezen, de eigen Nederlandse taal en volksaard : er was geen andere entiteit, geen aparte Vlaams-Belgische
verbondenheid bij de natlonaal-bewusten en
zeker geen klein-Vlaamse simboliek. Als er
betoogd werd tegen de nieuwe staat gebeurde dit met oranje strik, en de vrijzinnige studenten namen als kleuren het oranje-blanjebleu aan. Op officiële of seml-officiële plechtigheden zoals bijvoorbeeld op de Multatullhulde hingen de Noordnederlandse en Belgische vlag naast elkaar.

Zowel de herdenking van de slag der Guldensporen als de aanvaarding van het wapen van één Zuidnederlands graafschap voor
heel Zuid-Nederland zou langzaamaan veld
winnen. Deze simboliek beantwoordde trouwens aan een noodzaak : zoals de jonge sociale beweging zou oprukken in de gloed der
rode vlaggen, zo zou de opkomende nationale
beweging in het wapen met de leeuw eea
kenteken vinden dat duidelijk en doelmatig
heel het dietse Zuidnederland zou slmbol^
seren in zijn strijd tegen de centralistische
staat. In 1876 deed Rodenbach een oproep
om de leeuwenvlag als nationale vlag te ei>
kennen. Tien jaar later deed de student
Plessers op een Vlaamse landdag een voorstel in dezelfde zin, en mettertijd zou het
teken van de klauwende leeuw op vlaggen
en geschriften, op affiches en fn vergaderingen verschijnen als simbool van de volksstrijd.
De leeuw van het graafschap, de zwarte
leeuw op gouden veld, rood getongd en getand, werd echter na enige tijd vooral door
de radikale flaminganten gekontesteerd en
dit om twee redenen. In de eerste plaats
droeg een dergelijke leeuw, bij alle historische juistheid en verdienste, de Belgische
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het lied " de vlaomse leeuw '*
Hier zijn de gegevens talrijker : wij vinden ze herhaald bij Picard, Prims, Elias Het
lied werd gedicht door H. van Peene, nadat
door zijn vrienden betreurd werd dat de
Vlamingen geen eigen nationaal lied hadden.
Van Peene was sekretaris van « Broedermin
r 1 Taaiijver » die in 1844 een uit « Brabantsche Feesten » getrokken stuk had gespeeld, waarin de auteur het lied van de
Brabantse leeuw aanhaalt Anderzijds had 'n
Rijnlands leraar, N "Becker, een lied gedicht
tegen de Franse annexionistische plannen :
o Sie sollen ihn nicht haben, den freien deutschen Rhein, ob sie wie gier'ge Raben sich
heiser darnach schrei'n .. .
Van Peene dichtte dan zijn lied van de
Vlaamse leeuw, die evenals de Rijn bedreigd wordt ; die evenals de Brabantse
leeuw briest, verscheurt, verplettert., en

In Rijsel hangen meer Vlaamse Leeuwen dan te
om mee uit te pakken I

Brussel.

trikolore als het ware op het lijf en het toenemend antl-belgicisme der radikale Vlaamse
beweging kon zich moeilijk bij dergelijke dnekleurigheid neerleggen, omdat de Vlaamse
strijd zich juist keerde tegen al wat die driekleur simboliseerde. Daarenboven mocht het
simbool van de Vlaamse strijd, waarm het
woord « Vlaams » niet het oude graafschap
alleen, maar heel het Nederlandse volksgebied in België aanduidde, zich ook simbolisch
niet aan één enkele gouw blijven binden.
De zwarte leeuw op gouden veld, ontstaan

uit het oude graafschappelijk wapen en de
kleuren zwart en geel werden tot teken van
de eenheid der Zuidnederlandse gewesten in
hun strijd om een eigen staatsstruktuur tot
volksbeveiligmg Reeds bij de inhuldiging
van de nieuwe Koninklijke Vlaamse Akademie
droegen de kommissarissen een zwartgeel
lint Mettertijd woei de gele vlag met de
zwarte leeuw op alle Vlaamse bijeenkomsten en manifestaties en werd tot een algemeen aanvaard simbool van de Vlaamse gemeenschap

Ook voor Frans-Vlaanderen de vlag

Over de nationale simboliek schrijft Elias
in zijn « Geschiedenis der Vlaamse Gedachte » o m •< Het zou de moeite lonen uitvoeriger deze nationale simboliek van de Vlaamse beweging te onderzoeken. Wij zijn overtuigd dat hier de ganse miserie van de Vlaamse beweging qls nationale beweging, haar
willen en niet kunnen, haar onmacht tegeno-'er al de krachten van maatschappij en
staat scherp kunnen worden afgetekend... ».
Men 1 an het betreuren dat Consciences
Vlaamse Leeuw-romantiek een deelromantiek was, dat ze vooral de klemtoon legde
op de geschiedenis van één gouw en dat
zij door haar 'nvloed wel de krachten voor
een Nederlands herstel opwekte maar ook
't Nederlandse eenheidsbesef dat initieel aan
de basis der beweging lag, naar de achtergrond verwees.
Het blijft niettemin waar — en wij moeten
dit aanvaarden als een historisch gegroeid
patrimonium — dat de vlag met de klauwende leeuw, dat het lied « van Van Peene en
Miry en dat de 11 juli als nationale feestdag
voor miljoenen Vlamingen een simbolische

Karel Miry schreef de muziek, die misschien
meer dan de retorische tekst voor de populariteit van het lied zorgde. Reeds in 1860
schijnt het vrij algemeen in Vlaamsgezinda
kringen aanvaard geweest te zijn Er zijn wel
moeilijkheden geweest te Antwerpen
Toch bleek zijn karakter als hét nationale
strijdlied meer en meer veld te winnen ; en
het kreeg mettertijd de betekenis van nationaal lied. Vlaamse soldaten zongen het in
de eerste wereldoorlog — en ook toen na
de oorlog de Grootnederlandse idee veld
won en het oorspronkelijk « heilig Nederlands geloof • zoals René De Clercq het
Wilhelmus en oranje-blanje-bleu in de nationalistische simboliek werden opgenomen,
bleven vlag en lied van de klauwende leeuw
de massa-geestdrift aanspreken en de strijdlust aanwakkeren.

waarde hebben gekregen, een mitische betekenis die geen nuchter modernisme of rationalisme kan uitvlakken ».
Het feit dat sommige heren — vooral aan
die zijde waar men vroeger de Vlaamse simbolen als taboe beschouwde— nu de Vlaamse strijdvlag, de zwarte leeuw op gouden
veld, vervangen door de vlag van het graafschap Vlaanderen, is meer dan wat linkse
dwarsdrijverij : het tipeert een mentaliteit.
Het betekent een zich distanciéren van honderd jaar Vlaamse geschiedenis en Vlaamse
strijd. Meent men echter dat de Vlaamsgezinden zich bij de heraldieke fantasieën van
een Van Elewijck zomaar zullen neerleggen,
zelfs als de Nederlandse kultuurraad ze zijn
zegen geeft, tégen de flaminganten in ?
Er is geen enkel fabrikant die dingen vervaardigt die hij niet verkopen kan ! Tenzij
natuurlijk de BSP morgen met leeuwenvlaggen-met-rode-tong gaat betogen in plaats
van met de rode vaan ..

11 juli 1302
Uit de Guldensporenromantiek, die Conscience had opgeroepen en die vooral in de
studentenbeweging weerklank vond en van
daaruit zich uitbreidde, bleef ons een tweede Vlaams simbool. De herdenking van de
overwinning te Kortrijk werd tot nationale
feestdag voor de Vlaamse gemeenschap.
Het zou echter heel wat duren eer deze
herdenking algemene weerklank vond. Over
het ontstaan der eerste herdenkingen en de
verspreiding zijn niet zoveel gegevens beschikbaar. Toch blijkt, ingevolge een oproep
In « De Halletoren » in 1875, het feest gevierd te zijn geweest vóór dat het in 1877
bij de inhuldiging van het standbeeld van
Breydel en De Coninck te Brugge een gemeentelijke feestdag werd. Het Algemeen
Nederlands Verbond zou bij de inrichting van
elf-juli vieringen en bij de verspreiding een
belangrijke rol spelen.
Dat het juist dié dag was, dié gebeurtenis
en geen andere is aan het literaire toeval
te wijten, aan heel die romantische sfeer van
Consciences werk, aan het feit dat die jonge
beweging een historisch voorbeeld, een lichtpunt in de eigen geschiedenis nodig had om
zich aan op te trekken, en dat dit kruciale

moment der geschiedenis op het gepaste
ogenblik door Conscience werd verschaft.
Groeninge was een belangrijk feit in onze
middeleeuwse en zelfs in de Westerse militaire geschiedenis In een militair-historisch
werk als •• Infanterie greift an .. » wordt
Groeninge aangehaald als de eerste belangrijke slag tussen pantsers en infanterie —
waarbij de infanterie het pleit won ! IVIaar
de zege van Groeninge werd gevolgd door
het verdrag der Ongerechtigheden, werd gevolgd door Kastel. Dat was de keerzijde, die
men in de glans die de romantiek van Consciences boek rond de overwinning weefde,
wel eens uit het oog verloor.
Meer dan de militaire zege betekende
Groeninge echter • een eerste opflakkering,
een eerste teken van Diets eenheidsbesef.
Een eenheidsbesef dat niet alleen het par^
tikularisme d'ir steden van het graafschap
overwon, maar dat over de grenzen dezer
gouw uitsloeg. De juichkreet om Groeninge
steeg op in alle Nederlandse gouwen, en
om deze overwinning van Diets op Waals
waren naar de woorden van de kroniekschrijver verheugd • alle die sprecen dietsce tale... ». Zo werd Groeninge van betekenis
voor de hele Nederlanden.

Tien m x tien m : een groot stuk Vlaanderen van zee tot Maaa.m

jos dierickx.
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Heel het hokje schoot in een lach, zeven man tegelijk.

ons feuilleton (23)

Wanneer Kamiel het in zijn hoofd kreeg
rijstpap te eten, was er houden noch
binden aan. De foerier moest zorgen
voor rijst, en Kamiel trok in de nanacht
een paar uren van 't front weg, waar
nog koeien in de wei lagen. „ Dan is
't werk van de boer van tevoren gedaan ", zei hij, ,,wij zijn allemaal dompelaars, we moeten mekaar heipen I
En wij kunnen wij toch voor die boer
niet sukkelen ! ".

EER
YUANDERE
VERGAAT

„ Dat hij maar oppast bij dat maanlicht I ".
„ 't Moet een gesiepen vos zijn die
Kamiel bij de kieuwen zal vatten! "
Florimond, in broek en hemd, schoot in
zijn rijgschoenen, trok de handdoek
van zijn ransel, die hem tot hoofdkussen had gediend, kreeg zijn zeepdoospe uit zijn knapzak en kroop de dekking uit.

door JOZEF SIMONS

Een vaal licht kwam op in het oosten,
waar nu en dan kleine waaiers uitflakkerden van vér-dommelende kanonnen.
Langsheen de rijshouten-kamouflage
stapte hij naar een grote granaatput
toe, halfvol water, waarop een planketsel gesmeten lag.
De nacht had het water geklaard. Een
weelde was 't het zuivere water te
wrijven, met frisse handen, op borst
en aangezicht en nek.
Reisvaardig eindelijk, terwijl hij zijn
gordelriem spande en zijn mantel vastknoopte, vroeg hij aan de druilende
mannen in het hok : „ Moet ik nog wat
anders meebrengen behalve tabak en
patates-frites-vet ? ".
„Voor mij tien sigaren".
„ En voor mij een vijl, als ge er een
goede kunt vinden I ".
„ Voor mij een potje honig ".
,, En wat peper en zout voor de mess ".
„ En hoor eens of het waar is, dat al
de batterijen a tir rapide zouden achteruitgetrokken worden, in 't vooruitzicht op een mogelijke terugtocht... ".
„ En dat ze onze kanonnen zouden laten staan omdat het oude stukken zijn,
gelijk de Duitsers deden in de Somme
verleden jaar... ".

Florimond trekt naar Zuid-Frankrijk met vakantie. Te Nice leest hij kranten, verschenen in bezet Europa. In een Vlaamse leest hij de oprichting te Gent van de Raad
/an Vlaanderen. Bij zijn terugkeer te De Panne maakt hij een betoging mee van
Vlaamse soldalen. « Het moment » nadert...

wekken, doch toen het beschot verschoven werd, ontwaakte hij vanzelf.
Cavin maakte het deurgat weer dicht,
stak een sigaret op.
,,Zo, zo ! Al Wekker ? Op mijn horloge
is 't kwart over vier, maar dat loopt
voor".

vierde hoofdstuk

aan 't front
Florimond richtte zich op. Hij dacht aan
de vijfentwintigduizend Vlamingen te
Gent. Was het nieuws tot hier doorgedrongen en manifesteerden de troepen ?
Hij viel op een gendarm, die hij vroeger in Le Havre had gekend, en vroeg
hem wat die samenscholing te beduiden had.
,, Een hoop piotten die manifesteren
omdat er geen congé meer wordt toegestaan. Maar ze menen 't niet kwaad".
En toch het ijzer was heet, het moest
nu gesmeed I

„ Dank u. Miei. Wat voor weer is 't?".
„ Genadig koud. Wat late vorst, 't Kan
een schone dag worden ".
,, Krijg ik wat vuur ? ".
De sigarettenrook maakte Florimond
hel wakker. Hij tastte naar zijn kousen
in de zakken van zijn rijmantel, die uitgespreid lag over zijn deken — onder
de twee had hij warm gelegen — en
haalde verder zijn rijbroek uit zijn ransel... Onderwijl kroop Cavin in zijn
nest, na eerst nog Florimonds afgeworpen deken bemachtigd te hebben.
.Verdoemens koud bij dat stuk... Ze
hadden dat ook nodig hier in deze sektor de wacht te doen optrekken... Die
vervloekte lamzakken ! Ze moesten er
zelf maar een nacht komen bij staan...
Milliard de nom de d... ".
Twee, drie kanonniers rekte.\ zich gestoord overeind op hun stro en geeuwden :
,, Zwijgen, Miei I Laat ons slapen... Hoe
laat is 't ? ".
,,Vier uur door... en zijt maar bra kontent, ge krijgt straks allemaal rijstpap!
'k Heb Kamiel het zien aftrappen met
twee grote akers ! ".

vijfde hoofdstuk

" het moment "
HALF APRIL
Het ruw-aaneengeslagen beschot, dat
's nachts voor de opening van het gemetseld schuilhok de tocht weerde,
werd weggeschoven door Cavin. wiens
wachtbeurt uit was.
Florimond had Cavin gevraagd hem te

ZONDAG 8 JULI
O IOu.30 : Eucharistieviering vanuit Kasterlee.
O 15U.00 : Rond de kiosk. De Koninklijke
fanfare « Met Moed Vooruit » uit Opdorp.
O 15U.40 : Skippy.
O 16U.05 : Tienerklanken. Show.
O 16U.30 : Sport.
O 16U.40 : Paardensport vanuit Aken.
O 18U.20 : Fabeltjeskrant.
O 18U.25 : Disneyland.
C 19U.15 : Laurel en Hardy.
O 19U.35 : Tekenfilm.
O 19U.45 : TV-nieuws.
O 20U.00 : Sportweekend.
O 20U.25 : De wereld van Somerset Maugham. Bloemleing uit korte verhalen.
O 21U.15 : Vaarwel Europabeker
Knokke.
Laatste avond.
9 22u 30 : De onterfden. Een reportage over
de aktie van de Pit River-lndianen om hun
gebieden in Californiia terug te bekomen.

O 22U.10 : Vergeet niet te lezen.
O 22U.45 : TV-nieuws.

DINSDAG 10 JULI
O
O
O
O
9

9
O
O

18U.55 : Fabeltjeskrant.
19U.00 : Tienerklanken.
19U.45 : TV-nieuws.
20U.10 : Hollywood O ! Hollywood. Amusementsprogramma met Kalinka en Will
Ferdy.
20U.40 : Landelijke verhalen. Reeks van
zes korte verhalen van Engel.oe auteurs,
die in de periode tussen de twee wereldoorlogen erg populair waren.
2U.35 : De volmaakte reiziger. TV-dokumentaire over de reizen van Alex von
Humboldt in Mexico.
22U.25 : MASH.
22U.50 : TV-nieuws.

„ En dat de Fransen en de Engelsen
al aan tamboeren... ".
,, En onze hielen kussen ! ".
„ Best, mannen, tot vanavond I Houdt
u kloek ! ".
,, Goeie wandeling. Flor ! ".
Een genot, door de rijzende morgen
te stappen, alleen, wijl alles rond hem
nog sliep, over een verwilderde weide
langs een dekauvillelljntje ; dan, achter Nieuwkapelle-kerk een beekje gevolgd tot aan de 'chemin de dalles',
over de Rabbelaar en Fortem naar Alveringem toe.
Hij had van de dokter een geschreven
toelating om, voor een zieke kies waar
het vulsel uitgevallen was, naar de
infirmerie van de IVe legerafdeling te
Alveringem te gaan.
Maar de tocht liep verder, naar De
Panne, waar een algemene vergadering van de leiders der beweging was
belegd. Niet Florimond alleen had er,
na zijn terugkomst uit verlof, op aangedrongen, van alle kanten werd gevraagd naar een algemeen-te-volgen
gedragslijn ingeval de Duitsers zouden doorbreken ten zuiden, of, wat insgelijks werd gevreesd, in geval van
een Duits offensief tegen het Belgisch
front. Moest een nieuwe IJzerslag geleverd worden ? Moesten er weer
stromen Vlaams bloed vergoten worden, ten bate van wie ?
Een roodborstje was al wakker en
kwinkeleerde vrolijk op een wilgentronk.
Achter Nieuwkapelle, nabij de eerste
bewoonde hofstede, stapte de boerin
met haar akers naar de weide,
't Werd een schone dag. De zon kreeg
al macht : ze schoot vlug de lucht in
en de mist klom mee omhoog tegen
de bomen.
Nu reden langs alle kanten de boeren
uit, met hun melkkruiken OT 't karretje naar de weide, om de koeien te
melken. Boerendeernen, het juk op de
schouders aan 't juk twee emmers,
schreden het hoge onkruid van de
verwilderde meersen in.
(vervolgt)

(*) Cent-vingt long : 120 lang (kaliber
van het kanon].

DONDERDAG 12 JULI
O
O
O
C
O
%

18U.55 : Fabeltjeskrant.
19U.00 : Koning Arthur.
19U.25 : Verkeersveiligheid.
19U.30 : Tips voor Trips.
19U.45 : TV-nieuws.
20U.10 : Brugse kant. Frans TV-spel over
een jong gehuwd paar uit Bordeaux dat
enkele dagen doorbrengt in Brugge. In de
film wordt eveneens de nadruk gelegd op
het geschiedkundig verleden van de
Vlaamse stad.
O 21U.30 : Ticket. Show.
O 22U.05 : Première.
C 22U.45 : TV-nieus.

ZATERDAG 7 JULI

VRIJDAG 13 JULI

O
O
O
O
O
O
O
•
O

O
O
O
O
O

14U.00
18U.30
18U.35
19U.00
19U.35
19U.45
20U.10
20U.40
21U.05
avond.
O 22U.20
O 23U.10

l

,,Wij mo3ten doorschieten tot de laatste granaat, de Duitsers tegenhouden
zolang we kunnen, ons verdedigen tot
de laatste man, tot de laatste druppel
bloed... ".
„ Blaas uit ! ".
„ Ik speel kameraad ! ".
,, Ik zal mijn plan wel trekken... ".
„ De Duitser moest maar plots doorbreken en heel den Belgique pakken
met man en muis, piot en kanonnier ;
zó dat we propertjes van dat vuil werk
af zijn — en dat niemand kan wegslibberen... ".

„ Mij krijgen ze niet meer op een schip
hoor I ".
„ En als ge de koning ziet, en hij
vraagt naar ons, zeg hem : 'Sire, de
komplimenten van de Savelong (*] !
Teken maar gauw de vrede, dat de
jongens er vanaf zijn. Ze zijn er niet
geren meer bij. Ze zijn 't beu ! ' ".
,, Als kou pap ! ".

:
:
:
:
:
:
:
:
:

Tennis vanuit Wimbledon
Fabeltjeskrant.
Follyfoot.
Doorgaand verkeer.
Korte film.
TV-nieuws.
Mijn vrouw van hiernaast.
Echo.
Vaarwel Europabeker Knokke. 2e

: Sheriff Cade.
: TV-nieuws.

WOENSDAG 11 JULI
MAANDAG 9 JULI

#

O
O
O
O
#

O
O
#

18U.55 : Fabeltjeskrant.
19U.00 : Frac, de schrik der katten.
19U.10 : Sporttribune.
19U.45 : TV-nieuws.
20U.10 : De grote natuurreservaten. Het
Yellowstone park.
O 20U.40 : Een minnaar op zolder. Filmkomedie.

O
O

16U.00 : De grote tocht. Dokumentaire
voor de jeugd.
18U.15 : Jevanjong.
19U.30 : Fabeltjeskrant.
20U.10 : 11 juli-viering. Is dit het land van
u en mij ? Vlaamse gedichten gezongen
door Leen Percijn en Herman Elegast e.a.
21U.15 : Arsenikum en oude kant. Amerikaanse filmkomedie.
23U.15 : TV-nieuws.

18U.55 : Fabeltjeskrant.
19U.00 : Luceat.
"
19U.30 : Ziet u er wat in ?
19U.45 : TV-nieuws.
20U.10 : Het leven van Puccini. Italiaanse
TV-reeks in 5 delen over leven en werk
van de toondichter.
9 21U.15 : Panorama.
O 22U.00 : TV-nieuws
O 22U.10 : Soul. Programma met zang en
ballet door Amerikaanse negers voor «Da
Gouden Roos van Montreux 1972 ».
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AANBEVOLEN
HUIZEN
Kwekerijen - Tuinaanleg

I.V.H.
Dendermondse steenweg 120
9208 Schellebelle - Tel. 09/79.31.70
Geselekteerde planten voor
partikuliere verkoop.
—
OPEN 's ZATERDAGS —
Kleurenkataloog op aanvraag

Leder- en kunstlederwaren
Klein- on Groothandel

XAVANNA
Tel. 02/51.21.82 - 51.49.60
Toekomststr. 21 - 1800 VILVOORDE
Eksklusieve modellen
VU 1 0 %
TV PELMAR 61 scherm
12.500 fr. i.p.v. 18.950 fr.
Andere merken grootste korting
T.V. V A N A F 9.000 F

F I TO

Bezoek CAFE - RESTAURANT

LINDENHOVE
Uitbaters :
Walter De Bisschop - Rita Lauwereyt
Koud en warm buffet
Gezellige Vlaamse sfeer
wekelijkse rustdag : woensdag
Bellestraat 49 • HEKELGEM
Tel. ( 0 5 3 ) 6 8 7 . 4 0

Blijft gij doof,
Vlaming !
Waarom
u w grote vijanden steunen ?
Bij ons radikaal Vlaams brandvers
groot voordeel.
1 Kg topkoffie
164 fr.
op 3 Kg — 1 0 %
295 fr.

op 5 Kg — 2 0 %

656 fr.

Th. bezt, . spoorweg - terub.
Ook 140 fr. min 1 0 % of 2 0 %
KOFFIE H A W A Ï
1720 Groot-Bijgaarden
Tc!. (02)65.81.41

Kollegestraat 79-81
2440 GEEL

KEUS TUSSEN 5.000 KOSTUUMS
Tel.

— 1 Damesmantel tropen, 1 kleedje in prijs begrepen
— 2 kleden l<open, 1 kleed betalen
— 6lj aankoop van 1 vest in leder of daim steeds 1 broek In prij»
begrepen
,, . •
— Trouwkleed kopen + kado van de firma -I- feestkleed als
trouwgeschenk.
Al onze artikelen kunnen STEEDS AFZONDERLIJK BEKOMEN worden
Magazijnen open ledere dag van » lol 20 u.
Will Tura gekleed bij
Gesloten op zondag van 12 u. lol maandag 13 u.
het huis STANDING

014/59369

ZAKENKANTOOR

DE REUSE E.F.
Bredeweg 55 - 1780 Teralfene
Tel. (053)66.235

KUNSTGEBITTENHERSTELLINGEN
TANDTECHNISCH LABORATORIUM
Chazallaan 83 - 1030 Schaarbeek
Tel. 34.06.43. of na 18 u. 25.46.42

Technisch

Instituut

« LOUISE-MARIE »

STAMPING

— KINDERVERZORGSTERS
— VERPLEEGASPIRANTEN
— SANITAIRE HELPSTERS
2 of 3 jaar studie - van 15 jaar af
LANGE LOZANASTRAAT 244,
ANTWERPEN - TELEFOON : 28.72.34
Inlichtingen
alle dagen
's Zaterdags op afspraak

DENDERMONDSESTEENWEG, 2 1 6

AALST

Tel. 053/219.13

DRANKHUIS BEIAARD
VLAAMSE GEZELLIGHEID
Trefpunt van alle Vlamingen
—
Stemmige muziek
—
Mevrouw LAURENT - DEIEU
Kortrijksestraat 3 - MENEN

OOSTDUINKERKE aan zee

HUIS MEYNTJENS OKTAAF
Dorpsfraal 47 - TEL. 52.89.38
BURCHT
Kruibeekse stwg 32 - TEL. 52.74.72
Vloerbekledingen, tapijten, papier,
folderdeuren, louverdrape,
luxaflex, schilderwerken.
VU-leden en « W i j «-lezers 1 0 %
vermindering.
Aanbouwkeukens
HELEMAAL naar maat.
Apart en per klant gemaakt.
Niet duurder dan seriefabricatie,
en zelfs beter I
Prijsbestek en studie zijn gratis.

Keukenbedrijf R. ROSSEY
Kokstraat 53 - 8450 Nieuwpoort
Tel. ( 0 5 8 ) 235.81

matthieu's beddenbedrijf

verkoop
VILLAS - APPARTEMENTEN
BOUWGRONDEN
promotor
VILLA - LANDHUIZEN
sleutel op de deur
verhuring
BEMEUBELDE VILLAS
APPARTEMENTEN - STUDIES

biedt voor eik probleem een wooninrichting

^^^-^^

onze studiedienst
lost uw woonprobleem gratis op

WEST-LITTORAL
Leopold M laan 212,
8458 Oostduinkerke
Tel. (058)526.29

liik^illlli'ilTfflli'ifiTiTi
ofwel MAATCONFECTIE (36 pasmodellen) ofwel
AFTWERKING Mter KLEERMAKER ENGELSE &
INLANDSE STOFFEN Op verzoek kom ik overal
aan buis de maat nemen, passen en afleveren
Vraag zonder de minste verplichting
stalen en prijzen.
RICO-KLEDING VERMEESCH
^teenhouwersvest, 52 Antwerpen Tet. 03.31 35.63

STANDING
2 X kopen 1 x betalen
(5.000 in stock)
Voorbeeld : kostuum kopen,
EEN GRATIS
Dendermondse steenweg 276
AALST

MACONFECT - KLEDING

VLAAMSE

1951 - 1971 20 JAAR DIENSTBETOON
Ziektevergoeding voor

ARBEIDERS
BEDIENDEN
ZELFSTANDIGEN

Dagvergoeding

ZELFSTANDIGEN

Opperstraat 37
—
LiEDEKERKE
Tel . ( 0 5 3 ) 6 6 2 1 9
MAATWERK en zeer grote keus
kleding . KLAAR O M DRAGEN ^
VLAAMSE TOERIST bezoek ook een»

DE VOERSTREEK

LOONTREKKENDEN

Rust in uniek landschap
Inlicht. ! V V V . DE VOERSTREEK
Kerkstraat 53 - Moelingen

M I L A D Y Couture
Lippenslaan 191
8300 KNOKKE-HEIST

ZIEKENKAS

1

V O O R HET BETERE WERK

Houtwerken | . VERHULST
Kasteeldreef 174 - 2750 Beveren-W.
Tel. (03)75.97.00

Vraag nog heden inlichtingen bij uw plaatselijke afgevaardigde.
Geen moeilijkheden bij overschakeling van een ander ziekenfonds.

Bestendige sekretariaten :
Kipdorp, 40 - 2000 Antwerpen - Tel. 03/32.73.05 (2 I.)
Brabant : E. |acqmainlaan 124 - 1000 Brussel
Tel. 02/19.08.64
Limburg : Zuivelstraat 9 - Hasselt - Tel. 011/220.57
V.2.

=

S Y M B O O l van VERTROUWEN

+

ZEKERHEID

+

DIENSTBETOON

DEPREZ P.V.B.A.
—

Vismijn 104 - Oostende
ZEEVISGROOTHANDEI
Prijslijst op aanvraag

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

—

AL - AL AANBOUWKEUKENS UIT GLASAL
FABRIEKEN TE RAMSDONK
TEL. 015/714.47 - 719.13
TOONZALEN
BRUSSEL 02/17.71.99
ANTWERPEN 03/35.60.69
LEUVEN 016/347.94
HASSELT 011/216.23
HERENTALS 041/239.10
ZWEVEZELE 051/612.84
TIELT (W.VL.) 051/420.15
GENT 09/2,5.50.85

« PERZEN »

NATIONALE

LOTERIJ

14 d« TRANCHE

Vakantietranche
HOGE LOTEN :

?i^^lA

UITSLUITEND OOSTERSE TAPIJTEN
25A, Leopoldstraat, Antwerpen
Tel. ( 0 3 ) 3 3 . 9 2 65
BOUWBEDRIJF

1 X twaalf miljoen
IsXéén miljoen
3 X een half miljoen

LUC ILECEMS pvba
Wouter Haecklaan 4 DEURNE
Tel. 21.27.59 - 21.27.75

PAPYRUS
Boek-, papier- en
fonoplatenhandel
Zaakvoerder FONS LABEAU
de Ribaucourtstraat 7
St.-Jans-Molenbeek - Brussel 1080
Tel. (02)28.87.09

THIER BRAU HOF
IEDER DORTMUNDER

,

Trekking op 16 juli

HET BILJET : 230 fr.
HET TIENDE . 25 fr.
GEEN AFHOUDING OP UVy WINSTEN
WIN 12 miljoen : Ü ONTVANGT 12 niMjoon

^

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 goelasj - Eisbein mit Sauerkraut - Kip aan het spit - Krachtvleesschotel
beter dan In Duitsland.
LEUVEN : Tervuursevest 60 Tel. 016/287.72 - 1500 zitplaatsen.
ANTWERPEN : Groenpl. 33. T. 03/31.20.37 - mooiste zaal van de stad
lEUVEN (Bierkelder) : Oude Markt 1 1 . Tel. 016/268.69 - mooiste
kelder van Europa.
BRUSSEL : Nieuwbrugstr. 28. Tel. 02/18.74.89
mooiste van Brussel
AALST (Klaroen) : Autoweg Tel. 053/228.53 - 1.000 plaatsen.
HULSTE (Kortrijk) : Brugsestwg. 1 . Tel. 056/751.36 - 2.400 plaatsen
KONTICH : Kon. Astridlaan 87 - Tel. 03/57.30.32
TORHOUT : Stwg Torhout-Lichtervelde - 2.000 pi. - tel. 051/728.22
DRONGEN : Autoweg Brussel-Oostende - Tel 09/26.74.32
SINT-TRUIDEN : Spaansebrugstraat • Tel. 011/736.30
KESSENICH : Venio Steenweg - Tel 011/619.71
KNOKKE : Steenw. Knokke-Maldegem-Moerbeke - Tel. 050/502.96
BERINGEN : Grote Markt 17 . Tel. 011/320.51
OOSTENDE : Oude luchthaven Middelkerke - Tel. 059/320.86
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 de sociale wet - Liefst mensen van 't vak
Schriftelijk aanbieden bij : ABTS : Tiensesteenewg 128, Korbeek-lo.

-
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bewegingsLLLlJzer
ANTWERPEN (Arr.)

MEDEDELING

De afdelings-redaktieverantwoordelijken dienen goed nota te willen nenemen van volgende val<antie-regeling :
— Heden zaterdagvoormiddag 7 juli, dienen de teksten voor « Bewegingswijzer » van 14 juli, in het bezit te zijn van arr. sekr. Wim Claessens te
Mortsel. Dit is de laatste tekstinbreng voor de « Wij «-vakantie-periode.
— Op zaterdagvoormiddag 4 augustus dienen de teksten voor «Bewegingswijzer » van 11 augustus in het bezit te zijn van arr. sekr. Wim Claessens
te Mortsel. Dit is de eerste tekstinbreng na de « Wij «-vakantie.
Arr. Antwerpen wenst de plaatselijke medewerkers en de redaktie
van « Wij • bij deze jaarlijkse sluitingsperiode een aangename vakantie.

antwerpen
VUJO-STUDIEDAG
In het arr. Antwerpen organiseert
Vujo heden zaterdag 7 juli om 10 u.
een studiedag te Brasschaat, Holleweg 69 (gelegen Hoogboomse
steenweg). Programma : uiteenzetting door Hugo Coveliers, nat. voorzitter, over « het doel van Vujo in
het huidig politiek bestel » ; bespreking door Karel Van Reeth over
• de organisatie van het arr. en de
gekoördineerde werking van de
kernen » ; eventueel reeds de
voorbereiding van een interarr. diskussie-aktie i.v.m. het Linker-Oeverprobleem.
iedereen wordt op het appel verwacht want er is wel degelijk werk
op de Dlank. De nodige energie kan
aangevuld worden door middel van
een demokratissch middagmaaltje
aan 30 fr.
Voor de Vujo, arr. Antwerpen,
René Jochems.
ANTWERPEN (Stad)
OVERLIJDEN
Voor enkele weken brachten we
hier — in een paar regeltjes — de
mededeling over de ziektetoestand
waarin onze goede vriend, Jos Vandeberg, vei keerde. We hoopten
toen nog op een mogelijk herstel.
Dit heeft niet meer mogen zijn. Jos,
overleed op dinsdag 26 juni. De familieleden bieden we onze oprechte gevoelens van leed en verdriet.
Jos Vandeberg, bij zijn grote
schaar vriendéft" Betfer bekend afs
• Jos van den Tyrol », was geruime
tijd bestuurslid van onze afdeling.
Hij was meer dan gewoon maar
een vriend in de strijd. Hij was voor
velen een toevluchtsoord bij moeilijke
omstandigheden.
Niemand
hoefde te vragen of hij helpen kon.
Hij stelde het zelf voor en dat voelde men ook aan bij hem : die
spontaanheid, die vanzelfsprekendheid. Bij Jos thuis voelde men zich
meer vriend dan klant. Vlaams Nationalist tot in het merg. Na de oorlog, mee met de eersten op de barrtkades. Open en eerlijk zijn liefde
voor Vlaanderen eerder dragend tot
ieder die luisteren wou. Zachtaardig in z'n overrreding doch ook weer
met de nodige zin voor realiteit.
Hij durfde al zijn vrienden gepast
vrijpostig df waarheid zeggen als
hij dit nodig vond. Hij zou dezelfden dadelijk verdedigen, tegen wie
ook, waar hij dacht een eerlijke
zaak te pleiten.
Bij ieders heengaan staat men
even stil. Het heengaan van Jos is
nog iets meer betekenend. Wij hebben er stil bij zitten nadenken met
een brok in de keel en machteloos
van verdriet. Mensen zoals Jos treffen we nog zelden. Eén er van is
helaas voor altijd van ons heengegaan.
BERCHEIVI
DE LEEUWEN DANSEN
Op 1 juli en natuurlijk op 11 juli
vlaggen alle Vlamingen. Wie een
leeuwevlag wenst (150 x 150) tegen
de prijs van 300 fr. kan zich wenden tot onze sekretaris L. Dox.
BOECHOUT-VREIVIDE
HANG DE BEEST UIT I
• Echte » leeuwen : zwart op gouden veld. te verkrijgen via sekretariaat : Flor Van Praet, Provinciesteenweg 363. Boechout.
BORGERHOUT
11 JULI
Men vergete niet te vlaggen op
11 juli en neme tijdig zijn voorzorgen indien men nog geen leeuw
in zijn bezit zo hebben De Vlaamse burcht Borgerhout moet op 11
juli de leeuwen doen dansen.
BORSBEEK
LEEUWEVLAGGEN
De Vlaamse feestdagen zijn in
aantocht. • Echte •> leeuwevlaggen
In voorraad verkrijgbaar De Robianostr. 59. tel. 21.32.30 en Luc Hendrickxiei 22. tel. 21.24.70.

EDEGEIVI
GULDENSPORENFEEST
Woensdag 11 juli om 20 u. « onze » sporenviering in gemeenschapscentrum « Drie Eiken ». Samenzang, dia's, kleinkunst.
GELUKWENSEN
In het gezin van Jos en Frieda
Van Deun-Bovée kwam een tweede
Aziatisch broertje, dat Wenzel genoemd werd. Hartelijk gefeliciteerd.
GEMEENTERAAD
De raadszitting van dinsdag 26
juni kende een grote belangstelling
vanwege de mensen uit de Wilsonwijk. L. Van Huffelen hield een goed
gedokumenteerde
uiteenzetting
waarin hij scherp de onteigening
van bedoelde wijk en het gebrek
aan informatie van de bevolking
aankloeg. Ook de houding van minister Tindemans werd sterk gehekeld.
VUJO
Heden zaterdag 7 juli om 9 u.,
samenkomst aan « Drie Eiken »
voor vertrek naar Brasschaat waar
de arr. kaderdag plaats heeft.
EKEREN
LEDEN EN ABONNEMENTEN
Wordt lid of neem een abonnement op « Wij ». Gelieve zich te
wenden tot het VU-sekretariaat
Ekeren, of tot een bestuurslid. Hartelijk welkom.
15de INTERNATIONAAL
VOLKSDANSFEEST
Op 7, 8. 9 en 11 juli in het ParkKasteel Schoten. Inlichtingen te bekomen bij VVV-Voorkempen. Tel. :
"58.55.12.
LEEUWEVLAGGEN
Inlichtingen hieromtrent te verkrijgen op het VU-sekretariaat, Ekeren.
HERENTALS
11 JULl-VIERING
Voor leden en simpatisanten op
vrijdag 13 juli om 20 u. 30 in zaal
Kempenland, Stationsstr. 9. Gastpreker : Willy Jorissen.
MARIEKERKEN
GULDENSPORENFEEST
Vandaag 7 juli nodigen wij alle
Mariekerkenaars en Klein-Brabanders uit op onze Guldensporenviering. Vanaf 13 u. start van fietszoektocht (aankomst rond 17 u.).
Van 14 tot 16 u., ballonwedstrijd,
inschrijving café « Zonnelust » in
de Karel Van Doorsiaerstr. En dan
de bekroning in ons avondprogramma • zaal Roxy, Jan Hammeneckerstr, om 19 u. 30, kleinkunst met de
overbekende Zjef van Uytsel. Magda Van der Aa draagt gedichten
voor over •< Brussel, onze oude
trots, steeds meer onze huidige
schande ». En als orgelpunt : de
feestrede wordt zeker een strijdrede met oud-volksvertegenwoordiger Ward Hermans. Dit alles omkaderd door het zangkoor van Mariekerke.
M'RKSEM
NIET VERGETEN I
Op 11 juli, in den Tijl, vanaf 20
u., 11 juliviermg voor de Vlaams
Nationalisten van Merksem. Toni
Herreman met zijn Hammondorgel
is van de partij. Allen op post ! Er
is muziek, er zal ook drank en eten
zijn.
MOL
11 JUÜ-VIERING
De gemeentelijke 11 juliviering
ingericht door de Kultuurraad-Mol,
gaat door op zaterdag 7 juli vanaf
19 u., in de gemeentelijke feestzaal
Rex, Stationstr. Verlenen hun medewerking : het zangkoor « De Schalmei » uit Wezel, de vendelzwaaiers
« Tijl » uit Neerpelt, de kleinkunstenaar Johan Dewit en als gastspreker de h. Lionel Van den Bergh.
Nadien is u ook van harte welkom op het gezellig samenzijn, ingericht door VU-Mol, in zaal « De
Goudbloem », bij Stan Laenen,
Voogdijstr. 10. Hier zorgt Gers met
zijn hammondorgel voor de muzikale Vlaamse noot.

IMORTSEL
HUWELIJK
Van harte wenst Vü-afd. Mortseleen goede vaart, aan mej- Renilde
Debackere (dochter van ons gemeenteraadslid en mevr. Jos Debackere) en de heer Ivan Beeckaert.
Een welgemeend proficiat ook aan
beider ouders.
NIJLEN
VUJO
Wandeling door onze Vujo-jongeren met gehandikapten uit het ouderlingentehuis op 15 juli.
KONTAKTADRESSEN VUJO
R. Demeerseman, Beukenlaan 8 ;
J. Van Leemput, Zandvekenvelde 14,
tel. 81.87.01.
KEMPENLAND
11 juli : uitstap fanfare-drumband,
vertrek te 19 u. vanuit lokaal Kempenland. Simpatisanten gevraagd
om mee op te stappen.
13 juli : drumband, medewerking
aan 11 juli-viering ingericht door
gemeente en Davidsfonds.
29 juli : drumband, medewerking
op sluitingsdag van jeugdkamp in
de Voerstreek.
26 augustus : fanfare-drumband,
deelname aan Steroptocht te Merksem.
VLAGGENAKTIE
Leeuwevlaggen steeds in voorraad bij Fr. Van Dessel, Zandvekenvelde 15, tel. 81.85.91.
AMNESTIEAKTIE
De amnestie-aktie van Vujo kende
een prachtig resultaat, 90% der bezochte Nijlenaars tekende spontaan.

BERG-KAMPENHOUTNEDEROKKERZEEL-BUKEN
BEVLAGGINGSAKTIE
Vlaggen zijn te bekomen, Inklusfef vlaggestok, bij M.L. Thiebaut,
Fazantendal 20, te Berg.
BRUSSEL
SEKRETARIAAT
Het sekretariaat is open alle dagen, met uitzondering voor donderdag van 12 u. tot 20 u.
Vanaf 15 juli tot en met 27 juli
gaat de sekretaris pootje baden
ver van huis. Op 28 juli is hij er
weer I
Ons eerste afdelingsblad kende
zo een sukses dat wij « De Brusselaar » reeds moesten verdubbelen.
DUISBURG
VUJO
Welke jonge mensen van 16 tot
25 jaar wensen nog aan te sluiten
bij onze Vujo-afdeling ? Voor alle
nadere inlichtingen zich wenden tot
Anne-Marie Philips, Hertswegesntr.
15 en Gaby Guns, Mechelsestr. 60.
DUISBURG-TERVUREN-VOSSEM
VLAGGENAKTIE
Leeuwevlaggen in alle maten en
uitvoeringen vanaf 150 fr. zijn beschikbaar bij André Kint, St. Jansstr. 5, Tervuren, tel. 57.66.52.
MOLENSTEDE
HUWELIJK
Hartelijke gelukwensen vanwege
de afdeling Molenstede bij het huwelijk van Jet en Dirk Van de Weyer.

WIJNEGEM
LEUVEN (Arr.)
GEMEENTERAAD
SPORENFEEST
Tot ieders verwondering verliep
Zaterdag 7 juli te 20 u. 30 in de
de laatste gemeenteraad zonder
Schouwburg te Leuven. Werken
veel incidenten. Na een aantal admee : Zjef Van Uytsel, Geeraard
ministratieve punten kwamen drie
Vermeersch, Lange Wapper, Maretussenkomsten van de VU aan de
bel. Algemene regie : R. Gysenbeurt. H. Rau verkreeg dat in sepberg. kaarten te bekomen bij A.
tember, op uitnodiging van het geVanhoof, Overwinningsstr. 24, Kesmeentebestuur, een kadermedesel-Lo.
werker van de Stichting Lod. De
Raet zal komen spreken over idee
GOOIK
en uitwerkirg van een intergemeenIN MEMORIAM L. DE BROYER
telijk centrum voor permanente vorOp zondag 24 juni 1973 overleed onming. In een interpellatie wees R.
ze lokaaihouder, Lowie De Broyer,
De Smet op het belang van het asop 56 'ariqe leeftijd. Wij wisten van
socia.ief beheer in het gemeentede vreselijke ziekte die zijn ijzerlijk onderwijs. Schepen Praats zou
sterk gestel ondermijnde. Lowie
na de vakantie wel eens kontakt
heeft ons lokaal open gehouden
opnemen met de direktie en letotdat hij er bij neerviel. Sedert
raars van de gemeenteschool. Mw
zijn prille jeugd stond Lowie zijn
Blom kwam tussen i.v.m. het geman in de harde strijd voor de ontbruik van de lokalen van de gevoogding van zijn Vlaamse volk.
meentelijke jongensschool door de
Van in de tijd van Staf De Clercq
verenigingen. In een tweede tusvoor wie hij een heilige verering
senkomst wees de heer Rau op de
had, en die er vriend van den huize
onheuse houding van het gemeentewas, is de « Groenj Poort » albestuur t.o.v. het gemeentelijk
tijd het Vlaamse toevluchtsoord gefeestkomitee. De raad keurde verweest in het hart van het Pajottender een aanvraag tot klasse verlan''. ' afaards pleegden tijdens de
heffing goed en sprak zich, buiten
oorlog een moordaanslag op de
alle verwachtingen, unaniem uit teman d'e nooit een vlieg kwaad zou
gen de doortrekking van de Pastodoen en na de oorlog hadden derijlaan. In het publiek vragenuurtje
kwamen vooral enkele natuurlief- I zelfden het op zijn geld en goederen gemunt en kreeg hii zijn aanhebbers aan bod, die vragen steldeel van de repressie. Niettegenden i.v.m. verscheidene hinderlijke
staande hij niemand iets kon weigebedrijven en i.v.m. de geruchten die
ren caf Lowie nooit een duimbreed
lopen over bouwplannen van zware
toe inzake verdediging van Vlaamindustrie te Wijnegem. Verder maak
se belangen. Kort na de oorlog was
ten enkele middenstanders zich tezijn « Groene Poort » terug het
recht ongerust over hun toekomst
Vlaams lokaal, het kontaktpunt
daar het schijnt dat nogmaals twee
waar de oude getrouwen de fakkel
grootwarenhuizen op Wijnegems
overgaven aan de jongeren. Lowie
grondgebied zouden komen.
weende van geluk toen zijn vroegere belagers bij de jongste gemeenteraadsverkiezingen verslagen werden en VU-Gooik aan het bestuur
kwamen. En nu is Lowie er niet
meer, de Vlaamse burcht is verlaten.
Wij beloven, nu Diksmuide in het
teken van de kleine man stond,
Lowie niet te vergeten.
Brussel-Halle-Vilvoorde
ARR SEKRETARIAAT
Ons arr sekretariaat, Kongres
straat 53, Brussel (02/17.92.18) Is
open : maandag, woensdag en donderdag van 18 u tot 21 u

brabant*

ASSE
VLAAMSE BEWEGING :
SOCIALE BEWEGING
Woensdag 11 juli gaat er in de
gemeentelijke feestzaal (gemeentehuis) de traditionele 11 juli-viering
door. Het programma dit jaar
begint om 19 u. 30 met de uitreiking van de prijzen en de herinneringskentekens aan alle deelnemers en -neemsters van de plakwerkwedstrijd. Daarna samenzang.
Als spreker zal de h. André Monteyne, lid van de Nederlandse kuituurkommissie van Brussel en medewerker van verschilenide tijdschriften, o.a. Het Pennoen, het tema van
de avond belichten in een kernachtig betoog Als gastvedette komt
Kor Van der Goten, die een nieuw
vlijmscherp programma voor ons
klaar heeft.
LEEUWEVLAGGEN
Leeuwevlaggen kunnen besteld
worden bij : mevr. Heyvaert-Cooremans Fr., Tuinwijkstr. 53 of de h.
Gaston Rogiers, Stwg naar Edingen 65, of rechtstreeks bij het Davidsfonds-Leuven of het IJzerbedevaartkomitee te Diksmuide en andere.

SINT-KATERINA-LOMBEEK
GULDENSPORENHERDENKING
Op dinsdag 10 juli om 20 u. In
ons lokaal, Kerkstr. 24, gezellig samenzijn. Dhr. en mevr. August Maes
verzorgen het programma met zang
en voordracht. Jaarlijkse traditie.
Iedereen welkom.
VILVOORDE
HUWELIJK
Wij wensen Liliane Degol en Erik
Laureys van harte geluk bij hun
huwelijk.

oosf-vlaanderen
AALST (Arr.)
KULTUURRADEN
Door de zorgen van het gewestelijk sekretariaat van het O.-Vl. Centrum voor Dienstbetoon en l"Jaschoolse Vorming hebben de voorzitters van de VU-afdelingen sen
eksemplaar ontvangen van de «Herziene leidraad voor gemeentelijke
külturele raden en reglement van
erkenning ». Personen of külturele
verenigingen die een eksemplaar
hiervan wensen, kunnen dit aanvragen bij Willy Cobbaut, Bosstraat 2,
9391 Baardegem. Tel. 052-35452.
AALTERBELLEM-LOTENHULLr
11 JULI-VIERING
7 juli : Tekenwedstrijd. Tema :
1302. Volksspelen.
8 juli : Om 10 u., h. mis in de
hoofdkerk van Aalter. Daarna optreden van de fanfare en de majoretten.
De tentoonstelling met werken
van Frans Masereel blijft een ganse
week open.
DE PINTE
WE GEDENKEN MEVROUW
VAN CAMPENHOUT
in de Putte overleed vorige week
mevr. Van Campenhout, 95 jaar oud.
Moeder van juffr. Lieske van Campenhout VU-afgevaardigde bij de
COO te Gent en verwante van kamerlid Willy Kuijpers.
In de vooroorlogse periode was
zij het toonbeeld van de geëmanicipeerde vrouw in de Vlaamse Heweging. Heel haar gedachtengoed
sloot aan bij de Daensistische traditie en in die geest heeft zij haar
groot gezin dienstbaar geleid. De
repressie trof haar echtgenoot en
kinderen, en haar d i n a m i e k
bleef ongebroken. Haar lange levensherfst heeft zij bewust — levend doorgebracht ver van haar
Wolvertem — in het mooie De
Pinte. Haar aandenken in de Beweging blijve een voorbeeld.

M

,V^

Vlaamse Leeuwen voor masten,
vensters of afdelingsvlaggen in alle grootte en modellen.
'Mierie! wimpels - geborduurde kentekens - zelfklevers - lafelvlaggen,
sjaals of lintjes (VI. Leeuw, Tijl,
Goedendag) voor feesten • geelzwarte wimpels aan koorden van
10 m. voor verslering - alle bijbehorigheden.
PAUL SUYS
ivlolenvest 50
Herenjal»
Tel. (014)21.207

De lijkbaar verlaat « De Groene Poort •

w j . 7-%n
ASPELARE-NEDERHASSELT
n JULI-VIERING
De kantonnale 11 juli-viering gaat
dit jaar door in de parochiale zaal
te St-Antelinks op woensdag 11
juli te 20 u. Programma : samenzang, feestrede, zangkoor 't Snoertje, plaatsjesprater Tone en heel
veel Vlaamse gezelligheid. Deelname In de kosten : 20 fr. Mogen wij
vragen op 11 juli zoveel mogelijk
leeuwevlaggen te laten wapperen ?
GENTBRUGGE
GEMEENTERAAD 11 JULI
Op Vlaanderens Hoogdag vergadert de gemeenteraad te 19 j u r
stipt in het gemeentehuis, Kasteelstraat met o.m. enkele spetterende
VU-interpellaties.
GULDEN SPORENVIERING
Zondag 8 juli e.k. te 19 u. 30 gemeentelijke 11 Julieviering in de
gemeentel. Feestzaal, Kerkstraat te
Gentbrugge. Werken mee de Kadullen, Tine Ruysschaert en de Gentbrugse
Zangvereniging.
Onze
vriend Lic Herman Maes uit Deinze houdt de gelegenheidsrede. Toegang gratis.
GROENE HAPPENING
Daar sedert 5 jaar in de sociale
woonwijk
Groeningeplein
niets
werd gedaan voor groenvoorziening
ondanks vele beloften, hield de VU
op het onverwachts een groenaktle. Met schoppen en ander alaam
werd onkruid verwijderd en een
bloemepark aangelegd. Bordjes werden geplaatst zoals : « Onkruid,
eigendom van de gemeente » en
« Dit plantsoen, aangelegd door de
Volksunie, staat onder bescherming van het publiek ». Het hoeft
niet gezegd dat deze bliksemaktie
fel insloeg bij de inwoners.
HAALTERT - EREMBODEGEIVI
KERKSKEN - TERJODEN
GULDENSPORENDAG
TE HAALTERT
Zaterdag 7 juli te 15 u. : Film
voorstelling voor de jeugd in de
Volkskring Boerenkrijgfilm met Karel Redant ; 18 u 30 : Beiaardkoncert door beiaardier Frans De
Meyer ; 19 u. : 11 juli-Eucharistieviering ; 20 u. r Gewestelijke 11
Juli-viering in de meisjesschool mei
Louis Verbeeck, Paul Ghijsels, het
koor « De Vrolijke Musici », de
fanfare, de majoretten. Paul Daels
spreekt.
KRUISHOUTEM
VTB-INITIATiEF
Heden zaterdag, 7 juli, te 16 u.,
zal de heer Jozef van Overstraeten,
voorzitter van de VTB-VAB, te
Kruishoutem overgaan tot de onthulling van twee rustbanken ter
herinnering aan twee biezonder
verdienstelijke Kruishoutemnaars.
Dr. Cyriel de Baere, letterkundige,
folklorist enz. (1884-1961), dr. Ste
faan de Jonghe, musicoloog. De
plechtigheid
wordt opgeluisterd
door de plaatselijke muziekmaatschapppij.
MEETJESLAND
KOLPORTAGE
Zondag 8 juli, in de roes van de
Guldensporenvieringen, trekt onze
Meetjeslandse
kolportage-ploeg
naar Waarschoot. Verzamelen aan
het gemeentehuis te 9 u. 45. We
verwachten een talrijke ploeg.
IMPE
11 JÜLl-VIERlNG
Zaterdag 7 juli te 20 u. wordt dit
jaar de 11 juli-viering ingezet met
een avondprogramma in het jeugdhuis « Leeuwerik •> te Lede. Will
Ferdy brengt verzorgde kleinkunst
en Steven van Haelst houdt de 11
juli-toespraak.
Zondag 8 juli heeft de traditionele 11 juli-mis plaats te 11 u. in de
kerk van Impe. Aan het orgel Wies
Pee. Zang door Herman Slagmulder.
Na de mis op het Dorpsplein strijdrede door Jaak Van de Meulebroeke. Nadien optocht van de jeugdgroeperingen.
MERELBEKE
GULDENSPORENFEEST
Ingericht door het plura'istische
11 juli-komitee, m.m.v. de kulturele
raad op zondag 8 juli. In de namiddag pakt de Griffoen uit met een
fietstocht : 20 km doorheen het
Schone Land van Rode. Start te 16
u. aan de kerk van Merelbeke-Centrum. Volgt dan om 18 u. 30 in de
zaal Nova (parochiaal centrum) een
kunstavond met het optreden van
de gekende tenor Kurt Fleming en
Oswald Versijp van teater Vertikaal. Jozef Van Overstraeten van
VTB-VAB houdt de rede.
NIEUWKERKEN
HANG DE BEEST UIT
De Vlaamse feestdagen naderen.
Prachtige nylon leeuwevlaggen te
bekomen aan de oude spotprijs van
270 fr. bij Hilaire Govaert, Heihoekstr. 72.
RONSE
11-JU LI FEEST
Morgen zondag 8 juli ter gelegenheid van Vlaanderens nationale
dag.

1i
Om 9 u » Eucharistieviering In cfe
St.-Hermeskerk. Gelegenheidspredikant : prof. Van Den Belghe.
Om 10 u. 30 : Akademische zitting in de feestzaal van het Stadhuis. Feestredenaar : prof. dr. Carlo Heyman Nationaal voorzitter van
het Davidsfonds.
WAARSCHOOT
KOLPORTAGE
We vieren onze geestdrift bot in
een deur-aan-deur-aktie op zondag
8 juli tussen 10 en 11 u. 30. Reeds
11 aktievelingen gaven aan de verleiding toe : zij doen mee. We willen een ploeg van 20 op de been
brengen. De gemeenteraadsleden
zullen er zijn. En jij ? Verzamelen
te 9 u. 45 ten huize van F.V.H.

west-ylaanderen
BREDENE
GEBOORTE
Onze vrienden Debaecke en Anita Vanhooren voorheen De Haan,
keerden weer terug uit Wilsele. Tevens werd op 19 juni een eerste
kindje geboren : Koen. We wensen
beiden van harte proficiat.
DE HAAN
HUWELIJK
Ons trouw lid Danny Wouters
stapte in het huwelijksbootje met
Elisabeth Borny. Wij wensen iiet
jonge paar van harte veel geluk.
DE WEST
Mogen we onze lezers, leden en
simpatizanten vragen aan te sluiten
bij de neutrale Vlaamse ziekenkas
« De West ». Inlichtingen zijn ie
verkrijgen bij : G. Verkest, Ringlaan Zuid 161, mevr. Bruning, Driftweg 39 (beiden te De Haan) en bij
Noël
Mathieu,
Vosseslag
31
(Klemskerke).
DIKSMUIDE (Kanton)
11-JULIVIERING
Zoals vorig jaar richt onze Diksmuidse afdeling een eigen Sporenfeest in, in het Vlaams Huis. Dit
jaar spreekt Frans Baert, kamerlid,
zingt Willem Demeyer en deklameren Annemie Viaeyminck en Toon
Majeur. Maandag 9 juli 1973 om 20
ETTELGEM
HUWELIJK
Volgende vrijdag 13 juli gaat te
Ruddervoorde het huwelijk door
van Jan Meijns, zoon van ons gemeenteraadslid Maurits, met Regine Dedeckere. Wij wensen het
bruidspaar veel geluk en niet minder de beide ouders.
IZEGEM
IJZERBEDEVAART
Precies 110 dappere voetgangers
vertrokken zondag 1 juli om 4 u. 30
naar Diksmuide. Het Vlaams Kruis
was er, de bevoorrading korrekt,
de bezemwagens reden onvermoeid
heen en terug, kortom de organisatie was puik. Toen 's avonds in het

Vlaams Huis, een hese bende nog
verder zong, en ook de 30 fietsers
zich met hun entoesiasme over de
zoveelste wondermooie IJzerbedevaart bij hen aansloten hoorde je
alleen nog duidelijk : « volgend
jaar opnieuw ». Gelukwensen aan
alle dapperen.
GELUKWENSEN
Het bestuur en de leden van de
VU-afd. Izegem wensen de h. en
mevr. Mark en Frieda Belaen en
hun familie geluk met hun huwelijk
op vrijdag 6 juni.
Eveneens gelukwensen voor de
familieleden en het jonge paar Mark
en Frieda Verlinde, die op 7 juni in
het « bootje » stappen.
JABBEKE
ONVERMOEIBAAR
In onze voorgaande mededelingen
hebben wij er op gewezen dat de
leden- en abonnementenslag zou
door gezet worden tot het bittere
einde. Nu is het kworum van de ledenslag reeds overschreden, het
doel is bereikt en in de wacht gesleept. Dank aan allen die er alles
op gezet hebben om de « streefnorm » van onze afdeling in een zo
kortst mogelijke tijd in te winnen.
De streefnorm van de abonnementen hebben wij bijna bereikt, en dat
is een schoon resultaat voor onze
afdeling.
BESTUURSRAAD
Op de laatste bijeenkomst van
19 juni zijn er meerdere bestuursleden afwezig geweest, de agendapunten zijn daardoor niet afgehandeld worden, en zal mogelijk nog
een laatste bijeenkomst gehouden
worden in begin van juli, de datum
zal aan alle bestuursleden en gemandateerden van de partij overgemaakt worden.
KLEMSKERKEVLISSEGEM
TENTOONSTELLING
In de galerij « Malegijs » Koningsweg 53, exposeert onze vriend
Piet Van den Buys zijn schilderijen.
Doorlopend geopend tot eind september. Toegang vrij en vooral
Vlaamse sfeer ten volle verzekerd.
KORTRIJK (Arr.)
PROVINCIALE VLAAMSE SOLDATENDIENST . IK DIEN »
Alle gewestelijke verantwoordelijken uit onze provincie worden te
Lauwe verwacht morgen zondag 8
juli om 10 u. in de Rekkemstr. 19,
bij onze prov. sekr. Lieve Craeynest, voor de 6 maandelijkse bestuursvergadering van « Ik Dien »,
Volksunie-soldatendienst.
Bepreking : dokumenten, maandblad,
dienstbetoon en allerlei.
DOSFELINSTITUUT
« POLITIEK OPBOUWWERK »
Zaterdag 23 en zondag 24 juni
ging te Cadzand (Ned.), in het prachtig gelegen « Vormingscentrum Hedenesse » het weekeind door dat
de geslaagde kadervormingscyklus
besloot die plaats had te Kortrijk
op 7 en 14 april en op 5 mei. Spijts
een niet te talrijke opkomst was
dit week-eind een werkelijk sukses,
de deelnemers uit de arr. Kortrijk,
Roeselare en St. Niklaas konden in

SOCIAAL DIENSTBETOON
arr. antwerpen
ANTWERPEN :
Maandag 9 juli : senator H. De Bruyne.
Maandag 16 juli : volksvert. A. De Beul.
Maandag 23 juli : volksvert. R. Mattheyssens.
Lok. : VU-sekretariaat, Wetstr. 12, Antwerpen, tel. 36.84.65, van 16 tot 20 u.
WIJNEGEM :
Maandag 16 juli : sen. H. De Bruyne.
Lok. : « Vleminckhof », Marktplein 8, tel. 53.89.26, van 19 tot 20 u.
KONTICH •
Woensdag 11 juli : volksvert. R. Mattheyssens.
Woensdag 25 juli : volksvert. R. Mattheyssens.
Lok. : «Alcazar», Mechelsestwg 22, tel. 37.13.32, van 19 tot 20 u.
MERKSEM :
Donderdag 19 juli : volksvert, dr. H. Goemans.
Lok. : «Tijl», Bredabaan 298, tel. 45.89.76, van 20 u. 30 tot 21 u. 30.
N.B. : Vanaf 26 juli tot en met 2 september zijn er geen dienstbetoon-zitdagen wegens de vakantie-periode. Voor dringende gevallen kunt u mogelijk telefoniich kontakt nemen, ofwel met volksvert. A. De Beul, tel.
27.5.44, volksvert. R. Mattheyssens, tel. 55.34.99 ,volksvert. dr. H. Goemans, tel. 39.02.30, sen. H. De Bruyne, tel. 19.25.78, of schriftelijk vraag
richten aan het adrse : VU-stadssekretar!aat, Wetstr. 12, te Antwerpen
(2000).

limburgs universitiar centrum
Het Limburgs Universitair Centrum wenst in het raam van het
onderwijspakket « Mens en Maatschappij » over te gaan tot de
aanwerving van een lid van het onderwijzend personeel, gevormd in de Medische Sociologie.
Dit staflid zal belast worden met de verzorging van de leergang
Medische Sociologie, ingericht in het kader van het onderwijs
« Mens en Maatschappj » voorzien in de kandidaatsopleïding
Geneeskunde.
De kandidaatstelling dient te gebeuren via formulieren welke
alleen op schriftelijke aanvraag kunnen bekomen worden op het
Rectoraat van het imburgs Universitair Centrum, Dr. Willemsstraat 23, 3500 Hasselt, en welke, bijgewerkt, uiterlijk op 20
juli op dit adres moeten aankomen.
(Advertentie)

een open gesprek met Nelly Maes,
hun persoonlijke mening en de arr.
standpunten toetsen aan de stellingnamen van de partijleiding. In
naam van de deelnemers danken
wij het « Vormingscentrum Hedenesse » voor de gastvrijheid, onze
jeugdige gastvrouw Conny voor het
simpatieke onthaal en Johan Beke
voor zijn kundige en animerende
leiding.

Fotoamateur zoekt fotoamateur. R,
Poelman, D 6 Frankfurt/Main 60^
Seckbacher Landstrasse 41. Duitse
Bondsrepubliek.
R 80

MIDDELKERKE
11-JULl
Op 11 juli zal aan het gemeentepersoneel een vrije dag gegeven
worden, dit om op passende wijze
onze Vlaamse hoogdag te vieren.
We wensen het gemeentebestuur
hiermede van harte proficiat.

1) Gediplomeerde A2 hotelbedrijf
zoekt passend werk (kelner e.d.ï
2) Wegens uitbreiding van bedrijr
binnenhuisinrichting worden meubelmakers gezocht.
Schrijven of telefoneren : W. Jo»
rissen, Louisastraat 31, Mechelei»,
tel. 015-435.96.
— R 81
Betrekking gezocht voor administr»
tief bediende - 41 jaar - volledige
humaniora. Zich wenden Oswald
Van Ooteghem - Rode Kruisstraat^
7, Gentbrugge - tel. 09/52.72.87.
— R 82
Medewerk(st)er gevraagd voor tuln«
aanleg en tuinonderhoud. Schrijven
naar Leo Ouintelier, Goudkasteellaan 16, Huizingen.
— R 83

zoekertjes
Bar-restaurant De Taveerne, Kaasmarkt 157 te Wemmei vraagt kelner of dienster, vijfdagenweek
(zondag en maandag vrijaf) werkuren van 16 u. tot sluiting Zeer
hoge verdiensten.
R 48
Poetsvrouw drie uren per dag voor
inlichtingen : tel. 788318 na 18 u.
R 49
« Wij •-lezers die met vakantie
naar het buitenland en een zichtkaartje teveel hebben mogen dit
altijd sturen naar onze medewerker Gust Geens, A. Rodenbachlaan
9, B-2920 Kapelle-op-den-Bos. Hij betaalt hen hiervoor bij gelegenheid
een stevige pint.
R 69
Dame met grote handelservaring,
tweetalig, begrip van Engels, zoekt
te Brussel gerance — met of zonder personeel — in de branches
textiel, gereed om dragen, daimartikelen, geschenkenartikelen of
schoonheidsmiddelen (waarin ze
lange ervaring heeft en goede referenties). Vast loon en kommissie
gevraagd. Adres bureel blad. R 77

Kernredaktle
T. van Overstraeten
(eindred.), P. Marlens (hoofdred.),
R. Corfy (red. sekr.), M. van
Liedekerke.
Redaktie en publiciteit :
Drukpersstraal 20
1000 Brussel
Tel. 17.97.98
Administratila en beheer :
Voldersstr. 71, Brussel 1000
Tel. 02/12.51.60
Alle klachten voor ntel ontvangen van blad op dit adres.
Jaarabonnement
350 F
Halfjaarliiks
195 F
Driemaandeliiks
105 F
Steunabonnem. (min.)
500 F
Losse nummers
10 F
Alle stortingen voor hel blad
op prk. 1711.39 van « WU »,
Voldersstraai 71, 1000 Brussel.
Verantw. uitgever Mr F. Vander Eist, Beizegemsiraat 20
Brussel 1120

GEMEENTE ZELLIK
BETREKKING VAN POLITIEAGENT
Werving, op proef, van twee politieagenten
Aanvragen aangetekend te zenden aan het Kollege van Burgemeester en Schepenen, uitterlijk op 1 augustus 1973, met bijvoeging van volgende stukken :
a) uittreksel uit geboorteakte (op zegel)
b) getuigschrift van goed gedrag en zeden en burgertrouw
(openbaar bestuur - op zegel)
c) bewijs van nationaliteit (op zegel)
d) militlegetulgschrift (model 33)
e) een voor eensluidend verklaard afschrift van de
studiegetuigschriften
f ) desgevallend : de officiële bewijsstukken van voorkeurrecht
g) afschrift van rijbewijs
Door het stellen van hun kandidatuur gaan de kandidaten de
verbintenis aan, In geval van benoeming, de lichamelijke oefeningen te volgen die aan de leden van het politiekorps zouden
kunnen voorgeschreven worden.
Zellik, 28 juni 1973.
Op bevel :
De Gemeentesekretaris,
De Burgemeester,
(get.) Jos. Verlinden
(get.). Fr. De Nil

Brouwerij

MOORTGAT
BREENDONK
tel. (03)86.71.21
voor A L U w bieren
en Limonades

Vlamingen,
I , I vraag GRATIS ADVIES
l * l * l voor uw hypotheek^ ^
leningen ( I e en 2e r.)
en uw bouwgrondkredieten
aan de
HYPOTHEEKMAATSCHAPPIJ

UNITAS n.v.

•
Bijhuizen : Cogels Osylei 73
2600 Berchem-Antwerpen
TeL (03)36.10.11
Deheegher Jan
Ledeganckstraat 19
Gent
Tel. (09)22.45.62

Kortrijkse Steenweg 304
9000 GENT - Tel. 09/22.88.33
van 9 tot 18 u. ('s tat. geslot.)
Agenten en makelaars
neem kontakt met ons I

VLAAMSE KULTURELE INSTELLING TE BRUSSEL
vraagt :

NEDERLANDSTALIGE STENO-DACTYLO
well<e bereid Is ook algemeen kantoorwerk te doen.
SOLLICITATIES MET OPGAVE VAN CURR. VITAE
ADRES BUREEL BLAD REE. NR. W.A.1

WU - 7-7-73
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KORTRIJK-Stad
GULDENSPORENVIERING
Traditiegetrouw w o r d t door de
V o l k s u n i e , afdeling K o r t r i j k , in het
lokaal 1302, Burg. Reynaertstraat 9
t e Kortrijk
een 11 juli-herdenking
gehouden op woensdag 11 juli t e
20 u. gastspreker de h. Paul Mart e n s , lioofdredakteur van « W i j » en
beheerraadslid van de BRT, over :
< De Vlaamse strijd is niet volt o o i d ! ».
Na de f e e s t r e d e gezellig samenzijn !
OOSTENDEVEURNE-DIKSMUIDE
(Arr)
LEDENSLAG
O.ns arrondissement heeft deze
ledenslag gewonnen. Toch komen
nog nieuwe leden b i j . W i j w i l l e n
onze afdelingen vragen deze leden
w é l door t e geven aan het arr. sekretariaat, doch ze t e reserveren
voor 1974. Het jaar is i m m e r s half
voorbij.
DE WEST
Ofschoon de vakantie ons wat
rust brengt, toch w i l l e n w i j nadrukkelijk vragen de w e r v i n g voor de
W e s t niet uit het oog t e verliezen,
ook thans niet. Dit vraagt van alia
bestuurs- en kaderleden een volgehouden en éénmalige
inspanning,
t o t w e er zijn. Een goed stuk w e g
w e r d afgelegd tijdens de laatste
w e k e n , doch de zaak is nog niet
rond.
W e n d U voor de DE WEST (neutraal Vlaams ziekenfonds, aanbevolen door de VU) tot uw afdelingsb e s t u r e n , welke over alle informat i e beschikken of rechtstreeks l o t
het sekretariaat : Rekolletenstraat
66,
8450-Nieuwpoort,
of ook tot
Toon Van Sijnghel, Witte-Nonnenstraat 5, 84aO-Oostende.
GULDENSPORENVIERING
In OVD raden w i j alle guldensporenvieringen aan, doch in het bijzonder deze van de afdeling Diksmuide op 9 juli 1973 met volksv.
Frans Baert en W i l l e m Demeyer in
het Vlaams Huis. Daarbij ook het
4e Zeezangfeest in het Kursaal op
10 juli o m 20 u. 30
NACHTVERBLIJF VOOR
VU-KONGRESSISTEN
Van nu af aan roepen w i j alle
lezers en leden op om voor kongressisten die van ver moeten komen een kosteloos nachtverblijf te
w i l l e n zorgen (voor alleenstaanden
of voor echtparen). M e n kan de beschikbare plaatsen steeds meedelen aan de afdelingsbesturen of ook
aan het arr. sekr., Narcissenlaan 4,
Oostende. Kongres gaat door op 24
en 25 november a.s.
OOSTENDE-STENE
IJZERBEDEVAART
Onze afdeling was goed vertegenwoordigd op de bedevaart. We
danken alle deelnemers van harte,
speciaal Gilbert Trouwaen, die in
gloeiende hitte onze eigen afdelingsvlag
Stene
op
de
weide
« hoog » hield.
OOSTENDE
ZEEZANGFEEST
Wij doen een beroep op alle leden van de vijf Oostendse afdelingen om w e r k e l i j k talrijk aanwezig
t e zijn. Het Kursaal moet bomvol
zijn. Weerhoud t i j d u w zitplaatsen
o.a. bij het VTB-kantoor in de Kerkstraat.
IJZERBEDEVAART
Op initiatief
van de VU-fraktie
w e r d namens het
stadsbestuur,
voor de derde maal nu reeds, een
bloemenkrans neergelegd, ter herinnering
aan onze
gesneuvelde
Vlaamse soldaten.
ROESELARE
LEEUWEVLAGGEN
Bestel tegen de komende Vlaamse feestdagen uw leeuwevlag op
het VU-sekretariaat,
Beverenstwg
50, t e l . 263.17.

n
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nylon

nylon

350 fr.
590 fr.
991 fr.
wodanyl

1.145 fr.
1.300 fr.
1.750 fr.

1.325 fr.
1.t25 fr.
2.185 fr.

531 fr.
1,45
,45 m.
1,45 X 2
2
> 2

wollanyl

NATIONALE
BEVLAGGINGSAKTIE
1. Prijzen BTW inclusief
2. Besteladres voor vlaggen en folders :
TIEUSESTEENWEG 12
8780 - 00STR02EBEKE, Tel. 056/660.73.
Vermeld : a. raam- of masfvlag ;
b. moderne of klosiieke leeuwefiguur.
3. Seler«tariaat : dr, E. Maeyensstraat 10,
9110
Sl.-Amondsberg (Tel. 09/28.26.74)

NATIONALE FEESTDAG

VEURNE
DIENSTBETOON U. BRUYNOGHE
Elke woensdag van 10 u. 30 t o t
11 u. 30 in café Flandria,
Grote
M a r k t t e Veurne en elke eerste aterdag van 9 t o t 10 u. in restaurant Belfort, Grote M a r k t , Veurne.
ZWEVEGEM
11 JULI-VIERING
Programma : spreekbeurt door de
h. M i c h e l Capoen, leraar RITO,
voorz. VU-arr. 'sper. Tema : ons
l e e f m i l i e u . Zang door W i l l e m Demeyer. Volksdans
door de Zwevegemse j e u g d . Dit op zaterdag
7 juli om 20 u. in de zaal Zwaanhove, K o r t r i j k s t r . Inkom g r a t i s .

fsmburg
BERICHT
Alle mededelingen van
het arr. Tongeren-Maaseik voor deze bladzijde
dienen bij de heer J. indekeu terecht komen,
uiterlijk 's maandags. Dit
geldt voor de maanden
juli en augustus.
SOC. DIENSTBETOON
VOLKSVERT. E. RASKIN
In de loop van de maand juli
zullen (wegens vakantieredenen)
geen zitdagen plaatsvinden.
BILZEN
STREEKBLAD
Vorige week w e r d ons streekblad
in gans ons kanton bezorgd.
DILSEN
KOLPORTAGE
Zondag 24 juni j l . kolporteerden
enkele bestuursleden onder 'eiding
van
kantonnaal
gevolmachtigde
Mathieu Verlaak en arr. bestuurslid Erik van M u l d e r s t e Stokkem.
Op een uurtje t i j d w e r d e n een iOOtal nummers v e r s p r e i d . Onze tnikrowagen w e r d eveneens fel opgem e r k t . Het behaalde sukses zet er
ons zeker toe aan te herbeginnen.

Wat een bepaalde pers hoopt dat de IJzerbedevaart een onderonsje van o u d e r w e t s e n zou zijn, w o r d t t e l k e n j a r e
w e e r onbarmhartig de kop ingedrukt. De aanwezigheid van de jeugd is e n o r m , w a t b e w i j s t dat jonge

mensen

het zinvolle van de IJzerbedevaart hebben begrepen. Hoe kleiner de groep oude g e t r o u w e n w o r d t hoe groter
de groep jongeren. De w a c h t w o r d t afgelost !

EIGENBILZEN
HUWELIJK
Heden zaterdag 7 Juli t r e e d t onze
v r i e n d Jan Geraerts van Hoelbeek
bestuurslid van de plaatselijke afdeling, in het huwelijk met m e j f r .
Julienne Goessens. Hartelijk proriciat. !
MAASMECHELEN
GULDENSPORENHERDENKING
De plaatselijke Vü-afdeling organiseert een Guldensporenherdenking op heden zaterdag 7 j u l i . Spreker : senator Bob. M e e s .
11 JULI HERDENKING
Zaterdag 7 juli 1973
café " Atlanta •
Sprekers : Senator Bob Maes
« Brussel, Nederlandse stad •
Prov. Raadslid J .Vanderhallen :
. 11 juli 1973 .
Toegang vrij
—
Welkom
TONGEREN-MAASEIK ( A r r )
KOLPORTAGE IN DE VOER
Op 23 juli j l . kolporteerde een
talrijke ploeg van het arr. TongerenMaaseik in de Voerstreek. Afvaardigingen o.m. uit Eigenbilzen, Bilzen,
Houthalen, Maasmechelen,
brachten een 70-tal nummers aan de man
in 's Gravenvoeren en omgeving.
Volksv. E. Raskin en prov. raadslid J. Vanderhallen begeleidden de
ploeg.
Na de kolportage w e r d met mankracht nog propagandistisch w e r k
oeleverd t e Eigenbilzen. Het AB
deze proef nog eens m e t evenveel
en hopelijk zelfs meer sukses t e
herhalen.
ARR. SEKRETARIAAT
Voor t e l e f o n i s c h kontakt gelieve
men ' i c h t e w e n d e n t o t arr. penningm. P. Raskin, t e l . 011/19819 of
volksvert. E. Raskin, t e l . 011/19454.
ZICHEM-ZUSSEN-BOLDER

STREEKPERS
Het streekblad
van het kanton
Bilzen w e r d in alle gemeenten van
het aknton
Zichem-Zussen-Bolder
huis aan huis v e r s p r e i d .
ZONHOVEN
BEVLAGGINGSAKTIE
Voortaan zijn bij afdelingsvoorzitter Guido Vaes, H o r t w e i d e n w e g
83,
leeuwenvlaggen
verkrijgbaar.
Een enige gelegenheid om nog vóór
11 juli een leeuw te bemachtigen I
Wij gaan ook mee per autocar naar
de Ijzerbedevaart : inschrijven bij
Guido Vaes, t e l . 13.959 of in lokaal Zonnehof, t e l . 13.070.

Van overal uit Vlaanderen k o m e n , na de b l o e m e n k r a n s e n , de vlaggen hulde b r e n g e n . Een bonte w e m e l i n g van
wapperende vaandels, een waardige hulde aan « de kleine Vlaamse man » door g e w o n e Vlaamse m e n s e n .

WIJ - 7-7-73
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verdeelt u ook maandelijks
uw salaris *'in hoopjes*'???
hoe zorgvuldig U 't ook plant

. hoe meer U ook tracht te sparen

. nooit zal U hét resultaat bereiken van onze klient die :

i n ' 6 0 een bouwopdracht gaf voor

437.500

F

hij betaalde dit met

50.000

F

kontanten

3 5 0 . 0 0 0 F lening
il.jKJU

r

In '71 verkochten wij voor hem dezelfde woning aan

1.025.000

F

hij betaalde terug aan lening

ZOO.000

F

MEERWAARDE

825c000

F

KENT

U EEN BETERE

premie

BELEGGING???

Ook deze prachtige villa zal U hetzelfde resultaat geven. Gebouwd voor morgen...
nieuw ! !
Gewaarborgd ! !

DAT KAN KUNNEN

in '82 nog modern aangepast en zo goed als

ALLEEN

W i j relaxen van 7 t . / m . 30 juli e.k.Denkt U daar eens over na gedurende uw vakantie !

BON

het algemeen bouwbedrijf
mensen waarop je kan B O U W E N
Antwerpen
Meir 18
03/31,78,20

6oo

Gent
Onderbergen 43
09/25.19.23

Leuven
Brusselsesfr.
016/337. 35

33

GenJi
Winterslagstr.
011/544. 42

22

arbeibetjf... lOOl moselijfeïjelien

Naam
Adres
Tel
Q beschik, over bouwgrond - gemeente i.
- breedte :
en wens de voordelen te kennen die U mij kan
bieden.
Q] beschik niet over bouwgrond en verzoek U mij
een voorstel te doen voor het bouwen van
een rijwoning, villa of half-open bebouwing in
volgende gemeenten :
,
Q houd mij ter beschikking van uw afgevaardigde
• zal een bezoek brengen aan uw informatiecentrum te -u.™-.
.op
te
u.
Handtekening

WIJ - 7-7-75
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nog een inspanning
I
mannen

mouton...
M a r c e l M o u t o n is de man die M i e i Putten:ians a l t i j d vergezelt op zijn
reizen naar het b u i t e n l a n d , o m t e zorgen v o o r h o t e l , « papieren », e t e n
en d r i n k e n , en al die andere prozaïsche zaken die er nu eenmaal bij h o r e n .
O m d a t Marcel M o u t o n er absoluut w i l d e bij zijn als M i e ! In Zuid-Afrika
gaat lopen, en o m d a t hij zou gevraagd hebben ( w i j lazen echter dat h i j
daar zelf niets van afweet) dat M i e i Puttemans en Gaston Roeiants in
v e r s c h i l l e n d e hotels zouden logeren, w e r d hij door de atietiekbond v o o r
d r i e jaar geschorst. « Slechte karakters » zoals die van « 't Pallieterke »
b e w e r e n dat de « o f f i s j e l l e n » t e Brussel liever zelf mee op reis gaan
m e t de M i e i , en dat op die manier proberen t e « arrangeren ». W i j denken
er dit van : is de aangehaalde reden de e c h t e , dan is men t e Brussel
k n e t t e r g e k dat men daarvoor zo'n straf u i t s p r e e k t . Is het niet de echte
r e d e n , dan zijn het t e Brussel dikke f l a u w e r i k k e n dat men niet de werkelijke m o t i v e r i n g van de straf bekend maakt. In ieder geval komen de
« heren » maar povertjes voor de pinnen .

...miei en moreau
Het geval M o u t o n had de vrees doen rijzen dat M i e i Puttemans zijn kat
zou gestuurd hebben v o o r de internationale a t l e t i e k m e e t i n g v e r l e d e n
zaterdag en zondag op de Heizel. M i e i kent blijkbaar zijn w e r e l d : hij
w a s er. En w a t meer is : hij liep en w o n . Overigens w a s het in de Helzelkuip maar een slaperig gedoe. Van grote prestaties was geen sprake, van
enig g e e s t d r i f t w a s niets t e bespeuren. Het was ook t è w a r m . Het enige
l i c h t p u n t is dat ons land zich m e t zijn t w e e d e plaats (na N o o r w e g e n en
vóór Nederland) plaatste v o o r de halve finales van de Europese atletiek
beker, begin augustus t e Oslo.
En van w i e w i j w e l iets meer hadden v e r w a c h t , dat is van de nieuwe
Belgische kampioen hoogspringen, M o r e a u , de man die binnenkort het
w e r e l d r e k o r d gaat v e r b e t e r e n — zegt hij t o c h — , en die nu vrede m o e s t
nemen m e t een bescheiden derde plaats. W a t er ook van zij : het gestelde
doel, de aanduiding voor Oslo, is bereikt, en bijgevolg mogen w i j niet
klagen.

ROND DE RONDE
M e t al dat bier zijn w i j onze goeie v r i e n d Robert vergeten t e zeggen dat
h i j op Ward Janssens niet m o e t rekenen o m de ronde t e w i n n e n , nu
M e r c k x er niet b i j is. Janssens rijdt ook niet m e e . En onze lezers m e r k e n
het : als w i j onder elkaar over de ronde praten, doen w i j het degelijk.
W i j , Vlamingen, zijn in dit land g e w o o n altijd maar t e klagen omdat w i j
Van alles en nog w a t « de peer » zijn. W i j w e t e n niet hoe gelukkig en
bevoorrecht w i j zijn. Luister. « Onze » Vlaamse radio volgt de ronde met
auto's, m o t o ' s , hopen reporters, s a m e n w e r k i n g met radio-tour, en w i j
v e r n e m e n alles over de tour, van de vroege morgen t o t de late avond.
En de echte Belgen ? Noppes. Luc Varenne m e t een m i k r o o t j e in de hand
aan de arrivee, en dat is alles. De RTB w o u er niet meer geld aan bested e n . Zeg nu zelf, hebben w i j nog reden om t e klagen ?
W i j v e r n e m e n dat de nagenoeg niet bestaande belangstelling van RTBzijde voor de ronde niets t e maken h e e f t met het f e i t dat Eddy niet mee-'
rijdt.
En e v e n m i n m e t het f e i t dat Eddy zich ontpopt t o t een radioreporter van
kolossaal formaat. U kunt h e m t w e e m a a l per dag horen op radio Luxemb u r g . Verstaan is natuurlijk wat anders.

•
A l s g i j vindt dat uw sigaretje verduiveld duur w o r d t , bedenk dan dat het
voor de fabrikanten ook geen lach meer is. Een sigarettenfabrikant heeft,
zo lezen w i j , meer dan drie m i l j o e n m o e t e n neertellen o m met enkele
hupse publiciteitswagentjes en dito j u f f r o u w e n mee t e mogen r i j d e n i n
de pubiiciteitskaravaan. Steek er dus nog maar eentje op. Van die der
kampioenen natuurlijk.

•
W i j denken dat Jan Schodts hier en daar « s l e c h t e punten » gekregen
heeft, t o e n h i j voor de TV verklaarde dat het n i e u w s over de ronde maar
m o e s t w a c h t e n t o t na het e r n s t i g nieuws, en m e t e e n begon over de
IJzerbedevaart.

•
W i j vrezen nog een ander diplomatiek incident. Een Franse gendarm
schijnt verklaard t e hebben dat de organisatie van de ritaankomst !n
Sint-Niklaas f i j n in orde w a s , en in Holland maar zus en zo. Over de ritaankomst t e Roubaix liet hij zich niet uit.

•
Dat was daar t e Roubaix nogal een en ander. Hoe m e n in die w a r b o e l ,
w a a r i n een kat haar jongen niet meer zou t e r u g v i n d e n , t o c h een o v e r w i n naar heeft gevonden, zal ons altijd een raadsel blijven. En v e r m i t s w i j na
t i e n jaar oefening nog j e e n bal verstaan van w a t Fred allemaal v e r t e l t
— gelukkig hebben w i j bij de Sjarel specialisten die dat haarfijn en bev a t t e l i j k kunnen navertellen — zullen w i j maar aannemen dat de e e r s t e
gewonnen heeft.

•
En dat Jaak Goddet van de ronde g e p r o f i t e e r d heeft o m (een vierde keer)
t e t r o u w e n . Hij is, naar het schijnt, een play-boy. Van bij de zeventig. In
ieder geval : geluk e r m e e .

's Zondags zijn w i j praktisch de
gehele dag op de baan, en w i j hebben dus gelegenheid genoeg o m
v a s t t e s t e l l e n dat het w i e l e r t o e r i s m e een bloeiende s p o r t t a k aan
het w o r d e n is — of g e w o r d e n i s .
Hoeveel groepen kleurig u i t g e d o s t e
f i e t s e r s men op een zondag ziet,
is niet meer t e t e l l e n . W i j vinden
dat f o r m i d a b e l (al hadden w i j , eerlijk gezegd, liever dat het zonder
al die p u b l i c i t a i r e t r u i e n en bijbehoren gebeurde. Maar k o m , dat
maakt het m i s s c h i e n w a t e c h t e r ) .
Op één zaak w i l l e n w i j echter nogmaals t e r u g k o m e n , al is het t o t vervelens t o e , o m d a t ze ons belangrijk lijkt. M e n ziet nog altijd groepen die het niet t e nauw nemen
met de w e g k o d e , en die aldus w e l
eens gevaarlijk kunnen zijn v o o r
zichzelf en voor de anderen. O c h ,
w i j w e t e n het uit ervaring : het is
niet zo gemakkelijk met zo'n g r o t e
bende
Maar w i j v e r o n d e r s t e l l e n
dat de mensen die er m e t een
groep op u i t t r e k k e n , en die zich op
die manier zéér v e r d i e n s t e l i j k maken, ook nog een bijkomende inspanning zullen w i l l e n leveren —
net als de meeste van hun kollega's doen — o m nog scherper toe
t e zien op de v e i l i g h e i d van hun
volgelingen en de w e g g e b r u i k e r s .
Het kan de zaak alleen maar mooier
maken, jongens. En m e i s j e s .

r i c h t Is d i e e l e m e n t e n van de w i e l e r s p o r t t e s t i m u l e r e n die naar on^ e bescheiden m e n i n g de m i n s t tó"
t e r e s s a n t e zijn i vedettenkwekerT|,
professronaHsme, p u b l i c i t e i t , riva»
titelt, o m niet t e v e r g e t e n de « soi>
t i e k e n s » voor de o f f i c i ë l e n ,
- & •

beperking
M e n klaagt al lang over het zg.
g i g a n t i s m e van de o l i m p i s c h e spelen, en n i e t t e n o n r e c h t e . O.m. al
o m d a t de spelen door dat gigant i s m e g e m a k k e l i j k aanleiding worden voor akties die m e t de s p o r t
niets t e maken hebben. Bij de volgende spelen w i l men nu iets gaan
doen om de zaak t o t redelijker proporties t e h e r l e i d e n . Een aantal
proeven zullen w o r d e n afgeschaft
(in de w i e l r e n n e r i j bij v o o r b e e l d de
t a n d e m k o e r s , in het karabijnschiet e n de proef over bepaalde afstand
enz.), en voor een aantal andere
d i s c i p l i n e s zal het aantal deelnemers beperkt w o r d e n . Zo zullen er
maar t w a a l f hockeyploegen naar
M o n t r e a l mogen ( w a t een vreselijke o n r e c h t v a a r d i g h e i d is voor de
betere Belgen, w a n t t o e n er 16
ploegen gingen w a r e n zij er a l t i j d
op het nippertje bij), en per land
maar 63 z w e m m e r s en z w e m s t e r s
(als w i j nog een beetje ons b e s t
doen, vinden w i j daartegen in België m i s s c h i e n zoveel dames en heren die een o l i m p i s c h bad overkunnen zonder te v e r d r i n k e n onderweg).

o m d a t de o m l o o p t e gevaarlijk
e n z o . De i n r i c h t e r s hebben daj|
Vaaaf w a t s t r o laten aanrukken eg
Sondag bleek alles in zoverre
kannen en k r u i k e n dat de v e d e t t e n
schare au grand c o m p l e t a a n w e z i |
w a s . En er w a r e n , zo horen w i j
w e l honderdduizend t o e s c h o u w e r s
Hoofdzaak v o o r ons w a s dat
geen ongevallen t e b e t r e u r e n v i ^
l e n . En het s t r o had daar niets meë
t e m a k e n . W i j hebben w e l e v e n
volgende bedenking gemaakt : me^
de l i c h t s t e t o e s t e l l e n , van 50 c o j
haalde men daar snelheden van 150
k i l o m e t e r en meer alsof het nika
w a s . Is het nu niet m e t d e r g e l i j k s
t o e s t e l l e n dat m e n de j o n g e r e n
vanaf 16 jaar aan w e d s t r i j d e n z o u
w i l l e n laten d e e l n e m e n ? D i t d a n
in t e g e n s t e l l i n g m e t w a t de w e l
hier in België zegt : w e d s t r i j d e n
maar vanaf 18 jaar. En hoorden w i j
bi jai dat g e a r g u m e n t e e r niet d a t
er m e t zo'n lichte t u i g e n geen gevaar bestaat ?

WALTER ROLAND
Gedip'omccrd opticien^ erkend dooc
alle ziekenfondsen
KERKSTRAAT 58, ANTWERPEN

(Let op het huisnummer !)
Telefoon 35 86 62

A l b i j al : w i j vinden het een ver'^etering

goed
Verleden week w e r d t e Brussel
de jaarlijkse mars van h e l leger
georganizeerd. M a r s bij manier van
spraken, w a n t in f e i t e is het een
l o o p w e d s t r i j d — a f l o s s i n g — tussen de Heizel en de Grote M a r k t .
Leger ook bij manier van s p r e k e n ,
Want naast binnenlandse en buitenlandse legerploegen, doen ook atletiekklubs mee. De e e r s t e drie
plaatsen w e r d e n t r o u w e n s door atietiekklubs v e r o v e r d en dat is tens l o t t e maar normaal. Overigens geloven w i j dat het samen s p o r t e n
door het leger en natie geen s l e c h t
ding Is. Wat ons bijzonder veel plezier deed was ten e e r s t e de uitstekende geest van s p o r t i v i t e i t die
tijdens de w e d s t r i j d h e e r s t e . Ten
t w e e d e dat de organizatie prima
was. En t e n derde dat heel veel
mensen de m o e i t e deden even t o t
op straat t e komen om de lopers
aan t e moedigen. In de v o o r s t e d e n
was dat eerder slappekens, maar
in het c e n t r u m was w e r k e l i j k veel
volk. W i j geloven dat dergelijke
s p o r t m a n f e s t a t i e s recht hebben op
de publieke b e l a n g s t e l l i n g , en dat
het publiek blijkbaar nog w a r m kan
gemaakt w o r d e n voor een stuk
echte sport.

francorchamps

Voor lezers van dic blad : 10 V» korting

DIRK MARTENS
AALST

NINOVE

P.V.6.A.
Lange Zoutstr. 30. 29-33, 36-38
Tel. ( 0 5 3 ) 240.60

Beverstraat 24-26
Tel. ( 0 5 4 ) 331.05

^
KINDERARTIKEIEN : p l o o i - en w a n d e l w a g e n s - bedjes en w i e g e n
stoelen en l o o p r e k k e n - schommels - kamerversleringen - w a t tafels en waskussens • k i n d e r k l e d i n g
SPORTARTIKELEN ; allerlei - t u r n k l e d i j - r u l t e r u l t r u s t i n g e n - p l n g pongtafels • b a d k l e d i n g en alle toebehoorten - r o l - en Ijsschaatsen - k a m p i n g a r t i k e l e n • t u r n g e r e i .
SPEELGOED : u i t g e b r e i d e keus In m e r k a r t i k e l e n ; autobanen elekr. treinen der beste m e r k e n - auto'» - go-carts • t r a k t e r e n p o p p e n - p o p p e n w a g e n s en - w i e g j e s . b u r e l e n - lessenaars b o r d e n - fietsjes - alle gezelschapsspelen - alle soorten mekanieken - schooltassen - b o r d e n - t u i n m e u b e l e n - tulnschommels.
—

herrie
W i j schreven een poosje geleden
al dat het Ickx niet voor de w i n d
gaat. Hij heeft dit jaar nog geen
enkele grote w e d s t r i j d kunnen w i n nen. Hij heeft er zelfs maar b i t t e r
w e i n i g kunnen u i t r i j d e n . Dat is uit e r a a r d een s l e c h t e zaak voor hem
zelf, maar ook v o o r de f i r m a in
w i e r dienst hij staat, namelijk Ferrari. Er is al w a t over en w e e r ges c h r i j f t u s s e n de piloot en zijn
w e r k g e v e r g e w e e s t , over de vraag
w i e n s schuld het is dat de Ferrari's zo w e i n i g suksessen konden
boeken. Voor de f i r m a deugt de
piloot niet, voor de piloot kan de
f i r m a geen sereiuze wagen in elkaar boksen. Eerlijk gezegd, w i j
denken dat Ickx het bij het rechte
eind heeft en dat hij een stukje
kan r i j d e n , heeft hij in het verleden al r u i m s c h o o t s bewezen. Dat
belet echter niet dat hij zo een
beetje in de put schijnt t e z i t t e n .
Wat w i j best kunnen b e g r i j p e n . Ved e t t e w o r d e n is moeilijk. V e d e t t e
zijn nog m o e i l i j k e r . Maar v e d e t t e
blijven w e l l i c h t het mopi'iii<<;t van
al.

ALLE GLAZEN
ALLE MONTUREN

De v e d e t t e n van de m o t o r s p o r t
hadden w e l verklaard dat zij t e
Francorchamps m e t zouden s t a r t e n .

ZEER VOORDELIGE

PRIJZEN
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ONZE SCHOOL ?
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Dir-gen Dries B()gaerl

ERASMUS
NATUURLIJK !
l*'u''3l>s*'isch, volksnationaal
onderwijs !
Talen - boekhouding - steno - daktylo
sekretariaat - journalistiek - etalage
verkoop - hostessen - mannequins wegcode - rijlessen (door de Staat erkend)

Lange Ridderstr saf 36 - 2800 MECHELEN
Bondgenotenlaa tl 84 - 3000 LEUVEN
Priester Daensp ein 2 - 9300 AALST
G u l d e n Vlieslaa n 26 - 8000 BRUGGE
Thonissenlaan 2 3 - 5800 HASSELT
Sint Jorisstraat 33 - 8500 KORTRIJK
Begijnenvest 99 - ANTWERPEN

Tel.
Tel.
Tel.
Tel.
Tel.
Tel.

(015)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

•
Er zijn in de ronde bijna zeven miljoen frank aan prijzen t e v e r d i e n e n . A l s
de honderd koereurs mekaar een beetje verstaan, kunnen zij volgens ons
allemaal een « goede maand » maken. A l s de bazen maar w a t m e e w i l l e n .

•
Vroeger w e r d e n de bloemen aan de overwinnaar gegeven door een
B plaatselijke schone ». Die schijnt dan vervangen t e zijn door een « puplicitaire schone ». Voor één keer m o e t e n ;vij toegeven : het is een verbetering.

•
Hier en daar schijnt een joernalist zich zorgen t e maken omdat Eddy zijn
w e r e l d s c h o k k e n d e ideeën exklusief aan een radiozender v e r k o o p t . Die
zorgen, dat is t o c h maar om t e lachen, zeker ? Net als die ideeën trouwens.

•
W i j vinden de TV-reportages w a t kort. Niets zo zalig ,met de h i t t e van de
laatste dagen, als met een reusachtige pint koel bier voor u w lichtbak t e
gaan liggen, u w bier uit t e drinken, een t u k s k e t e doen, en wakker t e
w o r d e n als de dame m e t de bloemen voor de pinnen k o m t . En de huism o e d e r s nemen nogal geredelijk aan dat het mannetje de ronde moet
volgen. Alzo, geef maar katoen, Fred jong.

•
Gelijk veel kinderen speelt onze jongste s p r u i t t e g e n w o o r d i g ook ronde
van Frankrijk. Hij heeft een staminee geopend achter in de t u i n . W i j zull e n maar een beetje gaan meespelen. Dag.

niet veel

zaan..

Voor de eerste keer w o r d e n Europese kampioenschappen w i e l r e n nen ingericht voor j u n i o r e s . Dit gebeurt van 4 t o t 8 juli in M ü n c h e n .
Er zijn drie p i s t e n u m m e r s voorzien
en een w e g r l t Wat deze laatste
b e t r e f t weze dadelijk o p g e m e r k t
dat zij 117 k m lang is, het is t e
zeggen d e r t i g k i l o m e t e r langer dan
in België voor j u n i o r e s toegelaten
is en dat d i t t e veel is voor jonge
renners. In het algemeen houden
w i j t r o u w e n s niet van kampioenschappen op internationaal niveau
voor die jonge mannen. Het betekent alweer een dagenlange uithuizigheid en een v e r b l i j f in een
m i l i e u dat w i j niet het ideale vinden voor jonge snaken. W i j hebben
t r o u w e n s de indruk dat heel dat
kampioenschap er alweer op ge-

EEN JUWEEL MET STANDING
KIES JE BEST Bij
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