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De radikale toon van de IJzerbedevaart, na die op het Vlaams 
Nationaal Zangfeest bllj[<t velen te verrassen En wat nog meer 
verrast is de steeds aangroeiende massa. Daar snappen ze nu 
eens niets van. 

De kleine Vlaamse man, die terecht werd geliuidigd op de 
jongste bedevaart, blijkt een juistere Vlaamse refleks te liebben 
dan al zijn would be-intellektuele bedillers. 

Zijn levenswijsfieid staat tegenover hun vermeende boeken
wijsheid De kleine Vlaamse man en de Vlaamse jeugd houden 
niet van wereldvreemde teorieën. Ver daarboven verkiezen zij 
de werkelijkheid en de opbouw van een betere wereld van uit 
die konkrete realiteit Daarbij Y jbben zij een juiste refleks. 
Want de Vlaamse Beweging is niet alleen een idee. Het is ook 
een refleks. 

Het refleks van een volk dat de onderdrukking moe is en zich 
zelf wil worden als volk. Evenmin als de groei naar persoonlijk
heid van een individu anti-sociaal zou zijn. 

Juist omdat men deze betekenis van het volksnationale niet 
wil verstaan en steeds verwart met het verwerpelijke egoïstisch 
staatsnationalisme begrijpt men het verschijnsel niet Of wil 
men het niet begrijpen omdat men vaak te kwader trouw deze 
verwarring wil in het leven houden. 

De IJzerbedevaart leverde die heren dan andermaal het bewijs 
dat hun kwade trouw de opgang in Vlaanderen van een normale 
idee en van een normale refleks niet kan tegenhouden. Ook en 
vooral niet van de jongeren op wie de Vlaamse Beweging een 
even grote aantrekkingskracht blijft uitoefenen als op de vorige 
generaties. 
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«Sire, ils nous ont volé la Flandre» schreef 
het jammerend in 1912 de Waalse socialist 
Jules Destrée in zijn beruchte open brief. 
« Zij • waren de Vlaamsgezinden. • Zij » 
hadden de misdaad begaan zich tegen de ver-
fransing van Vlaanderen te keren, bijgevolg 
besloot Destrée dat wij aan Wallonië zijn ex
pansiegebied voor taalimperialisme hadden 
ontstolen. De man werd toen uit frustratie 
federalist. Hij is het niet gebleven. Hij wist 
waarom. 

Er was nog veel te roven uit Vlaanderen. 
Dat wist ook unitarist Leburton, die enkele 
jaren geleden tegen de hernieuwde federalis
tische stroming bij de Waalse socialisten ten 
strijde trok met de waarschuwing dat van 
federalisme alleen de Vlamingen profijt had
den. Dan zou inderdaad de georganiseerde 
diefstal moeten ophouden. 

politieke ontvoogding is er nog niet 

Het is daarbij een uitstekende idee van het IJzerbedevaartkoml-

tee om voortaan elk jaar een ander onderdrukt volk aan bod te 

laten komen. Zo wordt treffender de juiste waarde van de volks

nationale idee, die ook de internationale solidariteit insluit, naar vo

ren gebracht. 

Sommigen verwijten de redenaars op de IJzerbedevaart niet ge

noeg onze vooruitgang op politiek gebied te belichten. Wij verwijten 

het ze niet. Want ze hebben gelijk.-Er is geen sprake van politieke 

vooruitgang. Integendeel : Voer, kultuurautonomie, gewestvorming, 

verdeling van kredieten. Vlaanderen wee"- steeds minder af te 

dwingen op politiek gebied omdai t .amse po 

de kleurpartijen. Bij de BSP is het falen volledig. Waar ze ergens 

een Vlaams belang kunnen versjacheren aan de Franstaligen doen 

ze dit met een zekere wellust, zo groot is hun afkeer voor alles 

wat Vlaams is. En van BSP en CVP moet men geen Vlaamse strijd

baarheid verwachten. 

De verwarring tussen ekonomisohe vooruitgang en politiek zou 

daarbij moeten een einde nemen. Ook een volk zonder politieke 

zelfstandigheid kan er ekonomisch op vooruitgaan. Daar zijn voor

beelden genoeg van. 

Vaak echter gebeurt deze verwarring bewust. Omdat men niet 

durft of wil vechten maakt men zichzelf wijs dat we er politiek op 

vooruitgaan, daar waar dit alleen ekonomisch het geval is. 

Dit gemis aan strijdlust, voor degenen die persoonlijk geen risiko 

willen nemen, is niets nieuws. Vlak na de jongste oorlog hebben 

we de periode gekend van de Vlaamse gentleman, vooral te Bru» 

sel. De Franstaligen zagen de Vlaamse gentleman, tot dezes groot 

verdriet, niet eens staan. Men heeft de periode gekend dat sommi

ge Vlamingen zichzelf wijsmaakten dat ze meerderwaardig waren 

met de hoop dat dit zonder strijdpolitiek zo zou worden Ook deza 

begoocheling bleek van korte duur. .«,,., 

De jongste uiting van kapitulatie uit vrees, en nieuwe zelfbegoo-

cheling, was de Vlaamse bewegingsstrategie te Brussel die g» 

paard ging met het doorvoeren van de vrijheid van of de dwang op 

de gezinsvader. Al deze teorieën dienden tot niets anders dan om 

de eigen lafheid te vermommen van degenen die de handen niet 

willen vuil maken en liever hebben dat de anderen de kastanjes 

uit het vuur halen. En die om zichzelf als Vlaamsgezinde te redden, 

de politieke werkelijkheid niet mogen zien, zoals ze is, en dia 

verplicht zijn een rooskleurig beeld op te hangen, zodat « hun • 

strijd althans niet meer nodig is ! w i m jo r isser i j 

fifêWgê i/a^antiê 

de 
georganiseerde 

diefstal 
Van dat ekonomisch kolonialisme hebben 

we de jongste dagen weer sterke staaltjes 
gekregen. De beruchte verdeelsleutel van 
het regeerakkoord waarbij met 58% van de 
bevolking, met 62% van de jeugd wij slechts 
50% van de miljarden voor de ekonomisohe 
streekontwikkeling krijgen, zou volgens de 
Walen nu moeten uitgebreid worden voor 
een groot aantal sektoren zoals wegenpoli-
tiek, woningbouw. Daarbij kwamen de recen
te klachten over de druk om de gewestelijke 
GOM's nog onder sterkere voogdijdruk van 
de centrale machten te stellen dan aanvan
kelijk was gemeend. 

Vlaanderen met zijn 5 provinciale GO^A-
tjes staat hier wel heel wat zwakker dan 
Wallonië met zijn één Gewestelijke Ontwik
kelingsmaatschappij. Maar zo pas maakte de 
« Gazet van Antwerpen » een aanklachtdos
sier bekend tegen de beruchte Bayens van 
Ibramco, van het Atoomcentrum te Mol, 
van het Bureau voor Kernenergie te Charle
roi en noem maar op. Wat reeds gefluisterd 
werd, is nu hardop gezegd 

De socialistische sekretaris-generaa! van 
Ekonomisohe Zaken Bayens gebruikt zijn 
macht in Mol om op een geraffineerd brutale 
manier dit Vlaamse Atoomcentrum te ont
mantelen en elke ernstige toekomstexpansie 
ervan te belemmeren. Deze met ons Vlaams 
geld betaalde rode kumulard doet denken 
aan de Sovjet-kommissarissen in het Duits
land van na 1945. Die dienden ook maar om 
de ganse Duitse industrie leeg te plunderen. 

Zij hadden echter hun medeplichtigen : ze 
heetten daar Ulbricht en Grotewohl. Bij ons 
hebben ze Vlaamse namen : Van Eynde, Willy 

Claes en Anseele. De medeplichtigen van de QJ|. jg het laatste nummer van « Wij » vóór de vakantie. De redaktie wenst alle lezers en leden van de Votks-
leegrovers van Vlaanderen. ^J^•^^ alsmede zijn kÜënten, een prettig en aangenaam verlof. Het eerstvolgend nummer van het blad ver, 

w . luyten. schijnt op zaterdag 11 augustus a.s. 
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en gij 
wie is eerste-minister ? 

Naar mijn mening is het niet Le-
burton maar wel Van Eynde die de 
rol vervult, hij is de orkestleider 
die de toon aangeeft, of nog beter 
de onderwijzer die op zijn lessenaar 
bonkt en waarvoor de CVPekens bij 
leder bulderend woord ineenkrimpen 
van schrik. Ook de PVV is zeer te
vreden als ze eens van de meester 
op het bord mogen schrijven of 
een boodschap doen. De BSP vraagt 
nooit iets, maar ze eisen het en 
verkrijgen altijd wat ze wensen, dat 
zien wij dagelijks. 

Bij de vorming van de regering 
zou de CVP nooit geen eerste-mi
nister aanvaarden die eentalig 
Frans was, hij is er toch gekomen, 
maar wat de CVP vraagt wordt ver
worpen zoals onlangs het amnes-
tievoorstel en noem maar op. 

Ook wat de geestelijke onder
wijskrachten betreft, zullen ze geen 
voldoening krijgen, zij hebben im
mers weeral toegegeven aan de eis 
van de BSP voor een belofte van 

een eerste-minister die er geen is, 
maar de eis van de BSP voor meer 
geld voor staatsscholen en de abor
tus zal er heel zeker komen, want 
de Walen vragen dat ook. Zo zien 
wij binnenkort een mensenslachte
rij in ons land oprichten, 'k hoop dat 
ze die dan in Wallonië zullen op
richten, daar woont de persoon die 
best geschikt is om direkteur te 
worden. Daarvoor zullen wij ook 
mogen helpen betalen. Ook het ont
slag van die PTT-ambtenaar zal in
gewilligd worden, daar mag hij vast 
op rekenen. 

Nog nooit heb ik een politieke 
partij gekend die zich zo laat ver
nederen als de CVP. Zij beven en 
sidderen voor de bulderende en 
soms onfatsoenlijke woorden van 
Van Eynde. De BSP-ers mogen 
scheldwoorden gebruiken in de ka
mer, daar wordt niet tussengeko
men door de voorzitter, anders is 
het als een CVP-er of Vlaming eens 
harde woorden gebruikt, dan wordt 
hij door Achiel onmiddellijk tot de 
orde geroepen. Waar is de tijd dat 
Achiel bij Kamiel Huysmans ging 
om hem te vragen af te zien van 

ZO worden wij zeker sterker 

Terwijl de kleursyndikaten zich tenvolle inzetten om hun aan
geslotenen te overtuigen dat zij alleen in staat zijn er voor te 
zorgen dat de arbeiders en bedienden hun rechtmatig deel 
krijgen van de grote winsten die de bedrijven binnenslepen, 
zoveel te meer beginnen de arbeiders en bedienden te beseffen 
dat de syndikaten samen met het patronaat een spelletje spelen 
dat niet van aard is om sociale rechtvaardigheid in de hand te 
werken. 

Niet alleen de leden van het komitee VGV van de onderne
mingsraad en van de informatiekomitees weten dat in de eerste 
plaats de grootste aandacht gaat naar de syndikale sterkte, maar 
ook en vooral de gewone aangeslotenen zijn er zich van bewust 
en twijfelen hard aan de inzichten van de syndikale leiding, die 
hun opdracht als verdediger en opdrachtuitvoerders maar al te 
dikwijls toetsen aan hun partijpolitieke gebondenheid waarvan 
zij natuurlijk nog veel kunnen verwachten. Hoe kunnen de kleur
syndikaten bijvoorbeeld een eerlijke en rechtmatige oplossing 
nastreven inzake bvb. staking, maatschappelijke zekerheid, kre
dieturen, gewaarborgd loon en andere belangrijke problemen, 
wanneer zij verplicht zijn te handelen volgens de hun opgedron
gen partijmogelijkheden, en hoe kunnen zij in om het even welke 
sektor een eerlijke konventie afsluiten, wanneer zij, niet alleen 
in hun kaarten laten kijken door het patronaat, maar zelfs eerst 
te rade moeten gaan bij hun partijbestuur, om dan een eisenbun-
del op te stellen die aan de arbeiders wordt opgedrongen en 
waar het patronaat uiteindelijk beslissende macht wordt toege
wezen, en derhalve, én de arbeiders en zij die als de verdedigers 
optreden te kiezen of te delen hebben. 

Het is duidelijk, wanneer het syndikaat partijpolitiek moet 
handelen en tevens schrik heeft het patronaat te kwetsen, op 
die wijze moet de arbeider en bediende zich maar tevreden stel
len met een geringe troostprijs. 

De vroegere staking in de kolenmijnen te Zwartberg, de sta
king der havenarbeiders en vele ontevredenheden in verschil
lende sektoren zijn bewijzen te over dat men bij het afsluiten 
van een konventie niet denkt aan de evolutie v.d. ekonomie, 
maar wel en uitsluitend aan de partijpolitiek van het ogenblik, 
terwijl een konventie van 1, in sommige gevallen van 2 jaar geen 
aanpassing meer mogelijk is en de betrokkenen soms voor een 
zeer lange termijn verlies lijden op gebied van loon en bijko
mende rechten. 

Het is zonneklaar dat arbeiders en bedienden dat syndikaal 
spel kennen en beu zijn, maar op wie kunnen zij rekenen ? Wan
neer de Volksunie de leuze » Msa/c Ons Nog Sterker - wil waar 
maken, bereid is de volksmens te aanvaarden en daarvoor een 
inspanning te doen, dan wordt het tijd dat men zich eens gaat 
buigen over dit gemeenschapsprobleem. 

A.D.W., St. Amandsberg. 

N A T I O N A L E LOTERIJ 

15d. TRANCHE 

HOGE LOTEN 5 

1 X twaalf miljoen 

Sxéén miljoen 

3 X een half miljoen 

Trekking op 30 juli 

HET BILJET : 230 fr. 
HET TIENDE : 25 fr. 

GEEN AFHOUDIIMG OP UW WINSTEN 

WIN T2 iniljo*n : U ONTVANGT 12 miljoen 

zijn kandidatuur voor de verkiezin
gen, omdat hij te oud was. Hij 
dacht zeker niet ooit zelf oud te 
worden. Het wordt nochtans meer 
dan tijd dat hij zelf ontslag neemt. 

R.B., Torhout. 

de waarheid over amnestie 

In de jongste tijd werd herhaalde
lijk gesproken over en geijverd 
voor amnestie. Daar kunnen wij ons 
van harte over verheugen. We ont
veinzen ons daarbij echter niet dat 
de zaak veelal verkeerd wordt 
voortgesteld en aangepakt. Immers, 
men klaagt steen en been, dat bijna 
dertig jaar na de oorlog door Bel
gië nog geen amnestie werd ver
leend, terwijl dit in de andere lan
den reeds lang het geval is. Men 
vergist zich hierbij echter van oor
log. Wereldoorlog 1940-194 . hoe 
wereldschokkend ook, was met be
trekking tot de Vlaams-nationale 
strijd, slechts een incident. Het 
gaat hier om de titanenkamp tus
sen België en het Nederlandse 
Vlaanderen. In 1830 begon België 
het gestook onder het motto : " La 
Belgique sera latine, ou ne sera 
pas I ". Sindsdien woedt deze Bel
gisch-Vlaamse oorlog onverminderd 
en met helse verbetenheid verder. 

Achteruitstelling, miskenning, 
woordbreuk, gebiedsroof, wetsver-
krachting en meer gemene streken 
(o.a... de Voerstreek) komen erbij 
te pas. Slechts een zegevierend 
Vlaanderen, dat zichzelf bestuurt, 
kan amnestie aan zijn verdrukte 
kinderen verlenen. 

Alwie dan ijvert voor amnestie, 
doch niet meteen en in de eerste 
plaats naar zelfbestuur streeft, 
maakt zichzelf en de Vlaamse goe
gemeente wat wijs ! 

J.H., Gent. 

rechten ! 

Vanzelfsprekend worden de door 
de leveranciers opgestreken poen 
voor geleverde goederen en dien
sten aan de BTT als verworven 
rechten beschouwd, zelfs ats er 
drie maal te veel werd betaald, 
't blijft in de zak. Les « Droits 
acquis » zo vtijtig verzameld sinds 
1830 door ' l'élite de la nation » 
de Frankofonen en aanverwante 
Franskiljons, ten nadele van de 
roemruchte Honoré Gepluimd, een 
kerel die zich nooit afvraagt, hoe 
kwamen hobiljons, kerkfabrieken en 
moderne « promotions » aan onme
telijke stukken grond en goed ? 
Door vlijt, hard werk en spaarzaam
heid Honoré I Vraag het aan de 
rooie progressisten, waarvan de 
meeste prominenten (sic) op een 
welgevulde geldzak zitten, en hun 
standing hoog houden met aardig 
wat onroerende goederen, allemaal 
de vrucht van hard werk en vlijt... 
de verdediging van de ^ weirk-
mensch ». Van de gele en blauwe 
volksweldoeners zullen we maar 
zwijgen. Wat die hun eigen Vlaam
se volk hebben aangedaan is een 
van de ploertigste misdaden uit de 
wereldgeschiedenis I 

Hier is geen spraak van ouwe 
koeien uit de gracht halen, er wor
den nog dagelijks karkassen bij de 
oude gesmeten, nespa Strateeg en 
Co ? Hoe zit het met de ziel van 
het Vlaamse kind in het Brusselse ? 
Sinistere farceurs. 

M.C., Tervuren. 

jeugdkamp 

Zoals vorig jaar organiseert de 
Vriendenkring Limburg -f- Voer een 
jeugdkamp voor de kinderen uit de 
Voerstreek in de Voer zelf. En wel 
te Remersdaal, van 18 tot en met 
29 juli. 

Ook in de loop van het voorbije 
jaar zaten we niet stil. Sinterklaas 
en Pinksterfeesten, paaseierenak-
tie, gratis verspreiden van Neder-
fandstatige kindertijdschriften en 
zo pas nog een bezoek aan Bokrijk-
met-taart voor 110 schoolkinderen. 

Het inschrijvingsgeld voor de 
hele kampperiode bedraagt 250 fr., 
dus zowat 20 fr. per dag — alles 
inbegrepen I Duidelijker : we reke
nen op de steun van sympatisanten. 

Het kamp '73 zal de naam dra
gen « Kamp Hubertina Aretz », ter 
nagedachtenis van deze grote dame, 
uit het Verzet, die vorig jaar onder
voorzitster was van ons aanbeve-
lingskomitee èn ondertussen over
leed. 

Voor 1973 aanvaardde Mevrouw 
A. Dosfel opnieuw het voorzitter
schap, terwijl Mevrouw Wim Maes 
als ondervoorzitster optreedt, leder 
zal zich nog wel de belangrijke rol 
herinneren die Wim Maes destijds 
speelde in de strijd om de Voer. 

Wij verwachten uw steunbijdrage 
op postrek. 185 - GEM-Genk (rek. 
235.0127.500/54). 

leder ontvangt na afloop van het 
kamp een gedetailleerde afreke
ning. 

Voor alle informatie : G. Wen-
meekers, Winterslagstr. 33, 3600 
Genk, tel. 011/56.871. 

Bij voorbaat hartelijk dank I 
Namens de Vriendenkring 

Limburg-Voer. 

universitaire engheid 

in verband met de toenemende 
invloed van het Engels als weten
schappelijke taal, moeten wij toch 
wel op enkele minder gunstige as-
pekten ervan wijzen. Het taalkundig 
overwicht van het Engels in een 
bepaalde wetenschap (aan de hand 
van de geraadpleegde literatuur) 
kan te wijten zijn aan het effektief 
overwicht inzake wetenschappelijke 
publikaties op dat terrein. 

Het kan echter ook een gevolg 
zijn van de huidige (alle anti-Ame
rikanisme ten spijt) Amerikanise
ring op het gebied van kuituur en 
weienschap en van een soort we
tenschappelijke gemakzucht, die 
voor gevolg heeft dat wij gelijk
waardig en superieur Europees 
werk voorbijgaan. Dat is waar op 
het gebied van de sociale weten
schappen, op het gebied der litera
tuurstudie en filologie, op het ge
bied van wijsbegeerte en psychoio-
gie, op het gebied van de rechtswe
tenschappen. In een onlangs ver
schenen Vlaams werk van een uni
versiteitsprofessor lezen wij tot 
onze verbazing : « Na lezing van 
ter Heide móést ik wel kennis ne
men van het werk van Esser » (een 
zeer geleerd, degelijk Duits werk 
dat " geen jurist mag ongelezen 
laten "). De schrijver blijkt uit ei
gen verklaring echter ' een broer
tje dood te hebben aan Duitse boe
ken over rechtsmethodologie ». Om
dat ze geschreven zijn in een 
vreemde taal die voor hem niet 
even toegankelijk is als Frans en 
Engels .'... 

Als met dergelijke argumenten 
hoogleraren hun literatuurkeuze 
doen, dan is het niet te verwonde
ren dat de literatuuropgaven in me
nig wetenschappelijk werk van he
den zulk een angelsaksische eento
nigheid bezitten, die best kan ver
geleken worden met de franstalige 
eentonigheid van vroeger... 

Ook hier zou een « Europees » 
denken een beveiliging moeten zijn 
tegen een — vaak door gemak
zucht ingegeven — veramerikanise
ring van onze wetenschappelijke 
biblioteken en literatuur. 

D.D., Antwerpen 

n'oublions pas... 

Ah ja, en we mogen niet verge
ten de ' receveur T.T. > op de hoog
te te brengen van de duur onzer 
vakantie. Kwestie van administra
tieve hoffelijkheid tegenover de 
BTT. Die hoffelijkheid zal echter 
netjes achterwege blijven, want de 
BTT is zelf niet hoffelijk geweest. 
Nee, ik héb het niet over het BTT-
schandaal, in al zijn hoedanigheden: 
we zijn immers al lang aan schan
dalen gewoon geraakt in dit mis
kraam anno 1830 van Rooie Ed-
mond. Nee, het gaat niet om een 
boompje van 55.000 fr., verre van : 
het gaat eens te meer over onze 
taal. Dat wij, in West-Vlaanderen, 
een Franstalig bericht van de RTT 
ontvangen, dat nemen wij niet. Dat 
ze met onze centen leven als God 
in Frankrijk, totdaar. Wij zijn het 
gewoon voor vreemden te werken, 
en zolang ze geen telefoons aftap
pen, kunnen we hen een fantasie
tje (!) toestaan. Maar dat de RTT 
ons in het Frans begint aan te spre
ken, dat niet. Wij raden de RTT-
bende dan ook ten stelligste aan 
ook hun taaidossiers te zuiveren. 

R.D., Oostrozebeke. 

De redaktie draagt geen verant
woordelijkheid voor de inhoud der 
gepubliceerde lezersbrieven. Ze be
houdt zich het recht van keuze en 
inkorting voor. Over de lezersbrie
ven wordt geen briefwisseling ge
voerd. 

Groepen 

en 

maafschappijen 

voor U 

bedacht 

allerhande ! ! I 

Speciaal 

THIER BRAU HOF 
IEDER DORTMUNDER 

kan U op ieder ogenbl ik van de dag van het jaar 
middag- en avondmalen aanbieden 

I N T E R E S S A N T 

Avondmaal op vrijdag, zaterdag of zondagavond 
in een gezellige sfeer. 

Nadien k r i jg t U gratis gedurende 5 uur 
een der beste Oberbayern-orkesten 

Middag- en avondmaal in groep : gezellig, f i jn, goed en goedkoop. 
De grofe specialiteiten zijn : Ochsenschwanzsuppe - Hongaarse goe-
lasj - Elsbein 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 11. 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 : TIensestêenewg 128, Korbeek-Lo. 
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een valse oplossing voor 
een vals probleem 
de pariteit in de Brusselse gemeentelijke administratie 

Het is een van de vele Belgische onhebbelijkheden de hete zomerweken te mis

bruiken om moeilijke problemen af te koelen. Het doorjagen van essentiële zaken 

loals onderwijs en kuituur is een schande voor een land dat beweert demokratisch 

te zijn. In 1963 is dit ook het geval geweest met de taalwetten. 

In ruil voor de onmiddellijke toegepaste faciliteiten in de zes randgemeenten ont

vingen de Vlamingen de belofte dat op 10 jaar ti jd, nl. vóór september 1973, de pari

teit zou ingevoerd worden in de hogere administratie van de 19 gemeenten. 

Men liet de gemeentebesturen tien jaar lang sollen met deze wettelijke regeling. 

In eon zestal gemeenten benaderen wij de quasi-pariteit maar de FDF-gemeentebe-

stu-an proklameren boudweg dat zij de wet niet zullen toepassen. Zulks past vol

ledig in hun kraam want zij moeten hun stemmen halen bij de eentalige frankofone 

bedienden, leerkrachten enz. die zich in hun sociale vooruitgang geremd voelen 

indien het Nederlands element te Brussel zich handhaaft en blijft doorzetten. 

wie is hier schuldig ? 

Niet In hoofdzaak de verfranste 
Brusselaars en Ingeweken Walen die 
men tientallen jaren lang in de waan 
gelaten heeft dat men te Brussel, de 
hoofdstad van Belgiè, zijn weg kan 
maken door maar best geen Neder
lands te kennen I Deze Walen en ver
franste kleine mensen zijn de slachtof
fers van de Belgische bourgeoisie die 
sedert 1830 van de Franse taai het 
vaderlandslievend element van « La 
Belgique de papa • heeft willen ma
ken. Zij en wij, Vlamingen, zijn de 
slachtoffers van de incivieke houding 
van de unitaire partijen de CVP, BSP 
en vooral de PVV die nooit de toepas
sing van de taalwetten ernstig hebben 
genomen. De Vlaamse CVP en de 
Vlamingen in de BSP hebben tientallen 
jaren lang de regeringen gesteund die 
de verfransing van Brussel in de hand 
werkten 1 

De CVP heeft bij de jongste ge
meenteverkiezingen te Brussel (1970) 
de eis van Van den Boeynants ge
steund tot uitbreiding van de olievlek. 
De Vlaamse CVP was in dit opzicht 
minder Vlaams dan de (intussen van 
de kaart geveegde) Rode Leeuwen. 

Door de schuld van de Vlamingen in 
CVP, BSP en PVV zitten wij nu met 
een FDF-gezinde hoofdstad. 

En nu als het kalf verzopen is hopen 
zij de pariteit in te voeren in kom
pleet verfranste burchten. Volgens de 
nu gestemde wet zal dit slechts een 
schijnmaneuver zijn. Rob van de Zande 
heeft het al bewezen. Men zou ambte
naren van de Franse taalrol laten over-
wippen naar de Nederlandse waar zij 
de weinige echte Vlamingen gaan hin

deren De echte en de simili Vlamin
gen zullen de Brusselse gemeenten 
verder in het Frans besturen . maar 
de Vlamingen hebben weer eens een 
papieren tijger gevangen. 

de ware oplossing 

Dat men de 19 feodale gemeenten 
afschaffe. Men moet op het Brussels 
gebied twee gemeenten oprichten op 
basis van een wettelijk bepaalde 
Vlaamse of Waalse subnationaliteit. 

ledere gemeente, afhankelijjk van 
haar deelstaat, bestuurt alle onderwijs-
en kulturele zaken, alle sociale zaken 
zodanig dat de Vlamingen door een 
Vlaamse gezag beschermd worden te
gen de verdrukkende en verfransende 
vrijheid, ledere gemeente benoemt 
haar ambtenaren. 

Voor de technische gemeenschappe
lijke zaken komt er dan een paritair 
agglomeratie-lichaam. 

De definitieve bescherming van de 
tienduizende Brusselse Vlamingen is 
belangrijker dan de bedrieglijke in
schrijving op een Vlaamse taalrol van 
schijn-Vlamingen die hun kinderen 
naar de Franse school sturen ! 

De strijd voor de pariteit moet ge
streden worden om aan Brussel de 
Vlaamse wil te demonstreren, maar 
het is bedrieglijk deze zoveelste taai
overwinning als een oplossing voor te 
stellen. 

Alleen het federalisme is de oplos
sing die Frankofonen, die geen impe
rialisten zijn, en Vlamingen die geen 
snuiten zijn kan bevredigen. 

senator 
maurits van haegendoren. 

opinie iilt 
hoog aan schandaien 

Indien de partijen, en dan voora! de BSP, me
nen dat de openbare mening geen belangstelling 
zou hebben voor schandalen als Ibramco en RTT 
dan zal een daarover zeer onlangs gehouden 
opiniepeiling hen wel uit die droom geholpen 
hebben. Volgens een opiniepeiling van UNIOP 
beschouwt een meerderheid der ondervraagden 
deze zaken als « zeer ernstig ». 

Diezelfde meerderheid denkt dat er slechts 
enkele politieke figuren bij betrokken zijn en 
stelt dus de partijen als minder verantwoorde
lijk. Ook al stelt ze dat dergelijke zaken meer 
voorkomen maar bijna zelden aan het licht ko
men, toch ziet ze geen groot risiko voor het 
regime. Wel meent ze dat maatregelen schanda
len zouden kunnen voorkomen. Opvallend is dat 
80 % der ondervraagden het Juist vinden, dat de 
pers ter zake informatie verstrekt, al lopen de 
meningen over het waarom van de perskampan
je uiteen ; verbeteringen van het regime, een 
maneuver tegen figuren en/of partijen of nog 
een poging om de aandacht van oelangrijker 
vraagstukken af te leiden. 

Wat er ook van zij, de publieke opinie ver
oordeelt scherp bepaalde drijverijen. Het 
scherpst zijn de handelaars (en dat zal wel lig
gen aan de fiskale druk en tergerijen, waarvan 
deze kategorie het meest te lijden heeft) Par
tijpolitiek gezien vinden vooral de VU-leden en 
simpatisanten de zaak zeer erg, veel meer dan 
andere politieke formaties : 61 % der VU-men-
sen veroordeelt de gewraakte praktijken, een 
gezonde refleks van onze jonge en dinamische 
partij, die meteen wijst op een eerlijke demo-
kratlsche instelling. 

Het is duidelijk dat regering voor een bepaal
de tijd op haar tellen zal moeten letten en 
strengere kontrole zou moeten uitoefenen bij 
gebrek aan een parlement dat meer en meer 
onder de sloef van regering en partijcenakels 
ligt. Er is ook het nieuwe onbehagen over de 
geplande miljardenlening aan de RTT, een ^\an 
dat weinig genade in de ogen van het publek 
vindt en bewijst dat de heren toch maar slechte 
psychologen zijn (zie ook de opslag van ver
scheidene tarieven). 

waais 
zetel-
misbruik 

Naar luid van het koninklijk besluit van 12 maart 1971 moeten 
binnen de Waalse Ekonomische Raad twee zetels voorbehouden 
worden aan » veitegenwoordigers » van de Oostkantons. 

Wij willen in dit bestek niet ingaan op de vaststelling dat ge
noemde kantons op deze als het ware vanzeltsprekende wijze 
ingelijfd worden bii het Walenland (eens te meer, en het is trou
wens de officiéle bevestiging van een bestaande toestand). Ook 
niet op de blijvende dubbelzinnigheid nopens de territoriale 
grenzen van deze kantons (het half-Waalse kanton Malmédy ver
schaft een mooie gelegenheid om heel het Duitse gebied als 
half-Frans te behandelen). 

Wij willen het hier hebben over het lot van die twee zetels. 

Ten tijde van het koninklijk besluit van 12 maart 1973 werden 
deze zetels bezet door senator Louis (PLP) en door volksverte
genwoordiger Schyns (PSC). 

Senator Louis is geen senator meer sedert de laatste verkie
zingen. Hij is ook geen lid meer van de PLP. Nu behoort hij tot 
de drijvende krachten van de PDB (Partei der Deutsch-Belgier). 
Hoe dan ook, hij zetelt niet meer in de Waalse Ekonomische 
Raad. En zijn zetel is daar, voor zover wij weten, nog steeds 
onbezet. 

Volksvertegenwoordiger Schyns is nog wel steeds volksvei*-
tegenwoordiger, maar bovendien staatssekretaris (voor Toerisme 
en de Oostkantons). Wegens onverenigbaarheid heeft hij zijn 
zetel in de Waalse Ekonomische Raad moeten verlaten. Die is 
evenwel niet onbezet gebleven. Senator Gramme is er gaan op 
zitten. 

Wie is senator Gramme ? Een Waal, drukker in en burgemees
ter van de gemeente Battice, nabij Heive Misschien een ekono-
misch geïnteresseerde Waal ; zeker een Waal die de tweetalig
heid voorstaat (van de Duitstaligen I) (1) ; en in ieder geval : 
een Waal 

Hoe kan een Waal de Oostkantons « vertegenwoordigen » ? 
Wel, een beetje zoals een FDF-er Vlaamse Brusselaars kan « ver
tegenwoordigen '. Senator Gramme werd voorgedragen door de 
Luikse PSC. Het is dus de Luikse PSC die bepaalt wie de Oost
kantons mag vertegenwoordigen ; zelfs niet de zogenaamde CSP 
(Christlich Soziale Partei). Die loopt er maar voor spek en bonen 
bij, en vooral... in het gareel. Zij strubbelt wat tegen, maar de 
PSC weet dat dit zal koelen zonder blazen. Ze moeten daar in 
Luik heel gerust zijn in de onaantastbaarheid van hun heerschap
pij. Kamerlid Schyns Is weliswaar een PSC-stroman en een in
woner van de zgn. Alt-Belgien (2) maar voor een niet al te kri
tisch publiek kon men deze Duitstalige nog als een vertegen
woordiger der Oostkantons laten doorgaan. Om echter, na hem, 
zonder meer een Waal voor deze rol aan te wijzen moet de PSC 
zich wel erg onbedreigd voelen ; of slecht op de hoogte zijn 
van wat tegenwoordig in hoofd en hart van vele Belgische Duit
sers omgaat... 

k.j. 

(1) op 15 juni 1972 kwam hij in de senaat Wim Jorissen gispen 
wegens diens interpellatie over de Oostkantons, die noch
tans in alle deskundige kringen als 'goed gedokumenteerd' 
en ' moeilijk weerlegbaar^ gold. 

Zelf moest hij het hebben van argumenten als ' uw belang
stelling Is verdacht » en ' de bevolking wil aktief twee
talig zijn ; zij voelt zich immers één met de bewoners van 
de provincie Luik », dit alles dan voorgedragen op de be
proefde vaderlands-patetische toon. 

(2) zie het artikel « mist over Duits België » in ons nummer van 
24 2.1973. 
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« ylaams ^ 
minister » 

De uitvinder van cfe beruchte 
« bewegingsstrategie », Renaat 
Van Elslande, lieeft in de rege
ring Leburton eindelijl( een van 
zijn lang gekoesterde ambities 
verwezenliji<t : hij is minister 
van Buitenlandse Zaken en bo
vendien — de CVP-pers heeft 
het uitgebazuind als een roem
rijk wapenfeit — de eerste 
Vlaming als hoofd van de Bel
gische diplomatie, deze Fransta
lige burcht, die tot voor kort 
hermetisch dicht was voor Vla
mingen op de hoogste posten. 

Dat Van Elslande zich als 
Vlaming in deze ministerzetel 
echter erg druk maakt, om zich 
als Vlaming te manifesteren, 
bleek niet zo te zijn, vermits hij 
op de eerste zittingen van de 
pan-europese veiligheidskonfe-
rentie te IHelsinki isitsluitcnd 
Frans sprak. We begrijpen wel 
dat het Nederlands geen we
reldtaal is, maar 'ndien Van 
Elslande de overtuigde Vlaming 
is, die hij beweert ts zijn, dan 
had hij toch de Iielft van zijn 
rede in het Nederlands kunnen 
uitspreken. Er kon zelfs g?en 
zinnetje van af. 

De bewegingsstrateeg blijkt 
zijn strategische opvattingen te 
verstaan als zovele « zegevie
rende aftochten ». Trek daarmee 
ten strijde voor gezonde taai
toestanden in het Brusselse... 

zes maanden 
legerdienst 

Oppervlakkigheid en voortva
rendheid kenmerken heel v./at 
BSP-initiatieven. Dat is niet ver
wonderlijk voor een partij, die 
nn al jaren op zoek is naar een 
nieuwe doktrine (het geplande 
doktrinair kongres werd her
haaldelijk verdaagd) of die zelf 
niet gelooft in bvb. verruiming 
van de partij (cfr. oproep van 
Collard). Bij andere voorstellen 
ligt dan weer het elektoralisme 
er vingerdik op. 

Dat is in elk geval zo met 
het BSP-streven naar verminde
ring van de legerdienst. Het is 
niet de eerste keer dat de BSP 
daarvan een van haar elektora-
ic stokpsarujes van maakt. Nu 
ook weer, dit voorstel tot ver
mindering van de legerdienst : 
zoiets hoort het publiek graag 
en vooral zij die dienstplichtige 
zonen hebben, om van de zo
nen zelf maar te zwijgen. 

Verscheidene deskundigen 
hebben het jongste BSP-voorstel 
onrealiseerbaar genoemd ofwel 
te voorbarig. We gaan niet in 
op de grond der zaak maar vin
den het vanwege de BSP toch 
onvoorzichtig, te pleiten voor 
de aanwerving van 17.000 vrij
willigers om de dienstplicht tot 
een minimum te herleiden. Te
genover een beroepsleger he
ten demokraten toch huiverig 
te staan. Als men dan de prak
tijkon kent van « elitetroepen » 
(foltering, hongerdieet en an
dere fraaiigheden meer) dan 
wordt men huiverig. Maar daar 
stoort de BSP zich niet aan : 
een partij die verstart en ter 
plaatse trappelt snijdt van alle 
pijlen hout. 

lijdensweg 
van vlaamse 
universiteit 
in brussel 

De Universitaire Fakulteiten 
St. Aloysius te Brussel, geves
tigd aan de Vrijheidslaan te 
Koekelberg, werden opgericht in 
1969. Ze bevatten momenteel 
de kandidaturen in de Wijsbe
geerte en de Letteren, in de 
Rechten en in de Politieke, So
ciale en Ekonomische Weten
schappen. De Fakulteiten heb
ben hun ontstaan voor een goed 
deel te danken aan de zusteraf
deling « Facultés Universitaires 
St.-Louis » gevestigd aan de 
Kruidtuinlaan in Brussel. 

Tot op heden worden beide 
instellingen door vadertje staat 
gefinancierd als ware het één 
en dezelfde universitaire instel
ling. Het gevolg ligt voor de 
hand. Daar de beide instellingen 
eigen gebouwen betrekken, een 
eigen akademisch, wetenschap
pelijk, administratief en tech
nisch personeelskader hebben, 
moeten ze hun toevlucht nemen 

tot het maken van zware schul
den om de put te vullen die dat
zelfde vadertje blijft delven via 
een kennelijke onwil vanwege 
opeenvolgende BSP-ministers 
van onderwijs. 

Beloftes waren er wel ! Maar 
daarmee hou je geen universi
teit overeind ! De eerste belof
te dateert van 1969. De laatste 
is die van minister Calewaert 
vorige week in de senaat en die 
een herhaling was van een . e-
lofte gedaan ter gelegenheid 
van de bespreking van de be
groting Nationale Opvoeding 
1973. De belofte diende t en 
als pasmunt voor zijn weige
ring in de begroting een oparte 
subsidiëring voor de beide in
stellingen in te schrijven. 

Hopelijk is de Vlaamse reflex 
van de BSP-minister niet der
mate afgestompt dat hij een — 
niet tegenstaande alle moeilijk
heden toch bloeiende — Vlaam
se universiteit in Brussel, zijn 
ministeriële steun weigert. 

Calevtfaert zou zelf een qloba-
le oplossing voor het hele pro
bleem uitwerken via een apart 
wetsontwerp. Een hoopgevende 
belofte alleszins ! Maar een be
lofte die dringend moet gereali
seerd worden teneinde de leef
baarheid te verzekeren van een 
instelling die de Vlaamse ran-
wezigheid en het Vlaamse I:ul-
turele leven in Brussel in niet 
geringe mate kracht bijzet. Met
een zou de anachronistische 
toestand van een Vlaamse in
stelling, die wordt rechtgehou-
den door een Franstalige, en 
dus door gelden van de Waalse 
kultuurgemeenschap, eindelijk 
uit de Belgische wereld worden 
"eholpen. 

vlaamse 
diplomatie 
brussel 

Om de haverklap ontdekt «De 
Standaard » nieuwe staatslie
den in de regeringsploeg, bij 
voorkeur in de CVP en in de 
PVV. Hun gemeenschappelijk 
kenmerk is dat ze vlotte lon-
gens zijn met een aangekweek
te glimlach. Karakter en tempe
rament zijn echter uit den boze. 
Dat moet en mag zelfs niet. 

Chabert is zulk 'n Standaard-
produkt. Zijn verrichtingen, de 
eerste vijf maanden van zijn mi
nisterschap zijn nochtans niet 
om te gillen. Hij kreeg het in 
de jongste zitting van de Kul-
tuurraad dan ook hard te verdu
ren van ernstige politici die 
Van Haegendoren en Vandezan-
de zijn. In « De Standaard », tiie 
zijn produkt Chabert verdedigt, 
heet het dan dat de beide Volks
uniesenatoren geen aangename 
mensen zijn en dat Chabert di
plomatisch optreedt te Brus
sel... 

De Vlaamse diplomatie te 
Brussel ! Dat is de jongste uit
druking van de Vlaamse toe
geeflijkheid. Wat zei Verroken 
ook weer over al die roman
tisch uitgevonden staatsman
nen ? 

Mannen waarop men geen 
staat kan maken, heette het bij 
hem. In elk geval met de Cha-
berts zal Vlaanderen geen ste
vige eigen staat bouwen. 

obskurantisme 
te leuven 

In een drukkende warmte 
werd de 136ste promotie van 
de fakulteit voor geneeskunde 
te Leuven-Nederlands dit jaar 
bijzonder in het licht gesteld... 
Nee, niet meer door de talloze 
rok- en jacketgewoonten... Dit 
behoort sedert kort tot het ver
leden. 

De honderden fiere ouders 
zijn wèl gebleven. De tevreden 
of mistevreden studenten ook. 
Alleen in de traditionele reeks 
toespraken was er een beklem-
menswaardig incident. De zeer 
sociaal-gerichte praeses van de 
fakulteitsvereniging Medica, Ka-
rel de Koker, werd spreekver
bod opgelegd door rektor De 
Somer. Inderdaad, de toekomsti
ge geneesheren mochten het 
sociaal aspekt van hun toekom
stige funktie niet belicht krij
gen op « die » manier... Ander
zijds wist rektor de Somer het 
volgende te vertellen : « Ge be
hoort nu tot de notabelen, naast 
de pastoor, de apotheker... Ge 
zult welgesteld worden, doch 
niet rijk, daar zorgen de belas
tingen wel voor... « 

Nu kan het wel zijn dat de 
geachte heer De Somer deze 
woorden ironisch bedoeld heeft 
en dat zal wel, maar dan zou 
het wenselijk zijn dat aan de 
136ste promotie eerst de toe
lichting zou geven wat schuil 
gaat achter het woord « weige
stel ». Graag zouden wij zijn 
inzichten gehoord hebben 
over de herverdeling van de in
komsten en deze twee vragen 
lijken wel betekenisvol ten aan
zien van het spreekverbod voor 
Karel De Koker. 

neerfandia 

Het jongste nummer van dit 
algemeen-Nederlands tijdschrift 
is volledig gewijd aan de tmi-
versitaire problematiek in Lim
burg en bepleit met zakelijke 
argumenten een interlimburgse 
universiteit met Maaütricht als 
universiteitsstad. in net slotarti
kel beantwoordt Maurits Stan-
daert de vraag of Limburg zich 
aan de kolenkrisis ontworstelt. 

Het blad verschijnt zes nraal 
per jaar, een abonnement kost 
240 ir., te storten op postreke
ning 40.18.70 van Kredietbank, 
Lozana, Antwerpen, voor reke
ning nr. 408-7012041-73 ANV 
Neerlandia. 

rtt 
in de praktijk 

De RTT — c'ie zo roemloos in 
de belangstelling staat — is 
even roemloos in de praktijk. 
Al geruime tijd zijn de klachten 
over slechte \^^bindingen, n-
gehoorbare of gestoorde tele
foongesprekken enz. legio. In
terzonale gesprekken vergen 
een oneindig geduld : eer men 
de toon hoort vergaan soms mi
nuten, dan krijgt men geen ver
binding of slaat de toon weer 
aan. Moest men de al sakke
rend doorgebrachte ti jd, die 
men nodig heeft om aan een 
telefoonverbinding te geraken, 
samenteüen men -̂ ou tot een 
respektabel aantal uren Uomen 

Even erg is het met de open
bare telefoonkabines gesteld : 
vrijwel voortdurend is de helft 
der toestellen defekt, indien 
niet meer : in het Zuidstation 
Brussel waren een tijdje gele
den vijf op de zes kabines de
fekt ! Er is geen voldoende on
derhoud en toezicht, sommige 
kabines zijn vuilnishokken. 

Enz. En dan durft minister An-
sele beweren, dat België 'n der 
vooruitstrevendste telefoonnet
ten ter wereld heeft... Van een 
grappenmaker gesproken ! 

prinselijke 
cover-boy 

Hoe de tijden verandoren 
mag blijken uit het feit dat onze 
bloedeigen prins Albert cover
boy is van het nr. 5 van « Bel-
gië-USSR-Magazine >• (npv zijn 
ekonomische missie naar de 
Sovjet-Unie). Hij treedt daarin 
trouwens in het spoor van wij
len zijn grootmoeder, die samen 
met wijlen Kamiel Huysmans 
pioniersreizen naar de Sovjets 
en Rood China ondernam en in 
Engeland daarvoor de « rode 
koningin » werd genoemd. Nu is 
het allang niet « onfatsoenlijk > 
of cc verdacht » i leer npa' het 
Sovjet-paradijs te reizen. Niet 
alleen de BSP-bonzen doen dat, 
ook ACV-voorzitter Houhuys 
trok met een afvaardiging naar 
de Sovjet-Unie op sinJikale 
studiereis. Nu is dergelijke reis 
wel logisch, vermits zich in het 
Westen een geruisloos kollekti-
viseringsproces voltrekt. Het 
ACV nodigde een Russische 
sindikale afvaardiging op tegen
bezoek in 1974 uit. Het erkent 
trouwens uitdrukkelijk het nut 
van samenwerking en studip. 
Of het ACV ook beseft, Hat hot 
Russisch sindikalisme onder 
de sloef ligt van de almachtige 
partij en er een zeer braaf be
staan als verlengstuk zonder 
enige invloed leidt zal wel zijn. 
Maar waarom dan die » studie
reizen », gezien de diametraal 
tegenovergestelde opvattin3en ? 
Tenzij de studie ook de bieste 
manier behelst, om van de vak-, 
bonden partij-slaven te rraken. 
Want ook deze evolutie is in 
België allang aan de gang. 

VOOR O N Z E BOEREN 

Het komt eigenaardig aan, een melkbedrijf bezoeken waar de 
melkkoeien winter en zomer aan een stuk door op stal blijven. 
Iets dergelijks zijn we In dit land helemaal niet gewoon al schijnt 
het dat ook bij ons verschillende melkveehouders belangstellen 
in het zomer en winter binnenhouden van hun melkvee. Dit sys
teem, deze manier van veehouden nosmen we gemakkelijkheids-
halve « zero grazing » letterlijk betekent het « zonder grazen ». 
Deze paar Engelse woorden hebben we overgenomen uit de 
Engelse en Amerikaanse literatuur, zero grazing is overigens een 
sisteem dat van over het kanaal of de oceaan komt. 

Waarom besloten de Amerikaanse en Engelse boeren dit 
sisteem toe te passen ? Er zijn uiteraard verscheidene redenen 
en de belangrijkste schijnt mij de volgende te zijn. Tijdens de 
wintermaanden moeten we toch een goed uitgeruste stal hebben 
om de dieren in onder te brengen. Tijdens de zomer staat die 
stal doorgaans leeg en waarom zou men die dure stal niet het 
ganse jaar door gebruiken ? Melkvee dat binnenblijft morst bv. 
minder met het voeder en een grote melkveestapel buitenmel-
ken is moeilijk terwijl een stapel iedere dag opnieuw naar de 
stal drijven ook geen pretje is, niet alleen wegens de massa 
doch wie veel dieren houdt heeft ook grote oppervlakten weiland 
nodig en het kan niet anders of die weiden liggen op enkele 
honderden meters van de hoeve. Voederbesparing en minder 
werk schijnen de hoofdtroeven te zijn al moet men daar niet 
dadelijk te zwaar aan tillen, feit is echter dat steeds meer boe
ren voor deze manier van veehouden voelen. Dat is trouwens 
ook bij ons al waar. Hoeveel fokkers zijn er al niet die hun mest-
vee gans het jaar door binnenhouden, dat is ook een soort zero 
grazing. Voor de geïndustrialiseerde landen zoals bv. België en 
Nederland heeft dit sisteem nog enkele helemaal niet te onder
schatten voordelen. Wij evolueren immers ook in de EEG naar 
grotere melkveebfedrijven die echter moeilijk voldoende grond 
in de onmiddellijke nabijheid van de boerderij vinden om de die
ren te laten grazen, en men kan ook moeilijk verwachten dat een 
landbouwer met een veestapel van zo een 60-70 dieren over de 
openbare weg zou trekken. Onze noorderburen vinden dit laatste 
doorslaggevende argumenten en op de jongste werktuigendagen 
van Liempde kon men zien dat de Bedrijfsvoorlichtingsdiensten 
ernstig studeren om het overzese zero grazing sisteem aan te 
passen aan de typische Nederlandse behoeften. En aanpassin
gen zijn er echt wel nodig. 

zero grazing, 
wol is dof ? 

Dieren gans het jaar door op stal houden betekent dat ze ook 
gedurende een vol jaar op stal moeten gevoederd worden. Met
een betekent het dat men over een aangepaste stal moet be
schikken. Ligboxen, loopstallen die bij ons meer en meer bekend 
geraken komen het best in aanmerking. Om het voederen van 
een omvanijrijke melkveestapel gemakkelijk en snel te laten 
verlopen (indien dit niet kan, lopen de arbeidsiasten nodeloos 
hoog op, wat financieel erg nadelig kan uitdraaien) beschikt men 
best over een brede voedergang, voorzien van een aangepast 
voederhekken langs weerszijden van de voedergang. 

Een brede voedergang heeft meteen al het voordeel dat men 
met de voederwagen het voeder meteen kan brengen waar het 
thuishoort. Wie van de voederwagen meteen voor de neus van 
de dieren kan lossen, bespaart meteen een duur voederketting-
sisteem uit dat duur kost en een moderne melkveestal bouwen 
is al een financieel zware uitgave die men niet nodeloos nog 
moet omhoog drijven. 

Uiteraard wordt tijdens de lente, zomer en gedeeltelijk ook 
tijdens het najaar groenvoeder (meestal gras) gevoederd. Na
tuurlijk kan men die omvangrijke massa moeilijk nog met de 
hand laden en lossen, dat is overigens ook niet meer nodig 
tegenwoordig. Verschillende konstrukteurs van landbouwmachi
nes brengen een aantal machines op de markt zoals veldhakse-
laars en silowagens die vooral in Amerika en Engeland gebruikt 
worden en de opraapwagens. Men kent deze wagens wel die in 
grote lijnen neerkomen op de kombinatie van een stalmestver-
spreider en een pick-up-installatie. Opraapwagens vinden we 
voor West-Europa betere machines dan de veldhakselaars ge-
kombineerd met de silowagen, gewoon omdat deze laatste kom
binatie duurder uitvalt. Grotere melkveebedrijven moeten be
schikken over een soms enorme voorraad wintervoer, vooral 
hooi en silovoeder komen in aanmerking. Hooi voederen stelt 
meestal geen onoverkomelijke problemen, doch ingekuild voe
der toedienen is een zware karwei indien men niet mechani
seert. Mechanseren kan best en dat hoeft niet eens zo duur te 
kosten. We laten het gebruik van torensilo's buiten beschou
wing en houden het bij kuilen die boven op de grond gemaakt 
worden. Sommige konstrukteurs brengen een machine op de 
markt die gemonteerd wordt op de driepuntshefinrichting en 
voorzien is van een mechanische aangedreven mes dat een pak 
voeder los snijdt. Per gang kan men tussen de 200 en 350 kg. 
meenemen al naar gelang de grootte van de machine. Wie het 
bij een kleine hefkraan bv. gemonteerd op een zelflossende wa
gen wil houden kan zich eveneens goed uit de slag trekken en 
vindingrijke boeren die eventueel handig met een boor en een 
lasapparaat kunnen omspringen, zullen wellicht nog andere en 
misschien eenvoudiger sistemen kunnen uitdenken. 

Wij hebben met dit stukje niemand willen aanzetten over te 
schakelen op zero grazing. We wilden alleen even wijzen op 
enkele merkwaardige mogelijkheden die hieraan verbonden zijn, 
stof tot nadenken dus. 

k.a. 
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de 
Vlaamse kust 
wordt 
veiKoclit! 

De verdere planologische uitbouw van de Vlaamse 
Noordzeekust is een aanslag op het leefmilieu zonder 
weerga. Het duinenbestand wordt stelselmatig geschon
den. Te Koksijde en te Nieuwpoorl-Bad werden de duinen-
toppen afgegraven, ten voordele van parkeerplaatsen. 
Tussen De Panne en Sint-ldesbald zijn de duinen en het 
strand opgengesteld voor karavans.. Geïnspireerd door een 
franskiljonse mentaliteit is « Le Camp de la Plage » er 
het zinnebeeld van verkeerd begrepen rekreatie en na
tuurverwoesting, vergelijkbaar met de roofbouw zoals die 
decennialang in gekoloniseerde landen werd gepleegd. Te 
Sint-ldesbald woedt de grondspekulatie momenteel in alle 
hevigheid. De stedebouwkundige wanorde wordt overal 
langs de Koninklijke laan hardnekkig volgehouden : onvol
tooide gordijnwanden van appartementsgebouwen, hoog
bouw naast laagbouw, blinde gevels, villa's op duintoppen, 
enz. Verder is er het geknoei met de zeesluis te Zeebrug-
ge, met de waterwinning te Sint-André tussen Oostdum-
kerke-Bad en Koksijde-Bad en te Adinkerke, met de ge-
projekteerde kerncentrales te Zeebrugge en te Nieuw-
poort, met de zwembaden in het achterland, enz. Niemand 
schijnt te weten, welke optie voor de kuststrook "'tein-
delijk wordt genomen. Deze toestand zal onvermijdelijk 
leiden tot de totale ondergang van de streek en dit op 
vrij korte termijn. Het staatsnatuurreservaat « De West
hoek » te De Panne-Adinkerke is nog het meest bedreigd. 

de feiten 
Wie deze zomer aan de Vlaamse kust verblijft, moet 

eens een tocht maken door het verkavelde duinenland
schap te De Panne. De wegen zijn aangelegd en de riolen 
steken in de grond. De zwarte asfalt konstrateert fel met 
het duinenlandschap en reikt tot vlak tegen het staats
natuurreservaat. Van de bufferzone van 14 ha, voorzien 
in het Voorontwerp van Gewestplan Westkust-Veurne blijft 
niets over. Wie hier staat bemerkt dat de helft van de 
kuststrook tussen de huidige bebouwing en de Franse 
grens werd verkaveld. Super-buiidings tot 10 bouwlagen 
zullen het natuurreservaat domineren. Wat dit voor het 
landschap zal betekenen, kan men zich het best ter plaat
se voorstellen. 

Langsheen de zuidgrens in de beboste binnenduinrand 
worden over een lengte van 600 m nog steeds bouwkavels 
verkocht. De overgang van duin naar polder wordt daar
door aangetast. 

In de 90 ha van het waterwingebied van de IWVA (In-
terkommunale Waterwinmaatschappij van Veurne-Ambacht) 
wordt nog steeds ongekontroleerd en overmatig gepompt, 
zodat het grondwaterpeil daalt en het reservaat langzaam 
uitdroogt, terwijl de poldergronden van de Moeren ver-
zllten. 
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De kalkarme binnenduinen van het Garzebekeveld te 
Adinkerke, in 1967 door de Belgische Staat aan de IWVA 
verkocht, worden geschonden bij gebrek aan een beheers
plan. In het Voorontwerp van Gewestplan staan deze dui
nen vermeld als totaal natuurgebied I 

de eisen 
1. De planologische stadsuitbreiding van De Panne vol

gens het verkavelingsplan dat momenteel wordt uitge
voerd moet onverwijld worden stopgezet. Dit overeen
komstig het uitdrukkelijk negatief advies van de Hoge 
Raad voor de Domaniale Natuurreservaten en de vele 
protesten sinds het onderzoek « commodo et incommodo » 
in de lente 1970 (Het Europees Natuurbeschermingsjaar). 

2. Het alternatieve plan voor de aanleg van waterspaar
bekkens moet verder worden uitgewerkt, goedgekeurd en 
uitgevoerd. 

3. Het Garzebekeveld moet worden opgenomen In het 
Staatsnatuurreservaat. 

4. De noodzakelijke bufferzones moeten door het mini
sterie van Landbouw worden aangekocht. Van 1968 tot 
1972 besteedde het Bestuur van Waters en Bossen 108 
miljoen fr. voor de aankoop van 1.000 ha bos. In de pro
vincie West-Vlaanderen werd in die periode geen m2 bos 
aangekocht ! 

5. In het staatsnatuurreservaat moet een permanent toe
zicht en een edukatieve begeleiding worden uitgebouwd, 
zoals in andere natuurgebieden. 

6 Het natuurpatrimonium in dit land moet worden ont
trokken aan de greep van een financiële elite, die zich 
alsmaar verrijkt op kosten van de gemeenschap. 

Dit zinnebeeld van 
de uitverkoop vdn 
de Vlaamse Noord-
zeeicust prijkt nog 
steeds in De Panne 
als een uitdaging 
aan de Vlamingen. 
In 1973 is de kust
streek nog steeds 'n 
kolonie van \/\/allo-
nië en Brussel. Ook 
't leefmilieu draagt 
daarvan de zeer 
diepe sporen. 

7. De laksheid van politici en de korruptie in de admini
stratie moeten onverwijld worden bekendgemaakt. 

de verantwoordelij[<en 

Voor deze schandelijke ontwikkeling zijn de verant
woordelijken gekend : het ministerie van Openbare Wer
ken en de plaatselijke gemeentebesturen. 

Het begrip ruimtelijke ordening werd tijdens de laatste 
bezetting waar gemaakt, maar wegens de zgn kollaboratie 
na de oorlog opnieuw officieel afgeschaft. In 1946 werd 
weer officieel gestart. In oktober 1947 werd een bijzon 
der Kommissariaat voor de Kunst opgericht, dat decennW 
lang een sterke privé invloed onderging en door drukkings 
groepen werd en wordt gemanipuleerd. De. huidige tendens 
om de kust te scheiden van de rest van de provincie West-
Vlaanderen is daarvan een gevolg (CVP-standpunt I.v.m 
regionalisering), ondanks het feit dat Diksmuide, Veurne 
en Nieuwpoort één gewest vormen. Verdeel en heers is 
geen ijdel begrip 1 

Verder zijn er de Diensten van de Kust, Bestuur der 
Waterwegen van het ministerie van Openbare Werken 
die zich nooit hebben verzet tegen de stelselmatige afta
keling van het duinenbestand langs het strand. Ook de 
plaatselijke gemeentebesturen spelen het grof spel mee 
Eén markant voorbeeld maar • de burgemeester van Kok 
sijde stimuleerde de aanleg van asfaltwegen kris kraf 
door de duinen en liet een belasting stemmen op de on 
bebouwde panden langs deze duinpaden... 

Een scherpe reaktie van de publieke opinie en van de 
milieubewuste politici is dringend vereist. 

dirk buy es. 

verkeersonveiligheid 
Wie kranten inkijkt en ook even 

op de « ongevallenbladzijde » zijn 
ogen laat vallen moet wel de schrik 
om het hart slaan. Wellicht vraagt 
de lezer zich af hoe is het moge
lijk ?, of, wanneer gaat men daar 
nu iets tegen doen ? Prangende 
vragen en de overheid kan inder
daad ook iets doen om de veiligheid 
van de autobestuurders te verbete
ren. De wegsignalisatie staat nog 
op sommige wegen in haar kinder
schoenen, op sommige kruispunten 
zie je niet verder dan je neus lang 
is en aan zeebrapaden en fietspa
den ontbreekt het zowat overal. Zo 
te zien hebben Openbare Werken 
en Verkeerswezen tijdens de eerst
komende jaren een druk program
ma voor de boeg, als ze dat zelf 
ook nog willen, wat wij ons overi
gens wel afvragen. 

De schuld van het groot aantal 
verkeersongevallen alleen op de 
nek van de overheid duwen zou 
nochtans van weinig realiteitszin 
getuigen. Inderdaad, we rijden alle
maal al eens te snel, eerbiedigen 
de voorrangsregels niet of gaan 
met de wagen de weg op als we 
een glas te veel gedronken hebben. 
We geven allemaal grif toe dat het 

niet mag, maar doen we er ook Iets 
aan ? 

Er bestaat anders wel een mid
del om het aantal ongevallen met 
dodelijke afloop te verminderen en 
hetzelfde geldt ook voor het aan
tal zwaar gewonden. Dat middel Is 
vast geen tovermiddel doch een ge
wone autogordel, veiligheidsgordel 
als je hem zo wil noemen. Sedert 
een paar jaar verplicht de wetge
ver de atofabrikanten in iedere 
nieuwe wagen gordels in te bou
wen een goed punt, maar welke 
zin hebben autogordels als men 
ze niet gebruikt ? 

Er bestaan nochtans overtuigen
de cijfers die de autogebruikers 
zouden moeten overtuigen, we ci
teerden ze hoger al. De Belgen-zijn 
echter niet autogordel-minded. 

Dat blijkt duidelijk uit een en
quête van de Gentse Rijksuniversi
teit. Alhoewel de helft van onze 
wagens met veiligheidsgordels uit
gerust zijn, gebruikt slechts 20 % 
van de bezitters ze ook. Merkwaar
dig genoeg zijn 41 % van de onder
vraagden van mening dat het ver
plicht gebruik wettelijk zou moeten 
opgelegd worden en het Is verheu

gend dat het merendeel van de 
mensen die ja antwoorden jonger 
dan 30 zijn. Voor het overige ont
houden we uit het onderzoek alleen 
dat nog honderdduizenden chauf
feurs allerlei vooroordelen hebben 
tegen de autogordel en dat is niet 
eens verwonderlijk. 

Velen menen dat veiligheidsgor
dels de bewegingsvrijheid van de 
bestuurder hinderen en daar is wel 
iets van aan. Er bestaan tegenwoor
dig nochtans oprolbare gordels die 
de chauffeur helemaal niet hinde
ren en hem bv. toelaten iets op te 
bergen in het handschoenkastje. 
Het gebruik van deze oprolbare 
gordels is wettelijk toegelaten om
dat het oprolmechanisme zichzelf 
blokkeert en de inzittenden werke
lijk beschermt bij een plotse schok 
die zich bv. voordoet bij een aan
rijding. Dit type heeft nog het voor
deel dat de gordels nooit in de 
wagen rondslingeren of nooit tus
sen de autoportieren geklemd ra
ken. Geen enkele wagenimporteur 
monteert echter al oprolbare gor
dels en wie ze wil hebben moet ze 
derhalve zelf laten aanbrengen, en 
dat is niet bevordelijk voor de ver
spreiding van dit gordeltype. 

Nieuwe wagens worden normaal 
met driepunts- of tweepuntsgordels 
geleverd. Driepuntsgordels zijn te 
verkiezen boven de tweepuntsgor
dels, alhoewel dit laatste type wel 
uitstekend geschikt is voor de be
scherming van de pasagiers op de 
achterbank. Mogelijkheden zijn er 
dus genoeg, het komt er alleen op 
aan de gordel te leren gebruiken. 
Eigenlijk konden we daar best zo 
vlug mogelijk mee beginnen want 
de kans zit er goed in dat over af
zienbare tijd Verkeerswezen ons 
verplicht veiligheidsgordels te dra
gen. In Frankrijk is dergelijke ver
plichting al opgelegd sedert 1 juli 
jk en op de jongste vergadering 
van de Europese ministers van Ver
keerswezen voor enkele weken in 
Den Haag gehouden, waren alle mi
nisters het er roerend over eens 
om het verplicht gebruik van de 
autogordels op te leggen. Vraag is 
natuurlijk hoe politie en rijkswacht 
dit kunnen kontroleren en daarom 
vragen wij ons af of er niets inzit 
om enkele grootscheepse propa-
gandakampagnes in verband met 
het gebruik van de autogordels op 
te zetten Via Secura voerde een 
dergelijke aktle al tijdens de voor
bije junimaand, maar eerlijk gezegd 

wijzelf hebben daar maar weinig 
van gemerkt, de grote aanplakbrie-
ven daargelaten Om sukses te heb
ben zal Via Secura haar promotie-
kampagnes wel anders moeten 
aanpakken. 

Tenslotte nog iets over kleine 
kinderen in de wagen. Ook al zitten 
die op de achterbank, bij een aan
rijding IS het toch mogelijk dat ze 
tegen het dash-board of de voor
ruit geslingerd worden met alle ge
volgen vandien. Best maakt men 
baby's en kleine kinderen vast in 
een speciaal stoeltje die onder al
lerlei vormen aan de verbruiker te 
koop is aangeboden Deze speciale 
zitjes worden nog met gekontro-
leerd door Verkeerswezen zoals 
dat met de veiligheidsgordels die 
op de markt worden gebracht wel 
het geval is. Het ministerie zou er 
goed aan doen ook de branche van 
de kinderzitjes te onderzoeken om 
01 de op zaken te stellen, de ver
bruiker heeft immers het recht op 
het beste voor zijn geld. 

Nog dit. als je straks in je wa
gen stapt, probeer eens je veilig
heidsgordel, je leven kan er van af 
hangen. 

k.a. 
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de volksunie in kamer en senaat 

KAMER 
rtt en posterijen 

VU-kamerlid Willy Kuijpers stelde 
de staatssekretaris van PTT diverse 
vragen over de gang van zaken in zijn 
departement. Zo over de 20.000 maan
delijkse klachten bij de RTT, de over
dreven personeelsaanwerving en de 
onverantwoorde aankopen van appara
tuur. In een volgende vraag vroeg hij 
uitleg over de betaling van 9 miljoeT 
Jaarlijks huurgeld voor computers die 
niet worden gebruikt ! Ook over de 

besteling bij Siemens van goederen 
ter waarde van 33 miljoen, doch waar
voor niet eens een bestelorder voor
handen is, vroeg hij nadere uitleg. In 
een derde vraag ging het over de te
rugbetaling van wedden van sindikala 
vrijgestelden bij de RTT door de.'.i 
dienst aan de vakbonden, of deze han
delwijze van voorganger Anseele te 
verklaren is en hoeveel het schulden
saldo van belde sindikaten bij de re
gie beloopt. Een volgende vraag han
delde over eventjes anderhalf miljoen 
achterstallige vakantiedagen (30 per 
personeelslid!) bij de posterijen en 
ten slotte vroeg hij uitleg over SO.TI-
mige praktijken te Brussel X en te 
Luik na een staking, die niets met so
ciale eisen te maken had doch op s'?n 
maneuver neerkwam in de machts
verhoudingen van enkele topambtena
ren, die op die wijze druk willen jit-
oefenen op genomen beslissingen. 

De vragen alleen wijzen er op vat 
een mooi zootje het bij de PTT is I... 

SENAAT 
tot de finish 

De toneeltjes van de laatste week 
van juni in de kamer herhaalden zich 
vorige week in de senaat : slaperige 
senatoren, die neerzakten in een diepe 
fauteuil om wat slaap in te halen, druk 
verbruik van drank, voortzetting van 
de diskussie in de kafeetjes van de 
omtrek — w.o. een paar zeer gezel
lige — en eindeloze stemmingen. 

Gezien de schabouwelijke manier 
van werken, opgelegd door de regering 
verzaakte VU-senator Jorissen aan zijn 
Interpellatie tot de staatssekretaris 
van PTT (die hij normaal dinsdag had 
moeten houden). Zijn kollega Vanhae-
gendoren vroeg de verzending van het 
wetsontwerp i.z. kultuurpakt naar de 
raad van state en onderwierp na wei
gering het ontwerp aan een kritisch 
onderzoek (mogelijkheid van ondermij
ning van de kulturele autonomie, po
litisering der instellingen die uit het 
kultuurpakt zullen ontstaan enz). Des
niettemin zou de VU-fraktle het ont
werp goedkeuren omdat zijn pluralis
tisch karakter de doorslag geeft. 

Wat de Duitstalige kulturele raad 
betreft betreurde senator Jorissen het 
niet homiogeen karakter op taalvlak 
van de raad en het feit dat de plaat
selijke politieke groeperingen er niet 
op normale wijze vertegenwoordigd 
zijn. Daarom onthield de VU zich bij 
de stemming. Wat het wetsontwerp 
I.z. toelating aan de RTT tot tiet opne
men van leningen stemde de VU te
gen » wegens de politieke draagwijd
te in de gegeven omstandigheden » 
aldus VU-senator Claes. 

Het schoolpakt gaf aanleiding tot 
een diatribe van VU-senator Coppie-
ters die nogmaals de grieven van de 
VU tegen de gevolgde procedure en 
de inhoud van het pakt nader toelicht
te ; dubbelzinnigheid, verwarring tus
sen het statuut van het onderwijs rnet 
het burgerlijk statuut der betrokkenen 
bedreiging van het privé-leven van de 
onderwijzer uit het vrij onderwijs, 
evenals zijn beroepsstatuut. Ook VU-
senator Vandezande stelde hier diver
se vragen. 

Tijdens de nachtzitting voerden nog 
volgende VU-senatoren het woord na
mens hun fraktie : Van In (wetsont
werp voorbehoedsmiddelen met vraag 
tot opstellen van een « familiale ko-
de »); Vandezaride .(scheiding der 
machten); 

Darmee was de kous af, afgezien van 
een heftig incident Jorissen-Struye 
waarover elders meer bijzonderheden. 

laatste week 

Na een volle dag en een volle nacht 
Is de senaat vorige week donderdag 
in het prille ochtenduur op zijn beurt 
met zomerreces gegaan. Ettelijke wet
ten en begrotingen werden er doorge
jaagd, precies zoals de week daarvoor 
in de kamer. De schijn van demokratie 
werd niet eens hoog gehouden, rege
ring en meerderheid holden schaamte
loos de vakantie in. De oppositie heeft 
echter de eer gered door vinnige fus-
senkomsten, maar de beate meerder
heid draafde gedwee volgens de uka-
sen van de Belgische Schandalenpartij 
en haar gele en blauwe meelopers. 
Deze vorige week ter ziele gegane 
parlementaire zittijd zal een der zwart
ste bladzijden zijn van de Belgische 
parlementaire demokratie. Een jiieuwe 
etape van de teloorgang van een re
gime werd afgelegd, recht naar de af
grond. 

rijkswacht 

VU-senator Bob Maes kondigde aan 
dat zijn fraktie het wetsontwerp over 
het statuut van het aktief rijkswacht-
personeel zou goedkeuren, ook al zijn 
er gebreken (bvb noodzaak van een 
representatiever personeelsvereni
ging). 

geen verdaging, 
geen schorsing 

Daar de senaat geen beknopt ver
slag van de kamerzitting had over de 
debatten in school- en kultuurpakt en 
de duitstalige kultuurraad, stelde VU-
senator Jorissen voor het debat met 
één dag te verdagen. Hij deed dat op 
grond van logische argumenten. De 
verdaging werd door de meerderheid 
verworpen evenals een verzoek tot 
schorsing der vergadering, een zeer 
ongewone weigering. De houding van 
voorzitter Struye tegenover de VUver-
zoeken zou trouwens later leiden tot 
een incident met senator Jorissen. 

geen volksgezondheid 
maar koopmanschap 

Het wetsontwerp tot wijziging van 
de wet over de medisch-farmaceuti-
sche kumulatie noemde VU-senator 
Elaut geen zaak van volksgezondheid 
maar van koopmanschap omdat het 
vooral ekonomische en handelsbelan
gen dient. Derhalve zou de VUfraktie 
zich onthouden, niet nadat VU-senator 
Vandezande enkele amendementen 
had verdedigd. Deze amendementen 
werden verworpen. Ook een subamen
dement Jorissen werd verworpen. 

xembourgoise » tot deze instelling een 
aktiviteitenplan kan voorleggen. 

zedelijke bescherming jeugd 

VU-senator Van In stelde tijdens de 
bespreking van het wetsontwerp tot 
wijziging van de wet op de jeugdbe
scherming dat hij wel akkoord gaat 
met de verlaging van de leeftijd tot 
het bezoeken van dansgelegenheden 
maar dat terzelfdertijd bepaalde cri
teria moeten uitgewerkt worden waar
aan de dancings moeten voldoen alvo
rens de jeugd er binnen mag. 

ernstig voorbehoud 

VU-senator Jorissen maakte ernstig 
voorbehoud tegen het wetsontwerp 
tot wijziging van de financiering van 
de universitaire investeringen. Som
mige normen ontsnappen aan de kon-
trole van het parlement, « maar we 
willen geen blanco-check tekenen ». 
Daarom stelde de VU voor, via een 
amendement de termijn in te korten 
en met een ander amendement de 
schrapping van de lijst der kredieten 
van de « Fondation Universitaire Lu-

protest 

VU-senatoren Vanhaegendoren, Jo
rissen en Vandezande protesteerden 
tegen de onverantwoorde wijze waar
op de regering en de meerderheid be-
lannnjke wetsontwerpen door de kor.> 
missies en de algemene vergadering 
Jagen : zoiets is niet meer ernstig te 
noemen. 

TWEE MATEN EN TWEE GEWICHTEN 

PARTIJDIGE SENAATSVOORZITTER STRUYE 

De laatste zitting van de Senaat werd gekenmerkt door een zwaar Incident tussen 
VU-fraktievoorzitter Jorissen en senaatsvoorzitter Struye. 

In een vorige zitting had senator Jorissen om een schorsing van de zitting ge-
vraagd, wat regelmatig gebeurt op verzoek van alle andere partijen en steeds zonder 
kommentaar wordt toegestaan. Struye weigerde echter waarop Jorissen de stem
ming over zijn verzoek vroeg. De meerderheid verwierp het verzoek, aldus nog 
eens demonstrerend hoe zij de « demokratie » opvat. 

In de nacht van woensdag op donderdag vroeg de CVP op zeker ogenblik ook 
een schorsing aan i.v.m. het wetsontwerp De Saeger over de apotekers. Senator 
Jorissen oordeelde terecht — gezien het precedent van de vorige zitting — dat 
daarover moest gestemd worden. I-leeft Struye dit verzoek (waarop moet worden 
ingegaan} niet gehoord of deed hij alsof (wat waarschijnlijker is) hij wou de schor
sing toestaan doch werd daarin verhinderd door Jorissen die naar het spreekge
stoelte stormde, om zijn verzoek te herhalen, terwijl de overige leden van de VU
fraktie op hun pupiter trommelden. Struye was nu wel verplicht, een stemming toe 
te laten waarbij de meerderheid uiteraard ja stemde. De VU onthield zich uit pro
test te^cii hD feit dat men schorsingen aan de meerderheid toestaat en aan de 
oppositie weigert 

Het is opvdilend de jongste tijd hoe partijdig Van Acker en Struye optreden tegen 
de oppisitic, dl. laatste weken stelling om de regering ter wille te zijn in haar 
haast om school- en kultuurpakt erdoor te jagen. De parlementsvoorzitters hehben 
bij tijd en wijle wel de mond vol over de herwaardering van het parlement, maar ze 
zijn de eerste helpers van de ondermijners van de parlementaire demokratie. De 
jongste seiiaatszitting bewijst dat en het zal de « Libre » niet zijn die ons van het 
tegenovergestelde zal overtuigen. Het wordt tijd dat de twee oude heren met pen
sioen gaan ! Dat is juist wat ze vrezen. Vanuit de vrees, niet meer als voorzitter 
herkozen te worden, zijn ze de meerderheid zoveel mogelijk ter wille en doen dus 
de oppositie in haar rechten te kort. Wat de VU betreft, vergissen de heren 
zich grondig : Wim Jorissen en zijn mannen hebben ai andere katten gegeseld ! 

KULTUURRAAD 
dekreetvoorstel 

VU-senator Jorissen ondertekende 
mede met drie kollega's van andere 
partijen een voorstel tot dekreet tot 
oprichting van een pluralistisch cen
trum voor bijscholing van de leerkrach
ten. 

vu-kritiek op onderwijs 

Vorige week hield de Nederlandse 
Kultuurraad zijn laatste zitting voor het 
reces.Hij keurde twee dekreetont-

werpen (subsidiëring erkende centra 
en kredieten en bjikredieten voor de 
vorige begrotingsjaren) en de begro
ting van Nationale Opvoeding goed. 

Dit gebeurde niét na grondige kritiek 
van VU-senatoren Coppieters en Van
dezande en VU-kamerlid W. Kuijpers. 
Coppieters betreurde het gemis aan 
autonomie i.z. fundamentele proble
men en lei de vinger op ettelijke zwak
ke plekken. Kuijpers oefende vooral 
kritiek uit op de opleiding van univer
siteitsleraars en sprak de wens uit, 
dat de Raad volgend jaar de onder-
wijssektor ten gronde zou bespreken. 
Toen Vandezande _ protesteerde tegen 
het uitblijven van een ministeriële ver
klaring over de kulturele centra in de 
Brusselse agglomeratie kreeg hij het 
aan de stok met minister Chabert. 
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dew/ereld 

apperlura a sinistra 

(Argos) Aldo Moro, Italië's nieuwe minis
ter van Buitenlandse Zaken, zou ooit eens 
gezegd hebben : « Itaiië regeren is beslist 
niet gemakkeliji< maar liet is vooral volstrekt 
onnodig ! ». Si non e vero, e bene trovato ! 
Hoe dan ook in politiek Rome is tijdens het 
voorbije weekeinde toch weer een nieuwe 
regering aan de start verschenen. Het nieu
we 28 leden tellende kabinet onder premier 
Mariano Rumor werd inmiddels in het Qui
rinaal door president Giovanni Leoni beëdigd. 
In da nieuwe koalitieregering zetelden 16 
fcfisten demokraten, zes socialisten, vier so-
ciaal-demokraten en twee republikeinen. Dit 
is dan de nieuwe opening naar links die 
Itaiië moet bevrijden uit zijn ernstige ekono-
mische recessies en inflatieperikelen (14 % 
per jaar !). Gemeten met Italiaanse "laatsta-
ven is het een gewone, door de weekse krisis 
geweest, een fraktie eigenlijk van de narig
heid die Italië in 1963 beleefde toen het 55 
dagen stuurloos was. Meteen is de Italiaan
se republiek aan haar 35ste regermg toe 35 
regeringen gespreid over 28 jaar is alvast 
meer dan een regering per jaar Die vast
stelling moet wel 'n hart onder de riem zijn 
voor ds ietwat rumoerige en erg prikkelbare 
Italianen. Nu kunnen ze Immers al weer op 
roek naar nieuwe koalitiemogeüjkheden. 

In afwachting zullen de Italianen moeten 
roeien met de riemen die de vn.i' '<ii' 
gering van Rumor ter beschikking stelt. 

Verwacht mag worden dat l^umor prioriteit 
verleent aan de bestrijding van het geweld 
waartoe extreem rechtse groepen naar het 
heet in toenemende mate hun toevlucht ne
men. Tegelijk zal Rumor nodig iets moeten 
doen aan het opvoeren van de produktie en 
het verstevigen van de nationale munt. M.a w. 
de centrum linkse koalitie zal moeten op
draaien voor het falen van Andreotti en zijn 
centrum-rechtse ploeg. 

Die centrum linkse formule is in Italië be
slist niet nieuw. Rumor zelf leidde er al 
twee tussen eind 1969 en de zomer van 1970. 
Zijn bewind was telkens van korte duur maar 
men moet erkennen dat de malaise toen nog 
groter en scherper was dan vandaag. (V/laria-
no Rumor (58) is al een veteraan in de 
Italiaanse politiek. Als premier is hij niet 
meer aan zijn proefstuk en bovendien diende 
hij onder Andreotti ook als minister van 
Binnenlandse Zaken wat in ontvlambaar Ita
lië voorzeker geen sinekuur is. Met zijn nieu
we regering heeft hij een komfortabele meer
derheid van 115 zetels in het onstuimig Huis 
van Afgevaardigden en 57 in de meer serene 
senaat. Dat hij zo gauw met zijn formatie 
klaar was is niet verwonderlijk cis men weet 
dat de terugkeer naar een centrum links be 
wind al was voorbereid door ene Amintone 
Fanfani van wie men kan verwachten dat hi, 
straks achter de schermen het veelkleurige 
peleton zal... inspireren. 

De nieuwe regering vertrekt niet onder 
gunstige voortekens. Niet alleen is het op 
zijn minst problematisch of de vierledige 
kreatie haar haast bovenmenselijke taak zal 
aankunnen maar reeds bij het voorbereidend 
timmeren dat 32 % socialisten niet te vin
den was voor deelneming aan het regerings
program : de harde linkse kern rond Lom-
bardi stemde radikaal tegen terwijl de fans 
van Mancini zich wijselijk onthielden De 
motieven van Mancini zijn niet erg duidelijk. 
Het is bekend dat hij al jaren in onmin leeft 
met partijvoorzitter di Martino. Eerst had 
Mancini het programma van Rumor aanvaard, 
vervolgens eiste hij prompt een portefeuille 
op Toen hem een zitje in het nieuwe kabi
net geweigerd werd ging hij woest steigeren 
en advizeerde onthouding. Men Kan er bij
gevolg van uitgaan dat de nieuwe koalitie al 
bij de aanvang het spreekwoordelijk lood in 
de vleugels heeft. 

De socialisten hadden nochtans al aardig 
wat tegemoetkomingen binnengeruifd. Het 
leeuwedeel van hun eisen werd ingewi'ligd 
de liberalen die elf maanden lang met het 
centrum rechts van Andreotti hadden samen
gewerkt werden onverbiddelijk de laan uit
gestuurd, Andreotti zelf mocht ditkeer niet 
mee... en de prestigieuze kristen-demokrati-
sche Aldo Moro kreeg mede op aandringen 
van de socialisten Buitenlandse Zaken to» 
gespeeld. Op papier is de regering Rumor 
een van de beste die men in de huidige si
tuatie kon bedenken. 

In het nieuwe kabinet werd het anti-fas
cistisch arsenaal toevertrouwd aan Taviani, 
de nieuwe minister van Binnenlandse Zaken. 
Ai jaren is in Italië een nieuwsoortig socio-
fascisme aan de orde. De MSI wist de ani
mositeit rond Reggio di Calabria handig uit te 
buiten en zijde te spinnen uit de inflatoire 
tendens die de Italiaanse winkelier vanouds 
doen klappertanden. Aan de andere kant 
hebben de kristen-demokraten de agitatie 
van links buitensporig opgeschroefd. Een ge
volg hiervan is het heropleven van het zgn. 
« squadrisme >• waarmee Mussolini destijds 
de openbare mening wist te sensibilizeren. 

(Argos) Als trouwe gaullisten zijn de oft 
ficiële politici te Parijs nog altijd overtuigd4 
voorstanders van Franse kernwapens. Hoog 
op de barrikade staat Frankrijks defensiemi^ 
nister Robert Galley. In een ogenblik van 
neerslachtigheid verklaarde de 52-jarige m t 
nister onlangs nog : « Mijn pantsertroepen 
voelen zich kompleet naakt en onbeschermd 
als ze Amerikaanse of Russische met kern* 
koppen uitgeruste pantserwagens zien en 
dan met weerloze spijt moeten vaststellen 
dat ze die zelf niet hebben ». 

Defensieminister Galley heeft iets van da 
eeuwige padvinder. Hij straalt letterlijk hulpi 
vaardigheid uit. In 1940 na de « historische • 
nederlaag van het Franse leger onderbral 
Galley zijn ingenieursstudie om zich aan te 
sluiten bij de strijdkrachten van La Franca 
Libre. Eerst zou hij zich in Syrië laten opi 
merken, later onderscheidde hij zich ook bl| 
de ontscheping in Normandié. 23 augustus 
'44 reed hij als luitenant van pantser-generaal 
Ledere de bevrijde Franse hoofdstad binnen, 
Nog een jaar later trouwde hij met de doel» 
ter van zijn generaal. Een vlugge promotie 
lag in zijn onmiddellijk bereik maar wat doe 
je eraan... blijkbaar kon het militair bedrijf 
de ambitieuze Galley niet duurzaam bekoren, 
Daarom keerde hij terug naar de universiteit 
die hij vier en een half jaar vroeger verlaten 
had. 

robert galley 
In het gezin waar hij opgroeide golden d« 

wetten van een haast blinde gehoorzaamheid 
Galley's vader was plattelandsdokter ergeni 
in Champagne maar de honoraria van deza 
superpatriot die aan de Marne (WO 1) zija 
vaderlandse sporen had geraapt lagen niet 
erg hoog zodat zoon Robert na de lagera 
school op een stipendium aangewezen wai 
om zijn studie aan een lyceum voort te ^e^ 
ten. Wegens zijn opvallende aanleg voor w i» 
kunde mocht hij ten slotte naar de rijksmid» 
delbare jongensschool van Troyes waar hi] 
vandaag nog altijd burgemeester is. 

klassiek leraarstype 

Na zijn middelbare opleiding zou de jonga 
Calley de ingenieursstudie aanvatten. Eerst 
had hij leraar willen worden. Zijn manier van 
spreken, zijn gebaren en ietwat strenge el' 
gantie zouden best model kunnen staan vooi 
het klassieke Franse leraarstype. Dat hij ten 
slotte voor ingenieur opteerde bevestigt dal 
hij meer verwachte van konkrete benadering 
dan van abstrakt en spekulatief denken. Ei 
genlijk is het vrij moeilijk Galley in een ba 
paalde kategorie onder te brengen. Op zij l 
perskonferenties lijkt hij stug en ontoegan 
keiijk maar in de omgang is hij vlot en lo 
vendig. Het liefst nog laat hij anderen aai 
het woord terwijl hij als niet een de kunsl 
van het luisteren beoefent. Zijn begrip vooi 
de politieke overtuiging van anderen is niel 
zozeer een gevolg van zijn denken maar meel 
een produkt van zijn spontaniteit. 

allergisch voor stakingen ' 

Galley is niet eens een ortodokse gaullist 
Het is meer zijn strijdvaardig anti-kommu-
nisme dat hem na de roerige meidager. van 
'68 als vanzelf aan de zijde van Pompidou 
bracht. Dit anti-kommunisme van de nie-jvve 
minister wordt alleen overtroffen door zijn 
haast biologische afkeer van stakingen. Een 
deel van de openbare mening is dan ook 
niet mals voor de gewezen PTT-minister. Men 
herinnert zich immers nog te goed hoe kor
daat Galley in het voorjaar is opgetreden 
tegen de verkeersleiders van Oriy ! 

Het komitee voor hulp 
aan de Afnazone-indianen 
hield te Brussel een pers-
konferentie over de Indi-
anenbewegïng. De voorzit
ter van de American In
dian {Movement, Vernon 
Bellecourt was er een 
van de sprekers. 

...en anarchisten 

Volgens Galley hebben die « anarchisten • 
het erg verkorven. Als men hem mag geloven 
is de Franse jeugd een samenraapsel van 
porno-lezers, sex-maniakken en drugverslaaf
den. Galley is wel biezonder hard voor ds 
scholieren die, door hun akties van februari 
j l . de val van Debré hebben bezegeld. Galley 
verwerpt het door de jeugd geambieerde be
roepsleger omdat het in de huidige konstel-
latie duurder zou uitvallen dan de opleiding 
van dienstplichtigen. Verder wil de nieuws 
defensieminister het Franse leger opwaarde
ren. Vandaag geldt dit leger in Nato-kringen 
te Brussel als het slagvaardigste van Europa. 
En hier komen die « anarchisten :> weer in 
de dans. Galley stelt immers dat de v^aards 
van een leger meer gekonditioneerd wordt 
door de morele vooropleiding van de rekru
ten dan door hun materiële uitrustinq zelve. 
Daarom heeft hij te Rijsel in zijn beruchte 
rede van 27 februari beloofd dat « ze » hem 
op zijn weg zullen ontmoeten. Het zal niet 
waar zijn, zo beweerde hij daar, dat vertrou-
wenskrizissen tussen leger en openbare me
ning « nog eens » tot komplete desintegratie 
van Frankrijks weerbaarheid leiden. Dit 
« nog eens » is duidelijk genoeg : wat 
in 1940 gebeurde heeft de Franse leqerlel-
ding van 1973 en Galley a.h.w. getraumati-
zeerd. De in oorlogen en veldslagen vergrijs
de sabelslepers geloven vast dat de politiek 
voor alle Franse narigheid, Indo-China en 
Algerije inkluis, verantwoordelijk is. De har
de houding van Galley is bijgevolg een soort 
preventieve strategie bedoeld om Frankrijk 
tegen nieuwe qebeurlijke nederlagen te be
schermen. De bedoeling kan lofwaardig zijn 
maar voorlopig heeft de konservatieve pa
triot niet gezegd door wie Frankrijk zich in 
1973 bedreigd voelt. Meteen rijst dan de 
vraag of zijn argwaan wel vereniobaar is ir.ot 
de geest die het nieuwe Europa-in-wording 
zou moeten bezielen. 
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VLAANDEREN BRACHT OVATIE 
AAN STRIIOEND RASKENLAND 

En zo heeft Vlaanderen dan op zijn Ijzer
bedevaart voor het eerst op een groot
scheepse wijze een Volk ontvangen dat nog 
lang niet toe is aan • het zelfbeschikkings
recht der volkeren », waarvoor reed? de 
Ijzerjongens werden opgeroepen in 1914-18. 

Het experiment werd wel met heel wat, 
bij sommigen erg kritische, aandacht beke
ken. En opgevallen is het. Dat toonden de 
krantenkoppen en kommentaren. Het belang
rijkste in dit alles was echter de reaktie 
van het massale Vlaamse publiek in Diks-
muide zelf. Met de reaktie van deze massa 
als maatstaf is bewezen dat deze eerste in
vitatie aan een gastvolk weer echt sukses 
Is geworden. Toen de Baskische delegatie 
op het podium verscheen — de kleurrijke 
vlaggen, de beklemmende foto's van recent 
vermoorde Baskische jonge vrijheidsstrijders, 
rolde er een langdurige ovatie over de Ijzer-
vlakte. Het was het meest uitdrukkelijke ap
plaus van de vele toejuichingen op deze 
langdurige en « hete » Ijzerbedevaart. De 
Vlaamse massa toonde dat ze de diepe be
tekenis begreep van die Vlaamse uitnodiging 
aan andere verdrukte volkeren. 

prachtige delegatie 

Het was inderdaad een prachtige Baski
sche groep die gevolg gegeven had aan de 
Vlaamse uitnodiging. Het meest opvallend 
was de groep Oldarra uit Biarritz. Deze groep 
uit Frans-Baskenland, genoemd « Nationaal 
Baskisch ballet » heeft triomfen gevierd in 
Amerika en gans Europa. Krantenverslagen, 
• Le Soir » inbegrepen, tonen aan hoe dat 
gezelschap in de ganse wereld gewaardeerd 
werd bij talloze toernees. Dat begreep ook 
het Vlaams publiek de vooravond op de 
markt te Diksmuide waar deze volkskunst
groep het beste van zijn kunnen gaf. De vita
liteit van dit oudste volk van Europa bleek 
ook uit de talloze boeken en platen die aan 
de meer geïnteresseerden te koop werden 
geboden. De jonge priester Roger Idiart die 
mee de mis opdroeg op de bedevaart is 
trouwens een moderne « Priester Daens » 
die met geweldig inslaande liederen het 
Franse Baskenland rondtrekt en de mensen 
bewust maakt met liederen over de emigra
tie en werkloosheid, de hongerstaking in Ba-
yonne, de grondspekulatie die het Basken
land verkwanselt aan vreemde kapitalisten 

De twee ingenieurs Larralde en Etchamen 
di doen trouwens gelijkaardig werk. Wij heb
ben hen gehoord op een geestdriftige Zang
avond in het Noord-Baskische Hasparren 
waar zij via het moderne luister- en protest
lied zeshonderd jonge mensen betrokken op 
de huidige Baskische problematiek, zowel so
ciaal als kultureel. Zij waren dan ook blij 
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op de pax-poort 

LEVE VRII BASKENLAND >f 

verrast toen een Antwerpse groep uit Plus 
X-instituut samen met hen het refrein zong 
van de twee Baskische liederen op de bede
vaart naar voor bracht. 

betekenis voor de basifen 

Blijde verrassing tot de diepste optroe-
ring waren inderdaad de gevoelens die de 
Basken deze dagen te Diksmuide overwel
digden. De mooie simboliek om op onze 
« vredes-PAX-poort » de leuze van hun ver
drukt volk aan te brengen greep hen diep 
aan. Er was inderdaad geen betere plaats dan 
de PAX-poort. Zij werd hierdoor de duidelijke 
uitbeelding van onze vredeswil gebaseerd 
op « de rechtvaardigheid en vrijheid voor 
alle volkeren». De mensen die 't dichts tegen 
het middenpad zaten hebben gezien hoe die 
ontroering de Basken te sterk werd, toen zij 
de Baskische vermoorden tussen een haag 
van vlaggen mee droegen naar de krypte 
van onze Vlaamse Ijzerdoden. Die simboliek 
was ook treffend. Een buitengewone vondst 
van de nieuwe regisseur 

Voor de toekomst moet wellicht één zaak 
verbeterd. Het heefl een diepe betekenis een 

boodschap te laten brengen door een spre
ker van zulk verdrukt volk. En in de « ver
volgde » taal van dit volk. Maar iets korter 
dan toch voortaan en beter ware het ge
weest na elke Baskische volzin, fragmentair 
de vertaling te geven inplaats van te wach
ten tot het einde van de vreemde tekst. 

Vlaanderen heeft getoond dat het inder
daad openstaat op de wereld. En dan met 
het oog vooral op de kleine vertrapten. Hun 
taal verdient die speciale attentie bij zulke 
gelegenheid. Oud minipter De Monzon van 
de vrije Baskische regering in ballingschap 
was dan ook wel een genodigde van hoog 
niveau om die Baskische boodschap van « ge
loof in een internationale der verdrukte vol
keren » te formuleren. 

Men moet inderdaad de konkrete toestan
den van zulk volk voor ogen roepen om te 
beseffen wat deze Ijzerbedevaartinvitatie 
voor hen betekende. De Baskische vlag is 
verboden in Spaans-Baskenland op straffe 
van zware geldboeten en gevangenisstraf. 
Ook in Frans- Baskenland telt het hoogge
roemde « recht op vergaderen » van de 
Franse revolutie dikwijls niet. Herhaaldelijk 
werd de jongste jaren de Baskische Aberri 
Eguna (Dag van het vaderland) verboden bij 
de Franse Basken Hier bij ons werden hun 
voormannen, taal, vlag en liederen geëerd 
en begroet door een buitengewoon entoe-
siaste tienduizendkoppige menigte. 

« Vlaanderen brengt een boodschap va» 
vrijheid en hoop aan de verdrukten in hee< 
de wereld » zegde gewezen minister De Mon
zon het voor zijn terugkeer naar zijn veifc 
blijfplaats in het Noord-Baskische Saint-Jean 
De Luz. Hij zegde dit met des te meer na
druk toen hij de maandagmorgen in da 
Vlaamse kranten de foto's en grote versla
gen zag over ons jaarlijks Ijzergebeuren, 
Toen vielen de laatste argumenten weg dlft 
tegen onze bedevaart waren ingebracht ook 
door Basken die hun « voorlichting » krijgea 
langs Franstalige kranten uit ons land of la 
douce France. 

betekenis voor ons vlamingen 

Toen de Basken in kranten als « Le Soir » 
en erger nog « La Dernière Heure • (die 
sprak van enkele honderden aanwezigen t9 
Diksmuide) de verslagen over de Ijzerbede
vaart hadden gezien, was hun eenstemmige 
repliek : « Voortaan geloven wij geen letter 
meer van wat door die Frans-Belgische krar»> 
ten over Vlaanderen en de Vlaamse bewe
ging wordt geschreven ». Dat de talrijke re
laties die zij hebben met kranten in hua 
streek, via hun eigen Baskischbewuste weel«-
bladpers ook, is dit voor ons Vlamingen eea 
belangrijk winstpunt. Vlaanderen heeft voor
taan zijn verdedigers in het Baskenland. Hoe 
zeer de ganse Ijzerbedevaart hen heeft aarv 
gegrepen heeft blijkt uit reakties die we reeds 
schriftelijk ontvingen van uit Euzkadi In sa
menwerking met verschillende Baskische oi^ 
ganisaties zal men ginds een gedenkboek 
uitgeven met de vertaling van een reeks 
krantenreakties, met een massa foto's. En 
verder rechtstreekse reakties hier. Verschil
lende jongelui die meer en meer kritisch 
stonden tegenover een steeds meer gerei» 
tiveerde Vlaamse beweging vertrouwden ons 
toe : « Langs de strijd van zulk volk, begrij
pen we beter welke strijd ons volk heeft 
moeten voeren, begrijpen we beter dat er 
moet doorgewerkt worden naar de voleliv 
ding : het zelfbestuur voor ons volk ». 

Waar de gebeurtenissen van 14-18 voor 
jonge mensen zeer begrijpelijk meer en meer 
vervagen zal deze nieuwe gedachte van 
« vrijheid en rechtvaardigheid door het zelf
beschikkingsrecht der volkeren » voor aanko
mende generaties een van de aantrekking»-
punten worden voor de jaarlijkse Ijzerbede
vaarten. Diksmuide worde het ontmoetings
punt voor deze gedachte. 

w.L 

Het meest pakkende ogenblik van de IJzerbedevaart. Diepontroerde jonge Basken droegen tus
sen hun ir. Spanje verboden vlag de foto van h un vermoorde kameraden. Vlaanderen begroet
te hen met een donderende ovatie. 

groet namens de basken, door 
de heer monzon 

De in het Baskisch uitgesproken tekst van gewezen minister De Monzon stond in 
een tonaliteit die voor elke Vlaams-nationalist vertrouwd klinkt tot in haar scha
keringen. 

Euskadi, Euskal-Herria, het hele Baskenland, — dat van gisteren, dat van 
vandaag en dat van morgen — wil, langs ons, heel Vlaanderen — dat van gisteren, 
dat van vandaag en dat van rtiorgen — groeten. 

Bij ons, net als bij u, werden de graven van de doden verbrijzeld, ont
luisterd, omdat de namen erin gegrift stonden in het Baskisch. 

Daarom is het vandaag, nier te Diksmuide, onze heilige stad Gernika — 
platgegooid door de Franquisten geholpen door de fascisten van die tijd — de ziel 
zelf van Vlaanderen vurig omhelst. 

37 jaar reeds zijn we in oorlog, omdat we vrije mannen in een vrij land 
willen zijn. Wij tellen reeds tientallen duizenden doden, gevangen broeders, verdre
venen. De generaties zijn afgelost, maar dezelfde strijd gaat verder. 

Het is de vrede die wij willen, die we nodig hebben. En het Is door 
vreedzame middelen dat we onze vrijheid willen. 

Maar, zo men er mee doorgaat, zoals nu, ons al onze mogelijkheden te 
ontnemen om de vreedzame middelen toe te passen, ons dwingt bloed te vergieten, 
wie treft dan de schuld in Europa ? Ligt de schuld bij ons, de vrijheidsstrijders ? 
Treft de schuld hen die onze verdrukkers steunen ? Dit zijn geen lichte woorden. 
Dat iedereen er, voor zich, de besluiten voor de toekomst uit trekke. 

Wij de volkeren, en niet de staten, wij zijn de geest en het lichaam van 
Europa. Indien er een Europese beschaving bestaat, dan zijn wij de bron ervan. 
Europa, dat zijn wij. Wij zullen Europa uitbouwen. 

Weg met het duister Europa in dienst van de staten, van het geld, van 
de monopolies, van de handel, van de legers, van de politiemachten, van de diktators. 

Europa moet bestaan in dienst van mensen en volkeren. Een nieuw 
Europa met een menselijk gelaat, zonder ketens, zonder grenzen. Dat Europa zullen 
wij veroveren. 

Verdrukte volkeren van Europa en van de wereld verenig U . 
Leve de vrijheid. 
Leve vrij Baskenland, leve Vlaanderen 

n 
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the doors : 

absolutely 

live 
(elektra 62005 ab<cl) 

1967 was een belangrijk jaar In de 
geschiedenis en de evolutie van de 
popmuziek. Tegelijkertijd In Engeland 
en Amerika brachten 6 groepen elpees 
op de markt, die het genre in een 
nieuwe richting zouden stuwen. 

In Engeland waren het vooral de 
Beatles met Sgt. Peppers die de hele 
zaak over een andere boeg gooiden, 
en de Rolling Stones, die degelijke, 
technische verzorgde en toch rauwe 
muziek brachten, o a. met Between the 
Buttons (met de hits Yesterday's Pa
pers en Back Street Girl). 

In Amerika waren er twee richtin
gen : Aan de Westkant (New-York) pro
beerden Country Joe & the Fish het 
experimentele genre (Electric Music 
for Mind and Body) tot ironisch-paro-
dlërend (de elpee Together met (Har
lem Song, een pseudo-smartlap). Frank 
Zappa (eerst Ruben & The Jets, daarna 
The Mothers of Invention) gebruikt de 
muziek als middel tot maatschappij
kritiek (The Indiot Bastard Son; What's 
the ugliest Part of your Body ?), tot 
sen totaal afbreken, vermassakreren 
van de muziek (It can't happen here ; 
Nasal retentive calliope Music), een 
tendens die later de bovenhand zal ha
len (• Geef mij wat vloerbedekking 
onder deze vette zwevende sofa ». In 
het Nederlands !). 

Hnu voornaamste elpee in de pe
riode van '67 : We're only in it for the 
money. De titel zegt reeds voldoende. 

In Californië (East-Coast) waren er 
2 groepen toonaangevend : Jefferson 
Airplane (Surrealistic Pillow) en The 
Doors (titel van de elpee = de naam 
van de groep). 

De eerste hit, waarmee de Doors in
ternationale bekendheid verwierven, 
was « Light my Fire ». De groep con
centreerde zich rond de persoon van 
vocalist Jim Morrison ( f Parijs, 
03.06.71). Daarbij kwamen Ray Manza-
rek (piano and organ), Robby Krieger 
(Guitar) en John Densmore (Drums), 
van het bestan, verenigden poëzie, 
hun image, en verspreidden zij hun 
roem. Zij waren anders dan de meeste 
groepen van dat ogenblik : wild, rauw, 
met bijtende, harde teksten en een uit
stekende muzikale techniek. Vooral Jim 
Morrison liet zich tijdens de optre
dens opmerken, getuige daarvan de 
verscheidene boetes die hij opliep we
gens (sexual machinations on stage) 
(1). 

Het voornaamste echter was dat zij 
levensechte muziek brachten. Zij bra
ken volledig met de traditie van de 
zeemzoete melodietjes van bv. een 
Roy Orbison. De Doors bezongen zo
wel de schone als de lelijke kanten 
die niet door de studio geschaafd en 
liefde, vertrouwen met haat, revolutie, 
ontgoocheling, geweld, tot zelfs het 
Oedipoescomplex (« Father, I want to 
kill you. Mother, I want to... en dan 
een onverstaanbare kreet » (2). •> The 
Doors are carnivores In a land of mu
sical vegetarians... but if they leave 
us crotchraw and exhausted, at least 
they leave us aware of our aliveness. 
The Doors scream into the darkened 
auditorium what all of us in the un
derground are whispering more softly 
in our hearts : we want the world and 
we want it... NOW ». (overgenomen 
uit Th. Roszak : The making of a coun
ter culture, London, 1971, pag. 75 ; 
die het op zijn beurt haalde uit « the 
underground Seattle newspaper He
lix » (July 1967). 

De elpee waarop deze aspekten van 
hun image ongetwijfeld het best ver-

kredieturen zijn ook onze zoak 
Weken na elkaar blokletterden de CVP-kranten dat het ACV en de KAJ alles 
In het werk stelden om de wet van de kredieturen en nog vóór Pasen '73 
door te krijgen Titels als « geen einde maar een begin », « vreugde en te
leurstelling over kredieturen », « voor degelijke kredieturen », • kokend ACV-
KAJ-protest tegen de kredieturenwet • prijkten op de voorpagina's Wat zagen 
we uiteindelijk gebeuren ? 
De vertegenwooidigers van het ACV in het parlement en in de regering 
maakten een beetje krakeel, kregen geen gehoor en gaven toe . voor de 
zoveelste keer I Het was alweer een schandalige kapitulatie van de « verde
digers van de arbeidersbelangen » t o v het grootkapitaal, van de CVP t o.v. 
de rode spitsbroeders uit de BSP, van groepsbelang t o v . persoonlijk belang 
(lees • portefeuille meneer de staatssekretaris Van de Wiele). We wisten 
al sinds lang dat het ACV de belangen van de werkende klasse niet meer 
verdedigt, we wisten alleen niet dat het zó erg was 
En waarom eigenlijk "> In grote lijnen komt onze kritiek hierop neer : (1) Het 
onderwijs dat volgens de huidige wetgeving in aanmerking komt werd veel 
te eng vastgesteld (onderwijs van beperkt leerplan) (2) Diegenen waarvoor 
het principe van kredieturen bedoeld is kan er met van genieten (eerste
jaars). (3) Diegenen die wel kredieturen nemen krijgen heel weinig garanties 
v»n overheidswege 

onderwijs van beperkt leerplan 
Het wetsontwerp Glinne — sedert april de wet op de kredieturen — legt dui
delijk vast dat alleen onderwijs met beperkt leerplan, dit betekent dus be
roepsonderwijs in rekening kan gebracht worden voor het nemen van krediet-
uren. Wat hierop neerkomt dat (jonge) arbeiders die hun algemene vorming 
willen bijscholen — wat zij voor hun algemene ontwikkeling het meest nodig 
hebben — hiervoor vanwege de overheid niet in het minst gesteund worden. 
Ook dit aanvaarden de sindikaten. 

eerstejaars 

garanties 

Voorlopig is het zo dat eerstejaars zelfs in het beroepsonderwijs van de 
kredieturen niet kunnen genieten. Diegenen die het meest aanmoediging no
dig hebben om een dergelijke kursus aan te vatten en het eerste jaar ook vol 
te houden blijven dus in de kou staan 

De wet voorziet verder geen sankties tegen de werkgevers die arbeiders 
afdanken omwille van het feit dat ze teveel aanspraak maken op kredieturen. 
Van het ogenblik dat de baas op de ontslagbrief een reden opgeeft als « ont
slagen omwille van reorganisatie of te kort aan werk » is hij volledig gedekt. 
Misbruik hiervan moet zeker door de wet kunnen beknot worden. 
Als men nochtans weet hoe moeilijk het geweest is deze gebrekkige wet 
erdoor te krijgen bij de huidige aan het kapitaal verkochte CVP-BSP-PVV-koa-
litie, dan begrijpt men best hoe moeilijk het zal zijn er nog enige interessante 
verandering in aan te brengen. 
De Volksuniejongeren zullen nochtans niets onverlet laten om deze wijzigin
gen af te dwingen, wat KAJ-VKAJ (lees CVP) er in hun nationale publikaties 
ook mogen over beweren. 
Zo gaven zij in hun jongste nummer van « Akzie » (juni '73) wel toe dat « de 
ware macht in dit land nog altijd de macht van het kapitaalbezit • is en 
dat « de socialisten (vakbonden incluis) bogen voor deze macht ». 
Een poging om de CVP in haar falen vrij te pleiten, doet echter nogal bela
chelijk aan. Wij citeren letterlijk : « De CVP zou onder druk van het ACV en 
KAJ-VKAJ wijzigingen proberen aan te brengen ? De CVP moet echter zo een 
tegenstrijdige belangen verdedigen dat ze niet voldoende slagkracht kan op
brengen om krachtdadig arbeidersbelangen te verdedigen. Bovendien voelen 
veel van de CVP-arbeidersvertegenwoordigers (n.v.d.r. ACW-ers dus) zich 
meer CVP-ers dan vertegenwoordigers van de arbeiders ». Waarvan akte. 
De redakteur van KAJ besluit zijn uitspuwen van zijn gal : « Dit alles heeft 
ervoor gezorgd dat de <• Volksunie » nu kan propaganda maken met het feit 
dat zij de wijzigingen wilden aanbrengen die wij (KAJ) voorstelden ». 
Dat de verbolgen pennelikker Volksunie tussen aanhalingstekens plaatste 
doet ons alleen maar even glimlachen. 
Wij zijn gerust. De jonge en ook de andere arbeiders weten intussen wel 
beter. Jean-Marie Bogaert. 

enigd zijn, is • Absolutely live Deze 1 
platen bevatten hun voornaamste num
mers, in live-uitvoering, opgenomen 
1969-70 Het zijn dus getuigenissen, 
Ie niet door de stdudio geschaafd en 
eventueel afgezwakt zijn. Hun persoon» 
iijkheid komt erin volledig tot onfr 
plooiing. 

Perfekt, beheerd guitarwerk vinden 
We In « When the Music's over », een 
brok van ongeveer 15 min, ongekur^ 
steld, wild, op sommge momenten een 
monument van ingehouden muzikale 
kracht, dat de betovering en de magie 
van de muziek bezingt (• Music is 
your only friend/until the end »). Z^ 
zijn echter ongenadig voor de muziek, 
putten haar tot het laatste uit, om er 
een fascinerend geheel van te maken, 
dat door plotse wendingen in ritme en 
decibels steeds verrast. 

The Doors respekteren de eigenheid 
van elk instrument, harmoniëren ze op 
schitterende wijze en laten ze niet (al
thans volgens mijn oren niet) tot een 
kakofonie vervloeien. De muziek en 
het instrument staan steeds in funktie 
van de tekst. Een suggestieve tekst 
wordt door aangepaste muziek bege
leid, bv. dolksteken door vinnige drum-
slagen, « the scream of the butterfly » 
(3) door een langgerekt akkooid Ook 
schrikken zij er niet voor terug de mu
ziek te laten zwijgen en de fascine
rende, hese, maar toch melodieuze 
stem van Jim Morrison centraal te 
plaatsen. 

Hun teksten zijn poëtisch, lirisch, 
maar ook bijtend en cinisch, en be
schrijven de situatie van een genera
tie : « What have they done to the 
earth ? » (3), « Driver, whe're you dri
ving us ? » (2). Hun vitaliteit is ge
weldig, hun muziek uiteenspattend le
ven (« the scattered sun •> (4) 

Andere opmerkelijke songs op deze 
elpee : « Alabama Song » (tekst : B. 
Brecht), « The Celebration of the Li
zard », « Close to you », « Break on 
thru ». 

Wie echter zoetgevooisde klanken 
verwacht, komt bedrogen uit Het zijn 
geen Mare Dex, Paul Severs of Tom 
Jones. Het zijn The Doors. Dat zegt 
genoeg. 

Het is authentiek beleefde muziek, 
die aanzet tot een nieuwe levensstijl, 
vri j , persoonlijk, los van de traditie, 
Jim Morrison nodigt ons uit : « Run 
with me » (5). Bestemming ; « the 
mountains of Spain » (6), het paradijs-
lijke beeld van een nieuwe, veranderde 
wereld, die afgerekend heeft met de 
huidige, die slechts in staat is tol 
« Unknown Soldiers » en « Unhappj 
Girls >. 
Wofen : (1) Tekst op de hoes van Stai 

Portrait, The Doors (Midi, Mlü 
22001); (2) The End; (3) When the 
Music's over ; (4) Ught my Fire j 
(5) The Celebration of the Lizard i 
(6) Spanish Caravan. 

sant 

in 

eigen 

land 

Het gaat de Nederlandse en de Vlaamse film goed, althans vergeleken met een 5-tal jaren geleden. Toch 
staan we nog maar aan het prille begin van wat een kontinue Vlaamse filmproduktie zou moeten worden. De 
moeilijkheden zijn zeker nog niet uit de weg geruimd en de subsidiëringspolitiek van overheidswege zou 
dringend moeten herdacht worden. Het Vlaamse filmpubliek zelf (maar nog niet het Nederlands publiek) 
blijkt echter eindelijk de Vlaamse films de aandacht te schenken die zij verdienen. Deze films gaan trou
wens meer en meer artistiek en technisch op een aanvaardbaar peil staan. « Louisa, een woord van liefde », 
« Rolande met de bles », •• Johnny en Jessy » en « Kruiswegstraat 6 » kenden een min of meer kommer-
cieel sukses. 
Financieel gezien blijkt een co-produktie met Nederland de meeste garanties te bieden. Daarvan getuigen 
0.8. « Mira », « Het Dwaallicht », « Niet voor de poezen » en « Angela ». Het co-produktiesisteem houdt ech
ter ook het risiko in van een prijsgeven van eigen Vlaamse expressievorm. De recentste Nederlandse films 
als « Wat zien ik ? », « Blue movie », « Turks fruit » en « De inbreker » (deze echter in mindere mate) maken 
nl. kwistig gebruik van het element seks (en ook wel van geweld) als kommerciële aantrekker en vervallen 
hierbij meermaals in het platvloerse en het goedkoop kitscherige. Het zijn oppervlakkige konsumptiefilms 
die hoofdzakelijk spekuleren op de huidige seks- en geweldrage in onze bioskopen De co-produktie « Niet 
voor de poezen » behoort 100% tot dit soort films, welke pretenties regisseur Fons Rademakers er ook 
aan wist toe te schrijven. Het is in fllmkringen trouwens een publiek schandaal dat zo'n domme film kon 
gemaakt worden met een ruime subsidie van ons ministerie van Nederlandse Kuituur (toen nog met mi
nister Van Mechelen !), en dit tegen het advies In van de Selektiekommissie. Gelukkig geldt dit niet voor 
de overige co-produkties die tot nog toe werden verwezenlijkt. De recentste, « Het Dwaallicht » en • Ar»-
gela », bewijzen in elk geval dat een co-produktie niet noodzakelijk moet betekenen een prijsgeven van 
eigen Vlaams aanvoelen en eigen artistieke bedoelingen. Zeker hebben de Vlaamse films ook kommerciële 
bedoelingen. Geen enkele professionele kineast kan het zich veroorloven een film te maken voor een groep
je vrienden. De bedoeling is steeds dat zijn films in zoveel mogelijk bioskopen vertoond zouden worden, 
voor een zo ruim mogelijk publiek Maar deze kommerciële overwegingen brengen bij de meeste Vlaamse 
kineasten de artistieke kreativiteit niet in het gedrang. 
Wanneer m de toekomst meer en meer zou blijken dat een co-produktie met Nederland evenmin een Inbin
den moet betekenen van deze artistieke kreativiteit, dan kan dit slechts zowel de Nederlandse als de 
Vlaamse film ten goede komen. '^ilcle. 
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ons feuilleton (24) 

EER 
YLAAH 

VERGA 
door JOZEF SIMONS 

Florimond stapt naar Alveringem om een tandarts op te zoeken. Maar hij wil door
lopen tot De Panne war de frontleiders samenkomen en hij wil horen wat ds 
nieuwe richtlijnen zijn. Te De Panne ontmoet hij en zijn vrienden een belangrijke per
sonage uit de oorlog : de koning.» 

vijfde hoofdstuk 

" hef" moment " 

Te Alveringem, waar twee kameraden 
zich bij hem zouden vervoegen, was 
hij juist bijtijds voor de halfachtmis 
der kinderen. 

Even na hem traden gezamenlijk bin
nen, Achiel, de brankardler die hij 
reeds vroeger had ontmoet, en Jeroom, 
een Oostvlaming, sergeant bij het voet
volk. 

Het was hun een weelde weer de man
nen te zien in burgerkledij, die los en 
vrij stonden van militaire dwang, kin
deren en vrouwen — orgel e.n kerk-
zang te horen en wierookwalmen te 
zien opstijgen — en, bij de kommunie 
van de priester, de H. Hostie te ont
vangen uit de hand, die het Gebed voor 
Vlaanderen schreef. Na de mis zongen 
de meisjes een Marialied op de oude 
volkswijze, verwerkt in Bachus IVIat-
theus-Passlon : 'O Haupt voil Blutt 
und Wanden ! '. 
In ingetogen stemming gebruikten ze 
daarna het ontbijt, in de herberg waar 
Jeroom zijn hond in bewaring had gege
ven. Ze slurpten een koppel eieren, 
aten een snee brood met honig bij 
een slok koffie, en trokken weer ver
der. 
Fris wandelweer. De voorbijsnorrende 
auto's, de karren, de wagens met am
munitie, de vrachtlorries deden na die 
regendag van gisteren nog weinig zand 
opstuiven. De lentezon lachte op de 
jitbottende bomen, op de bermen met 

het groene jonge koren. Jerooms hond-
Ie Khaki schoot bij elke hoeve achter 
de kiekens of achter de kalveren in 
de weide. 

't Gesprek liep natuurlijk over het gro
te kanon dat Parijs beschoot, en over 
de verwachte doorbraak. 
" Goed overlegd ", zei Achiel, „ met 

hun Stosstruppen vooruitrukken over 
een brede lijn, en terzelfdertijd met 
een nieuw-uitgevonden kanon Parijs 
beschieten • meer een morele faktor, 
dan wel om grote schade aan te rich
ten ". 

En Jeroom : „ Als de Duitsers maar 
een beetje psychlogisch inzicht hebben, 
zullen ze hogerop trachten door te 
breken, naar Kales op of naar Bonen, 
en heel ons legertje insluiten ". 

,,Zit er bij uw mannen nog doorvech-
tersbloed in ? " vroeg Florimond. 
,, Geen zier ! " klonk het als uit één 
mond. 

En Jeroom verhaalde dat hij, vanop een 
observatiepost, het grote spandoek 
der Duitsers had gelezen, door zijn 
verrekijker : ,, Moed, Belgen, moed I 
Binnen veertien dagen komen we u 
verlossen. Goede loodsen staan voor 
u gereed te Gent en te Lier ! ". 
Ook bij de burgerbevolking achter het 
front heerste de grootste onverschil
ligheid. 

„ Kijk hoe het staat met de ontruiming 
van de dorpen. Generaal Andringa wil 
de mensen schrik aanjagen met zijn 
aanplakbrieven : ' Uw zonen zullen in
gelijfd-worden in het Duitse leger, 
enz.'. Dat raakt de koude kleren van 

de mensen niet meer. De boeren wil
len niet meer vertrekken ". 
„ Ik ben maar bang ", zei Achiel, ,, voor 
de fanatiekers en zenuwachtlgen... De 
Duitsers komen... We zitten in onze 
abri... En gaat er ook maar één machi
negeweer af, wat zullen de Duitsers 
doen ? Handgranaten smijten in elk 
hok, en we springen allemaal tot spijs". 
,, Een goede raad ", antwoordde Je
room, ,, 't beste is mekaar bij de hand 
te houden en de buitenste steekt da 
hand op en roept Kameraad ! ". 
Daar scheerde de eerste lentezwa
luw tegen de toren van Bulskamp om
hoog. 

„ KIjg, een koninkje dat nest draagt I ". 
„ En ginder roept een koekoek ! ". 
De zon straalde door de wolken, licht 
en Intstemming te blikkeren leggend 
op veld en wei, heimwee wekkend 
naar vrediger, rustiger tijden. 
„ Laten wij maar eens te Göttingen zit
ten ", kroonhalsde Jeroom, „ we doen 
onze aanvraag om onze studiën voort 
te zetten te München. Moet de oorlog 
dan nog tien jaar duren, wij zitten aan 
de oever van de Isar, leven met da 
studenten en de schilders : 

O jerum, jerum, jerum, 
O quae mutatio rerum I 

„ Met dat af", zei Achiel, ,, mogen 
we niet uit het oog verliezen, dat, zo 
wij door krijgsgevangen genomen te 
worden, van de tjool en de dool van 
het frontleven verlost zijn, de Duitsers 
door het feit zelf dat ze in hun door
braak slagen, ook veel kans hebben 
de oorlog te winnen. En dan ? Wij, 
Vlamingen, hebben tot hier toe ge
streden voor eigen stam en kuituur, 
tegen de overheersing van een minder 
volkrijk Waals België, tegen de zuiders-
vreemde invloed van een land dat 
zichtbaar achteruitgaat. En wat een 
ontzaglijke inspanning heeft het ons 
gekost om een grond te verliezen ! 
Wat zal dan onze positie zijn, als op
slorping ons zal bedreigen door een 
stamverwant, bloedrijk volk, in de roes 
van zijn zegepraal over de ganse we
reld ? Is het wel logisch dat we, door 
toe te geven aan vermoeinis of aan 
onze verbittering tegenover de Belgi
sche Regering, de overwinning van de 
Duitsers zouden vergemakkelijken ? 
Waarom van twee kwalen het ergste 
kiezen ? " 

Hier viel Florimond hem in de rede, 
om voor straks zijn terrein voor te 
bereiden : 

„ Uw redenering zou kloppen, als een 
Duitse overwinning nog mogelijk was. 
Doch denkt eens even na : hoe zouden 
de ekonomisch en financieel veel ster
kere landen het afleggen voor het ge
blokkeerde Duitsland, dat door vier 
jaar oorlog nagenoeg is uitgeput ? 
' Ausgeschlossen I ' zullen de Fritzen 
zelf wel zeggen. En dan staan we voor 
dit dilemma : ofwel wint de Entente, 

en vieren op het vasteland Frankrijk, 
In België Walen en franskiljons hoog
ti j — de Vlamingen worden voor goed 
verdrukt. Vlaanderen eens en voor al
tijd misschien onder de knie gelegd 
— of wel wordt het een vrede door 
vergelijk. En hier begrijp ik Borms en 
de aktivisten, die een zelfstandig Vlaan
deren willen, binnen of buiten het 
staatsverband België — die Vlaande
ren als Vlaanderen, ais volk, als natie, 
willen vertegenwoordigd zien op de 
konferentie waarop een nieuwe kaart 
van Europa zal worden opgemaakt". 
„ Een rat in de sloot 1 Pak ze, Khaki ! " 
riep Jeroom. 
Ogenblikkelijk was de gedachtenwisse-
ling afgebroken. Achiel en Jeroom 
zochten naar knuppel of steen om de 
rat af te maken. Khaki blafte en sprong 
doch de rat was weg. 
„ De rat is de grootste vijand van de 
soldaat ", dacht Florimond, en er lag 
bitterheid in zijn ironische glimlach. 

II 

Nog voor elf uur lagen ze met drieën 
in het duinenzand van De Panne, hun 
moede leden languit gestrekt, gekoes
terd door een warme zon, die reeds 
prikkelde in aangezicht en nek en blo
te handen. 

April kan al schone dagen brengen. 
Over de deinende zeespiegel was het 
één spel van zonneglans en wolken-
schaduw dooreenwemelend in de ba
ren, die witschuimend kwamen opspat
ten op het strand. 
Een koele, met rukken aanstotende 
tocht baadde hen in zoute zeelucht : 
meeuwen wiekten al krijsend over hen 
heen, gingen schommelen op de top
pen der baren in de zon ; van verre 
tegen de kimmelijn kwam een zwarte 
strook scheepsrook aanwaaien van een 
afvarende, seintoeterende Engelse 
kruiser. 
Rechts op het strand, bewaakt door 
twee dames, reeds In licht zomertol-
let, stoeiden enkele Franssprekende 
kinderen, officierszoontjes ; zij groe
ven geulen, bouwden een fort, speel
den soldaatje ! 

Links, op een kwart kilometer afstand, 
exerceerden batterijen licht geschut, 
een hele groep in volle draf, zwenkten, 
maakten rechtsomkeer, stopten, plaat
sten de kanonnen schietensgereed. De 
stukrijders mochten met de vóórtrein
tjes een eind uit de weg, rookten in 't 
geniep 'jp of sigaret, terwijl de onder
officieren bij de stukken teorie gaven 
aan de kanonniers. 

De zon dook weg. Achter hen, in het 
badstadje, ging de bel van een aanko
mende tram ; vóór hen zong de onme
telijke zee haar eeuwig lied. 
Ver op het strand ging een fluitje. 
Handenwdiven, armen die molenwiek
ten : de koning ! 

(vervolgt) 

ZATERDAG 

O 18U.30 : 
O 18U.35 : 
O 19U.00 : 
O 19u,35 
O 19U.45 : 
O 20U.10 : 

14 JULI 

Fabeltjeskrant. 
Follyfoot. 
Tienerklanken. 
La Linea. Tekenfilm. 
TV-nieuws. 
Mijn vrouw van hiernaast 

O 20U.40 ; Rudi Carrell-Show. 
% 21U.40 : Portret van de zwemkampioen 

Herman Verbauwen. 
C 23U.00 : TV-nleuws. 

ZONDAG 15 JULI 

O 14U.30 : Abbott en Costello gedemobili
seerd, Kluchtfilm. 

O 15U.45 : Afwisselend : Ronde van Frank
rijk en wereldduikfeest voor jongeren. 

O 17U.0O : De kat. 
O 17U.25 : Skippy. 
O 18U.20 : Fabeltjeskrant. 
O 18U.25 : Disneyland. 
O 19U.15 : Laurel en Hardy. 
O 19U.35 : Tekenfilm. 
O 19U.45 : TV-nieuws. 
O 20U.00 : Sportweekend. 
O 20U.25 : De filosoof van Hagem. 
O 21U.05 : Hoffmanns vertellingen. Opera 

van Jacques Offenbach. 
O 23U.15 : TV-nieuws. 

MAANDAG 16 JULI 

O 13U.00 : Ronde van Frankrijk. 
O 15U.55 : Ronde van Frankrijk. 
O 18U.55 : Fabeltjeskrant. 
O 19U.00 : Frac, de schrik der katten. 
O 19U.10 : Sporttribune. 

O 19U.45 : TV-nieuws. 
O 20U.10 : De gevangene van Alcatraz. Psy

chologische fi lm. 
O 22U.35 : TV-nieuws. 

DINSDAG 17 JULI 

O 15U.50 : Ronde van Frankrijk. 
O 18U.55 : Fabeltjeskrant. 
O 19U.00 : Amor. Joegoslavische fi lm. 
O 19U.10 : Gastprogramm : Het Humanis

tisch Verbond. 
O 19U.45 : TV-nieuws. 
O 20U.10 ; Hollywood O ! Hollywood. Show 

met Kalinka en Will Ferdy. 
O 20U.40 : Landelijke verhalen. 
# 21U.30 : Een schrikwekkend oord. Doku-

mentaire over het leven van VS-soldaten 
en -wetenschapslui op hun basis op An-
tartika. 

O 22U.15 : MASH. 
O 22U.40 : TV-nieuws. 

WOENSDAG 18 JULI 

O 13U.35 : Ronde van Frankrijk. 
C 17U.35 : Ronde van Frankrijk. 
O 18U.15 : Jevanjong. 
O 19U.30 : Fabeltjeskrant. 
O 19U.45 : TV-nieuws. 
O 20U.10 : Dubbeldekkers. 
# 20U.35 : Hawaii. Dierendokumentaire. 

O 21U.05 : Spel zonder grenzen. Vanuit Arn
hem met Aarlen. 

O 22U.25 : TV-nieuws. 

DONDERDAG 19 JULI 

O 16U.30 
O 18U.55 
O 19U.00 
O 19U.25 
O 19U.30 
O 19U.45 
• 20U.10 

Rouffae 
O 20U.40 
O 21U.35 
O 22U.15 
O 22U.30 

VRIJDAG 

O 14U.35 
O 18U.55 
O 19U.00 
C 19U.30 
O 19U.45 
O 20U.10 
• 21U.15 
O 22U.00 
• 22U.10 

Ronde van Frankrijk. 
Fabeltjeskrant. 
Koning Arthur. 
La Linea. Tekenfilm. 
Tips voor Trips. 
TV-nieuws. 
Wachtwoord. Kwis met Senna 

r en Willeke van Ammelrooy. 
Een vrouw alleen. TV-spel. 
Première. 

• Festival van Vlaanderen. 
TV-nieuws. 

20 JULI 

. Ronde van Frankrijk. 
Fabeltjeskrant. 

: Vakantiekwis. De Gentelerouta, 
Ziet u er wat in ? 
TV-nieuws. 

• Het leven van Puccini. 
• Panorama. 
. TV-nieuws. 
: De een zijn dood... Dokumental-

re over het begrafeniswezen. 
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agressie 

Prof. Hacker Is psychiater. Gebo
ren te Wenen, studeerde hij aan de 
universiteit aldaar, en behaalde zijn 
doctorstitel in de psychiatrie in 
1939 in Bazel. Sedert 1940 is hij 
hoogleraar aan verscheidene uni
versiteiten in de VS en voorzitter 
van de Sigmund Freud Gesellschaft. 

In een lijvig werk heeft hij het 
fenomeen van de menselijke agres
siviteit en de uitwerking ervan in 

3bo- de maatschappij onderzocht vanuit 
1 de het standpunt van de psychiater. Is 
zijn agressiviteit een kenmerk van deze 

in tijd ? 
hij De auteur onderzoekt de psy-

uni- chische oorsprong ervan en de ver-
tter schillende motieven, de « etiket-
laft. ten » die men op de agressieve 
het daad kleeft om ze te rechtvaardi-
res- gen. Agressie is de in ieder mens 
1 in aanwezige dispositie en energie 

In het geheel van de boekenpro-
duktie neemt het wetenschappelijk 
boek — zij het van popularisende 
of van specialiserende aard — een 
belangrijke plaats in. Wij kunnen 
bij deze soort boeken ook het meer 
gespecialiseerde schoolboek reke
nen, evenals het hobby-boek voor 
de « gevordenden ». 

Een klein overzicht van enkele 
— zeer diverse — uitgaven zal de 
brede waaier aantonen, welke de 
wetenschappelijke uitgaven nu be
strijken, en de mogelijkheden die 
ze bieden voor studie, zelfstudie, 
specialisatie, enz. 

Vooreerst twee specialisatie-wer
ken uit de Standaard Wetenschap
pelijke Uitgeverij : « Werktuigkun
dig tekenen in de machinebouw » 
en « Microskopische analyse van 
drogerijen » ; het eerste bestemd 
voor hoger sekundair technisch on
derwijs, het tweede voor laboratoria 
van apoteken en drogerijen. Uiter
aard dus voor specialisten. Bij de
zelfde uitgevrij verscheen een stu
die van de jurist W. Van Gerven 
over « Het beleid van de rechter »: 
een onderzoek naar de mate van 
politiek en sociaal engagement van 
de jurist en de rechter, en naar de 
noodzaak ervan. Eveneens bij de 
Standaard Wetenschappelijke Uitge
verij verscheen van dr. P.C. Glaeys 
een studie over « Gezin en School-
sukses •> : een proefschrift over dit 
onderwerp, dat het resultaat is van 
heel wat kontakten, enquêtes en 
opzoekingen. Het gezin zelf wordt er 
In al zijn kenmerken bestudeerd. De 
auteur verlegt bij de « demokratise-
ring van het onderwijs » de bete
kenis naar het belang van een ont
wikkeling der individuele begaafd-
heden van het kind en naar het af
bouwen van de band schoolsukses-
sociale herkomstinvloed. Dat deze 
invloed, evenals die van erfelijke 
faktoren van aanleg, intelligentie en 
begaafdheid, door geen enkele de-
mokratisering uit te schakelen Is, 
behoort nu eenmaal tot de fakto-

dle zich aanvankelijk In aktivltelt 
uitdrukt en later in de meest ver
schillende individuele en kollektie-
ve, sociaal aangeleerde vormen, 
van zelfverdediging tot en met 
wreedheid. Er is wél een onder
scheid te maken tussen agressie en 
geweld : dit laatste is de open, 
manifeste, naakte, meestal fysieke 
uitingsvorm van agressie. 

Prof. Hacker brengt naast een 
teoretische uiteenzetting een on
derzoek naar de drijfveer en het 
ontstaan van in geweld omgesla
gen agressiviteit bij een aantal fi
guren en in een aantal gevallen. 
De keuze van zijn voorbeelden en 
de dooreenstrengeiing van politiek. 
Idealisme en kriminaliteit, evenals 
een nogal sterke eenzijdigheid bij 
interpretaties en beweringen doen 
echter afbreuk aan de wetenschap
pelijke sereniteit Yukio Mishima 
(en zelfs Heydrich) als voorbeeld 
brengen samen met Manson en 
Duncan mag, vanuit een bepaalde 
gezichtshoek, verklaarbaar zijn : 
het is een zich politiek blootgeven 
en een teken van onwetenschappe
lijke « agressiviteit ». Bij het geval 
My Lai en het geval Galley, dat in
dividueel-psychisch wordt uitge
pluisd, «vergeet» de geleerde pro
fessor dat er ook zoiets als een 
massa-psychische aanpassing be
staat. Kuehnelt-Leddihn wijst in zijn 
boek « Luftschlösser, Lügen und Le
genden» op 't feit dat de oorlog aan 
het Oostfront een heel ander uit
zicht had dan in Lybië, niettegen
staande het om dezelfde Duitse 
soldaten ging. 

Een analyse van de invloed van 
de ideologie op het agressieve ge
drag ware anders wel verhelderend 
geweest voor sommige situaties, 
o nu. voor het gedrag van terroris
tische en pseudo-terroristische 
groepen. 

Wellicht kon hij ons dan ook de 
oorsprong verklaren van het gezeg
de : « Moskva sljozam nje wje-
rit . Moskou gelooft niet in tra
nen .. ». Ook inzake jeugdagressivi-
teit vervalt de auteur in het klisjee, 
waartegen hij zich keert. 

Afgezien van deze eenzijdigheid. 
Is de analyse van het verschijnsel 
agressie vanuit psychiatrisch stand
punt tot aan de wortels doorgedre
ven. Behalve voorbeeld en analyse, 

ren waarmee elk onderwijs steeds 
zal gekonfronteerd blijven. 

Bij de uitgeverij Thiemen, Zut-
phen, verschenen enkele zeer inte
ressante boekjes voor de dieren
liefhebbers. « Zo gedragen zich 
vogels » van Blume biedt een over
zicht van omgangsvormen, dieren
taal, bouwen van nesten, bemach
tigen en opslaan van voedsel, voort
bewegen, instinkt, ervaring, spel, 
enz. Een algemene « Verhaltens-
physiologie » van de vogels In het 
algemeen ! Wie de diersoort dan 
nog van naderbij wil leren kennen, 
via de fotografie, leze het boekje 
van F. Polking « Hoe fotografeert 
men vogels ». Een lijvig, groot for
maat boek over de vogels In de 
hele wereld is « Vogels overal » 
van James Fisher en Roger Tory 
Peterson. Deze twee deskundigen 
brengen met dit fraai geïllustreerd 
boek (194 biz., groot formaat, met 
talrijke illustraties) een inleiding 
tot de algemene ornitologie, die 
voor elke liefhebber van de natuur 
in het algemeen en de dieren In 
het Ijiezonder een bevattelijke en 
aangename introduktie is tot de be
tere kennis van dier en natuur. Het 
natuurbehoud is een urgente zaak 
geworden : reeds een generatie 
lang hebben de vogelliefhebbers 

bevat het boek ook nog gesprekken 
met Konrad Lorenz, Karl Menninger 
en Herbert Marcuse. Het eindigt op 
een geloofsbelijdenis die, met uit
zondering van enkele punten, gro
tendeels door iedereen zou kunnen 
onderschreven worden. De agres
sie is echter geen kenmerk van 
deze tijd : het is een menselijke 
eigenschap die zich nu eens meer, 
dan minder maatschappelijk uit
werkt, naar gelang de maatschappij 
en de mensen zelf die haar samerv-
stellen en beheersen. In de studie 
van de agressie heeft, en Hinde 
wees hier al op in zijn werk « The 
Nature of Agression », niet slechts 
de socioloog maar ook de psycho
loog en de psychiater, de bioloog 
en de antropoloog, iets te zeggen. 
Auteurs als Tiger en Audrey deden 
het, evenals Lorenz. Dr. A D E. Carp 
wijst in « De onbekende mens » 
op het onderscheid tussen de 
agressie als biologsche eigenschap 
en de agressiviteit als uiting van 
een fundamentele angst. 

Hackers' verdienste is het, ge
wezen te hebben zowel op de on
vermijdelijkheid van het agressieve 
als eigenschap van de menselijke 
psyche, als op het feit dat wij deze 
agressie niet moeten verdringen, 
maar de maatschappij leefbaar 
houden door de destruktieve eigen
schappen van de agressie te be
heersen. 

Het geweld, als destru1<tieve ui
ting van de menselijke agressivi
teit, kan overwonnen worden als 
men het proces kent, waardoor de 
alternatieven voor het geweld 
energiek kunnen doorgevoerd wor
den. « Principieel kan alles wat met 
geweld te bereiken is, ook zonder 
geweld worden bereikt en is ten 
dele al met geweldloze middelen 
bereikt » zegt de auteur. 

Alle voorbehoud voor sommige 
interpretaties en kommentaren van 
nogal subjektieve aard ten spijt, is 
het boek van Prof. Hacker een in
teressante bijdrage tot de studie 
van een der belangrijkste instink-
tieve krachten in de menselijke 
psyche — en daarmee ook in de 
menselijke maatschappij. 

Friedrich Hacker : « AGRESSIE . 
Ambo-boeken, Westland, Merksem 
464 bIz. 396 fr. 

de alarmklok geluid : omdat vo
gels méér zijn dan de zangers In 
bomen en parken, méér dan de lek
kere schotels die de jager op eend 
en fazant ons bezorgt, maar ook 
indikatoren over het milieu en zijn 
ekologisch evenwicht. 

« Vogels overal » is een boek dat 
ieder liefhebber van de natuur in 
zijn biblioteek zal willen. 

Voor diegenen die aan de vogel 
als huisdier hun vreugde beleven 
biedt een boekje als « Grasparkie
ten, mijn hobby » behalve een aan
tal praktische wenken en teoreti
sche inlichtingen ook een kort stuk
je geschiedenis van deze vogel, en 
hoe hij bij de mensen terechtkwam. 

Van de vliegende naar de krui
pende dieren : « Hagedissen in een 
terrarium » van W. Kastle brengt, 
behalve een uitgebreide uiteenzet
ting over het terrarium en zijn on
derhoud, een heel overzicht van ha
gedissoorten, hun onderhoud, le
venskansen enz. Voor de houders 
van een terrarium en voor len die 
er een willen opzetten, evenals 
voor diegenen die belangstellen In 
de hagedis, een zeer degelijk en 
leerrijk boek. 

flfir £' 

Heelwat lieftalliger dan de titel van bovenstaand artikel KJK. ^<,<, de; 
verliefd paar zomaar aan zee. Een stilleven loeft niet altijd utt fa; 

bestsellers in mei 

PROZA 
Vlaamse en Nederlandse auteurs 
W. Capiau : Capriolen van Capiau 
G. Durnez : Kijk, paps, een Belg I I 
J. Mens : De kleine waarheid 
J. Wolkers : Turks frurt. 
Werk in vertaling 
L.N. Tolstoj : Oorlog en vrede 

POPULAIR WETENSCHAPPELIJK 
L.P. Boon : Pieter Daens 
Ph. Bosmans : Menslief, ik hou van Je 

JEUGDBOEKEN 
L. De Groof : De kat 
W. Vandersteen : Suske en Wiske 25 jaar Jubileumuitgave 
Wonderen van het jonge leven 

van de boekenmarkt 
Vlaanderen en nederland één kode 
literatuur internationaal geregistreerd 

In de wereld verschijnen ieder jaar méér nieuwe boeken en 
in het boekbedrijf gaat men van jaar tot jaar steeds meer over 
tot automatisering van de administratie. Deze twee verschijn
selen samen hebben er enkele jaren geleden op internationaal 
vlak toe doen besluiten, een algemeen aanvaard koderingssis-
teem in te voeren, waardoor de boeken niet alleen herkenbaar 
zijn aan auteursnaam, titel of uitgever maar aan een nummer, 
samengesteld uit tien cijfers en ingedeeld in vier groepen. Het 
betreft het International Standard Book Number, afgekort ISBN. 
De eerste groep cijfers geeft het « land » of « taalgebied » aan 
(zo hebben Nederland en Vlaanderen samen het nummer 90, 
Frankrijk heeft 4, Duitsland 3, enz.) ; de tweede groep cijfers 
geeft het kode-nummer van de uitgever aan ; de derde groep het 
titelnummer in de katalogus van de uitgever ; het laatste cijfer 
— de vierde « groep » — dient voor kontrole van het toege
wezen nummer. Een in het Nederlands taalgebied toegewezen 
nummer kan dus bv. zijn ISBN 90 478 5024 6 (90 = taalgebied ; 
478 = uitgever ; 5024 = titelnummer in de uitgeverskatalogus ; 
6 = kontrolecijfer). 

Men ziet de ISBN-nummers nationaal en Internationaal steeds 
meer in de boeken verschijnen (in principe op de keerzijde van 
de titelpagina of elders op een goed zichtbare plaats in het 
boek). Het laat zich aanzien dat de ISBN-nummers in de toekomst 
algemeen zullen gebruikt worden als identifikatie (uitsluitend of 
aanvullend) in de uitgeverskatalogi, bij het bestellen, het faktu-
reren, het verzenden en het administratief verwerken in het 
algemeen van boeken. Het sisteem beoogt snelheid bij de uit
voering en kostenbesparing bij het administreren. 

Alle belangrijke beroeps-uitgevers in Vlaanderen en Nederland 
passen het sisteem reeds toe, maar het hoeft niet tot deze 
beroeps-uitgevers beperkt te worden : instellingen, verenigin
gen die tot de ISBN-nummering voor hun uitgaven willen toe
treden, hebben daartoe evenzeer de mogelijkheid. Voor Vlaan
deren wordt de ISBN-regeling — in samenwerking met het 
ISBN-bureau in Nederland — verzorgd door de <• Vereniging van 
Uitgevers van Nederlandstalige Boeken » (Lid van de Federatie : 
« Vereniging ter bevordering van het Vlaamse Boekwezen »), 
Frankrijklei 93, 2000 Antwerpen, waar op verzoek gaarne alle 
nodige dokumentatie en informatie wordt verstrekt. 

flfir £' 4.i. ""™ ^ 

Fttlh.. JIMiili ii"!lL 

Heelwat lieftalliger dan de titel van bovenstaand artikel KJK. ^U^ deze foto. Een meesterlijk in zand «gebouwd» 
verliefd paar zomaar aan zee. Een stilleven loeft niet altijd uit fazanten en duiven te bestaan... 

Dr P.C. Claeys : « Gezin en Schoolsukses », 420 bIz. 

W. Van Gerven : « Het Beleid van de Rechter », 168 blz., 250 fr. 

Kastle : « Hagedissen in het terrarium », 128 blz., 150 fr. 

Verhoeven & Van den Broeck : « Werktuigkundig tekenen in de machine-
bouw », 336 blz. 

Egon Sthal : « Chromatografische en Microscopische analyse van droge
rijen », 214 blz., 395 fr. 

G.A. Ratke : « Grasparkieten, mijn hobby », 80 blz., 110 fr. 

F. Pölking : « Hoe fotografeert men vogels », 66 blz., 105 fr. 

Fisher & Peterson : « Vogels overal », 192 blz., 450 fr. 

Uitgaven : Standaard-Wetenschappelijke Biblioteek, Belgiëlei 147, Antwe^ 
pen. 

wetenschappelijke 
uitgairen 
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bewegi ingsyinzer 

antwerpen 

ANTWERPEN (Arr.) 

MEDEDELING 
De afdel ings-redaktieverantwoor-

del i jken dienen goed nota te w i l 
len nemen van volgende vakantie
regel ing : dit « Wi j «nummer nr 28 
is de laatste vóór-vakantie ui tgave; 
Bij onze w^ensen voor aangename 
vakantiedagen aan onze plaatsel i j
ke medewerkers en de « Wi j »-
redaktie, noteren w i j dat ons week
blad « Wi j » niet zal verschi jnen 
op de zaterdagen 21 ju l i , 28 jul i en 
4 augustus. 

Let we l : op zaterdagvoormiddag 
4 augustus e k. dienen te teksten 

voor •• Bewegingswi jzer - farr Ant
werpen) voor de « Wi j - u i t gave in 
't bezit te zijn van arr sekr. W im 
Claessens te IVlortsel. 

VOLTREFFER 
Onze arr kolportage van 24 juni 

m zeven gemeenten van kanton 
Zandhoven werd een vol t ref fer over 
de gehele l i jn . Met vier mikrowa-
gens en een vi j f t igtal ui tgenodigde 
kaderleden en mandatarissen die 
zich ontpopten als propagandisten 
van formaat, maakte onze VU-aan-
wezigheid, op deze snikhete zondag
voormiddag, in deze zeven lande
li jke Kempische gemeenten, een 
biezonder goede indruk Naast de 
suksesri jke verkoop van honderden 
. Wi j «-exemplaren en onze bro
chure « Ze zeggen di t , ze zeggen 
dat », werd bi j deze eerste groot-

UNIVERSITAIBE 
INSTELLING 
A N T W E R P S rJ 

VACANTE 
BETREKKING 

A U T O V O E R D E R - M E C A N I C I E N 

(graad g e s c h o o l d w e r k m a n ) 

Weddeschaal 136 000 F tot 202 600 F (plus index
verhoging thans 114,87% 

1 . S p e c i f i e k e a a n w e r v i n g s v o o r w a a r d e n 

1 1 min imum het d ip loma, getuigschri f t of brevet 
van vol ledig lager secundair technisch onder 
WIJS, r ichting auto-mechanica 
ofwel 6 jaar nutt ige ervar ing als autovoerder-
mecanicien 

1 2 houder zijn van een r i jbewi js min imum cate
gorie B 

1 3 bereid zqn om avond- en zaterdagprestaties te 
leveren 

2 . V o o r d e z e v a c a t u r e g e l d e n d e v o l g e n d e 

a l g e m e n e v o o r w a a r d e n : 

1 Belg zi)n 
2 Aan de dienstpl ichtwetten voldoen. 
3 Houder zijn van een bewi js van goed zedeli jk 

gedrag 
4 De vereiste l ichameli jke geschiktheid bezitten 
5 De aanwerving gebeurt door vergel i jkende exa

mens voor de toelating tot de stage 
6 De kandidaten die hun diploma in de maand 

jul i 1973 zullen behalen worden, onder voorbe
houd, toegelaten tot het examen 

Kandidaturen met vol ledig curr iculum vitae dienen 
vóór 20 ju l i 1973 schriftel i jk gericht te worden aan 
de Universitaire Instel l ing Antwerpen, Directie Per
soneel-Administrat ie, Universiteitsplein 1, 
' 610 Wi l r i jk . 

scheepse kontaktname met de In
woners deze Kempische gemeen 
ten , aan 'n « eerste steenlegging 
begonnen om rrvet sukses to t een 
VU-kern of afdel ingswerking van 
start te gaan in de nabije toekomst 
Het arr. bestuur dankt de v i j f t ig pro
pagandisten en mikrowagenvoer-
ders voor deze Kempische akt ie. 

ANTWERPEN (Stad) 

DIENSTBETOON 
De par lementairen De Beul, Mat-

theyssens en De Bruyne, die op ons 
sekretar iaat gedurende het ver lopen 
jaar met toenemend sukses het 
dienstbetoon verzorgden, kr i jgen 
van ons « de pint » (Dat is korrup-
t ie , mag dat ?). Nog to t en met 
maandag 23 jul i kan u ze hier te 
pakken kr i jgen in de Wets t r . 12. 
Nadien zijn ze foets j ie , to t ze op 
maandag 3 september weer opdui
ken 
LEKKEN ? 

Bel uw gewone loodgieter Maar 
voor ernst ige problemen bij water , 
gas, e lekt r ic i te i t of huisvest ing heb
ben we in ons bestuur kommissa-
rissen bij deze inste l l ingen. Niet ge
dacht hé I Ze kunnen u mogel i jk 
helpen Bel uw sekretar iaat : tel 
36 84 65 

KOO 
Onze afgevaardigden kommissie-

leden De Boel en De Laet zet ten 
zich in hun hemd als ze u met een 
rechtvaardige zaak kunnen behel
pen Ze nemen met zwier de hoorn 
op : tel 33 97 90 en 38 66.92. 
VUJO-LEDEN 

Lezen « Wi j » hopen w i j ! A ls 
ze iets meer w i l len weten over de 
akt iv i te i ten van de jongeren in on
ze afdel ing kunnen ze bellen naar 
37 85.22 en dan komt René Jo-
chems zo rap mogel i jk met t ram 2 
bij u thuis 
KONTAKTBLAD 

Voor jul i op 12 bladzijden in dui
zenden bussen van de stad. De 
nieuwe opschik zal een v lo t lezen 
in de hand werken voor alle be
langstel lenden. 
ROZENMAAI 

Pas klaargekomen woonkompleks 
in het noorden van de stad. Onze 
nieuwe brochure « Ze zeggen di t 
en ze zeggen dat » zat daar al in 
de bus toen ze de ru i ten er nog 
aan het inzetten waren. 
VAKANTIE 

Bli j f van ons sekretar iaat weg 
i/anaf maandag 30 jul i to t en met 
dinsdag 28 augustus. Voor drin
gende aangelegenheden kan u met 
wein ig kans op sukses proberen 
te bellen naar : 37.22.70, 37.34 97, 
42 17 20, 38 66 92 of 19 02 57 Dit 
zijn respekt ievel i jk voorzi t ter , on
dervoorzi t ter , penningmeester, pro
pagandaleider en organisat ie. 

BORGERHOUT 

VUJO 
Onze dag samen met VU naar 

Diksmuide en Brugge werd een zon
nige dag met een pret t ig ver loop. 
Ui t naam van VU-VUJO-Borgarhout 
legden w i j een bloementui l neer op 
het graf van pr ietser Cyr ie l Ver-
schaeve te A lver ingem 

Op 11 november legt VUJO weer 
een bus in naar Diksmuide om er 
de plecht igheid van •• de dag van 
de vrede » bij te wonen, gepaard 
met een bezoek aan het Spaarbek
ken. Inschri jv ingen vanaf heden bij 
mevr Van Geert , tel 36 68 29 of 
door Vujo op het nr 369 369. 

VUJO zegde ook hun steun toe 
aan de aktie « Red met ons de Zeg
ge ... 

Ti jdens de 11 jul i -vier ing kolpor-
teerden wi j in het Boelaerpark, en 
op 21 jul i a.s. t rek t VUJO door de 
Borgerhoutse straten met radio-
wagen ledereen die meewerken 
wi l komt naar het kastee in het 

Boelaerpark op 21 ju l i om 8 u. 30. 
Kolportage to t 19 u. met de st ickers 
van 20 f r . en de slui tzegels van 5 
f r . 
GELUKWENSEN 

Op 4 augustus a s. t reedt LudwI-
na Jacobs, dochter van ons gemeen
teraadsl id dr A. Jacobs, in het hu
wel i jk met Hans Vanden Berghe. 
Aan het jonge paar en aan dr. en 
mevr. Jacobs en dr. en mevr. Van
den Berghe onze oprechte fe l ic i ta
t ies. 

BRECHT 

MIDZOMER-OPENLUCHTFEEST 
Diegenen die er wensen 

bij te z i jn, dienen zich vóór 12 au
gustus te lefonisch op te geven : 03-
138401, Joris Lombaerts. Deelname 
in de onkosten 100 f r . voor volwas
senen en 50 fr to t 14 jaar. Gasthof 
Hanepad is gelegen aan de a f r i t 
E-10Brecht, eerste zandwegel 
•echts 

EDEGEM 

HUWELIJK 
Vri jdag 6 ju l i II. t rouwden Dre en 

An (Temmerman). Wi j wensen hun 
veel geluk en fe l ic i te ren de fami 
l ie. 

Zaterdag 4 augustus om 16 u. 
in de St. JoZefskerk te Hove t rou
wen Annemie Mees en Joost Go
r is. Wi j verwachten vele vr ienden 
en Vujo-ers op deze huwel i jksvie
ring van onze sekretaresse en van 
gemeenteraadsl id Joost. 
SPEELSTRATEN 

Zoals u al len wee t heeft ons 
raadslid Hilde De Wit-Jacobs reeds 
onze st raten vei l iger te maken voor 
twee jaar onverdroten gei jverd om 
onze kinderen. Steeds werden al 
haar vooste l len hooghart ig afgewe
zen. Hilde hamerde geregeld op de
ze spi jker. Toen dan voor enkele 
weken u i t een door bewoners van 
de E. Staesstraat en de T. Berg-
mannstraat gehouden rondvraag 
bleek dat meer dan 9 0 % van deze 
mensen zich ui tspraken voor speel-
s t raten in hun w i j k , haalde de CVP 
plots bakzeil en op de raadszit t ing 
van 5 ju l i stelde mevr. Van Duyn-
slaeger voor in al le s t i l le s t raten 
snelheidsbeperking in te voeren en 
de autovoerders door plakkaten aan 
te manen to t voorz icht igheid. Di t 
sukses is vo l led ig toe te schr i jven 
aan Hilde De Wi t . Prof ic iat, Hi lde, 
de aanhoudster w i n t ! 

MORTSEL 
GEEL-ZWART 

En of de « leeuwen » dansten te 
Mor tse l op 11 ju l i . Het is onbegon
nen werk nog t o t een te l l ing over 
te gaan van de leeuwevaandels die 
aan de Mor tse lse ramen wapperen. 
De jaar l i jkse aangroei is verheu
gend. Het Mor tse ls bevlaggingsko-
mitee dankt de Mor tse lse bevolking 
voor hun daadwerkel i jke medewer
king 

dus al leen te recht op zondag van 
11 to t 13 uur. 
SPOEDIG HERSTEL 

Aan mejuf fer Veer ie Esschen-
brouck wensen w i j van harte een 
spoedig herstel toe . 

NIJLEN 
KEMPENLAND 

29 ju l i : drumband, medewerk ing 
op slui t ingsdag van jeugdkamp in 
de Voerstreek. 

26 augustus : fanfare-drumband, 
deelname aan Steroptocht te Merk-
sem. 

WIJNEGEM 
WIJ IN DE BSD 

Onze vr iend Lude Schepens ver 
dedigt momenteel zijn vaderland als 
onderdeel van de Belgische st r i jd
krachten in Dui ts land. Wie, hem aan 
een beetje ontspanning w i l helpen 
of hem eventueel wat lektuur kan 
bezorgen neme kontakt op met het 
sekretar iaat, Turnhoutsebaan 336. 
DISKOTEEK 

Tijdens de maanden ju l i en augus
tus zal de Wi jnegemse diskoteek op 
zaterdag gesloten zi jn. U kan er 

WILRIJK 

VAKANTIE 
En zo zi jn w i j dan al lemaal zoet

jesaan in vakant ies temming ge
raakt. Wi j van het bestuur z i t ten 
niet s t i l , wan t 73-74 moet een jaar 
voor en van onze afdel ing wo rden . 
Ti jdens dat jaar moet het potent iee l 
waarover w i j beschikken e indel i jk 
eens aan het dagl icht komen. W e 
staan veel s terker dan we zelf den
ken, a l leen, we mogen niemand» 
l icht onder de korenmaat la ten . . . 

WILLEBROEK 

STREEKPERS 
Op ons jongste nummer zi jn h e e ^ 

wa t gunst ige reakt ies gekomen. WI ] 
kregen een p lu im zowel voor ver
woord ing , lay-out als a fwerk ing . 
Maar wees nou eens even eer l i jk : 
een puike o fwerk ing kost (véél) 
geld, en een knappe lay-out heb je 
ook n iet grat is . Zodus, konsekwent 
wezen. Ons nummer:403-1026031 68 
bi j de Kredietbank Wi l lebroek. Nog
maals bedankt. Voor de geïnteres
seerden : VU-Wilebroek levert ook 
drukwerk aan derden. Prima ver
zorging, mat ige pr i jzen. En nog Iets 
méér, omdat u het bent. Voor meer 
in l icht ingen schr i jven naar W i l f r l ed 
Leemans, Kerkstraat 10. 

brabant 

BRUSSEL 
SEKRETARIAAT 

Het sekretar iaat is open alle da
gen, met ui tzondering voor donder
dag van 12 u. t o t 20 u. 

Vanaf 15 ju l i to t en met 27 ju l i 
gaat de sekretar is poot je baden 
ver van huis. Op 28 ju l i Is hi j er 
weer 1 

VERZET TEGEN AUTOSNELWEGEN 

IN BRUSSELSE AGGLOMERATIE 
In de Brusselse aggloinerat ie 

s t r i jg t he l verzet van de bevolk ing 
tegen het ongebreideld aanleggen 
van autosnelwegen. Inwoners van 
Ander lecht , Jet te en Molenbeek 
hebben akt iekomi tees opger icht , 
om deze plannen te dwarsbomen.. 

VU-raadsIid J. De Berlangeer bond 
In de Agglomerat i raad Brussel als 
eerste de kat de bel aan en w e r d 
in zi jn verzet tegen de vern ie t ig ing 
van ' t landschap door al le par t i jen 
in de Raad gesteund. Zi jn argument 
ten ( laten w e van St. Jans Molen
beek geen tweede Noordkwart ier 
maken bvb) vond bi j al le raadsle
den weerklank. Tot zel fs de FDF-
raadsleden t raden zi jn standpunt bi}. 
Me t des te meer gemak kon Jan 
De Berlangeer de Raad oproepen, 
zich met al le we t te l i j ke middelen 
tegen het aanleggen van n ieuwe 
autosnelwegen in de agglomerat ie 
te verzet ten. 

Ook in deze agglomerat ieraad 
neemt de VU het in i t ia t ief . 

ITTERBEEK 

JONGE GEZINNEN EN JONGE 
AFDELINGEN GAAN GOED SAMEN 

Daarom gan onze harte l i jkste ge
lukwensen naar onze vr iend Jan 
Prinsen, die met me j . Rita V b y n in 
't huwel i jksboot je is gestapt. Jam
mer genoeg vaart hi j al d i rek t af 
naar een andere gemeente, doch 
we hopen dat hi j ooi t eens terug
keert . Missch ien met een schare 
jonge k iezert jes. 

VERGUNNING : 1185 KAT. A 

EEN ONVERGETELIJKE REIS in s a m e n w e r k i n g met 

AIR. INDIA 
een groepsreis met Vlaamse reisleiding 

naar CENTRAAL en ZUID-INDIE 
Zaterdag, 22 december, tot maandag, 14 januari (24 dagen) 

R e i s l e i d e r : d e h e e r C y r i e l W e l l e n s u i t H e v e r 

Bezoek aan NIEUW-DELHI JAIPOER OEDAIPOER BOMBAY AURANCABAD ATJANTA 
COCHIN MADRAS MAHABALIPOERAM CALCUTTA KHAJOERAHO AGRA FETEHPOER SIKRI 

Reissom (op bazis van min 12 deelnemers) : 55.430 F. Toeslag éénpersoonskamer : 3.730 F 

Re'sdokumenten : een geldige internationale reispas, bewi js van koepok- en cholera- inent ing en een v izum voor India. 

PROGRAMMA EN DOKUMENTATIE OP VERZOEK 

Inl icht ingen : 2000 ANTWERPEN - ST-JACOBSMARKT 45-47 — TEL. (03) 31.76.80 en in al onze andere kantoren : 
9300 Aalsf, Kerkstraat 12 - Tel. (053)717.27 — 8000 Brugge, Wollestr aat 28 - Tel. (050) 364.43 — 1000 Brussel, Em. Jacqmainlaan 126 -
Tel (02)18.55.55 17 83.61 — 3600 Genk, Stationsstraat 51 Tel. (011)563.10 — 9000 Genf, Kalandenberg 7 . Tel. (099)23.60.21 — 

ZOEKERTIES 

Handelsbediende met enige erva 

r ing en degel i jke kennis Ned.-Frans 

gevraagd door bedr i j f te Di lbeek. 

Enige kennis van Engels en Dui ts 

s t rek t to t aanbevel ing. Schr i jven 

kantoor blad — R 87 

Firma Leuvense omgeving zoekt 

voor verkoopsafdel ing jonge Neder

landstal ige dynamische persoon 

met goede basiskennis van Frans, 

Duits en Engels. Werke l i jke promo

t iekansen. Kontakt v ia senator M. 

van Haegendoren,Guido Gezelle-

laan 63, 3030 Hever lee, t e l . 016 / 

245.45. — R 84 

Gevraagd voor Brussel , ongeveer 

v i j f t ig jar ig chauffeur, twee ta l ig , voor 

l icht werk (VW beste lwagen). Goed 

ver t rouwd met Brusselse agglome

rat ie. Tel. 44.80.63. — R 86 
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HERENT 
WIJ GEDENKEN... 

Meester Artur van Hove, vader 
van Maria, Frans en Ludwig Van 
Damme-Van Hove, kaderleden in 
ons arr. Leuven. We herdachten 
vorige zondag « de basiswerker » 
aan de IJzer. Meester Van Hove 
was zo iemand in onze Herentse ge-
meenscap. Degelijke onderwijzer, 
eterk beproefd in de repressie, ver
loor hij nooit de moed. Na 4 jaar 
gevangenis werd hij handelsreizi
ger in Brussel om nadien zijn on
derwijzersambt te hernemen bij de 
Antwerpse schipperskinderen. Wij 
zijn dankbaar om zijn levensinzet en 
betuigen ons medevoelen aan de 
familie en zijn vriendenkring te 
Mortsel, waar hij een tweede thuis 
vond. 

LEUVEN (Arr.) 
VUJO-WERKING 

Noël Cuypers, Karel Decca, Polly 
Raskin, Luk Wijnhoven hebben sa
men met Janine Craps-Van Welde 
(Dosfeiinstituut) en kamerlid Willy 
Kuijpers de koppen bij mekaar ge
stoken om de kadervorming-jonge
ren op het getouw te zetten. Bin
nenkort meer hierover. 

De grote federalisme-muurkrant 
van de Leuvense Vujo is ook klaar. 
Moet je zien. Om te stelen, voor 
leder plakaktie, voor ieder « kot », 
slechts 1 fr. stuk. Bestellen bij 
Ludwig Van Damme, Van den Tym-
plestr. 18, Leuven, tel. 016/224.80. 
NIEUW LEVEN 

Te Keerbergen en Hever werd 
flink van wal gestoken met een 
kernploeg o.l.v. kant. afgev. Désiré 
Deckers ; Rik Dedeken, kant. afgev. 
voor Leuven-Noord, deed hetzelfde 
voor Linden en Pellenberg. Welkom 
aan alle nieuwe vrienden in onze 
arr. vriendenploeg. 

oost-vlaanderen 

DENDERLEEUW 
11 JULI : VERLOFDAG 

Een week nadat 'n dekreet goed
gekeurd werd door de Nederlandse 
Kultuurraad waarbij 11 juli offici
eel erkend werd als Vlaams natio
nale feestdag, interpelleerde ons 
raadslid Wilfned De Metsenaere de 
burgemeester over deze kwestie. 
Ons raadslid drong er op aan de 
kwestie als agendapunt op de dag
orde van de volgende gemeenteraad 
te plaatsen. Op de raadszitting van 
20 juni dan, werd het toekennen van 
een verlofdag op 11 juli aan gans 
het gemeentepersoneel eenparig 
goedgekeurd. 
VOERREIS 

Onze Voerreis verliep in de beste 
omstandigheden. Goed weer, mooie 
streek, goede vrouwelijke gids en 
sluitende uurregeling. Iedereen was 
uiterst tevreden. Tot de volgende 
reis. 

HEUSDEN-DESTELBERGEN 
VERLOFDAG OP 11 JULI ? 

Volksunie Heusden-Destelbergen 
heeft aan het schepenkollege van 
beide gemeenten een schrijven ge
richt, met het verzoek een dag 
verlof toe te kennen aan het ge
meentepersoneel op 11 juli, ter 
gelegenheid van Vlaanderens hoog
dag, die onlangs door de Neder
landse Kultuurraad erkend werd. Te 
Heusden heeft de Volksunie dit 
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punt op de agenda gebracht van de 
steeds uitblijvende gemeenteraads
zitting. 
EINDE SEIZOEN VERGADERING 

Vorige week had de laatste be
stuursvergadering plaats. Bestuurs
lid Roland Kerckaert uit Destelber-
gen werd als tweede afgevaardigde 
aangeduid voor de arr. raad, daar 
onze afdeling reeds meer dan 125 
leden telt. 

Wij wensen iedereen een prettige 
vakantie. 
OPROEP TOT STEUN 

Ons tijdscrift « Horen, Zien en 
Spreken » dat op 5.000 ex. ver
schijnt in alle brievenbussen te 
Heusden en Destelbergen vraagt 
van ons een ernorme financiële in
spanning. Geef onze afdeling een 
stukje van uw welvaart. Doe een 
overschrijving of storting op PR 
1526 van Kredietbank Heusden voor 
rek. nr. 447-2583161-73 van VU-Heus-
den, of stuur enkele briefjes van 
20 fr. onder gesloten omslag naar 
onze penningmeester mevr. Lataer-
Delnoy, Hooistr. 1, Heusden. Er zijn 
ook steunkaarten te verkrijgen bij 
al onze bestuursleden. Wij reke
nen op U, en danken U bij voor
baat. 

wesNvlaanderen 

ICHTEGEM 
LEEUWEVLAG 

Eens te meer heeft het CVP-ge-
meentebestuur zich op zijn smalst 
getoond ; het weigerde met de 
IJzerbedevaart andermaal de Leeu-
wevlag uit te hangen. Zijn onze 
Vlaamse gesneuvelden die hulde 
niet waard ? Wanneer zal de oppo
sitie hierover interpelleren ? 

Goeie vakantie aan alle leden en 
lezers. 

lEPER-POPERINGE-WERVIK 
IN MEMORIAM 

Door een tragisch ongeval verlo
ren wij onze aktieve vriendin Mar-
tine Warlop en haar zuster Katrien 
uit Poperinge. Langs deze weg bie
den wij aan de zwaarbeproefde fa
milieleden onze innige deelneming 
aan. 
GELUKWENSEN 

Aan Rita Boutterie en Dirk De-
grendel, Kathleen Bevernage en 
Bernard Clayes, die van de vakantie 
gebruik maakten om in het alom-
bekende bootje te stappen. 
VAKANTIETRIP 

Maandag 16 juli gaat Vujo-leper 
naar het Zwin met de wagens. Be
langstellenden verzamelen te 9 u. 
stipt aan de « Rembrandt » (hoek 
Menenpoort) te leper. Wie over 
een wagen beschikt kan zich steeds 
als chauffeur aanmelden in ons lo
kaal « Rembrandt ». Er zal een 
kleine bijdrage in de kosten ge
vraagd worden. 

IZEGEM 
VAKANTI EWENSEN 

Het bestuur wenst u allen een 
bijzondere prettige vakantie. Ook 
het bestuur zelf wensen we een 
goed verlof toe. 

KLEMSKERKEVLISSEGEM 
TENTOONSTELLING 

Ook aan lezers van buiten 0-V-D 
vragen wij een bezoek te brengen 
aan de prachtige werken van onze 
vriend Piet Vandenbuys in galerij 
Malegrijs, Koningsweg, De Haan. 

KOKSIJDE 
HUWELIJK 

Voor kort trad ons destijds be
stuurslid en huidig lid, zoon van 
ons KOO-lid Albert Hillem, nl. Luc 
Hillem in het huwelijk met Roza 
Vanhee uit Zwevegem. Onze harte
lijke gelukwensen. 

OOSTENDE-VEURNE-DIKSMUIDE 
(Arr.) 
GOEIE VAKANTIE 

Alle bestuurs-, kader- en andere 
leden en lezers wensen we een 
zeer goeie vakantie, met de wensen 
van afdeling Koksijde elders. 
DE WEST 

Niemand van ons zal wel volle 
zes weken met vakantie zijn : ver
geet ook niet tijdens deze zomer
dagen uw vrienden, kennissen of 
familie aan te spreken voor De 
West, neutraal ziekenfonds dat we 
steunen. Na gewonnen abonnemen
ten- en ledenslagen moeten we ook 
dié slag winnen ! 
NACHTVERBLIJF VOOR 
VU-KONGRESSISTEN 

Van nu af aan roepen wij alle 
lezers en leden op om voor kon-
gressisten die van ver moeten ko
men een kosteloos nachtverblijf te 
willen zorgen (voor alleenstaanden 
of voor echtparen). Men kan de be
schikbare plaatsen steeds meede
len aan de afdelingsbesturen of ook 
aan het arr. sekr., Narcissenlaan 4, 
Oostende. Kongres gaat door op 24 
en 25 november a.s. 

OOSTENDE-STAD 
GEBOORTE 

Op 24 juni werd het gezin van 
Jan Boterman en Trees Verulst ver
groot met de jonge Kim. Hartelijke 
gelukwensen. 

OOSTENDE-MARIAKERKE 
WEER THUIS 

Godelieve Depoorter is na een 
weldoende kuur uit Roemenië weer 
goed thuis gekomen en aan de slag 
getrokken. Ook Jaak Vandemeule-
broucke is thuis aan het herstellen 
van een ernstig auto-ongeval : 
vlugge beterschap toegewenst. 

OOSTENDE-STENE 
11 JULI 

Vorige zondag vond in het his
torisch St-Annakerkje een plechtige 
eucharistieviering plaats voor Vlaan
deren. Onder de aanwezigen ka
merlid Vansteenkiste en fraktielei-
der Nagels en meerdere leden. Tref
fende woorden van de vriendelijke 
pastoor, een gelegenheidspreek van 
pater Vantendeloo en Vlaamse zan
gen maakten het geheel tot een 
zeer stemmige ceremonie. 

POPERINGE 
WANCKERTJE 

Op 23 juni II. werd de vriend Ge
rard Dewancker ter aarde besteld. 
•• Wanckertje » verbleef reeds vele 
jaren in het ziekenhuis waar hij 
ondanks zijn gebrekkelijkheid de 
anderen moed en levenslust gaf. 
Trouw lid en abonnee op « Wij » 
stak hij zijn overtuiging niet onder 
stoelen noch banken. We zullen 
« Wanckertje » steeds met ere en 
blijmoedigheid gedenken. 
IN MEMORIAM 
MARTINE EN KATRIEN WARLOP 

Donderdag 5 juli kwamen de ge
zusters Martine en Katrien Warlop 
door een vreselijk verkeersongeval 
om het leven te Ardooie. De zon
dag voordien waren ze nog naar de 
IJzerbedevaart geweest. Martine 
was vol dinamisme en vuur voor 
de Vlaamse beweging, waarin ze 
zeer aktief was. Ze laat dan ook een 
grote leemte na. Aan de achtbare 
ouders en familie bieden de VU-
jongeren hun oprechte gevoelens 
van medeleven aan in de diepe 

VEURNE 
DIENSTBETOON ü, BRUYNOGHE 

Elke woensdag van 10 u. 30 tot 
11 u. 30 in café Flandria, Grote 
Markt te Veurne en elke eerste a-
terdag van 9 tot 10 u. in restau
rant Belfort, Grote Markt, Veurne. 

Brouwerij 
MOORTGAT 

BREENDONK 

te l . ( 0 3 ) 8 6 . 7 1 . 2 1 

voor A L U w b ie ren 
en L imonades 

• 
Bijhuizen : Cogels Osylei 73 

2600 Berchem-Antwerpen 
TeL (03)36.10.11 
Deheegher Jan 

Ledeganckstraat 19 
Gent 

Tel. (09)22.45.62 

WALTER ROLAND 
Gediplomeerd opticien, erkend door 

alle ziekenfondsen ~ 

KERKSTRAAT 58, ANTWERPEN 

(Let op het huisnummer!) 
Telefoon 35 86 (2 

ALLE GLAZEN 
ALLE MONTUREN 

Voor leun van dit blad 120 */• kortins 

(£/ 
Vlamingen, 

vraag GRATIS ADVIES 
' * 1 * 1 voor uw hypotheek

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

aan de 
HYPOTHEEKMAATSCHAPPIJ 

UNITAS n.v. 
Kortrijkse Steenweg 304 

9000 GENT - Tel. 09/22.88.33 
van 9 tot 18 o. ('s zat. geslot.) 

Agenten en makelaars 
neem kontakt met ons I 

arr. kortrijk 
KORTRIJK : elke maandag, 17 u. 30 tot 19 u., 1302, A. Reynaertstr. 9, te l 

11600. 
WEVELGEM : elke maandag, 20 tot 22 u., Vredestr. 10, tel. 44332. 
INGOOIGEM : zaterdag 14 juli, 16 tot 17 u., zaal Streuvels, St. Antonius-

str., tel. 77467. 
GULLEGEM : zaterdag 14 juli, 18 tot 19 u., café Stadium, Wevelgemstr, 

tel. 41678. 
VICHTE : zaterdag 28 juli, 16 tot 1 u., Harelbekestr. 35, tel. 77376. 
HARELBEKc-Stasegem : 17 u. 30 tot 18 u. 30, caft De Zwaan, Pleats, tel. 

21150. 

S T A D A A L S T 

Openverklaring van volgende vacante betrekkingen bij het 
stadsbestuur : 
1. 10 betrekingen van half geschoold arbeider. 
2. 6 betrekkingen van geschoold arbeider B. 
3. 4 betrekkingen van geschoold arbeider A. 
De kandidaturen voor deelname aan het examen worden inge
wacht tot uiterlijk 31 augustus 1973; ze moeten bij ter post aan
getekend schrijven gericht worden aan het College van Burge
meester en Schepenen, stadhuis 9.300 • Aalst. 

VOORWAARDEN : de kandidaten moeten : 
1. Op 1.1.73 minimum 18 en maximum 30 jaar oud zijn. 

(40 jaar voor de gerechtigden op prioriteit). 
2. voor de drie kategorien : slagen in een bekwaamheidsproef, 

waarvan het programma zal vastgesteld worden door het Col
lege van Burgemeester en Schepenen. 

3. VOOR GESCHOOLD ARBEIDER A en B : Houder zijn van 'een 
diploma of brevet : 3) van een lagere secundaire technische 
of beroepsschool; b) ofwel van een lagere secundaire tech
nische of beroepsleergang. 

De voorwaarden kunnen op mondelinge, telefonische of schrifte
lijke aanvraag bekomen worden ten stadhuize, personeelsdienst. 

dosfelaktiyiteiten 

weekeindreis 
« KENNISMAKING MET FRANS-VLAANDEREN » 

— vrijdag 17 augustus 
18 uur : Aankomst te leper 
18.30 uur : Inleiding ; « Frans-Vlaanderen en de Vlamingen ». 
Erik Van de Walle. Vragen en diskussie. 
19.30 uur : Avondmaal. Vrije t i jd. 

— zaterdag 18 augustus 
8 uur : Ontbijt 
8.30 uur : Vertrek per bus naar Rekkem. Diaioogcentrum 
« Ons Erfdeel ». 
Kennismaldng met het Centrum en met Stichting « Ons Erf
deel *. Jozef Deleu, direkteur. 
9.30 uur : Aspekten van Frans-Vlaanderen. 
Inleiding : Ruimtelijke ordening voor een regio en een regio
nale hoofdstad. Pierre Martin, direkteur GDEIN (RIjsel). 
Vragen en diskussie. 
Inleiding : Politieke verhoudingen in Frans-Vlaanderen. 
Erik Van de Walle. Vragen en diskussie. 
Inleiding : De betrekkingen tussen Frans-Vlaanderen en de 
overige Nederlanden in de toekomst. 
André Demedts. Vragen en diskussie. 
12 uur : Middagmaal en pauze in het Dialoogcentrum • Ons 
Erfdeel •. 
13 uur : Vertrek naar Rijsel. 
Kennismaking met de nieuwe stad (Villeneuve-d'Ascq). 
Vrije tijd in de stad. 
18.45 uur : Vertrek naar leper, via Armentiers en Pioegsteert 
19.30 uur : Avondmaal te leper. 
20.30 uur : Diavoorstelling over de Frans-Vlaamse Westhoek. 
Cyriel Moeyaert. 
21 uur : Vrije t i jd. 

— zondag 19 augustus 
8.30 uur : Ontbijt 
9.15 uur : Vertrek per bus naar de Frans-Vlaamse Westhoek. 
Toeristische kennismaking met Kassei. 
11 uur : Aankomst te Noordpene. 
Voettocht van 5 km. door het Frans-Vlaamse landschap tus
sen Kassei en Waten. 
12 uur : Kennismaking. Centre d'animation interregional. 
Het CAIR is een eerste poging tot streekanimatie. 
Middagmaal op « Blauwvoethoeve ». 
13.15 uur : Toeristische verkenning : Rubroek, Bollezele, 
Waten, Tournehem, Acquin, Sint-Omaars, Hazebroek, Belle. 
17.30 uur : Aankomst te leper. 
Einde kennismaking met Frans-Vlaanderen. 

praktische schikkingen kursusleiding 
Walter AUGUSTIJNEN, direkteur Dosfelinstituut. 
Erik VAN DE WALLE, medewerker « Ons Erfdeel ». Dit week
end gaat door in het Lyceum Onze-Lieve-Vrouw-ter-Nieuwe-
Plant, Maloulaan 2, 8900 leper. 
De deelnemers ontvangen bij hun aankomst een uitvoerige 
dokumentatiemap. 

deelname in de kosten : 675 fr. 
(overnachtingen, 2 ontbijten, 2 warme avondmalen, (vrijdag
en zaterdagavond), 2 lunchpakketten, de dokumentatiemap, de 
uitstappen). 
Hierin zijn niet begrepen : het gebruik van koffie of andere 
drank bij het lunchpakket. 
Toiletgerief en 1 deken meebrengen. 

inschrijving 
door overschrijving van een voorschot van 500 fr. 
op postrekening nr. 224.43 van Kredietbank 1000 Brussel voor 
rekening nr. 430-0835551-71 van het Dosfelinstituut te 1000 
Brussel met vermelding van reis Frans-Vlaanderen. 
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SOCIAAL DIENSTBETOON 
arr. antwerpen 
ANTWERPEN : 
Maandag 16 ju l i : volksvert . A. De Beul. 
Maandag 23 jul i : volksvert . R. Mat theyssens. 
Lok. : VU-sekretariaat, Wetst r . 12, Antwerpen, te l . 36.84.65. van 16 to t 20 u 

WIJNEGEM : 
Maandag 16 jul i : sen. H. De Bruyne. 
Lok. : •< Vleminckhof », Marktplein 8, tel. 53.89.26, van 19 tot 20 u. 

KONTICH • 
Woensdag 25 jul i : volksvert . R. Mattheyssens. 
Lok. : «Alcazar», Mechelsestwg 22, te l . 37.13.32, van 19 to t 20 u. 

MERKSEM : 
Donderdag 19 jul i : volksvert . dr. H. Goemans. 
Lok. : «Tijl». Bredabaan 298, te l . 45.89.76, van 20 u. 30 to t 21 u. 30. 

N.B. : Van» ' 26 jul i to t en met 2 september zi jn er geen dienstbetoon-zit-
dagei i wegens de vakantie-periode. Voor dr ingende geval len kunt u moge
l i jk te lefoni ic" . kontakt nemen, o fwel met volksvert . A. De Beul, t e l . 
27 5 44 volksvert . R. Mattheyssens, te l . 55.34.99 .volksvert. dr. H. Goe
mans, te l . 39.02.30, sen. H. De Bruyne, te l . 19.25.78, of schr i f te l i jk vraag 
r ichten aan het adrse : VU-stadssekretariaat, Wets t r . 12, te Antwerpen 
(2000). 

Hef LIMBURGS 
UNIVERSITAIR CENTRUM 

wenst 
in het kader van het departement « MENS- en MAATSCHAPPIJ
WETENSCHAPPEN » de vacature te stellen van : 
1. een deelti jdse functie b i j het onderwi jzend personeel voor de 
verzorging van een leeropdracht « WIJSBEGEERTE », ingericht in 
de kandidaatsopleiding wetenschappen 
Deze leeropdracht is te situeren in de basisconceptie van het 
L.U.C, als open instel l ing, met voorrang voor de wetenschappe
li jke ethiek in een geest van positieve waarder ing van de onder
scheidene levensbeschouwingen en van een maatschappeli jke 
betrokkenheid. 
2. een funct ie bi j het wetenschappeli jk personeel, belast met on 
derwijsbegeleidingsfaken in het kader van de leeropdracht 
« MENS EN MAATSCHAPPIJ » en « WETENSCHAP EN MAAT
SCHAPPIJ » ingericht in de kandidaatsprogramma's wetenschap
pen en geneeskunde, een universitair e inddiploma in de Wi js
begeerte, Moraalwetenschappen of Sociologie strekt tot aanbe
vel ing. 
De kandidaatsstell ing dient te gebeuren via formul ieren welke 
alleen op schrifteli |ke aanvraag kunnen bekomen worden op het 
Rectoraat van het Limburgs Universitair Centrum, Dr. Wi l lems-
straat 23, 3500 HASSELT, en welke, ingevuld, ui ter l i jk op 31 ju l i 
1973 op di t adres moeten toekomen. 

Het Limburgs Universi tair Centrum wenst in het raam van het 
onderwi jspakket « Mens en Maatschappi j » over te gaan to t de 
aanwerving van een l id van het onderwi jzend personeel , ge
vormd in de Medische Sociologie. 

Dit staf l id zal belast worden met de verzorging van de leergang 
Medische Sociologie, ingericht in het kader van het onderwi js 
« Mens en Maatschappj » voorzien in de kandidaatsopleiding 
Geneeskunde. 
De kandidaatstel l ing dient te gebeuren via formul ieren welke 
alleen op schr i f te l i jke aanvraag kunnen bekomen worden op het 
Rectoraat van het imburgs Universi tair Centrum, Dr. Wil lems
straat 23, 3500 Hasselt, en welke, b i jgewerkt , u i ter l i jk op 20 
juli op di t adres moeten aankomen. 

(Adver tent ie) 

OPROEP : 

JONGENS EN MEISJES U I T GANS L I M B U R G 
GEVRAAGD VOOR V A K A N T I E|OB. 

Z . W . Spoorwegstr. 72 - 3500 Hasselt (Runkst) 

GEMEENTE ZELLIK 
BETREKKING VAN POLITIEAGENT 

Werv ing, op proef, van twee pol i t ieagenten 
Aanvragen aangetekend te zenden aan het Kollege van Burge 
meester en Schepenen ui t ter l i jk op 1 augustus 1973, met bi j
voeging van volgende stukken : 
a) ui t t reksel uit geboorteakte (op zegel) 
b) getuigschr i f t van goed gedrag en zeden en burgert rouw 

(opfinbaar bestuur - op zegel) 
c) bewi js van nat ional i tei t (op zegel) 
d) mi l i t iegetuigschr i f t (model 33) 
e) een voor eensluidend verklaard afschr i f t van de 

studiegetuigschr i f ten 
f ) desgevallend • de off ic iële bewi jsstukken van voorkeurrecht 
g) afschr i f t van r i jbewi js 
Door het stel len van hun kandidatuur gaan de kandidaten de 
verbintenis aan, in geval van benoeming, de l ichameli jke oefe
ningen te volgen die aan de leden van het pol i t iekorps zouden 
kunnen voorgeschreven worden. 

Zellik, 28 juni 1973. 
Op bevel : 
De Gemeentesekretar is, De Burgemeester, 
( ge t ) Jos Verl inden (get.). Fr. De Nil 

limburg 

BERICHT 

Alle mededeiingen van 

het arr. Tongeren-Maas

eik voor deze bladzijde 

dienen bij de heer J. in

dekeu terecht komen, 

uiterlijk 's maandags. Dit 

geldt voor de maanden 

juli en augustus. 

SOC. DIENSTBETOON 
VOLKSVERT. E. RASKIN 

In de loop van de maand jul i 
zullen (wegens vakant ieredenen) 
geen zitdagen plaatsvinden. 

ALDE BIEZEN 

Op 8 maart 1971 kraaide de rode 
haan over Alde-Biezen. Het kasteel 
brandde omzeggens geheel u i t . 

Daarop schoot de slome over
heid wakker. Op 6 jul i 1971 werd 
het domein (5 ha.) aangekocht door 
de staat voor 17 mi l joen. Wat later 
volgde de aankoop van het park 
en de omliggende terre inen (47 ha) 
voor 20 mi l joen door de provincie. 

Op 25 oktober 1971 verscheen 
een KB to t opr icht ing van : • Kas
teel Aide-Biezen, internationaal 
vormingscent rum », met een vaag 
geformuleerde opdracht op het 
vlak van : sport, kuituur, media en 
geweste l i jke kul turele akt iv i te i ten. 

Een bestuurskommissie en een 
werkgroep Alde-Biezen werden in
geste ld. 

Op een par lementaire vraag van 
volksvertegenwoordiger F^askin ant
woordde de minister van Openba
re Werken op 7 jul i 1972 dat er 
nog niet aangevangen was met de 
eigenl i jke restaurat ie. De kosten 
van de opru imingswerken bedroe
gen op dat ogenblik 8.986 747 f r . 
Dert ien personeelsleden waren 
reeds aangeworven, waarvan negen 
bewakers 

Intussen kwam er kr i t iek op de 
wi jze waarop de restaurat ie werd 
aangevat ; vensters waar er nooi t 
vensters hadden gestaan, « voor
lopige » deuren van 25.000 f r het 
stuk ; en daarenboven het totaal 
ontbreken van een algemeen res
taurat ieplan 

WIJ EISEN : 

• een restaurat iebeleid in handen 

van deskundigen, in funkt ie van de 

kunsthistor ische waarde die Alde-

Biezen ver tegenwoordigt . 

HASSELT 

in memoriam jef deumens 
Met diepe droefheid vernamen we het over l i jden van Jef Deu

mens op 1 jul i te An twerpen , in de leef t i jd van 83 jaar. Jongeren, 
die hem vroeger nooit kenden, denken ont roerd terug aan zi jn 
diep-bewogen toespraak bi j geiegenehid van de Theo Brouns-
herdenking te Hasselt op 3 oktober 1971. De ouderen zul len 
nooit vergeten wat Jef Deumens geweest is, nog minder wat h i j 
gedaan heeft . A ls Vlaams oudstr i jder 14-18 heeft h i j de hele 
tragedie van onze IJzersoldaten meegemaakt en meebeleefd . 
Als jong onderwi jzer aarzelde hi j n iet om zi jn ta lenten ten dien
ste te stel len van de Frontpart i j eerst , van het Vlaams Nationaal 
Verbond daarna. Jef Deumens was volksver tegenwoordiger in 
1936 ; in 1939 werd hi j senator. Zi jn groots te verdienste zal ook 
door het of f ic ië le Hasselt ooit erkend worden : als burgemeester 
t i jdens de jongste oorlog was hi j een man op w ie nooit vergeefs 
beroep gedaan werd door mensen in nood. Ontelbaar zi jn diege
nen, die door hem en door zi jn echtgenote geholpen werden, on
verschi l l ig tot welke part i j zi j behoorden. Niet tegenstaande d i t 
ook door de kr i jgsraad erkend werd , kreeg Jef Deumens in sep
tember 1945 levenslang en moest h i j , wiens hele bezit wegge
schonken was, aan de Belgische staat dr ie mi l joen « schadever
goeding n betalen. 

Onze oprechte deelneming. 

• een vlugge besl issing aangaan

de de werkel i jke bestemming van 

het projekt , niet op prest ige ge

r icht , maar op de werke l i j ke no

den van de toekomst ige gebruikers 

dus ook van de plaatsel i jke bevol

king. 

• stopzett ing van het Belgisch 

maneuvreren met kommiss ies , 

vzw's en kredieten rond het pro jekt 

Alde-Biezen. 

• een vol ledige depol i t iser ing en 

vereenv«»jjdiging van het beheer 

van het vormingscent rum, voorzien 

van de nodige inspraakmogel i jkhe

den. 

• een degel i jke in format ie aan het 

publiek van de opeenvolgende sta

dia van restaurat ie ; bij voorbeeld 

via rondleidingen, permanente ten

toonste l l ing . . . enz. 

VAL-MEER 

IJZERBEDEVAART 

De deelneming van onze gemeen
te was dit jaar een waar sukses : 
een bomvol le bus met 45 personen. 
Ondanks het fe i t dat minstens 60% 
der aanwezigen niet to t de Volks
unie behoren heerste er t i jdens de 
heen en terugreis een sfeer van 
vr iendschap en tevredenheid. 

BRUSTEM 

OVERLIJDEN 

In de leef t i jd van 68 jaar over
leed onze goede vr iend René B e ^ 
rens, méér dan t ien jaar lang trouv» 
lid van de Volksunie. Op donderdag 
5 ju l i hebben w i j hem begeleid 
naar zi jn laatste rustplaats. VU-St.-
Truiden betu igt hierbi j haar oprech
te deelneming aan mevr. Beiren»-
Verdonck en fami l ie . 

GENK 

GULDENSPORENHERDENKING 

Op in i t ia t ief van Were-Di-Genk 
werd in zaal Rembrandt de jaarl i jk
se sporenherdenking een dag van 
bezinning rond het tema : Heel-Na-
derlands plaats in Europa. Sprekers 
waren arr. voorz. Rik Vandekerck-
ove en alg. Were Di-voorz. Karel 
Di l len. Naast de s impat ieke groeten 
die gebracht werden ui t Noord-Ne
derland en ui t Baskenland, was er 
ook nog het optreden van Louis 
Verbeeck. 

TONGEREN-MAASEIK (A r r ) 

ARR.SEKRETARIAAT 

Voor te le fon isch kontakt gel ievo 
men ' Ich te wenden to t arr. pen-
n ingm. P. Raskin, t e l . 011/19Ö19 of 
vo lksver t . E. Raskin, t e l . 011/19454. 

Met deze vakant iefoto als groet wenst de redaktie een verdiende rust aan al diegenen die t rouw elke week 

de teksten voor deze « Bewegingswi jzer • Instuurden. Tot over enkele weken, met n ieuwe en f r isse werkkracht . 
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AANBEVOLEN 
HUIZEN 
Aanbouwkeukens 

HELEMAAL naar maat. 
Apart en per klant gemaakt. 

Niet duurder dan seriefabricatie, 
en zelfs beter ! 

Prijsbestek en studie zijn gratis. 

K e u k e n b e d r i j f R. R O S S E Y 
Kokstraat 53 - 8450 Nieuwpoort 

Tel. (058) 235.81 

Bezoek CAFE - RESTAURANT 

LINDENHOVE 
Uitbaters : 

Walter De Bisschop - Rita Lauwereys 
Koud en warm buffet 

Gezellige Vlaamse sfeer 
wekelijkse rustdag • woensdag 

Bellestraat 49 - HEKELGEM 
Tel. (053)687.40 

K w e k e r i j e n - T u i n a a n l e g 

J.V.H. 
Dendermondse steenweg 120 

9208 Schellebelle - Tel. 09/79.31.70 
Geselekteerde planten voor 

partikuliere verkoop. 
— OPEN 's ZATERDAGS — 
Kleurenkataloog op aanvraag 

MILADY Couture 
Lippenslaan 191 

8300 KNOKKE-HEIST 1 

VOOR HET BETERE WERK 
Houtwerken |. VERHULST 

Kasteeldreef 174 - 2750 Beveren-W 
Tel (03)75.97.00 

DRANKHUIS BEIAARD 
VLAAMSE GEZELLIGHEID 

Trefpunt van alle Vlamingen 
— Stemmige muziek — 

Mevrouw LAURENT - DELEU 
Kortrijk^estraat 3 - MENEN 

HUIS MEYNTjENS OKTAAF 
Dorpsfraat 47 - TEL. 52.89.38 

BURCHT 
Kruibeekse sfwg 32 - TEl. 52.74.72 
Vloerbekledingen, tapijten, papier, 

folderdeuren, louverdrape, 
luxaflex, schilderwerken. 

VU-leden en « Wij >-lezers 1 0 % 
vermindering. 

Pi mm 
KOELTOGEM 
KOELKAMERS 

Blijft gij doof, 
Vlaming ! 

Waarom 
uw 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. 
Til bezt - spoorweg - terub. 
Ook 140 fr. min 1 0 % of 2 0 % 

KOFFIE HAWAÏ 
1720 Groot-Bijgaarden 

Te!. (02)65.81.41 

AL • AL AANBOUW
KEUKENS UIT CLASAL 

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 09/25.50.85 

STANDING 
2 X kopen 1 x betalen 

(5.000 in stock) 
Voorbeeld : kostuum kopen, 

EEN GRATIS 
Dendermondse steenweg 276 

AALST 

PAPYRUS 
Boek-, papier- en 
fonoplatenhandel 

Zaakvoerder FONS LABEAU 
de Ribaucourtstraat 7 

St.-Jans-Molenbeek - Brussel 1080 
Tel. (02)28.87.09 

Leder- en kunstlederwaren 
Klein- en Grootliandel 

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

Toekomsistr. 21 . 1800 VILVOORDE 
Eksklusieve modellen VU 1 0 % 

BOUWBEDRIJF 
LUC ILEGEMS pvba 

Wouter Haecklaan 4 DEURNE 
Tel. 21.27.59 - 21.27.75 

CIEPVRIESTUNNELS 
KAMIONKOELINQ 
WlNKaJNfUCHTiNeEN 

c .aVOOR SUPERMARKTEM, INDUSTRIE EN VOEDINGSNIJVERHEID 

ETN JEÜRISSEN PVBA DeWinters t raat24 
-Borgerhout/Antwerpen Tel.: (03) 36.11.35-36.59.31 

DIRK MARTENS 
NINOVE 

Beverstraat 24-26 
Tel. (054) 331 05 

AALST 
P.V.B.A 

Lange Zoutsfr. 30, 29-33 36-38 
rel. (053) 240.60 

* 

KINDERARTIKELEN , plooi- en wandelwagens - bedjes en wiegen 
stoelen en looprekken - schommels - kamerversleringen - was

tafels en waskussens • kinderkleding 

SPORTARTIKELEN . allerlei - turnkledij rulterultrustingen - plng-
pongtafels - badkleding en alle toebehoorten rol- en Ijsschaat

sen - kampingartlkelen turngerei 

SPEELGOED . uitgebreide keus in merkartikelen autobanen -
elekr. treinen der beste merken auto's - go-carts - traktoren -
poppen - poppenwagens en -wiegjes . burelen - lessenaars -
borden • fietsjes - alle gezelschapsspelen alle soorten meka-
nieken - schooltassen . borden tuinmeubelen tuinschommeli. 

— ZEER VOORDELIGE PRIJZEN — 

DEPREZ P.V.B.A. 
Vismijn 104 - Oostende 

ZEEVISGROOTHANDEL 
Prijslijst op aanvraag 

« PERZEN » 
UITSLUITEND OOSTERSE TAPIJTEN 

25A, Leopoldstraat Antwerpen 
Tel (03)33 92 65 

VLAAMSE TOERIST bezoek ook een» 

DE VOERSTREEK 
Rust in uniek landschap 

Inlicht. : V V V DE VOERSTREEK 
Kerkstraat 53 - Moelingen 

MACONFECT - KLEDING 
Oppersfraat 37 — LIEOEKERKE 

Tel . (053)66219 
MAATWERK en zeer grote keus 
kleding . KLAAR O M DRAGEN » 

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

Andere merken grootste korting 
T.V. VANAF 9.000 F 

F I T O 

Kollegestraat 79-81 
2440 GEEL Tel. 014/59369 

ZAKENKANTOOR 

DE REUSE E.F. 
Bredeweg 55 - 1780 Teralfene 

Tel. (053)66.235 

KUNSTGEBITTEN-
HERSTELLINGEN 

TANDTECHNISCH LABORATORIUM 
Chazallaan 83 - 1030 Schaarbeek 

Tel. 34.06.43. of na 18 u. 25.46.42 

T e c h n i s c h I n s t i t u u t 

« LOUISE-MARIE » 
— KINDERVERZORGSTERS 
— VERPLEEGASPIRANTEN 
— SANITAIRE HELPSTERS 

2 of 3 laar studie - van 15 laar af 

LANGE LOZANASTRAAT 244, 
ANTWERPEN - TELEFOON : 28.72.34 

Inlichtingen : alle dagen 
's Zaterdags op afspraak 

O O S T D U I N K E R K E a a n z e e 

verkoop 
VILLAS - APPARTEMENTEN 

BOUWGROt>IDEN 
promotor 

VILLA - LANDHUIZEN 
sleutel op de deur 

verhuring 
BEMEUBELDE VILLAS 

APPARTEMENTEN - STUDIES 

WEST-LITTORAL 
Leopold II laan 212, 
8458 Oostduinkerke 

Tel. (058)526.29 

zoekertjes 

Bar-restaurant De Taveerne, Kaas
markt 157 te Wemmei vraaqt kei 
ner of dienster, vijfdagenweek 
(zondag en maandag vrijaf) werk
uren van 16 u. tot sluiting Zeer 
hoge verdiensten. R 48 
Poetsvrouw drie uren per dag voor 
inlichtingen : tel . 788318 na 18 u 
^ R 49 

Dame met grote handelservaring, 
tweetalig, begrip van Engels, zoekt 
te Brussel gerance — met of zon
der personeel — in de branches 
textiel, gereed om dragen, daim-
artikeien, geschenkenartikelen of 
schoonheidsmiddeien (waarin ze 
lange ervaring heeft en goede refe
renties). Vast loon en kommissie 
gevraagd Adres bureel blad R 77 

lMedewerk(st)er gevraagd voor tuin
aanleg en tuinonderhoud. Schrijven 
naar Leo Quintelier, Goudkasteel-
laan 16, Huizingen. — R 83 

« Wij - lezers die met vakantie 
naar het buitenland en een zlcht> 
kaartje teveel hebben mogen dif 
altijd sturen naar onze medewe»<j 
ker Gust Geens, A Rodenbachlaari 
9 B-2920 Kapelle-op-den-Bos Hij bêé 
taalt hen hiervoor bij gelegenheid 
een stevige pint R 69 

—_ ^ 
Fotoamateur zoekt fotoamateur. FV 
Poelman, D 6 Frankfurt/Main 6(^ 
Seckbacher Landstrasse 41 . Duitse 
Bondsrepubliek. R 80 

— « 
1) Gediplomeerde A2 hotelbedriflf 
zoekt passend werk (kelner e.d.V 
2) Wegens uitbreiding van b e d r i j 
binnénhuisinrichting worden mei> 
belmakers gezocht. 
Schrijven of telefoneren : W. Jo> 
rissen, Louisastraat 31, Mechelen» 
tel. 015-435.96. — R 8^ 

Betrekking gezocht voor administr» 
tief bediende - 41 jaar - volledigo 
humaniora. Zich wenden Oswald 
Van Ooteghem - Rode Kruisstraat^ 
7, Gentbrugge - tel. 09/52.72 87. 

— R 83 

»% 
ONZE SCHOOL .' 

E R A S M U S 
NATUURLIJK ! 
P l u r a l i s t i s c h , v o l k s n a t i o n a a l 
o n d e r w i j s ! 

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

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

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

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

Dir-gen Dries Bogaert k e n d ) 

Lange Ridderstraat 36 - 2800 MECHELEN 
Bondgenotenlaan 84 - 3000 LEUVEN 
Priester Daensplein 2 - 9300 AALST 
Gulden Vlieslaan 26 - 8000 BRUGGE 
Thonissenlaan 23 - 5800 HASSELT 
Sint Jorisstraat 33 - 8500 KORTRIJK 

Begijnenvest 99 - ANTWERPEN 

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

Tel. (03)33.60.58 en 30.01.80 

VLAAMSE KULTUREIE INSTELLING TE BRUSSEL 

vraagt : 

NEDERLANDSTALIGE STENO-DACTYLO 

welke bereid is ook algemeen kantoorwerk te doen. 

SOLLICITATIES MET OPGAVE V A N CURR. VITAE 
ADRES BUREEL BLAD REF. NR. W.A.1 

rNSTITUUT P. VERMEIR 
AALST : Dirk Martensstraat 48 
KORTRIJK : Gentse Steenweg 37 
D E N D E R M O N D E : De Bruynlaan 1-3 
ROESELARE : H . Consciencelaan 4 6 

tel. (053)205.16 
tel. (056)120.61 
teL (052)215.14 
teL (051)237.20 

BESTUURSSEKRETARIAAT 
BOEKHOUDEN 
INTERNATIONALE 
HANDELSBRIEFWISSELINC 

GEEN ALGEMENE VAKKEN 
GEEN AANVANGSDIPLOMA 

KINDERBIJSLAG 
PLAATSINGSDIENST 

het olgemeen bouwbedrijf 
mensen waarop je kan B O U W E N 

Antwerpen Gent Leuven Genk 
Meir 18 Onderhergen 43 Brusselsesfr, 33 Winterslagstr. 22 
03/31*78»20 09/25.19.23 016/337.3S OU/544.42 

6oo ariiEiöersf.** lOOl mogeliifefjeöen 

BON 
M a a m ^ „«••-»-»——«-»«»--.— 

Adres : ,„ 
Tel : . 
13 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 gemnenten : ., 

• houd mij ter beschikking van uw afgevaardigde 
• zal een bezoek brengen aan uw informatie

centrum te...™-—„-.—««.—op „ te u. 
Handtekening 
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TOERLANTIJNTJES 
Ei zo na won Briek Schotte een rit in de ronde van Franl<rijlc. Fred Debruy-
ne moest helaas melden : Schotte rijdt met een leeglopende tube. Waar

schijnlijk is het daaraan te wijten dat Briek uiteindelijk niet won. 

• 
Voor de allerechtsten onder onze lezers — wij beginnen onze lezers zo een 
beetje te kennen — moeten wij hierbij opmerken dat Briek Schotte koe-
reur was in de eerste tijden van de kristelijke beschaving, en sedert de 
tijd der wereldoorlogen of daaromtrent sportdirekteur. Per auto. En dat 

Fred pleegt te zeggen : ge moet het maar kunnen. 

In de rondekaravaan rijdt ook een staminee mee, met bier van een grote 
Leuvense brouwerij waarvan wij de naam niet mogen zeggen, ledere dag 
verschijnen in de krant foto's van renners die aan die staminee hun dorst 
komen lessen met een lekkere stella. Zo lazen wij dat twee koereurs zich 
vóór de start kwamen verfrissen. En wij die dachten dat koereurs geen 
bier drinken en zeker niet om 8 uur 's morgens. Hoe krijgen zij het bin

nen... 

Guimard sukkelt wat met de knieën. Als wij het goed begrepen hebben 
— maar dat zal wel niet — liet hij de éne knie behandelen met akapunk-
tuur met betrekkelijk goed resultaat, in die zin dat de pijn uit die knie 
verdween, maar dat zij veel heviger terugkwam in zijn andere knie. Koe

reurs zijn geen gewone mensen. 

Onze teevee is stuk. Fred was juist van katoen aan 't geven, toen eerst 
het licht verdween, dan het lawaai, en tenslotte een paarse vlam en een 
luid geknetter te kennen gaven dat Fred de pijp aan Maarten gaf. Wij 
belden voor de herstelling. De man zei : ik zal binnen een dag of drie 
eens binnenkomen. Er is toch niks te zien dan de ronde van Frankrijk. Of 
kijkte gij daar soms naar, naar die zeverij ? Beste lezer en lezers, zoudt 

gij « ja » durven antwoorden ? 

Moest er dus ergens een lezer of lezeres zijn die zijn of haar vakantie 
wil verknoeien met iedere namiddag naar de ronde te gapen, hij of zij 
mag ons altijd uitnodigen om te komen meekijken. Veel drinken doen wij 

niet, maar 't moet goed zijn. 

Wij hebben zo een stil vermoeden dat verschillende van onze kollega's 
die nog diep geloven in de ronde (maar ja, zo zijn er nog) veel én goed 
drinken. Misschien is het daaraan te wijten dat de krabbers die thuis 
blijven zitten, gelijk wi j , doorgaans veel minder zien in de "ronde dan de 

mannen aan het front. 

Raadsel : waarom doet men de koereurs nog meerijden ? 

Pintens heeft de prijs van de lieftalligheid gekregen. Serieus. En daags 
voordien had hij een boete gekregen omdat hij zo maar in het openbaar 
stond te plassen, 't Een is 't een en 't ander is 't ander, of is 't een 't 

ander ? 

Naar het schijnt zouden de Amerikanen zinnens zijn volgend jaar een 
ritaankomst te kopen ergens in de States. l i jk t ons niet zo onoverkome-
Kjk. Heel de boel in een paar Jimbo-jets, en klaar is Felix (Lévitan). Maar 

't zal poen kosten. 

Volgens « Les Sports » was haar medewerker Godaert de enige joernalist 
die aan Mortensen nog geen vragen had gesteld over de sex-shops in 
Kopenhagen. De krant wijt dat aan de beroepsijver van haar schrijvelaar. 
Wij zouden zeggen : ofwel weet de jongen er alles van, ofwel heeft hij 

het woord nog niet gehoord. En in beide gevallen, nespa... 

Raadsel : wat is melkboerenhondehaar ? Heel simpel : dat is volgens 
« Sport 70 » het haar van Joop Zoetemelk. 

Opgave : hoe omschrijft men de oren van... ? Nee, wij doen niet mee. 

Onze teevee is kapot (of zeiden wij dat al?), onze redaktie legt er de riem 
af, wij hebben de buik vol van al het gezever, los of in pakskens, over de 
toer, de ronde zal zonder ons wel in Parijs komen, en dat van de reklame 
weten wij allemaal al. Wij gaan op vakantie. Duik de koele bossen van 

onze Ardennen in. So long. 

wens 

De vraag stellen, is ze beant
woorden. Wij stellen ons zo halve-
lings voor dat Iemand als Mauilts 
de Wilde bijvoorbeeld — en er zijn 
er andere — eens op een koers als 
de ronde van Frankrijk zou losge
laten worden. Dat die man met een 
echt-Joernalistieke drang naar ob-
jektlviteit naar Informatie en naar 
kritische benadering zijn onder
werp in kwestie zou gaan be
studeren. Dat hij zonder enig voor
oordeel de prestaties, de belangen, 
de mensen, de hele back-ground 
van het gebeuren zou gaan onder

zoeken. Dat hij het hele gedoe zou 
ontdoen van alle stamineezever en 
publicitaire (van welke aard ook) 
slogans. Dat hij ons kort en goed 
informatie zou geven die informatie 
is. Hoeveel zou er overblijven van 
heel het spektakel ? Het Is be
grijpelijk dat men zoiets niet toe
laat. Maar anderzijds slorpt ven 
koers als de ronde van Frankrijk 
zoveel kapitaal op, zet zij op zoveel 
plaatsen de boel op stelten, eist 
zij zoveel van ordediensten en offi
ciële instanties (die wij allemaal 
samen betalen) dat het, naar onze 
bescheiden mening, tijd wordt dat 
men eens zonder passie gaat on
derzoeken of dat allemaal wel de 
moeite (en de centen) loont. 

slecht geplaatst 

Zo stonden Frans, en Jules en 
Louis op hun keerborstel of « grit-
sel » geleund wat uit te blazen van 
de warmte, toen de koers voorbij 
kwam. Er bleef één kilometer te 
rijden, en de drie mannen zeiden 
tot elkaar : « als ge dat spel nu 
beziet ». Dat spel, dat was dat de 
drie ontsnapten een paar woorden 
wisselden, dat één ervan « weg
sprong », dat de twee anderen wat 
aan hun rem prutsten, wat links en 
rechts keken, en dan even later 
met volle geweld in de achtervol
ging gingen, en de « ontsnapte » 
ei zo na noq bijbeenden. 's Ander-
daags stond in de gazet dat zij on
danks een geweldige krachtont
plooiing niet hadden kunnen belet
ten dat de oppermachtige en pata-
ti en patata. En Jules vond het 
spijtig dat hij in de staminees aan 
de arrivee niet kon gaan zeggen 
wat hij met zijn eigen ogen gezien 
had, omdat hij dan een «dikke zot» 
zou zijn, en gevaar zou lopen een 
pak slaag te krijgen. Wij zouden de 
drie mannen misschien deze laad 
kunnen geven : in het vervolg san 
de arrivee gaan staan, daar ziet 
men zo'n dwaze dingen niet, en 
dan kan men anderen « dikke zot » 
noemen. 

koel hoofd, jongens ' 

Op de vooravond van wat een 
lange, hete zomer schijnt te zullen 
worden, past toch een woordje dat 
met sport niets te maken heeft, 
dat vervelend en afgezaagd is, dat 
misschien alleen wat « ouwe slof
fen » interesseert. Wij hobbelen 
met zijn allen naar de kust, wij 
duiken met duizenden ieder plasje 
water in, wij laten de motoortjes 
van onze brommertjes luider <net-
teren dan ooit, wij razen in snelle 
en minder snelle wagens Europa 
door, wij eten en drinken alsof er 
morgen niets meer te vinden is, 
wij klauteren tegen rotswanden op 
daar waar wij thuis de zoldertrap 
niet opkunnen, wij leggen ons uren 
te roosteren in de zon, met of .'on-
der gevaarlijke of ongevaarlijke 
produkten op bulk en billen ge
smeerd. Kortom, wij hangen ae 
sportieve uit, en vegen vierkant de 
voeten aan de vele, échte gevaren 
daaraan verbonden. Wij wéten dat 
ze er zijn, wij wéten dat de vakan
tieroes honderden, duizenden do
den vergt. Wij weten dat velen om 
het leven komen enkel en alleen 
omdat zij, tegen beter weten in, 
op een of andere manier de straffe 
willen uithangen. .Vrienden en 
vriendinnen, laten wij met de voet
jes op de grond blijven. Laten wij 
voorzichtig zijn en elkaar na de va
kantie weer begroeten in prima 
konditie. 

pro radio' 

Door het feit dat ons teeveetje 
het opgaf hebben wij een zeer 
rustige zondag doorgebracht. An
derzijds waren wij zo een beetje 

verplicht met een transistorken 
aan ons oor in de tuin te liggen 
luieren. Kwestie van toch iets te 
vernemen over de ronde. Wat ons 
daarbij opviel is het volgende : de 
berichtgeving in de radio Is véél 
beter dan die in de TV. Het is ei
genaardig, maar door de radio te 
beluisteren krijgt men een veel be
ter idee over het koersgebeuren 
dan door de lichtbak te bekijken, 
hoewel men in deze laatste én de 
beeldjes én de kommentaar krijgt. 
De verklaring van dit ogenschijn
lijk kontra-diktorisch verschijnsel 
ligt volgens ons voor de hand : de 
radioreporters zijn stukken beter 
dan de TV-reporters. Let wel ; het 
gaat hier niet om onze nationale 
Fred alleen. En dit op zijn beurt 
wordt, dachten wij , verklaard door 
het-teit dat men voor de radio men
sen kiest omwille van hun joerna-
listieke kwaliteiten, en voor de 
TV mensen omwille van hun vroe
gere sportieve kwaliteiten. Oo 
vraag is reeds vroeger gesteld : 
zouden wij er niet beter aan doen 
« extra-sportieve » TV-reporters te 
nemen, in plaats van door het mi
lieu en de wol geverfde ex-vedet-
jes ? 

Waarbij dient bedacht dat hl] doet 
op krukken. Ons respekt voor da 
vele grote sportmannen van de 
kleine sporten. 

<lhdllll'lll^;^;l^l'll!TTi 
ofwel MAATCONFECTIE (36 pasmodellen) ofwel 
AFWERKING IVIter KLEERMAKER ENGELSE & 
INLANDSE STOFFEN Op verzoek kom ik overal 
aan huis de maat nemen, passen en afleveren. 

Vraag zonder de minste verplichting 
staten en prijzen. 

RICO-KLEDING VERMEESCH 
Steenhouwersvest, 52 Antwerpen Tel. 03.31.35.83, 

grote sport 

Wij lezen dat Guy Peeters te .-lof-
stade een karper van bijna twintig 
kilo aan de wal bracht na anderhalf 
uur zwoegen Een sportberichtis 
dat de mannen aan de toog zekzr 
niet lang aan de klap zal houder,. 
Er stond daar namelijk geen hoop 
volk rond. Er waren geen luidsprs 
kers. Geen publiclteltsbo'-' i 
Geen brullende radio- en TV-repor
ters. Geen loeiende sirenes Geen 
horden joernalisten. Kortom, iets 
van wat wij tegenwoordig onmisba 
re ingrediënten van een « 'oed •• 
sportvertoon vinden. Voor zovsr 
wij weten heeft de niet te evena
ren soortsektie van onze televuie 
ook geen melding gemaakt -van de 
vangst van Guy Peeters. Wèl van 
de 113de plaats van Abbeloos in 
het tweede gedeelte van de zoveel
ste rit in de ronde. En toch, de 
prestatie van Guy is er een van 
formaat. In hem begroeten wij dan 
ook de vele duizenden sportbeoefe
naars, die, ni vus ni connus, dag 
na dag hun sport bedrijven, aan 
de waterkant, op hun duivenkot, in 
hun turnzaal die de keuken is, 
langs een veldwegel, en die daar 
geweldige prestaties leveren. Zoals 
de man die wij kennen, die iedere 
dag twee kilometer probeert af te 
leggen in minder dan een half uur. 

de zoveeisten 

Enkele weken geleden kwamen 
te Monza, zoals men zich herinnert» 
twee motorpiloten om het leveti. 
Nu verleden zondag, was het op 
dezelfde plaats weer eens van 
dat Precies in dezelfde bocht 
kwam weer een groep renners ten 
val, en deze keer waren het er 
geen twee, maar vijf die er het 
hachje bij inschoten. Het spektakel 
moet wel kompleet zijn geweest. 
Misschien zal dit ongeval niet zo
veel beroering verwekken als het 
voorgaande. Het ging deze keer 
immers maar om juniors, en niet 
om internationaal befaamde vedet
ten. Dit zoveelste mensenoffer op 
het altaar van de sensatiezucht en 
het winstbejag stijft ons in de me
ning dat men in ons land niet .nag 
toegeven aan de eis die van bepaal
de zijden gesteld wordt, namelijk 
de minimumleeftijd om aan dege
lijke wedstrijden deel te nemen 
terug te brengen van 18 op 16 jaar. 
Dat wedstrijden met tuigjes van 
50 cc — zoals voorgesteld wordt 
— zonder gevaar zouden zijn, is 
simpelkens-weg een grove leugen. 
Ook met die tuigen haalt men 150 
km per uur en meer. En dat onza 
jongeren een achterstand aaan op
lopen tegenover hun buitenlandse 
kollega's heeft o i. alleen betrek
king op de spoed waarmee zij r ich 
grafwaarts haasten. In één woord : 
het is waanzinnig. 

woorden en daden 

Een zin uit een open brief die da 
verbazend goed schrijvende Her
man van Springen In « Sport 70 » 
schreef aan zijn supporters : « Ik 
werd na mijn vertrek bij Molteni 
echt geboycot. Ik mocht een heel 
jaar geen kriteriums rijden En 
hebt ge in Soumage gezien wie mij 
is gaan terughalen en van wie ik 
niet mocht winnen ? Ik maak dnar 
geen geheim van ». De man dia 
hier bedoeld wordt is Merckx Dat 
Merckx van Springel belet te win
nen vinden wij maar normaai, en 
volkomen in overeenstemming niet 
de sportmoraal : een renne»- rijdt 
om zelf te winnen. Dat hij hem 
— via Zjang ? — zou belet iiebban 
een boterham te verdienen m^t het 
rijden van kriteria, dat is een ander 
paar mouwen. Dat is namelijk 
broodroof, en voor zover wil da 
kathekismus nog kennen is dat een 
van de allergruwelijkste hoofdzon
den Moest dat allemaal waar zijn, 
dan zouden wij dat moeii.jk in 
overeenstemming kunnen ïrangen 
met de beroeping van de heer 
Merckx : per velo de leer van Kris-
tus gaan verkondigen. Het s toch 
In die zin dat hij het zeemzoet eks-
pllkeerde voor de mikro van radio 
Vatikaan, nietwaar ? 

Hel wielertoerisme viert hoogtij Een groot aantal fietsers uit de EEG vertrok vanuit Brussel richting Kopenhagen. 
Hun onderneming voert de « Europese vriendschap «-vlag Goede reis en behouden thuiskomst ! 


