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EEN POLITIEKE FOUT 
Te Brussel wordt vanaf 

woensdag — tegen elke op
voedkundige logica in — aan 
de ouders de mogelijkheid 
gegeven hun kinderen te la
ten onderwijzen in een 
vreemde taal. Elke peda
goog, waar ook ter wereld, 
zal dit een opvoedkundige 
dwaasheid n o e m e n , een 
maatregel die lijnrecht in
gaat tegen de belangen van 
het kind. Het is de thuis ge
sproken taal die ook de on
derwijstaal van het kind 
moet zijn. Maar wie dacht 
aan de belangen van het 
kind toen die 19e eeuwse 
« vrijheid » in het parlement 
werd goedgekeurd ? 

Hebben de Vlaamse ouders 
te Brussel erom gevraagd ? 
Neen, het zijn de Franstali-
gen die ze hebben opgeëist 
in naam van de Vlaamse ou
ders ! Paternalistischer kan 
het al niet. Uit de beruchte 
brief van PV V-voorzitter 
Descamps weten wij hoe 
!< vaderlijk » hun bezorgd
heid wel is. Het is puur taal-
imperialisme : zij willen 
wettelijk geen strobreed in 
de weg gelegd worden bij 
hun pogingen om te Brussel 
zoveel mogelijk V l a a m s e 
kinderen te verfransen. Zij 
willen van Brussel een ho
mogeen Franse stad maken, 
dat is hun doel. 

En daarom heeft de rege
ring Eyskens ook een poli
tieke fout van formaat be
gaan, toen zij zich bereid 
toonde deze arrogante eis in 
te willigen. Zij beweert de 
gemoederen te willen beda
ren, maar zij zal het tegen
overgestelde bereiken ; te 
Brussel is de taalstrijd pas 
voorgoed begonnen. Er komt 
nieuwe onrust in het Vlaam
se binnenland, want weldra 
zullen de Franstaligen ook 

daar de « liberté du père de 
familie » gaan opeisen. In de 
Voerstreek werd zij hen ove
rigens al toegezegd. Maar 
vooral : deze « liberté » is 
een tijdbom onder de hoofd
stedelijke functie van Brus
sel, en wellicht onder de Bel
gische staat zelf. Ook al ge
dragen de Vlamingen zich 
vaak als een klootjesvolk, 
bestuurd te worden vanuit 
een totaal-Franse hoofdstad 
zullen ze wel nooit slikken. 
Slagen de Franstaligen erin 
via de « vrijheid van het ge
zinshoofd » op korte of lan
gere termijn hun doel te be
reiken — het Vlaamse ele
ment te Brussel uitschake
len — dan zullen zelfs de ge
matigden in Vlaanderen uit
roepen : la Belgique, qu'elle 
crève ! 

Wordt de « liberté » een 
ramp voor het Vlaams on
derwijs te Brussel ? Niet di
rect, waarschijr.Iijk we.1 over 
enkele jaren. De Franstali
ge heersers in die stad zijn 
pienter genoeg om niet da
delijk het onderste uit de 
kan te halen, zij hebben wel 
even de tijd. Bovendien le
veren momenteel allerlei 
Vlaamse kringen een buiten
gewone inspanning voor dat 
Vlaams onderwijs, zelfs som
mige ministers - met - een -
slecht - geweten. Maar wat 
wordt het over een aantal 
jaren wanneer de ijver van 
de « bewegingsstrategen » 
zal bekoeld zijn ? De Brus
selse werkelijkheid is im
mers nog niet veranderd : 
de Vlaming is de zwakkere, 
die de bescherming van de 
wet nodig heeft. Die be
scherming werd hem nu ont
nomen door de gereputeerde 
demokraten van de CVP, de 
BSP en de PVV. 

Paul Martens. 

Zal dit Brusselse echtpaar gebruik maken van de « vriiheid van het gezinshoofd » on» 
op 1 september zijn kinderen naar Vlaamse scholen te sturen ? Lees de open brief die 
de « Vereniging van Vlaamse Leerkrachten » deze week aan prins Albert stuurde. ( biz 3 ) 

Een nieuw schandaal ! 

waals minister saboteert 
Vlaamse school te 's gravenvoereit 

Onze L i m b u r g s e volksvertegenwoordiger 
Evrard Raskm (Eigenbilzen) wil de mmister van 
Binnenlandse Zaken, de Waal Harmegnies, drin
gend interpelleren over de redenen waarom hij 
tot hiertoe niet heeft willen antwoorden op een 
aantal door hem gestelde parlementaire vragen. 
Het zi]n vragen die reeds op 11 en 18 mei werden 
ingediend en die betrekkit\g hebben op het taal
gebruik in de gemeenteraden van de Voersiieek 
en op een besluit van de Limburgse provincie
raad. 

Op 18 mei jl. besliste de Limburgse provincie
raad nl. over te gaan tot de inrichting van een 
hogere cyclus in de Provinciale Middelbare 
School te 's Gravenvoeren (Voerstreek). Die 
school werd in september 1968 geopend met 16 
leerlingen, op 18 augustus jl. waren er reeds 68 
ingeschreven. Daarbij mag men niet vergeten 
dat nog altijd een grote groep Vlaamse leerlingen 
uit de Voerstreek dagelijks naar Tongerse scho
len trekt, mede door het feit dat de P.M.S. te 
's Gravenvoeren nog niet volledig is : er is enkel 
een moderne humaniora-afdeling en dan nog zon
der hogere secundaire cyclus. Daarom wilde de 
Limburgse provincieraad met zo'n hogere cyclus 
van wal steken vanaf 1 september a.s. Maar dat 
was zonder de Waalse waard gerekend. De be
slissing werd ter goedkeuring overgemaakt aan 
de hovergenoemde (Waalse) minister van Bin
nenlandse Zaken, die niet reageerde tot hiertoe. 
Daardoor is de directie van de P.M.S. te 's Gra
venvoeren in een moeilijke situatie terecht ge
komen. Is het schooljaar eenmaal begonnen (vol

gende week !) dan is er geen mogelijkheid mee# 
om met die hogere cyclus van wal te steken 

Inmiddels vernamen wij uit betrouwbare bron 
dat Harmegnies de ongelooflijke lef zou hebben 
gehad de beslissing van de Limburgse provincie
raad te verbreken. Of dit juist isTzal spoedig 
blijken. Zo ja, dan is het duidelijk dat dit recht
streeks te maken heeft met het door de regering 
geplande « speciaal statuut » voor de Voerstreek 
Dit ergerlijke statuut is evenv/el nog geen we* 
en het mag al dusdanig niet de minste mvloec 
hebben op de uitoefening van de voogdijmacht 
door om het even welke centrale instantie. En 
zelfs wanneer dit « statuut » reeds wet zou zijn 
waarop kan de minister zich dan wel steunen ont 
de ontplooiing van de Vlaamse middelbar* 
school te 's Gravenvoeren af te remmen ? Vooi 
ons is het overduidelijk dat Harmegnies zich ir 
deze zaak gedraagt als een WAALS minister di» 
van zijn macht misbruik maakt om een Waalse 
eis te helpen inwilligen nl. de Vlaamse Voer-
streek via versnelde verfransing rijp te maker 
voor de definitieve annexatie bij Luik. In hoeveï 
speelt de Limburgse CVP — schijnheilig ab 
steeds —- onder een hoedje met Harmegnies ? E» 
wat zeggen de « Vlaamse » ministers in de rege
ring van de zoveelste pesterij tegen de Vlamin
gen van de Voer ? Ach, wat zouden die triestige 
« leeuwen » wel zeggen, zij gaan er verdomme 
nog prat op zelf de WAALSE belangen uitste
kend te behartigen, zoals De Saeger zopas nog 
verklaarde. Wie verdedigt m 's hemelsnaam nog 
de VLAAMSE belangen in deze ongeluksrege
ring ? 

^ ^ 

de milieuguerïila 

het wordt 
menens 

(pm) De gemeenteraden van 
Anderlecht en van Hoboken 
hebben onlangs de moed opge
bracht een streng gemeentelijk 
reglement goed te keuren tegen 
de luchtverontreiniging. Een 
blijkbaar doelmatig reglement, 
want de Belgische Petroleum-
federatie, geflankeerd door elf 
afzonderlijke oliemaatschappij
en, is ertegen in verweer ge
gaan bij de Raad van State. De 
heren vinden dat er inbreuk 
gepleegd wordt op hun indivi
duele rechten en vrijheden 
(een soort « liberté du père de 
fabrique » wellicht ), dat hun 
beroepsactiviteiten in het ge
drang worden gebracht, dat de 
bedoelde gemeenteraden zich 
te buiten zijn gegaan aan 
ma chtsoverschrijding. 

Door middel van de provin
ciegouverneurs van Antwerpen 
en Brabant zijn de stankbazen 
er inmiddels in geslaagd de be
twiste gemeenteraadsbeslissin
gen te doen opschorten. Het 
woord is nu aan de voogdijmi
nister, Harmegnies van Bin
nenlandse Zaken, en aan de 
Raad van State. 

Dit wordt een belangrijke 

test : voor de eerste keer staan 
in dit land (lagere) overheids
lichamen oog in oog met de 
vervuilers. Het winstbejag te
genover de volksgezondheid. 
Het is tekenend voor de erger
lijke « laissez faire, laissez pas
ser »-houding van de regering, 
dat het tot die eerste kracht
proef moest komen naar aanlei
ding van de moedige beslissing 
van een paar gemeenteraden. 
Het bewijst meteen hoe onbe
nullig haar eigen « maatrege
len », bijvoorbeeld het recente 
KB dat de luchtverontreini
ging in de 5 grote agglomera
ties heet te bestrijden, wel zijn. 

Jarenlang hebben natuurlief
hebbers gepreekt in de woes
tijn, geen kat luisterde naar 
hen. Tot het plots voor ieder
een duidelijk werd dat natuur
bescherming in feite mensen
bescherming is en dat de kwa
liteit van ons leven ziender
ogen moet verschralen naarma
te natuurlijke kostbaarheden 
als zuivere lucht, zuiver water, 

groen, rust, stilte schaarser 
worden. 

Zelfs de overheid is het met 
die zienswijze eens, en zelfs de 
petroleumbazen, zolang zij ten 
minste niet gedwongen worden 
tegen de ergerlijke vervuiling 
iets praktisch te gaan doen, zo
lang geen duiten op tafel moe
ten komen. 

Zover zijn wij nu, weldra zul
len de kampen duidelijk afge
scheiden zijn : de vervuilers 
met hun vergoelijkende uitleg, 
hun vele geld en hun gediensti
ge handlangers, en daartegen
over de groeiende massa van 
moedige maar vaak machteloze 
gewone mensen die de wereld 
ook morgen, terwille van hun 
kinderen, leefbaar willen hou
den. 

Aan welke kant zal de over
heid van dit land gaan staan ? 
Tot onze geestesgenoten in pro
vincie- en gemeenteraden zeg
gen wij inmiddels : volg het 
voorbeeld van Anderlecht en 
Hoboken ! 

raadsleden, houdt die datum vrij 
Het «'Vlaams Nationaal Studiecentrum voor Provincie- en 
Gemeentemandatarissen » organiseert op zondag 12 september a.s. 
een kaderdag voor provincie- en gemeenteraadsleden. Inlichtingen 
bij P Van de Wateyne, provincieraadslid, Leopold III laan, 35 A, 
te Kortrijk. Tel. 056/11594. 
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Wil en gij 
de verdedigers 
van de werkman 

Een Waalse BSP (socialist)-
aenator en burgemeester doet 
aan broodroof van een Vlaam
se werknemer en dat met me
dewerking van Vlaamse sena
toren, vooral een senator uit 
leper, West-Vlaanderen m-et 
een Franse naam-, die door Vla
mingen naar de Senaat gezon
den werd. De reeks gaat ver
der : nu een Antwerps piloot 
die reklame maakte voor de 
Vlaamse peutertuinen in Brus
sel. Hebhen wij nog Vlaamse 
ministers, volksvertegenwoor
digers en senatoren? Het wordt 
eeer twijfelachtig. Met welk 
gezicht zullen die heren voor 
het Vlaams kiezerskorps ver-
tchijnen ? 

R.B. te Torhout 

die endlösung 

Nu het Vlaamse kind in Brus
sel geestelijk kan verkracht 
worden om tegemoet te komen 
aan de eis van de Waalse 
Bhoedda, met de zegen van het 
pietluttige zandblazerke en zijn 
akkolieten, nu de Voerstreek 
uit de pekel gaat gehaald -töor-
den en voorgeschoteld jian een 
stel schurken, dat allemaal met 
de zegen van bovengenoemde 
en de aanklevers rond hem. Nu 
die voor Vlaanderen zo bela
chelijke punten van de baan 
zijn, kunnen ze, dat zijn onze 
grote Vlaamse kleurpolitiekers 
(aie kleuren lopen hoe langer 
hoe meer dooreen tot een soort 
drekhruin) mogen wij ons ver
wachten aan een wetsvoorstel 
inhoudende het kastreren van 
de Flamins, la solution finale 
giioi / een Nacht und Nebel-
oplossing. 

Wees gerust afstammelingen 
van de goedendagzwaaiers, &e 
Zandhlazer vindt daar wel een 
vergelijk of compromis voor, 
om de gemoederen te bedaren, 
het zal naar ik uit goede bron 
vernomen heb, er om draaien 
hoeveel vel ze ons gaan laten. 
Het moet allemaal een artistiek 
uitzicht nalaten. En zeggen dat 
die ploertenstreken maar mo
gelijk zijn door de schuld en de 
vlijtige medewerking van de 
o zo bewuste Vlamingen en pu
re flaminganten. De Vlaming 
zwemt in de gegevens van wat 
ons wordt ontstolen en aange
daan, maar hij gaat voort met 
de franskiljonse vesting in 
Brussel en elders in het land 
te versterken, hij levert de wa
pens en de koord om ons te 
wurgen, die zgz. zelfbewuste 
Vlamingen pompen jaarlijks 
miljarden in het verdelgings
apparaat van onze doodsvijan
den. Onze voorzitter is veront
waardigd over wat ons Vlamin
gen zoal wordt aangedaan, en 
vele Vlamingen met hem. 

Ik voor mij ben verbitterd 
over zoveel stompzinnigheid 
van Vlamingen die het goed 
menen maar niettemin voor 
een permanente hloedtransfur-
sie zorgen in de aderen van on
ze doodsvijanden die allang 
zouden verdwenen zijn ware 
daar niet de verdwaasden. 

Gun onze vijanden te pen
ning, presenteer de linker kaak, 
zet uw achterste in gunstige 
positie, maak het ze gemakke
lijk ! Walgelijk 1 

C.M. te Tervuren 

(1) Zandhlazer wordt in 
Antwerpen gezegd van een 
klein (gewoonlijk een preten
tieus en gefrustreerd ventje) 
ventje, als hij een wind laat 
vliegt het stof in de gehuren, 
de uitlaat zo dicht bij de grond. 

vvdm 

Dit zijn de initialen van de 
vereniging van Vlaamse Dienst
plichtige Militairen, ontstaan 

als aktiegroep in de Koninklij
ke Militaire School te Brussel, 
Geleidelijk groeide ze tot een 
sindikale beroepsorganisatie 
(vzw) uit. Van bij de aanvang 
steunden bepaalde militaire 
oversten en organisaties. Met 
de groei van het aantal leden 
(850 in BSD) groeide ook de 
ernst van de aan te pakken 
vraagstukken, zowel menselij
ke, militaire als staatsburgerlij
ke. 

In haar aktie maakt de 
VVDM gebruik van alle wette
lijke middelen : aansporing tot 
kritische deelneming en samen
werking met de militaire over
heid in huishoud- en kontaktko-
mitee, schriftelijk kontakt met 
het ministerie, met de parle
mentsleden ; verder het aan
pikken bij de kleine dagelijkse 
problematiek; uitzonderlijk ak-
ües als hongerstaking. 

Op 27 en 28 augustus houdt 
ze haar eerste jaarkongres. 
Haar orgaan « Soldatenmacht » 
verschijnt ongeveer maande
lijks. 

Centraal sekretariaat VVDM 
Heilige Geest 11, 
Korheek-Lo. 

pennevrienden 

Onlangs las ik een oproep in 
een krant van Drs. P.S. Radha-
kishun, direkteur voortgezet en 
hoger onderwijs te Paramaribo 
(Suriname). In deze oproep 
smeekte hij om 70 gespeciali
seerde leerkrachten uit Vlaayi-
deren omdat Suriname zulke 
leerkrachten dringend nodig 
heeft. Volgens een pennevriend 
in Paramaribo hadden half juli 
slechts 3 Vlaamse leerkrach
ten aan deze oproep gevolg ge
geven ! Ongelooflijk ! Is er dan 
geen enkele Belgische instantie 
die iets kan doen ? Ik denk 
hierbij aan de Diensten voor 
Ontwikkelingshulp. 

Ik richtte persoonlijk een 
brief aan dhr. Radhakishun 
met enkele nuttige adressen en 
verzocht hem ook of hij mi] 

een pennevriend kon bezorgen. 
Een tiental dagen later ver
scheen mijn adres in een Suri
naamse krant en de week daar
op ontving ik 12 enthousiaste 
brieven van Suriaamse jonge
lui (meestal meisjes tussen 16 
en 28 jaar) die me vroegen of 
ik met hen wilde corresponde
ren. Hieruit blijkt wel dat Su
riname een grote behoefte 
heeft aan cultureel contact met 
de Europese Nederlanden. 

Eén pennevriend volstond 
wel voor mij. Een tierzoek aan 
kranten en weekbladen, om 
deze correspondentieverzoekjes 
uit Suriname af te drukken 
werd overal genegeerd. Hier 
dan de adressen : 

Mej. Sita Pherai (19 jaar), 
Meerzorg Serie h 105, Distrikt 
Suriname. 

Mej. Rinia Cruden (25 jaar), 
Hoofdingang Welgelegen, Per
ceel 47 h, Distrikt Suriname. 

Mej. Helen Ch-aanoogst (27), 
Nw. Hernbutterstraat 4. 

Mej. Lennie Arron (27 jaar), 
P.O. Box 1151, 
H.A. Osanto, Princessestraat 4. 

Mej. Rinia Dongol, Nepveus-
straat 44. 

J. Salomon, Theodorusstraat 
46. 

Mej. Odilia Tjon A Kon (16), 
Gerhrandtstraat 10, Project 
Zweers. 

Mej. A. Lie-A-Ling, Prinses-
sestraat 75. 

Mej. Letilia Sallons (26), 
Franchepane / Sakasvriestraat, 
Premises 60. 

Mej. hoes Straal (19), Hof-
straat 8, allen te Paramaribo, 
Suriname. 

T.W. te Brussel 

open brief 

In een « open brief » aan mi
nister Frans Van Mechelen 
herinnert een lezer de minister 
aan zijn verklaring tijdens een 
BRT-uitzending met Godfried 
Bomans « dat hij helemaal niet 
bereid is Brussel als verloren 
stelling op te geven ». 

Een der voorwaarden tot het 

keren van het Franse tij, aldus 
de open brief is o.a. de parite& 
tussen Vlamingen en Fran». 
sprekenden in de toekomstige 
bestuurscolleges van de agglo
meratie. Het vervangen van de
ze pariteit door de evenredig
heid is gedaan nmken met de 
vaag verhoopte gelijkberechti
ging voor de Vlamingen te 
Brussel. Voeg daarbij de fa-
meuse « liberie du père de fck-
mille -D, de bijzondere meerder
heden in het parlement, de te' 
rugkeer van de Voer naar Luik 
langs een omweg, enz. 

lic kan me niet voorstellen 
dat U een regering die derge
lijk spel durft spelen verder 
zoudt steunen. Voort solidair 
zijn met deze regering strooht 
niet met uw Vlaming-zijn. 
Mochten ondanks alles uw da^ 
den in regering en parlement 
niet overeen stemmen met uw 
woorden tegenover Godfried 
Bomans dan zou Vlaanderen 
spijtig genoeg een nieuwe ne
derlaag geleden hebhen. Maar 
ditmaal kan ook Nederland 
daaromtrent niet meer onwe
tend zijn. Uw woorden zijn in 
geheel Vlaanderen beluisterd 
en zullen het ook zijn in Ne
derland. Ditmaal zijn er getui
gen van de beraamde misdaad, 
zou ïk zo zeggen. 

D. te Anderlecht 

Nvdr. Intussen heeft de minis
ter in kwestie precies het te
genovergestelde gedaan van 
hetgeen van hem door sommi
gen was verwacht, inclusief het 
mede-ondertekenen van het 
wetsontwerp voor een « bijzon
der statuut van de Voerstreek ». 
Ook Van Mechelen was eens 
een Vlaams minister... 

De redaktie d r a a ^ geen ver
antwoordelijkheid voor de in
houd der gepubliceerde lezers-
brieven. Ze behoudt zich he t 
recht van keuze en inkort ing 
voor. Over de lezersbrieven 
wordt geen briefwiseling ge
voerd. f 

SPECIALE AANBIEDING VOORBEHOUDEN AAN WIJ-LEZERS 
ZONDER DEZE ADVERTENTIE IS DEZE A A N B I E D I N G N IET GELDIG. Dus meebrengen a.u.b. 

Van heden tot 1 september, geniet U met onderstaande BON 

1.000 F 
KORTING bij aankoop van een HERENKOSTUUM 
U weef, wij hebben meer dan 2.000 KOSTUMEN in voorraad — Lengte en buikmaten van maat 
44 tot 631/2 

EEN KEUS ZOALS BIJ ONS V I N D T U NERGENS. — MET U W BON V A N 1.000 F KOOPT U 
VOORDELIGER D A N GELIJK V^AAR I N B I N N E N - OF B U I T E N L A N D . 

EEN ZAAKJE OM VAN TE PROFITEREN ! ! ! 

RESTAURAN-" 

BON met 1.000 F 
WAARDE bij aankoop van een HEREN KOSTUUM 

Naam : 

Straat : 

Plaats : 

GELDrCTOT 1-9-71 

NIET GELDIG OP SOLDEN EN REKLAMEKOSTUUMS 

AARTSELAAR 

BAAN 1 bis 

.LINDENBOS B O O M 

^^^^w 

SUCCES KLEDING MEYERS 
A. DE LANGLESTRAAT 4 10 NIEL 

Tel. (03)78.11.44 en (03)78.35.39 

Open alle werkdagen van 9 tol 20u. — Zaterdag tol 18u. 
Zon- en feestdagen steeds gesloten. 

HALHC 
St NIKLAAS 

*TEMSE 

SUCCESKLEDIN( 

MEYERS 
RUIME PARKING 

NIEL 
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In de (polit ieke) komkommertijd kan je van alles beleven. Zo kwam dezer dagen bo
venstaande foto via het agentschap Belga ( jawel ! ) op onze redaktietafel neerdwarre-
len. De VUJO van Koekelare (West-Vl.) bl i j f t ook in volle vakantie niet bij de pakken 
neerzitten. Een algemeen kenmerk trouwens van de steeds talrijker en steeds aktiever 
wordende VUJO-groepen. 

is minister harmei een hondelsreiziger 

van de luikse wapenindustrie ? 

Ons Roeselaarse kamerl id 
Mik Babyion heeft aan de Bel
gische minister van Buiten
landse Zaken volgende « ver
velende » open brief gestuurd : 

« In juli, even voor het reces, 
hield ik een interpellatie over 
de houding van de Belgische 
regering bij het konflikt tussen 
Bengalen en Pakistan. 

Het ontzettende probleem 
van de reeds meer dan acht 
miljoen Bengaalse vluchtelin
gen wordt ondertussen steeds 
scherper gezien de onvoldoende 
internationale hulp aan India. 
Nu het par lement in zomerva
kant ie is willen wij via deze 
weg beroep doen op de rege
ring en de publieke opinie in 
ons land 

In mijn interpellatie stelde 
ik dat alleen een internationaal 
gekontroleerde, veilige terug
keer van de vluchtelingen het 
probleemi kan oplossen. Pakis
tan, de verdrukkende staat, is 
sterk afhankelijk van de in
ternationale hulpkredieten. 

Ik vroeg daarom zeer kon-
kreet dat België zou aandrin-
ben bij de internationale orga
nismen om via de druk van de 
kredieten voor technische bij
stand de Pakistaanse overheid 
tot menselijker gevoelens en 
meer inschikkelijkheid te be
wegen. Ook stelde ik dat Bel
gië het morele voorbeeld zou 
geven door zijn technische bi j 
s tand aan Pakistan op te schor
ten en deze gelden ter beschik
king te stellen van de Bengaal
se vluchtelingen in India. 

U hebt geantwoord, mijnheer 
de Minister, dat technische 
hulp en ontwikkelingskredie
ten moeten gescheiden gehou
den worden van dergelijke mi
litair-politieke gebeurtenissen. 

Midden juli werd een geheim 
rapport van voorzitter Mac Na-
mara van de Wereldbank be
kend waarbij deze internatio
nale instantie de donorlanden 
aanraadde alle ontwikkelings
hulp aan Pakistan stop te zet
ten. Technisch heeft deze hulp 
voorlopig geen zin meer en 
moet dringend vervangen wor
den door massale voedselaan-

voer voor de vluchtelingen en 
de door grote hongersnood be
dreigde gebieden in Oost-Pakis-
tan. Deze vooraanstaande in
ternationale stell ingname gaat 
dus duidelijk in tegen de mi
nisteriele verklaring van juli. 

Begin augustus heeft, als in
dividueel land, het Amerikaan-

Handelsreiziger of toch minis
ter van Buitenlandse Zaken ? 

se Huis van Afgevaardigden 
bepalingen gestemd waarbij de 
ekonomische en militaire hulp 
van de VSA aan Pakistan 
wordt opgeschort als druk-
kingsmiddel om Yagha Khan 
te verplichten de vluchtelingen 
vrij en veilig te laten terugke
ren. Bijna identieke bepaling 
als wij voor België hadden ge
vraagd. 

Midden augustus heeft ook 
de Deense regering besloten de 
ontwikkelingshulp aan Pakis
tan stop te zetten. Zij betwij
felt dat deze gelden wel ten 

goede komen aan Oost-Pakis-
tan en integendeel niet worden 
afgewend tot verdere onder
drukking van de Bengalen. 

In het licht van deze evolu
tie en stellingnamen vragen 
wij met aandrang dat de Belgi
sche regering op haar stand
punt van juli zou terugkomen 
en gelijkaardige stappen zou 
zetten als de Verenigde Staten 
en Denemarken. Verder welk-
danige steun ook verlenen aan 
het Pakistaanse militair-dikta-
toriale regime kan moeilijk nog 
anders beschouwd worden dan 
als een stilzwijgende mede
plichtigheid aan een staat, die 
zich doelbewust aan volkeren
moord schuldig maakt, zoals 
senator E. Kennedy het zopas 
nog bevestigde na zijn bezoek 
aan de Bengaalse vluchtelin
gen. 

In verband met die Belgische 
verantwoordelijkheid blijft ^er-
der de gruwelijk verpletteren
de vraag of « België tóch geen 
wapens levert aan Pakistan ? » 
zoals bladen van kristen-demo-
kratische strekking blijven be
weren. (« Het Volk » van 27 
juli, « De Nieuwe Gids » van 
28 juli en het ACV-weekblad 
« De Volksmacht »). Indien we 
goed geïnformeerd zijn, zou 
België ook aardig wat aan 
West-Pakistan verdienen via 
wapenleveringen. Doch dit 
blijft een duister domein waar 
zelfs minister Harmei als een 
blinde tastend ronddoolt (7 au
gustus). Het recente weige
rend antwoord van minister 
Fayat op een parlementaire 
vraag over de wapenleveringen 
en aan welke landen, kan die 
kwellende twijfel slechts ver
groten. 

Nu het parlement moeilijk 
andere middelen heeft om 
plechtig en publiek beroep te 
doen op de regering om haar 
verantwoordelijkheid op te ne
men in deze tragedie, hopen 
wij de tolk te zijn van de be
wuste opinie in ons land om 
aan de minister en de regering 
te vragen in het drama Benga
len dringend maatregelen te 
treffen in de aangeduide zin ». 

open brief 

aan Zijne Konin1^lij\e Hoogheid 

Prins Albert van Saf^sen-Coburgh, 

Kroonprins en Prins van Lui^ 

Belvedere 

ha\en 

Monseigneur, 

De Vereniging van Vlaamse Leerkrachten groepeert 
duizenden leden van het onderwijzend personeel. 

Tijdens het aanslepend debat in het Belgisch Parle
ment hebben wij als opvoeders-leerkrachten een open 
brief gericht aan de Belgische wetgevers. Daarin hebben 
wij zeer scherp gewaarschuwd tegen het invoeren van 
de zogenaamde « liberté du père de familie », die we ge
noemd hebben « een geestelijke moord op het Vlaamse 
kind te Brussel ». Onze stellingname hebben we vooral 
gestaafd met opvoedkundige argumenten, en gesteund op 
jarenlange ondervinding van de Vlaamse Beweging te 
Brussel. 

Omwille van partijpolitieke redenen heeft het Bel
gische parlement deze pedagogische' onzin en aanslag op 
de Vlaamse gemeenschap te Brussel toch goedgekeurd. 

In onze lessen over de Belgische grondwet hebben wij 
onze leerlingen geleerd dat de wetgevende macht kollek-
tief wordt uitgeoefend door parlement en koning. Uw 
broer, Koning Boudewijn, heeft 4,eze door het parlement 
goedgekeurde tekst in verband met de « liberté du père 
de familie » ondertekend, die daardoor thans Belgische 
wet is geworden. 

In art. 88 van de wet op de agglomeraties en federaties 
van gemeenten wordt bepaald dat voortaan in het arron
dissement Brussel-Hoofdstad de taal van het onderwijs 
Frans of Nederlands is, naargelang de keuze van het 
gezinshoofd met verblijf in dit arrondissement. Dit in 
plaats van de pedagogisch verantwoorde, maar nooit toe
gepaste taalwetten van 1932 en 1963, die de huistaal als 
voertaal voorschreven in het onderwijs. 

Nu reeds interpreteren vooraanstaande Brusselse kran
ten en politici dit als de mogelijkheid om zelfs tijdens 
een begonnen cyclus het kind over te schakelen naar een 
ander taairegime. Vage tegeninterpretaties van Belgische 
ministers, die jarenlang de letterlijke teksten van 1932 en 
van 1963 over de taaiinspectie niet konden laten toepas
sen, moeten wij als Vlaamse leerkrachten als weinigzeg-
gend beschouwen. 

Wij stellen nu reeds vast dat deze immorele wet, door 
de Koning ondertekend, volop gehanteerd wordt in wat 
door Vlaamse kranten terecht « jacht op Vlaamse kinde
ren » wordt genoemd. Het schrijven van de Schaarbeekse 
burgemeester Nols is hiervan een schrijnende illustratie. 

Monseigneur, 

V hebt verschillende kinderen die schoolplichtig zijn. 
U hebt hen toevertrouwd aan Franstalige scholen, waar
schijnlijk volgens de wet van 1963 die te Brussel de huis
taal van het kind als schooltaal oplegde. 

Aangezien onze wetgevers volgens de nieuwe wet van 
1971 van mening zijn dat het oversciw-kelen van school
taalregime toch geen enkel nadeel kan berokkenen aan 
de Brusselse kinderen, vragen wij U dit regime toe te 
passen op uw eigen kinderen. Wat goed wordt geacht 
voor een Vlaams volkskind, waarvan de ouders in de 
Brusselse agglomeratie onder sterke sociologische druk 
staan, is zeker met te min voor een prinsenkind dat dit
zelfde hoofdstedeliok gebied bewoont. 

Uzelf moet het als Kroonprins van dit land logisch vin
den dat U, op basis van het typisch Belgisch principe 
« overschakelend-terugschakelend » bij dit nieuwe school
jaar, na uw vroegere keuze thans de voorkeur zoudt geven 
aan een schoolregime in de taal van de meerderheid der 
Belgen . het Nederlands. 

Wij zouden ons zeker niet graag verplicht zien een 
weigering op dit verzoek te laten verklaren als een mis
prijzen tegenover de Vlaamse volksgemeenschap. 

Wat zouden wij als leerkrachten aan onze leerlingen 
moeten vertellen wanneer één onder hen de vraag stelt 
waarom de kinderen van de Belgische koninklijke fami
lie zich gedistancieerd gedragen tegenover hun Vlaamse 
leeftijdsgenoten, waarover in vroegere tijden door een 
ander Belgisch monseigneur gezegd werd dat « er in Bel
gië twee volkeren zijn, het ene om te heersen, het andere 
om te dienen » (Kardinaal Mercier) ? 

Met bijzondere achting, 
namens de Vereniging van Vlaamse 
Leerkrachten, 
Jaak Vandemeulebroucke 
algemeen voorzitter. 
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kamer bijeen 
op 
1 september ? 

Onze Brusselse volksver
tegenwoordiger Vic Aneiaux 
heeft een interpeUatiever-
zoek ingediend, gericht tot 
de ministers die behoren tot 
het zgn. ministerieel komi-
tee ter bevordering van het 
Nederlandstalig onderwijs te 
Brussel. Vic wil hen onder
vragen over « het niet uit
voeren van het zogenaamde 
peuterplan, over de onvol
doende propaganda voor de 
Nederlandstalige scholen te 
Brussel en over het niet na
leven van art. 21 van 30 juli 
1963, die het Rijk ertoe ver
plicht jaarlijks 10 rijkslage-
re scholen te Brussel op te 
richten voor Vlaamse kinde
ren. Aan Kamervoorzitter 
Van Acker werd gevraagd — 
omwille van het dringende 
karakter van de aangelegen
heid — uitzonderlijk de Ka
mer daarvoor op 1 septem
ber bijeen te roepen. « In
dien U mij zou antwoorden 
dat dit ongebruikelijk is en 
dat het probleem onvoldoen
de dringend is » aldus de h. 

Aneiaux « dan wil ik toch 
opmerken dat het parlement 
tot 19 juli heeft vergaderd 
alleen maar om de « liberté 
du père de familie » op 1 
september mogelijk te ma
ken. Als dit zo belangrijk 
was om het vergaderen ge
durende 3 weken van de va
kantieperiode te wettigen, 
dan meen ik het recht te 
hebben om de uitbouw van 
het Nederlandstalig onder-
wijsnet met de peutertui
nen, door de regering voor
gewend als een compensatie, 
even belangrijk te achten 
om die dag van de vakantie
periode daaraan te beste
den ». 

getuigenissen 
« Tijdens de laatste bloe

dige troebelen te Belfast in 
Noord-Ierland werden gear
resteerde IRA-aanhangers 
door Britse soldaten in de 
Girwoordkazerne met een 
zak over het hoofd in een 
helikopter g e d u w d . Dan 
steeg de helikopter op en 
bleef een tijdlang rondvlie
gen op circa 1 m boven de 
grond. Dan werd de deur ge
opend en de arrestanten er
uit geduwd ». 

Dit is een van de vele ge
tuigenissen over plagerijen, 
mishandelingen, beledigin
gen en folteringen door het 
Britse bezettingsleger in Bel
fast bedreven, die door een 
Were di-groep van haar vrij
willig arbeidskamp te Bally-
murphy-Belf ast werden mee
gebracht. De groep Vlaamse 
jongeren was er getuige van 
de recente bloedige rellen en 
bracht daarover een relaas 
tijdens een perskonferentie 
te Brussel deze week. Daar
uit blijkt dat de Britten zich 
tegenover de Ierse volksna
tionalisten in U l s t e r ge
dragen zoals alle bezetters 
tegenover de door hen ver
drukte volkeren : poeslief 
zolang het volk schaapach
tig zijn lot wil dragen, 
wreed zodra het de rugge-
graat wil rechten. 

!e monde 
Algemeen wordt aangeno

men dat het Franse dagblad 
Le Monde tot de best ge
maakte kranten van Europa 
behoort, en dat deze krant 
een biezonder grote zorg be
steedt aan haar informatie. 
Dat het echter ook bij Le 
Monde in dat opzicht niet al-

mama papa ik annel<ë 

«Anneke maq met mij mee naar._«. 
de pQutertuin! - Papa en 

nnama hebben het gezegd!». 
voor Nederlandstalige sdholen, kleutertuinen en 
peutertuinen in Brussel-Hoofdstad 

voe 
Vlaams Onderwijscentrum Brussel V.Z.W. « - i ,é .« t « « « « « S M i i f tM l 
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oproep ''' 
Het Vlaams Onderwijscentrum Brussel, vraagt met aandrang alle Vlaamse ouders, in de 
19 gemeenten van Brussel-Hoofdstad, bij de keuze van een schooi zich alleen te laten 
leiden door het belang van hun kinderen. 
Het is voor elk kind van het allergrootste belang te kunnen studeren in zijn eigen taal. 
De goede kennis van de moedertaal is de noodzakelijke basis voor het suksesvol aan
leren van andere talen, ten andere alleen in de Nederlandstalige scholen worden dege
lijke meerdertaligen gevormd. 
De Vlaamse ouders bepalen nu of hun kinderen in het wordend Europa een leidende 
of een ondergeschikte rol zullen vervullen. 
Het VOC heeft vertrouwen in de Vlaamse ouders, die op dit ogenblik meer dan ooit de 
toekomst van hun kinderen in handen hebben. 

tijd koek en ei is bewijst 
een studie van de jonge Leu
vense licentiaat Elie Ber-
waarts. Hij ontleedde de 
Belgische bladzijde van Le 
Monde (« Courrier de Belgi-
que ») over de periode 1966-
69 en kwam daarbij tot de 
conclusie dat de « objectie
ve » Le Monde de Belgische 
realiteit door een nogal 
sterk Waals-Brussels ge
kleurde bril bekijkt en dat 
de Vlaamse versie en kom-
mentaar op feiten en ge
beurtenissen maar nauwe
lijks aan bod komt. Bij 
Franstaligen is het hemdje 
altijd nader dan het rokje, 
wat niet altijd kan gezegd 
worden van de Nederlands-
taligen. Je moet er maar 
even een bepaalde Neder
landse pers op nakijken hoe 
zij de Belgische toestanden 
verslaat... 

een kat 
een ka t noemen 

Op het BRT-scherm of 
voor de BRT-micro mag je 
staan leuteren over al wat 
je wil, hoe saaier hoe beter 
zelfs : dan blijf je in de 

stijl van het huis. Maar een 
kat een kat noemen, ha nee, 
dat gaat niet. Dat mag nu 
eenmaal niet van de hoge 
omes die over de « neutrali
teit » van het medium wa
ken in opdracht van de geel-
rood-blauwe partijcenakels. 
Probeer je het toch eens, 
dan wordt daar spoedig een 
censuur-stokje voor gesto
ken. 

Zo gebeurde nog vorige 
dinsdag met 'n geplande uit
zending van « tienerklan
ken ». In dit programma zou 
het o.m. gaan over « het fe
nomeen Merckx » en over 
een aantal misbruiken in de 
wielersport. Onder de gast
medewerkers was ook Jan 
Emiel Daele, die daarover 
een geruchtmakend boek 
schreef. 

Maar in de loop van dins
dag liet de BRT aan de me
dewerkers weten dat zij 
voor hun bijdrage wel zou
den gehonoreerd worden 
maar dat de uitzending niet 
zou doorgaan : er werden 
immers namen genoemd... 
En een kat een kat noemen, 
dat mag nu eenmaal niet op 
de BRT. Stel je voor dat 
« men » het straks ook op 
andere terreinen zou gaan 
doen ! 

« De Voerstreek, mijne heren, is Vlaams en zij moet het blijven 
Zij hoort derhalve bij Limburg ». (CVP-volksvertegenwoordigei 
Fernand Van Damme (Brugge) in de Kamer op 6 februari 1962). 

• • • 

« Ik herhaal : de taalgrens is voor ons getrokken, maar hoe oi 
waar men er ook aan torne, onvermijdelijk komt de ganse kwestie 
Moeskroen opnieuw in het gedrang en ik zeg gans de kwestie, dat 
betekent zowel het taaistatuut als de administratieve provinciale 
indeling ». (CVP-volksvertegenwoordiger Verhenne (Kortrijk) 
in de Kamer op 17 november 1964). 

• • • 

Handelend over het « speciaal statuut » voor de Voerstreek ver
klaarde CVP-volksvertegenwoordiger Jan Verroken (Oudenaarde) 
op 27 juni in de Kamer : 
« Maar toch willen wij er de nadruk op leggen dat, wat dit aspect 
van de regeringsverklaring betreft, wij vast beslist zijn het niet 
te nemen. Wij willen niet dat wij in vele hoeken van het Vlaamse 
land de dupe zijn van onze loyauteit... Pas op, want wij kunnen 
« Voerkens » maken over heel de taalgrens, « Voerkens » die ook 
wij terug in het debat brengen ». 

jos 
de lasteraar 

In de Belgische perswe
reld loopt een individu rond 
dat zich kennelijk gespecia
liseerd heeft in lasterlijk 
proza. Het betreft de achtba
re heer Jos Van Eynde, 
hoofdredakteur van « Volks
gazet », medevoorzitter van 
de Belgische Socialistische 
Partij en Belgisch staatsmi-
nister. In de loop van zijn 
buldercarrière is hij al meer
maals voor de rechtbank ge
daagd, en ook veroordeeld 
omwille van eerrovend ge
schrijf. Onlangs nog moest 
hij boeten omdat hij de big-
boss van « De Standaard », 
de Smaele, belasterd had. 
En zopas heeft een gewezen 
BSP-gemeenteraadslid van 
Mechelen hem aangeklaagd 
wegens « lasterlijke en eer-
rovende berichten » en we
gens het feit dat de grote de
mocraat weigerde zijn «recht 
op antwoord» af te drukken 
zoals de wet dat voorschrijft. 
Trouwens niet de eerste 
keer dat Van Eynde een 
recht op antwoord weigert, 
nadat hij mensen op zijn ge
kende partijdige manier in 
hun hemdje had gezet. Van 
dergelijke « staatslieden », 
verlos ons. Heer ! 

joods protest 
In de voorbije maand juli 

ging het Filharmonisch Koor 
van Antwerpen op toernee 
in Israël, met een aantal 
Vlaamse en Hebreeuwse lie-

. deren op het programma. De 
ontvangst was hartelijk en 
bij het afscheid kreeg elk lid 
van het koor een kenteken 
van de stad Jeruzalem en 
een ere-dlploma van het 

Joodse ministerie van Toe
risme. De tekst daarvan was 
in het Hebreeuws en in... 
het Frans. Dat nu vond 
de Franstalige Israëlitische 
krant «Information d'Israël» 
toch nogal onbeleefd. « Is 
men op het ministerie van 
Toerisme in Jeruzalem on
wetend van het feit dat Ant
werpen zich in het Vlaamse 
landsgedeelte van België be
vindt en dat het derhalve 
meer gepast ware geweest 
de betreffende diploma's in 
het Hebreeuws en in het Ne
derlands op te stellen ? ». En 
de redacteur voegde er nog 
aan toe : « Ik zou graag de 
reactie horen van een Israëli
tisch koor in de Verenigde 
Staten, aan wie een diploma 
zou worden aangeboden in 
het Engels en in het... Ara
bisch ». 
De inspanningen van Louis 

Davids, de Vlaamsgezinde 
hoofdredacteur van het «Bel
gisch Israëlitisch weekblad » 
schijnen dan toch vruchten 
af te werpen. 

prijsverhoging 
De dagbladen zijn een 

frank duurder geworden, de 
weekbladen m o e t e n hun 
prijs verhogen zoals ook 
't Pallieterke deze week nog 
aankondigde. Men kan er 
niet meer onderuit : de kos
ten zijn de laatste jaren 
schrikbarend gestegen. Zal 
« Wij » volgen ? Ook voor 
ons stelt het probleem zich 
scherp : sinds 1967 is de ver
koopprijs van ons blad onge
wijzigd gebleven. Momen
teel zijn wij het goedkoop
ste weekblad van heel Bel
gië, maar zo gaat het echt 
niet langer meer. Een oplos
sing wordt gezocht. Wij hou
den U, lezer, op de hoogte. 

M 0 M «MM 
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« Ik ben mij bewust de Waalse belangen goed te hebben 
gediend, en ik ben daar trots op ». 

de saeger: 
goed WAALS minister 

Het Waalse kamerlid Knoops maakte er de minister van Open
bare Werken De Saeger een verwijt van dat de werken aan de 
Waalse autoweg zo traag vorderen. « Dit is niet aan de Walen te 
wijten » aldus Knoops « daar het departement van Openbare 
Werken sinds zes jaar in handen is van een Vlaams minister en 
vele werken werden toegewezen aan Vlaamse firma's... ». 

De Saeger was duidelijk op zijn teen getrapt door deze insinu
atie. In een biezonder lang antwoord op de parlementaire vraag 
van Knoops verdedigt hij zich tegen het verwijt van « Vlaamse » 
partijdigheid. Hij deed het zelfs wat al te ijverig... 

« Met betrekking tot de opmerking van het geacht lid, dat veel 
werken aan Vlaamse aannemers werden opgedragen, moge ik erop 
wijzen dat de werken in die gevallen telkens werden gegund aan 
de inschrijver die het laagste aanbod had ingediend. Trouwens, 
het omgekeerde doet zich gelukkig ook voor : er zijn Waalse aan
nemers die werken uitvoeren in het Vlaamse landsgedeelte. 
" Er is mij geen enkel aan een Vlaamse firma opgedragen werk 

in het Walenland bekend, waar men ten achter is op de in het 
contract voorgeschreven uitvoeringstermijn. Wat ik echter wel 
weet is, dat deze firma's geprobeerd hebben ter plaatse personeel 
in dienst te nemen, wat hun maar in geringe mate is gelukt, en 
dat grote werken in Wallonië bijgevolg worden uitgevoerd met 
de hulp van veel Vlaamse arbeiders die bereid zijn dagelijks lange 
reizen te maken en dus iedere dag lange tijd van huis te zijn ». 
(...) « Meer in het algemeen wil ik het geacht Lid erop attent 
maken, dat dan pas voldoende kredieten voor de Waals autoweg 
ter beschikking werden gesteld, sedert een Vlaams minister de 
leiding van het departement van Openbare Werken op zich heeft 
genomen. Toen de huidige Vlaamse minister einde juli 1965 zijn 
ambt bij Openbare Werken opnam, bedroegen de vastgelegde 
kredieten in totaal 10.485 miljoen. Zowat zes jaar later is dat to
taal gestegen tot 34.299 miljoen. De aan de Waalse autoweg ver
leende prioriteit werd altijd stipt in acht genomen. Ook mag men 
niet vergeten dat de eigenlijke autoweg achteraf werd aangevuld 
met een groot aantal toeleidingswegen die insgelijks het statuut 
van een autosnelweg hebben. Zo werden aan het oorspronkelijke 
c lint » van 57 km nog 101,5 km toegevoegd ». 

En de achtbare heer De Saeger besluit : « Ik van mijn kant ben 
mij bewust de Waalse belangen goed te hebben gediend, en ik 
ben daar trots op ! ». 

Om even samen te vatten : Waalse autowegen worden overwe
gend met Vlaamse centen aangelegd door Vlaamse arbeiders on
der de leiding van een Vlaams minister die er trots op gaat de 
Waalse belangen goed te hebben gediend. De Walen beperken er 
zich toe ontevreden te zijn en « steeds meer » te eisen, zoals de 
P W . O heerlijk land van pateekens en friet ! 

Bestel het « Zwartboek van de liberté du père de 
familie » (83 biz, op tekst van senator van Hae-
gendoren). Onmisbare documentatie voor al wie 
tot de redaktie van een VU-streekblad behoort en 
voor al wie de Bruxelles-knechten van de kleur-
partijen regelmatig wi l herinneren aan hun hel
dendaad. Stort 100 fr op prk 1711.39 van « Wij », 
Voldersstraat 7 1 , 1000 Brussel. Het Zwartboek 
wordt u dan over de post toegestuurd. 

het Vlaams 
onderwijscentrum brussel 

Wie dezer dagen in de Brus
selse agglomeratie rondtoert 
moet wel de grote groene af
fiches opmerken die het 
« Vlaams Onderwijscentrum 
Brussel » op strategische plaat
sen liet aanbrengen om de 
Vlaamse ouders ertoe aan te 
zetten hun kinderen naar 
Vlaamse scholen te sturen. Het 
VOC heeft dit jaar van de 
kampanje tot bevordering van 
het Nederlandstalig onderwijs 
te Brussel behoorlijk zijn werk 
gemaakt. Een kampanje die 
trouwens een bom duiten moet 
kosten. Aan de sekretaris van 
het VOC, Gilbert Garré, vroe
gen wij vanwaar dat geld 
moet komen en aan welke ak-
tie's het wordt besteed. 

De vereniging zonder winst
oogmerk « Vlaams Onderwijs
centrum Brussel » werd in ju
ni 1967 opgericht onder impuls 
van de Antwerpse burgemees
ter Lode Craeybeckx (« Ant
werpen laat Brussel niet los »). 
Voor haar sekretariaat vond de 
nieuwbakken vereniging aan
vankelijk onderdak in de lo
kalen van de Bond van Grote 
en van Jonge Gezinnen, in de 
Troonstraat te Eisene. Sedert 
dit jaar is het sekretariaat ge
vestigd in het gebouw van het 
« Contact- en Cultuurcentrum », 
lllartelarenplein 32 te Brussel 
(tel. 02/17.37.08). Oprichtende 
verenigingen waren van meet 
af aan : het Davidsfonds, het 
Vermeylenfonds, het Willems
fonds, de Bond van Grote en 
van Jonge Gezinnen, het 
Vlaams Ekonomisch Verbond, 
de Vlaamse Toeristenbond, het 
Verbond van de Vriendenkrin
gen van de Rijksscholen en het 
Verbond van het Nederlands
talig Onderwijs te Brussel. Het 
zijn vertegenwoordigers van de
ze verenigingen die de (plura
listische) raad van beheer vor
men, waarvan Karel Grijseels 
de voorzitter is. De doelstelling 
van het VOC werd als volgt 
omschreven : « Het propage
ren, het verdedigen en het 
eventueel inrichten van Neder
landstalig onderwijs en Neder
landstalige kinderdagverblij
ven in het arrondissement 
hoofdstad Brussel (de 19 ge
meenten) en in de onmiddel
lijke omgeving ». 

Voor zijn financiën is het 
VOC aangewezen op de steun 
van Vlaamse gemeente- en pro
vinciebesturen. In dat opzicht 

doen de gemeenten en het pro
vinciebestuur van Antwerpen 
momenteel veruit het meest 
hun best. Daar is de invloed 
van vasthoudende Lode Craey
beckx trouwens niet vreemd 
aan. In totaal zijn er nu al zo'n 
200 Vlaamse steden en gemeen
ten die steun verlenen. Het 
vooropgestelde principe is : 1 
fr. per inwoner, maar daar zijn 
ze nog lang niet allemaal aan 
toe. Toch loopt het VOC-bud-
get zo reeds stilaan naar de 
twee miljoen per jaar. 

Hoe dat geld besteed wordt 
kunnen wij aanduiden door 
een overzicht van de initiatie
ven welke dit jaar werden ver
wezenlijkt. 

Een gids van de nederlands-
talige scholen in de Brusselse 
agglomeratie werd op 100.000 
exemplaren verspreid, waarvan 
zo'n 40.000 op geselecteerde 
adressen. Bovendien ging een 
foldertje van huis tot huis in 
elke gemeente van de Brussel
se agglomeratie met de aan
duiding van de Vlaamse scho
len welke in die gemeente te 
vinden zijn. 

Een grootscheepse reclame
kampanje werd op het getouw 
gezet : affiches in stations, me-
trowachtplaatsen en scholen, 
op grote publieiteitsborden 
overal in de stad, en reclame
teksten in de dagbladen en in 
sommige weekbladen. Sinds 
twee jaar richt het VOC ook 
« Kempenklassen » in voor de 
kinderen uit Brussels-Vlaamse 
scholen te Houthalen in Lim
burg. Een initiatief dat een 
groeiend succes kent en dat 
een uitstekende vorm van pu
blic relations blijkt. Einde au
gustus zal een plan van de 
Brusselse agglomeratie van de 
pers komen (het allereerste 
nederlandstalige) met daarop 
de vestigingsplaats van de 
Vlaamse scholen in de agglome
ratie. Dit plan zal op grote 
schaal onder de Vlamingen te 
Brussel worden verspreid. 

Het VOC wil in de toekomst 
ook meer aandacht gaan beste
den aan het opvangen van de 
inwijkende Vlamingen te Brus
sel, en aan hun aanpassingspro
blemen. 

Inmiddels wensen wij het 
VOC verder goed heil bij zijn 
uitstekend positief werk, in 
loyale pluralistische geest zo
als vanaf het begin de bedoe
ling was. 

lui, 

maar 

ontevreden 

De Waalse volksvertegen
woordiger Massart deed in e^A 
parlementaire vraag nogal veiv 
ontwaardigd over het feit dat 
het arme, stelselmatig achteiu 
gestelde Wallonië minder kre
dieten ontving « tot bestrij
ding van het verval van het 
kunstpatrimonium » dan Vlaan
deren. 

Minister De Saeger, wiens 
departement voor 60 % bij
draagt in de kosten van restate 
ratie van gebouwen die op de 
monumentenlijst zijn geplaatst, 
verontschuldigt zich tot en 
met. Luister maar even naar 
zijn uitleg : « Ik kan er niet 
genoeg de nadruk op leggen, 
dat mijn departement hoege
naamd geen initiatief kan ne
men bij de uitvoering van der
gelijke restauratiewerken. Wij 
doen niet meer dan toelagen 
verlenen, en daarvoor moeten 
wij ^over ^ssiers beschikken, 
die~-wij van^lders moeten ont
vangen. 

Op het ogenblik dat dit ant
woord werd geschreven, bleven 

^er voor het Waalse landsgedeel
te nog 4 kleine dossiers te be
handelen, voor een totaal be
drag van 707.830 fr., zodat ik 
mag zeggen dat er aan die kant 
geen achterstand is. 

Daarentegen moesten 16 dos
siers betreffende de Vlaamse 
landstreek, voor een totaal be
drag van 50.448.000 fr. op af
handeling blijven wachten bij 
gebrek aan kredieten. 

Voor Brussel was geen enkel 
dossier meer hangende. 

De schuld voor de ongelijke 
bedragen betreffende de twee 
landsgedeelten ligt dus zeker 
niet bij mijn departement. De 
oorzaken van die ongelijkheid 
moeten elders gezocht worden». 

Het is ontroerend te zien hoe 
voorkomend minister De Sae
ger uitgebreid antwoordt op el
ke Waalse vraag, terwijl hij 
zich van sommige Vlaamse 
parlementaire vragen eerder 
nonchalant afmaakt. En het is 
blijkbaar een goede zaak voor 
Vlaanderen dat de toekenning 
van restauratie-kredieten goed
deels afhangt van de onderne
mingszin van lagere openbare 
besturen, die in Vlaanderen 
heel wat meer initiatief aan de 
daè leggen dan in Wallonië. 
Als het van het departement 
alleen zou afhangen konden 
we ons zeker aan de nationale 
stelregel van deze regering-
Eyskens verwachten n.1. elk 
de helft, ook al weten de Wa
len jiiet goed wat aanvangen 
met lïfet geld. Er zijn voorbeel
den genoeg van dat het er op 
menig terrein inderdaad zo ab
surd aan toegaat. Wij zullen 
daar in het najaar nog wel 
eens een boekje over opendoen. 

jeugd-
aggiomeratie-

raad brussel 

geeft jonge 

ylamingen 

alle kansen 

Op het colloquium van de 
Vlaamse Jeugd te Brussel van 
maart 1969 waren drie urgen-
tiepunten vooropgesteld : de 
oprichting van een overkoepe
lend orgaan voor nederlandsta
lige jeugd- en jongerenbewe
gingen, een informatieblad en 
een informatiecentrum. Wan
neer men thans bekijkt wat 
sindsdien gerealiseerd werd 
door en voor de nederlandsta
lige Brusselse jeugd staat men 
even verbaasd wat er allemaal 
in een paar jaar tijd kon gebeu
ren. 

De Agglomeratieraad breidt 
zich langs de werkgroepen en 
commissies steeds verder uit 
zodat uiteindelijk alle aspecten 
van het Brussels jeugdleven 
aan hun trekken komen. 

commissie jeugdhuizen 
en jeugdclubs 

Naast een samenwerking tus
sen de jeugdhuizen onderling 
en het doorspelen van informa

tie, zorgt deze commissie in sa
menwerking met de Nationale 
Dienst voor de Jeugd voor 
nieuwe jeugdhuizen in de Brus
selse agglomeratie. Hopelijk zal 
zij eveneens de oprichting van 
het lang verwachte centrale in-
stuifhuis gemakkelijker maken. 

commissie 
jeugdbewegingen 

Deze commissie zorgde reeds 
voor de uitbouw van de secre
tariaten van de Brusselse jeugd
bewegingen, subsidiëring voor 
de jongeren uit de agglomera
tie die kadervorming volgen ; 
nu is deze commissie ook met 
een project bezig om iets te 
doen voor de jongeren uit 
Brussel-centrum. Jongeren die 
graag meewerken aan dit pro
ject kunnen zich steeds melden. 

wericgroep jeugdinfo 

Deze groep is onbeperkt. 
Iedereen kan meewerken. 

Naast het praktisch werk be
zint deze groep zich ook over 
de werking van jeugdinfo, over 
de mogelijkheden en de werk
wijze om het informatiecen
trum verder uit te bouwen. Dit 
centrum is gevestigd in de St. 
Michielsstraat sinds 18 maart 
1970 en is uitgegroeid tot een 
volwaardig informatiecentrum 
voor de jeugd. 

Volledigheidshalve dient hier
bij nog de werkgroep politiek 
vermeld waar alle jongeren te
recht kunnen die politiek ge
ëngageerd of geïnteresseerd 
zijn. 

Om dit alles te realiseren be
schikte de . Agglomeratieraad 
over slechts één betaald perso
neelslid en natuurlijk over ve
le vrijwilligers. De zaken heb
ben echter reeds zo een wen
ding genomen dat de raad zich 
verplicht heeft gezien een 
tweede kracht aan te werven. 

Ook voor de uitgave van een 
informatieblad voor de jeugd 

werd gezorgd. Het maandblad 
« Tip » dat echter tot op heden 
onmogelijk gratis kan aange
boden worden, zal eerlang vol
ledig opgenomen worden in 
« Deze maand in Brussel » zo
dat alle Vlaamse Brusselse jon
geren van alle activiteiten grat-
tis op de hoogte kunnen gehou
den worden. 

Ondanks het vele werk daf 
de Agglomeratieraad van de ne
derlandstalige Brusselse Jeugd 
heeft gepresteerd breidt de 
werking nog altijd verder uit. 
Voor alle Vlaamse jongeren in 
Brussel die willen meewerken 
is er wel een gepaste activiteit. 

Wensen en verlangens even
als problemen kunnen gemeld 
worden aan de Agglomeratie
raad. 

De voorzitter van de agglo
meratieraad van de nederlands-
talige Brusselse jeugd is de 
heer Leopold Wouters, Sint 
Michielsstraat 37, 1000 Brussel. 
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vangnet rond boekarest 
(Argos) In Oost-Europa neemt 

het Kremlin alsmaar zijn toe
vlucht tot waarschuwingen aan 
Roemenië. Precies drie jaar na 
de Sovjetinvasie te Praag is 
Roemenië's president Ceauses-
cu het voorwerp van Ru^lands 
groeiende bezorgdheid. De man 
herinnert onwillekeurig aan 
een zekere Aleksander Duhcek 
die in de lente van 1968 niet af 
te brengen was van pogingen 
om het kommunisme een «men
selijk gelaat» te verlenen. 
Ceausescu praat Tuinder van 
« humaniseren » maar zijn wil 
de buitenlandse en ekonomi-
sche politiek van zijn land ei
genmachtig te dikteren is de 
jongste maanden zo manifest 
geworden dat de SU zich vij
andig is gaan opstellen tegen 
de « eigen weg » van Boeka
rest. Naar loffelijk gebruik 
doet het Kremlin hierbij een 
heroep op zijn hulptroepen uit 
het Oostblok. Zoals drie jaar 
geleden tegen Praag worden 
vandaag Tsjechen en Polen, 
Hongaren en Bulgaren tot een
drachtig samenwerken tegen 
Boekarest opgeroepen. McLar 
een willekeurig waarnemer 
heeft de barsten kunnen zien 
in de Oosteuropese solidariteit: 
zowel te Boekarest als te Bel
grado houdt men het heen stijf. 
Daar gaat men nadrukkelijk en 
onverstoorbaar de eigen onaf
hankelijke toer op. 

militair cordon 

Het handhaven van de Oost-
europese samenwerking is voor 
de Sovjets nog aan belangrijk
heid gaan winnen nu de Ame-
rikaans-Chinese toenadering de 
oude strukturen van de inter
nationale politiek op losse 
schroeven heeft gezet. Boven
dien dreigt Peking de Sovjet-

hegemonie in de Balkan aan te 
tasten door akkoorden, vriend-
schapshetuigingen en onder
handelingen met de as Tirana, 
Belgrado, Boekarest. Die ont
wikkeling gebeurt pal voor de 
neus van Leonid Bresjnev, de 
« veroveraar van Praag » die 
daar te Moskou nog altijd ste
vig in het zadel zit. Die par
tijleider heeft geen boodschap 
aan adeviationisten-». Niet voor 
niets heeft hij de Bresjnev-
doktrine gekreëerd waardoor 
de soevereiniteit van de Oost-
europese staten goeddeels af
hangt van Russische belangen 
en grillen. Als president Ceau
sescu van Roemenie zijn « anti-
Russische plagerijen » voortzet 
zou het te Boekarest ooit tot 
een interventie kunnen komen 
naar Praags patroon. Bepaalde 
Sovjetmaatregelen herinneren 
al aan de « solidariteitsaktie » 
door de landen van het War-
schaupakt op gang gebracht als 
voorbereiding tot de gewraakte 
invasie in Tsjechoslovakije : 
rond de deviationisten uit de 
Balkan — Joegoslavië en Roe
menië — hebben de Sovjets 
een « cordon militaire » gelegd 
dat als waarschuwing en inti
midatie is bedoeld ; aan de 
Zwarte Zee hebben de Vfar-
schau-landen landingsoperaties 
georganiseerd en in Hongarije 
hadden al indrukwekkende ma
neuvers plaats ; in Bulgarije 
zullen nog voor eind augustus 
drie Sovjetdivisies worden in
gezet voor de eerste groot
scheepse Balkanmaneuvers se
dert 1966. 

anti-roemeense kampanje 

Zaak is dat die demonstratie 
van politieke macht tegelijk 
politiek werden gesteund. Op 
de Krim-Konferentie was Ceau

sescu niet eens aanwezi 
Sindsdien hebben de deeln 
mers van het kommunistisc 
topoverleg een heftige ant 
Roemeense kampagne ontk 
tend. De Oosteuropese pe: 
banbhksemde tegen China e 
bestempelde het verraad aa 
het proletarisch internationali 
me. Zo geraakt de beweging 
vrijheid van Roemenië's bu 
tenlandse politiek stilaan i 
hetzelfde «internationalistisc} 
vangnet » dat Dubcek zo nooi 
lottig werd. 

buitenlands deviationisme 

Er kan alvast geen twijfel bi 
staan aan de vastberadenhei 
van Moskou om de Chinese ii 
vloed in de Balkan met aL 
middelen af te remmen. E 
Sovjetleiding hoopt in het Roi 
meense binnenland « gezond 
krachten » tegen Ceausescu te 
mobiliseren. Er waren al ge
ruchten over ernstige spannin
gen in de schoot van de rege
ring te Boekarest. Gelijkaardi
ge simptonen zijn de Praagse 
krisis voorafgegaan. Er zijn pa-
rallellismen die er niet om lie
gen. Maar ergens gaat de ver
gelijking niet op : drie jaar ge
leden werd Praag wegens een 
« binnenlands » eksperiment 
door de Sovjets onder de voet 
gelopen, vandaag wordt Boeka
rest belegerd wegens zijn n ei
gengereidheid » in buitenland
se aangelegenheden. In beide 
gevallen liet Moskou zich lei
den door angstgevoelens om
trent zijn hegemoniale positie 
in Oost-Europa. Bij het toene
men van de spanning zou Boe
karest het slachtoffer kunnen 
worden van maatregelen die 
tot het stofferig repertorium 
van het kolonialisme behoren. 

deze week in de wereld 
• President Torres van Boli-
TÏa, 10 maanden na zijn machts
greep (hij verminderde de 
Amerikaanse ekonomische in
vloed tijdens zijn bewind) op 
zijn beurt door een militaire 
machtsgreep, aan de dijk gezet 
na een korte strijd tussen le
gereenheden en een door Tor
res opgerichte volksmilitie van 
mijnwerkers en studenten. Ko
lonel Banzer Suarez (die vori
ge week op last van de rege
ring was aangehouden) roept 
eich uit tot president. 

• Liberaal partijbestuur door 
bomaanslag tijdens een partij
bijeenkomst van deze opposi
tiepartij op de Filippijnen uit
geschakeld : 8 personen ge
dood en 96 gewond. President 
Marcos schort de kieskampagne 
op en beveelt overleg aan tus
sen de liberale partij en zijn 
eigen, nationalistenpartij. De 
daders zouden behoren tot de 
niterst linkse, clandestiene be
weging « Het nieuwe volksle
ger ». Inmiddels doen zich on
danks een bestandsakkoord 
nieuwe botsingen tussen kriste-
nen en mohammedanen op het 
eiland Cotabato voor. 

• Noordierse parlementsleden 
•van de oppositie en de politieke 
afdeling van de IRA (Iers Re
publikeins Leger) richten te 
Monahan, stadje in de Ierse Re
publiek op 30 km. van de grens 
met Noord-Ierland een 24 leden 
tellende « Ulsterse Raad » op 
« ter vervanging van het Noord
ierse parlement, dat duidelijk 
aan zijn taak is tekort gescho
ten ». De Raad telt ook verte
genwoordigers van de drie Ul
sterse graafschappen, die tot de 
Ierse republiek behoren. Ulster 
telt inderdaad 9 graafschappen, 
6 in Noord-Ierland en 3 in de 
Ierse Republiek. In Dublin en 
andere Ierse steden houdt het 
IRA geldinzamelingen voor dit 
•chaduwparlement. 

9 Na zijn weigering, een Heel-
lers-Britse top te beleggen over 
Ulster (voorstel van de Ierse 
regering) verwijt premier 
Heath zijn Zuidierse collega 
« inmenging in interne Britse 
aangelegenheden ». Londen 
zegt nochtans het voorziene be
zoek van lerlands premier aan 
de Britse hoofdstad niet af. 
# Behalve massale bloemen
hulde op het graf van Jan Pal-
lach en een artikel in de « Rudo 
Pravo », waarin de invasie der 
Russen op 21 augustus 1968 
« een derde bevrijding » wordt 
genoemd gaat deze derde ver
jaardag zonder noemenswaar
dig incident voorbij. 
# Chinese militaire delegatie 
na een week verblijf in Alba
nië, te Boekarest, Roemenië, 
voor een officieel bezoek aan
gekomen. Premier Ceaucescu 
onderstreept eens te meer Roe
menië's onafhankelijke positie. 
Ook Zuid-Slavië — waar men 
het lang uitgesteld tegenbezoek 
van Sovjetleider Breznjev ver
wacht — beklemtoont het recht 
op een eigen koers. 
# Reeds 8 miljoen Oostpa-
kistaanse vluchtelingen in In
dia. 
# Bij ontvluchting uit de over
bevolkte San Quentin gevange
nis wordt Georges Jackson (een 
der drie zgn. Soledad-broeders, 
die in 1970 een bewaker in de 
Soledad gevangenis doodden en 
een jaar later ook betrok
ken waren bij een bloedige be
vrijdingspoging, waarbij de 
zwarte militante Angela Davis 
onrechtstreeks als wapenleve-
ranciester zou betrokken wor
den) doodgeschoten. 
# Israël devalueert zijn munt 
met 20 %, Noorwegen reëvalu-
eert, België en Nederland ma
ken hun mimt zwevend doch 
zullen de verhouding tussen de 
gulden en de frank op de hui
dige pariteit behouden. Japan 
zal de afschaffing van 10 % 

verhoogde invoerrechten door 
Amerika aanvragen in afwach
ting van een beslissing nopens 
de Yen. 
• Generaal Dajan spreekt zich 
uit voor een Israëlisch protecto
raat in Cisjordanië. Te Damas
cus, Syrië, ondertekenen Sadat 
(Egypte), Hafez Assad (Syrië) 
en Al Khadafi (Libië, waar te
vens een honderdtal vooraan
staanden van het Idrls-regime 
terechtstaan) een ontwerp tot 
federatie van de drie landen. 
President Sadat heeft daarna 
tijdens een blitzreis een onder
houd met koning Feisal van 
Saoedi-Arabië en president 
Noemeiry van Soedan. 

• Al Fattah sluit al zijn kan
toren in Libanon behalve te 
Beiroet nadat reeds alle Fattah-
centra in Jordanië waren opge
doekt. Al Fattah zal terug in 
de clandestiniteit onderduiken. 

• Hooggerechtshof te Saigon 
verklaart de kandidatuur van 
vice-president Ky voor de a.s. 
presidentsverkiezingen geldig. 
Deze trekt zich echter terug. 

• Ambassadeurs der vier voog-
dijmogendheden bereiken na 17 
maanden onderhandelen een 
akkoord over West-Berlijn, 
waarvan de tekst niet wordt be
kend gemaakt doch waarvan de 
inhoud in grote trekken op het 
volgende zou neerkomen : 
West-Berlijn maakt wel deel 
uit van West-Duitsland doch er 
mogen bondsdagvergaderingen 
gehouden worden noch verkie
zingen voor het Westduitse 
bondspresidentschap ; vrij ver
keer van en naar West-Duits
land ; geen passen-controle 
meer ; opening van een Rus
sisch konsulaat-generaal bij de. 
drie Westerse mogendheden in 
West-Berlijn ; versoepeling van 
het verkeer tussen Oost- en 
West-Berlijn. Dit akkoord moet 
nog door de vier betrokken re
geringen bekrachtigd worden. 

Kijk op de krotten van Djakarta dat deze dagen het omstreden 
bezoek ontvangt van Hollands Juliana en Bernard. 

heen en weer in la Paz 
Inmiddels zijn de sombere prognozes rond het politiek voort

bestaan van generaal Juan José Torres van Bolivia bewaarheid 
geworden. De aktie tegen zijn beleid, uitgaande van de sociali»-
tische falange, de aanhangers van oud-president Estonssoro en 
van de strijdkrachten, heeft haar eerste doel bereikt : de Volks
militie bestaande uit studenten en linkse arbeiders die Torres 
steunden hebben zondag jl. ontwapend. Men spreekt van een 
rechtse revolte, van een ruk naar reaktionair konservatisme, ge
leid door generaal Florentina Mendeita en de kolonels Seltch en 
Banzer, wiens arrestatie al drie dagen eerder aanleiding tot onge-
regelheden was. Die Banzer, de nieuwe « sterke man » van Boli
via, beschreef zijn voorlopig bewind als een « volksnationalistische 
beweging » tegen anarchie, chaotische ekonomie en « rood barba-
rendom ». Meteen was Bolivia's bloedige geschiedenis weer 120 
doden en meer dan 200 gewonden rijker geworden. 

vele plannen, maar... 

Met de jongste regeringswisseling, de honderdzevenentachtigste 
in zijn ruim 145-jarig bestaan, heeft Bolivia de heruitgave beleefd 
van een staatsgreep naar onvervalst Latijnsamerikaans patroon. 
Generaal Torres was sinds 7 oktober '71 aan het bewind. Hij had 
zijn links image vlijtig bijgewerkt met stoutmoedige oogmerken 
die hij achteraf niet waar kon maken. Onder de druk van stu
denten en linkse arbeiders was tegen de wil van de president, die 
een gematigd linksnationalistische koers uit wilde, een Volkspar-
lement naar Sovjetmodel tot stand gekomen. Tegen heug en meug 
moest Torres (50) zich ook het oprichten van een « militair di-
rektorium van de Volksmassa's » laten welgevallen. Daar het 
staatshoofd alsmaar meer steun van de strijdkrachten verloor 
speelde hij toch vaak de militia, het gewapende volk, tegen de 
drijverijen van rechtsgezinde officieren uit. Sinds maanden leefde 
Bolivia in de histerie van dreigende « fascistische samenzwerin
gen » en van een uitzonderingstoestand die steeds werd verlengd. 

schijnbaar onverschillig v/ashington 

Wie te vroeg gejubeld heeft is Fidel Castro van Cuba. Nog op 
26 juni jl. voorspelde hij dat de Boliviaanse arbeiders zich aan de 
top zouden handhaven. Na het verdwijnen van Torres is de reak-
tie van Havana des te woester. Maar opvallend is de Sovjetrus-
sische reserve. In Moskou is men afzijdig gebleven van een Torres
regiem dat naar Russisch gevoel een potentieel grotere spelbreker 
was dan Chili's Allende met zijn socialistisch eksperiment en 
Peru's Velasco Alvarado met zijn nationalistische en anti-impe
rialistische koers. Het meest verbazend is nog de Amerikaanse 
berusting. Uit vroegere ervaring heeft de Nixon-administratie 
blijkbaar geleerd dat een putch te La Paz tot de vertrouwde, 
jaarlijks herhaalde geplogenheden behoort. Daarom hebben de 
Amerikanen het nationaliseren door Torres van hun ondernemin
gen zo stoïcijns ondergaan .. ofschoon de hipotese van Amerikaan
se bemoeiingen in de jongste Boliviaanse regeringswisseling toch 
weer volle eer wordt aangedaan. 

labiel 

Met de samenzwering van La Paz is weer bewezen hoe labiel 
de hele Latijnsamerikaanse politieke en ideologische opstelling 
wel is : zowel de socialistische falange (uiterst rechts), als de 
beweging voor nationale revolutie van ex-president Paz Estens-
soro, die al vóór het Kubaans eksperiment harde sociale hervotw 
mingen op gang bracht (vandaag gaat de man door voor een 
aartskonservatief reaktionair) hebben de militaire opstand ge
schraagd. Maar dit hoeft niet te betekenen dat de kolonels Banzer 
en Seltch nu de Boliviaanse deuren hebben opengegooid op de 
terugkeer van Estenssoro. Men kijkt al belangstellend uit naar 
reakties uit Brazilië. Daar heeft het militair regiem de ontwikke
ling in Bolivia met bezorgdheid gevolgd. Dat de Brazilianen ia 
de olieprovincie Santa Cruz separatistische tendensen hebben 
gesteund is een onbewezen maar als waarschijnlijk aanvaarde 
onderstelling. Maar de regeringswisseling in Bolivia past voor
zeker in het raam van de Braziliaanse strategie die doelt op het 
inkapselen van niet-Latijnsamerikaause (lees Chileense !) siste-
n e n . 
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De zaak van prins Karel tegen baron Allard heeft al heel wat 
• » — — — — — — 

jtokt doen vloeien. Baron Allard was destijds de ver t rouwensman 
b 

jBin prins Karel die, indien wij de kranten mogen geloven, hem 
4 . 

^ i k e l e honderden miljoenen toevertrouwde om daarmee « voor-
m — • . , 

Aelige » beleggingen te doen, lees (steeds volgens de kran t ) be-

teggingen die aan de arm van de Belgische fiskus zouden ont-

zijn alle belgen gelijk 

voor de wet ? 

mappen . Niet iedere burger is zo gelukkig. 

Doch er liep iets mis : de baron zou het vertrouwen van de ex-
* • — — — — — — 

prins-regent niet waardig zijn gebleken, en zou met de miljoenen 

•champavie hebben gespeeld. 

De prins (na eerst aan het Par lement zijn dotatie, waar hij voor-

flien afstand had van gedaan, te hebben t e r u g g e v r a a g d . ) diende 

Idacht in en een uitvoerig gerechterlijk onderzoek werd ingesteld, 

me t schriftonderzoeken, getuigenverhoren, buitenlandse rogatoire 

kommissies, eksperten, boekhouders enz. 

het geschil 

prins karel-baron allard 
Het besluit : er zijn redenen 

om de baron voor de rechbank 
te dagen. Aldus werd door de 
raadkamer van de korrektione-
le rechtbank te Brussel besl is t : 
baron Allard zou voor de straf
rechter moeten verschijnen ; 
hoger beroep door Allard in
gesteld bij de kamer van in-
beschuldiging mocht niet ba
ten, een voorziening in kassa-
tie werd eveneens verworpen. 

plotse verzoening 

ledere Belg, digne de ce 
nom, hield reeds de adem in, 
wan t naar de kranten nogmaals 
schreven zou het proces in sep
tember van wal steken. Het 
was overigens hoog tijd : een 
Jaar later zou de verjaring on
geveer bereikt zijn, en de ba
ron mocht zijn gerechte straf 
niet ontlopen. Doch kijk, in vol
le komkommert i jd wanneer ie
dereen met vakantie is ver
schijnt plots een persberichtje 
dat de twee parti jen die elkan
der tot dan toe met modder 
hadden overgoten, zich ineens 
hebben « verzoend », en een 
t ransakt ie hebben gesloten, 
waarbi j een paar honderd mil
joenen terugkeren naar de 
p rms , die op zijn beur t de 
klacht tegen baron Allard in
t rekt . 

Wat is de bedoeling ? Steeds 
volgens de kranten, doch het 
wordt hier moeilijk om daar 
nog aan te twijfelen : beletten 
dat de hele zaak in het open
baar (de debatten voor de kor-
rektionele rechtbank zijn 
krachtens de grondwet open
baar) zou worden uiteengera
feld, en dat de beide nobele he
ren daar in hun schamel (fis
kaal en anders) blootje zouden 
staan. Met de nodige opspraak 
en ook met alle fiskale gevol
gen van dien : de kontroleur 
van belastingen, voor de gewo
ne staatsburger een veelal ver
velende engelbewaarder, zou 
hier met zijn neus op de fis
kale werkelijkheid worden ge
duwd en er moeilijk onderuit 
kunnen om uit de verklaringen 
van getuigen, deskundige ver
slagen, rekwisitoria van het 
openbaar ministerie en plei
dooien van de advokaten, de 
nodige fiskale konsekwenties te 
halen, en op een aantal miljoe
nen beslag te leggen. Gewoon
lijk treedt hij wel voor minder 
op.. . 

Dat wilden de heren nu ver
mijden. Doch zoals de ketters : 
rij dolen. 

alle belgen gelijk 
voor de wet. . . 

Inderdaad, vooreerst staat in 
de grondwet dat alle Belgen 
gelijk zijn voor de wet. Een 
baron net zo goed als een ge
haaide of onhandige oplichter. 
Wanneer de ene moet vervolgd 
worden is er geen reden om het 
met de andere niet te doen. 

Terzake was bovendien het 
vooronderzoek volledig afge
sloten en had de raadkamer 
reeds beslist dat er « voldoen
de bezwaren » aanwezig waren 
om de gewezen vertrouwens
man voor de korrektionele 
rechtbank te brengen : het ge
recht moet dus zijn loop heb
ben. 

Nu komt het voor, dat wan
neer de openbare orde niet ern
stig is gestoord en er dus met 
andere woorden enkel part iku-
liere belangen werden ge
schaad, het openbaar ministe
rie, eens de partikuliere belan
gen geregeld, de zaak blauw-
blauw laat en ze nl. niet voor
brengt. Dat kan van dit geval 
niet gezegd worden. De kran
ten hebben er wekenlang van 
volgestaan, beide parti jen heb
ben in publieke verklar ingen 
elkander (in het bijzonder de 
prins tegenover de baron) van 
ernstige misdrijven beticht. 
Het ware in strijd met elke 
openbare moraal dat er thans 
geen klaarheid zou worden ge
schapen, of zoals dat zou mo
gen heten « recht zou geschie
den ». 

Anders kan men beter de 
strafbaarheid van valscheid m 
geschriften, verduistering en/of 
oplichting afschaffen, telkens 
wanneer de benadeelde zijn 
klacht intrekt. 

Er is nog meer : het ander-
zoek in deze zaak heeft allicht 
ettelijke honderdduizenden fr. 
gekost. Die kosten worden door 
de rechter die over de zaak oor
deelt ten laste gelegd van de 
verdachte wanneer die veroor
deeld wordt en ten laste van 
de burgerlijke partij wanneer 
de verdachte wordt vrijgespro
ken. Wanneer de zaak niet voor 
de rechtbank komt blijven die 
kosten ten laste van de belas
tingbetaler. Nog een reden op
dat de zaak in elk geval zou 
worden beslecht. 

Nu kan men zich voorstellen 
dat een substituut van de pro-
kureur des konings of zelfs een 
echte prokureur des konings 
met over voldoende gezag, 
macht of moed beschikt, om m 
Ie gegeven omstandigheden 
-och tot vervolging (met alle 
3aarmee gepaard gaande gevol
gen) over te gaan Doch daar
aan is precies door onze grond
wet een mouw gepast : de mi
nister van Justi t ie kan vervol
gingen bevelen wanneer zijn 
ondergeschikte parketmagistra
ten daar zelf niet zouden toe 
overgaan. Daartegenover staat 
dat een minister van Justi t ie 
geen vervolgingen kan verbie
den, precies om te vermijden 
dat hij bepaalde hooggeplaats-
ten zou kunnen beschermen. 

Wïj mogen dus wel benieuwd 
zijn of de minister van Justi
tie in onderhavig geval van de 
bevoegdheid die hij aldus heeft 
en die hem terzake voor een 
ernstige verantwoordelijkheid 
stelt zal gebruik maken. Ge
beurt dat niet dan kome men 
ons niet te veel meer vertellen 
over de gelijkheid van alle 
Belgen : het zal dan blijken dat 
sommige veel gelijker zijn voor 
de wet dan andere. . . 

tpP^L 

Prins Karel toen hij regent van België was, bij het hezoek van 
generaal de Gaulle in 1945 aan ons land. In 1950 kwam een einde 
aan het regentschap en kreeg ook de koningskwestie een defini
tieve oplossing. De « graaf van Vlaanderen » — zoals de officiële 
titel van de tweede zoon van Albert I luidde — trok zich in het 
privé-leven-met-dotatie terug, verzaakte na een tijd aan die jaar
lijkse 4 miljoen en vroeg ze opnieuw aan, toen hij zich door 

Allard hedot achtte... 

parlementaire vragen 

VU-senator Baert heeft in verband met de jongste evo
lutie in deze ophefmakende zaak aan de ministers van 
Justi t ie en van Financiën een parlementaire vraag ge
steld, waarin hij o.m. vraagt of de magistraten van het 
openbaar ministerie reeds de bij art ikel 235 par.3 voor
ziene mogelijkheid tot onderzoek aan de procureur-gene
raal hebben aangevraagd, zo ja of de toelating werd ver
leend of geweigerd (en waarom), of de minister van 
Financiën desgevallend reeds is ingelicht en welke de 
bedoeling van de minister van Justi t ie is in verband met 
deze zaak die in de openbare mening niet onopgemerkt 
is voorbijgegaan. 

Aan de minister van Justi t ie vroeg hij of het parket 
van Brussel de bedoeling heeft, deze zaak in elk geval 
voor de korrektionele rechtbank te brengen en of de 
minister van zijn bevoegdheid zou gebruik maken, het 
parket te bevelen de zaak voor de rechtbank te brengen 
wanneer deze Instantie dit niet uit eigen beweging zou 
doen. 

We zien benieuwd naar de antwoorden op deze vragen 
uit. 

fiskale donderwolk ? 

Aan de hele zaak zit boveiv 
dien nog een pikant fiskaal as-
pekt vast. Hierboven hadden 
wij het reeds over de waar
schijnlijk fiskale bedoelingen 
van de transaktie tussen de iae-
trokkenen. 

Doch er is in de belastings-
wet een art. 235 § 3, dat nog 
gewijzigd werd bij een K.B. n r 
23 van 23 mei 1967 (een van de 
Vanden Boeynantse volmacht-
besluiten !) en dat luidt als 
volgt : « De ambtenaren van 
het openbaar ministerie bij 
de hoven en rechtbanken, 
waarbij een strafzaak aan
hangig is, waarvan het on
derzoek ernstige indiciën van 
ontduiking inzake inkomsten
belasting aan het licht brengt, 
zullen de minister van Finan
cien hierover inlichten, nadat 
ze van de prokureur-generaal 
of van de auditeur-generaal uit
drukkelijke verlof daartoe heb
ben gekregen ». 

Blijkens het verslag aan de 
koning dat aan dit K.B. vooraf
ging en konform de tekst overi
gens, wordt hier aan de ma
gistraten in kwestie een ver 
plichting opgelegd, enkel be
perkt door het vereiste van de 
voorafgaande toelating te ver
lenen door de prokureur-gene
raal of de auditeur-generaal. 

Men kan het er over oneens 
zijn of dat een zeer gelukkige 
bepaling is. Sommigen zullen 
misschien zeggen dat zij nogal 
naar fiskale inkwisitie ruikt . 
Zij werd in elk geval niet door 
een «-iinkse » regering inge
voerd... 

Indien ooit, dan is de zaak 
prins Karel tegen baron Al
lard echter een van die gele
genheden, waarbij van deze be
paling gebruik zou kunnen 
gemaakt worden : het zou hier 
immers de moeite kunnen lo
nen. Indien men de kranten 
mag geloven, zouden er etteli j
ke miljoenen op onwettige wij
ze aan de fiskus zijn onttrok
ken. 

Daarom ware het interessant 
te weten of die bepaling uit de 
belastingswet werd toegepast 
en of met name de magistraten 
van het openbaar ministerie, 
die met de zaak belast waren, 
reeds de toelating hebben ge
vraagd aan de prokureur-gene
raal, om de inlichtingen die 
zich in het dossier bevinden be
treffende mogelijkheid van be
lastingontduiking, mede te de
len aan de minister van Finan
ciën. 

Of zal ook hier de stelregel 
worden toegepast dat men de 
hooggeplaatsten toch niet kan 
aandoen wat men tegenover de 
kleine belastingbetaler wel nor
maal acht ? 

Het IS best mogehjk, dat er 
in het hele dossier geen (fis
kaal) vuiltje aan de lucht 13 
(andere vuiltjes zijn er in elk 
geval, zoniet ware de zaak niet 
naar de rechtbank verwezen). 
Doch is het ook dan niet in het 
belang van de betrokkenen zelf 
en van de publieke moraliteit 
in dit land dat hier klare wi ja 
wordt geschonken. 
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beschouwingen bij de jongste nederlaag van de vlaamse beweging 

de vrijbeid van de huisvader te brussel 
Het is onmiskenbaar dat art. 88 van 

de wet houdende de oprichting 

van agglomeraties en federaties 

een beschilckî ig bevat, die po

litiek twaar geladen is. Inderdaad, 

de wijziging, die aan art. 5 van de 

wet van 30 juli 1963 houdende 

taalregeiing in het onderwijs werd 

aangebracht, heeft in de afgelopen 

maanden heel wat reaktie's in 

Vlaanderen verwekt. Men mag 

werkelijk zeggen, dat er geen en

kele Vlaamse kuituur- of strijdorga

nisatie is, die niet heeft geprotes

teerd tegen de invoering van de 

vrijheid van de Brusselse huisvader 

inzake taalkeuze voor het onder

wijs van zijn kinderen. Zelfs talrij

ke gemeenteraden hebben een ge

lijkaardige houding aangenomen 

en hun aantal zou nog hoger zijn 

geweest, zo de partijdiscipline — 

ik bedoel deze van CVP en BSP — 

hier geen stokje had voorgestoken. 

Dat er bij het bewuste deel van de 

Vlaamse bevolking een dergelijk 

verzet tot stand is gekomen, wijst 

er duidelijk op, dat het hier een 

voor de Vlaamse gemeenschap 

dierbare zaak betreft, namelijk het 

lot van de Nederlandssprekende 

kinderen in de Brusselse agglome

ratie. Het is dan ook totaal onbegrij

pelijk dat een groot aantal Vlaamse 

parlementsleden bereid werd ge

vonden om de argumenten die 

door de kuituur- en strijdorganisa

ties werden vooropgezet, zo maar 

zonder meer over boord te werpen. 

I SEPTEM 
onaanvaardbaar 

Het is niet mijn bedoeling in concre
to uiteen te zetten welke argumenten 
er tegen de invoering van de vrije 
schoolkeuze te Brussel worden aange
voerd. Ik beperk er mij toe op het vol
gende te wijzen : 
1. Het gevaar is helemaal niet denk
beeldig dat vanaf 1 sept. a.s. de Vlaam
se scholen een zware aderlating zullen 
ondergaan. De heer Szondi, die naar 
men mag aannemen toch wel een en 
ander weet over de taaitoestanden te 
Brussel, sprak in een artikel in de « Ga
zet van Antwerpen 4 van 26 oktober 
1970 over een « doodsteek » voor het 
Vlaams onderwijs. 
2. ledere objektieve waarnemer moet 
toegeven dat de Vlamingen te Brussel 
de eisende partij zijn, zodat het dan ook 
onverdedigbaar is hen een bijzonder ho
ge prijs te doen betalen voor hetgeen 
met meer dan hun recht is. 
3. Wie of wat lian ons garanderen, dat 
hetgeen de nadelige gevolgen van de 
invoering van de vrijheid van de huisva
der moet ondervangen, enig effect zal 
hebben ? Terzake ben ik zo vrij een 
passus aan te halen uit het Memoran
dum van het Vlaams Komitee Brussel : 

« De afschaffing van de taalwet op 
het onderwijs is, omwille van haar mo
tivering een daad van politieke onbe
hoorlijkheid. Omdat de overheid deze 
wetsbeschikking met heeft willen of 
kunnen toepassen en omdat de Frans-
tahgen ze met succes hebben kunnen 
boycotten, wordt zij dan maar afge
schaft ! De Vlamingen zijn dus ge
waarschuwd. De taalwetten op het ge

recht en op de administratie te Brus
sel worden eveneens slecht toegepast, 
vooral de laatste. Zij lopen dus groot 
gevaar. De taaicommissie is reeds af
geschreven, langs daarom kan niets 
meer recht gezet worden en de 

'ijver van de franstalige Brusselaars 
zal er, dank zij het succes inzake de 
vrijheid van het gezinshoofd, niet op 
verminderen ». 

de ware achtergrond 

De eis van de franstaligen inzake 
de vrijheid van het gezinshoofd is ei
genlijk een op het eerste zicht onbe
grijpelijke zaak. Immers, de franstalige 
ouders te Brussel beschikken over de 
mogelijkheid hun kinderen naar frans
talige scholen te zenden. Het gaat hier 
dus alleen om het lot van nederlands-
talige kinderen, waarmee de franstali
gen uiteindelijk niets maar dan ook 
niets te maken hebben. 

En toch is de strijd voor de « liberté 
du père de familie » een zaak, die voor 
laatstgenoemden van levensbelang 
schijnt te zijn. Het ligt dan ook voor 
de hand welk hun uiteindelijk doel is : 
niet de behartiging van de vrijheid 
maar wel de verfransing van de neder-
landssprekenden te Brussel. 

In laatste instantie is dit alles niets 
anders dan een uiting van de verdedi
gingsreflex van de franstaligen, waar
van wij in het verleden en het heden 
zoveel voorbeelden hebben gezien. Tel
kens wanneer er zich bij de Vlamingen 
een beweging heeft ingezet, die de be
voorrechte positie van de franstaligen 

in dit land in gevaar kan brengen, ont
staat er een kleine oorlog. Telkens 
wordt er dan geschermd met het princi
pe van de persoonlijke vrijheid en met 
de rechten van het individu. 

Dit was het geval : 
— bij het tot stand komen van de wet

ten op het taalgebruik. 
— bij de overheveling van de Voer

streek naar Limburg. 
— bij het uitwerken van een statuut 

voor Duitstaligen. 
Zo de franstalige Brusselaars voor

stander zijn van de afschaffing van 
de taaiverklaring inzake onderwijs, dan 
vindt dit zijn oorsprong m het feit dat 
men schrik heeft voor nederlandstali-
gen, die in hun moedertaal onderwijs 
hebben genoten. Zo lang de Brusselse 
Vlaming weinig of geen onderwijs volg
de, mocht hij rustig Nederlandssprekend 
blijven. Nu echter dezelfde Vlaming 
ook naar de middelbare school trekt, 
nu hij ook een universitaire titel wil 
behalen, nu hij ook een leidende functie 
ambieert in de privé- of openbare sek-
tor, nu moet hij overschakelen naar de 
taal van Voltaire. Zo lang de Brusselse 
Vlaming zich enkel bediende van het 
Brussels of van een ander dialekt, be
schouwde men hun als een stuk lokale 
folklore. Nu echter diezelfde Vlaming 
tengevolge van de vernederlandsing van 
het onderwijs een beschaafde omgangs
taal heeft verworven en hij als dusda
nig opgaat m de wereld van de Neder
landse kuituur moet hij plots opgeno
men worden in de wereld der franco-
fonie. 

Het is duidelijk dat de franstalige 
Brusselaars maar één zaak vrezen, nl. 

het tot stand komen binnen de grenzen 
van hun agglomeratie van een bevol
kingsgroep, die nederlandstalig is van 
de basis tot aan de top en die als dusda
nig aanspraak maakt op een gelijkwaar
dige behandeling, zowel voor zichzeU 
als voor de kuituur, waarvan hij deel 
uitmaakt. 

De franstalige Brusselaars weten bo
vendien zeer goed dat een dergelijke 
bevolkingsgroep niet bereid is om sa
men men hen te ageren teneinde de 
geprivilegieerde positie, die de hoofdstad 
momenteel in deze staat heeft, uit te 
bouwen of minstens te behouden. 

Het is trouwens om een gelijkaardige 
reden dat de Walen bereid zijn de frans-
talige-Brusselse eisen te ondersteunen. 
Afgezien van een gevoelsmatige band, 
die er nu eenmaal bestaat tussen men
sen, die eenzelfde taal spreken, worden 
de Walen vooral gedreven door hun 
vrees voor de emancipatie van de 
Vlaamse gemeenschap in haar geheet 
Zij rekenen er op door een coalitie met 
hun Brusselse taaigenoten deze eman
cipatie te kunnen afremmen en alsdus-
danig de bestaande machtsverhouding 
zo veel mogelijk te bestendigen. 

uitstralingskracht 

Dikwijls — en niet in het minst door 
onze franstalige landgenoten — wordt 
beweerd dat de verfransing eenvoudig
weg het resultaat is van het kontakt 
tussen twee talen, waarvan de ene 
slechts een beperkte uitstralingskracht 
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heeft en de andere tot de wereldtalen 
moet worden gerekend. 

Terzake dient vooreerst te worden op
gemerkt dat het Frans niet meer de po
sitie bekleedt, die het bijvoorbeeld in 
de 18de eeuw had ingenomen. Vervol
gens mag men niet vergeten dat een zo
genaamde wereldtaal de kleine talen 
niet per definitie moet verdringen. De 

Elaats, die het Frans in de 18de eeuw 
ad veroverd, is min of meer gelijk aan 

de positie van het Grieks in de Oudheid, 
van het Latijn in de Middeleeuwen of 
van het Engels heden ten dage. Niette
min hebben deze talen het bestaan van 
andere talen niet uitgeschakeld. Meest
al werden en worden zij enkel gespro
ken door de maatschappelijke top en 
dan doorgaans nog maar inzake kunst 
en wetenschap. Eenmaal dat de uitstra
ling door een andere taal wordt over
troffen, verdwijnt ook de invloed waar
over zij tot dan toe beschikten. Hoog-
»tens blijven er — zo het om « grensge
vallen » gaat — enige relicten over in 
de streken, die het dichtst bij het moe
derland van de zogenaamde wereldtaal 
rijn gelegen. 

Meestal, om niet te zeggen altijd. 
Is het verdwijnen van de ene taal het 
resultaat van de rechtstreekse of on
rechtstreekse dwang, die door een an
dere wordt uitgeoefend. Dit deed het 
Duits in Oost-Europa. Dit doet het Frans 
op de taalgrens en voornamelijk te 
Brussel. 

Weliswaar is het Frans er niet in ge
lukt het Nederlands in Vlaanderen uit 
te schakelen. Doch dit is enkel te wij
ten aan het feit dat het • Nederlands 
hier nog voldoende sterk was, toen de 
demokratisering van het openbaar le
ven tot opbloei kwam en voornamelijk 
toen het volks-nationalisme tot ontwik
keling is gekomen. Wat hier mogelijk 
was, is niet meer kunnen geschieden 
bijvoorbeeld in Ierland, waar de uit
schakeling van het Keltisch dermate 
ver was gevorderd, dat de demokratise
ring en het nationalisme er niet meer in 
gelukt zijn de invloed van het Engels 
te neutraliseren, laat staan uit te scha
kelen. 

taaldwang 

Brussel was oorspronkelijk een homo
geen Vlaamse stad, die tot op heden in 
Vlaanderen is gelegen. In 1830 had 
« Broeksele » alleen maar een verfran-
ste top, resultaat van het door de Bour
gondiërs, de Oostenrijkers en de Fran
sen gevoerde bewind. 

Bij de talentelling van 1846 was er 
reeds een merkbare verfransmg inge
treden ; 32 t.h van de bevolking van 
Brussel-stad meldde zich aan als zijnde 
franstalig terwijl er ook in de andere 
gemeente van de agglomeratie belang
rijke franstalige minderheden beston
den. Een eeuw later, namelijk in 1947, 
bleek dat de ingezette evolutie onver
minderd haar weg was gegaan. Reeds 
70 t.h. van de bevolking verklaarde 
franstalig te zijn en in bijna iedere ge
meente van de agglomeratie waren nu 
de Vlamingen een minderheid gewor
den. 

Natuurlijk weten wij allen, dat zij, 
die zich aanmelden als franstalig, heel 
dikwijls Vlamingen zijn. Objektieve 
studies, als deze van Lindemans, Bové 
en van Van Cauwelaert hebben onweer
legbaar aangetoond dat de kleine helft 
of zelfs de helft en méér van de huidige 
Brusselse bevolking uiteindelijk nog al
tijd nederlandstalig is. Het feit echter 
dat deze Vlamingen bereid zijn om zich 
te laten verfransen, houdt niet alleen 
het gevaar in, dat zij ook werkelijk wor
den verfranst, doch doet ook de vraag 
rijzen, hoe het komt dat er zulke be
reidheid is om van taalgroep te veran
deren. Het antwoord op deze vraag is 
van kapitaal belang ! 

Enkele jaren geleden schreef een 
Vlaams weekblad uit de hoofdstad het 
volgende : 

« Op de eerste plaats is de onvermij
delijke groei van de openbare diensten 
hoofdzakelijk en in vele gevallen uit
sluitend de centrale administratie te 
Brussel ten goede gekomen. Ondanks de 
in alle publieke verklaringen zo harts
tochtelijk als nationaal erfgoed geroem
de provinciale en gemeentelijke mach
ten (...), is de uitbreiding van de be

voegdheden van de openbare lichamen 
(bv. op het stuk van de ekonomische 
en sociale zaken) zelden of nooit afge
wenteld op de ondergeschikte machten 
maar heeft de staatsadmmistratie ze tot 
zich getrokken. Deze bevoegdheidsuit
breiding ging natuurlijkerwijze gepaard 
met een soortgelijke ontwikkeling der 
privé-ondernemmgen. Ook zij verhuis
den of vestigden hun maatschappelijke 
zetel op de plaats waar de beslissingen 
vielen ». 

Het is historisch onweerlegbaar dat 
naargelang de betekenis van Brussel is 
toegenomen, ook het Frans aan belang 
en verbreiding heeft gewonnen. Dit is 
geen toevallig of onverklaarbaar ver
schijnsel. Het is niet anders dan het 
gewone proces dat zich voltrekt, overal 
waar de taal van de machtshebbers een 
andere is dan deze van de man in de 
straat. 

Hier mag nog aan worden toegevoegd 
dat men de taalwetten te Brussel nooit 
heeft toegepast. Niet omdat het dwang-
wetten waren — er zijn heel wat 
dwangwetten, die toch worden toege
past ! — maar wel omdat de topklasse 
te Brussel een grote rol speelde in ieder 
der traditionele partijen en aldus zich 
zelf moest kontroleren. Dat dit geen en
kel resultaat kon hebben, lag voor de 
hand, temeer als men er rekening mee 
houdt dat de Walen en zelfs sommige 
Vlamingen altijd solidair zijn geweest 
met de franstaligen te Brussel. 

Het weze mij toegelaten in dit ver
band een uitspraak van wijlen Hendrik 
Aelvoet te citeren. In zijn werk « Hon
derdvijfentwintig jaar verfransing in de 
agglomeratie en het arrondissement 
Brussel » schreef hij het volgende : 

« Het is een gemis aan logica en een 
gebrek aan eerlijkheid eerst door het 
recht van de sterkste een toestand in 
het leven te roepen, waardoor de Vla
mingen in éen ondergeschikte positie 
gedrukt worden, waaraan zij zich maar 
kunnen onttrekken, naarmate zij beter 
Frans kennen en meer Frans spreken 
en dan de inspanningen van dezelfde 
Vlamingen om zich aan deze opgedron
gen toestand aan te passen, uit te leggen 

als een spontane drang naar verfransing 
en hienn argumenten te vinden om de 
oorzaken van de kwaal te bestendigen ». 

de oplossing 

Het is duidelijk dat het Nederlands te 
Brussel alleen maar afdoende kan wor
den gered door deze staat op federale 
basis in te richten. De Vlamingen in de 
hoofdstad zullen dan worden verdedigd 
door een gemeenschap, die over politie
ke zelfstandigheid en bijgevolg over 
macht beschikt. Zolang dit niet het ge
val is, moet er evenwel naar andere 
middelen worden uitgekeken. 

Ik meen dat terzake twee dingen ab
soluut nodig zijn. 

Ten eerste dient men geen enkel 
middel over het hoofd te zien. Offensie
ve en defensieve middelen, beide zijn 
waardevol. I.p.v. de vrijheid van de huis
vader af te schaffen had men moeten 
uitkijken naar de mogelijkheid om de 
bestaande taalwetging te verscherpen 
en haar toepassing te verzekeren. 

Ten tweede moet de wil aanwezig 
zijn om het Brusselse probleem echt aan 
te pakken. Wetten tot stand brengen ot 
instellingen creëren, die alleen maar 
oogverblinding zijn, lost niets op. In dit 
verband is het dan ook uiterst beden
kelijk dat men de invoering van de vrij
heid van de huisvader te Brussel moti
veert, door er op te wijzen dat terzake 
de wet toch niet wordt toegepast. 

Het ligt dan ook voor de hand dat de 
invoering van de vrijheid van de huis
vader voor ons een fundamentele toe
geving is, die men om geen enkele reden 
had mogen doen, nu niet en ook niet 
later. Immers zolang de taaitoestanden 
te Brussel niet fundamenteel zijn veran
derd, blijft Vlaanderen de eisende par
tij. 

Hiermee geen rekening houden of ei 
slechts in een beperkte mate aan tege
moet komen is onverantwoord erger 
zelfs, het is onrechtvaardig. 

e raskin, 
volksvertegenwoordiger. 
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BOUWVERLOF 1971 

is ten einde gelopen ! 

I 

%^m 
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Dit betekent dat wi j terug tot uw dienst staan om U te ad
viseren bij uwe aankopen, bouwplannen, beleggingen en 
financieringen ! ! ! 

Kom met ons kijken ! 

Een voorbeeld van onze realisaties. 

Na het verlofreces komen w e terug met nieuwe en frisse 
bouwideëen ! ! Het is U we! bekend dat onze firma zich 
reeds jaren heeft gespecialiseerd in de woningtypes volgens 
Uwe « persoonlijkheid » en « maat » 

U0D. 

ook de eensgezinswoningen die KUNNEN bouwt zijn een voorbeeld van 

degelijk vakmanschap, efficiency en moderne woonkultuur ! 

M6EMHN BOUWBEOHIF KUMEN nv 

ANTWERPEN 

Meir 18 
Tel. 03/31.78.20 

GENK 

Wintersiagstraat 22 
Tel. 011/544.42 

GENT 

Onderbergen 43 

Tel. 09/25.19.23 

LEUVEN 

Brusselsestraat 33 

Tel. 016/337.35 

KUNNEN metdegroteK vonKwaiiteit 

BON 
N A A M : 

ADRES: 

— beschik over een bouwgrond Gemeente : 
breedte : 

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

aanbieding te doen voor ' t bouwen van r i jwoning, vi l la-
bouw of half open bebouwing in volgende gemeenten • 

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

Handtekening 
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poeketbook 

paperback 

taschenbuch 

slapbandjes 
Hebben wij in het Nederlands wel een ekwivalent voor datge

ne wat de Amerikanen pocketbook, de Engelsen paperback, de 
Duitsers Taschenbuch noemen ? Een beetje al te grif werd de 
Amerikaanse term « pocket » in gebruik genomen, wellicht omdat 
vanuit de VS de boekenmarkt met deze klein-formaat-boekjes 
met de bonte omslag werd overstroomd. Waarom zouden wij geen 
eigen term ervoor in gebruik nemen ? Slapbandje of doodgewoon: 
zakboek, analoog met het Duitse en Amerikaanse woord ? 

Sedert enkele tijd ontwikkelen de Engelse uitgeverijen een 
grote aktiviteit op het gebied van hun slapband-uitgaven en bij 
de reeds voor de oorlog bekende Penguins kwamen zich verschei
dene andere reeksen voegen. Wij vermeldden vroeger reeds de 
(tamelijk jonge) maar bedrijvige « Sphere-Books », die naast de 
Panther-Books, de Mayflower-Books, de Fan-Books e.a.m. het ook 
in realiteit veelkleurig uitzicht van de Britse paperbacks nog 
ïijn komen vergroten. Er is bij deze uitgaven, evenals trouwens 
bij de andere Britse en Amerikaanse, heel wat ontspanningslek-
tuuT van soms goede maar vaak ook minderwaardige kwaliteit. 

De vakantie is nu al wel achter de rug, maar voor wie nog van 
de weekeinden thuis of elders rustig genieten wil, zonder al te 
iwaartillend proza te moeten verwerken, zijn deze boekjes een 
welgekomen afleiding. 

enkele klassiekers 

Beginnen wij met een paar 
« klassiekers ». Vooreerst is er 
het met foto's uit Fellini's film 
geïllustreerde « Satyricon ». 
De film zelf werd op uiteenlo
pende wijze beoordeeld, ook 
door bevoegde critici. Zoals 
men weet behoort Petronius' 
Satyricon tot de klassieke wer
ken der literatuur van het late 
Romeinse keizerrijk. In zijn 
werk geeft Titus Petronius 
Arbiter een satire op de zeden 
en gewoonten van een hiperge-
civiliseerde dekadente maat
schappij. Alleen een gedeelte 
van zijn werk, nl. « Het Gast
maal bij Trimalchos » werd in 
zijn geheel teruggevonden. Een 
zg. wedersamenstelling van 
Petronius' « Satyricon » blijft 
dan ook niets anders dan een 
apokrief werk en Gilettes zoge
naamde « vertaling » draagt 
ten onrechte deze titel. Het is 
deze versie, waarin echter ook 
het « Gastmaal » opgenomen 
werd, die in een met foto's uit 
Fellinis film geïllustreerde uit
gave van de Sphere-Books ver
scheen. 

Een ander « klassieker », uit 
de moderne literatuur dan, is 
de roman waarmee Soltsjenit-
sin bekend werd. In dezelfde 
reeks verscheen zijn « One 
day in the life of Ivan Deniso-
vich » evenals « For the Good 
of the Cause », waarin de Sov-
jetburokratie over de hekel 
wordt gehaald. Vermelden wij, 
buiten enkele romannetjes van 
het ontspanningsgenre zoals 
« Confessions of a Window 
Cleaner » van Timothy Lea en 
« Friends and Lovers » van 
Maurice Capitanchik, de jong
ste roman van de Engels-

Griekse auteur Alexis Lykiard, 
schrijver van «Summer Ghost», 
« Zones > en « A Sleeping Part
ner ». Zijn nieuwe roman 
» Strange Alphabet » speelt 
zich af in het huidige Grieken
land en verhaalt de geschiede
nis van een jong Engelsman 
van Griekse afstamming, met 
vakantie op het ogenblik dat 
de staatsgreep plaats vindt. 
Zijn persoonlijke situatie wordt 
meer en meer door de gebeur
tenissen beïnvloed, tot op het 
tragisch hoogtepunt. 

minder klassiek 

Even aandacht voor de drie 
romans van de bekende Ameri
kaanse auteur Budd Schulberg, 
wiens « On the Waterfront » 
verfilmd werd met Marlon 
Brando in de hoofdrol. Bene
vens dit boek is er ook nog 
Schulbergs « The Harder they 
fall », over een kampioen
zwaargewicht, en « What ma
kes Sammy run ? », over de 
intriges en het totale gebrek 
aan enige scrupule die de weg 
naar de top in Hollywood moe
ten effenen : een tema dat reeds 
herhaaldelijk behandeld werd, 
en dat door Schulberg als een 
der eersten werd opgenomen. 

Van de Deense auteur van 
K Zeventien », Carl Soya, is er 
een bundel verhalen « Bedroom 
Mazurka », beide verfilmd. De 
dedektive-roman is vertegen
woordigd door de Zweden Maj 
Sjöwall en Per Wahlöö, met 
« Roseanna » en « The Man on 
the balcony », twee goed-ge
schreven politieromans rond 
Martin Beek, een soort Zweedse 
Maigret. 

John Hetheringtons « Air
borne Invasion » over de strijd 
om Kreta tijdens de jongste 

wereldoorlog, Is een eenzijdig 
relaas over de verovering van 
dat eiland door Duitse val
schermspringers op een ver
raste Engelse verdediging : te 
chauvinistisch om als eerlijke 
geschiedschrijving door te kun
nen gaan. Een interessant boek
je daarentegen is «The Glaston
bury Legends ». Volgens de le
gende zou in 63 na Kristus Jo
zef van Arimatea geland zijn 
in Engeland, met de heilige 
graal, die nadien door Koning 
Arthur en zijn ridders van de 
Tafelronde gezocht werd. Gla
stonbury is niets anders dan 
Arthurs Avalon, 12 mijl van 
het kas+eel Camelot. Dit is de 
basis der Glastonbury legen
den, die in dit boekje met de 
hulp van archeologie, geschie
denis én mythe teruggevoerd 
worden tot aan de ondergang 
der prehistorie in Engeland. 

afrikaanse 
liefdesverhalen 

Besluiten wij, zoals wij be
gonnen, met een « klassieker ». 
De bekende Duitse etnoloog en 
onderzoeker Leo Frcbenius, die 
vóór Spengler de evolutie der 
kuituren vooropstelde, zonder 
er echter Spenglers interpreta
tie aan te geven, verzamelde 
tijdens zijn reizen in Afrika 
een groot aantal volksverhalen 
Een selektie liefdesverhalen 
verscheen onder de titel « Der 
schwarze Decameron ». Bij de 
Sphere-Books verscheen een 
zakboekuitgave van dit werk, 
dat de fantasierijke verhaal
kunst der natuurvolkeren op 
schitterende wijze illustreert 
en dat voor enkele tientallen 
frank een ware bron van lees
genot verschaft. 

•Hi i f Bllilliii 

Ook van ooievaars wordt er wel eens verwacht dat ze zich 
aanpassen aan deze t i jd. Wanneer wi j vroeger hun zeld
zame nesten hoog en droog op kerk- en kasteeltorens za
gen moeten deze vogels het nu met een stel ordinaire 
telefoonpalen rooien om hun hoogstaand flatje op te trek
ken. Wat ze dan ook deskundig deden. Dat de grote tijd 
van de met ooievaarsnesten getooide romantische schoor
stenen voorbij is zullen onze hoogpoten ook wel eens 
merken, misschien beogen ze op een mooie dag wel een 
protestaktie. Eens een jaartje overslaan en eens niet naar 
dat kroezelige noorden terugkeren en maar zoetjes in het 
zuiden blijven. Bijvoorbeeld... 

kuituur-
agenda 

gezamenlijk salon 

• Van 4 tot 6 september heeft 
in de Kunstkamer Manebrugge 
Manebruggestraat 247 te Deur-
ne-Antwerpen een gezamenlijk 
salon plaats van kunstschil
ders Moers, Wante, Grasmi-
chel, Overberghe, Boelens, 
Luyckx, Lilienthal, Dutoy, ko
perslager Visbeek, etser Van 
den Bries, tekenaar Prinsen, 
ATB-fotokring Peeters, kant-
werk mevr. Van Celen, kera
miek Antonia Cools en gla
zenier Bakelants. 

magisch realisme 

# We vestigen nu reeds de 
aandacht op de tentoonstelling 
van een selectie van 69 schil
derijen van drie Nederlandse 
magisch- realistische schilders, 
in wie thans de neo-realisten 
terecht hun rechtmatige voor
lopers erkennen (wat tevens 
bijdraagt tot de herwaarde
ring van het métier, zolang in 
de verdrukking geraakt door 
een maffia van smaakbeder-
vers). Het gaat om werk van 
de in de dertiger jaren als 
markante figuren gewaardeer
de Raoul Hynckens, Pycke 
Koch en Carel Willink, dat van 
18 september tot 14 november 
in het Koninklijk Museum 
voor Schone Kunsten te Ant
werpen zal ten toon gesteld 
worden in het kader van «Eu-

ropalia » en het 25-jarig be
staan van het Belgisch-Neder
lands Kultureel Akkoord. 

24ste frans-vlaamse 
kultuurdag 

• Zondag 12 september heeft 
te Waregem de 24ste Frans-
Vlaamse Kultuurdag plaats. 
Er zijn zes werkgroepen die 
van 10 u. af vergaderen. Om 9 
u. gelegenheid tot kennisma
king en bezoek aan een foto-, 
kaarten- en gravure-tentoon
stelling over Frans-Vlaanderen. 
Om 12 u. tafelgesprek met 
middagpauze (inschrijven 120 
fr. postrekening 538041 t.n.v. 
Luc Verbeke, Vanderhaeghen-
straat 46 te Waregem tegen 
uiterlijk 8 september). Om 15 
u. plenaire vergadering onder 
leiding van senator Leo Van-
ackere met verslagen over de 
sectievergaderingen, een fo
rumgesprek over « Het onder
wijs van het Nederlands in 
Frankrijk » met J. Fermaut, 
P. Martin en C. Taccoen (Fr. 
VI.) en dr. J. Fleerackers en 
L. Vanackere (VI.), optreden 
van « Vivace » uit leper en 
prijsuitreiking aan leerlingen 
Nederlands en deelnemers aan 
de Nederlandse prijsvraag voor 
Frans - Vlamingen. Toegang 
vrij. 

ntg 

• In het kader van « 100 jaar 
beroepstoneel Gent » biedt 
het Nederlands Toneel Gent 
een gevarieerd programma 
voor het komend seizoen aan 
met werk van Bredero, Ni
chols, Popplewell, Ibsen, An
derson en Bratt, Anouilh, Gol-
doni, Pinter, Buysse, Tsje-
chov. Miller, lonesco, Manet, 
D'Ennery en Cormon en Ba-
rillet en Crédy. Gastvoorstel-
lingen door het Nieuw Rotter
dams Toneel, Produktiecen-
trum Amsterdam, KVS Brus
sel, de Haagse Comedie en het 
Groot Limburgs Toneel. Speel

dagen : zaterdag, zondag, 
maandag en donderdag. Alle 
inlichtingen : St. Baafsplein 7 
te Gent, tel. 09/25.32.08. 

europalia 

• In 1969 gesticht door Paul 
Willems wijdt Europalia om 
de twee jaar een groot festival 
aan de kuituur van een land. 
Dit jaar is Nederland aan de 
beurt, dit in het kader van 25 
jaar Belgisch-Nederlands Kul
tureel Akkoord. Deze kulturele 
olimpiade (15 tentoonstellirt-
gen, 20 concerten, 7 toneelop
voeringen, 3 balletten, verder 
voordrachten, filmvoorstellin
gen enz.) duurt van 17 septem
ber tot 17 oktober. Uitvoerige 
documentatie in het Paleis 
voor Schone Kunsten, Ko
ningsstraat 10 te Brussel, téL 
021 13.55.46 of 02/13.54.88. 

tentoonstellingen 

# Kunstschilder Lucien Ver-
ween stelt van heden 28 au
gustus ten toon in Galerij 
« Zwalmlandia » te St. Maria-
Latem. F.B. Vereist leidt in 
(om 20 u.), optreden van en
semble « Dolce Vita ». 

# Kunstschilder Julien Suis 
stelt de hele maand septem-
ber ten toon in Galerij Spaar-
centrale, Henri lasparlaan 113 
te 1060 Brussel (vlakbij Halle
poort). Opening door Omer 
Waegeman, vrijdag 3 septem
ber om 19.30. 

• Wandtapijten van Juliaan 
Van Vlasselaer en keramiek 
van Simone Conrad zijn tot 21 
september te bezichtigen in 
de Standaard Galerij te Oos
tende, Christinastraat 144. 

• Retrospectieve tentoonstel
ling Zwart-Wit Karel Roelants 
van 5 tot 26 september in het 
Museum Stichting Mevrouw 
J. Dhondt-Dhaenens, Museum
laan te Deurle aan de Leie, 
Opening op zaterdag 4 septem" 
ber te 18 ti. door Juul Antho 
nissen. 
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bewegingsLjlJJzer 
vujo nationale erkenning 

Om nationaal erkend te worden, moet VUJO over minimum 
35 afdelingen beschikken. Als wij « afdeling » opvatten als 
kern, dan hebben wij nu al ruim overschot. 

Wij vragen met aandrang aan alle afdelingen en kernen zo 
vlug mogelijk mogelijk volgend materiaal op te sturen naar 
onderstaan adres : 
— adressenlijst van de bestuursleden per kern, per afdeling, 

per arrondissementeel komitee ; 
— uitnodigingen en verslagen van vergaderingen, aktiviteiten, 

voordrachten, debatavonden ; 
— krantenknipsels ; 
— tijdschriften .. 

Nationaal sekretariaat : Ignace Gilté, Jachthoornlaan 17, 
8200 Brugge 2. Tel. 050/18956. 

antwerpen 

ANTWERPEN (Stad) 
DIENSTBETOON 

Alle werkdagen op het se
kretariaat Wetstr. 12, Antwer
pen. Open van 9u30 tot 16u30. 
Donderdags tot 19u. (Coddé). 
Voor speciale gevallen van pen
sioenen liefst de eerste en der
de donderdag der maand van 
18u tot 19u. (Verduyn). Voor 
gevallen van COO op afspraak 
met dr. De Boel, tel. 33.97.90 of 
Fr. De Laet, tel. 38.66.92. Ook 
onze gemeenteraadsleden staan 
steeds ter beschikking voor 
dienstbetoon. Voor afspraak te
lefoneer het sekretariaat nr 
36.84.65. 
ONTSPANNING 

Will Ferdy One Man Sho.w op 
dinsdag 16 november. Ingericht 
door Vlaamse Aktie en Kul-
tuurgemeenschap. Kaarten op 
het sekretariaat, Wetstr. 12. 

Heide uitstap met gids op 
zondag 26 september. Voor de 
liefhebbers die zelfde avond 
Boerekoffietafel. Inschrijvingen 
op het sekretariaat. Vertrek 
met eigen wagen om 9.30 u. 
Wetstr. 12. Wanneer men over 
geen wagen beschikt zijn er en
kele beperkte plaatsen te ver
krijgen in de autobus. 

BALEN-OLMEN 
FAMILIALIA 

Op 18 september 1971 trouwt 
Gerda Claessens met Fons Wou
ters. Iedereen is hartelijk uit
genodigd vanaf 20 u. in Cam
ping Keiheuvel. 

Ook Francois Aubroeck is in 
het huwelijksbootje gestapt 
met Rosette Cools. 

Het gezin van Nik Mertens 
en zijn vrouw Liliane Van Cle
men werd gezegend met een 
dochter Arlette. 

Aan allen onze welgemeende 
felicitaties ! 
AFDELINGSBLAD 

Enige weken geleden ver
scheen het derde nummer van 
ons afdelingsblad « De Goede 
Dag ». Dit blad wordt 2-maan-
delijks gratis bezorgd in alle 
huizen van Balen en Olmen. 
REIS NAAR DE RIJN 

Wie nog met ons wil meegaan 
naar de Rijn op 4 en 5 septem
ber moet zich haasten. Er zijn 
nog slechts enkele plaatsen be
schikbaar. Gelieve naam op te 
geven aan mevr. Claessens-Van 
Assche, Driebuizen 18 te Balen. 
De inschrijvingsprijs bedraagt 
700 fr. 

BORGERHOUT 
PROFICIAT 
WILLEM EN FIENTJE 

We feliciteren graag de heer 
en mevrouw Willem De Meyer, 
Lode Van Berckenlaan 184 te 
Borgerhout, die zopas hun gou
den huwelijksjubileum vierden. 

In levensblijheid en optimis
me wensen wij U beiden nog 
vele jaren in gezondheid en 
werkkracht ten dienste van het 
Vlaamse Volk ! 
HEUGLIJK NIEUWS 

Wij begroeten de geboorte 
van Gerda, het eerste dochter
tje van de heer en mevrouw 
Janssens-De Boer. Oprechte fe
licitaties aan de gelukkige ou
ders alsmede aan mevrouw 
.Janssens, weduwe van ons sym
pathiek en onvergetelijk be
stuurslid, wijlen Fons Janssens. 
LEDENVERGADERING 

Onze e.k. algemene ledenver
gadering heeft plaats op vrij
dag 3 september te 20.30 uur in 
het lokaal « Nieuwe Carnot ». 
gewijd aan de gemeentelijke 
politiek. 

BORSBEEK 
PROFICIAT 

Op 4 augustus 11. werd ons 
VU-gemeenteraadslid Peer Van 
Nuffelen de gelukkige en fiere 
grootvader van een flinke klein
zoon Danny. Welgemeend pro
ficiat Peer en maak er een goe
de hovenier van ! 

DESSEL 
GEBOORTE 

Het gezin van de heer Hugo 
Draulans, provincie- en ge
meenteraadslid, arrondisse
menteel voorzitter en onder
voorzitter van onze afdeling, 
groeide aan met een vierde 
kindje. Hiervoor onze oprechte 
gelukwensen aan de gelukkige 
ouders en een hartelijk wel
kom aan het kleine Greetje. 
COO 

Sedert 1 juli i.1. is ons be
stuurslid de heer Herman Geens 
officieel geïnstalleerd als COO-
lid. Wij wensen hem een 
vruchtbare werking ten bate 
van onze Desselse bevolking. 

DUFFEL 
INFORMATIE-AVOND 

Alle VU-leden en simpatisan-
ten. « Wij »- en « Vrij Uit »-
lezers worden verwacht op de 
politieke informatie-avond op 
vrijdag 3 september om 20u in 
de zaal Luna. Handelsstraat 14. 
Sprekers : Fred Stevens, Ludo 
Sels, Wim Jorissen. Achteraf 
gelegenheid tot vragen stellen. 

EDEGEM 
GEMEENSCHAPSCENTRUM 

Ivo, Staf, Wilfried, Miei, 
Fons. Clara, Wim, Jan, Helga, 
Karel en Renaat en nog vele 
anderen zijn vrijwel dagelijks 
aan 't werk in ons gemeen
schapscentrum. Zij zouden het 
erg tof vinden indien ook u 
eens een handje kwam toeste
ken. 

Wij willen ons lokaal met 
grootse festiviteiten openen 
tijdens het eerste weekend van 
oktober. Dat betekent dat er in 
de maand september nog duch
tig zal moeten geverfd, gebor
steld, geplakt, gepoetst en 
schoongemaakt worden. Daar
om doen wij een dringende op
roep tot u allen om eens een 
avondje mee te werken. Wij re
kenen op u ! 
DANK 

De raad van beheer van de 
VNSE (Vlaams Nat. Stichting-
Edegem) dankt bij voorbaat ie
dereen die op de een of andere 
wijze meegeholpen heeft aan 
de opbouw van ons gemeen
schapscentrum. In het bijzon
der danken wij de werkers van 
elke dag die t immerden, bra
ken, metsten... , maar ook die
genen die avond na avond op 
pad gingen om de nodige fond
sen te vergaderen. De finan
ciële mobilisatie werd een suc
ces, wat ons zeer verheugt. On
ze beste dank aan allen ' 
OPROEP 

Wij -hebben dringend nodig 
voor ons centrum : keukenkas
ten, gasfornuis, koelkast, stoe
len, kantoormeubelen.. . 

Wie geeft ons een tip ? 
VUJO 

Wij hebben het op ons geno
men om de tuin van ons lokaal 
in orde te brengen. Wij ver
wachten jullie dus, gewapend 
met schop, spa of riek. 

HOBOKEN 
GROTE VLAAIENSLAG 

Op 11 en 12 september verko
pen wij Limburgse vlaaien. 
Keuze tussen abrikozen, appe
len en pruimen. 60 fr. 't stuk. 
Opbrengst voor verkiezings

fonds. Alle leden hebben 3 in-
schrijvingskaarten ontvangen, 
zij spreken vrienden en kennis
sen aan voor een eventuele ver
koop. De bestuursleden bezoe
ken de leden. Het sekretariaat 
Jozef de Costerstraat 38, tel. 
27.85.58 is steeds open om uw 
bestellingen op te nemen. Met 
uw medewerking beginnen we 
nu reeds de grondslag voor een 
daverende verkiezingsoverwin
ning te leggen. 

HOVE 
DIENSTBETOON 

Voor uw problemen, neem 
kontakt met : Jan Lernaut, 
Parklaan 2, tel. 55.34.73 ; Mi-
chiel Steel. Groenenborglei 28, 
tel. 55.52.60 ; Joost Goris. Beek-
hoekstr. 83, tel. 55.38.94 ; Frans 
Van Eisen, (KOO) J.F. Gel-
lyncklaan 95, tel. 55.55.88 en 
Rutger Buys. V. Bavaisstraat 
11, tel. 55.22.26. 

KONTICH 
WARD HERMANS SPREEKT ! 

Vanavond, zaterdag 28 aug., 
in ons lokaal Alcazar, spreek
beurt met Ward Hermans, over 
dr. Borms. 
VU KONTICH 10 JAAR 

Onze lustrerende afdeling 
draait op volle toeren. Het spe
ciaal nummer van ons leden
blad « Wij in Kontich » wordt 
beslist een topper. Vorige za
terdag leverden wij bij de 
drukker de teksten en adver
tenties in. Financieel sukses 
vooraf verzekerd, méér dan 
twintig bladzijden publiciteit. 

Aan ons lokaal Alcazar ver
scheen een groot reklaambord 
en tientallen prachtige raam-
affiches beginnen langzamer
hand op te vallen. Dank aan de 
ontwerpen Staf Van Elzen, 
kunstschilder. 

De kaartenverkoop bal en 
kleinkunstavond begint op gang 
te komen, honderden zijn ireeds 
in omloop. 

Oproep : denk ook aan pri j
zen voor kinderfeest en tombo
la lustrumbal. Te bezorgen op 
het sekretariaat, Kosterijstraat 
6. 
ONS FEESTPROGRAMMA 

Zaterdag 11 september : auto-
karavaan. (Inlichtingen Alca
zar). 

Zondag 12 september : 15.00 
uur Parochiecentrum Magdale-
nastraat, akademische zitting 
en receptie. Feestrede door Va
leer Depauw. 's Avonds, klein
kunstavond. Uw gastheren : 
Steven Govaert en Louis Ver-
beeck. 

Zaterdag 18 september : 15.00 
kantonnale kolportage met mu
zikale optocht. 

Zondag 19 september : 15.00 : 
Kinderfeest in het ontmoetings
centrum « Pronkenborg » Kont. 
Kaz. 

Zaterdag 25 september : 20.30 
Groots lustrumbal met knal
tombola. 
GELUKWENSEN 

Hartelijk proficiat aan onze 
leden Karel en Josée Lowagie 
bij de geboorte van Lieveke. 

MERKSEM 
IRMGARD 

Het gezin van ons jong be
stuurslid Marcel Amelinckx, 
werd met een dochtertje ver
rijkt. Onze oprechte gelukwen
sen. 
KERMIS 

Wij vragen aan al onze vrien
den en medestanders tijdens de 
kermisdagen een bezoek te 
brengen aan ons Vlaams Huis 
Tijl. 

Ook onze vrienden van de 
Vlaamse Kring Groeninghe ver
wachten U op hun jaarlijkse 
tentoonstelling « Ik heb een 
hobby », tijdens de kermisda
gen in de gemeentelijke meis
jesschool Borrewaterstraat . Een 
bezoek te brengen aan het Hof
je van Roosendael, documenta
t iecentrum voor Heemkunde, 
zal leerrijk zijn. 

MORTSEL 
BOOTJE VAREN 

Gisteren, vrijdag 27 augustus 
'71, stapten Mej. Lutgard Van 
Hul (Mortsel) en dhr. Alfons 
Verhaegen (Ranst) in hun hu
welijksbootje. Van harte, voor 
u beiden, de beste wensen voor 
een prima vaart vanwege VU-
afdeling en bestuur Mortsel. 
Ook aan beider ouders een wel
gemeend proficiat ! 
DOE HET NU 

Zolang de voorraad s t rekl 
kunt u nog aan de prijs van 
270 fr een prachtig « nylon » 
leeuwenvaandel kopen (1.40 m./ 
1.40 m.). Waarom geen pracht-
nylon-leeuwenvaandel ten ge

schenke geven bij een huwe
lijk, verjaardag, nieuwjaar, enz. 

Te bestellen bij Wim Claes
sens, Liersesteenweg, 197 Mort
sel (Tel. 55.39.09). 

WILRIJK 
TERUG AAN DE SLAG 

De vakantie is ten einde.. . 
Voor zover wij natuurl i jk van 
vakantie mochten spreken, den
ken wij maar aan de aktie voor 
behoud van het Hof Legrelle. 
Tijdens onze eerste bestuurs
vergadering na het verlof wor
den de programma's van VU-
kontakt en VUJO besproken. 
AKTIE HOF LEGRELLE 

Wanneer u deze tekst leest, 
vindt u in uw krant wellicht 
reeds het verslag over de ge
meenteraad die zich over deze 
zaak heeft uitgesproken. Als 
achtergrond is het misschien in
teressant te weten ; dat de BSP 
nog steeds geen « vuiltje » aan 
de lucht ziet, dat CVP-esta-
blishment zich in allerlei boch
ten heeft gewrongen om het 
belang van het Hof te minima
liseren, zodat hun jongeren uit
eindelijk bij de oppositie zijn 
komen uithuilen, omdat zij bij 
hun eigen mensen geen gehoor 
vonden. Echt zielig, zo'n ge
meentebeleid dat alleen maar 
geïnspireerd wordt door eigen
belang... 

WOMMELGEM 
BLOEMENSTOET 

Wie 11 juli verzuimde te vlag
gen met de leeuw kan zich mor
gen herpakken. Vlaggen ver
krijgbaar op het sekretariaat : 
Welkomstraat 116. 

DE KAAK 
Vorige week ontving u weer 

ons plaatselijk Volksunie-blad. 
Zesde jaargang nr. 26, waar is 
de tijd !! 

Hebt u er al eens aan gedacht 
dat koken geld kost ? Een goe
de gelegenheid om van uw «va
kantiebudget» — dat u toch 
nooit opkan — iets af te pitsen 
voor onze propaganda. Die ook 
« de uwe » is. 
Onze rekening : 1060/013/00376 

Kredietbank te Wommelgem, 

brabanf 

BRUSSEL (arr.) 
Ten voordele van de ag

glomeratie- en federatiever
kiezingen ! 

Het groot Volksunie-bal 
van het arrondissement 
Brussel heeft plaats op za
terdag 6 november 1971 in 
de zaal « Meli », aan de Hey-
zel te Brussel. Orkest : De 
grote formatie van Stan Phi
lips. Iedereen houde deze 
datum vrij ! 

BRUSSEL (arr.) 
ARROND. RAAD 

De eerste Arrond. Raad na 
het verlof heeft plaats op vri j
dag 3 september 71 om 20 u. in 
het lokaal Waltra, Arduinkaai 
te Brussel. 
PAMFLETTEN 

Nog steeds liggen er een aan
tal pamfletten over het Kon-
gres op de drukkeri j van WIJ 
en op het Arr. Secretariaat. De 
afdelingen die deze nog moeten 
afhalen worden dringend ver
zocht dit te doen. 
ARROND. SECRETARIAAT 

Vanaf 1 september om 20 u. 
is het secretariaat opnieuw nor
maal geopend van 19,15 u. tot 
21.45 u elke werkdag van de 
week. In afwachting dat wij 
ons nieuw secretariaat betrek
ken in de Kongresstraat te 
Brussel, wordt alle korrespon-
dentie opnieuw naar de Du-
pontstraat, 27 te Schaarbeek 
(Brussel 1030) gezonden. 

ASSE (Kanton) 
ONTVANGST 
TE LIEDEKERKE 

Op dinsdag 14 september om 
8 u. 30 ontvangt de afdeling van 
Liedekerke de bestuursleden 
van het kanton Asse. De uitge
nodigden worden er nogmaals 
aan her innerd de adressen mee 
te brengen van hun VUJO-kan-
didaten. Samenkomst in lokaal 
Sportwereld, Muilemstraat te 
Liedekerke. 

JETTE 
GELUKWENSEN 

De bestuursleden en de VU-
afdeling Je t te wensen de Heer 
en mevr. J. Tavernier van har
te geluk te r gelegenheid van 
hun huwelijk. 

L A k E N 
SOCIAAL 
DIENSTBETOON 
SCHELDESTRAAT 105 

Indien wij niet steeds lukken 
in onze opzet, moogt U er over
tuigt van zijn dat al uw pro
blemen met de meeste zorg be
handeld worden. Ons sekreta
riaat staat voor U open elke 
dinsdagavond tussen 19 en 21 
uur en op donderdag tussen 14 
en 17 uur. 

Ook niet lezers « WIJ » (d 
leden VU zijn welkom. 

10-JARIG BESTAAN 
AFDELING LAKEN 

Onze afdeling zal feesten t e r 
gelegenheid van haar tien-jarig 
bestaan. Van 8 tot 11 oktober 
a.s. zal er elke avond in « De 
Schuur » (v.z.w.), Schelde-
straat 105, iets aparts zijn. 

LIEDEKERKE 
PROFICIAT 

In het gezin van afdelings
voorzitter Gustaaf Kiesekoma 
werd een derde kindje geboren. 
Vanwege de ganse afdeling van 
har te proficiat aan de vader en 
de moeder en welkom aan he t 
kleine Geertje. 

BAL 
Op zaterdag 23 oktober om 

20 u. in de feestzaal van he t 
Mulhof, bal van de Vlaamse 
Kring. Kaar ten (50 fr.) te be
komen bij de bestuursleden en 
in het lokaal Sportwereld. Van 
harte welkom. 

MERCHTEM 
VU-BAL 

Het 3e bal van de volksunie
afdeling zal plaats hebben op 
zaterdag 16-10-1971 in de zaïu 
« Oberbayern », Stoofstraat -
Merchtem. Orkest Peter Phi 
lips. 

VILVOORDE 
ALGEMENE 
LEDENEVERGADERING 

Vrijdag, 10 september in ons 
lokaal « De Gouden Voorn », 
Houtkaai te Vilvoorde, onze 
eerste algemene ledenvergade
ring. Volksvertegenwoordiger 
Vik Anciaux, mevr. Lea Van 
Den Branden en Walter Van 
Mieghem zullen het woord voe
ren. 

ZAVENTEM-NOSSEGEM 
AFDELING IN ROUW 

Op 51-jarige leeftijd is na 
een ongeval onze goede vriend 
en t rouwe medewerker Rik 
Aerts overleden. Hij was gewe
zen voorzitter van onze afde
ling. AI degenen die Rik ge
kend hebben konden hem er
varen als een t rouw en kor rek l 
Vlaams-nationalist. 

Wij bieden aan de weduwe 
en de vijf kinderen onze innig
ste gevoelens van medeleven 

Kernredaktie 
T. van Overstraeten (elnd-
red.) , P. Martens (hoofdrod.), 
R. Corty (red. sekr.), M. van 
Liedekerke. 
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Sylvaln Dupulslaan 110 
1070 Brussel 
Tel. 02/23.11.98 

Administratie en beheer : 
Volderssfr. 7 1 , Brussel 1000 
Tel. 02/12.51.60 

Alle klachten voor niet ont
vangen van blad op dit adres. 
Jaarabonnement : 300 fr. 
Halfjaarliiks 170fr . 
Driemaandelijks 95 fr. 
Steunabonnem. (min.) 500 fr. 
Losse nummers : 8 fr. 
Alle stortingen voor het blad 
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Verantw. uitgever Mr F. Van
der Eist, Beizegemstraat 20 

Brussel 1120 
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BALEGEM 
KOLPORTAGE 

Zondag 29 oogst te Merelbe-
ke. Verzamelen te Oosterzele, 
café Centraal te 9 u. 15 
BAL 

Zaterdag 30 oktober, eerste 
VU-bal in ons gewest, in zaal 
Oberbayern te Scheldewindeke. 

BURST- BAMBRUGGE-
RESSEGEM 
VLAGGEFEEST 

De Volksunie-afdeling Burst 
wil er ditmaal tijdig bij zijn. 
Als inzet van de verkiezings
strijd heeft op zondag 5 sep
tember 1971 de inhuldiging 
plaats van onze afdelingsvlag. 

Programma : 
14u : verzameling aan lokaal 

Frans Geers, Nieuwstraat 17, 
te Burst. 

14u45 : vertrek naar de kerk 
rergezeld van Fanfare Burst en 
VU-Harmonie Antwerpen. 

15u : mis met vlaggewijding 
door dhr. pastoor Bracke van 
Burst en kanselrede door pater 
Pil. 

Na de mis : rondgang door 
de gemeente. 

18u : feestmaal met korte 
toespraak door algemeen voor
zitter Van der Eist, daarna ge
zellig samenzijn. 

Inschrijvingen voor het feest
maal (100 fr.) bij de bestuurs
leden of door overschrijving op 
postrekening 10224.94, Van 
Hauwe Hector, Bambrugge. 

GAVERE 
KOLPORTAGE 

Zondag 29 oogst te Merelbe-
ke. Verzamelen Zangershof 
(Gavere) te 9 u. 15 en IJzeren 
Hekken (Merelbeke) te 9 u. 30. 
ALGEMENE 
LEDENVERGADERING 

Vrijdag 3 september om 20 u. 
te Vurste, bij Remi Van de 
Vyver, Kerkstraat 28. Lidmaat-
schapskaart dient voorgelegd. 
« Vers » gemaakte leden drin
gend bezorgen aan sekretaris 
Mark De Langhe. 

Dagorde : Verslag sekretaris 
en penningmeester over de pe
riode december 1970-augustus 
1971 ; diskussie ; werkagenda 
tot de verkiezingen met dis
kussie. 

GENT-EEKLO (Arr.) 
VUJO 

Donderdagavond 2 september, 
om 20 u. houden we redactie
raad voor « Vlaams-Sociaal » 
On Vlaams Huis Roeland). Wie 
iets in ons blad wil zien ver
schijnen, stuurt de tekst voor 
2 september naar Huguette De 
Bleecker, Tolhuislaan 15, Gent. 

Zaterdag 11 september houdt 
VUJO St-Amandsberg (Gent-
Oost) een bal. 

HEUSDEN 
OPENING NIEUW SEIZOEN 

Woensdag had de eerste VU-
bestuursvergadering plaats van 
het nieuwe seizoen 1971-1972. 
Voorzitter Koen Van Meenen 
sprak de wens uit dat het derde 
levensjaar van VU-Heusden het 
jaar van de doorbraak te Heus-
den zou worden. Hij hoopte op 
een zeer goede samenwerking 
en grote aktiviteit vanwege het 
bestuur en andere medewer
kers. Ook zal gestreefd worden 
naar meer kantonnale samen
werking voor bepaalde aktivi-
teiten. 

Verder wil men het aantal 
leden op 120 brengen en is 
het voOTnaamste doel : onmid* 
dellijk^ akties tegen niet ver
antwoorde en onaanvaardbare 
toestanden zowel op nationaal 
als op gemeentelijk vlak. Men 
zal ook zoveel mogelijk de so-
cio-kulturele aktiviteiten van 
de pluralistische Vlaamse kring 
dr. Jef Goossenaerts alsook van 
de andere plaatselijke Vlaamse 
kulturele verenigingen steunen 
en aanmoedigen. 

De aktie 1000 x 1000 werd be
sproken en positief onthaald. 
De mogelijkheden in dit ver
band zullen onderzocht worden. 

Volksunie Heusden schijnt 
maar één groot probleem te 
hebben : het finantiële. Vele 
VU-sympathisanten schijnen dit 
niet te beseffen. (PR 603764 van 
Volksunie Heusden, Hooistraat 
32) 
SOCIAAL DIENSTBETOON 

ledere tweede donderdag van 
de maand (O. Van Ooteghem) 
van 20 tot 21 uur. 

ledere maandag van 19 tot 
21 u. (K. Van Meenen), telkens 
in de Nederbroekstraat 1. 

MERELBEKE 
GEMEENTERAAD 

Bij hevig regenweer wordt 
de Flora-wijk regelmatig her
schapen in een modderpoel. 
VU-gemeenteraadslid Robert 
Gyselinck heeft daarover ge
ïnterpelleerd in de vorige ge
meenteraadszitting en gewezen 
op de enorme schade die som
mige inwoners van de Flora-
wijk daarbij hebben opgelopen. 
Zijn argumentatie maakte een 
diepe indruk op de gemeente
raadsleden en viel in goede aar
de bij het schepenkollege. Vo
rige maand werden dan ook 
met man en macht de riolering 
en de grachten gereinigd en 
werd een nieuwe gracht bij ge
graven. Hopen we maar dat 
deze werken in de toekomst 
alle overstromingen — met al
le gevolgen vandien — zullen 
uitsluiten. 
DE GRIFFOEN 

Na het gewaardeerd en ui
terst interessant bezoek aan de 
Voerstreek zet de wandelvere
niging « De Griffoen » het nieu
we seizoen op 29 oogst in. De 
trekkers brengen een bezoek 
aan de mooie rozenstreek van 
Wetteren. We zullen een voor
naam bloemenbedrijf bezoeken. 
Samenkomst om 13 u. 30 op het 
dorpsplein van Merelbeke of 
om 14 u. aan de kerk van Sers-
kamp. Zoals steeds zijn nieuwe 
leden welkom. 

WAARSCHOOT 
VOETTOCHT 

Onze voettocht over de Witte-
moer naar de Bevende Haze
laar, opgevat als gezinswande
ling (de kinderen stappen ook 
mee), gaat door heden zaterdag 
28 oogst. Verzamelen te 17 u. 
aan het lokaal. Te 19u koffie
tafel, waarna dia- en filmver
toning, met flitsen uit de reis 
naar Oberwesel. IJzerbede
vaart, voetbaltornooi. 

WETTEREN 
INSTALLATIE COO 

Donderdag 1 juli 1971 legden 
de nieuwe COO-leden in de 
handen van burgemeester dr. 
L. Vuylsteke de eed af en gin
gen daarna over tot de verkie
zing van een voorzitter. 

De heer Braeckman Walter 
werd tot voorzitter van de COO 
verkozen. De heer Braeckman 
is licentiaat in de Letteren en 
Wijsbegeerte, diploma dat hij 
in 1963 op 21-jarige leeftijd met 
grote onderscheiding behaalde. 
Hij is ook geaggregeerde HSO 
en behaalde het diploma van 
de vakantiecursus aan de uni
versiteit van Poitiers in Frank
rijk, eveneens in 1963. Sedert
dien publiceerde hij een twee
tal wetenschappelijke werken, 
waarvan één over de Sint-Pie
tersabdij te Gent. 

In zijn openingstoespraak 
wees de voorzitter op de be
langrijke verandering die in de 
sektoren van de ziekenhuizen 
en de openbare onderstand te 
verwachten zijn. Natuurlijk 
sprak hij ook over de nieuwe 
kliniek en hij bedankte de uit
getreden commissie en haar 
voorzitter voor het prachtig 
voorbereidend werk. Daarna 
gaf hij enkele persoonlijke sug
gesties over bejaardenhulp en 
ziekenhuiswezen ter overwe
ging, en riep hij de commissie 
op om eendrachtig samen te 
werken, tot voordeel van de 
mensen die aan de COO zijn 
toevertrouwd. 

Naast de voorzitter zijn vol
gende heren lid van de COO : 
Douat Louis, Lemaire Roger, 
De Craecker André, Vernim-
men Florent, Janssens Antoon, 
Denaeyer Maurits en dr. Theo 
De Clercq. 

Lic. W. Braeckman is voor
zitter van VU-afdeling Wette
ren, A. Janssens is bestuurslid, 
belast met de propaganda en 
public-relations. 
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BRUGGE (Arr.) 
ARR. RAAD 

De volgende raadsvergade
ring gaat uitzonderlijk door op 
maandag 30 augustus e.k. in 
het lokaal « Breydelhof », om 
20u30 stipt. 
VUJO 

Donderdag, 2 september e.k. 
om 20 u. 30, gaat in het «Brey
delhof » de eerste vergadering 
door na de vakantieperiode. Op 
de agenda staan o.a. bespreking 
van de winterwerking en aan
duiding van een nieuwe afge

vaardigde in het arrondisse
menteel bestuur als verant
woordelijke voor de jongeren
werking. Het arr. VUJO-komi-
tee plant een doeltreffende sa
menwerking tussen de kernen 
Knokke en Torhout. 
BORMSTENTOONSTELLING 

In de bovenzaal van het 
« Breydelhof » gaat op 11 en 12 
september de jaarlijkse Borms-
tentoonstelling door. Opening 
door Herman Wagemans. 

BRUGGE (Stad) 
DIENSTBETOON 

Jan Fraipont, lid van de COO 
van Brugge, is te spreken elKe 
zaterdag, van 11 tot 12u30, in 
het Breydelhof, Jozef Suvée-
straat 2, Brugge, en thuis, Lei-
selestraat 104, Brugge (St-Mi-
chiels), mits afspraak (telefoon 
144.11 of 344.62). 

DIKSMUroE 
DOKUMENTAIRE AVOND 

Zaterdag 4 september gaat in 
het Vlaams Huis een dr. Borms-
avond door. Deze avond bestaat 
deels uit een filmvoorstelling 
en deels uit een toespraak. 

HOUTHULST 
KOLPORTAGE 

Zondag 5 september gaat ein
delijk de kolportage te Hout
hulst door en we hopen dit
maal op een grote opkomst 
vanwege onze propagandisten. 
Samenkomst te 9 u. 30 te Hout
hulst in café Rotsebos. 

lEPER 
GESPREKSAVOND 

De Vlaamse Vrouwenvereni
ging en de VUJO, afd. leper, 
richt op vrijdag 3 september 
om 20 u. in de zaal «'t Zweerd», 
Grote Markt te leper, een boei
ende gespreksavond in met als 
gastspreker dhr. Michel Ca-
poen, arr. voorzitter, over «De 
natuur uit haar evenwicht ». 
Hartelijk welkom aan allen. 

KOEKELARE-ICHTEGEM 
HUWELIJK 

Tijdens deze vakantie trad 
ons lid Paul Willaert in het 
huwelijk met Annemie Devol-
der van de afdeling Ichtegem. 
Jammer genoeg hebben ze ons 
verlaten met bestemming Tielt. 
In elk geval vergezellen onze 
beste wensen hen. 

KORTRIJK 
VOLKSUNIE-WEEK 

De VU-afdeling Kortrijk 
vraagt bijzondere aandacht 
voor de Volksunie-Week, die 
van 4 tot en met 12 september 
1971 wordt georganiseerd. 

De aandacht wordt vooral ge
vestigd op volgende aktivitei
ten : 

Zaterdag 11 september : Vol
ley-ball tornooi voor dames in 
het Stedelijk Sportcentrum van 
Kortrijk. De stad Kortrijk, als
ook de provincie-West-Vlaan
deren hebben voor deze aktivi
teit in het kader van Sportiva 
71, meerdere prijzen en me
dailles toegestaan. Graag zien 
wij ploegen uit andere arron
dissementen deelnemen aan dit 
tornooi. Wij verzoeken dan ook 
zo vlug mogelijk om opgave 
aan : R.A. Vandewattijne, Ko
ning Leopold Ill-laan 35a, Kort
rijk. Het is meer dan noodzake
lijk dat de Volksunie in de 
stad Kortrijk buiten de enge 
politieke sfeer treedt, voorna
melijk in het vooruitzicht van 
de volgende parlementsverkie
zingen. Daarom durven wij aan
dringen op aller medewerking. 

Zondag 12 september : Kon-
gres van het Vlaams Nationaal 
Centrum voor Gemeente- en 
Provincieraadsleden, onder het 
voorziterschap van mr. Ver
niers, algemeen voorzitter. Voor 
dit kongres worden al de ge
meente- en provincieraadsleden 
afzonderlijk aangeschreven. Het 
is belangrijk ook dat dit kon
gres tot een sukses uitgroet. 

KUURNE 
SOC. DIENSTBETOON 

Senator Frans Blancquaert, 
schepen van informatie, iedere 
maandag van 20u tot 22u in 
café « De Cirkel », Harelbeke-
straat, Kuurne. 

LEFFINGE-SPERMALIE 
BAL 

In een omzendbrief werd ons 
eerste bal verkeerdelijk aange
kondigd voor 30 oktober : dit 
moet zijn 23 oktober in het 
Bierhuis met het orkest Vanhe
vel. Gelieve uw agenda te korri-
geren. 

ONGEVAL 
Ons lid Daniël Jansens werd' 

Jammerlijk het slachtoffer van 
een verkeersongeval : wij wen
sen hem een spoedig hersteï 
toe, en hopen dat hij op 23 ok» 
tober met ons zal kunnen dart 
sen. 
GEMEENTEBESTUUR 

De wisselmeerderheid zit ^r 
thans ook in bij de Leffingfe 
gemeenteraad. De nieuwe ge
meenteschool werd goeage-
keurd met 2 meerderheids- en 
4 mmderheidsstemmen. Profi
ciat voor de moed van onfee 
burgemeester en Ie schepeh. 
Doe zo verder. 

LO 
BESTUUR 

Zondag 22 augustus kwam 
ons kersverse bestuur voor het 
eerst samen, en voltallig. Di
verse punten werden bespro
ken van praktische aard. Be
slist werd ook, nadat weer drie 
nieuwe leden toetraden, deze 
vakantie nog een intensieve 
ledenkampanje te voeren, als
mede enige nieuwe lezers van 
8 Wij » op te sporen. 

OOSTENDE-VEURNE. 
DHCSMUTOE 
ARR. RAAD 

Morgen, 29 augustus verga
dert de arr. raad te Diksmuide 
van 9 u. 30 tot 12 u. 30 stipt. 
Voornaamste punt cfp de dag
orde is de bespreking van het 
ontwerp van VU- programma 
inzake het schoolpakt. De ara-
mendementen van de afdelin
gen moeten ten laatste op het 
arr. sekretariaat toekomen, he
den tegen 15 u. Uitgenodigd 
worden alle bestuursleden en 
ook de leden van het onderwij
zend personeel uit de afdelin
gen die zulks wensen. Alle aan
wezige VU-leden zullen stem
recht hebben, aangezien het 
hier om problemen gaat, die in 
het partijprogramma opgeno
men worden, en de waarde 
hebben van kongresresoluties. 

OOSTENDE-STENE 
PAUL MARTENS 

Op vrijdag 10 september 
komt P. Martens in de brasserie 
« Noordzee », Wapenplein tot 
ons spreken. Bovendien horen 
onze leden vanwege hun sekre-
tarissen het jaarverslag en 
volgt er dan nog een debat met 
onze VU-gekozenen : onze le
den kunnen ze naar hartelust 
aan de tand voelen. 

TORHOUT 
NIEUW RAADSLID 

Naar aanleiding van het ver
huizen van de heer H. Devries 
naar Schilde en zijn ontslagna-
me als VU-gemeenteraadslid, 
werd ons bestuurslid, de heer 
Jef Vangheluwe opgenomen in 
de gemeenteraad. De eedafleg
ging gebeurde tijdens de ge
meenteraad van 3-7-71. Wij 
wensen Jef Vangheluwe nog
maals van harte geluk en 
meteen een vruchtbare ambts
termijn. 
OVERLIJDEN 

Ingevolge een smartelijk on
geval overleed op 9 augustus jl. 
de heer F. Vandaele, trouwe 
lezer van ons blad. Wij bieden 
de familieleden onze gevoelens 
van diep medevoelen aan. 

VEURNE (Kanton) 
DE 4 AFDELINGEN SAMEN 

Als geslaagde nieuwigheid 
kwamen onze vier afdelingen 
Alveringem, De Panne, Koksij-
de en Veurne op een gemeen
schappelijke bestuursvergade
ring bijeen te Beauvoorde. Het 
werd een bijna komplete op
komst en getracht werd op 
verschillende punten de in
spanningen te koördineren. Zo 
zal er in de zaal Retorika te 
Veurne een gezamenlijk bal 
doorgaan op 25 september, 
waarvan de organisatie aan de 
Vujo werd toevertrouwd. Ook 
inzake de financiële mobilisa
tie en de voorbereiding van de 
verkiezingspropaganda zal er 
samengewerkt worden. Een 
speciale kommissie wordt op
gericht om de huis-aan-huis-
verspreiding van een blad (Ho
rizon) financieel en redaktio-
neel te bestuderen. De voorge
stelde financiële regeling ar
rondissement-afdeling werd 
besproken en bij wijze van 
proef werd beslist voor een 
jaar goed te keuren. Ten slotte 
handelde Jaak Vandemuele-
broecke op zeer bevoegde en 
bevattelijke wijze over het 
standpunt van de VU inzake 
het schoolpakt, zoals dit op 

dé arr. raad nogmaals ter d i * 
kussie zal gesteld worden. Het 
initiatief ging uit van Veurne 
en met kordaat optreden wist 
Carol Vandoorne deze vergade
ring tot een goed einde te bren? 
gen. Een geslaagd initiatief, dat 
navolging verdient in de overi
ge vier kantons. 

WESTENDE 
AUTO-RALLY 

Zondag 19 september richten 
wij een rally in doorheen ons 
arrondissement. Vertrek aan 
de camping « Hacienda », 
Dorpsstraat, Westende, vanaf 
9 u. 30 tot ten laatste 15 u. Aan
komst ten laatste om 19 u. 3(X, 
Ongeveer 65 km. Iedereen heeft 
een prijs. Inschrijven bij onze 
propagandisten, ofwel ook per 
postchek 72.24.18 van Omer 
Huyghebaert, Koning Riddeiv 
dijk 19, Westende. Deelne^ 
mingsprijs : 100 fr, 

WINGENE 
GEMEENTERAAD 

Onze gemeenteraadsleden lie
ten de voltallige vergadering 
een motie onderschrijven om 
burgemeester Soens van Strom-
beek-Bever geluk te wensen 
met zijn moedige Vlaamse 
standing. Proficiat. 
ARR. WERKING 

Het arr. bestuur komt samen, 
op donderdag 2 september te 
2Ö u. in het Vlaams Huis, Ize-
gem. 

De arr. raad komt bijeen op 
zaterdag 11 september te 15 u. 
in Vlaams Huis, Izegem. 

medegedeeld 

VTB-VAB - NATIONALE 

FOTOPRIJSKAMP 1971 
Om de drie jaar richten de 

VTB en de VAB een nationale 
prijskamp in voor zwart-wit-
foto's, waar alle leden van de 
twee bonden kunnen aan deel
nemen. Dit jaar gebeurt het 
voor de zevende maal. De ten
toonstelling en de prijsuitrei
king zullen samen te Antwer
pen omstreeks Kerstmis ge
schieden, ter gelegenheid van 
de 50e verjaring van de VTB 
en het 25ste Kerstsalon van on
ze Antwerpse foto-afdeling. 

Wij hopen dat ook talrijke 
firma's er zullen aan hechten 
zich een uitstekende publici
teit te verzekeren door ons prij
zen aan te bieden voor deze 
nationale prijskamp en wel 
vóór 1 september. De lijst der 
schenkers zal tweemaal in ons 
bondsblad verschijnen. Zij wor. 
den ook nog vermeld tijdens 
de officiële prijsuitreiking 

De VTB en de VAB schenken 
van hun kant een gouden me-
dalje aan de Ie prijswinnaar 
en verder voor 50.000 fr. aan 
prijzen, dubbel zoveel als in 
1968. 

Alle proeven moeten binnen 
zijn ten laatste op 31 oktober 
a.s., op volgend adres : Natio
nale Fotoprijskamp 1971, VTB, 
St-Jakobsmarkt 4, Antwerpen, 
alwaar ook het reglement te 
verkrijgen is. 

8e EUROPEADE VOOR EURO

PESE VOLKSKULTUUR 

25 en 26 SEPTEMBER 1971 

HANDELSBEURS - SPORTPA-

LEIS ANTWERPEN 

Na 3 jaar komt het grootste 
Lied- en Dansfestival terug 
naar het Antwerps Sportpaleis. 

Uit gans Europa brengen 
3000 jonge Europeanen, in 
volksklederdracht, u hun volks-
kultuur, hun liederen en dan
sen. 

Zaterdag 25 september om 
16u30 : Europese feeststoet door
heen Antwerpen ; om 19u30 I 
Europa-Bal. 

Zondag 26 september om 
14u30 : Sportpaleis « 8e Eu-
ropeade ». 
Inrichting : Internationaal Eu-
ropeade-Komitee en Europeade-
Komitee Vlaanderen. 

Plaatsbespreking : Vlaamse 
Volkskunst Beweging (VVKB), 
Europeade-sekretariaat Lange 
Koepoortstraat 52, 2000 Ant
werpen. Tel. 03/33.07.67 (10 -
18.30 u. ; VTB-kantoren St. Ja-
cobsmarkt 45, 2000 Antwerpen 
(9 - 18 u.) ; ANZ-sekretariaat, 
Oudlaan 22-24, 2000 Antwerpen 
(9 - 17 u.). 
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PERS 
spiegel 
Nooit waren de komkommers 

EO dik als in deze einde-augus-
tus-week. De Amerikaanse 
muntschroterij heeft de dikste 
titels nu wel gekregen. De Ie
ren blazen even uit. En van het 
binnenlands front weinig 
nieuws. « Schuin bekeken » zit 
er rond deze tema's toch wel 
voldoende in om soms erg on
verwachte effekten te beko
men. 

de nieuwe gids 

dan de verdeling van de parle
mentszetels regelen. De zes 
maanden na de volkstelling 
van 31 december 1970 zijn al 
bijna twee maanden voorbij, en 
de regering is nog niet in staat 
de globale bevolkingscijfers 
van de arrondissementen als 
resultaat van de volkstelling 
bekend te maken. Het zou nog 
tot november kunnen aansle
pen... 

» En eigenlijk zou, luidens de 
nieuwe grondwet, reeds in sep
tember de nieuwe verdeling 
van de parlementszetels moe
ten plaats hebben ». 

la libre belgique 

Eens « schuin loeren » over 
het franstalig krantenmuurt je 
zou veel Vlamingen kunnen 
overtuigen van het bedrog van 
de Vlaamse unitaristen rond de 
liberté-zaak. Want zo kommen-
tarieert de « Libre » het Zwart
boek over de liberté door onze 
senator van Haegendoren uit
gegeven. 

In de lamentabele houding 
van de Europese Zes tegenover 
de Amerikaanse monetaire be
slissingen was er het lichtpunt 
van de Beneluxsolidariteit. Het 
moet niet bij die een keer blij
ven. In een verder uitbreidend 
Europa kan Benelux de leiding 
nemen van de groep der klei
nere naties om de Europese 
geest te doen doordringen te
gen het staatsegoïsme van de 
groten. 

« Binnen de Europese Ge
meenschap en dus voor de ma
teries die zeer precies in het 
Verdrag van Rome voorkomen, 
kunnen de Beneluxregeringen 
eveneens hun samenwerking 
versterken. 

» In het Europa der Tien lan
den zullen zes kleine landen 
staan tegenover vier grote lan
den. Bovendien loil de verruim
de EEG van Tien landen ook 
akkoorden sluiten met de zes 
landen die niet-kandidaat zijn, 
namelijk Portugal, Finland, 
Zweden, Zwitserland en Oos
tenrijk. Dus gaat het hier nog
maals om zes kleine landen die 
in feite lid worden van de eer
ste kern van Europa, namelijk 
de Europese Douane-Unie der 
tien landen. 

» Tegenover vier grote lan
den zullen aldus twaalf kleine 
landen staan. Het is duidelijk 
dat Benelux in dat perspectief 
bekeken de aangewezen chef 
de file is van die twaalf kleine 
landen. Als wij het maar wil
len. In dat grotere Europa van 
de Tien en van de Zestien kan 
Benelux zijn rol van gangma
ker spelen. Nogmaals, als ' n 
wanneer wij het willen en het 
verstandig aanpakken ». 

gazet van antwerpen 

Weet je nog hoe het allemaal 
begon ? Toen in de unitaire 
staat de Vlamingen eisten dat 
zou rekening gehouden worden 
met hun aantal en de zetelaan
passing in het parlement op
vorderden, begon het Brussels-
Waalse gejank over de « mino-
risatie ». De grendels zijn er 
nu, maar de automatische ze
telaanpassing zou weleens in 
het dak kunnen blijven steken 
door de Brusselse sabotage. Dat 
ware dan het toppunt van Vla
mingenbedrog. 

« Twee maanden voor de Ka
mer met vakantie ging heeft ze 
het nieuwe grondwetsartikel 49 
goedgekeurd, dat nadien ook 
door de Senaat werd aangeno
men, en dat voorziet in de au
tomatische aanpassing van de. 
parlementszetels aan de werke
lijke bevolking.mjfers. Het pot
sierlijke is evenwel, dat de ~e-
gerïng op dit ogenblik niet in 
staat is, zich behoorlijk naar de 
nieuwe grondwetregelen te 
schikken. 

» Op het ogenblik, dat het 
artikel in de Kamer werd be
handeld, hebben wij daar trou
wens reeds de aandacht op ge
vestigd, maar van regeringszij
de werd toen beweerd, dat we 
de dingen veel te zwart inza
gen. 

» Volgens het nieuwe grond
wetsartikel worden de parle
mentszetels verdeeld in ver
houding tot de bevolking, en 
daartoe wordt om de tien jaar 
een volkstelling gehouden, 
waarvan de koning binnen een 
termijn van zes maanden de 
uitslagen moet bekend maken. 
Uiterlijk drie maanden na die 
bekendmaking moet de koning 

« De heer van Haegendoren, 
senator van de Volksunie, heeft 
een brochure uitgegeven be
doeld als aanklacht tegen de 
invoering van de vrijheid van 
de huisvader in de Brusselse 
agglomeratie. Hij verklaart er 
ook, dat de afschaffing van de 
taalverklaring de taalstrijd niet 
zal opheffen... 

» Wie zegde ook weer dat de 
vrijheid van de huisvader niets 
zou opbrengen voor de fransta-
ligen ? Wie spotte er ook weer 
met hen die vaststelden, dat 
het herstel van de vrijheid van 
de huisvader een belangrijke 
Vlaamse toegeving was ? 

links 

Die van Were-Di gaan waar
schijnlijk een kwade konkur-
rent krijgen op Heel-Neder
lands vlak van de mannen van 
Links. Want zij stellen in de 
verdeling Noord en Zuid...Ier
land het Socialistische vakver
bond tot voorbeeld, dat de 
kunstmatige scheiding nooit er
kende. In de golf van progres-
sisme en nieuwe fronten lijkt 
het dus logisch dat Vlaams-
Links nu resoluut de slogan 
overneemt « Noordwaarts voor
waarts ». 

« Vervolgens ware het beter 
het voorlopig bestuur van Ul
ster rechtstreeks aan de Britse 
regering en parlement toe te 
vertrouwen, eerder dan aan het 
schijnparlement te Stormont-
Belfast, volledig in handen 
van de protestanten. Een Raad 
van Ierland zou ook de klan-
destiene en verboden partijen 
van Noord- en Zuid-Ierland 
moeten opnemen : dus zowel 
de Sinn Fein (Zuid-Ierse ul
tra's) als de Noord-Ierse oran
gisten, unionisten en gauchis-
ten. Élke randgroep die men 
buiten de besprekingen houdt, 
is weer embryo voor gewapend 
verzet. 

» Ten slotte zouden alle be
trokken partijen er wijs aan 
doen, eens naar de Ierse vak
bondsleiders te luisteren, die al 
vijftig jaar lang één enkele 
Ierse vakbeiveging (Irish Con
gress of Trade Union) in stand 
houden. 

» In Zuid-Ierland bestaat se
dert Pasen een Socialist - La
bour Alliancy, groepering van 
Labour, Sinn Fein, People's De
mocracy, een revolutionaire 
partij en diverse socialistische, 
marxistische en gauchistische 
minderheden rond een mini-
mumprogramma dat één arbei
dersrepubliek wil, onmiddellijk 
vertrek van Britse troepen... 
en geen toetreding tot de Eu-
romarkt. 

» Ook deze alliantie kan de 
kern voor een toekomende ver
standhouding worden ». 

the guardian 

Laat ons even horen hoe 
Oost-Europese kranten de ge
beurtenissen in Noord-Ierland 
voorstellen. Dat is dan letter
lijk « van over 't muurtje be
keken ». 

« Het mag niet verwonderen 
dat het recent Iers geweld in 
de Oost-Europese pers wordt 
voorgesteld als een duidelijke 
sage over Ierse patriotten te
genover een repressieve over
heid. Natuurlijk bestonden er 
enige variaties van land tot 
land. De Tsjechen lachen spot
tend met de Britse verontwaar

diging over de vroegere situa
tie in Tsjecho-Slowakije. nu 
dat de achtertuin van Groot-
Brittanië zelf in vuur en vlam 
staat. De Oost-Duitsers hebben 
de West-Duitsers enkele steken 
gegeven. Maar overal blijft het 
beeld eenvormig. De unanieme 
interpretatie is dat wat in Ul
ster gebeurt in de eerste plaats 
een klassestrijd is en geen gods
dienstoorlog. 

» In tegenstelling met de 
schijn hebben de wanordelijk
heden geen gelijkenis met een 
godsdienstoorlog » schrijft een 
commentator in de Poolse par
tijkrant « Trybuna Ludu ». De 
rellen hebben een economisch, 
sociaal, publiek en nationaal 
karakter ». 

het vrije waasland 

Hierin vertelt Willem Melis 
een anekdote over prof Geyl 
en zijn vriend Herman Vos die 
ons iets meer doet vermoeden 
over de psichologische achter
gronden van de Ierse en de 
Vlaamse kwestie. 

« In het jaar 1925 werd te 
Londen een konferentie gehou
den van het Britse Common
wealth, waarop ook de minister 
van Buitenlandse Zaken van de 
jonge Ierse Republiek was uit
genodigd. Geyl kende deze 
Ierse minister, die een niet on
belangrijke rol had gespeeld in 
de Sinn Fein-beweging en de 
Ierse vrijheidsstrijd en van die 
gelegenheid maakt hij gebruik 
om ook Vos bij hem te invite
ren voor een bespreking met 
de Ierse leider. 

» Er werd heel wat over en 
weer gepraat over het verloop 
van de Ierse revolutie en over 
de Vlaamse Beweging. Toen 
men de repressie van het akti-
visme besprak en het feit aan
haalde dat August Borms zes 
jaar na de oorlog (W.O. I) nog 
steeds met de doodstraf in de 
centrale gevangenis te Leuven 
opgesloten zat, stelde de Ierse 
minister aan Herman Vos de 
zeer eenvoudige vraag : « Ik 
begrijp jullie niet. Waarom ha
len jullie er hem niet uit ? » 
Toen Vos enkele ogenblikken 
sprakeloos het antwoord schul
dig bleef, gaf de Ier zelf een 
repliek op zijn eigen vraag : 
« O, ik heb het begrepen, jullie 
hebben schrik voor enkele do
den. Moeten wij er jullie een 
dozijn lenen... ? » 

» Voor wie nu dagelijks in 
de kranten het verhaal lee.st 
van de revolte der katolieke 
Ieren in Ulster, zal dit verhaal 
waarschijnlijk verhelderend 
werken ». 

de volkskrant 

En in Bolivië was het wel 
eventje moeilijk « wie nu wie 
was », als men alleen voortging 
op de etiketten. De uiterst 
rechtse reaktionairen heten er 

de socialistische falanks. De 
vooruitstrevenden zijn de na
tionalisten tegen het kapitalis
tische Amerikaanse neo-kolo-
nialisme. Voor een Vlaming 
niet zó moelijk om volgen. Wij 
zijn gewoon geraakt aan het 
socialistisch etiket van een 
rechts BSP-isme dat al t iental
len jaren aan de kant staat van 
de Belgische machthebbers. 

« Op een dramatische en ui
terst bloedige manier is in Bo
livia het links-nationalistische 
bewind van president Torres 
ten onder gegaan. De felheid 
en het enthousiasme, waarmee 
vooral de minder bedeelde 
groepen uit de burgerbevolking 
voor het aanblijven van deze 
generaal hebben gevochten, 
toont aan dat men wat van 
hem verwachtte. 

» De nu afgezette president 
Torres deed af en toe conces
sies aan het machtige linkse 
blok. Deze kwamen deels voort 
uit zijn eigen weifelende hou
ding, maar voor een ander deel 
waren ze het gevolg van de 
pressie die met name de sterke 
mijnwerkersbond van Juan Le-
chin op hem uitoefende. 

» Zo zagen het leger en de 
bezittende klasse, de tegenstre
vers van de idealen van de 
volksassemblée, hoe Ameri
kaanse mijnbelangen en Boli
viaanse particuliere mijnen 
zonder compensatie werden ge
nationaliseerd en grote land
goederen door landarbeiders 
werden bezet. Met het afne
men van de Amerikaanse be
langen en de Amerikaanse po
litieke invloed groeide die van 
Rusland. Deze politieke en eco
nomische radicalisering ivekte 
grote bezorgdheid bij Bolivi
aanse industriëlen en in Ame
rikaanse diplomatieke kringen. 
De bezittende klasse van Boli
via begon zich steeds minder 
zeker te voelen ». 

het volk 

Een voorbeeldje bij hogerge-
noemde bewering. In het kader 
van de tipisch Belgische « even-
wichtspolitiek » (denk aan 
Zwartberg) moet volgens onze 
CVP-BSP-heersers er nu weer 
de mijn van Eisden aan gelo
ven. En toch kan er ekono-
misch dit beeld over geschetst 
worden. 

« In de mijn van Eisden 
werd, mede ingevolge het rem
men van de investeringen voor 
de voorbereidende werken — 
met het oog op de sluiting — 
de situatie derwijze omgekeerd 
dat er thans per ton bovenge
haalde kolen 40 fr. winst wordt 
gemaakt vóór de afschrijving. 
en 26 tot 28 fr winst na de af
schrijving. Wat hier op neer
komt dat de mijn van Eisden 
niet meer marginaal is en de 
zetel Eisden geen toelagen 
meer nodig heeft. 

T> Deskundigen zeggen echter 
dat de mijn van Eisden het op 

dte wijze nog gemakkelijk vijf 
tot tien jaar kan volhouden^ 
vermits het kolenveld nog rijh 
en gemakkelijk bereikbaar is. 

» Anderzijds blijken de staal
producenten bereid om met de 
Kempische Steenkolenmaat-
schappij een contract af te slui
ten voor 5 jaar, waarbij zij de 
afname waarborgen van het 
geheel van de Kempische co-
keskolen-voortbrengst. De staal-
nijverheid zou per jaar 10 mil
joen ton cokes-kolen verbruir 
ken. Het kolendirectorium zet 
in zijn plan voorop dat 5,2 miU 
joen ton hiervan door de Kem
pen geleverd zou worden. Vol
gens de vraag van de staalnij-
verheid zou dit ruim 6 miljoen 
ton moeten worden. In het eer
ste geval zou de totale Kempi
sche voortbrengst (cokesko
len, energie-kolen en laagwaar
dige produkten samen) 6,8 mil
joen ton bedragen, in het twee
de geval 7,9 miljoen ton. 

» De cokesfahrieken blijken 
bereid te zijn de hele Belgische 
produktie aan cokeskolen af te 
nemen, wat tot gevolg zou heb
hen dat er zich geen afzetmoei-
lijkheden zouden voordoen in
dien de voortbrengst in de 
Kempen 7,9 miljoen ton zou 
worden. De verkoopprijzen van 
de Belgische cokeskolen liggen 
immer op dit ogenblik gunsti
ger dan die van buitenlandse 
kolen, natuurlijk dank zij de 
toelagen die de staat per voort
gebrachte ton verleent. ». 

w. luyteru 

zoekertjes 

1) Jonge dame - 16 Jaar. Lager mid
delbaar onderwijs, zoekt betrekking 
op kantoor, liefst Limburg. 
2) Jonge dame - hoger middelbaar 
handelsonderwijs, zoekt betrekking 
Antwerpen, Mechelen, Brussel. 
3) Student Ie jaar Ruca zoekt pas
sende vakantiejob. 
4) Technisch ingenieur sterkstroom, 
enige ervaring, zoekt passende be
trekking. 
5) Lic. Politieke en Sociale zoeW 
betrekking personeelsdienst be
drijfsleven. 
6) Jonge dame - lagere middelbare, 
zoekt passende betrekking Antwer
pen, St-Niklaas, Mechelen, Brussel. 
7) Jonge dame 4 jaar ervaring als 
ponster, zoekt passende betrekking. 
Schrijven senator Wim Jorissen, 
Louisastraat 31, Mechelen. R 117 

Handlanger, 54 j . , zoekt werk 
in het Antwerpse. Zich wenden 
Senator Dr. R. Roosens, Mark-
gravelei, 28, Antwerpen (Tel. : 
38.0L37). R120 

1) jong gegradueerde in de 
boekhouding zoekt betrekking. 
2) pas afgestudeerde regentes 
Nederlands, Engels, geschiede-
denis zoekt betrekking. Liefst 
in arr. Dendermonde, Gent of 
Sint-Niklaas. 
3) jonge man, hogere humanio
ra (economisch) zoekt betrek
king. 
4) handelsreiziger met erva
ring zoekt betrekking. Liefst in 
arr. Dendermonde of Noorde
lijk deel van Brabant. 
Schrijven Herman van Wiche
len, Wagenstraat 16, 9140 Zele 
(tel. 052.44522) — R 122 

Na zenuwinzinking tengevolge 
van broodroof wegens Vla
ming-zijn zoekt vader van 4 
kinderen licht werk in omge
ving van 1070 Brussel. R 121 

Tweet. bediende gezocht door 
boekhoud- en adviesbureau in 
Brusselse randgemeente. Min
stens humanioradiploma. Bijko
mende beroepsopleiding ge
waardeerd. Liefst ± 20 jaar. 
(In diensttreding ten laatste op 
1 november) . Schrijven aan J. 
Laeremans, Beatrijslaan 6 te 
Grimbergen. R123 

Te huur : Brood- & pasteibak
kerij (met broodronde). Tielt-
straat 18 Meulebeke, 
Z.w. lepenstraat 36, GENT 

R 124 

« Techn. ing. electriciteit, 27 
jaar, 2,5 jaar ervaring in een 
staalbedrijf in Brazilië (ont
wikkelingshulp), kennis van 
Ned., Frans, Duits, Engels en 
Portugees, zoekt passende be
trekking. Zich wenden volksv. 
E. Raskin, Ursula-straat 1, Ei
genbilzen (011/19.45.49 » . -R125 

Afgestudeerde humaniora-stu-
dentin zoekt job voor de maand 
september. Bij voorkeur in de 
omgeving van Aalst en Brus
sel. — R 126 

^ 

ALLE 

WALTER ROLAND 
Gediplomeerd opticien, 

erkend door alle ziekenfondsen 
KERKSTRAAT 58 ANTWERPEN 

(Itet op hef huisnummer 1) 
Telefoon 35.86.67 

GLAZEN ALLE MONTUREN 
Voor lezen van dit blad 10% korting 
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Aanbevolen Huizen 
E.S. ZWEMBADEN 

TUINEN DEMEYERE 
Vijf wegenstraat 13 • Izegem 

Tel. 051/316.23 
Kost minder dan U denkt I 
4.000 tevreden klanten in 

West-Europa. 
Referenties In liet ganse land. 

P A P Y R U S 
Boek- en Papierhandel 

Zaakvoerder : Fons Labeau 
de Ribaucourtstraat 7 

(nabij het Sint-Jansploln) 
SInt-Jans-Molenbeek • Brussel 8 

Telefoon ! (02)28.87.09 
( l l -XI I -71) 

Bezoek 
CASTHOF LINDENHOVE 

Koud en warm buffet 
L a u w e r e y s - D e B r u y n 
Gezellige vlaamse sfeer. 

wekelijkse rustdag : woensdag 
Bellestraat 49 - Hekelgem 

Tel. 053/687.40 
(H-VI-71) 

H. PELEMAN.MARCKX 
Van den Nestiet 16, Antwerpen 

Tel. 39.19.27 
TV - RADIO . ALLE ELEKTRI
SCHE TOESTELLEN • HERSTEL. 

LINGEN A A N HUIS 
TV PELMAR 61 scherm 

13.500 fr. I.p.v. 18.950 fr. 
Andere merken grootste korting 

jan. 7 1 

AL AL KEUKENS CLASAL 
Fabrieken te Ramsdonck 

tel. 015/714.47 
Leuven : Jan CLAES 
Bondgenotenlaan 171 

Tel. (016)347.94 
Voor West-Vlaanderen I 

DE MEYER Walter 
Bruggestraat 136, ZwevezeU 

tel. 051/612.84 
(l-XII-71) 

« PIET POT » 
Antwerpen'* gezelligste 

Bierkelder 
Grote Pieter Polstraat 4 

(bij Sulkerrul) 
Open vanaf 8 uur 's avondi 

Maandag en dinsdag gesloten 
( l -XI I -71) 

Bezoek a Caithof 
DE VEERMAN r, 

Kaal 26, St.-Amands a.d. Schelde 
Tel. 052/332.75 

Mosselen - Paling 
Uitbater • Jan Brugmant 

lBa71 

Te Steenokkerzeel 
bezoekt elke Vlaming 
het HEELNEDERLANDSE 

PRAATKAFEE 

DE APPEL 
Fuértsonpl. 6 - rechtover kerk 

op een paar 100 m. van 
« Vlaams Konferentie-oord 

de Ham > 
Uitbater Walter DOCKX 

Tel. 59.75.86 

Scheldedomein 
S C A L D I A N A 

RUPELMONDE 
Tel. (03)75.14.66 

CORTHALS 
KaHestraat 20 - Aalst 

Tel. 053/244.80 
Bekendste koffiehuis 

uit DENDERSTREEK 

Hotel - Restaurant 
CAFE BREUGHEL 

Volpens. 210-230 F - 31 kam. 
de Smet de Naeyerlaan 141 

T. 050/416.37 - 8370 Blankenb. 
Uitbater : Ters! Julien 

Industriële 
warmeluchtgeneratoren 

rechtstreekse levering, alsook 
levering door bemiddelling van 

uw installateur. 
Residentiële 

warmeluchtgeneratoren 
uitsluitend levering langs 

installateur om. 
N.V. LEPLAE R. 

Industriepark - 9990 Maldegem 
Tel. 050/715.29 

Brouwerij 
MOORTCAT 

BREENDONK 
Tel. (03)78.71.21 
voor AL Uw bieren 

en Limonades 

Bijhuizen : Cogels Osylel 73 
2600 Berchem-Antwerpen 

Tel. (03)36.10.11 
Gent 

GROEP BLANCKAERT 
internationaal Adviesbureau 

Herentalsebaan 624 
2100 DEURNE 

Verlichtingsgroothandel 
MARC DE VRIESE 

(het betere genre) 
ASSEBROEK - BRUGGE 

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

40 m. toonvensters - meer dan 
1.000 verschillende verlichtings

elementen - Open van 8u30 
tot 20 uur. 

Bedden- en Matrassenbedrijf 
« RUSTWEL » 

A. Versweyveld - TroIIin 
Herenialseb. 122 - 2100 Deurne 

Tel. 21.32.52 
Epeda - Beka - Simmons 

Dodo - Pirelli 
Kindermeubelen 

«TIENER-STUDIO» - T. 21.59.58 
Herentalsebaan 351-353 

2100 DEURNE 

B T W t 
Voor doorschrijfsistemen, 

boekhoud- en faktureermachines 
één Vlaams organizatiebedrijf: 

Etn MERCURE 
K. Albertplein 12 (Station) 

9160 Hamme - Tel. 052/481.00 

Voor Uw verblijf aan ZEE 
de Ideale OPLOSSING bi] 

WEST LITTORAL 
Leopold ll-laan 212 

8458 OOSTDUINKERKE 
(100 m. voorbij de zomerkapel) 

Tel. 058/526.29 
— Prospektus op aanvraag — 
Verhuur, verkoop appartemen
ten, huizen, zomerverblijven... 

IN T BOERKE 
Hoogstraat 41 - Antwerpen 

Vakkleding naar maat 
Sinds 1912 Tel. 03/32.08.12 

GARAGE-
KANTELPOORTEN 

IN METAAL I 
WEEKENDS - GARAGEN 
In prefab, of vast - Inlichtingen: 
V.d.P., 34, Begijnhofstraat te 

1840 Eppegem - Tel. 015/614.11 

HOTEL - RESTAURANT 
Rotisserie - Wijnbar - Taveerne 

DE KALVAAR p.v.b.a. 
Steenweg op Oudenaarde 45 

9499 VOORDE (Ninove) 
gesloten van 16 tot 31 aug. 1971 

HOUTWORM ? 
Behandeling van dakwerken 

tegen alle houtlrtaekten, 
TWINTIG JAAR WAARBORG 
Dokumentatie op aanvraag. 

Gratis en vrijblijvend bestek 
in gans Benelux 

P.V.B.A. INDUSTRADI 
Vanderzijpestraat 12 

Wemmei 1810 T 02/79.20.00 

UURWERKEN - JUWELEN 
DE MOOR 

Schooldreef 19 - Gentbruggo 
Tel. 52.01.22 

I n t e r n a H o n a a l O p t i e k 
speciaalzaak voor europese 

brillenmode 
Schooldreef 21 - Gentbrugge 
Zaakvoerder : JAN DE MOOR 

V.U.-gemeenteraadslid 

K R U G E R ' S 
AUTOCARS, de beste 

Depannagedienst 
Autocar - Autobus : 

Aarschotsesteenweg 86 - Lier 
Tel. 70.05.29 - 70.15.71 

Fabriek van Land- en 
Tuinbouwmachines 
HERT - AGRIA 

9200 KWATRECHT-Wetteren 
Tel. (09)52.19.31 

p.v.b.a. FRIGAHM 
André Hermanslaan 23 

2100 DEURNE 
Tel. 03/24.00.90 - 24.44.74 

Groot-keuken materiaal - was
salons * autowasinrichtingen, 
diepvries... D 0282 

DRANKHUIS BEIAARD 
VLAAMSE GEZELLIGHEID 

Trefpunt van de Vlamingen 
— Stemmige muziek — 
Mevrouw LAURENT DELEU 

Kortrijksestraat 3 - MENEN 

LUSTRERiE D'HAENENS 
Predikherenstr. 24 - 8000 Brugge 

Tel. 050/30.707 (3 lijnen) 

STANDING 
2 X kopen 1 x betalen 

(5.000 In stock) 
Voorbeeld : Kostuum kopen, 

EEN GRATIS 
Dendermondse steenweg 276 

AALST 

ELECTRA-BREE 
P.V.B.A. 

Boneputstraat 28 - Bree 
Tel. 011/65.188 en 66.477 

MIELE - AEG - LINDE 
D 0283 

BANKETBAKKERIJ 
Jozef en Rita 

NEUKERMANS-BLOM 
Balleistraat 9 - 1780 Teralfene 

Fijn gebak - Suikerwaren 
IJstaarten 

Wekelijkse rustdag : dinsdag. 
Tel. (053)682.15 

• • Vlamingen, 

l * ? * l "'^^^ GRATIS ADVIES 
% _ A ^ voor uw hypotheek-
^ ^ leningen ( I e en 2e r.) 

en uw bouwgrondkredieten 
aan de 

HYPOTHEEKMAATSCHAPPIJ 

UNITAS n.v. 
Kortrijkse Steenweg 304 

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

Agenten en makelaars 
neem kontakt met onsl 

Groepen 

en 

maatschappilen 

allerhande I I I 

Speciaal 

voor U 

bedacht 

IEDER DORTMUNDER 
THIER BRAU HOF 

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

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

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

een der beste Oberbayern-orkesten 
Middag- en avondmaal in groep : gezellig, fi jn, goed en goedkoop. 
De grote specialiteiten zijn : Ochsenschwanzsuppe - Hongaarse goe-
lasj - Eisbein mif Sauerkraut - Kip aan het spit - Krachtvleesschotel 

beter dan in Duitsland. 
LEUVEN ! Tervuursevest 60. Tel. 016/286.72 - 1.500 plaatsen. 
ANTWERPEN : Groenpl. 33. T. 03/31.20.37 - mooiste zaal van de stad. 
LEUVEN (Bierkelder) : Oude Markt 11 . Tel. 016/268.69 mooiste 

kelder van Europa. 
BRUSSEL : Nieuwbrugstraat 28. Tel. 02/18.74.89 - mooiste van Brussel 
AALST (Klaroen) s Autoweg. Tel. 053/228.53 - 1.000 plaatsen. 
HULSTE (Kortrijk) : Brugsesteenw. 1 . Tel. 056/715.36 - 2.400 plaatsen 
KONTICH : Mechelsesteenweg • 2.400 plaatsen. - Tel. 03/53.09.32 
TORHOUT : Stwg Torhout-Lichtervelde - 2.000 pi. - Tel. 051/72.822 
DRONGEN : Autoweg Brussel-Oostende • Tel. 09/26.74.32 
SINT-TRUIDEN : Spaansebrugstraat : Tel. 011/736.30 

BERICHT A A N DE VLAAMSE JEUGD 

E R A S M U S 
leidt HOSTS en HOSTESSEN op voor de. . . 

OLYMPISCHE SPELEN TE M U N C H E N 
Aalst, Brugge, Hasselt, Kortrijk, Leuven. 

Hoofdzetel : Lange RIdderstraat 36, Mechelen - Tel. 173.68 
Voordelen in München (augustus 1972) 

1 . Dagelijks zakgeld van 2 US $ 

2. Gratis maaltijden 

3. Gratis logies 

4. Gratis treinvervoer van en 
naar München (van Belgische 
grens) 

5. Geleide manifestaties en uit
stappen in de streek 

6. Vrije bezoeken aan de Olym
pische spelen 

7. Kaarten voor de spelen 
8. Een prachtig uniform dat uw 

eigendom wordt. 

(ook sekretaressen, stewardessen, auto-technici...) - Een buitenkans 

V L A A M S E Z I E K E N K A S 
1951 - 1971 20 JAAR DIENSTBETOON 

Ziekteverzekering voor 

ARBEIDERS 
BEDIENDEN 
ZELFSTANDIGEN 

Dagvergoeding 

ZELFSTANDIGEN 
LOONTREKKENDEN 

Vraag nog heden inlichtingen bi] uw plaatselijke afgevaardigd*. 
Geen moeilijkheden bij overschakeling van een ander ziekenfonds. 
Bestendige sekrefariaten : 

Kipdorp, 40 - 2000 Antwerpen • TeL 03/32.73.05 (2 I.) 
Brabant : E. Jacqmainlaan 124 • 1000 Brussel 
Tel. 02/19.08.64 
Limburg : Zuivelstraat 9 - Hasselt - Tel. 011/220.57 

V.Z. = SYMBOOL van VERTROUWEN + ZEKERHEID + DIENSTBETOON 

L A N E R 

RIJWIELEN 
KINDERWAGENS 

ROLLEND^EELGOED 

St-)akobsmarkt 97 
ANTWERPEN 

Uitbater : 
HILLECEER ROGER 

® ONZE PRIVEREIZEN 
Hotels in ELKE klasse 
Vervoermiddel naar keuze 

WAAROM VTB ? 
De interessantse prijs voor uw aanvraag 
Goede hotelkamers 
Verzorgd reisplan 
Gedetailleerde reisbeschrijving voor de 
automobilisten 

Uitvoerige dokumentatie 
WIJ BIEDEN U 

Een enorme keuze van hotels 
Voorstellen voor reizen per vliegtuig -
auto - trein - autocar 
Speciale prijzen voor zeer goede hotels, o.a. 
Costa Brava - Mallorca - Costa del Sol -
Adriatische kust - Italiaanse meren. 

Bezoek onze afdeling PRIVEREIZEN ! 
Onze KOSTELOZE brosjure met honderden voorstellen en talrijke toeristische inlichtingen wordt U 
graag overhandigd. 

Sint-Jakobsmarkt, 45-47 - 2000 Anfwerpen Tel. (03)31.09.95 (10 lijnen) 



afscheid 

Wij lezen in « Les Sports » dat de Oostendse zwemster Patricia 
Stroobant het kompetlezwemmen zou opgeven. Patricia Stroo-
bant was enkele jaren geleden het wonderkind van de Belgische 
zwemsport, zoals men zich herinnert . Door allerlei omstandighe
den verdween ze een beetje uit de aktualiteit , maar sedert enige 
tijd was ze opnieuw serieus aan het oefenen, en alles liet voorzien 
dat ze rap weer « de oude » zou zijn. Helaas, het t ra inen werd 
haar zo bemoeilijkt — werken aan het bad te Oostende, onmoge
lijkheid in Nieuwpoort te oefenen, uitblijven van een uitnodiging 
om deel te nemen aan een stage te Knokke — dat zij er een beetje 
de moed bij verloor (wat ons zeer begrijpelijk voorkomt) en van 
opgeven sprak. Het wordt de zwemmers en zwemsters in ons land 
inderdaad niet gemakkelijk gemaakt, maar wij hopen toch dat 
Patricia op haar beslissing zal terugkomen, en alle moeilijkheden 
— en praktisch onmogelijkheid om zich op wereldniveau te hijsen 
— ten spijt, zal doorzetten. 

Te Sint Antonis in Nederland icon De Coster in de 500 cc klasse 
en werd meteen wereldkampioen in die discipline. 

vivat de miei 

Het gaat enkele groten van de Belgische atletieksport blijkbaar 
voor de wind. Op de Europese kampioenschappen won Karel Lis-
mont — uit Borgloon en niet uit Luik, zoals men na lektuur van 
sommige franstallge kranten wel eens zou kunnen denken — op 
grandioze manier de maraton, en in Edingburg won Miei Put te-
mans niet alleen de twee mijlen, maar hij verbeterde zowaar ook 
nog het wereldrekord over die afstand. Nu weten wij ook wel dat 
de belangstelling voor dit rekord eerder gering is, en dat het de 
Miei rap zou afgenomen worden, als de andere « groten » dat 
werkelijk zouden willen. Het vermindert in niks de prestatie van 
onze Miei. En het toont bovendien aan dat ons land, zo arm aan 
goede atleten, potentieel in staat is mensen te leveren die grote 
prestaties kunnen leveren. Het gaat hem werkelijk om onze spor
tieve infra-struktuur, en het voornaamste element daarin is : 
belangstelling. 

weeral kampioenen 

De koningen van de velosport zijn wij natuurli jk al lang. Wij 
zijn nu ook de koningen van de motocross geworden. Zowel in de 
klasse van de 250 cc als in die van de 500 cc is immers een landge
noot wereldkampioen. De eerste is Joel Robert, de tweede Roger 
de Coster. Robert is al een paar weken zeker van de titel, de 
Coster pas van verleden zondag door de grote prijs van Nederland 
te winnen voor zijn rivaal Ake Johnson. Buiten het feit dat het 
allebei door en door gekommercializeerde sporttakken zijn, is er 
nog een andere overeenkomst tussen wielersport en motocross. 
Het feit namelijk dat in allebei de Belgen wel de eerste viool 
spelen, maar dat zij in publicitaire dienst staan van buitenlandse 
firma's. De gloriol is dus wel voor ons, maar het publicitair voor
deel, ofte de poen, die gaat naar het buitenland. Onnodig te zeg
gen dat dit niets afdoet aan de verdiensten van Robert en de 
Coster. 

spektakel 

Wij zijn onlangs nog maar 
eens naar een kr i ter ium gaan 
kijken, dat onovertroffen sport-
spektakel dat in onze gewesten 
's zomers zo welig tiert. Wij 
wilden nog maar eens nagaan 
of de indruk die wij uit het 
verleden van dergelijke festij
nen hebben overgehouden, nog 
altijd dezelfde is als men een 
dagje ouder wordt. En ja hoor, 
het is nog altijd hetzelfde. De 
prijzen zijn natuurl i jk ver
hoogd — die van de vedetten 
immers ook —, en er zijn nog 
altijd evenveel bier, frieten, ijs
jes, klakjes, vlagjes en worstjes 
te verkrijgen. Er lopen nog al
tijd evenveel « offisjellen » 
rond met indrukwekkende arm
banden en voortreffelijk ge
simuleerde haast. Er is nog al
tijd even veel drukte, « ham-
bras » en ruzie. De spikker doet 
nog altijd even entoesiast, of 
het nu gaat over de onovertrof
fen onderbroeken te verkrijgen 
in het welgekende huis zus of 
zo, over de reuze-inspanning 
van de plaatselijke renner 
half-koers, of over het meester
schap waarmee de vedette de 
spurt wint. De sportjoernalist 
maakt nog altijd van de gele
genheid gebruik om een seri
euze pint te verzetten, en vindt 

het soms niet nodig om tot aan 
de « arrivee » te gaan om een 
prachtig stuk te schrijven over 
deze spannende wielerwed
strijd. 

in de marge ? 

Wij komen zopas terug van 
een studieweek, ti idens dewel
ke « de » maatschappij , waar in 
wij de eer hebben te leven, eens 
grondig werd uitgebeend. Eén 
van de vele zaken die ons daar
bij hebben getroffen, was het 
feit dat er over de sport niet 
één woord werd gesproken, 
noch in positieve, noch in ne
gatieve zin. Moet dat beteke
nen dat al die uitstekend on
derlegde sprekers, die ons een 
inderdaad verbeterd inzicht 
meegaven in de vele s t rukturen 
der maatschappij, de sport niet 
aanzagen als een serieuze fak-
tor van de maatschappijvor
ming of vervorming ? Wij we
ten het ook niet. Maar als wij 
zien dat men hier in ons land 
een sportvedette (Merckx) bij 
gelegenheid gebruikt als ver
weermiddel tegen een steeds 
dringerder eis voor grondige 
maatschappijhervormingen (i.e. 
federalisme), of dat men in 
Frankri jk in 1968 een koers 
(de ronde) aanwendt als mid

del om een ernstige sociale be
roering (de meirevolte) af t e 
zwakken, dan komt het ons 
voor dat het sportje niet hele
maal te verontachtzamen is. 

niet te geweldig doen 

« Les Sports » publiceerde 
deze week een handig over
zicht over de Belgische zwem-
sport van de laatste jaren. De 
kampioenen, de rekords en zo, 
en tenslotte het gestelde olim-
pische minimum, d.w.z. de t i j 
den die de zwemmers en zwem
sters moeten verwezenli jken 
om mee te gaan naar München. 
Teoretisch natuurli jk, want he t 
is zo dat slechts één rekord — 
en dat nog maar sedert verle
den zondag — onder dat B e t 
gische olimpisch min imum 
blijft. Wie meewil naar de spe
len, zal dus moeten beginnen 
met een aanzienlijke verbete
ring van het rekord. Wij be
grijpen niet goed waarom men 
de eisen voor dat fameuze mi
nimum zo hoog heeft gesteld, 
als het er bij de spelen toch in 
de eerste plaats op aankomt 
deel te nemen. Men moet streef-
normen stellen, natuurl i jk , 
maar ze moeten o.i. bere ikbaar 
zijn Zoniet zijn ze eerder van 
aard om te ontmoedigen dan 
om te stimuleren. 

stoke-maudevllle 
In Stoke-Maudeville gingen 

voor de twintigste keer de 
(sport)- wereldkampioenschap
pen voor gehandikapten door. 
Ook de Belgische nationale 
ploeg nam eraan deel, en zij 
veroverde 25 gouden, zilveren 
en bronze medailles. Dat zijn 
er dus alvast enkele meer dan 
onze atletikvedetten te Hersin-
ki, die het moesten stellen met 
één enkele medaille. 

Nu slaat het wel een beetje 
tegen de kop — zoals « Straal », 
het blad van de kristelijke mu
tualiteiten het terecht vaststel
de — dat onze pers, radio, tele-
vizie aan de gebeurteniss en in 
Helsinki bladzijden tekst kan 
wijden, en uren zendtijd, maar 
dat er over de jongens en meis
jes te Stoke-Maudeville weeral 
geen berichtje afkon. 

Wij moeten eerlijk zijn. Aan
vankelijk vonden wij dat met 
zo erg. Niet omdat wij zouden 
denken dat de sport voor ge
handikapten niet zo belangrijk 
is. Wij achten die integendeel 
zeer belangrijk, en de gehandi-
kapte sportbeoefenaar, hoe be
scheiden zijn prestaties ook 
zijn, kan van onzentwege op 
meer respekt rekenen dan het 
beroemdste idool of vedette. 
Wij vonden dat gebrek aan be
langstelling niet zo erg, omdat 
wij dachten dat die mensen 
echte amateurs zijn, die het te 
doen is om de sportbeoefening 
zelf, en om de heilzame invloed 
die deze sportbeoefening uitoe
fent, zowel fysisch als psy
chisch, op hun gezondheid. Zo 
bekeken zou men inderdaad 
kunnen zeggen dat zij geen be
hoefte hebben aan belangstel

ling van publiek of nieuwsme
dia 

We zijn er toch eens gaan 
over praten met enkele vrien
den, zelf gehandikapten, en 
sportbeoefenaar •— zij het op 
veel bescheidener vlak dan de 
mensen in Stoke-Maudeville — 
en volgens hen hebben wij het 
verkeerd voor.. Natuurlijk zeg
gen zij, is de sportbeoefening 
in de eerste plaats een middel 
tot zelfbevestiging, en een ont
spanning, en een training zo
wel op lichamelijk als moreel 
vlak, zoals de sport dat ook is 
voor met-gehandikapten. Maar 
men moet die lijn doortrekken. 
Zelf-bevestiging volstaat niet. 
Er moet de bevestiging bijko
men tegenover de maatschap
pij. Zoals de gehandikapte loil 
dat zijn arbeid door de maat
schappij erkend wordt als vol
waardig — wat hij IS •— zo wil 
hij ook dat zijn sport door de 
maatschappij erkend wordt als 
volwaardig. Dat de maatschap
pij er dus belangstelling kan 
voor opbrengen. 

Wij zijn totaal onbevoegd om 
daarover een oordeel uit te 
spreken. Alleen op gevoels-
gronden lijkt dit ons echter 
juist bekeken. Maar in dat ge
val schieten wij, de grote maat
schappij, de grote media, jam
merlijk te kort. Nog altijd zien 
wij niet in dat die sporbeoefe-
naars, op hoog of op laag vlak, 
prestaties leveren waarnaast de 
georganiseerde overwinningen 
van de kommerciële vedetten, 
de shownummertjes van de pu
blicitaire idolen, de zwanskom
petities uit winstbejag, gewoon 
in het niet verzinken. Hoog

stens voelen wij aan dat er een 
enorme kracht van lichaam en 
geest nodig is om alle handir-
kaps ten spijt fysieke presta
ties te gaan leveren, waartoe 
men op geen enkele wijze ge
dwongen is, maar daar blijft 
het bij. 

Het is duidelijk : wij weten 
niet wat sport is. Wij verwar
ren het spektakeltje, meestal 
met de sport. Onze nieuwsme
dia hebben enkel oog voor de 
kommerciële belangen, en niet 
voor de sport, of voor de mena 
die ze beoefent. Onze jeugd lev-
den wij op voor een zekere 
taak als sportkonsument, niet 
voor sportcultuur. 

Wij hopen •— eigenlijk tegen 
beter weten in — dat ons kuU 
tuurduo Van Mechelen-Parisis 
nog eens een extra-inspanning 
zai leveren opdat men hier in 
België (op gebied van sport 
voor gehandikapten nochtans 
bij de zaak) meer zou kunnen 
doen (het materieel waarmee 
onze mensen in Engeland moes
ten werken was bij voorbeeld 
maar zus en zo), dat onze «fcett-
nink » en zijn kollega uit Kon>-
go naast de publicitaire belan
gen van de kommerciële vedet
ten, naast hun eigen populari
teit, ook eens de belangen van 
de sport voor de gehandikap
ten zouden gaan in het oog 
houden, dat onze onvolprezen 
gazetten en tv zouden inzien 
dat zij in deze misschien ook 
eens aan enige opvoeding zon
den kunnen doen. 

Misschien kan daarbij zelfs 
overwogen worden dat het niet 
zozeer de gehandikapten zijn 
die dit nodig hebben. Wel onze 
maatschappij. 
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Een kiekje op de laureaten van de 200 m in Spa. Hugo Van de Maele, Rudy Vingerhoedts, de kam
pioen en E rik Schepens. 


