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de regering 
van hef immobilisme 

De tweede regeiing-Eyskens is nu ruim een half jaar aan 
het bewind, maar van regeren is tot hieitoe slechts bittei 
wemig m huis gekomen Daarvoor is de nauwelijks ver
borgen vijandschap tussen de twee regermgspaitijen te 
groot De guerrilla achter de schermen van de Wetstraat 
vergt teveel van hun eneigie opdat er nog ruimte zou over
blijven voor een beleid dat van verbeelding getuigt. 

Dit merkt men nog het best aan de aarzelende manier 
waarop de uitvoering van de communautaire grondwets
herziening der vorige regering wordt aangevat Wat tot 
hieitoe gebeurde was slechts bedoeld om tijd te winnen 
Tijd, ten mmste tot na de grote vakantie Maar wat dan ? 

In Vlaanderen gioeit de wrevel om de sti uisvogelhoudmg 
van de regering op communautair gebied Ook de meest 
gematigden zijn immers tot de vaststelling gekomen dat 
de jongste giondwetsherzienmg tegen Vlaanderen is uitge
vallen. Wrevel ook om de slappe houding van de grootste 
Vlaamse partij, de CVP, die honderdmaal heeft gezegd dat 
ZIJ verder wil gaan op de weg van de autonomie, maar die 
7ich dag na dag de das laat omdoen dooi de staatsbehou-
dende conservatieven van de BSP. 

De grondwetsherziening schonk aan de franstahgen de 
panteit in de regering, de « alarmbel » m het parlement 
en de « liberté du pere de familie » te Brussel Als doekje 
tegen het bloeden werd de Vlamingen een degelijk scholen-
net te Brussel beloofd (maar de Vlaamse schoolbevolking 
loopt er verder terug ), en eveneens pariteit in de-nieuwe 
Brusselse bestuuislichamen Wij weten ondertussen wat 
daarvan is terecht gekomen door het maneuver van het 
FDF, dat mogelijk werd gemaakt door de ondoeltreffende 
regei ingsmaati egelen. 

Na de vakantie zullen zij « het doen », dat wordt ons nu 
voorgehouden. Of de bedrogen Vlamingen genoegdoening 
zullen krijgen betwijfelen wij echter sterk Want de Frans
tahgen willen, onder de leiding van de BSP, ook nog de 
Voerstreek inpalmen Het valt te vrezen dat handige Eys-
kens weer eens een pakket zal maken waarin voor de 
zoveelste keer reële toegevingen aan-de franstahgen zullen 
steken en enkele mooie beloften aan de Vlamingen Tenzij . 
de CVP emdelijk het juk van de BSP afschudt, en zich 
voor eenmaal gediaagt als de Vlaamse volkspartij die zij 
beweert te zijn. 

Paul Martens 

ze gaan als koek van de hand 
De knappe hrochuurtjes « Uitdaging aan 62 % Belgen » bedoe

len wi] natuurlijk. Tijdens het voorbije weekeinde werd er zowat 
overal m het Vlaamse land weer vlot mee gekolporteerd. Jammer 
dat een aantal afdelingen nog altijd vergeten ons tijdig van hun 
fesuitaten m te lichten. De score ziet er deze week overigens 
weer lekker uit, en opnieuw het Oost-Vlaanderen zich biezonder 
gelaen. In die provincie werd er gekolpoiteerd te Ertvelde (200 
ex), te Demze waar het arrondissementsbestuur m gezelschap 
van volksvertegenwoordiger Baert op stap ging en 288 ex. aan de 
man bracht (waarvan 72 door Vujootjes). Te Weiteren waar met 
logistieke steun van een microwagen 195 ex verkocht werden 
alleen al m de wijken Overschelde en Ten Ede, te Rupelmonde 
waar vijf man niet minder dan 250 ex. op hun erelijstje schreven 
(promncieraadslid Claes : 71, J. Baetens : 55, F. Verstraeien . 55, 
S. Koppen : 44 en F. De Laet : 25), te SVeendorp (131 ex), te 
Stekene waar de ploeg van St. Niklaas 130 ex. verkocht, te Mel-
sele (200 ex.) en te Moorsel waar de ploeg van Aalst er 230 
totaliseerde en Jan Caudron er weer 41 op zijn hoed stak (na de 
82 m Aalst zelf en nog eens 52 m Hofstade) 

Uit Antwerpen-stad kwam het hejicht dat de bestuursl'eden 
daar m twee kolportagetochten liefst 871 nummers verkochten. 
De groep van Kbein-Brabant tiok naar Breendonk, vermuntte er 
90 nummers, en zat daarmee door haar vootraad heen. Na de 
vakantie herbeginnen daar met een nieuwe stock de kolportage
tochten. 

In Brabant liet vooral h'et arr. Leuven zich gelden Tervuren 
verkocht er 196 en daarvan nam Joris Depré er zomaar 81 voor 
zijn rekening en André Kmt 40. Mensen van Leuven-stad trok
ken eerst naar Keerbergen (151 ex ) en daarna tweemaal m de 
eigen vesting (532 ex). Te Heverlee verkochten 7 mensen er 
250 ex. en daar lag mevr. Van Put-Wuyts met 70 ex. onb'etwist 
aan de leiding, gevolgd door Nelissen (40), Van Put (36), Vloe-
berghs (30), De Meyer (20), Kmnaert (20) en Lorent (19). Te 
Kapellen o/d Bos werden 140 ex. aan de man gebracht en te 
Grimbergen 320 ex. waarvan 100 alleen al door het duo Van 
Ransbeeck-De Prins. 

Ud West-Vlaanderen kregen wij deze 'echo's : leper met 380 
verkochte nummers en Woesten met 84. Uit Limburg ten slotte 
ontvingen wij enkel teken van leven uit Dilsen waar er 150 ver
kocht werden, waarvan 50 alleen al door Albert Sleypen. 

Met de beginnende vakantie zal de kolportageslag nu wel 
gaan afn'emen. Wij hebben echter met z'n allen afgesproken : 
ïn het najaar gaan wij er terug op los, en met meer punch dan 
ooit te voren ! 

De vakantie kan een heerli|ke tijd zi|n voor onze kinderen, als zij tenminste de ruimte 
krijgen voor hun spel en hun fantasie Maar de auto's gaan zo vaak vóór de kinderen 
in onze overdrukke steden en dorpen 

Tijdens een 11 jullviering te Brussel, in aanwezigheid van de 
voorzitters van het Davidsfonds, het Willemfonds en het Vermey
lenfonds, werd een Vlaams manifest voor Brussel bekend gemaakt 
dat mede ondertekend werd door een tachtigtal vooraanstaande 
Vlamingen van alle strekkingen. Het manifest kwam tot stand 
op initiatief van het Overlegcentrum van Vlaamse Verenigingen. 
Voorzitter Gerlo gaf .Ie regering nog een jaar tijd om sommige 
urgente Vlaamse eisen i v.m. Brussel m te willigen. Indien dit 
met gebeuit zal er tot buiten-parlementaire aktie worden over
gegaan. 

In zeven punten werd een (gematigd) urgentieprogramma voor
opgezet, waarmee alle niet-partijpohtieke Vlaamse verenigingen 
het volkomen eens zijn. Het luidt als volgt. 

Vlaams manifest 
voor brussel 

1 De regering moet ervoor 
zorgen dat de bevoegdheden 
van de Brusselse agglomeratie-
raad en het college stiikt be
perkt blijven tot de hun toege
wezen technische opdrachten 

2 De werking van de neder-
landstalige Brusselse cultuur
commissie moet zo ruim moge-
lijK opgevat en financieel ge
steund worden. 

3 De taalwetgeving van 1963 
voor de Brusselse gemeentebe
sturen moet vóór 1 september 
1973 integraal toegepast wor
den. 

4 Het kiesarrondissement 
Brussel dient gesplitst door de 
oprichting van een homogeen 
V l a a m s Kiesarrondissement 
Halle-Vilvoorde 

5 De Vlaamse federaties 
rond Brussel moeten uitgebreid 
worden. 

6 Het toekomstig economisch 
gewest Brussel (art 107 quater 
van de Giondwet) moet be
perkt worden tot de 19 gemeen
ten van de huidige Brusselse 
agglomeratie. 

7. De volgende agglomeratie-
verkiezingen te Brussel moeten 
geschieden op basis van taal
kundig gesplitste kandidaten-
en kiezerslijsten. 

naar diksmuide 

op de bsp hoef< 
Vlaanderen niel 
te rekenen l 

Senatoren van de CVP 
(De Vlies, Sledsens), de 
V o l k s u n i e (Vandezande, 
Van Haegendoren) en de 
PVV (Vanderpoorten, Bas-
cour) hebben deze week een 
wetsvoorstel ingediend tot 
oplichting van een piovin-
cie Vlaams-Brabant Voor 
de Vlamingen in het door 
verfransing voortdurend be
dreigde ommeland van 
Brussel kan zo'n maatregel 
niet anders dan voordelig 
zijn Het IS weer typisch dat 
de aangezochte « Vlaamse » 
BSP-ers weigerden mee te 
ondertekenen ze mochten 
met van hun partijbonzen 
Niet vooi de eerste keer ver
breken ZIJ aldus de Vlaamse 
solidariteit in een belang
rijke aangelegenheid 

De BSP bhjft een paitij 
waarop de Vlamingen met 
hoeven te rekenen ' 

va kan He tijd 
Kamer en Senaat zijn aan 

hun parlementair reces be
gonnen Traditioneel ver
mindert ons blad, dat m 
sterke mate op politieke in
formatie is ingesteld, dan 
ook zijn aantal bladzijden 
van 24 op 16 m die periode 
Zodra het politieke leven 
herneemt zullen wij op
nieuw onze vertrouwde om
vang van 24 pagina's krij
gen. 

Het programma van de 45e IJzerbedevaart, die morgen te Diks-
muide weer tienduizenden Vlamingen zal verenigen, ziet eruit 
als volgt. , . ^ . ,,, 

Na de traditionele eucharistieviering en het gebed voor Vlaan
deren en voor de Wereldvrede (door Lutgart Dosfel) vangt de 
IJzerpIechtigheid aan met het Lied der Vlamingen en een inlei
ding over de betekenis van deze IJzerbedevaart. Deze staat dit 
jaar m het teken van de Vlaamse jeugd. 

Het eerste deel van de plechtigheid staat onder het motto « Kij
ken naar Vlaanderen ». Het wordt ingezet met een optocht van 
de jeugd(bewe8ingen) met vlaggen en muziek. Dan leidt een lied 
van de Vaganten de evokatie in van drie Vlaamse voormannen : 
oorlogsvrijwilliger Renaat De Rudder (20), dienstweigeraar Ber-
ten Fermont (22) en letterkundige Ernest Van der Hallen (50). 
Vervolgens leest Jaak Vandemeulebroucke een verklaring over 
« Jeugd en Vlaanderen ». 

Het tweede deel draagt als motto « Kijken naar Europa en de 
wereld ». Het wordt ingezet met een optocht van delegaties uit de 
kleine volkeren van Europa met vlaggen en muziek. Opnieuw 
leidt een lied van de Vaganten de boodschap in van de jeugd : 
Jeugd en Europa (het Europa der volkeren), Jeugd en Wereld (de 
derde wereld), met een korte getuigenis van R. Vandenbossche. 

Volgt dan de jaarlijkse bloemenhulde met dodenappel (dit jaar : 
dr. J. Lebeer, Godfried Bomans, dr. G. Yserbyt, L. Simons en Jef 
Tinel) en groet aan prof. dr. Frans Daels. 

Na de bloemenhulde houdt mr. J. Coene de bedevaartrede, waar
na de eed van trouw aan Vlaanderen door de massa hernieuwd 
wordt. 

De apotheose wordt gebracht door de jeugd(verenigingen) en 
volksgroepen uit Europa met uitvoering van de drie nationale 
liederen. 
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en gij 
ierse kinderen 

In de loop van de maand au-
giLStus worden een aantal 
Noordierse kinderen op vakan
tie uitgenodigd naar Vlaande
ren. Voor deze kinderen bete
kent dit een unieke gebeurte
nis, want het is meteen ook de 
eerste vakantie die zij zullen 
kunnen doorbrengen buiten 
hun eigen stad. 

De uitwerking van dit plan 
stelt de initiatiefnemers ervan 
•— aUen jong'e mensen — ech
ter voor zware financiële pro
blemen. De uitgenodigde kin
deren zijn immers allen afkom
stig van Belfast ! Zij wonen er 
in een nationalistische minder-
heidswijk. waar 47 % van de 
bevolking werkloos is. De ou
ders van deze kinderen kunnen 
de reis naar Vlaanderen zelf 
niet betalen. Wij hebben dan 
ook beloofd hiervoor in fe 
staan, zodat het aantal kinde
ren dat wij ontvangen recht
streeks afhankelijk zal zijn van 
de geldelijke middelen waar
over wij kunnen beschikken. 

Wij zijn ervan overtuigd dat 
V ons in dit verband zal willen 
helpen. U kan het op een een
voudige manier : steek een 
briefje van 20 of 50 in een niet 
doorzichtige omslag, <en stuur 
het op naar : Europees Solida
riteitsfonds, A. Delhayeplein, 
2, Ronse (9600). 

Wie meer wil en kan geven, 
stort op PCR 90 60 21 t.n.v. Paul 
Van Caeneghem. zelfde adres 
(gelieve op de strook te ver
melden : Europees Solidari
teitsfonds, voor vakantie Ierse 
kinderen). 

Wij richten een warme op
roep tot U : gun kinderen van 

(een volk dat lijdt en strijdt. 
deze vakantie. Laat het Europa 
der volkeren en der harten 
voor ons althans geen ijdel 
woord zijn. In naam van onze 
jonge Ierse vrienden danken 
wij U van ganser harte ! 

de initiatiefnemers. 

reklaam in de tv 

Er wordt tegenwoordig veel 
gesproken over TV-reklame. 
sedert die beruchte voetbal
match, maar wat ik zeer 'eigen
aardig vind, dat die wedstrijd 
wel uitgezonden werd door de 
Waalse TV en dat mocht, en de 
Vlaamse TV niet. Zodus de 
Walen ynogen wel die voetbal 
zien, de Vlamingen niet. er is 
waarlijk nog niet veel veran
derd in België, maar als men 
de TV bekijkt dan ziet men da
gelijks reklaam, boekbespre-
/cingten. wie de schrijver is en 
waar 't boek wordt uitgegeven, 
schilders die ten toon stellen 
in die of die zaal van datum tot 
datum, toneel wanneer en 
waar het stuk zal gespeeld 
worden en waar men kaarten 
kan krijgen. Is dat alles geen 
reklaam ? Ook voor de marga
rine wordt dikwijls reklaam 
gemaakt, door een of andere 
professor, die beweert dat mar
garine 'een gezond en plantaar
dig voedsel is, ook al is het ge
maakt van visolie, runds- en 
varkensvet, alleen de boter is 
volgens die professoren niet ge
zond. Ik heb zelfs op de TV een 

OFPWirr - «TBNCILWEnK - POTOKOI>U 
I N K A 

Tumheuts«b«an 406 - Borgvrtieut 
Tm.. O3.a«.7o.oo 

De redaktie draagt geen ver
antwoordelijkheid voor de in
houd der gepubliceerde lezers-
brieven. Ze behoudt zich het 
recht van keuze en inkorting 
voor. Over de lezersbrieven 
wordt geen briefwisseling ge
voerd. 

zesde nafionale vtb-vab-wed-
sfrijd voor kleurendia's 

De VTB-VAB richten dit jaar hun zesde nationale wed
strijd voor kleurendia's in. Door onze twee bonden wor
den voor 25.000 fr. prijzen voorzien. 
REGLEMENT : 

Art. 1 — Alle leden van VTB-VAB mogen aan de wed
strijd deelnemen met een reeks van 3 kleurendia's De 
beoordeling gebeurt per reeks. 

Airt. 2 — Slechts één formaat wordt toegelaten : klein-
beeldformaat 24 x 36 mm., gemonteerd onder glaasjes 
5 x 5 cm., gereed voor projektie. 

Art. 3 — Onderwerp. Het onderwerp is totaal vrij 
Nochtans woi'dt uitzondering gemaakt voor table-top stil
leven en portret. Genre en folklore worden niet als 
portret aangezien. 

Art. 4 — Identifikatie. Ieder diaraampje moet voorzien 
iijn van een kennummer bestaande uit 3 cijfers, gevolgd 
door 2 drukletters. Deze « herkenning », aangebracht op 
een witte strook, vastgehecht met « tape », moet zich 
bevinden in de rechterbovenhoek, wanneer men het 
plaatje ondersteboven (dus projektieklaar) voor zich 
houdt. Op een daarbijgevoegde gesloten omslag wordt 
het kennummer herhaald. In deze omslag wordt, op een 
kaartje, dit kennummer nogmaals herhaald, benevens 
de naam en het volledig adres van de deelnemer en zijn 
lidniaatschapsnummer bij VTB-VAB. Deze omslag wordt 
slechts geopend nadat de jury uitspraak heeft gedaan. 

Art. 5 — Datum van inzending. De inzendingen wor
den degelijk verpakt, verwacht tot 31 oktober, op vol
gend adres ; Nationale Wedstrijd Kleurendia's, Vlaamse 
Toeristenbond, Kalandenberg 7, 9000 Gent 

Art. 6 — De prijsuitreiking zal plaats hebben in decem
ber m het Gentse Bondsgebouw. De prijswinnaars worden 
persoonlijk uitgenodigd. 

Art. 7 — De inzendingen worden aan de eigenaars te
rugbezorgd ten laatste één maand na de prijsuitreiking : 
dit gebeurt in de oorspronkelijke verpakking ' Zorg er 
a.u.b. voor dat deze stevig is. 

Art. 8 — De organisatoren zullen de inzendingen met 
de grootste zorg behandelen. Zij wijzen echter alle 
verantwoordelijkheid van de hand voor beschadiging bij 
verzending of vervoer. 

Art. 9 — De jury, die Jater zal bekend gemaakt worden, 
zal samengesteld zijn uit personen die een bijzondere 
faam genieten in de wereld der amateursfotografie ! 

Art. 10 — In onvoorziene gevallen beslist de jury on-
wederroepelijk. 

Art. 11 — Deelneming aan de wedstrijd betekent auto
matisch de instemming met dit reglement . 

koe afgebeeld gezien met op de 
nier een doodskop. maar wat 
die professoren niet zeggen in 
met welk'e chemische stoffen 
die margarine werd samenge
steld om kleur, smaak en ste
vigheid te geven en wat zij 
ook niet zegg'en sedert er zo
veel margarine gebruikt wordt, 
dat er zoveel jonge mensen 
reeds van 20 jaar sterven aan 
kanker en hartkwalen Vroeger 
toen 'er alleen boter gebruikt 
werd waren het alleen oude 
mensen van 70 a 80 jaar die 
daaraan stierven. 

R.B. Torhout. 

AAfcLBEVOLEN 
HUIZEN 

F J 1 . 
Kollegestraat 79-81 
2440 GEEL Tel. 014/59369 

Alvo.'-ens een gitaar te kopen, 
kom uw keuze maken bi j 

DE MONTE 
Adegemstraat 9 2300 Mechelen 

Tel. 015/150.34 

Naamsestraat 178 - 3000 Leuven 
Tel. 016/310.50 

Deskundige voor l icht ing i 

Firma ANTOINE BOVIT 
Vismijn 44 fe OOSTENDE 

Verse vis rechtstreeks aan verbru i 
ker voor : diepvries, wek ontvangst 

UURWERKEN DE MOOR 
Specialist juiste t i |d 

Schooldreef 19 — Genfbrugge 
INTERNATIONAAL OPTIEK 

Europese modebnl len 
Schooldreef 21 — Gentbrugge 

Za.ikyoerder |AN DE MOOR 
VU-gemeenteraadslid Tel 52 01.22 

DRANKHUIS BEIAARD 
VLAAMSE GEZELLIGHEID 

Trefpunt van de Vlamingen 
— Stemmige mu?iek — 

Mevrouw LAURENT DELEU 
Kortrijksestra.-t ' MENEN 

Gevelstenen - Bewapening tegen 
barsten en scheuren in uw schil

derwerk - Verven 
Speciale pr i jzen voor «V\/ii»-lezers 

J. WILLEMS 
Ernest Jouretlaan 57 - Edegem 

Tel. 57.32.80 

ELECTRA-BREE P.V.B.A. 
Boneputstraat 28 - BREE 

Tel. 011/65.188 en 66.477 
Staatsbaan 1 - HALEN 

TeL 013/41.742 en 41.743 

MIELE AEG - LINDE 

ESTHETICA 
Schoonheidsinstituut 
Parfumerieart ikelen 

Dambruggestraat 55 - Anhverpen 
Tel. 33.72.99 

MARC UYTDEWILCEN 
Wouter Haecklaan 6 en 7 - Oeurne 

Tel. 21.66.99 - 21,66.90 

UW KLEUREN T.V TECHNICUS 
Koop bi j ons in ver t rouwen 

Weverij VAN HOUTE 

Tapijten - Vaste vloei bekleding 
Woolmark . Ny lon - Dralon 

Garantiemerk «Prado» - «V T.W.» 

VLAAMSE TAPI|TWEVERI| 
Broeksfraat 138'140 - 9160 Hamme 

Tel. 48175 - 49135 

"DE PRIJSBREKER' 
van het goede meubel 

Groenstraat 84 . Antwerpen 

bij Carnotstraat en Turnhoutsebaan 
Keizerstraat (MarUt - Ternat) 

VOOR UW VERBLIJF AAN ZEE ! 

De ideale oplossing bij : 

WEST LITTORAL 
Leopold II laan 212 • Tel. 058 526.29 

8458 OOSTDUINKERKE 

— PROSPEKTUS OP A A N V R A A G — 
Verhuring - Verkoop van villas 
Appartementen - Bouwgronden 

M E T V O L K S W A G E N 
G E E N P R O B L E M E N 

Garage ST JOZEF 
(BERT C.) 

Assesfeenweg, 117 
1740 TERNAT 

Cafe-Restaurant DE PLUIM 
OVERMERE-DONK 

wordt opnieuw uitgebaat door de 
FAMILIE LATEIR 

vanaf 19 mei 1972 
ONZE SPECIALITEIT : Paling in 
't groen met verse tu inkru iden 

Tel. (09)79.51.51 

SANITAIRE- en 
KEUKENINSTALLATIES 

F. LAMBRECHTS 
ABD. Braeckmansstraat 34, RUMST 
Veerstraat 91 RUMST 
TeL (03)78.33.97 (03)78.13.71 

Erkend verdc'er van 
aanbouwkeukens TIELSA 
TIELSA geeft u modern 

en nuttig komfort 

Vlamingen die van Blankenberge 
houden, U kunt terecht bij 

A. SCHERPEREEL - DECNÖOP 

PENSION BRITANNIQUE 
De Smet de Naeyerlaan 6 

8370 Blankenberge - Tel. 050'42230 

ZAKENKANTOOR 

DE REUSE E.F. 
Eredeweg 55 - 1780 Teralfene 

Tel. (053)66.235 

BEZOEK 
CASTHOF LINDENHOVE 

LAUWEREYS - DE BRUYN 

Koud en warm buf fe t 
Gezell ige vlaamse sfeer 

wekel i jkse rustdag : woensdag 

Bellestraat 49 - HEKELGEM 
Tel. (053)687.40 

STANDING 
2 X kopen 1 x betalen 

(5.000 in stock) 
Voorbeeld : kostuum kopen, 

EEN GRATIS 
Oendermondse steenweg 276 

AAIST 

Leder en kunstlederwaren 
Klein en Groothandel 

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

Toekomstsfr. 21 - 1800 VILVOORDE 
Eksklusieve model len - VU 10% 

CORTHALS 
Kattestraat 20 . Aalst 

fa t . 059'244.80 
Sekendste koffiehuis van de 

DENDERSTREEK 
Specialiteit van wafels 

Bezoek het Vlaams Huis van de 
V.U.-vesting Zele 

« PALLIETER » 
Lokerse baan 15 

9140 Zele — Tel. (052)45410 
— OOK KOUD BUFFET 1 — 

Bezoek de herberg 
« UILENSPIEGEL » 

Laurent DE BACKER 
Kerkstraat 26 

1742 St-Katharina-Lombeek 
Lokaal van de 

plaatseli jke Volksunie-afdel ing 
In het go lvend Pajottenland 

HET Vlaams huis 

AL AL KEUKENS GLASAL 
Fabrieken te Ramsdonck 

Tel. 015/714.47 
Leuven : Jan CLAES 

Bondgenotenlaan 171 
Tel. 016/347.49 

Voor West-Vlaanderen 
DE MEYER Walter 

Bruggestraat 136, Zwevezeie 
Tel. 051/612.84 

)an PAUWELS-DE BRAUWER 
RESTAURANT 

. HET PALINGHUIS » a /d Schelde 

Het huis met fami l iet radi t ie 

Brugstraat 10 - 9328 Schoonaarde 
Tel. 052/43246 

wek. rustdag: vr i jd . 15u. tot zat. 15u 

DEPREZ P.V.B.A. 
vismijn 104 — OOSTENDE 
Zeevisgroothandel voor allen 

CORTHALS 
« UW KOFFIEHUIS » 

Kattestraat 20 - 9300 AALST 
Tel. 053/244.80 

Te Oostende 
Hotel - pension Richard 

Boekareststr. 10 - Tel. 059/779.77 
KAMER & ONTBIJT of V O l of 

1/2 PENSION. 

Meubelen VERBEKEN 
Caudenberg 8, 1790 Hekelgem 

tel. 053/67190 

MODERNE EN STIJLMEUBELEN 
KEUKENINRICHTINGEN 

Vertrouwelijk adres 
ERKEND VERDELER keukens ALNO 

en SIE MATIC 

« HOME » 
Eigentijdse WONINGINRICHTING 

KUNSTNIJVERHEID 
HUWELIJKSLIJSTEN 

Rijschoolstraat 45 B St. Truiden 
Tel. 011 /741 96 

CARROSSERIE 

LOOS - VAN HOOF 
Schranslaan 70 - 1840 EPPEGEM 
rel. 015/629.42 - 5% aan VU-leden 

CENTRALE MUTUALITEIT 
van BRABANT en LIMBURG 
NEUTRAAL VLAAMS ZIEKENFONDS 

Sekretaris • J. WEYNF 
Leuvenselaan 43 • 3300 TIENEN 

Tel. (016)834.35 

Verlichtingsgroothandel 
MARC DE VRIESE 

(het betere genre) 
ASSEBROEK - BRUGGE 

200 m. bulten de Kathelljnep. 
Grote baan Brugge-Kortrijk 

40 m. toonvensters - meer dan 1.000 
verschillende verllchtlngselemenfen 

Open van 8u30 tot 20 uur. 

Al le Schilder- en behangwerken 
Vloerbek led ing 

ALEX DE NIL 
Rozenstraat 18 

1742 St-Katherina-Lombeek 
Tel. 053/67889 

H. PELEMAN - MARCKX 
Van den Nestelei 16 - An twerpen 

Tel. 39.19.27 

TV - RADIO 
ALLE ELEKTRISCHE TOESTELLEN 

HERSTELLINGEN A A N HUIS 
TV PELMAR 61 scherm 

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

T.V. VANAF 9.000 F 

Huis CARDON-FLEURINCK 
Fietsen Bromfietsen Gazonmaaiera 

A l le herstel l ingen 

Nteuwbaan 120 
1742 St-Katherlna-lombeek 

Tel. 053/67919 

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

KONTAKTEER IN VERTROUWEN : 

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

Hotel-Pension BREUGHEL 
Smet de Nayerlaan 141, 

Blankenberge, - Tel. 050/41637 
Uitbater : TERSI JULIEN 

vol. pens. 300 fr alles inbegr. 

GELD VOOR ELK DOEL 
op handtekening vr partikulieren 
en zelfstandigen in 60 m. Snelle 
afwerking. GEEN KOSTEN 

Tel. BRAFI, 03/19.03.68 
ook 's avonds. 

Laat uw huis bouwen door een 
Vlaamse firma met Vlaamse mensen. 

Bungalow's en vi l la 's vanaf 
650.000 F archifektkosten inbegr. 

Tel. 016/657.29 of schrijf : 

EMIEL V A N DEN EYNDE 
Buurtspoorweglaan 16 
3080 STEENOKKERZEEL 

STIJLVOLLE en SOBERE 
GRAFZERKEN bij 

BAVO PAUSENBERGER 
Kerkhofstraat 40 - Zomergem 

Tel. 09/74.72.44 
Plaatsing in gans het Vlaamse land 

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

d a n d u s 
Boomsesteenweg 890 - 2610 Wilrtpc 
Tel. 87.51.07 - 8 7 . 5 1 J S 4 oÓk na 19u 

Natuursteenbedrijf - i^unstdekor 
Abonnees « WIJ » 8 % kor t ing 

VOOR COMFORT IN HUIS... 

V A N DER CRUYS 
Badkamers - Keukens 

Sanitair 
Kerkstraat 46 St. Katharina-Lombeek 

Tel. 02/52.29.15 

IN T SPINNEWIEL 

E. Dubois-Van Hemeiryck 
Grote keus van aparte geschenken 

KONINGIN ASTRIDPLEIN 8 
EEKLO — TEL. 09/77.39.79 

BLONDEEL 
St-Annastraat 24 - 9240 BOTTELARE 

Schilder, behang- en 
decorat iewerken 

Plaatsen van v loerbekledingen 
Tel. 09/70.65.39 
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Het Komitee van de Ouders te Lubumbashi behartigt 
de schoolbelangen van alle Nederlandssprekende kinde
ren in deze streek. Het wenst de aandacht van de ouders 
die zich met schoolgaande kinderen voor het schooliaar 
72-73 naar Afrika begeven, zeer nadrukkeli jk op het vol
gende te vestigen : in de bijzonderste centra van de re
publieken Zaïre. Rwanda en Burundi wordt er froebel-, 
lager en middelbaar onderwijs verstrekt m het Neder
lands aan scholen met Belgisch programma De ouders — 
en we denken hier vooral aan nieuwkomers, agenten van 
Nederlandse of Belgische maatschappijen, ontwikkelings
helpers, hetzij vrije of m staatsdienst, consulair en ander 
personeel — wordt op het har t gedrukt zich volledig te 
laten inlichtea over bestaand onderwijs in de centra 
waar zij denken heen te gaan, nl. de afdelingen, de klas
sen, de gebruikte handboeken die zij o.a. uit Europa die
nen mee te brengen, de schoolgelden, enz. Teneinde hen 
pijnlijke teleurstellingen te besparen raden wij hen af 
te solliciteren voor plaatsen waar geen geschikt onder
wijs voor hun kinderen aanwezig is en een standplaats 
te eisen bij een gevestigde school. 

nederiands onderwijs 
in zaïre, ruanda en Burundi 

bericht 
aan de ouders 

Wie kan u inlichten ? In de eerste plaats het ABOS 
(Algemeen Bestuur voor de Ontwikkelingssamenwer
king), Marsveldplein 5 te 1050 Brussel (tel. 02/139060/ 
post 165, Dienst van de Public Relations, Antoon Volle-
maere die u wegwijs zal maken) ; deze dienst kan u het 
adres van de school in uw aanstaande standplaats ver
schaffen. Vervolgens de school ter plaatse van zodra u 
haar adres kent . (Voor Lubumbashi is dit : Belgische 
School, PB 897 Lubumbashi, Rep. Zaïre) . Ook uw ambas
sade of consulaire dienst kan dit voor u doen. 

Voor de centra Lubumbashi-Kipushi zal er te Lubum
bashi in 72-73 volgend onderwijs zijn : froebelklas, vol
ledig lager onderwijs, volledige lagere cyclus middelbaar 
onderwijs me t Latijnse en Moderne, 3e Wetenschappelij
ke B, 3e Latijnse (2e en Ie met schriftelijke cursussen). 
Aangezien er voor de franstalige Belgen volledig klas
siek middelbaar onderwijs is, hebben de ouders de Staats
secretaris voor Ontwikkelingssamenwerking te Brussel 
verzocht de discriminatie ten opzichte van de Neder
landssprekenden op te heffen en het Nederlands middel
baar onderwijs volledig door te t rekken onder klasvorm. 
De mogelijkheid van een in ternaat wordt in overweging 
genomen en het ministerie van Nationale Opvoeding en 
Cul tuur zou geneigd zijn enkele leraars voor de hogere 
cyclus te detacheren en zijn voogdij inzake inspectie 
voort te zetten. 

Ouders die meer persoonlijk wensen ingelicht te wor
den kunnen rechtstreeks schrijven naar volgende adres
sen : Solidariteit Zuiderkruis, PB 2259 Lubumbashi, Rep. 
Zaïre ; De Vlaamse Vriendenkring, P B 1699 Lubumbashi, 
Rep. Zaïre ; de afgevaardigde van de ouders, Maria Hen-
dr ikas t raat 84, 9110 St.-Amandsberg. (Tijdens juli en 
augustus uitslui tend). 

Op elk adres is u harteli jk welkom ! 
Wij verzoeken de lezers dit bericht door te geven aan 

familieleden en kennissen die het eventueel niet onder 
ogen zouden krijgen. 

ons sociaal programma blijft geen dode'^letter 
In uitvoering van de jongste 

sociale congressen van de 
Volksunie zetten onze volks
vertegenwoordigers de congres-
besluiten stelselmatig om in 
voorstellen van wet. Daaruit 
blijkt eens te meer. en in te
genspraak met de loze bewe
ringen van onze politieke te
genstanders, dat het onze par
tij menens is met haar sociaal 
programma. Aan de hand van 
de uitgebrachte stemmen over 
deze teksten zal de kiezer zich 
straks een oordeel kunnen vel
len over de oprechtheid van 
die parti jen welke zichzelf zo
wat als de monopoliehouders 
van elke sociale politiek be
schouwen. Wij doelen hier in 
de eerste plaats op de BSP, die 
nog steeds beweert dé parti j 
van de kleine man te zijn, maar 
die zich in de prakt i jk steeds 
meer gedraagt als staatsbehou-
dende vereniging van kortzich
tige conservatieven. Niet op de 
woorden, maar op de daden 
komt het aan ! 

zelfstandigen 

In de Kamer van Volksverte
genwoordigers werd door de 
Volksunie een wetsvoorstel in
gediend dat de vervroegde pen
sionering voorziet van oudere 
zelfstandigen die niet-leefbare 
kleine en middelgTote onderne
mingen leiden. Hen zou een uit
kering van 90.000 fr. (72.000 fr. 
voor alleenstaanden) per jaar 
worden gewaarborgd. De be. 
t rokkenen moeten de mini

mumleeftijd van 55 (mannen) 
of .50 jaar (vrouwen) hebben 
bereikt. Op 65 jaar (of 60 voor 
vrouwen) vallen zij onder de 
normale toepassing van de pen
sioenwetgeving. Hen kan ook 
een omscholingspremie van 
90.000 fr. (72.000 fr. voor alleen
staanden) worden uitgekeerd, 
uit te betalen in maandelijkse 
twaalfden per maand omscho
ling. 

De niet-leefbaarheid van de 
K M O s dient te blijken uit de 
fiscale bescheiden. Het netto 
jaarinkomen mag de 73.000 fr. 
niet overschrijden voor 1967, 
78.000 fr. voor 1968, 81.000 fr. 
voor 1969, 84.000 fr. voor 1970 
en 88.000 fr. voor 1971. Voor al
leenstaanden liggen die bedra
gen 20 % lager. Verder voor
ziet het wetsvoorstel bijscho-
lingspremies voor zelfstandi
gen die aan het hoofd staan van 
wèl leefbare bedrijven, die ech
ter in moeilijkheden verkeren. 
De premies zouden per halve 
dag prestatie 150 fr. bedragen 
(120 fr. voor alleenstaanden). 

gehandicapten 

Eveneens in de Kamer voor 
Volksvertegenwoordigers stel
de ons Antwerps kamerlid Hek
tor Goemans deze week voor, 
bij de begroting van PTT, de 
alleenwonende zwaar gehandi
capten telefoonaansluiting te 
bezorgen tegen verminderde 
tarieven. In zijn amendement 
voorziet hij een vermindering 
van 1000 fr. op de kosten van 

aansluiting en plaatsing en nog 
eens 1000 Ir. verminder.-«g op 
de huurprijs van het toestel. 
De h. Goemans motiveerde zija 
voorstel met de vaststelling dat 
de telefoon voor deze kategorie 
van gehandicap'en een levens
noodzakelijk kontaktmidriel 
is om uit de vereenzaming en 
het sociaal isolement te gera
ken. Minister Anseeie (BSP) 
maakte er zich van af met te 
verklaren dat dit probleem 
moet geplaatst worden in het 
ruime kader van de gehandi
captenzorg. Wat belet de rege
ring dit onverwijld te doen ? 

bejaarden 

In de Senaat ten slotte stelde 
VU-senator Maurits Van Ilae-
gendoren voor, naar aanleiding 
van het wetsontwerp dat de 
nieuwe radio- en TV-taksen 
vaststelt, alle meer dan 65-ia-
rigen van deze jaarlijkse taks 
vrij te stellen voor zover zij ' a 
bedrag aan belastingen betalen 
dat beneden een grens ligt die 
bij Koninklijk Besluit kan be
paald worden. Het gaat hier 
dus eveneens om een typisch 
sociale maatregel, want elkeen 
weet met welke pensioentjes 
heel wat 65-plussers het moeten 
stellen. Voor hen is een radio-
of TV-toestel een uitgelezen 
middel om nog enigszins te 
kunnen volgen wat er in het 
wereldje daarbuiten gebeurt. 
Een middel ook om de een
zaamheid te bestrijden die ve
len van hen doet lijden. 

Het gigantische China is voor velen van ons lang een mysterieuze onbekende gebleven. Wat 
weten wij van dat land meer dan enkele oppervlakkigheden, verspreid door de internationale 
agentschappen ? Toch dringen de Chinezen langzaam maar zeker naar voor op het wereldpo
dium. Dez>e week arriveerde er nu ook een handelsdelegatie uit dat land in het Brusselse Noor(i-
station. De wereld wordt steeds kleiner. 

litouwen 1972 
Roman Talanta was twintig jaar, Li

touwer en katholiek. Hij werkte op de 
labriefc. Op zekere zondagmiddag trok 
hij naar het stadspark van Kaunas, 
overgoot zich met benzine en stak zich 
vn brand. 

Wanneer jongelui in een maatschap
pij geen andere opossing meer zien dan 
op die manier te sterven, is dat be
paald een schande, een aanklacht tegen 
die samenleving. 

Twaalf uur daarna stierf Talanta. 

f lensen van zijn leeftijd trokken na de 
egrafenis de straat op en er braken 

gevechten uit. 

In de Sovjetunie zijn het alleen maar 

L hooligans », zijnde nietsnutVen, die 
« rust » op zo'n wijze durven versto-

iKn. De dag daarna vertelden de offi-
Mële kranten dat Talanta een gek was 
geweest. 

Als je politiek-oneens bent met een 
^ctatuur, dan ben je licht krankzinnig, 
iSl dat zeker in de Sovjet-JhUe, waar de 

psychiaters veel werk hebb'en, ook met 
intellectuelen. 

Soldaten uit de Kaukasus mochten 
even op de opstandige Litouwse on
dankbaren schieten. Èr viel één dode 
en verschillende gewonden aan de kant 
der ordehandhavers en honderden be
togers werden aangehouden. Of zij tij
dens hun proces zo'n publiciVeit en zo'n 
milde jury zullen krijgen als koene An
gela over-there, durven wij even te be
twijfelen. 

De incidenten hadden geen politieke 
betekenis, want Talanta was immers 
gek, zo bevestigde de directeur van het 
Sovjet-persagentschap Novostni. 

Litouwen beleefde slechts een hoog
tepunt in zijn jarenlange strijd om 
overleven. Je weet wel : het federalis
me van de Sovjet-Unie garandeert elk 
niet-Russisch volk een eigen identiteit. 

Las je daarover niets in je krant ? 
Roman Talanta past niet in de wit-

zwart-mozaïek, in de etxketten-klevenj 
die onze goed-ingelichte pers met ro
bot-zwier voorstaat. 

Jan Palach en zijn Tsjechische broe
ders verstoorden in 1969 even de rus
tige indeling in progressteve-konserva-
tieve vakjes. 

Het land aan de Moldau ligt echter 
onrustwekkend-dichtbij en Litouwen is 
zo ver-onbekend. 

Wat weten wij over het land van 
weiden en wouden, tussen 'eendere Let
land en Estland aan de Baltische Zee 
gelegen ? Een aantal uit het vaderland 
gevluchten trachten m Zweden over 
hun land in publikatia te vertellen. 
Maar naast Angela Davis. Zuid-Afrika 
en Jacqueline Kennedy is de doods
strijd van een volk slechts randmeuws. 

Eind maart van dit /aar gaven 17.000 
Litouwers in een petitie hun v»eront-
waardiging te kennen over de gods
dienstvervolging en de aanhouding van 
tientallen priesters m eigen land Een 
klandestien blad vertelde over de ver
oordeling van een priester omdat hij 
een groep kinderen op de eerste-kom-
munie had voorbereid. 

Maar zo'n nieuws haalt het niet te
gen^ de voetbal-sensaties en verder heb
ben de kranten veel plaats nodig voor 
advertenties en om tegen sluikreklame 
te schrijven. 

Op 29 januari laatstleden publiceerde 
een Zweedse krant een brief van zeven
tien Litouwse partijfunctionarissen 
waarbij zij de centrale partijbesturen 
ervan beschuldigden de niet-Russische 
volkeren met geweld te willen russi-
fiëren. 

Je ziet, weimenenden en vooruitstre-
venden, het imperialisme h<ee^., geen 
naam en sedert Hitler het protectoraat 
Bohemen schiep, veranderde nergens 
iets. 

Ook niet dat de publieke opinie ge
woon een kast met blaadjes is . dié van 
rechts, dié van links, de goeden, de 
slechten, de witten, de zwarten, de pro-
Qie'^sxven, de konservatreven je weet 
wel. 

huguette d b. 
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beroep 
Te Schaarbeek, waar de 

FDF-er Nols burgemees 'er 
is, werd sinds 1 september 
1971 op het gemeentebu's 
slechts één loket voorbehou
den voor de verrichtingen in 
het Nederlands. Dit is een 
discriminatie, want de 
Fransta l i ïen beschikken 
over meerdere loke'.ten. Aan 
de minister van Binnenland
se Zaken vroeg nu een volks
vertegenwoordiger of dit 
niet in strijd is met de wet 
op het gebruik der talen in 
bestuurszaken. De h. Van 
Elslande antwoordde dat 
hij wacht op de uitspraak 
van de Raad van State, daar 
bij dit hoog Rechtscollege 
beroep werd aangetekend te . 
gen de FDF-maatregel te 
Schaarbeek. 

cultuurloze pvy 
De Vlaamse PVV heeft de 

vlucht genomen in cultuur 
en moraal. De partij van de 
rijke mensen in Vlaanderen 
moet zich inderdaad niet 
materialistisch in het stof 
der aarde wentelen ! 

Het is echter opvallend dat 
deze partij meestal afwezig 
is op de werkvergaderingen 
van de commissies in parle

ment en cultuurraad waar 
zij inderdaad haar nieuwe 
cultuurvisie concreet zou 
kunnen verdedigen. « Laat 
de wind maar waaien » of 
« Laisser faire, laisser pas
ser ». 

engefsen, 
schapen en 
muzelmannen 

De Engelse vereniging 
voor dierenbescherming is 
een heftige campagne begon
nen om officieel verbod te 
bekomen tot export van En-

. gels vee naar België. In het 
" slachthuis van Zeebrugge 
zouden vooral schapen op 
een niet-verantwoorde wijze 
gedood worden en de slacht
huizen van Anderlecht wor
den op dit punt een schande 
genoemd. 

Onze Oostendse volksver
tegenwoordiger Miei Van-
steenkiste vroeg aan de mi
nister van Volksgezondheid 
wat hij daarvan dacht. Uit 
zijn antwoord blijkt dat de 
Engelsen vooral gevallen 
zijn over de zgn. rituele 
slachtingen van schapen te 
Anderlecht. Wij citeren : 

in memoriam 

dr. oscar dombre 
Te Gent overleed na 'n korte ziekte dr. Oscar Dambre. 

Geboren te Vlamertinge op 12 nov. 1896 maakte hij als 
frontsoldaat de oorlog 1914-18 mee, waar hij naast de 
gebroeders Van Raemdonck streed. 

In 1922 promoveerde hij te Gent in de Wijsbegeerte en 
Letteren op een proefschrift over de Gentse priester en 
renaissance-dichter Justus de Harduwijn, van wie hij 
ook gedeeltelijk de gedichten heruitgaf en over wie hij 
een merkwaardige studie schreef. Van de Harduwijns 
voornaamste werken werden « Roosemond », « Godde
lijke lofzangen » en de dichters « Testament » door 
O. Dambre verzameld en ingeleid. De gedichten die zijn 
frontmakker Frans Van Raemdonck achterliet werden 
eveneens door hem gebundeld en uitgegeven onder de 
titel « De Zielezang ». Van de Augustijnermonnik Jacob 
Van Zevecote werden de « Nederduytsche dichten » 
uitgegeven door dr. Dambre. 

De h. Dambre, laureaat Interuniversitaire Wedstrijd 
1922-1924, was leraar aan de koninklijke Athenea van 
Thuin en Gent en de Rijksmiddelbare Normaalschool te 
Gent. Slachtoffer van de repressie kon hij in 1951 terug 
in het (vrij) onderwijs. Van 1951 tot 1968 was hij leraar 
Nederlands en Duits aan het St-Amandusinstituut te 
Gent. 

Daar leerde onze vriend Fons Van Holderbeke hem 
kennen als collega. Hij stuurde ons volgende persoon
lijke herinnering aan de edele figuur van dr. Dambre. 

« In 1959 heb ik dr. Dambre voor het eerst ontmoet. 
Hij was toen één 'van de « oudere » collega's op het 

Sint-Amandusinstituut te Gent. 
Iets in zijn persoonlijkheid intrigeerde me. Zijn « ge

heim » werd me spoedig onthuld : de naoorlogse repres
sie had deze eminente akademicus en letterkundige op 
meedogenloze wijze uitgerangeerd. 

In 1951, toen de rijksinstellingen en de bisschoppelijke 
colleges voor dr. Dambre potdicht bleven, hadden de 
Broeders van de Christelijke Scholen van Gent hem 
gastvrijheid geboden. 

Hij bleef er Nederlands en Duits doceren tot in 1968. 
Tegenover zijn jongere collega's gaf O. Dambre zich 

zelden bloot. 
Over zijn repressie-wonden heb ik hem nooit een enkel 

woord Tioren spreken. 
Zelfs over zijn merkwaardige belevenissen en per

soonlijke inzet en verdiensten aan het IJzerfront in 
14-18, sprak h ' j zelden of nooit. Ik geloof, dat hem zijn 
herinneringen té kostbaar waren om er in oppervlak
kige gesprekken overheen te praten. 

Met zoveel te meer gulhartigheid liet hij ons in zijn 
binnenste lezen, die enkele keren dat wij hem ontmoet
ten in de straten van Diksmuide op de zondag van de 
bedevaart. Zijn woorden van toen zijn ons nog altijd 
bijgebleven : 

« Als ik hier al die jonge mensen zie, 
ja, nu weet ik, dat wij definitief gewonnen hebben ! 
Zoveel jonge mensen kunnen zij er niet meer onder 

[krijgen ! 
Dit is de schoonste dag van mijn leven ». 

Vaarwel, dr. Dambre, wij vergeten u niet ! ! 
En voor die definitieve overwinning vechten wij voort! 

« Deze ri tuele slachtingen 
welke door de Muzelman
nen in de slachthuizen uit
gevoerd worden zijn biezon-
der talrijk ter gelpgenheid 
van de feesten die bij deze 
volksgroep in gebruik zijn. 
De vaststelling die gedaan 
werd door de Britse vereni
ging in het slachthu' : van 
Anderlecht, gebeurde bij de 
rituele slachting van 400 
schapen die geslacht werden 
ter gele oenheid van de « te
rugkeer van de lente ». Bij 
die gelegenheid wordt iedere 
Muzelmanse huisvader ver
plicht een schaap te offeren 
volgens zijn ritus ». 

nederiands 
onderwijs 
in zaïre 

Het middelbaar onderwijs 
in Zaïre wordt ingericht 
door verenigingen van ou
ders. Deze vzw's zijn over
wegend in handen van frans-
taligen. Alleen de lagere cy
clus wordt gesubsidieerd. 
Vooral uit de hogere cyclus 
worden Nederlandse secties 
weggewerkt, zodanig dat de 
Vlaamse ouders hun kinde
ren moeten laten «transmu-
teren ». 

Deze toestanden zijn er
gerlijk in Kinshasha en 
vooral in Lubumbashi. VU-
senator R. Maes heeft een 
verzoek tot interpellatie in
gediend. Zullen Vlaamse ou
ders uit Zaïre moeten weg
blijven om hun kinderen 
voor verfransing te behoe
den ? 

weekend-
examens 

Aan de minister van PTT 
vroeg VU-kamerlid Luk 
Vansteenkiste waarom bij de 
Regie de bevorderingsexa
mens vrijwel uitsluitend op 
zaterdag of zondag worden 
georganiseerd. Anseele ant
woordde daarop dat, aange
zien het PTT-personeel 
uiterst gespecialiseerd is, 
het niet doenbaar is dit per . 
soneel op een werkdag aan 
de dienst te onttrekken. Dit 
zou de goede dienstuitvoe
ring kunnen belemmeren en 
zelfs ontredderen, aldus de 
minister. Trouwens zo voeg
de hij er nog aan toe, om de
zelfde redenen worden ook 
bij de NMBS de bevorde
ringsexamens tijdens de 
weekends afgenomen. De be
trokken personeelsleden 
zullen die uitleg wel met 'n 
korreltje zout nemea. 

Bij de belastingen gebeurt 
iets dergelijks. Het eigenaar
dige daar is dat de examens 
voor de Vlamingen meestal 
tijdens de vrije weekends 
vallen, terwijl het voor de 
Walen blijkbaar wèl moge
lijk is die karwei op te 
knappen tijdens de werk
week. 

abbeyille 
Op 20 mei 1940 werden te 

Abbeville door Franse sol
daten onder de leiding van 
ene luitenant Caron ver
scheidene moorden gepleegd 
op weerloze gevangenen. Jo
ris Van Severen en Jan 
Rijckoort behoorden tot de 
slachtoffers. In de naoorlog
se verdwazing werd te Abbe
ville een straat genoemd 
naar de aanvoerder van de 
moordenaar. Kamerlid Ba
byion heeft nu aan minister 
Harmei gevraagd of de re
gering ooit geprotesteerd 
heeft tegen dergelijk eerbe
toon aan iemand « die vol
gens de internationala con
venties zich schuldig maakte 
aan zware oorlogsmisdaden». 
Dit blijkt niet het geval te 
zijn en de regering is kenne
lijk ook niet zinnens di t te 
doen. 

Aangezien de gemeente
raad van Abbeville onlangs 
besliste de stoffelijke resten 
van vijftien toen neergescho
ten landgenoten op een been-
derhoop te gooien, vroeg Ba
byion ook of de regering 

overweegt tussen te komen 

om deze landgenoten, die 
toch mede door Belgische 
schuld in Abbeville de dood 
vonden, een passende laatste 
rustplaats in eigen land te 
bezorgen. Harmei antwoord
de dat hij in die zin kan tus
senkomen. De naastbestaan-
den dienen zich daarvoor tot 
het departement van Buiten, 
landse Zaken te wenden. 

er zit' overal 
goyd in 

Het moest er van komen. 
Volgend jaar, van 9 tot 16 
september 1973, gaat in de 
Grote Eeuwfeestpaleizen te 
Brussel voor de allereerste 
maal in ons land een « vak
beurs der technieken ter 
vri jwaring van het leefmi
lieu » door. Pientere ontwer
pers en nijveraars hebben 
al lang door dat er, gezien 
de groeiende bewustwording 
van het publiek voor de mi-
lieuproblematiek, weldra een 
grote vraag zal zijn naar al
lerhande zuiveringstechnie
ken. Het ziet er dan ook 
naar uit dat zich weldra een 
nieuwe nijverheid zal gaan 
ontwikkelen, een nijverheid 
die leeft van de bestrijding 
der vervuiling. Voor ons niet 
gelaten, als het maar helpt. 
Inmiddels kan het echter 
geen kwaad dat de overheid 
alles in het werk zou stellen 
om de vervuiling in al haar 
vormen te voorkomen. 

fftUfpnü 
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de rechten van 
gemeente
raadsleden 

Onze partijgenoten die in 
tal van gemeenten in de op. 
positie zetelen hebben nogal 
eens af te rekenen met wil
lekeurige interpretaties van 
de gemeentewet door sommi
ge burgemeesters. Kamerlid 
Raskin (VU) vroeg aan de 
minister van Binnenlandse 
Zaken of het college van 
burgemeester en schepenen 
een toelichting kan eisen 
bij de agendapunten, voor
gesteld door leden van de 
oppositie. Hij vroeg ook of 
de voorzitter van de raad 
het recht heeft punten van 
de agenda af te voere;i om
dat zij zonder toelichting 
bij het college werden in
gediend ». 

wanneer 
bij ons ? 

Het tijdschrift « Impact » 
weet te melden dat na Ja
pan (Osaka) en Nederland 
(Roterdam) nu ook Frank
rijk over anti-pollutiever
klikkers beschikt. Sedert 
ongeveer een jaar zijn er te 
Fos-sur-Mer en in de streek 
van de Beneden-Seine appa
raten aangebracht die de 
zwavelachtige anhydride 
(S03) zullen opsporen. Het 
alarmsisteem werkt als 
volgt : verschillende tien
tallen detektoren worden 
verdeeld over een bepaalde 
zone ; zij analyseren zonder 
onderbreking de lucht en 
geven hun bevindingen door 
aan een computer. Deze 
duidt onmiddellijk op een 
lichtgevende kaar t de pre-
cipze punten aan waar de 
toegelaten graad werd over
schreden. 

Wanneer krijgen wij een 
dergelijk sistcem in de Gent
se kanaalzone, het Antwerp
se havengebied en het Vil-
voordse ? 

HELP 
ONS WEEKBLAD 
GROEIEN. 

een abonnement 
op « wi j » van nu 
tot einde 1972 
kost slechts 200 fr., 
te storten op prk 1711.39 
(voldersstraat, 7 1 , 
1000 Brussel). 
als elke afdeling nog een 
kleine inspanning doet 
bereiken wi j weldra 
onze streefnorm 1972. 
wi j zijn daar nog 197 
abonnementen 
van verwijderd. 

HELP 
ONS WEEKBLAD 
GROEIEN. 

wij zijn met 
meer dan 
5,5 miljoen 

De eerste uitslagen van de 
algemene volkstelling (1970) 
raakten deze week bekend. 
Daarui t blijkt dat België op 
31 december 1970 in totaal 
9.650.944 inwoners telde. In 
het Vlaamse land woonden 
e r daarvan 5.416.583, dit is 
56,1 % van het Belgisch to
taal . Wij mogen daarbij ech
te r niet vergeten dat er in 
de Brusselse agglomeratie 
(die 1.075.136 inwoners tel
de op 31.12.70) ook nog en
kele honderdduizenden Vla
mingen wonen. 

Walen zijn er heel wat 
minder : 3.097.253 of 32,1 % 
van het Belgisch totaal. De 
Duitse volksgroep in het oos
ten van het land telde 61.972 
inwoners. 

In de periode 1961-1970 
groeide de Vlaamse volks
groep met 7 % aan, de Waal
se slechts met 1,7 %, terwijl 
« Brussel » zijn bevolking 
met 5,1 % zag toenemen. 

Nu zijn wij benieuwd in 
welke mate de regering de 
komende jaren met deze «ob-
jektieve kri ter ia » zal reke-
ning houden bij de verde
ling van allerlei staatsman-
na. 

je moet maar 
durven 

In « Volksgazet » kwam 
BSP-er Jos Van Elewijck 
deze week tot de vaststelling 
dat de wet op de agglomera
ties en federaties van ge
meenten gefaald heeft. Dat 
heeft de Brusselse klucht 
van het FDF hem inmiddels 
geleerd. Trouwens, zo vindt 
dit rode licht uit de Schel-
destad, dit land begint on
gewoon rijk te worden aan 
allerlei nieuwe bestuursli
chamen wat volgens hem 'n 
gevaar inhoudt voor de ech
te goedwerkende democra
tie. Mogen wij aan de acht
bare BSP-paladijn even vra
gen wie verantwoordelijk is 
voor de gekke situatie in het 
Brusselse en voor wat men 
zo stilaan de inflatie van 
bestuurslichamen zonder 
werkelijke bevoegdhedo» 
zou kunnen gaan noemen ? 
Zijn dit soms niet de par
tijen die ook vandaag het 
goed en slecht weer pogen 
te maken in dit land : de 
CVP én de BSP, die een 
handje toegestoken kregen 
van de PVV ? Met andere 
woorden : de club van de 
« traditionelen » die (onder 
druk van de publieke opinie) 
wèl het oude unitarisme heb
ben moeten verlaten, maar 
weigeren de federalistische 
weg op te gaan zodat alles 
blijft steken bij een inge-
wikkelde, halfslachtige war
boel. J e moet als BSP-er 
toch wel lef hebben een be
zwerende vinger op te ste
ken tegen toestanden waar 
tnen zelf mee verantwoor
delijk voor is ! 



WIJ - 1-7-72 

m Kimm. ^m $mhm' 

parlementaire 
onderzoekscommissies 

In een van de vele « vergeten » 
artikels van de grondwet wordt 
bepaald dat het Parlement een 
parlementaire onderzoekscommiS'-
sie kan oprichten. 

Is het weer niet typisch voor de 
democratische mentaliteit van de 
meerderheidspartijen dat voor
stellen van de Volksunie achter
uit gemaneuvreerd werden en zij 
elf gelijkaardige initiatieven na
bootsen en doen alsof zij het «uit
gevonden hebben ». 

De Volksunie stelde een onder
zoekscommissie voor tot het con
troleren van de Belgische Wapen
handel. Iedereen weet dat België 
(nl de FN-fabrieken van Luik die 
nauw aan het hart liggen van de 
o zo « internationale pacifisten » 
die de Belgische socialisten zijn) 
een van de grote wapenleveran-
ciers is. Deze wapenen worden 
niet verkocht aan staten die een 
buitenlandse agressie v r e z e n 
maar aan regimes die hun bevol
king verdrukken. Normaal wei
gert minister Harmei ieder toe
zicht op deze vuile handel. 

De Volksunie stelde een onder
zoekscommissie voor om de staats-
hulp aan deficitaire bedrijven na 
te gaan. Opnieuw hetzelfde spel... 
maar intussen aanvaardde men 
zijdelings het VU-voorstel. 

Intussen ook kondigt men met 
tam-tam de onderzoekscommissie 
aan i.v.m. de sluikreklame op TV 
alsof dit de vondst van de dag 
was. Wij verheugen ons over ie
der beetje meer openheid van de 
zó besloten parlementaire demo
cratie maar stellen niet zonder 
leedwezen vast primo dat ook in 
dit opzicht « de schaduwen vol
gen » en secundo dat de oppositie 
wel veel vermag tegenover ste
riele en conservatieve staatspar
tijen. 

totale 
onverschilligheid 

Het Vlaams Centrum voor Ont
wikkelingssamenwerking (V.C.O. 
S.) stelt vast dat : 
— de bespreking van de begro
ting voor ontwikkelingssamen
werking is doorgegaan onder een 
kwasi-algemene onverschilligheid 
en absenteïsme van de kam<erle-
den 
— de amendementen van kamer
lid E. De Facq ter verhoging van 
de kredieten voor de uitzending 
van de Vrijwilligers door de leden 
van de regeringsmeerderheid 
werden verworpen. 
— de stemming over de begroting 
het trifeste beeld heeft gegeven 
van een meerderheid die, on
danks de inspanningen van een 
paar jongeren, slaafs de conserva
tieve en neo-kolonialistische polir 
tiek van de regering inzake ont
wikkelingssamenwerking heeft 
goedgekeurd. 

— de'amendementen van kamer
lid E. De Facq tot schrapping van 
de militaire technisch'e hulp door 
de meerderheid en door de Vloam-
se PVV werden verworpen, on
danks de schei-pe standpunten die 
door de grote sociale organisaties 
terzake werden ingenomen. 
— Besluit 
— zeer binnenkort aan de publie
ke opin-te f ia een Witboek de par
lementaire en regeringslamlendig-
heid, enkele uitzonderingen niet 
te na gesproken, aan de kaak te 
stellen. 
— aan te sluiten bij de actie van 
de op te richten nationale werk
groep EEG-UNCTAD. 
— verder alle inspanningen aan 
te wenden om de publieke opinie 
objectief in te lichten over de 
dringende noodwendigheid die in 
dit land bestaat het ontwikke
lingsbeleid grondig te herzien en 
te herstructureren. 

De Senaatsfractie van de 
VU heeft scherp geprote
steerd tegen het feit dat 
dinsdag de Nederlandse 
Cultuurraad en de Senaat 
gelijktijdig moesten verga
deren. Op die manier wor
den de parlementsleden ver
hinderd ernstig werk te le
veren, aldus de fraktie, en 
krijgt het absenteïsme een 
verplicht karakter. 

legertop blijft 
overwegend f rans 

Bij de bespreking van de Be
groting van Landsverdediging in 
de Kamer kloeg volksvertegen
woordiger Mattheyssens nogmaals 
het feit aan dat 95 % van de mili
tairen, die zich ten oosten van de 
Rijn bevinden, Vlamingen zijn. 
Die toestand duurt al jaren en 
schept heel wat problemen van 
familiale aard. Hij vroeg dat er 
een soort rotatie-systeem tussen 
Vlamingen en franstaligen zou 
komen. 

De h, Mattheyssens wees er ook 
op dat er van de door de vorige 
regering beloofde pariteit bij da 
generaals niets terecht is geko
men. Er zijn momenteel 14 ne-
derlandstalige en 35 franstalige 
generaals in functie. Dat wijst op 
een half-koloniale toestand : 28 % 
nederlandstalige generaals voor 
60 % nederlandstalige dienstplich
tigen ! 

De Vlamingen zullen zich pas 
thuis kunnen voelen in het leger 
wanneer er taalkaders worden in
gevoerd, aldus onze volksverte
genwoordiger. 

de bsp beveelt de cvp 

Bij de behandeling van een 
wetsontwerp tot verbetering van 
het sociaal statuut der zelfstanr 
digen waren wij aangenaam ver
rast door een amendement Van 
der Aa en e'en subamendement 
De Bondt, beiden CVP-ers uit het 
Waasland. 

Wat beoogden deze amende
menten ? Dat voor onteigenden 
ten algemenen nutte kort vóór 
hun pensioen het bedrag van de 
onteigeningsvergoeding niet in de 
bestaansmiddelen zou worden op
genomen. 

Het rechtmatig b'elang van deze 
maatregel onder meer voor land
bouwers van de Waaslandse 
Scheldestreek springt in het oog. 

Senator De Bondt verdedigde 
zich dan ook zeer vinnig tegen de 
weigerende houding van de 
Staatssecretaris voor Middenstand 
Steverlynck (CVP). Het gevolg 
was verrassend : de BSP verliet 
dte zaal en na geharrewar besloot 
de CVP-BSP-meerderheid tot een 
tweede lezing vóór de stemm,ing 
van donderdag 22 juni 1972. 

Maar toen sloeg het uur der 
waarheid. Het amendement-De 
Bondt werd verdedigd door Vü-
senator Coppieters en ook goed-
gestemd door de Volksunie en de 
overige oppositiepartijen. 

De hiele CVP — ook De Bondt 
en Van der Aa — stemden tegen 
hun eigen amentement !!! 

Wie regeert het land ? En wie 
regeert de CVP ? De BSP ! 

de bayer-afval 
te brecht 

Wij maakten vorige week reeds 
melding van de indringende in
terpellatie van ons Leuvens ka
merlid Willy Kuijpers over de 
verontreiniging van Dijle, Gete 
en Demer. Tijdens dezelfde Ka
merzitting interpelleerde onze 
Antwerpse volksvertegenwoordi
ger André De Beul de ministers 
van Openbare Werken en van 
Volksgezondheid over de « door 
de bestendige deputatie van Ant
werpen verleende vergunning tot 
het storten van chemische afval-
produkten door de N.V. Bayer te 
Brecht » (in de verlaten kleiput-
ten van de steenbakkerij Dakt). 

Die vergunning werd verleend 
ondanks het ongunstig advies van 
het schepencollege van Brecht, 
van de PIDPA, de gezondheidsin
spectie en de provinciale directie 
van het bestuur van stedebouyr 
en ruimtelijke ordening. Zij voer
den aan dat de kleiputten gelegen 
zijn in een recreatiezone dicht bij 
de bewoonde kom, dat de afval
stoffen de bodem zullen verpesten 
en dat er gevaar bestaat voor ver
ontreiniging van oppervlakte- en 
grondwater en dit in een gemeen
te die nog over geen waterleiding 
beschikt. Bovendien is het niet 
uitgesloten dat gestorte produkten 
door de wind over de aanpalende 

volksvertegenwoordiger 
de beul 

landerijen worden verspreid. De 
h. De Beul noemde deze vergun
ning een regelrechte aanslag op 
het leefmilieu en stelde vast dat 
de bestendige deputatie blijkbaar 

« onder sterke druk » werd ge
plaatst. Hij werd daarin bijgetre
den door de hh. Suykerbuyk 
(CVP) en Poma (PVV) terwijl 
de h. Geldolf (BSP) de luchthar
tigheid hekelde waarmee grote 
stukken grond aan internationale 
firma's verkocht worden en de 
bouwtoelatingen en exploitatie
vergunningen worden verstrekt. 
« De vestiging van Bayer op de 
Linkeroever werd met een pers
conferentie aangekondigd op een 
ogenblik dat nog geen enkele ver
gunning werd afgeleverd. Het 
volstaat dat men over de finan
ciële middelen beschikt en enkele 
mensen voor een reisje aan de 
boorden van de Rijn uitnodigt, 
opdat alle administratieve forma
liteiten in orde worden gebracht», 
aldus de h. Geldolf. 

Staatssekretaris B r e y n e was 
biezonder zwak in zijn antwoord. 
De Brechtenaren moeten het 
stellen met de vrome belofte dat 
« indien de vergunning behouden 
blijft, de exploitatievergunningen 
van die aard zullen zijn dat alle 
hinder voor de openbare gezond
heid vermeden zal worden ». 

partijminister 

Senator Coppieters schreef aan 
de minister van Nationale Opvoe
ding, de BSP-er Claes, volgende 
brief : 

« Volgens een krant van 20 juni 
jl. is uwe partij ontgoocheld over 
de samenstelling van de Neder
landse Culturele Commissie voor 
de Brusselse agglomeratie. 

Het belang van deze Cultuur
commissie voor het ophalen van 
de Vlaamse achterstand, vooral 
op stuk van onderwijs in de 
hoofdstad, werd door de rege
ringspartijen overvloedig onder
streept ten tijde van de grond
wetsherziening. 

Uw voorganger had, in afwach
ting van de installatie van deze 
Cultuurcommissie, een vrij aan
zienlijk krediet voorzien — dat 
niet zou uitgeput zijn — voor de 
realisatie van een verhaast scho
lenprogram. Het speciaal Com-
missiecomitee ad hoc is thans 
overbodig en het nog beschikbaar 
krediet moet normalerwijze door 
de Nederlandse Cultuurcommissie 
worden bestemd voor dit scholen
program. 

Volgens dezelfde krant zou U 
echter de mening zijn toegedaan 
dat het speciaal krediet hoofdza
kelijk betrekking zou hebben op 
het rijksonderwijs in de Brusselse 
agglomeratie en derhalve niet aan 
de bestemming door de Cultuur
commissie onderworpen zijn. 

Behalve het feit dat uwe inter
pretatie indruist tegen de beschik
kingen van de wet van 28 juli 
1971, wil ik scherp protesteren te
gen de politiek en ethische moti
vering die U zelf en uwe partij 
hierbij ontwikkelen : U stelt dat 
de uitgesproken verdedigers van 
het rijksonderwijs in de minder
heid zullen zijn, rekening gehou
den met de samenstelling der 
Commissie. 

Dat de socialisten de enige «uit
gesproken verdedigers» van het 
Rijksonderwijs waren, laat ik 
voor uw rekening. Maar U hebt 
niet het recht de positieve inge
steldheid van mijn partij t.a.v. het 
Rijksonderwijs in twijfel te trek
ken. 

U hebt nog minder het recht de 
voor Vlaamse scholen te Brussel 
bestemde kredieten eventueel niet 
toe te staan omdat de aanwending 
door de Cultuurcommissie moet 
worden bepaald. 

U zal moeilijk kunnen looche
nen dat uw interpretatie inzake 
de aanwending van het krediet 
voor Vlaamse scholen te Brussel 
in verband staat met de partijpo
litieke samenstelling van de Ne
derlandse Cultuurcommissie. Van
wege een minister is zulke hou
ding volstrekt onaanvaardbaar. 

Ik hoop dan ook dat U mij uw 
standpunt in een ondubbelzinnig 
antwoord zult willen meedelen ». 

Tijdens de voorbije weken had
den Kamer en Senaat een drukke 
agenda af te werken. Onze VU-
mandatarissen waren daarbij bie
zonder aktief. Gebrek aan ruimte 
liet ons niet toe daarvan een vol
ledig verslag te brengen in dit 
nummer. Wij nemen ons dus voor 
daarop uitgebreid terug te komen 
in ons volgend nummer. 

.1 
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het aanvragen 

van studietoelagen 

voor het 

schooi- en academiejaar 

1972-1973 
A. Voor de leerlingen die tijdens het schooljaar 1972-1973 

secundair onderwijs volg'en : 

fl. Diegenen die gedurende het schooljaar 1971-1972 een 
[fceurs voor secundair onderwijs van het Nationaal Studie
f o n d s genoten hebben, hebben ambtshalve vanwege het 
Centraal Bestuur individueel een aanvraagformulier toe
gestuurd gekregen in juni. 

2. Diegenen die gedurende het schooljaar 1971-1972 geen 
beurs voor secundair onderwijs van het Nationaal Studie
fonds genoten hebben en die aanspraak kunnen maken 
op een studietoelage, kunnen een aanviaagformuher af
halen in de onderwijsinrichting begin september 1972. 

• De behoorlijk ingevulde formulieren voor secundair 
onderwijs moeten ten laatste op 1 oktober 1972 toekomen 
op de diensten van de gouverneur van de provincie waar 
de school gelegen is die zij tijdens het schooljaar 1972-
J973 zullen bezoeken. 

B . Voor de studenten die tijdens het academiejaar 1972-
1973 een eerste jaar hoger onderwijs zullen aanvatten: 

1. Diegenen die tijdens het schooljaar 1971-1972 hun se
cundair onderwijs beëindigen, kunnen een aanvraagfor
mul ier afhalen op hun school. 

2. Diegenen die niet vallen onder de vorige categorie of 
die wegens bepaalde omstandigheden geen formulier m 
hun school kunnen afhalen kunnen een formulier aan
vragen op de Dienst voor Studietoelagen, Koningsstraat 
138, 1000 Brussel. 

• De behoorlijk ingevulde formulieren voor hoger on
derwijs moeten ten laatste op 1 november 1972 toekomen 
op de Dienst voor Studietoelagen, Koningsstraat 138 (4e 
verdieping) 1000 Brussel. 

Vorige zondag bezetten een stel vreedzame picknickers de historische Grote Markt van Brussel, 
ondanks het verbod van de burgemeester. Zij wilden daarmee op hun manier de eis van velen kradit 
bijzetten : dat het mooie mar/ctptetn definitief autovrij zou gemaakt worden om nog enkel ontmoe
tingspunt te zi]a voor kuierende mensen. Een rustige oase middenin de drukte van de stad. 

oproep 
De Vlaamse Volksbeweging 

richt een dringende oproep tot 
alle redenaars op 11-juli vie
ringen en tot de organisatoren 
ervan om dit jaar de proble
men van de gewestvorming, 
vooral met het oog op Brussel 
en Vlaams Brabant, ter sprake 
te brengen. Alleen een krach
tig en radikaal Vlaams veraet 
zal kunnen beletten dat het 
gewest Brussel groter wordt 
dan de 19 gemeenten en zal 
daardoor een dam opwerpen 

tegen de dreigende verfransing 
en vervreemding van Vlaams 
Brabant . 

De VVB herinnert eraan dat 
zij rond deze thema's een gro
te nationale betoging organi
seert te Vilvoorde op 1.5 okto
ber ; in deze 11-juli periode 
doet zij beroep op alle Vlamin
gen om propaganda te maken 
voor deze manifestatie, waar
van het sukses een doeltref
fend middel zal zijn om de na
gestreefde doeleinden te be
reiken. 

Alle inlichtingen en alle pro
pagandamateriaal kunnen be
komen worden bij de provin
ciale VVB-sekretariaten : 

— Goudbloemstraat 19, Aat-
werpen (03/31.20.07); bestuurs
leden : 3.').53.42, 49.95.33, 5,5.3&30 
en 30.27.05. 
— Annonciadenstraat 29, Gent 
(09/51.26.,>2, 71.53.82). 
Gentsestraat 18, 8700 Izegem 
(tel. 051/33337, 051/33692, 0.56/ 
72848). 
— Helenalaan 30, 1080 Brussel 
(tel. 02/65.30.21, 23.30.14). 
— Hasseltseweg 85, 39.50 Berin
gen (tel. 011/32695). 

Kunnen bekomen worden : 
pamfletten en affiches (gratis) , 
kentekens (voor vóór-verkoop); 
kunnen aangevraagd worden : 
kleine klisjees voor gebruik in 
bladen en tijdschriften. 

w i j in nederiand 

veel bezwaren tegen abortus-wet van de regering 
(jeeixedee) Met het indienen van het wetsontwerp inzake afbreken 

van zwangerschap heeft de Nederlandse regering-Biesheuvel het afgelo
pen weekeinde haar standpunt ten opzichte van de uiterst delikate aan
gelegenheid, die abortus toch is, bekend gemaakt. Jarenlang overleg met 
geneeskundige organisaties, vrouwengroepen, kerken, moraaldeskundigen, 
enz. is aan deze stap van de regering voorafgegaan, wat op zich een goede 
zaak is. maar waardoor kon toch weer niet voorkomen worden dat de 
tegenstellingen in het land gehandhaafd bleven De indiening van het 
wetsontwerp heeft dan ook onmiddellijk tot velerlei reakties gevoerd. 

De belangrijkste bepaling uit 
het regeringsvoorstel luidt dat een 
arts die van mening is dat een 
abortus moet worden verricht, 
verplicht is één andere arts en 
minstens één deskundige te raad
plegen. Echter hoeft de betrokken 
arts zich niet aan te sluiten bij de 
raad van de twee « adviseurs » : 
hij beslist als enige of hij inder
daad tot abortus zal overgaan. 
Een arts die zich niet aan het 
voorgeschreven overleg houdt, zal 
worden beschouwd als een ille
gale aborteur. 'Daarvoor is in de 
wet een gevangenisstraf van ten 
hoogste vier-en-cen-half jaar voor
zien 

nood-ingreep 

Dat een groot aantal vrouwen 
zich verzet tegen het voorschrift 
dat in feite een driemans-team 
wordt b e l a s t met een aan
gelegenheid die op de eerste 
plaats een zaak van de betreffen
de vrouw en haar eigen arts is, 
zal womig verwondering wokken 
Deze vruuwen gadn er — terecht 
— van uit dat een abortus een 
nood-mgreep is, en dat een vrouw 
in nood hulp verdient. Door deze 
hulp te verstrekken in een vorm 

als door de regering voorgesteld, 
lijkt het er eerder op dat zo'n 
vrouw voor een soort rechtbank 
moet verschijnen. De psycholo
gische en sociale gevolgen, die on
vermijdelijk aan een ingreep als 
abortus verbonden zijn, zouden 
daardoor nog erger kunnen zijn. 

Maar ook in de medische stand 
leven vele bezwaren tegen het re
geringsvoorstel. De Nederlandse 
artsenvereniging heeft zich in een 
brief aan minister Stuyt van 
Volksgezondheid al uitgesproken 
tegen de verplichting dat een bij 
een abortus betrokken arts een 
team van medische of sociale des
kundigen zou moeten raadplegen. 
De vereniging heeft vooral grote 
bezwaren tegen de bedreiging 
met gevangenisstraf. Er zou geen 
enkele normale verhouding tus
sen de daad en de straf bestaan, 
aldus de artsenvereniging. 

Niet alle artsen in Nederland 
nemen overigens dit standpunt in. 
Zo heeft een groep van 2300 zich 
verenigd m een groep « Eerbiedi
ging menselijk leven » die zich 
fel kant tegen elke liberalisering 
van abortus. Het standpunt van 
deze groep hangt ten nauwste sa
men met de heersende opvattin
gen omtrent het begin van het 
menselijk leven. Vragen duiken 
'•^arhii on als • on welk punt van 

de zwangerschap is inderdaad 
sprake van een mens ? Doktoren 
hebben daarover geen eensge
zinde mening, maar evenmin zijn 
de opvattingen van theologen 
daarover gelijkluidend. De kris-
telijke politieke partijen hebben 
overigens het s tandpunt dat abor
tus onder alle omstandigheden 
moord is, laten varen. Als nood
maatregel zijn zij bereid de af
breking van een bepaalde zwan
gerschap te aksepteren. In het re
geerakkoord dat vorig jaar tussen 
deze kristelijke partijen en de 
liberalen werd aanvaard, is deze 
mening ook vastgelegd. 

geen politieke zaak 

Niettemin zijn er wezenlijke 
verschillen tussen de regerings
partijen blijven bestaan. De libe
ralen en de meestal aan hun kant 
staande Demokratische Socialis
ten wensen de verantwoordelijk
heid voor een abortus uitsluitend 
bij de vrouw te leggen. Dat is 
ook het standpunt van de opposi
tie in het parlement. Omdat de 
kristelijke partijen zwaar de na
druk leggen op de bescherming 
van het ongeboren leven, zou er 
straks bij de behandeling van het 
wetsontwerp toch een tegenstel
ling in de Kamer kunnen ont
staan. Omdat het hierbij ook gaat 
om het persoonlijk geweten, is er 
van verschillende kanten al ge
vraagd van de abortuskwestie 
niet een politieke zaak te maken 

Juist omdat het om uiterst sub
tiele zaken gaat, is het vreemd 
dat de Nederlandse hebbelijkheid 
voor akkuratesse en bureaukratie 

m dit geval weer om de noek 
komt kijken. Zo zal volgens het 
wetsontwerp elk abortus-geval 
moeten worden geregistreerd door 
de inspektie voor de Volksgezond
heid. De naam van de vrouw zal 
wel niet hoeven te worden ver
meld, maar wel de namen van de 
deskundigen die door de arts ge
raadpleegd worden. Ook hun ad
viezen moeten op papier komen te 
staan alsmede de redenen die de 
arts doen besluiten tot abortus 
over te gaan. De anonimiteit van 
de betrokken vrouw kan toch wel 
ernstig in het gedrang komen, 
zeker omdat de wet ook gaat voor
schrijven dat haar leeftijd, haar 
woonplaats en het aantal eerdere 
zwangerschappen worden geregis
treerd. Of deze voorschriften het 
straks in de Kamer zullen halen, 
is natuurlijk een andere vraag. 

voorlichting 

Het is intussen overduidelijk 
dat het abortus-wetsontwerp van 
de Nederlandse regering niet ge
zien moet worden als een teken 
van de « losgeslagenheid » van 
het Nederlandse volk. Het gaat in 
de gevallen waarop het wetsont
werp doelt, om ernstige noodsi
tuaties waarvoor men eigenlijk 
persoonlijk geplaatst moet zijn 
om er het onvermijdelijke van te 
kunnen inzien Dat tegelijkertijd 
de voorlichting inzake geboorte
regeling, anti-conceptie, e.d. op 
een beter peil moet worden ge
bracht, is wel zeker. Misschien 
breekt dan nog eens een tijd aan 
waarin een noodmaatregel als 
abortus nooit meer behoeÜ t e 
wordeft getroffen. 
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west-duitsM 
naar de stembus 

(Argos) Alea jacta est / De voorzit
ters van de drie traditionele Westduitse 
partijen hehhen zich zondag jl eenparig 
voor nieuwe en vervroegde verkiezin
gen uitgesproken. Bondskanselier Willij 
prandt had, na ruggespraak met minis-
fer van Buitenlandse Zaken Walter 
Scheel, Allerzielen als verkiezingsdag 
voorgesteld. De reaktie van de CDU is 
niet uitgebleven : haar voorzitter Rai-
ner Barzel verklaarde al dat de Unie 
zich gereed houdt om die dag een be
roep op de vox populi te doen. In de 
drie partijen overheerst de mening dat 
Allerzielen 1972 voor de Bundestag wel 
feiTS de belangrijkste elektorale ge
beurtenis sinds 1945 zou kunnen wor
den. 

Kanselier Brandt heeft lang geaar
zeld vooraleer hij zijn goedkeuring aan 
He geplande operatie heeft gehecht. 
Vaak genoeg zag het er naar uit dat hij 
iroor het plan gewonnen was. Met de 
featste beweegkracht die hem na de 
pos tverdragen was overgebleven wilde 
fcij de heerlijke dolce-far-niente periode 
van de olympische spelen ingaan, en 
zich dan maar roekeloos en gesteund 
^oor Wet-en-Orde-motieven (die zal hij 
erg nodig hebben) in het verkiezings-
ïivontuur storten. Maar op andere mo
menten legde hij zich te luisteren naar 
s temmen die tot meer omzichtigheid 
aanmaanden. Er waren bezwaren ge
noeg die hij zomaar niet naast zich kon 
Jbeerleggen. Het gevaar is inderdaad 
iiif-L denkbeeldig dat bepaalde items 
tiit het akkoord over Berlijn — o.m. de 
organisatie van de bezoeken — algauw 
de « labiliteit » van het hele verdrags
gebouw in het licht zullen stellen. Be
paalde stemmen waarscliuwden zelfs 
dat de verwachte topprestaties van 
Oo.stduitse sportlui te München de 
« slapheid » van het BRD-sisteem weer 
eens nodeloos en gevaarlijk kunnen be
klemtonen. Andere adviseurs maakten 

voorbehoud voor vervroegde verkiezin
gen omdat ze menen dat de vertrou
wenskwestie (die overeenkomstig de 
grondwet aan de parlementsontbindmg 
moet voorafgaan) erg schadelijk voor 
het prestige van de bondskanselier zou 
kunnen uitvallen. Hoe dan ook, weken
lang heeft Willy Brandt zo'n beetje 
voor ezel van Buridan gespeeld, terwijl 
hij tussendoor (en zeer nonchalant) de 
verzekering weggaf dat hij goed wist 
welke toer hij uiteindelijk zou opgaan. 
Wat dit betreft loopt zijn houding vrij 
parallel met die van Rainer Barzel, de 
leider van de oppozitie. Vastberaden 
daagde deze laatste de bondskanselier 
uit nu maar eens het licht op groen te 
zetten voor nieuwe verkiezingen, maar 
men mag aannemen dat Barzel hierbij 
stiekem gehoopt heeft op een weige
ring van Brandt. . . Een en ander had 
voor gevolg dat de situatie van de 
jongste dagen bijzonder goed ging ge
lijken op de sfeer die een oorlogsver
klaring voorafgaat : er is gerinkel van 
sabels, kanonnen worden aangesleurd, 
grensincidenten vertroebelen de bewo
genheid... tot men met de dood in 
"t har t (en ondanks pacifistische voor
keuren) gaat beseffen dat alleen nog de 
wapens kunnen beslissen. Wat verder 
gebeurt behoort tot een bekend pa
troon : eerst treedt een zekere euforie 
in. Maar algauw komen de oude bezwa
ren weer opzetten. Een eerste bezwaar 
tegen vervroegde verkiezingen is dat 
kanselier Brandt nu vooreerst het 
kunststukje van de kamerontbinding 
moet opknappen. Daar Brandt niet wil 
aftreden (die m o g e l i j k h e i d heeft 
Schmidt al kategoriek uitgesloten) moet 
hij, overeenkomstig de grondwet, zijn 
toevlucht nemen tot het procédé van de 
vertrouwenskwestie — wat de situatie 
vrij gekompliceerd maakt. 

Als men de TV-berichten mag gelo
ven die tijdens het voorbije weekeind 
over het soeverein bewustzijn van de 
bondsrepublikeinse kiezer werd uitge
stort zou men haast gaan geloven dat 

Rainer Barzel kijkt uit naar Allerzielen... 

die vertrouwenskwestie de ideale weg 
naar nieuwe verkiezingen is... veel be
ter en efficiënter dan het brutale ont
slag van de regering zelve. Die voorstel
ling van zaken, uitgebazuind en ver
spreid door kringen die Brandt 's koali-
tie steunen, kan echter tot voorbarige 
en verwarrende slotsommen leiden. Het 
is nl zo dat de kanselier slechts dan tot 
parlementsontbinding kan overgaan als 
hij het vertrouwensvotum.. . niet haalt. 
Willy Brandt bevindt zich dus in de 
ongezellige pozitie van iemand die moet 
verliezen als hij ooit tot nieuwe verkie
zingen wil geraken. Hij moet ahw zijn 
eigen nederlaag arrangeren, hierbij re
kenend op de welwillende medewer
king van alle betrokkenen, dus ook van 
zijn eigen koalitiepartners. Weliswaar 
kan Brandt eigenmachtig tot parle
mentsontbinding overgaan (zonder dat 

hij de beschikkingen van de grondwet 
overtreedt) maar grondwetspecialisten 
hebben er al op gewezen dat dit een 
« verkrachten » betekent van de konsti-
tutionele geest : de vertrouwenskwes
tie, zo beweren de deskundigen, is im
mers altijd een middel tot bekrachti
ging van een bepaalde legislatuur ge
weest. Nooit was het de bedoeling van 
de wetgever er een adekwaat middel in 
t€ zien om een regering... te likwide-
ren. Dit kluwen van grondwettelijke 
« bezwaren » zal Brandt toch maar 
moeten op zij schuiven. Brandt moet 
immers naar het schavot : uit eigen be
weging en met de steun van zijn vrien
den... zoals «Die Welt schrijft : de ver
trouwenskwestie is een soort eutanasie. 
een loutering ook waaruit de bondskan- ' 
seller herboren kan te voorschijn ko
men.. . met Allerzielen ! 

ulrike maria meinhof 
(Argos) Te Hamburg; werd re

centelijk ook Ulrike Maria IVIein-
hof gearresteerd. Naast Andreas 
Baader, de organisator die al be
gin juni werd opgeborgen was zij 
de geestelijke drijfkracht, de 
brains achter de beruchte Rote 
Armee Frakt ion (zie «Wij» 10/6 
Jl. pag. 11. Van meetaf aan wilde 
Ulrike aan de zijde van de ver
schoppelingen staan. Zij protes
teerde tegen de atoombom, tegen 
de uitzonderingswetten, tegen 
SPD en CDU, tegen 't hele maat
schappij bestel en .. tegen het 
geweld. Maar met de dag werden 
haar bijdragen in « Konkret » 
meer radikaal en kompromisloos. 
In 1963 had ze nog geschreven niet 
te geloven in het nut van geweld
dadige akties ; in 1971 stelt ze 
zich achter brutale agressie. Hier 
tussen ligt een ontwikkelingspro
ces van overtuigde pacifiste naar 
forse anarchiste van de daad. Van
daag beleven we ook de ontkno
ping van al die bewogenheid : het 
bloedloos einde van een reeks har
de en bloedige overvallen. 

In 1936 was Ulrike (geboren 
1934) met haar ouders, beiden 
kunsthistorici, van Oldenburg 
naar Jena getrokken waar haar 
vader konservator van het stede
lijk museum was. Na diens dood 
nam Ulrike's moeder de studie 
weer op. Bij haar was ook de mi
litante kommuniste Renate Rie-
meck komen inwonen. Van dit 
ogenblik af werd ten huize van 
de Meinhofs vaak van verzet te
gen de nazi-terreur gesproken. Po
litieke vluchtelingen vonden er 
geregeld onderdak. Nog voor de 
Russen Jena konden bezetten 
keerden de Meinhofs met Renate 
Riemeck naar Oldenburg terug. 
Toen Ulrike's moeder jn '48 over
leed nam Frau Riemeck de voog
dij over. Op de lagere en secun
daire school was Ulrike een ge
middelde leerlinge, intelligent ge

noeg maar met een uitgesproken 
hekel aan memoriseren. Geleide
lijk aan geraakt ze onder invloed 
van de pacifistische en socialisti
sche ideeën van haar « pleegmoe
der » die later de Deutsche Frie-
densunion (DFU) zou stichten. 
Euforisch werpt Ulrike zich in de 
strijd voor 'n verenigd Europa en 
voor een maatschappij waar nie
mand nog arm of rijk zou zijn. Ge
fascineerd door de idee iets kon-
kreet te bewerkstelligen wilde ze 
na haar Abitur onmiddellijk aan 
de handenarbeid. Vroeg had ze be
seft dat kennis en wetenschappe
lijke bagage haar niet geven kon
den wat ze van 't leven verwacht-

' t e . Maar voor de eerste keer stel
de ze vast dat het onmogelijk was 
de diskrepantie tussen droom en 
daad te overbruggen. Ulrike was 
ahw niet voor daden m de wieg 
gelegd. 

In 1957 leerde ze op een anti-
militaristisch studentenkongres de 
eigenaar-uitgever van « Konkret » 
kennen. Met die Rainer Roll zou 
ze in december '61 trouwen. Twee 
jaar lang stond ze hoog aan de 
top van de redaktie. Haar politie
ke bijdragen gingen niet onopge
merkt voorbij. Zij werd ahw de 
« politieke fanfare » van het maat
schappijkritisch tijdschrift. Toen 
ze december '62 een tweeling 
(twee dochters) baarde moest ze 
tegelijk een hersenoperatie onder
gaan. Een bekend Hamburgs neu
roloog verklaarde dat de aard van 
de ziekte een komplete wijziging 
m de persoonlijkheid van zijn pa
tiënte voor gevolg kon hebben. 
Om die reden omschreef hij haar 
later als « het gevaarlijkste ele
ment » uit de Baader-Meinhof 
groep. De geleerde stelde dat Ul
rike na de chirurgische ingreep 
haar betrokkenheid op de werk-
lijkheid had verloren. Na de ope
rat ie werd ze dan ook vaak door 
hoofdpijn zenuwdepressies ge

kweld. Bij een wandeling in een 
bos schrikt ze zo hevig bij het 
losbranden van een ver geweer
schot dat ze nodig naar een kli
niek moet overgebracht worden. 
De persoonlijkheidsverandering 
van Ulrike komt ook in de ko
lommen van «Konkret» tot uiting. 
In '67 (bij het begin van de stu-
dentenrevoltes) schrijft ze publie
kelijk tegen de gevestigde orde. 

Onder de titel « Brandstichting » 
motiveert ze in november 1968 
voor de eerste keer het gebruik 
van geweid. Paraleel met die ont
wikkeling naar radikalisering 
wordt nu ook de breuk met haar 
echtgenoot en de vrienden uit 
Hamburg merkbaar. De verwijde
ring was al begonnen toen Roll 
m 1964 het verkwijnen van zijn 
publikatie probeerde op te van
gen met Sex en Crime. In Blan-
kenese had Roll een weelderige 
villa gekocht waar Ulrike promi
nente gasten uit de kulturele en 
politieke wereld ontving. Onder 
haar devies « kwaliteit zoekt kwa
liteit » voerde ze daar met litera
toren en politici bewogen gesprek
ken over het marxisme. Haar poli
tiële engagement werd sterker 
dan haar hang naar een burger
lijk leven zonder ideologische be
kommernis. In maart '68 was de 
scheiding definitief. Met haar 
dochtertjes verhuist Ulrike naar 
Berlijn maar gaat door met publi
ceren in « Konkret ». Zonder 
vrienden en ver van het komfort 
van Blankenese voelt ze zich een
zaam in haar vrijwillige verban
ning. In die Berhjnse periode vol
trekt zich als vanzelf haar meta-
morfoze van pacifiste naar anar
chiste van de daad. Te Berlijn 
leert ze een jeugd kennen die zelf-
kantig in kommunes leeft en zich 
hard tegen het establishment op
stelt. In die kringen groeit Ulrike 
uit tot een ekstemistisch program
ma. In '70 treedt ze met veel rucht

baarheid uit de redaktie van 
« Konkret ». In haar motivering 
stelt ze niet langer een blad te 
kunnen « patroneren » dat duide
lijk « een kontra-revolutionair be
staan is gaan leiden ». Met vrien
den trekt ze naar Blankenese en 
slaat de hele inboedel stuk van de 
villa waar ze destijds haar marxis . 
tische recepties organiseerde. Een 
dag tevoren had de politie nipt de 
vernietiging kunnen verhinderen 
van het bedrijf waar «Konkret» 
werd gedrukt. Ulrike beroesde 
zich aan het geweld. Haar geweld
dadige aktie start te met de bevrij
ding van Andreas Baader en ein
digde met moord en niets ont
ziende bomaanslagen. De weg 
naar de kriminaliteit lag onont
koombaar open, gewoon omdat 
Ulrike weigerde te erkennen dat 
de « proletarische basis » niet be
reid was verworven recht op de 
helling te zetten in ruil voor een 
uitzichtsloze ideologie. Haar 
« zelfmoordekspedities » vertrok
ken van een geestelijke voedings
bodem die ze met anderen had 
uitgekiend en waarin marxistische 
doelstellingen onder gemeenrech-
terlijke metodes verschrompelden. 

Ulrike Meinhof ging kompromis
loos verder op de eenmaal inge
slagen weg. Abyssus abyssum 
invocat. De waarschuwingen van 
Renate Riemeck en van andere 
« anarchistische teoretici » (« Gib 
auf, Ulrike ! ») kwamen te laat. 
Inmiddels is de Baader-Meinhof 
groep, alvast in zijn harde kern, 
verslagen. De arrestatie van Baa
der, van Ensslin en van Meinhof 
was goeddeels een gevolg van tips 
uit brede bevolkingslagen. Zij die 
bijgedragen hebben tot het arres
teren van de leiders zullen tot na 
het proces op hun penningen moe
ten wachten. Dit is het ietwat ont
luisterend einde van het eerste 
en belangrijkste anarchistisch ekj-
periment van de XXe eeuw. 
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kunstenaar aan de ijzer : 

Toen zogezegd-onbekende op 16 
maart 1946 de IJzertoren dynami-
teerden, werd ook het Joe-English-
beeld van Karel Aubroeck, dat op
rees langs de flank van de toren, 
verminkt. Bij de bouw, in 1949, 
van de Pax-poort, werd het beeld 
op een der hoeken geplaatst. Het 
negen-meter-hoge beeld dat voor
dien als het ware de kruiskop 
schraagde, staat hier nu als een ge
tuigenis van wat haat vernielde en 
wat heropgebouwd werd door de 
wi l en de liefde van een volk, zoals 
Hitarion Thans dit uitdrukte in zijn 
gedicht : « Bij elke voet dat de 
toren klom, deinsde verdrukking, 
taster viel stom... Vastgevoet steeg, 
uit slanke schacht. Wil van een ont
waakt geslacht ». 

Veertig jaar geleden, op de IJzerbedevaart van 
1932, werd het stoffelijk overschot van Joe English 
bijgezet in de krypte van de IJzertoren. Front
kameraden — Jan Bernaerts, Sam De Vriendt, dr. 
J. Rombouts, G. Voets en Jos De Swerts — droegen 
de lijkkist en het baarkleed werd gehouden door de 
kinderen van Joe English, door mevrouw Dosfel, 
mevrouw Gravez, Colomba Thiel en juffrouw 
Daels. 

In het Vlaams-nationale dagblad « De Schelde » 
schreef Firmin Mortier : « Te Diksmuide zullen de 
« jongens », zullen de Vlamingen die met hen 
staan, het beste van Joe English terugvinden wan
neer ze rond het Monument staan geschaard dat 
he maan de voet van de IJzertoren werd opgericht: 
zijn geest, zijn liefde, zijn ideaal ...zo leeft hij 
voort, sterker, jeugdiger dan ooit terwijl het regiem 
dat hem kapot liet gaan, ineenstort ». 

Reeds op de eerste IJzerbedevaart, op 4 en 5 
september 1920, werd hulde gebracht aan hem, die 
de Vlaamse IJzerzerken ontwierp en werd een 
gedenkteken, werk van de Brugse kunstenaar 
Karel Lateur, op het graf te Steenkerke onthuld. 
Dezelfde maand nog verscheen bij de « Vlaamsche 
Boekenhalle » te Leuven een album met werk van 
Joe English, ingeleid door Cyriel Verschaeve. 
. English, die een zeer mooi portret van de Alve-

ringemse kapelaan schilderde, wordt door zijn 
vriend als Vlaming en als kunstenaar gehuldigd : 
zowel het dichterlijke en lyrische in dit kunste-
naarsceuvre dat nog niet tot zijn volle ontplooiing 
gekomen was, als het stille, maar niettemin radi-
kale en kompromisloze van zijn Vlaamsgezindheid: 
een kunstenaarschap en een overtuiging die hij in 
zich verenigde op onvergelijkeljke wijze. 

« Gij geeft meetings en zingt liederen voor de 
jongens : ik teken » zei hij tot een vriend. Zijn pen 
en zijn borstel waren zijn wapens : hun waarde 
blijkt nu nog onverminderd te zijn. Veel meer, veel 
waarachtiger en intenser dan menig zogezegd 
« geëngageerd kunstenaar » van nu, die in een 
geïnternationaliseerde en vaak gekommercialiseer-
de en vereenzijdigde problematiek gewild naar 
temas zoekt, was het werk van Joe English : strij
dend, volksverbonden, en als onderdeel van zijn 
nationaal geloof ook daadwerkelijk sociaal. Een 
sociale geest, een sociale bewogenheid die de 
Vlaams-nationale elite haar verantwoordehjkheid 
zou doen beseffen tegenover de vervolgde en mis
kende volksjeugd en die aan het Vlaams-nationa-
lisme tussen de twee oorlogen een diepgaand 
sociaal bewustzijn zou verschaffen. Op het ogen
blik dat de socialistische voorman Rik De Man, 
eveneens aan het front, tegenover de duidelijk-
ervaren Vlaamse verworpenheid geen stelling neemt 
(waar de eveneens vrijzinnige De Gruyter dit wel 
zou doen) staan een Dè Pillecijn, een Daels, een 

j o e eng I ish 
Borginon, één met de volksjongens in het verzet 
tegen de hatelijke verdrukking. Bij hén stond Joe 
English. 

Joe English' vader was een naar Brugge over
gekomen Ier. Omwille van de taal die hij sprak 
werd hij als « English » ingeschreven. Zijn Ierse 
afstamming verloochende hij geenszins : de Ierse 
vlag tooide het huis als er feest was. Joe's moeder 
was een Brugse. Ierland en Vlaanderen zijn in 
hem verenigd : in zijn bloed draagt hij de eigen
schappen mee van beide. Vrijheidsdrang en kunst
zin, een metafysisch verlangen naar schoonheid en 
een ingetogenheid die vaak schuwheid werd, ken
merken zijn wezen. Een schuwheid die soms ook 
twijfel aan zichzelf werd, aan zijn kunnen. 

Hij studeerde aan de Akademie te Antwerpen 
en had er als meester Juliaan De Vriendt, die met 
Cooremans voor het eerst in het Belgisch parle
ment Nederlands sprak. Joe werd bevriend met 
Samuel, de zoon, die ook kunstschilder was. Daar 
rijpte, in studie en in kontakt met leermeesters en 
andere kunstenaars, zijn talent ; in stilte en zonder 
het hektische gedoe en .de pose die al te vaak de 
kunst en de kunstenaar zelf degraderen tot een 
reklamekwestie. Een handig en behendig schilder 
was Joe niet : hij moest werken en zonder ophou
den aan zelfkontrole en -kritiek doen. Dat deed hij 
dan ook soms tot in het minutieuze en skrupuleuze. 
Zijn kreativiteit kwam echter van binnenuit. Ver
schaeve, die zo dikwijls het juiste woord vond voor 
een kunstenaar of een kunstwerk, zag het zeer 
goed trouwens : Joe English was een lyricus, een 
dichter met borstel en tekenstift en zijn kunst was 
plastische literatuur, was gedicht en ballade, 
legende en lied. 

Toen hij op zijn ziekbed een schilderijtje kadeau 
gaf aan een vriend, voegde hij er aan toe : « zeg 
niet dat het van mij is... ». Kenmerkend zowel voor 
zijn schuchterheid als voor zijn artistieke onzeker
heid, die hem ook toen nog — toen zijn kunste
naarschap reeds buiten kijf stond — niet verliet. In 
1904 en in 1907 kreeg hij de tweede prijs van Rome: 
Jef van de Eynde, de « eeuwige student », schreef 
in « Ons Leven » van 23 november 1907 een huide
artikel ter gelegenheid van het behalen, door Joe 
English, van de Godecharlesprijs voor een groot 
drieluik « De mensheid op zoek ». Hij zocht nu 
naar zijn definitieve vorm : een aantal schilde
rijen ontstonden naast tekeningen en illustraties : 
een Verschaeve-portret, een kruiswegstatie, een 
Kerstschilderij, illustraties bij Rodenbachs « Gu-
drun ». 

Toen reeds stelde hij zijn kunstenaarschap ten 
dienste van de Vlaamse strijd, en inzonderheid van 
de Vlaamse studentenbeweging. Hij ontwierp de 
vlaggen van menige Vlaamse studentenbond, vlag
gen die na de oorlog nog menigmaal zouden wap
peren op de gouw- en landdagen van het AKVS, 

en hij was te Leuven aldra zeer populair : zijn 
humor, tussen het karikaturele en de ernst in, werd 
zeer gewaardeerd. 

de oorlog 

Toen kwam de oorlog. Joe English werd opgeroe
pen. Eerst in Beverlo, volgde hij het terugtrekken
de leger doorheen Vlaanderen, om tenslotte te 
belanden in een hospitaal te Kales met een gevaar
lijke krisis van blindedarmontsteking. Zijn kari
katuren amuseerden er het personeel : men vroeg 
hem te blijven en stelde hem een postje voor ach
ter het front. Hij weigerde. Daarop werd hij, hoe
wel zwak, naar de voorlinie gestuurd. Gezien zijn 
onmogelijkheid om frontdienst te doen, deelde men 
hem in een werkkompagnie in. 

Het was wel zijn zwaarste tijd. Hij werd inge
deeld bij een groep kasseileggers. Niet van de 
sterksten, drukte het zware werk op hem, ook 
psychisch. Vrienden ontdekten hem in de omge
ving van Boezinge, maar de vereniging « Kunst 
aan de IJzer » slaagde er niet in, hem ander werk 
te bezorgen. Prof. Daels, bataljonsdokter en 
...onderluitenant (de anderen waren majoor !) die 
opdracht had gekregen om maatregelen uit te wer
ken tegen gasaanvallen, was naar Veurne overge
plaatst. Hij mocht twee helpers kiezen en dacht 
hierbij aan 'Joe English. Die wou alleen mee als 
een Antwerps dokwerker, die hem telkens gehol
pen had als hij zijn vingers tot bloedenstoe had 
stukgewerkt, hem mocht vergezellen. 

Toen Daels het belangrijkste werk verricht had, 
mocht hij gaan : hij werd vervangen door een Waal 
en kon terug naar de loopgrachten als bataljons
dokter. 

English bleef te Veurne, bij het depot voor oor
logsmateriaal. 

Daar kon hij nu werken. De aktie, dié hét SKVH 
(Sekretariaat der Katolieke Vlaamse Hoogstuden-
ten) voerde, startte met de uitgave van de brosjure 
« Voor onze Vrouwen » van prof. Daels. English 
tekende de titelplaat : het was zijn eerste mede
werking in de jonge frontbeweging. 

Joe kon nu werken, op zijn kamertje in het 
kollege van Veurne. Daar ontstonden de tekenin
gen, die als briefkaart of als sluitzegel verspreid 
werden : « Zedelijk volk, groot volk » — « Houdt 
U fier, houdt U rein », « Ik dien » e.a. 

Een van de mooiste tekeningen die hij gemaakt 
heeft, en wel de schoonste der sluitzegels van het 

f f If I 
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SKVH w as de tekening van de IJzervlakte met het 
reusachtig kruis, als een voorafbeelding van het 
latere IJzerkruis. 

De veienigjng Heldenhulde, die ontstaan was 
om de gesneuvelde Vlamingen een waardige 
begraafplaats te bezorgen, vioeg aan Joe English 
om een grafzerk te ontwerpen, die m plaats van 
het officiële « Mort pour la patrie » zou kunnen 
komen Joe legde twee tekeningen voor : een met 
kruis en dak]e, zoals er nog op oude kerkhoven 
stonden ,en een kruis naar Ierse vorm : het Kel
tische kruis met m het midden de letters AVV-
W K en de blauwvoet. Men koos dit laatste. 

Op initiatief van aalmoezenier Paul Vandermeu-
len werd een « Gebedenboek van de Vlaamse sol
daat » samengesteld door Franco De Wyels en 
aalmoezenier Van Gramberen. Verschaeve schreef 
het prachtige « Gebed voor Vlaanderen » Aan Joe 
English werd gevraagd, de tekeningen te maken. 

Het was werk naar zijn hand : de kunstenaar, de 
Vlaming en de kristen werden in deze opdracht 
betrokken, en het zal wel aan de eenheid van deze 
drie in Joe English te wijten zijn, dat hij zijn op
dracht ook op schitterende wijze volbracht. Voor
aan plaatste hij de tekening van de Heldenhulde-
zerk, met het « Alles voor Vlaanderen, Vlaanderen 
voor kristus », dat in de studentenbeweging ont
staan, aan de IJzer een testamentaire betekenis 
kreeg. 

Waren humor en karikatuur aanvankelijk sterk 
in zijn tekeningen vertegenwoordigd, dan had hij, 
zowel uit het kontakt met de nood aan het front, 
de nood der Vlaamse volksjeugd, als uit zijn eigen 
Vlaams en kristelijk geloof een inspiratie gehaald, 
die zijn hele werk zou tekenen. Het mystieke en 
het strijdende, het kruis en de blauwvoet werden 
niet alleen de kenmerken van een beweging, aan
vankelijk zeer sterk door de katolieke studenten 
getekend, maar zij werden ook de bestendig weer
kerende motieven en symbolen van Joe English' 
werk Zijn Onze Lieve Vrouw van de IJzer, die 
Pol De Mont tot zijn gedicht «IJzerlegende» inspi
reerde, staat naast zijn tekeningen van Renaat De 
Rudder en de gebroeders Van Raemdonck en naast 
die met hoofdzakelijk strijdend Vlaams opzet zoals 
menige sluitzegel. 

Omwille van zijn werk voor het SKVH, zijn kon
takten met de mensen van de frontbeweging en 
zijn vriendschap met Verschaeve bleef ook hem 
het bezoek van de Belgische staatsveiligheid niet 
gespaard. 

Soms trok hij, zijn rustige kamer te Veurne ver
latend, naar de omgeving van Ramskapelle en 
Pervijze, cm er zijn vrienden Sam de Vriendt en 
Juliaan Platteau te ontmoeten. 

«( ik heb zo'n zeer » 

Toen een « section artistique » werd opgericht, 
was dit een gelegenheid voor een aantal « embus-
qués » om er een veilig onderkomen te vinden. 
Dat de Vlamingen in deze kunstsektie weinig of 
niet vertegenwoordigd waren, was begrijpelijk, 
gezien het geringe aandeel dat de Vlamingen in 
de schilderkunst hadden ! 

Joe's vrienden poogden hem in die sektie onder 
te brengen, wat uiteindelijk dan toch gelukte. Hij 
wou echter dat Sam De Vriendt hem vergezelde, 
maar ging tenslotte toch op aandrang van zijn 
strijdgenoten. Joe was van veel groter betekenis 
voor de beweging met de tekenstift in de hand dan 
met een geweer in de loopgraven. 

Lang bleef hij er echter niet. 
Begin augustus 1918 kreeg hij hevige buikkram

pen. De burgerlijke arts die hem onderzocht stelde 
blindedarmontsteking vast . de militaire artsen 
konden het echter niet met hun waardigheid over
een brengen, de diagnose van een burgerlijk dok
ter te aanvaarden. Dan werd er met Joe rondge-
zeuld over de hobbelige wegen in een ambulantie-
kar : de auto's waren voorbestemd voor zwaarge
kwetsten. Nadat men hem overal afgewezen had, 
werd hij uiteindelijk te Vmkem ondergebracht. 
Men liet hem er anderhalve dag op de berrie lig
gen, met als enig deksel zijn kapoot. Tenslotte 
erbarmde zich een gemobiliseerd arts over hem. 

Het was echter te laat. De pijn had hem uitge
put : « Ik heb zo'n zeer » zei hij nog op het laatst. 

Professor Daels, die hij had doen roepen en die 
begin augustus onbereikbaar was geweest (zoniet 
ware Joe wellicht niet gestorven) bezocht hem 
op zijn sterfbed. Zijn laatste gedachten waren voor 
zijn vrouw en zijn twee kindjes, waarvan hij het 
jongste nooit gezien had. Hij vroeg nog « Professor, 
ik heb al gedaan wat ik kon. Zeg het aan mijn 
vrouw... ». In de nacht van 31 augustus 1918 stierf 
hij, aan een nieuwe aanval van blindedarmontste
king, in het krijgshospitaal te Vinkem. Zijn laatste 
gedachten waren gericht geweest naar zijn gezin — 
en naar de zaak die hij met zijn talent en werk 
gediend had. 

Op de 3e september werd hij begraven op het 
kerkhof van Steenkerke. Groot was de ontroering 
van de aanwezigen. Juliaan Platteau die Sam De 
Vriendt, bij het doodsbed van zijn broeder geroe
pen, verving, sprak in naam van de kunstenaars, 
Daels in naam van het SKVH, Filip de Pillecyn 

in naam van de studenten, wier strijd Joe zo nauw 
aan het hart had gelegen en voor wie hij de prach
tige vaandels getekend had. 

één der schoonsten. 

Begin 1920 ontstond een voorlopig komitee, dat 
de inhuldiging van een gedenkteken op het graf 
van Joe English aankondigde. Deze inhuldiging, op 
5 september 1920, werd ook de eerste bedevaart 
naar de graven van de IJzer en was het begin van 
de lange reeks IJzerbedevaarten die uitgroeiden 
tot massale Vlaams-nationale manifestaties. 

Bij de onthulling van het monument sprak dr. 
Karel Elebaers en zei ondermeer : « Hi] was de 
nederige, twijfelend aan zijn eigen durf. Hi] was 
de meelijdende, voelend de smart van 't geteisterde 
volk. Het kruis van Vlaanderens knapenschap 
heeft hij getorst lijk Simon van Cyrene het kruis 
van de Heiland .. ». En Verschaeve schreef in het 
reeds vermelde album : « Er varen zwermen dro
men over zijn graf naar al 't schone, grote, volle 
dat komen zou. Dit album moge ze ook wekken : 
die schoonste dromen van de Vlaming aan een der 

schoonste gestorven Vlamingen ». 
Een der schoonsten, inderdaad Niet gevallen in 

het gevecht als de gebroeders Van Raemdonck, 
niet getroffen door een kogel bij het zakjes-vullen 
als Firmin Deprez, noch door een Belgische kogel 
als Renaat De Rudder, noch door een vijandelijke 
granaat als Lode de Bonmge, maar gestorven, even
als Frans Van der Linden, door de schuldige nala
tigheid van een militaire kaste, die de Vlamingen 
ofwel als een « ras om te dienen » ofwel als een 
bende rebellen en verraders beschouwde 

Gevallen, omdat hij in de nabiiheid van zijn 
kameraden blijven wilde, waar hij wist als kunste
naar te kunnen uitvoeren wat hij als leuze boven 
zijn leven schreef « Ik dien ». 

Moge, veertig jaar na de inhuldiging van zijn 
beeld, het Vlaanderen van nu zich de 'feuze herin
neren van het Vlaanderen van gisteren, waarvan 
English een der zuiverste figuren was « ik dien » 
van de onbreekbare trouw 

j dierickx 
Voor wie op uitgebreider wioze wil kennis maken 

met de figuur van Joe English, bevelen wij het 
boekje aan, uitgegeven door het sekretariaat van 
de Bedevaart naar d'e graven van de IJzer, Kaas-
kerke « Joe English, Leven en Werk » — waaruit 
wij trouwens de feitelijke gegevens voor dit artikel 
hebben geput. 

-•.fc^* •.•:•••.•:.: i-W IJ: 

links boven : het helden-
kruis, getekend door joe 
english, model voor de la
tere ijzertoren. 
links onder : het geschon
den reuzebeeld aan de pax-
poort. klein meisje tijdens 
de bloemenhulde, 
rechtsboven : zo wordt het 
morgen weer... 
rechts onder : joe english, 
de kunstenaar aan de ijzer. 
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Groepen 

en 

maatschappijen 
voor U 

bedacht 
allerhande ! ! ! 

Speciaal 

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 vr i jdag, zaterdag of zondagavond, 

in een gezellige sfeer. 
Nadien k r i jg t U gratis gedurende 5 uur, 

een der beste Oberbayern-orkesten 
Middag- en avondmaal In groep : gezel l ig, f i j n , goed en goedkoop 
De grote specialiteiten zi jn : Ochsenschwanisuppe - Hongaarse goe-
lasi - FIsbeIn mit Sauerkraut - Kip aan het spit - Krachtvleesschotel 

beter dan in Duitsland. 
LEUVEN : Tervuursevest 60. Tel. 016 287.72 - 1500 plaatsen. 
ANTWERPEN : Groenpl . 33 T. J3/31 20.37 - mooiste zaal van de stad 
LEUVEN (Bierkelder) : Oude Markt 11. Tel. 016/268.69 - mooiste 

kelder van Europa. 
BRUSSEL : Nieuw^brugstraat 28. Tel. 02 '18 74 89 - mooiste van Brussel 
AALST (Klaroen) : Au toweg . Tel. 053/228.53 - 1.000 plaatsen. 
HULSTE (Kor t r i jk ) : Brugsesteenv/. 1. Tel. 056/715.36 - 2.400 plaatsen 
KONTICH : Mechelsesteenv/eg - 2.400 plaatsen - Tel. 03'53.09.32 
TORHOUT : Stv/g Torhout-Lichtervelde - 2.000 pi- - Tel. 051/72.822 
DRONGEN : Au toweg Brussel-Oostende - Tel. 09'26.74.32 
SINT-TRUIDEN : Spaansebrugstraat : Tel 011/736.30 
KESSENICH : Venio Steenweg - Tel. 011/619.71 
KNOKKE : Steenweg Knokke-Maldegem-Moerkerke - Tel. 050/502.96 

Binnenkort 3 n ieuwe THIER BRAU-HOVEN ttz. ; 
BERINGEN - MIDDELKERKE - en LANAKEN 

W I J zoeken dr ingend : als medewerkers : Ernstige famil ies waarvan 
de man of de v rouw de keuken kan en leiden — Vast loon - Kost en 
inwoon gratis - In regel met sociale wet - Liefst mensen van 't vak. 
Schrifteli jk aanbieden bi j : ABTS : Tiensesteenweg 128, Korbeek-Lo 

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

NINOVE 
Beverstraat 24-26 
Tel (054) 331.05 

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

Tel. (053) 240.60 

KINDERARTIKELEN : plooi- pn wandelwagens - bedjes en wiegen -
stoelen en looprekken - schommels - kamerversieringen - wastafels 

en waskussens - k inderk led ing. 

SPORTARTIKELEN • al lerlei - turnk led i j • ru i terui t rust ingen . p ing-
Dong tafeis - badkleding en alle toebehoorten - ro l - en ijsschaatsen -

kampingart lkelen - turngerei . 

SPEELGOED : ui tgebreide keus m merkart ikelen : autobanen - elektr 
treinen der beste merken - auto's - go-carts - traktoren - poppen -
popnenwagens en -wiegjes - burelen . lessenaars - borden - f iets
jes i>lle gezelschapsspelen - al le soorten mekanieken - schooltas

sen . borden - tu inmeubelen - tulnschommels. 

— ZEER VOORDELIGE PRIJZEN — 

INSTITUUT P. VERMEIR 
AALST : Dirk Martensstraat 48 
KORTRIJK : Gentsesteenweg 37 
DENDERMONDE : De Bruynlaan 1-3 
ROESELARE : H. Consciencestraat 46 

Tel. (053)205.16 
Tel. (056)120 61 
Tel. (052)215.14 

BESTUURSSEKRETARIAAT 
STENO - DAKTILO 

Geen algemene vakken 
KINDERBIJSLAG 

Geen aanvangsdiploma 
PLAATSINGSDIENST 

RUIMT BANE, JOS VAN EYNDE. . 
DE LEEUWEN DANSEN TOCH ! 

1. bedrukte v laggen 
(klass én moderne leeuw) katoen wol lany i 
1,50m X 1,50m 425 F 537 f 
2,00m x2 ,00m 714 F 903 F 

2. geborduurde v laggen 
(klass én moderne leeuw) nylon wol lany 
1,00m X 1,00m 644 F 773 F 
1,45mx 1,45m 997 F 1.298 F 
1 ,45mx2,00m 1.298 F 1.623 F 
2 ,00mx2 ,00m 1.711 F 2.183 F 
2,00m x 3,00m 2.213 F 2.478 F 
3,00m X 3,00m 3.009 F 4.130 F 
3,00m X 4,00m 4.337 F 5.900 F 

3. geborduurde wimpels 
(klass én moderne leeuw) nylon wol lany l 
1 ,00mx2,50m (met lussen) 1.270 F 1.490 F 
1 ,00mx2,50m (met sloof) 1.160 F 1.420 F 

4. wo l len franjes 25 F/m. 
nylon franjes 60 F/m. 

— B T W inclHjsief — 

— In uw bestell ing duidel i jk opgeven wat u wenst : a een raam- of 
een mastvlag ; b een klassieke of een moderne leeuwef iguur . 

— U betaalt, na ontvangst van de v lag, aan de f i rma die u de vlag 
mét de rekening toestuurde. De verzending gebeurt dus niet on 
der rembours 

NATIONALE BEVLAGGINGSAKTIE 
bestel l ingen : Tieltsestwg 12, 8780 OOSTROZEBEKE - Tel. 056, o6073 
sekretariaat : Waterstraat 133, 9110 St-Amandsberg - Tel. 09/511583 

ALSOF U ZE ZELF UITPERSTE ! 

l^^\:^^^ * ANANASSAP 

100 % ZUIVER EN NATUURLIJK ! 

Alleeninvoer voor Belgié en Luxemburg: 

GEVO p.v.b.a. 

Churchïlllaan 106 
2120 SCHOTEN 
Tel.: (03)58.74.33 

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

BEDIENDEN 
ZELFSTANDIGEN 

Dagvergoeding ZELFSTANDIGEN 
LOONTREKKENDEN 

Vraag nog heden in l icht ingen b i j u w plaatseli jke afgevaardigde. 
Geen moei l i jkheden b i j overschakel ing van een ander z iekenfonds. 

BESTENDIGE SEKRETARIATEN : 

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

V.Z. = SYMBOOL V A N VERTROUWEN + ZEKERHEID + DIENSTBETOON 

WALTHR ROMANO 

XIKKiTKAAT H, ANTVBtMN 

(L«( op li«t hufanumiMM- q 
Tdrfooa ) i U U 

ALLE QLAZIN 
ALLE MONTUREN 

Voar [eE«n v u St bl«J 10 '/• boï(!af 

kfeec'ma klc^ÉWaJker 

VERMEESCH 

.STEEJilHOÜWÉHSVEST 9 2 
ANTWJERPEiV 

' v ' ••'• Tet. 3l :3S-.83 

imm 

tmm... 
zo'VEEL BETER 

VEKMINOERINC VOOK 
WLEDBN. 

BTïW 

ten huize franco zolang er 

voorraad is I 

LEEUWEN VLAG 
in kwal i te i t Ny lon of Wo l Enkalon 

150x150 418 — 
200x200 — 800 
Aanbev. Port 27 59 
B.T.W. 1 0 % 80 157 

525 1.006 

+ 1 VI . L. zel fk lever 25x35 van een 
waarde : 45 F, tegen terugbeta l ing 
of stort ing op P.C. 10.29.28. A l le an 
deren geb. o f gedrukte kentekens, 
w impels of v laggen (kunstv laggen) 
aan de voordel igste pr i jzen b i j : 

PAUL SUYS 
Molenvesf 50 - 2410 HERENT ALS 

Tel. (014)21.207 

Brouwerij 
MOORTGAT 

BREENDONK 
Tel. (03)78.71.21 

voor AL Uw bieren 
en Limonades 

• . 
Bijhulzen : Cogelt Osylel 73 

2600 Berchem-Anfwerpen 
Tel. (03) 36.10.11 

Gent 

E I N D E VAN HET SCHOOLJAAR! 
Na de inspanning nu mei zevenmijlslaarzen naar 
de beloning bij de standingsvolle speelgoedzaak 

SPEELGOED 

CORTVRIENDT 
Diepestraat 29, ANTWERPEN - Tel. 32.44.30 
Tuinschommels, k inderf ietsen, go-karfs, p lonsbaden, race
banen, poppen, poppenwagens, electrische t re inen, hobby, 

gezelschapspellen en nog oneind ig meer. 

— VRIJ IN EN UIT TOT 20 UUR — 
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Voor 2 jaar werd Pol Le Roy 65 en bij die gelegenheid 
werd hij gehuldigd. Vijfenzestig worden kan — met een 
beetje geluk — iedereen : wat de dichter Pol Le Roy in 
zijn omvangrijk ceuvre gepresteerd heeft, is een hulde 
meer dan waard. In 1969 verscheen bij « De Roerdomp » 
een lijvige, 350 blz. tellende verzamelbundel « Spel en 
Spiegel » waarvoor Paul de Vree en Erik van Ruysbeek 
de inleiding schreven. In 1970 kwam bij dezelfde uitge
verij een — eveneens lijvige — selektie uit zijn poëtisch 
werk uit, onder de titel « Weergalm », en nu brengt « De 
Koerdomp » een 100 bladzijden tellende nieuwe bundel 
« De Stroom ». Le Roys produktiviteit als dichter heeft 
in genen dele geschaad aan de kwaliteit, integendeel. De 
evolutie van het formele karakter van zijn werk heeft 
aan de essentie ervan niet geraakt : zij werd mettertijd 
alleen bewuster, minder barok en sentimenteel uitge
drukt. 

de dichter pol le roy 

11 juli : 3de zeezangfeest te Oostende 

Wij leerden Le Roy als dichter kennen met zijn bundel 
« Getuigenissen » die, als wij ons niet vergissen, in 1944 
uitkwam. ïoen reeds bevestigde de lektuur van deze ge
dichten voor ons het uitzonderlijk dichterschap achter 
een niet steeds van woestijniaanse reminiscenties ont
daan vers. Wij zagen Le Roy een paar keer in de naoor
logse jaren in de beslotenheid der muren waarachter zich, 
volgens « De Standaard », een groot gedeelte van ons 
toenmalig kultuurleven afspeelde. De weder-ontmoeting 
met de dichter Le Roy via zijn bundel « Spel en Spiegel » 
en nadien ook in een langdurig gesprek over poëzie en 
kritiek, bevestigden voor ons wat wij hierboven reeds 
zegden : bij alle formele variaties, die vaak een zoeken 
waren, een tasten naar beeld en woord tot de juiste vorm 
gevonden werd, bleef de essentie van Le Roys dichter
schap onaangetast en ongewijzigd. In dit kort bestek 
stapvoets de dichter volgen van zijn Van de Woestijniaan
se weelde tot het minder-bruisende maar strakkere der 
« moderne » verzen, is onbegonnen werk. Als belangrijk 
voor de situering van dit werk is wel : 1. zijn eerbied 
voor het woord en diens mystieke, transenderende kracht; 
2. zijn weerkeer naar de bronnen, naar het begin waar 
mythos en logos nog één zijn en waar het irrationele en 
het gevoel, het gedreven zijn, ontstaan ; 3. de simbolise-
ring van dit oorspronkelijke en dit irrationele en « na-
turhafte » m de vrouw, een simbolisering die aanvanke
lijk sterk sensualistisch en zelfs erotisch was, maar die 
mettei'tijd wel intenser maar minder barok werd uitge
drukt. 

Ook in « De Stroom » is dit essentiële, de kern van Le 
Roys lyriek, duidelijk aanwezig gebleven. Daar werd 
echter de stroom, de Schelde van zijn geboortestreek 
« die door de lenden mijner moeder ging », tot verbin
dend element. Soms duikt in het vers van Le Roy een 
herinnering op uit het verleden, dat ook hem getekend 
heeft : in « Spel en Spiegel » het vers «1945 » voor Jan 
D'Haese en de kameraden en in « De Stroom » het ge
dicht « In Memoriam » dat getuigt voor een onvergeten 
droom : « Mij sloeg de schone trots / Van Severens 
zwaard / om in de daad van elke dag / van adel volks / 
een edel mens te zijn ». Deze bundel, die a.h.w een in-
trosoektie is geworden, een levensschouwen van uit het 
eenzamer worden en een levensoverzicht vanuit de ver
stilling, eindigt op een eeuwigheidsbelijdenis, een erken
ning van de onvergankelijkheid der essentie : « Er is een 
tijd die in 't verwelkend bloeien / blijft zichzelf en nooit 
verwelkt / er is geen tijd ». 

Le Roy is een groot dchter. Zeggend «Uonrd, wees mijn 
spiegel grondeloos » heeft hij herhaald on met zijn werk 
beantwoord aan de opdracht die Gottfried Benn aan de 
dichter meegaf in een van ziin schoonste verzen : « Es 
gibt nur ein Be^gnen • im Gedichte die Dmge roystisch 
bannen in das Woit » 

Wij weten niet .)i î e Roy ooit een staatsprijs zal krij
gen in een land waar de luidruchtige kulturele minder
heden de zwijgende meerderheid kultureel minoriseren. 
Er zijn zeker andere kandidaten, maar geen betere. Wat 
Frans de Peuter zei • « Ik aarzel niet om Pol Le Roy de 
grootste dichter van Vlaanderen te noemen » kunnen wii 
slechts beamen. 

Wijzen wij er nog even op, dat de bundei « De Stroom » 
op prachtige wijze geïllustreerd werd door Benny Blom-
maert, wiens kunstenaarschap dat van Le Roy alle eer 
aandoet. 

id 

met j 

fernand 
vandurme 
juliaan v^ilmots 
theo mertens 
de elegasten 
louis verbeeck 
l'ea cousin 
raf deckers 
peggy 
en donald 
gerard 
vermeersch OE EllGASTEN... 

Wie het Zangfeest in het sport
paleis te Antwerpen heeft mee
gemaakt denkt wel eens dat het 
toch maar spijtig blijft dat het 
feest van het Vlaamse Lied, inven
taris van een jaar politiek Vlaan
deren, zingende mensen, vuur
werk voor amnestie, entoesiasme, 
dat enig gebeuren enkel en alleen 
onder de sportkoepel van Deurne 
blijft. Daarom is het zo verheu
gend dat op Vlaanderens feestdag 
te Oostende het zeezangfeest een 
derde herhaling krijgt. Voor de 
Vlaamsbewuste kustbewoners die 
het niet gemakkelijk hebben in de 
badsteden en gemeenten, voor de 
vele vakantiegangers, uit binnen-
en buitenland, wordt het weer een 
enige gelegenheid want de sfeer 
van ANZ-Antwerpen zit er voor 
Oostende ook in. Dat werd reeds 
bewezen. 

Na twee suksesnjke zeezang-
feesten heeft ANZ-West Vlaande
ren de uitdaging opnieuw aan
vaard en krijgen de duizenden 
aan de kust weer een radikaal 
Vlaams 11 juli-feest. 

ANZ-West Vlaanderen met de 
VTB-VAB en in samenwerking 
met het 11 juli-komitee van Oost
ende heeft voor een programma 
gezorgd dat voor elke liefhebber 
van Vlaamse strijdvaardigheid en 
ontspanning het muzikale neusje 
van de zalrfi wordt. 

Fernand Van Durme en Juliaan 
Wilmots met het koperkwintet 
van Theo Mertens zullen de lie
deren voor de massa dirigeren en 
begeleiden. De Elegasten zijn 
eveneens van de zingende partij 
en alhoewel zij geen beroeps zijn 
blijven de vrienden van Herman 
Elegast (vraag hem zijn echte fa
milienaam niet !!) toch een niet te 
onderschatten stel met muzikale 
mogelijkheden. 

« Vrij van zegel » met Lea Cou
sin, Louis Verbeeck, Peggy en Do
nald en met Raf Deckers aan de 
piano, sprankelende champagne 
van woord en muziek. En ten 
slotte Gerard Vermeersch, goo
chelaar met woorden, een man 
die alleen een hele avond boeiend 
kan maken. Elk lied wordt inge
leid met een passende dia. Een 
fijne nieuwigheid ! 

Nieuw is ook het « Duinen Van 
De Panne-lied » van Louis Ver
beeck. 

ANZ-West Vlaanderen is een 
provinciaal onderdeel van het 
ANZ, en het leeft. Het verdiende 
zijn sterren en strepen reeds met 
het organiseren van provinciale 
zangfeesten en nu met het derde 
zeezangfeest. Vorig jaar organi
seerde het vijf grote kinderzang-
festivals voor zowat duizend kin
deren die samen met Marie Cecile 

Moerdijk en Rinkie en Tmkie 
hun hartje ophaalden. Tijdens de 
lange wintermaanden trekt het 
ANZ West-Vlaanderen naar de 
dorpen waar zangavonden wor
den ingericht en zo honderden 
zanglustige mensen bereikt. Maar 
het ANZ wil nog meer, het wil 
doordringen in de kleinste hoeken 
van de provincie om iedereen mee 
te laten genieten van het goede 
Nederlandse lied. Het provinciaal 
sekretariaat is gelegen op de Jan 
Van Eyckplaats 10, 8000 te Brugge. 

Onze stille wens, het zangfeest 
van Antwerpen, door zoveel mo
gelijk mensen te laten beleven 
zal werkelijkheid worden. Bewo
ners aan ons blond noordzeestraad, 
vakantie-mensen aan de kust, 
zullen het beleven. Misschien 
komt wel eens een groepje buiten
landers even binnen waaien,, en 
ze mogen gerust want de zang
feesten mogen gezien en gehoord 
worden. 

Dit zangfeest zou geen 11 juli-
manifestatie zijn als er geen spre
ker het woord zou voeren. Dit 
keer werd gedacht aan vice-goe-
verneur Cappuyns. Dus met z'n 
allen op 11 juli om 21 u in het 
Casino-kursaal te Oostende. Toe
gangsprijs 70 F, kaarten in VTB-
kantoor. Kerkstraat 14, Oostende, 
tel. 059/78361. Zorg dat je d'er bij 
bent. Vlug kaarten bestellen ! 

EEN 
GEDICHT 
OM 
TE DRAGEN 

De Gentse dichter Ludwig 
Alene die reeds eerder op zoek 
ging naar nieuwe uitdrukkings
vormen voor zijn poëzie geeft 
het niet op. Eerder zagen wij 
van hem Stella Artois-affichen 
met zijn gedichten en nu doet 
hij het met T-shirts. 

Met een tekst op een tee-
shirt te plaatsen start Ludwig 
Alene (37) met een projekt dat 
tot doel heeft poëzie te publi
ceren op een andere manier. 

Vierentwintig relativerend 
realistische teksten zullen in 
een tijdspanne van maximum 
twee jaar op evenveel niet ge
bruikelijke wijzen worden ge
publiceerd. 

Alene meent en niet ten on
rechte dat het met de poëzie 
slecht gaat. Poëzie is geen ver
koopbaar produkt meer door 
het te kleine verkoopcijfer van 
de dichtbundels, de twijfel 
omtrent het nut van aktuele 
poëzie in een boekje, de beken
de geringe belangstelling van 
het lezend publiek enz. Dingen 
waar we allemaal kunnen in
komen. 

Door het schrijven van rela
tiverend realistische teksten 
wil Alene meehelpen aan de 
demystifikatie van de auteur 
en meteen de aandacht vesti
gen op het werk van honder
den dichters ten lande, dat 
door de heersende praktijken 
en het literair favoritisme van 
de uitgeversbedrijven, nooit 
aan bod zal komen. 

Het truitje vaal-roos, kreuk
vrij en wasecht is framboos 
bedrukt en kost 250 fr. Een 
duur origineel gedichtje... 
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ARR. ANTWERPEN 

Gezien de vakantie zullen er gedurende jiiH en augustus seen 
vaste zitdagen voor soc. dienstbetoon zijn. Vflor dringende geval
len zijn onze mandatarissen echter steeds bereikbaar. 

volksvert. Mattheyssens : 5.5.'?5.99 
voiksvert. Goerians : 39.62.30 
volksvert. De Beul : 27.15.44 
sen. De Bruyne ; 19.25.78 

ant"w@rpen 
ANTWERPEN (Stad) 
DIENSTBETOON 
Alle dagen op uw sekretariaat 
tijdens de openingsuren. Voor 
speciale gevallen kan men best 
terecht op maandag van 16 tot 
20 u.. dan is er steeds een volks
vert. aanwezig. 

Voor COO-gevallen gelieve te 
tel. naar dr. De Boel 33.97.90 of 
Fr. De Laet 38.66.92. 
VAKANTIE 

Deur dicht op dinsdag 1 au
gustus. Terug open op maandag 
28 augustus. Briefwisseling 
blijft beantwoord. 

BERCHEM 
11 JULI-VIERING 

De gemeente Berchem nodigt 
alle inwoners uit op de 11 juli-
viering die doorgaat in de zaal 
« Alphensdal » (nabij Berchem 
stadion) op maandag 26 juni 
te 20 u. 30. Gast : Jef Burm. 
DIENSTBETOON 

Tijdens de vakantie kan men 
altijd terecht bij enkele man
datarissen na telefonisch kon-
takt. 

BORGERHOLi 
VLAGGENAKTIE 

Neem uw besluit om voortaan 
aan uw eigen woonst de Leeuw 
te hijsen. Bestel nog heden : 
zeer mooie nylon vlag (1.40 x 
1,30 m) aan 300 fr. bij gemeen
teraadslid Frans Dirks, Karel 
Van den Oeverstr. 26, 2200 Bor
gerhout, tel. 36.38.94. 

BORSBEEK 
SOC. DIENSTBETOON 

Met al uw problemen kunt u 
terecht op de maandelijkse zit-
dag van COO-voorzitter Staf 
Kiebooms en gemeenteraadslid 
Peer Van Nuffelen op dinsdag 
20 juni van 20 tot 21 u. in zaal 
« ïliviera », Jozef Reusenlei 
(Centrum). 
VLAGGENAKTIE 

De IJzerbedevaart en de 
Vlaams-nationale feestdag zijn 
in aantocht. Lezers of lezeres
sen d'.e nog niet over een Leeu-
wevlag beschikken, krijgen de 
kans er zich een aan te schaffen 
tegen uiterst voordelige voor
waarden. Ook stickers met de 
Vlaamse Leeuw en autokente-
kens (VL) zijn beschikbaar. J. 
Peustjens, tel. 21.24.70, bezorgt 
u alles op eenvoudig verzoek. 

BOOGSCHOT 
GULDENSPORENFEESTEN 

De VU-afdeling Booischot no
digt u uit in zaal « De Kievit ». 

Vrijdag 14 juli te 20 u. : spe
ciaal voor de jeugd, Mike en 
Zaki Show. Inkom 50 fr. 

Zaterdag 15 juli te 20 u. : 
Carl Herberger en zijn Show
en Dansorkest. Ga.stvedette : 
Jacky Manella. Inkom 50 fr. 

Zondag 16 juli te 14 u. : reuze 
kinderfeest met : André Bela, 
goochelaar ; Miss Anita, met 
haar poedeltjes ; Dany Marcel, 
buikspreker ; Al Parker, illu
sionist. Inkom gratis. 

VLAAMS ZIEKENFONDS 
RUPELSTREEK 
KLEIN BRABANT 
Sekr. Kraanweg 21, 2680 
Bornem. Maandag en vrij
dag van 9 tot 12 u. Tel. 03/ 
89.16.19 (vanaf 1.7.72). 

BROECHEM 
GEWESTELIJK IJZERBEDE-
VAARTKOMITEE 

15 juli 1972. 11 juliherdenking 
20 u. KSA-lokaal, Lostr. Optre
den van Willem de Meijer. 
UITSTAP 

De plaatselijke afdeling or
ganiseert een familiale uitstap 
naar de Voerstreek op 21 juli. 
Vertrek : Kerkplein om 8 u. 
Terug rond 21 u. Reissom : 125 
fr. (drinkgeld inbegrepen). 
Schrijf tijdig in. Is de bus vol
zet (50 man) dan kan u niet 
meer mee. Inschrijven vóór 16 
juli. De warme maaltijd is na

tuurlijk niet verplicht maar de 
broodjes voor 's middags dienen 
wel vooraf besteld. Iedereen 
mag natuurlijk ook. zijn eigen 
knapzak medenemen. 

DEUENE 
JONGERENWERKING 

De jongerenwerking draait 
op volle toeren. Belangstellen
den kunnen zich wenden tot de 
h. Leo Thijs, Schotenstwg 95 
te Deurne. 

EDEGEM 
G LILDE i\ SPORENFEEST 

Vrijdag 7 juli om 20 u. in ge
meenschapscentrum « Drie 
Eiken », guldensporenherden-
king van de VNSE in samen
werking met kulturele, sociale 
en politieke organisaties. Lea 
Cousin brengt een speciaal 11 
juli-programma. F. Lambrechts. 
prov. voorz. VVB houdt 'n kor
te rede over het waarom van 
de nationale betoging van 15 
oktober te Vilvoorde. Toe-
gangskaarten tegen 50 fr. in 
« Drie Eiken », bij K. Van 
Reelh (Drie Eikenstr 70) of bij 
I. Van den Eynde (Sorbrecht-
hofstr. 24). Jongeren betalen 30 
fr. 
VUJO 

Vandaag 1 juli vertrekken 
wij naar de IJzerbedevaart. Na 
de bedevaart rekenen wij op 
een lift naar huis. 

Vrijdag 7 juli zijn wij pre
sent voor de 11 jul i-v lering in 
« Drie Eiken ». 

Zaterdag 8 juli om 10 u. zijn 
wij aanwezig in 0-L-Vrou\v-
kerk (Edegem-Centrum) voor 
het huwelijk van Lieve Enge
len en Jef Moons. Diaken Her
man Sommen zegent het hu
welijk in. 
Zaterdagavond vertrekken wij 
met onbekende stemming voor 
een voettocht op kompas. Slaap-
gerief niet vergeten. Bereid
willige voerders zijn om 19 u. 
aan « Drie Eiken ». 

Zondag vanaf 14 u. houden 
wij « onze » guldensporenher-
denking met een vrij klein-
kunstpodium in « Drie Eiken ». 
MEDEDELING 

Op zondag 2 en dinsdag 11 
juli vanaf 20 u. treffen wij me
kaar in « Drie Eiken ». 

HERENTALS 
11 JULI-VIERING 

Op vrijdag 7 juli te 20 u. in 
lokaal «Kempenland». Stations-
olein 9. 
DIENSTBETOON 

Sen. Wim Jorisen : elke 3de 
maandag in « De Zalm », Grote 
Markt, vanaf 19 u. 

Volksvert. Jo Belmans : elke 
2de dinsdag in «Kempenland», 
vanaf 21 u. 

HOVE 
GFMfc.ENTERAAD 

Op maandag 3 juli houdt de 
gemeenteraad zijn laatste zit
ting vóór de vakantie. Belang
stellenden worden verwacht 
zoals gewoonliik tegen 20 u. in 
de raadszaal van het gemeente
huis. 
GULDENSPORENFEEST 

Er was grote belangstelling 
voor de 11-juli herdenking van 
verleden vrijdag in de Roden-
bachfeestzaal. Een welbe
spraakte Nelly Maes wist haar 
publiek te boeien. Willem Ver-
mandere bracht met zijn West-
vlaamse liedjes de humoristi
sche en volkse noot terwijl de 
dansgroep « ,Tijl en Nele » uit 
Hove een pluim verdiende 
met een rijke keuze van sierlij
ke Vlaamse volksdansen. 
VLAGGENAKTIE 

Uw leeuw ligt klaar bij Lode 
Verreyt, Azalealei 42, t e l : 
55.23.32. 
PROBLEMEN ? 

Onze mandatarissen kunnen 
u wellicht helpen : Jan Lernout 
Parklaan 2, tel. 55.34.73 ; Joost 
Goris, Beekhoekstr. 83, tel 
55.38.94 ; Guido Verheyden, 
Groenenborglei, tel. 55.26.71 ; 
COO-gevallen : Frans Van Ei
sen, J.F. Gellincklaan 95, tel. 
55.55.88. 

KALMTHOUT 
LEEUWEVLAG 

We stellen vast dat op 11 juli 
er te weinig leeuwen wapperen 
te Kalmthout. Daar is aan te 
verhelpen, telefoneer onmiddel--
lijk naar nummer 66.86.51 of 
66.74.59. 

KONTICH 
DIENSTBETOON 

Alle dagen, liefst na telefo
nische afspraak, provincie- en 
gemeenteraadslid Jef Steurs, 
Edegemse Stwg 87 ,+el. 57.10,27 ; 
gemeenteraadslid Juul Tolle
neer, Gemeenteplein 11, tel. 
57.00.71 COO-lid Hené Jae-
ken, VVitvrouwenveldstr. 14, 
tel. 57.14.C'' en COO-lid mevr. 
Lisette van Herreweghe, Ede
gemse Stwg 105, tel. 57.08.85 

Voor eventuele hulp bij het 
invullen van uw belastingsfor
mulieren komt u terecht bij 
Mon Van den Hauwe, IJzer-
maa'berg 29, tel. 57 33.11. 
KOLPORTAGE 

Te goed om zo maar te bus
sen en té veel pamflet om zo 
maar te gaan verkopen, maar 
wel uitstekend geschikt om per
soonlijk van deur tot deur te 
gaan aanbieden. Dat was de 
mening van het afdelingsbe
stuur over het prima propa
gandamiddel « Uitdaging aan 
62 % Belgen ». 1100 eksempla-
ren werden aangevraagd en op 
zaterdag 11 en zondag 18 juni 
werd verzamelen geblazen. Bij
na alle wijken van Kontich 
konden bewerkt worden. Het 
resultaat was verbluffend : 
enorm veel simpatie. 
VLAGGENAKTIE 

Wij vlaggen op 2 juli (IJzer
bedevaart) en op 11 juli. Leeu-
wevlaggen zijn altijd in voor
raad op het plaatselijk sekre
tariaat van de nat. bevlag-
gingsaktie, Kosterijstr. 6. 
AMNESTIE 

Onze harteli jkste gelukwen
sen en oprechte waardering om 
de niet-aflatende strijd voor 
amnestie, proficiat Aloïs. 

MORTSEL 
DANK 

Dhr. Frans Dewil bedankt 
hierbij VU-afdeling en bestuur 
Mortsel voor de vriendelijke 
blijken van genegenheid die 
hij mocht ontvangen ter gele
genheid van zijn 80ste verjaar
dag. 
VLAGENAKTIE 

Uw nylon leeuwevaandel 
(270 fr.), 1.50 X 1.50 m. ligt bij 
Wim Claessens, Pastoor Deens-
str. 19, klaar. Bestel nog heden. 

NIJLEN 
KEMPENLAND 

De simpatisanten van de VU-
fanfare en drumband « Kem
penland » worden vriendelijk 
uitgenodigd op de komende ak-
tiviteiten van onze muziekve
reniging. 

Dinsdag 11 juli maken wij 
van de gelegenheid gebruik om 
op deze Vlaamse hoogdag een 
kleine uitstap door Nijlen te 
doen. Dit is tevens de laatste 
werking voor de verlofperiode 
en sluitdag van 'n zeer vrucht
baar voorjaar dat ons vele uit
stappen en verbroederingsfees
ten op ons palmares heeft ge
bracht. De rustperiode loopt tot 
einde augustus. Wij wensen u 
van harte een mooi en pret t ig 
verlof toe. 

NIEL-SCHELLE 
DIENSTBETOON 

Buiten het normale dienstbe
toon van elke vrijdagavond, 
door onze vrienden Jos De Koek 
en Frans De Meulemeester, zal 
kortelings de specialist ter za
ke Jos De Graef één donder
dagavond per maand in het 
sekretariaat, Antwerpsestr. 186, 
zitdag houden voor de zelf
standigen, die moeilijkheden 
ondervinden met de BTW. 

RUMST 
VLAGGENAKTIE 

Rumst is één der laatste ge
meenten, die weigert te vlag
gen op 11 juli, alhoewel zij nog 
steeds in het bezit is van een 
Leeuwevlag, die enkele « van
dalen » (?) in de nacht van 10 
op 11 juli 1967 hadden achter
gelaten aan de vlaggemast van 
het gemeentehuis. « Onbeken
den » stond er geboekstaafd in 
het proces-verbaal. Doch vele-
Rumstse Vlamingen hebben 
toen gegrinnikt om deze ge-
slagde grap en om de woede 
van de Rumstse overheden. 
Sindsdien echter is het gelaat 
van Rumst op 11 juli gaan 
veranderen en zien de straten 
op die dag geel-zwart van de 
« beest » uit te hangen, behal

ve op het gemeentehuis natuur
lijk. Wie nog geen Leeuwevlag 
heft kan er zich één aanschaf
fen op het adres : P. Wellekens, 
Tuinwijk 65, Rumst. 

SCHILDE 
DIENSTBETOON 

Telkens op zaterdag van 10 
tot 12 u. door burgemeester K. 
Ver Berne op het gemeentehuis 
en op donderdag van 19 u. 30 tot 
20 u. door schepen J. Hanssen 
eveneens op het gemeentehuis. 
WIJNEGEM 

Vergeet vooral niet te vlag
gen tijdens dit weekeind en op 
11 juli zelf. Leeuwevlaggen van 
270 fr. in nylon (1,50 x 1,5 Om) 
te verkrijgen op het sekretari
aat of bij L. Blom, Marktplein 
23, 

WILRIJK 
IJZERBEDEVAART 

Voor de laatkomers bestaat 
er misschien nog een water-
kansje dat zij meekunnen met 
de « afdelingsbus ». Neem vlug 
even kontakt op met Mia Da-
men-Segers, Koolhofstr. 4. tel. 
28.15.17. dan is u meteen zeker. 
VLAGGENAKTIE 

Morgen « hangen wij de beest 
uit ». Wie er nog geen heeft en 
wil meedoen, zal rap moeten 
zijn ! Eén adres : Eggermont, 
Hulststr. 18, teL 28.05.62. 
SOLDAAT 

Hij gaat VdB zijn diensten 
aanbieden, de Jozef. En nog 
wel op de dag na de IJzerbede
vaart. Van provokatie gespro
ken ! Hoe dan ook, wij ver
wachten dat Jozef (Eggermont) 
ons vlug zijn mili tair adres laat 
geworden, zodat wij hem van 
één en ander op de hoogte kun
nen houden. Sterkte Jozef ! 

brabant 

BRUSSEL 
VLAAMSE KLUB 
« ONDER ONS » 

Uitstappen, feesten, kennis
making, kontakten. Voor alle 
inlichtingen gelieve u te wen
den tot de Vlaamse Klum «On
der Ons », Warmoesstr., 1030 
Brussel. 

AFFLIGEM (Hekelgem) 
GULDENSPORENVIERING 

Op zaterdag 8 juli. Vanaf 16 
u., Guldensporenzoektocht voor 
jong en oud. Vertrek aan elk 
van de 4 parochiekerken ; 19 u., 
Guldensporenmis in de nieuwe 
abdijkerk en om 19 u. 45 : Gul-
densporenfeest op de abdijhoe
ve, met medewerking van de 
muziekmaatschappijen en ko
ren van Hekelgem. Sporentor-
nooi voor voordracht en wel
sprekendheid. Uitreiking Spo-
rentrofee aan winnende ge
meente. Gelegenheid tot lan
delijke maltijd. Tienerbar. 

DIEGEM 
VLAGGENAKTIE 

Bestellingen komen regelma
tig binnen. Er kunnen nog 
steeds vlaggen besteld worden 
op ons sekretariaat : Stef Van-
poucke, Haachtsestwg 56, Die-
gem. 

DIEST (Kanton) 
OVERZICHT 

In de laatste weken voor de 
grote vakantie hebben onze af
delingen nog eens getoond, wat 
ze waard zijn. 

In Diest verspreidde men een 
pamflet in verband met de niet 
zeer ernstige beslissingen aan
gaande de vergoedingen voor 
het waterverbruik. 

In Zichem sprak Willy Kuij-
pers bij het bezoek van minis
ter Van Mechelen aan Huize 
Ernest Claes. Zijn toespraak 
kende ruime weerklank in de 
pers en bij de publieke opinie. 
De Zichemse gemeentevaderen 
waren zeer onder de indruk 
van Willy's woorden en zij zul
len wel weten waarom. Zij hoe
ven trouwens over heel de sa-
botagezaak i.v.m. de klasser ing ' 
van huis en landschap, niet 
zeer fier te zijn. 

Tevens in Zichem \ werd op 
18 juni een « Wij » bedeling ge
houden. Niet minder dan 1000 
oude « Wij's » werden, samen 
met een pamflet in de Zichem
se huisbussen gestopt. 

Op 25 juni kolporteerden on
ze mil i tanten uit het Kanton, 
versterkt door vrijwilligers uit 
het arr. Leuven, met de bro
chure « Uitdaging aan 62 % 
Belgen ». De kolportage mag 
als zeer geslaagd beschouwd 
worden. De paneelwagen op de 
Diesterse Grote Markt en de 
mensen van Vujo met de kleine 

panelen in het centrum trok
ken heel wat aandacht. De uit
deling van pamfletten na de 
missen heeft heel wat positieve 
kommentaar uitgelokt in de 
stad, die eens zo blauw was als 
de lucht. 
TE KOOP 

Dank zij een goede relatie, 
hebben wij beslag kunnen leg
gen op enkele vol-automatische 
Gestetner duplikators (ook de 
beïnkting is vol-automatisch). 
Deze machines kosten in nor . 
male omstandigheden 71.000 fr. 
Wij bieden ze aan voor de prijs 
van 22.000 fr. (BTW inbegre
pen) . Er is nog slechts een ma
chine beschikbaar. Wie eerst 
is, heeft ze. 

HEVERLEE 
SOC. DIENTSBETOON 

Volgende leden staan steeds 
ter beschikking : sen. Van Hae-
gendoren, G. Gezellelaan 63, 
tel. : 245.45 ; gemeenteraadsle
den Alice Vloeberghs-De Roo, 
St. Jorislaan 12, tel. 270.37 en 
Frans Aerts, Kapelberg 19, tel . 
336.31 en COO-lid Hugo Lorent, 
St. Jansbergstwg 37, tel. 321.34. 

LEUVEN (Arr.) 
GULDENSPORENVIERING 

Op 8 juli in de Stadsschouw
burg te Leuven om 20u30. Ver-
lenen hun medewerking : keur-
groep Tijl, de Vaganten, diri
gent Lode Dieltjens, presenta
tie Annemie Coppieters, alge
mene leiding Bert Muysewin-
kel. Kaar ten aan 20 of 50 fr. bij 
André Van Hoof, Overwin-
ningsstr. 24, Kessel-Lo ; VTB-
kantoor, Bontgenotenlaan, Leu
ven ; Davidsfonds, Blijde Ir 
komststr. 79, Leuven. 

LIEDEKERKE 
GEWONNEN 

De afd. Liedekerke voetbalde 
tegen de afd. Denderhoutem. 
De wedstri jd werd door onze 
ploeg met 2-1 gewonnen. 
SARDIENTJES 

De 1200 gehandtekende trein-
pamfletjes werden deze week 
opgestuurd naar de NMBS-
diensten te Brussel. 
AKTIE 

Opnieuw viel « Aktie » in d« 
3200 bussen van de gemeente. 
Wie brengt voor volgende uit
gave (september) nog wat pu
bliciteit aan ? 

LONDERZEEL 
11 JULI-VIERING 

Gezellig samenzijn op zater
dag 8 juli in de zaal «Hooghuis» 
te Londerzeel-Heide. Program
ma : bijeenkomst te 19 u. bij 
«Beth» (geboortehuis van Wal
schap). Korte optocht, daarna 
etentje. Samenzang, vendel-
zwaaien, volksdans. Feestrede 
door Nelly Maes. Tussenkomst 
in de onkosten : 75 fr. per per
soon. Vanaf 22 u. volksbal me t 
disc-jockey voor iedereen. In
schrijvingen voor deelname 
aan het feestmaal ten laatste 
binnensturen tegen 30 juni. 

OVERUSE 
VLAAMSE ZIEKENKAS 

Wegens de vakantie houdt de 
plaatselijke afgevaardigde t e 
Jezus-Eik de eerste donderdag 
van de maand juli geen zitdag. 
Deze wordt een week achterui t 
geschoven. Dus op donderdag 
13 juli is er zitdag van 19 u. 30 
tot 20 u. 30, zaal Luxenburg. 
Vanaf augustus is het opnieuw 
telkens de eerste donderdag. 
Vergeet niet dat de Vlaamse 
Ziekenkas in de Druivenstreek 
een sterk organisme moet wor
den : daarom spreek uw fami
lieleden, buren en vrienden aan 
om ook aan te sluten bj de VZ. 
Meteen kunnen zij ook genieten 
van de voordelen en de lage ta
rieven. 
GULDENSPORENFEEST 

Vanavond in de Markthal la 
om 20 u. Ook bij deze gelegen
heid moeten de Volksunisten 
er zijn en tonen da t met de 
Vlams-Nationalisten dient re
kening gehouden te worden. 
BEVLAGGING 

In de Druivenstreek wordt 
aan alle VU-woningen gevlagd, 
vandaag 1 jli (Guldensporern 
viering), zondag 2 juli (IJzer
bedevaart) en 11 juli: Ook t i j 
dens de Druiven- en Wijnfees
ten stellen we voor onze hui
zen met de leeuwevlag te tooi
en. 

ST-KATHERINA-LOMBEEK 
GULDENSPORENVIERING 

Op 11 juli om 20 u. in ons lo
kaal, gezellige avond bij een 
goeie pint Lambik van 't vat. 
Mevrouw Maes verzorgt he t 
programma, zang en voordracht 
(jaarlijkse t radi t ie) . 
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ARR. BRUSSEL-HALLE-VIL VOORDE 
BEERSEL : 
Dinsdag: 4 juli, van 20 tot 21 u., in café « Terminus », Herman Teir-
lincl<plein 1, (Frans Adang en Vik Anciaux). 
LIEDEKERKE : 
Maandag 10 juli van 19 tot 20 u., lokaal « Sportwereld », Muilem-
str. 23, (Bob Maes). 
ST MARTENS-BODEGEM : 
Dinsdag 4 juli van 19 tot 20 u., Stationsstr. 38, (E. De Facq). 
STROMBEEK-BEVER : 
Maandag 3 juli van 19 u. 30 tot 20 u. 30, ten huize van apoteker 
Jannes , (Vik Anciaux). 
T E R N A T : 
Dinsdag 4 juli van 20 tot 21 u., in lokaal « Postiljon », Gemeente-
huisstr., (E. De Facq). 
WEMMEL : 
Maandag 3 juli, van 21 tot 22 u., in de « Taveerne », Kaasmarkt , 
(Vik Anciaux en Water Van Mieghem). 

MUIZEN 
IJZERBEDEVAART 

VU-Muizen legt een autocar 
in naar de IJzerbedevaart mor
gen zondag 2 juli. Pri js 160 fr. 
(reis, drinkgeld bestuurder, in
kom), Gelegenheid tot uitstap 
naar de kust in de namiddag. 
Ver t rek stipt te 7 u. in Muizen. 
Inschrijvingen : VU-sekretari-
aat, Vredestr. 28, tel. 015/46321. 

oost-vlaanderen 

BALEGEM- GAVERE 
11 JULI 

Stri jdvergadering op 11 juli 
te 20 u. in zaal « Oberbayern » 
te Scheldewindeke. Spreker : 
Valere De Pauw. Kleinkunst : 
' t Kliekske (volledig program
m a ) . Omlijsting : Jagerskapel 
(Gent) . Toegang : 40 fr. Kaar
ten bij dr Meysman (tel. 751485) 
en Piet De Pauw (tel. 213206). 

DEINZE 
KOLPORTAGE 

Onze arr. kolportage met de 
brochure « Uitdaging » kende 
een grote bijval. Binnen de 2 
uur werden vlot 288 nummers 
verkocht. Niet eens de helft 
de r stad werd bewerkt. De Vu-
jo nam 72 ex. voor haar reke
ning. Volksvert. Fr. Baert was 
van de par t i j . Speciaal te note
ren dat het voltallig arr. be
s tuur Gent-Eeklo deze voormid
dag aan de kolportage deelnam. 
Woorden wekken. . . voorbeel
den strekken. . . 

DENDERMONDE (Arr.) 
11 JULI-VIERING 

In verschillende afdelingen in 
het arr. Dendermonde worden 
in het weekend voorafgaand 
aan Vlaanderens hoogdag 11 
juli-vieringen georganiseerd. 

Voor meer inlichtingen : tel. 
238.89 te Grembergen (verantw. 
propaganda). 

EREMBODEGEM-TERJO-
DEN-HAALTERT-KERKSKEN 
11 JULI 

Met medewerking van de ge
meentebesturen en van de 
plaatselijke 11 julikomitees van 
Erembodegem-Centrum, Ter-
joden, Haalter t en Kerksken 
gaat de gewestelijke gulden-
sporenviering dit jaar door te 
Erembodegem op vrijdag 7 ju
li a.s. Bijna al de plaatselijke 
sociale en kulturele organisa
ties waren vertegenwoordigd : 

Programma : 9 u. 30 : ope
ning door plaatselijke muziek
korpsen ; 20 u. : feestprogram
ma met als spreker de h. W. 
Maes (Vlaamse Volksbewe
ging), omlijsting : 't Kliekske ; 
22 u. : gezellig samenzijn. 

De viering gaat door op de 
speelplaats van het Klooster, 
Termurenlaan te Erembode
gem. 

ERTVELDE 
IJZERBEDEVAART 

VU-Meetjesland rijdt met een 
autokaravaan naar Diksmuide. 
Om 7 u. 30 verzamelen in de 
Lindelaan. 
LEDENSLAG 

_ Alle bestuursleden zetten 
zich nog steeds aktief in voor 
de ledenslag. Streefgetal 400. 
11 JULI 

Zaterdag 15 juli om 20 u. in 
het gemeentehuis. Valeer Por
t ier spreekt. De herdenking 
wordt opgeluisterd door het A 
Capellakoor. Daarna gezellig 
samenzijn in het oud-gemeen-
tehuis. 
KOLPORTAGE 

VU-Meetjesland bracht ver
leden zondag 200 speciale 
« Wij's » aan de man te Zelzate. 

GENT-EEKLO 
VUJO 

Onze bus ver t rekt morgen 
2 juli om 7 u. aan café Drie Ko» 
ningen te St. Amandsberg en 
om 7 u. 30 aan Roeland te Gent. 
Na de bedevaart gaan de Vu-
jootjes naar de bankjes aan de 
oude toren, daar vinden we el

kaar en de Vujoos van andere 
regionen terug. We ver t rekken 
echter om 15 u. 30 uit Diksmui
de naar Gent. Er zijn nog enke
le plaatsjes vrij, misschien : de 
prijs is 90 fr. voor volwassenen 
en 60 fr. voor kinderen bene
den de 14 jaar. Vujo richt de 
reis in samen met de Jef Goos-
senaertskring van St. Amands
berg. De inschrijver die bij 
vergetelheid geen brief ont
ving, gelieve dit bericht als de
finitief te beschouwen. 

Vujo deed mee aan de arr. 
kolportage te Deinze en ver
kocht er 70 ex. In Gent vei--
spreidden we nog 20 ex. Eén 
van ons deed mee aan een blitz-
kolportage te Zwijnaarde (14 
ex. van de hand) . 
WIJ VROUWEN 

We kwamen op zaterdag 24 
juni weer samen en besloten, 
na een paar bezinningsverga-
deringen, een werkkalender sa
men te stellen. 

16 september : vergadering, 
met als tema : « de achtergron
den van de Vlaamse beweging». 

7 oktober : gesprekstema : 
«Vlamingen in Frans-Vlaande-
ren ». 

18 november : « de struktu-
ren en werking van de Volks
unie » (door een werkgroep uit 
ons midden) . 

2 december : werkvergade
ring, ter voorbereiding van het 
Sinterklaasfeest. 

HEUSDEN 
IJZERBEDEVAART 
VERTREKUREN BUS 

Heusden, Tramstat ie : 7 u. 
45 ; Heusden, Dorpsplein : 7 u. 
50 ; Melle, De Leeuw (Brussel
se stwg) : 7 u. 55 ; Gentbrugge, 
Arsenaal (lichtsignalen) : 8 u.; 
Ledeberg, Kerkplein ((Gemeen
tehuis) : 8 u. 05. 

Na de bedevaart, uitstap naar 
het Boudewijnpark te St. Mi-
chiels-Brugge. Vermoedelijke 
thuiskomst : rond 20 u. 
KOLPORTAGE 

Maandag, 10 juli, heeft er te 
Heusden een grote gemeentelij
ke kolportage plaats met het 
speciale « Wij »-nummer in 
kleurendruk. Wij hopen en re
kenen op medewerkers, ook van 
buiten Heusden. Verzamelen te 
19 u. 30 in café Palieter, Zand-
akkerlaan IB, Heusden, 

MERELBEKE 
11 JULI-VIERING 

Onder het motto « Voor een 
leefbaar Vlaanderen » herdenkt 
Merelbeke op zondag 9 juli de 
Slag der Guldensporen. Onder 
de auspieciën van de Merel-
beekse kul tuurraad en in sa
menwerking met alle gemeen
telijke organisaties gaat deze 
dag door in het Gemeentelijk 
Instituut, Potaardeberg 59. Be
gin te 14 u. 30. Animatie met 
« 't Kliekske ». 

MELSELE 
KOLPORTAGE 

Hier werden in een vlot tem
po 200 nummers verkocht op 
25 juni. Burgemeester Van Vos-
sel was de kampioen-verkoper. 

RUFELMONDE 
KOLPORTAGE 

Op 24 juni werden 250 num
mers verkocht op een totaal 
van "750 gezinnen. Prov. raads
lid F. Claes 71, J. Baetens 55, 
F. Verstraeten 55, de gemeen
teraadsleden H. Koppen en F. 
De Laet respectievelijk 44 en 
25 nummers. 

RONSE 
GUI^DENSPORENFEEST 

Op zaterdag 8 juli om 20 n. 
in de zaal van de « Kristen 
Volksbond » met Jan Beyst, 
kleinkunst ; Walter Capiau, 
kolder (Magesien) ; het koor 
o.l.v. Willy Saemont en met u 
allemaal. 

STEENDORP 
KOLPORTAGE 

Op 25 juni werd door een 
ploeg van 12 man gekolpor-
teerd. Resultaat : 131 nummers 
in deze moeilijke gemeente. 
Koplopers waren hier F. Claes 

20, Staf Ghijs 20 en F. Van 
Raemdonck 19. 

STEKENE 
KOLPORTAGE 

Door de ploeg van St. Ni
klaas werden 130 nummers ver-
kocht op 25 juni. Volksvert. 
N. Maes hield « hagepreken ». 
Topverkopers waren prov. 
raadslid Leo Van Hoeylandt, 
mevr. Frieda Meersman en 
Aimé Wauman met ieder 20 
nummers . 

ST. NIKLAAS (Arr.) 
VVM 

Donderdag 22 juni werd op 
een druk bijgewoonde vergade
ring van gemeente- en provin
ciemandatarissen uit talrijke 
gemeenten van het Waasland, 
unaniem overgegaan tot de op
richting van een arr. sektie van 
de Vereniging van Vlaamse 
Mandatarissen (VVM), waar
van het voorlopig bestuur be
staat uit : Antoine Denert , Ba
zel ; Freddy Merckx, Stekene ; 
Dioni Onghena, Beveren ; J an 
Verniers en Raf Alderweireldt, 
allen gemeenteraadsleden en 
Etienne Audenaert , Vrasene, 
gemeenteraadslid en prov. 
raadslid. Op dezelfde bijeen
komst zegde de W M haar 
steun toe aan de doelstellingen 
van de VVB-betoging op 15 ok
tober te Vilvoorde. Meer in het 
bijzonder vraagt de W M aan
dacht voor de invoering van 
de subnationaliteit ; begren
zing van Bi'ussel binnen de 19 
gemeenten ook bij de ekono-
mische gewestvorming ; decen
tralisatie van de overheidsdien
sten naar Vlaanderen ; inrich
ting van een afzonderlijk kies
arrondissement Halle-Vilvoor-
de en afschaffing van de taai-
faciliteiten in de zes Brusselse 
randgemeenten. 

TEMSE 
NIEUW BESTUUR 

In 'Temse is het hernieuwd 
afdelingsbestur samengesteld 
als volgt : voorz. : dr. L. 
Broeckx, Akkerstr . ; onder-
voorz. : Jef de Pauw, Koning 
Leopoldlaan 18 ; sekr. : Alex 
Suanet, Koning Boudewijnlaan 
64 ; penningm. : Guido Van 
Roy, Kloosterwijk ; prop. : 
Werner De Wilde, Beekstr. 15 
en Eddy Buytaert, Amelberga-
laan 26 ; org. : Benny Gillis, 
Leie 63 en Roger Van Goethem 
Scheldestr. 94 ; publ. rel. : 
mevr. Mady Van Roy-Deblieck, 
Kloosterwijk ; Afg. arr. raad : 
Jef De Pauw en Roger Van 
Goethem. 

WETTEREN 
KOLPORTAGE 

De afdeling Wetteren kolpor-
teerde met mikrowagen en ver
kocht 195 ex. (we hadden er 
niet meer) in twee uur tijds, 
op de wijken Overschelde en 
Wetteren-ten-Ede. In volgende 
tochten komen de (nog talrijke) 
andere wijken van Wetteren 
aan de beurt . 

west-vlaanderen 

WIJZIGINGEN 
SOC. DIENSTBETOON 
VOLKSVERT. 
L. VAN STEENKISTE 

Waregem : 1 juli van 17 tot 
19 u., lokaal « De Arend ». 

Vichte : 1 juli van 16tot 17 u., 
bij Vaelkens. 

Lendelede : 3 juli van 12 tot 
13 u., lokaal «De Handboog». 

Bissegem : 7 juli van 20 tot 
21 u., lokaal « Leopold ». 

Voor het invullen van belas
tingsaangiften nog steeds bij 
Walter Van de Vijvere, tele-
foon 14001. 

BRUGGE (Arr.) 
DIKSMUIDE 
GULDENSPORENVIERING 

In het Vlaattis Huis te Diks
muide. Toespraken zullen ge
houden worden door sen. 'Ge
rard Siegers, gemeenteraadslid 
Joost Tryhou. Het kabaret « 7e 
Knoopsgat » zorgt voor ont
spanning, en Annemie Vlae-
minck met Toon Majeur voor 
deklamatie. Datum vrijhouden. 

DE HAAN 
VOLKSBAL 

Ter gelegenheid van het Gul-
densporenfeest richt de 
« Vlaamse Ontspanningsklub » 
op 8 juli een groots dansfeest 
in, opgeluisterd met « The 
Nyko's » diskobar. Toegang 20 
fr. Begin om 20 u. 30. 
ZIEKENFONDS 

Ook in Klemskerke en Vlis-
segem (De Haan) bestaat er 
thans een neutraal Vlaams zie
kenfonds « De West ». Voor al

le Inlichtingen zich wenden bIJ 
Noël Mahieu, Vosseslag 31 te 
Klemskerke. 

GULLEGEM 
KUNSTAVOND 

Op 10 juli richt de afdeling 
Gullegem een kleinkunstavond 
in met Willem Vermandere om 
20 u. in zaal Hondschote. 

lEPER ~ ~ 
VLAAMSE VROUWEN lEPER 

Zondag 9 juli richt de W I 'n 
fietsenrally in. Afstand onge
veer 15 km. Vertrek vanaf 13 u. 
30 aan het Jeugdstadium. In-
KOLPORTAGE 

9 juli : Zonnebeke, Passen-
dale. 

16 juli : Zillebeke, Hollebeke, 
Zandvoorde. 

23 juli : Geluwe, Geluveld, 
Beselare. 

30 juli : Mesen, Wijtschate, 
Voormezele. 

KORTRIJK (Arr.) 
DIENSTBETOON 

Weet u dat het Provinciaal 
Bestuur van West-Vlaanderen 
u specifiek kan helpen met : 
toelagen voor het aanbrengen 
en verfraaien van uithangbor
den en opschriften ; provinciale 
studiebeurzen aan sommige 
leerlingen uit het secondair on
derwijs, wees van vader of van 
moeder ; toeslag aan werkonbe
kwame grensarbeiders ; tussen
komst in de vervoerkosten van 
bepaalde zwaar gehandicapte 
kinderen ; tussenkomst in de 
kosten van aansluiting en 
plaatsing en in de huurpri js 
van een telefoontoestel bij bed
legerige zwaar gehandikapten 
of langdurige zieken. Ook aan 
alleenwonende ouderlingen bo
ven de 80 jaar ; toelagen aan de 
niet-uitwerkende moeder ; toe
lagen voor aansluiting op het 
openbaar waterdistr ibutienet ; 
toekenning van provinciale pre
mies voor het bouwen en ko-
premies voor de bestrijding 
pen van goedkope woningen ; 
van ongezonde woningen. 
DIENSTBETOON 
PROV. RAADSLID 
R.A. VANDEWATTIJNE 

ledere woensdag vanaf 18 u. 
tot 22 u.. Koning Leopold Hl-
laan 35a, Kortrijk, tel. 115.94. 

ledere zaterdag van 11 u. 30 
tot 12 u. 30 in lokaal « 1302 », 
tel. 116.00. 

ledere 3de zaterdag van de 
maand : Anzegem : Café Den 
Yzer, Stationsstr. 11, tel.687.73, 
van 14 tot 14 u. 45 ; Kerkhove : 
café Century, kruispunt aan de 
kerk, tel. 055/383.81, van 14 u. 
45 tot 15 u. 15 ; Tiegem : café 
't Park, Plaats 3, tel. 68265, van 
15 u. 15 tot 16 u. ; Deerlijk : ca
fé De Keizer, Harelbekestr., tel. 
715.40, van 16 tot 17 u. 

ledere laatste zondag van de 
maand : Ingooigem : Streuvels-
zaal, St. Antoniusstr., van 10 u. 
45 tot 12 u. 
BEVLAGGINGSAKTIE 

In ons lokaal « 1302 », Burg. 
Reynaertstr . 9 zijn leeuwevlag-
gen te bekomen. Er is een aan
tal vlaggen voorradig. Andere 
kunnen mits tijdig te bestellen 
nog bekomen worden . 

KORTRIJK 
IJZERBEDEVAART 

Morgen gaat de VU-afdeling 
Kortrijk met de bus naar de 
IJzerbedevaart. Vertrek om 8 
u. 30 aan « 1302 », B. Reynaert
str., Kortrijk. Inschrijven in 
lokaal « 1302 ». 
11 JULI-VIERING 

Dinsdag 11 juli om 20 u. in 
zaal « 1302 ». Sprekers : mevr. 
Nelly Maes en dhr Bob Maes. 
Gezellig samenzijn en dans. 
Iedereen zeer hartelijk welkom 
Vrienden, kennissen en simpa-
tisanten worden eveneens ver
wacht op deze uitzonderlijke 
Vlaamse feestavond. 

LEFFINGE 
HERINNERING AAN 
E. LOOTENS 

Onze sekr. Gilbert Devriendt 
heeft op zich genomen een ge
denkboek Etienne Lootens sa
men te stellen, dat verschijnen 
zal tegen 11 maart 1973, datum 
van zijn overlijden. Langs de
ze weg om wordt verzocht dat 
allen die dokumentatie houden 
hebben dit in bruikleen zouden 
afstaan : brieven, teksten, fei
ten, voorvallen, foto's enz. Be
zorging : G. Devriendt, Oos-
tendsestwg 28, 8432 Leffinge. 

NIEUWPOORT 
AFSCHEID VOORZITTER 

Tot onze grote spijt gaat on
ze voorzitter, en langjarige 
strijder, Emmanuel Vanden-
bussche, tevens lid van de COO, 
onze stad verlaten met bestem
ming Westende, Tuinwijkstr. 
48. Langs deze weg om danken 

wij hem van harte voor het ve
le dat hij voor onze partij ge
daan heeft en heten hem en 
Hilda in Nieuwpoort steeds 
welkom. 

VEURNE 
GULDENSPORENVIERING 

Zondag 9 juli : Autozoektocht 
1302 doorheen Veurne. 

Inschrijving en vertrek van
af 12 u. 30 tot 14 u. op de Ap-
pelmarkt, café-restaurant «Oud 
Veurne». Max. 2 deelnemers 
per wagen. 150 fr. voor de autou 
geleider, of 135 fr. leden V A R 
100 fr. voor de 2de inzittende. 
Terug op de Grote Markt, café-
restaurant « 't Belfort ». 20.000 
fr. Prijzen. Uitslag en prijsuit
reiking te 21 u. in café-restau
rant « De Beurs », Grote Markt." 
Het is geen snelheids- of regel- ' 
matigheidsrit (max. 45 km) , 
wel een aangename uitstap 
doorheen Groot-Veurne. 

ZANDVOORDE ~ 
EIGEN AFDELING 

Sedert 20 juni vliegen wij op 
eigen vleugels : op die dag 
werd, ten huize van dr. Van 
Rintel, een eigen afdeling voor 
onze stadswijk opgericht. In 
aanwezigheid van het arr. be
stuur, en de voorz. en sekr. vaa 
Oostende, alsmede van de man
datarissen Van de Weghe, Van-
steenkiste, Vandemeulebrou-
cke en Nagels werd volgend be
stuur gekozen : voorz. : Wilfr. 
Christiaens ; sekr. : Emiel Cor-
dy ; penningm. : mevr. Vyvey ; 
prop. : J. Meyers ; org. : Edw. 
Vallaeys. In de arr. raad : Val . 
laeys. Later zal nog een verte
genwoordiger van de Vujo toe
gevoegd worden. 
WIJKRAAD 

Daar Jan Ballière eerstdaags 
te Oudenburg gaat wonen, en 
A. Van Rintel al voldoende 
werk heeft in de KOO, stelde 
de gemeenteraad van Oostende 
op 23 juni, twee nieuwe plaats
vervangers aan : mevr. Vyvey 
en mevr. Meyers. 

OOSTENDE-VEURNE-
DIKSMUIDE (Arr.) 
ARR. RAAD 

Zoals bekend gaan in de 
herfst de afdelingsverkiezingen 
door. De huidige arr. raad zal 
dan ook voor de laatste maal 
vergaderen op zondag 10 sep
tember. Wij delen deze datum 
van nu af aan reeds mede om
dat wij dan een gastspreker 
zullen hebben in de persoon 
van volksvert. Willy Kuijpers 
uit Herent (Leuven). 
KOLPORTAGE 

Wij gaan verder met de kol
portage van het nationale pam
flet en deze keer komt Veurne 
aan de beurt, en wel op zon
dag^ 16 juli a.s. Vergaderen aan 
café « De Beurs », om 9 u. te 
Veurne. 

OOSTENDE 
GEBOORTE 

Bij Wilfried Declercq en De-
nise Dingemans werd op 17 ju
ni een dochtertje gedoren met 
naam Karen. Wij wensen ou
ders en Kurt van harte profi
ciat en delen in de vreugde. 
WIJKRAAD MARIAKERKE 

Aangezien H. Terryn ons ver
laten heeft voor Gentbrugge, 
stelde de gemeenteraad op 23 
juni onze VU-vertegenwoordi-
ging opnieuw samen. Effektie-
ven zijn Georges Depoorter en 
Jozef Vanhees, plaatsvervan
gers Bert Vergote en Dries De-
moen. Nieuw hierbij is Dries 
Demoen. 

STENE 
AFSCHEID 

Wij verloren drie leden, ge
lukkig niet door ontslag of 
overlijden doch door verhui
zing. A. Hoedt woont in Oosten. 
de-Stad, Freddie Lowyck in 
Bredene en Henri Terryn in 
Gentbrugge. Vooral deze laat
ste, die meteen ons arr. ver
laat, danken wij bijzonder voor 
zijn kostbare hulp in talrijke 
gevallen, en meestal omdat hij 
ons vertegenwoordigde in de 
stedelijke wijkraad. 

SINT KRUIS 
KOLPORTAGE 

Op de laatste bestuursverga
dering werd beslist nog 100 ex. 
aan te vragen. Daarmee zou 
dan gekolporteerd worden in 
september. 
11 JULI-VIERING 

Kaarten van het feest dat 
door gaat op 8 juli zijn te ver-
ktiigen bij de gastkoppels. Het 
ganse feest is gebouwd rond 
de kunstgroep Incar. 

TIELT 
KOLPORTAGE 

Op 13 juli van 19 tot 21 u. te 
Pit tem. 
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COMMISSI ! V A N OPENBARE ONDERSTAND 
BORSBEEK 

Betrekking vaa maatschappelijk assistent(e) part-time 
is te begeven. Voor inlichtingen en voorwaarden zich 
wenden tot de voorzitter van de COO. Lucien Hendrickx-
lei 20, 2210 Borsbeek. 
Kandidaturen moeten aldaar met ter post aangetekend 
schrijven ten laatste op 15 juli toekomen. 

ONS KRUISWOORDRAADSEL 

Koekerf-jes 
Dringend gevraagd voor on-
Biiddelhjke m diensttreding 
pisser of monteerder voor be-
ètiif van sanitaire, verwar-
mmgs- en stoommstallaties met 
werk m de omgeving van Brus
sel Kontakt Rom De Craen, 
Molenstraat 78 2921 Nieuwen
rode Tel 015/712 40 R 104 

HOTEL - RESTAURANT DE 
TALVAAR Steenweg op Ou
denaarde 45, 9499 Voorde bij 
Nmove Tel 054 50 410 Vraagt 
dringend bekwame HULP -
Ö K - - R 1 0 5 

longe man, 20 jaar, zoekt va-
kantiejob voor de maand ]uli, 
als bediende-dactylo Volledige 
kennis van Nederlands, Frans 
en Engels Schrijven naar Soc 
Dienstbetoon, Jan De Berlan-
geer. De Smet de Naeyerlaan 
158, 1090 Brussel 
Tel 02/28 34 80 — 103 

Scheikundige laborante, wo
nend in Limburg, 20 jaar, zoekt 
aangepast werk, eventueel kan
toorwerk, bezit de nodige di
ploma's en eknnis van verschil
lende talen (Nederlands-Frans-
Duits) Zich wenden volksv- E 
Raskin, Ursulastraat 1, Eigen-
bilzen, tel 011/194 54 — R 95 

Gevraagd omgeving Bilzen-
Lanaken, part-time bediende, 
kunnende typen en brieven op
stellen, goede bezoldiging, liefst 
's namiddags Zich wenden bu-
reel blad — R 93 

Jonge man zoekt : 
Voor avondwerk en week-ends 
schrijfwerk en tijpwerk Zich 
wenden volksverteg. R Mat-
teyssens, Liersestwg, 326, 2510 
Mortsel R 96 
Bekwame agressieve vertegen
woordiger voor sektor bouw, 
bouwspecialiteiten, plastic, hout 
e.d. Schrijven voor kontaktna-
me onder ref HEA bureel blad 

R 97 
Tweetal, sekretaresse steno-

dactylo, mm sec. onderw gevr 
voor Brussel. Tel. Avandero • 
(02) 18 66 54 R 102 

Gediplomeerde Hogere Han
delsschool met kennis van En
gels - Frans - Duits, bezit even
eens diploma steno-dact, 21 
jaar, vervult momenteel leger
dienst, zoekt aangepast werk 
vanaf 1 november e k Zich 
wenden . volksvertegenwoordi
ger E. Raskin, Ursulastraat 1 te 
Eigenbilzen Tel 011/19454 

— R106 

Jonge Vlaamse Tijl, aan zijn 
lot overgelaten m Fr. gemeente 
zoekt eenv. werkmeisje, 28-30 j 
Schrijven redaktie — R 112 

Wie kan 10 personen + gepak 
op 1-8 van Hoboken/Antw 
naar Koudekerke/NL voeien 
(VW-busje) en daar op 31-8 te-
lug komen afhalen Pn j s aan 
bui blad — R 107 

Kunnen kind r 12 jr mee naar 
zee nemen in augustus Schr 
aan bui blad — R 108 

Gemeubelde kamer of app te 
huur gevraagd Antwerpen of 
omgeving Schr bur blad 

— R 109 

Winkelhuis te koop gevraagd te 
Antwerpen of omgeving Pn j s 
=n ligging aan bur bl — R 110 

Bekwaam Al fotograaf met er
varing m de bedrijfsfotografie 
zoekt vaste betrekking Kon-
takt via sen M Van Haegendo-
ren, G Gezellelaan 63. 3030 He-
verlee, tel 016/24545 — R 115 

Vlaamse instelling te Brussel 
zoekt longe bekwame steno-
dactylo Kontakt via sen Van 
Haegendoren Schriftelijk met 
curriculum vitae G Gezelle
laan 63, 3030 Heveilee — R 114 

Ex-secretaresse perfect twee
talig -I- Engels zoekt thuis
werk wegens sociale redenen 
Tel 055/42483 — R 111 

G e v r a a g d schoonmaker, 
maks 35 j , vooi bedr in Leu
ven Kontakt via volksv W. 
Kuijpers — R 113 
Regentes plastische kunsten, 
24 jaar, zoekt betrekking in 
publiciteit of onderwijs Gent -
Eeklo - Brugge Kontakt via 
gemeenteraadslid Fons Van 
Holdeibeke. Stationsstraat 6 -
9050 - Waarschoot - Tel • 
09 773378 — R 116 

AANBEVOLEN 
HUIZEN 

HANDELAARS l 

BALLONS MET UW NAAM 
SUCCESRECLAME 

Tijdelijk gratis opblaastoestel 

PRIJS STALEN •? 

V.D. BROECK 
Polderstraat 30 HAMME 

Tel. 052/479.24 
Ideaal bij braderij, handelsbeurs, 

winkelopening 

PUBLI-SKY 
lUchtreklame 

7 v l i e g t u i g e n in d ienst 
l u c t i t h a v e n 1200 DEURNE 

AUTOBANDEN 
A 
R 
P 
A 

Tel. 0 5 3 / 2 2 0 6 3 

m o n t a g e s , hers te l l ingen 
w i e l u i t l i j n i n g m. ga ran t i e 

w i e l b a l a n s m garan t i e 

W. De Ketelbutter 
O s b r o e k s t r a a l - 4 7 
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ossing nr 22 
1 2 3 4 5 6 7 8 ^ 10 11 12 1.1 14 15 15 17 18 19 20 

ONZE SCHOOL P 

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

Lange Ridderstraat 36 - 2 8 0 0 M E C H E L E N 
B o n d g e n o t e n l a a n 84 - 3 0 0 0 LEUVEN 
Priester D a e n s p l e i n 2 - 9 3 0 0 AALST 
G u l d e n V l i es l aan 26 - 8 0 0 0 BRUGGE 
Thonissenlaan 23 - 3 5 0 0 HASSELT 
Sint Jorisstraat 33 - 8 5 0 0 KORTRIJK 
Beg i jnenvest 99 - A N T W E R P E N 

Dries BOGAERT 
Algemeen Direkteur van de 

• • I k jk. 

Tel 
Tel. 
Tel. 
Tel. 
Tel. 

Tel. 

((115)173.68 
(016)224.85 
(053)284.55 
(050)372 75 
(011)237.12 
(056)159.18 

(03)33.60.58 

NOORDKAAP EN NOORSE FJORDEN 

(15 dagen) 

VERTREKDATA : 8 en 22 ju l i 
Me t de « tss Regina Magna » van Amsterdam naar Molde, 
Svartisengletsjer, Narvik, Skarsvag (Noordkaap), Tromsö. 
Trondheim, Ceirangerfjord (Geiranger), Sognefjord (V ik , Cud-
vangen. Balestrand), Bergen en Ti lbury terug naar Amsterdam. 
REISSOM : vanaf 18.285 fr. in tweepersoonshut 
VEREIST D O K U M E N T : geldige internationale reispas. 

2000 ANTWERPEN - ST-JACOBSMARKT 45-47 — TEL. (03)31.09.95 
9300 Aalst, Kerkstraat 12 - Tel. (053)717.27 — 8000 Brugge, Wollestraaf 28 - Tel. (050)364.43 — 1000 Brussel, Em. Jacqmainlaan 126 -
Tel. (02)18.55.55 - 17.83 61 — 3600 Genk, Stationsstraat 51 - Tel. (011)563.10 — 9000 Gent, Kalandenberg 7 - Tel. (09)23.60.21 — 
3500 Hasselt, Demerstraat 60-62 - Tel. (011)235.70 — 8500 Kortrijk, St-Jorisstraat 33 - Tel. (056)235.15 — 3000 Leuven, Bondgenotenlaan 102, 
Tel. (016)267.20 — 2800 Mechelen, O.L. Vrouwsfraat 34 - Tel. (015)420 09 — 8400 Oostende, Kerkstraat 14 - Tal. (059)783.61 — 8800 Roe-
selare, St-Michielsstraaf 7 - Tel. (051)223.63 — 2700 St-Niklaas, Stationsstraat 18 - Tel. (03)76 38 95 — 2300 Turnhout, Herentalsestraat 3 -
Tel. (014)428.40 — 1800 Vilvoorde, Heldenplein 22 - Tel. (02)51.17.15 

opgave nr 23 %i 
horixont'aai : 
1) Europese hoofdstad - Tuin - M i d d e l 
eeuwse butgemeestar — 2) Ingenieur -
Metaal Onder andere Ex stier -
V lak temaat — i) Koningsgek I t o -
liaanse rivier Lied utt de Bijbel -
Stoomschip — 4) Twee kl inkers Unb-
versiteit Omgekeerde vader - L a n d -
bouwwerktu ig — 5) Zoet igheid N o o r d -
amerikoanse staat — 6) Pas Premiar 
von Japan Rechts ant i revolut ionoir -
Anagram van TOR — 7) Naamloze 
vennootschap - Duits industriegebied 
— Stripverhaalheid Noordomenkaans» 
stoot — 8) Groot hoffeest - Hooi -
Fries water Element — 9) Fran» 
expo Iprodukt Verenigde Naties 
Gpwncht Muzieknoot — 10) Dienst
weigeraar voor Vlaanderen Echtgenoot, 
— 11) Vogel - Zo moet je Boudewiin 
aanspreken Spil — 12) Griekse letter 

Ingenieur Regeringsregiment — 13) 
Plaag Geheel automat isch — ^'^ 
Dood door e lektr ic i te i t - Middeleeuw*» 
wapen — 15) Liefste Beatri js - Roland» 
heeft er een Open plaats in het b o i 

Noord Dui ts land — 16) Twee mede
kl inkers - Boom - Rente Sportkrinflfc 
— 17) In baar geld - Regiment 
Meisjesnaam — 18) Uitroep - Twe» 
medeklinkers - In ' t Frans verkozene 

Bloem — 19) IS, maar in het Duits -
Anagram van LIJN - Afvoerbuis — 20^ 
Posterijen - Met aalbevattende del fs ter 

Anagram van DAK - Ex president van 
Egypte 

ver t ikaa l : 
1) Beruchte gevangenis in de USA •» 
Vaar tu ig — 2) Open plek in het bos « 
Ierse vri jheidsstri jder - V l i j t ig — 3^ 
Voorzetsel - Gemeente in de Zuiderkenr^ 
pen - Dubbele medekl inker — 4) C i l i r ^ 
dennhoud - Oostvloamse gemeente • 
Kloosteroverste - Toneelstuk van Sha» 
kespeare — 5) Hoofddeksel - Naom d i« 
verbonden is met het « Ballet van ds 
20e eeuw » - « Gezondheid I » in ha» 
Vlaams — 6) Anagram van HOL < 
Rechtbank — 7) Olympisch comité -
Welaan - Lichtz innigheid — 8) Deal 
van de mond - Planeet - Wi j zoudap 
het zo graag laten maar we kunnen h&t 
met — 9) Hoofdstad aan de Golf val» 
Oman - Mast - Vi j f jar ig bestaan —• 
10) Praalgraf - Knaagdier — 11) Dn» 
medeklinkers, waarvan twee dezelfde • 
I tal iaanse rivier - Ridderl i jk — 12) 
Nonkel - Deel van het l ichaam - H e o 
togram - Onmiddel l i jk — 13) Muz iekr 
noot Amerikoanse tax i - Presiderrf 

van Joegoslavië - Vorm van « Eten » -
Ten laatste — 14) Gemeente nabij 
Aarschot - Z iek te die door « Boeme-
rong » in de ak tua l i te i t kwam — 15) 
Woud - Cijfers die een telefoonzone 
aanduiden - Anagram van « SLANG ^ 
— 16) Aanstaande - Droogoven - Hij 
— Bepaald metaal - Soort slang — 17) 
Land in Zuid Amer ika - Eminentie • 
Onvolwassene - Niet vast — 18) Be
vestiging - Voorzetsel - Dubbele klmkar 

Sint-Guido - Stenen berg — 19) B i j . 
belse stad - Frans voegwoord - Kaar ten -
boak - A fs tand , overdracht — 20) 
Teken van de dierenriem - De heer • 
Vertrek 

Gevraagd vrije vertegen
woordigers voor de verkoop 
van aanbouwkeukens in de 
sektoren Klein Brabant , Me
chelen, Lier, Rupelstreek. 
Tel, : 03/78.33.97. R 168 

OFFSET - STENaLWERK - FOTOKOPIJ ' 
I N K A 

TXimhoutsebaan 409 - Borgerfiout 
TGL. 03.3B.70.00 

m m Vlamingen, 

| W W | "'^^^ GRATIS ADVIES 
l i ^ voor uw hypotheek-
^ • ^ leningen ( I e en 2e r.) 

en uw bouwgrondkredieten 

aan de 

HYPOTHEEKMAATSCHAPPIJ 

U N I T A S n.v. 
n e e m k o n t a k t m e t o n s I 

Kortrijkse Steenweg 304 
9000 GENT - Tel. 09/22.88.33 

van 9 tot 18 u. ('s zaf. geslof.) 
Agenten en makelaars 

H O U T W O R M ? 
Behandeling van dakwerken tegen alle hout-
h tektea TWINTKl JAAR WAARBORQ. 
Dok. op aanvraag. Giatts bestak In gans ttet 
land. P.V.BA INDUSTRADE Vanderaljpenstr. 
12, Wemmei (BL) - Tel. 02/79 20i)0. 

K e r n r t d i ' *'r-
T. van Ovprstraeten (elnd-
red.) , P. Marfan» (hoofdrod.), 
R. Corty (red. sekr.), M, van 
LIadekerke. 
Redaktie en publiciteit i 

Sylvaln Duputslaan 110 
1070 Brussel 
Tol. 02/23.11.98 

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

Alle klachten voor niet ont
vangen van blad op dit adr«s. 

Jaarabonnement 350 fr. 
Halfjaarlijks 195f r . 
Driemaandelijks 105 fr. 
Steunabonnem. (min.) 500 fr. 
Losse nummers 10 fr. 
Alle stortingen voor het blad 
op prk. 1711.39 van « WIJ . , 
Voldersstr. 7 1 , 1000 Brussel. 

Verantw. uitgever Mr P. Van
der Eist, Belzegemstraat 20 

Brussel 1120 



Raadpleeg een aannemer 

W a t ook uw probleem weze, raadpleeg eerst en vooral 

een aannemer. Iemand met ervaring, die U precies kan ver

tel len wat U wel en niet mag doen. 

W i j bieden sinds jaren onze kITenten GRATIS een al

gemene voor l icht ing en zelfs een grondige voorstudie. Zo 

weet U meteen, met zekerheid en op voorhand, wat het al

lemaal kost en U bespaart z'ichzelf misrekeningen en onaan

gename verrassingen. Al leen een goede aannemer heeft vol

doende ervaring om van meet af aan de kostpri jzen te druk

ken zonder de kwal i te i t te schaden. 

Het hele geheim van ons sukses berust op deze van 

meet af aan eerl i jke en deskundige voorl icht ing. Vermi jd 

tussenpersonen en voorkom onaangename verrassingen Kom 

even k i jken en vergeli jk of bel even op zodat w i j U haarf i jn 

kunnen verklaren wat er allemaal bij komt k i jken. Reeds bij 

de keuze van uw bouwgrond en bij uw f inanciering kan U 

veel geld sparen. Volg de beproefde methode en raadpleeg 

ons t i jd ig, dat w i l zeggen op voorhand : 

600 arbeiders... 1001 mogelijkheden 

ALGEMEEN BOUWBEDRIJF KUNNEN N.V, 

te 

ANTWERPEN 

CENT 

GENK 

LEUVEN 

Meir 18 

Onderbergen 43 

Winferslagsfraa» 22 

Brusselsesfraat 33 

(03)31.78.20 

(09)25.19.23 

(011)544.42 

(016)337.35 

N A A M : 

ADRES : 

B O N 

beschik over een bouwgrond Gemeente : 
breedte : 

en wens de voordelen te kennen die U mij kan bieden 
beschik met over een bouwgrond en verzoek U mij een 
aanbieding te doen voor 't bouwen van r i jwonmg, villa 
bouw of halt open bebouwing m volgende gemeenten 

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

Handtekening 



olimplsche weetjes (1) 
Het wordt tijd, vrienden, dat wij nog wat gaan doen aan onze kui
tuur. En wie in deze zalige tijd zegt « Kuituur », denkt sport in 
thet algemeen en olimpische spelen in het bijzonder. Ten behoeve 
'van die kuituur dus, en van de honderden jonge lezers die na de 
•vakantie direkt zullen moeten beginnen met een spreekbeurt 
«ver hèt evenement, enkele weetjes over de olimpische spelen, 
met zorg gekozen om gemakkelijk te onthouden en toch indruk 
te maken. 

• 
De olimpische spelen zagen het levenslicht, niet in de Sovjetunie, 
zoals men weldra zal ontdekken, maar in Griekenland, meer be
paald in de stad Olympia . 

De eerste spelen waarvan men dokumenten heeft teruggevonden, 
de naam van de overwinnaar namelijk, waren die van 776 voor 
Kristus. De Chiro-proost die zijn jongens vertelde dat zij de spe
len óók aan de pastoors te danken hebben, vergiste zich. Wat 
overigens menselijk is. 

Die eerste overwinnaar Koroibos was, naar het schijnt, kok van 
beroep. Men veronderstelt echter : van een enigszins schraler 
type dan John Bultinck. 

Éen eeuwig twistpunt eventjes voorgoed uit de weg ruimen : de 
lengte van de piste was aanvankelijk 192 meter. 

In Griekenland werden verschillende spelen van hetzelfde type 
gehouden. Naast de olimpische in Olympia waren er bij voorbeeld 
de Pytische in Delphi en de Istmische in Korinthe. 

• 
Gehuwde vrouwen mochten, op straf van dood, de antieke spelen 
niet bijwonen. Sommigen hebben gemeend : uit puriteinse over
wegingen (de deelnemers waren helemaal naakt). Menmg die 
weinig steekhoudend is vermits de kinderen en de ongehuwde 
juffers wèl mochten komen supporteren. Willen wi] het voorlo
pig houden bij : estetische overwegingen ? 

• 
Voor één dame werd een uitzondering gemaakt : de priesteres van 
Demeter Chamyne moest al die blote venten in het oog houden 
vanop haar marmeren zetel. En zij was gehuwd. Er is niets nieuws 
onder de zon. 

• 
En één andere dame o\ertrad het verbod, namelijk de dochter 
van de bokser Diagoros. Zij kwam supporteren voor haar zoon, 
maar verkleed als man. Toen haar zoon won, sprong zij over de 
omheining, en scheurde daarbij haar kleren. Toen bleek het be
drog, maar... zij werd begenadigd. 

• 
In 720 gebeurde een drama. De loper Orsippos verloor tijdens de 
wedstrijd zijn lendendoek. Hij stoorde er zich niet aan, en bevrijd 
van dat lastig tuig won hij de wedstrijd. Vanaf de volgende keer 
traden alle atleten naakt aan. 

• 
Tijdens de spelen werden de doodvonissen niet uitgevoerd. De 
voltrekking van het doodvonnis van Sokrates werd bij voorbeeld 
om die reden uitgesteld. Met vijf dagen... 

• 
Soms ging het er nogal ruw aan toe. Arrhachion van Phigalia 
werd tijdens een worstel wedstrijd gewurgd, maar stervende kon 
hij nog de tenen breken van zijn tegenstander, die door de pijn 
verplicht werd zich over te geven. De dode Arrhachion werd tot 
overwinnaar uitgeroepen, en luidruchtig gevierd. 

• 
Milon was worstelkampioen van 540 vK tot512 — ook voor Kris
tus — hetzij gedurende 28 jaar. Hopelijk leest onze Gaston Roe-
lants dit niet, of hij blijft lopen. 

(Vervolgt) 

rechtzetting 
Verleden zaterdag werden 

V)ij opgebeld door de h. Slach-
muylders, voorzitter van de 
handbalkluh Sp. Aalst. Dit 
naar aanleiding van ons stukje 
I Normaal », die dag versche
nen, en handelend ov>ar de 
handhalbond. Wij schreven 
daarin dat 1° voorzitter Wuyts 
(Mechelen) gewipt werd als 
voorzitter van de bond, 2» een 
kommissie werd gevormd be
last met het onderzoek naar de 
mogelijkheden om de uitgeslo
ten Luikse klubs weer in de 
hond op te nemen en 3" het on
ze vre>es was dat de terugkeer 
van de Luikse klubs zou leiden 
tot een nieuwe Luikse over
heersing in de bond. 

De eerste twee zaken zijn fei
ten, de derde, zoals wij het uit
drukkelijk zeiden, slechts een 
persoonlijke mening. 

De h. Slachmuylders vond 
dit stukje « bij het haar ge
trokken » fen « getuigend van 
onwetendheid ». Vermits hij de 
eerste twee zaken zelf beves
tigde, en de derde slechts een 
mening was, moet dat « haar 
trekken » vooral betrekking 
nebben op de krasse bewoor
dingen die lüij gebruikten. Zo 
spraken wij bij voorbeeld niet 
van verzoeningspogingen of 
iets dergelijks, maar van «.knie
val», en dat blijkt helemaal 
miet de bedoeling te zijn in de 
bond. Wat onze vrees voor ver-

pnmeur 
Beroepsbezigheden hebben ons gedwongen gedurende <een vier

tal dagen huis en kroost vaarwel te zeggen. Dit vanaf verleden 
zaterdag. Een ontzettend pijnlijk gevolg daarvan was dat wi] in 
de onmogelijkheid verkeerden het evenement van het Belgisch 
kampioenschap voor beroepsv<elorijders te volgen. Daarom kun
nen wij er in dit nummer ook geen letter over schrijven. Moest 
het nu zijn — men weet tenslotte nooit — dat het kampioenschap 
zodanig belangrijk was, dan komen wij er volgende week wel 
even op terug. En ondertussen hebben de belangstellenden in de 
kranten w>el kunnen lezen hoe het vedetje-van-piket het klaar
speelde om zijn rivalen in de luren te leggen, en welke boven
menselijke prestatie het daarvoor heeft rnoeten leveren op de 
Bornemse kinderkoppen. Daarenboven zal onze hoofdredakteur 
wel zo goed zijn hiernaast of hierboven een fotootje Ve plaatsen 
van de illustere overwinnaar. Daarmee krijgt onze schare lezers 
- of onze schaarse lezers - dan alweer een primeur : een sport-
rubriek waarin met geen woord gerept wordt over het Belgische 
kampioenschap wielrennen. 

nieuwde Luikse suprematie be
treft, willen wij héél graag de 
h. Slachmuylders geloven waar 
hij zegt dat « de Vlaamse klubs 
zich niet zo maar naar de 
slachtbank zullen laten lei
den » (indruk die wij in ons 
stukje zouden g^ewekt hebben, 
al was dat niet onze bedoeling). 

Onze zegsman legde er ver
der de nadruk op dat het de 
Vlaamse klubs waren, die de 
h. Wuyts aan de dijk hadden 
gezet (wat wij óók meldden), 
vooral omwille van zijn auto
ritair optreden, dat er nog geen 
nieuwe voorzitter was gekozen 
— wij meenden van wèl, nl. de 
h. Wouters, <en dwaalden dus), 
dat de houding van verschil
lende Luikse klubs minder 
hard is dan men soms denkt, 
hoewel er ook enkele « Jiarde » 
zijn, dat de betrekkingen tus
sen Luikse en Vlaamse klubs 
absoluut hartelijk zijn te noe
men, dat Vlaamse mensen te 
Luik dikwijls worden ontvan
gen in onberispelijk Neder
lands, dat de voorzitter in ie
der geval perfekt tweetalig zal 
zijn, en dat hij persoonlijk ver
wacht dat het weer een Vla
ming wordt. 

Kijk, om het vlakaf te zeg
gen, wij zien niet in hoe dat 
veel zou verschillen van wat 
wij tot hiertoe schreven over 
de handbalbond, behalve dan, 
en dat geven wij grif toe, dat 
wij ons nogal kras uitdrukten. 

te duur 

Jaak Lecoq stelt zich in zijn 
krant « Les Sports », de vraag 
of de Belgische koper van 
voetbalspektakel, in de eerste 
plaats sportliefhebber is of 
supporter. Hij stelt deze vraag 
naar aanleiding van het kleine 
aantal kijkers voor de eind
ronde van de Europese voet
balkampioenschappen. 

Voor Hongarije - Rusland een 
duizendtal, voor België - Hon
garije iets van een 6.000, en 
voor de finale Duitsland - Rus-

Wij begrijpen best dat der
gelijke ietwat gekruid<e taal — 
dX is ze dan niet kwaad be
doeld — niet van aard is om 
de al zo moeilijke betrekkin
gen in de hond te vergemakke
lijken, en wij zullen in het ver
volg ons best doen om dat te 
vermijden. Wij willen het de 
mensen, zoals de h. Slach
muylders wellicht, die hun best 
doen om de scherven te lij
men, niet moeilijker maken 
dan het al is. 

Zoals de h. Slachmuylders 
ons de zaken heeft voorgesteld, 
en zoals ze dus beslist zijn, 
ziet het er naar uit dat er hard 
en degelijk gewerkt wordt om 
van de handbalbond weer een 
hechte federatie te maken, 
waar iedter naar behoren aan 
zijn trekken komt. 

Men moet echter ook hegrij
pen dat heel wat Vlaamse men
sen in het verleden viet lede 
ogen zagen hoe de Luïkenaars 
in de handbalbond een al te 
groot stuk van het laken naar 
zich toehaalden — dat zal toch 
niemand willen ontkennen — 
en dat zij nu vrezen dat een 
te grot>e toeschietelijkheid die 
situatie wéér in het leven zou 
roepen. 

De h. Slachmuylders verze
kerde ons dat dit niet het ge
val is. Wij aanvaarden dat op 
zijn woord, en wij zijn er blij 
om. Zoals wij blij zijn om zijn 
telefoontje. 

land iets van een 10.000 Bel
gen. Jaak komt echter — vol
gens ons zeer terecht — tot het 
besluit dat het kalf ergens an
ders gebonden is. Onze koop
kracht laat het gewoon niet 
toe, zegt hij, al de spektakels te 
gaan bijwonen die men ons zo 
gul prezenteert. En dan zeker 
niet aan de prijzen die men er
voor vraagt. Voor de eindronde 
van de Europa-beker bij voor
beeld van 200 tot 500 frank. 
Wie daar zou naartoe trekken, 
aldus de Jaak, met vrouw en 
kinderen, en wat verplaatsin
gen betalen, en een stukje eten, 
zou moeten rekenen op een 
slordige 2000 knotsen. Hoe dik
wijls per maand kan men zich 
dat veroorloven ? Met Jaak 
vragen wij : lagere prijzen. En 
zelf voegen wij eraan toe : en 
betere « marsjandies ». 

spijtig incident 

Heel de pers heeft — en zeer 
terecht — woorden Van afkeu
ring overgehad voor de Brus
selse politieman die na de 
voetbalwedstrijd Duitsland -
Rusland de TV-kineast Robbe-
rechts neersloeg en meteen zijn 
kamera vernielde. Zowat over
al wordt aangenomen dat dit 
gebeurde omdat W. Robbe-
rechts opnamen maakte van 
het brutale optreden van de 
opdringende supporters. 

In het TV-programma Echo 
werd de film getoond die W. 
Robberechts reeds gemaakt 
had vóór hij werd neergeknup-
peld. Dat stuk film schijnt in
derdaad het vermoeden naar de 
motivering van het optreden 
van de agent te bevestigen. Wij 
denken niet dat er veel men
sen zullen te vinden zijn die 
het optreden van de agent kun
nen goedkeuren. Tenslotte 
deed W. Robberechts daar zijn 
plicht net als de voetballers 
hun plicht deden, maar dan 
zonder klappen te krijgen. En 
het moet ons van het hart dat 
het de echo-ploeg zelf was die 
op de meest serene wijze mel
ding maakte van het incident. 

_ WIJ . 1-7-7Z 

Jef verdient zijn brood 
met het slachten van var
kens en het maken van pen
sen en zijn auto met het 
« soigneren » van de vele 
koereurs in d'e streek. 

« Wie niet te lui is, kan 
wat verdienen met de 
sport », 2egt hij, « En 't was 
wel dat uw koereurs voor 
hun eigen ook een automo
biel konden verdienen ». 

Maar dat zei nonkel Geor
ges. En het ene woord 
bracht het andere mee, en : 
« D'r lopen de dag van van
daag genoeg mannen rond 
met e>zn valies vol pillekens 
en fleskens, die zich dik la
ten betalen, dat wel, maar 
echte soigneurs, gelijk in de 
tijd dat ik koers reed, die 
zijn er niet meer ». 

Jef, geraakt in zijn he-
roepseer en in zijn negotie, 
zou wel eens willen weten 
welke verzorger nonk'el 
Georges dan had qehad in 
zijn tijd. een beetje voor de 
eerste oorlog. 

« Hawel, zei nonkel Geor
ges, de « smed » van over 
de beek, de grootvader van 
deze smid, dat weet toch al
leman, Die ging met mij 
mee naar alVe koersen, ook 
met de velo, tot in de Wa-
lenpays toe, met een grote 
pot massage en een grote 
bidon dinamiet op zijn rug 
gebonden. 

Voor de koers masseerde 
hij mij, ergens in de keuken 
of op de kelderkamer van 
een of ander staminee, zo 
goed dat de vloer, de mur^n, 
het plafond, de meubelen en 
de vensters en deuren mee 
gemasseerd waren. En ver
mits de « smed » die mas
sage maakte van de vuile 
olie uit zijn emidse. verstade 
vaneigens dat wij nergens 
twee keren moesfen kornen. 

En dan, zwart lijk duiuels 
alle twee, naar de meet. 

de 
soigneur 

Daar hleef de « smed » 
staan met zijn bidon dina
miet, en elke keer dat ik 
voorbijkwam reikte hij mij 
daarvan een klein husken 
aan. Marsjandies, man, dat 
zweer ik u. Zes flessen 
gueuze, waarin tw aalf 
eieren geklutst waren. En 
er ging niks van i^rloren, 
want al wat er over bleef, 
dronk de « smed » zélf uit. 
Na de koers niks zo slecht 
voor een koereur als gueuze 
met eieren, zei hij altijd. 

Als ik zo'n ezel niet ge
weest was, en als ik bij de 
« smed » gebleven was. dan 
had ik misschien nog de 
ronde van Frankrijk ge
wonnen ». 

Dat moest nonkel Georges 
toch ^ens uitleggen, waar
om hij zo'n perel van een 
soigneur laten vallen had. 

« Ah ja, gelijk altijd een 
geldkwestie, hé man. Ifc 
moest de gueuze allemaal 
zelf betalen, en iedere zon
dag zes flessen, dat was veel 
geld in die tijd. En de smed 
zoop er de helft van op. 
Toen ik daarop reklameerde 
2tei hij dat hij een deel van 
de geuze zou betalen, maar 
dat ik dan ook maar zijn 
massage moest betalen, en 
ik zei dat hij met zijn vuile 
olie naar de... kon lopen, en 
veertien dagen nadien stond 
nonkel Georges zonder soi
gneur, en nog eens veertien 
dagen later was hij koereur 
af. Spijtig, want wij hadden 
er alletwee wel bij ^varen 
als we verder hadden ge
daan ». 

« Hebt ge dan met die 
soignatie van de smid zo
veel koersen gewonnen, 
Georges ? », vroeg Jef. 

« Allé, allé, zei de oude 
man, wie klapt er nu van 
koersen winnen ? Maar de 

« smed » is negentig Jaar 
geworden, en toen is hij van 
de « Veer » gevallen en aan 
een schedelbreuk gestorven. 
En ik hen tachtig jaar, en 
als ik de koereurs van van
daag over de haan zie suk
kelen, dan peins ik altijd 
dat ik nu nog zou meekun
nen. Was de « smed » dan 
geen goeie soigneur ? ». 


