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ONZE GRENZEN 

ZIJN NIET VEILIG 
De kranten meldden dezer dagen dat de franskiljonse ge

meentebesturen van de Voerstreek gebruik maken van het re
cente koninldijk besluit dat het hen buitengewoon gemakkelijk 
maakt om de Franse scholen op te richten. Er is enige kans 
dat de Raad van State dit KB later onwettelijk verklaart, maar 
inmiddels smeden zij het ijzer terwijl het warm is. En de frans
kiljons in de zes Brusselse randgemeenten-met-faciliteiten ma
ken al even dankbaar gebruik van de mogelijkheden die het 
eerloze kompromis van Hertoginnedal (1963) hen schonk op on
derwijsgebied. Een en ander hebben zij te danken aan de onge
looflijke platbroekerij van de Vlamingen in de zogeheten nationa
le partijen. Het is de onbegrijpelijke toegeeflijkheid van de 
« Vlamingen » uit de CVP, de PVV en de BSP die mogelijk maak
te wat wij vandaag onder onze ogen zien gebeuren : de verdere 
verfransing van delen van het aloude Vlaamse woongebied. 

Het Nederlandse kultuurgebied in België wordt elke dag verder 
aangevreten — en het is al zo beperkt geworden — en dit 
ondanks de « definitieve » taalgrenswet van 1962, ondanks de 
taalwetten van 1963 die als zovele Vlaamse overwinningen wer
den geproklameerd, vooral door de CVP. 

Onze grenzen zijn ook vandaag nog niet veilig. Als de ontwik
keling zo verder door gaat zal het geen generatie meer duren 
of wij moeten de Voerstreek én de randgemeenten rond Brussel 
definitief prijsgeven, alle optimistische voorspellingen ten spijt. 
Het is een illusie te menen dat de Franstaligen, Walen en fran-
kofone Brusselaars hun anneksionistische neigingen hebben af
gezworen. Het zit in hen nu eenmaal gebakken en elke Vlaamse 
toegeeflijkheid is voor hen een aansporing om ermee door te 
gaan, tan steeds meer te eisen. Het is dan ook de allerhoogste 
tijd dat de Vlaamse beweging, ook de buitenparlementaire, een 
nieuwe adem vindt na de matheid van de laatste jaren. Wij moe
ten er met een hernieuwde strijdlust op los gaan, zoals in het 
begin van de zestiger jaren. De Vlaamse schuit is nog lang niet 
aan de wal, de jonge generatie heeft als taak de generatieslange 
strijd voort te zetten en zo mogelijk — eindelijk — te voltooien. 

En het moet nu toch voor iedereen zonneklaar zijn dat taal-
wetterij echt niets afdoende oplost. Alleen struktuurveranderin-
gen in federalistische zin kunnen ons van die eeuwige gemeen
schapsvraagstukken bevrijden. Werkelijke struktuurveranderin-
gen dan, eenvoudig en duidelijk voor iedereen, en niet het ge
pruts waarmee men nu reeds al te lang bezig is. Een hernieuwd 
federalistisch offensief dringt zich op, meer dan ooit. 

Paul Martens. 

Te Brussel werd vorig weekeinde vreedzaam betoogd onder het motto : « Ik spreelc 
Nederlands te Brussel ». Meer over deze manifestatie op biz. 4. 

BRUSSEL 
EN ZIJN VEEARTSEN 

(pm) Van een veearts wordt niet 
verdacht dat hij kan praten met 
de dieien die hem ter behandeling 
worden gebraclit. IMaar een mens 
wil met als een dier behandeld 
worden Een goed gesprek tussen 
geneesheer en patient is trouwens 
in zeer vele gevallen voorwaarde 
tot een adekwate behandeling. 

Te Brussel lijkt dit echter niet 
nodig, daar hoeven de dokters niet 
te praten met hun patiënten, zij 
weten het z6 wel. Zij gaan ervan 
uit dat zieken en gekwetsten maar 
de taal van de dokter moeten ken
nen. Talloze Vlaamse patiënten die 
helemaal geen of onvoldoende 
Frans kennen worden door hen dan 
ook behandeld zoals een veearts 
met spraakloze dieren omgaat .. 

Aan die barbaarse toestand heeft 
de wetgever In 1963 een einde wil
len stellen. Bi] de wet van 2 au
gustus 1963 werd bepaald, en dit 
In ruil voor zware Vlaamse toege
vingen op andere terreinen, dat er 
uiterlijk tien jaar later in alle open
bare ziekenhuizen van de Brusselse 
agglomeratie evenveel Nederlands
talige artsen moesten zijn als 
Franstalige. De ultieme datum was 
1 september 1973. 

Die datum is nu voorbij, maar er 
veranderde nagenoeg niets. In de 
ziekenhuizen van de Brusselse 
Kommissies van Openbare Onder
stand werken op dit ogenblik 683 
artsen met een Franstalig diploma, 
en de meesten onder hen kennen 
geen woord Nederlands. Tegenover 
die 683 staan dan 45 Vlaamse dok

ters voor de massa Vlaamse pa-
tienten uit de Brusselse agglome
ratie en uit het omliggende Vlaams 
Brabant. Niet te verwonderen dus 
dat vele Vlaamse zieken bij Frans
talige " veeartsen » terecht komen 
en bij de Franstalige administratie 
in de klinieken Dit heeft al tot 
tragische « vergissingen » aanlei
ding gegeven inzake behandeling 
en tot onnoemelijk leed bij patiën
ten die zich in dat milieu hulpeloos 
en verlaten voelen terwijl zij zo'n 
nood hebben aan een hartelijk 
woord 

De parlementsleden van de 
Volksunie hebben er sinds 1963 
elk jaar de verantwoordelijke mi
nisters ofj gewezen dat de wet van 
1963 in het Brusselse niet werd 
uitgevoerd, dat er met name in de 
ziekenhuissektor helemaal niets 
ten goede veranderde. De excellen
ties verroerden echter geen vin, 
gingen er blijkbaar van uit dat ze 
nog al de tijd van de wereld had
den of dat alles van lieverlede en 
vanzelf zou in orde komen. 

Het is niet in orde gekomen, zo
als trouwens werd verwacht door 
al wie de mentaliteit van de Brus
selse bourgeoisie enigszins kent. 
Nu poogt de regering door enkele 
haastige maatregelen, door kunst
en vliegwerk, enige orde op zaken 
te stellen. Altans op papier I Maar 
reeds is de kaste der Franstalige 
geneesheren, wie het aan pretentie 
zeker niet ontbreekt, in de tegen
aanval gegaan. Zij gaan er prat op 
alleszins bevoegde « veeartsen • 
te zijn, en beweren dat « over

haaste » maatregelen tot kwaliteits
vermindering van de geneeskunde 
in het Brusselse zal leiden. Je moet 
verdorie maar durven I 

Wij zijn benieuwd wat de rege
ring van haar recente beloften op 
dat punt terecht zal brengen. Dat 
velen sceptisch toekijken is méér 
dan begrijpelijk. In elk geval moet 
er zeer spoedig een duidelijke ver
betering merkbaar worden, wil men 
vermijden dat er rond het Brussel
se ziekenhuiswezen een scherpe 
agitatie groeit. Die agitatie komt 
er trouwens toch nog indien oeen 
werkelijk afdoeode oplossingen In 
het vooruitzicht worden gesteld. 

In een vorig artikel schreven wi} 
reeds dat er voor de problemen 
van de Vlamingen te Brussel maar 
één doelmatige oplossing is • eiqen 
instellingen, een autonome infra-
struktuur. Autonome Vlaamse zie
kenhuizen te Brussel, dat is uit
eindelijk de oplossing. Aangezien 
di<3 echter niet van vandaag op 
morgen te verwezenlijken zijn. lijkt 
het recept van het Vlaamse Ge-
neesherenverbond in afwachting 
nog het beste : een direkte split
sing van de grote Brusselse zieken
huizen in kompleet Vlaamse en 
Franse afdelingen met strikt vast
gelegde taalkaders. En zoals dit 
voor het onderwijs en de kulturela 
aangelegenheden in het algemeen 
geldt te Brussel, moet ook 'nzake 
sociale infrastruktuur het Rijk de 
taak overnemen van de moedwillige 
Brusselse gemeentebesturen. Wie 
in hen nog enige vertrouwen stelt 
is werkelijk ziende blind. 

i 
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organisatie 

In zijn lezersbrief is J.H. v't H, 
Breda van mening dat de leden van 
een organisatie moeten zeggen wat 
er door de organisatie gedaan moet 
worden. Dat is de wagen voor de 
paarden spannen ! 

Inderdaad in elke organisatie of 
partij wordt een bestuur aangesteld 
dat tot taak heeft een aktieplan op 
te stellen en te zoeken naar midde
len en naar medewerkers om dit 
plan te verwezenlijken. Zij die zich 
op het voorplan zetten moeten to
nen dat zij waard zijn en door hun 
initiatieven bewijzen dat zij het 

vertrouwen verdienen dat in hen 
gesteld werd Maar als de leden 
aan het Bestuur moeten wijs maken 
hoe het moet werken, dan loopt het 
mis met die organisatie. 

De toestand te Brussel kan 
slechts veranderen als alle Vlaamse 
parlementsleden aldaar persoonlijk 
gaan werken. 

De Vlaamse inwoner van Brussel 
moet dagelijks vechten tegen moed
willige gemeentebesturen, organi
saties en werkgevers. Het is niet 
te verwonderen dat hij er den brui 
aan geeft wanneer hij merkt dat 
er te Brussel bijna geen enkel 
Vlaams parlementslid achter hem 
staat om hem met de daad in het 
dagelijks leven te beschermen. 

H.B., Antwerpen. 

In de Franse ÏV (Rijsel) hebben 
wij beelden gezien hoe de frankofo-
ne Brusselaars hun Frans nationaal 
feest vierden. Zelfs de Vlaamse 
Bruggeling was van de partij. Moes
ten wij, Vlamingen, dat doen, dan 
zouden wij extremisten zijn- Alleen 
de frankofone Brusselaars zijn de 
oorzaak van de onenigheid in Bel
gië, zij die hun Vlaamse afstam
ming en taal verloochenen, De 
waardige afstammelingen van de 
leliaarts van 1302. Waarom gaan die 
mensen niet in Parijs wonen, het 
zou hier in België veel rustiger 
worden. 

Wat onze BRT betreft, iedere dag 
wordt er gesproken over het Ame
rikaans schandaal, zouden zij niet 
beter hun tijd gebruiken om over 
de Belgische schandalen te praten, 
maar neen, daarover geen woord 
meer, maar steeds Amerika aan
gevallen. Dat is zeker uit dankbaar
heid voor de talloze voor onze vrij
heid gesneuvelde Amerikaanse sol
daten, die begraven liggen in de 
Ardennen. Dat is het dankbare 

België I Steeds meer moet men 
vaststellen dat de BRT een BSP-in-
stelling is, ook het Vlaams komt 
niet erg aan bod. 

R.B., Torhout. 

een dagje uit in antwerpen 

Rond 13 uur moet men dan als 
Vlaming gaan eten in het restau
rant « Grand Bazar » Groenplaats. 

Men krijgt het idee in een Frans 
hotel te zijn of ten minste dat er 
veel franssprekende klanten aan
wezig zijn- Wij moesten echter 
vaststellen dat het het betere be
taald personeel is, dus direktie, per
soneelshoofden, kortom personeel 
van het GB-bedrijf, dat zich van die 
publieke eetzaal meester maakt en 
ons Vlamingen aldus in het gelaat 
spuwt. 

Tot slot van deze trip, krijgt ons 
kleine meisje bij een aankoop al
daar een Franse stikker - rentree 
des classes avec Grand Bazar ». 
Het antwoord dat ge krijgt als pro
test bij zulk een kaakslag is te gek 
om neer te pennen. Vlamingen koop 
in hemelsnaam bij Vlamingen. 

M.S., Antwerpen. 

De redaktie draagt geen verant

woordelijkheid voor de Inhoud der 

gepubliceerde lezersbrieven. Ze be

houdt zich het recht van keuze en 

inkorting voor. Over de lezersbrie

ven wordt geen briefwisseling ge

voerd. 

B r o u w e r i j 

MOORTGAT 
BREENDONK 

tel. (03)86.71.21 
voor AL Uw bieren 

en Limonades 
• 

Bijhuizen : CogeU Otylei 73 
2600 Berchem-Aniwerpen 

Tel. (03)36.10.11 
Deheegher Jan 

Ledeganckatraa) 19 
Gent 

Tel. (09)22.45.62 

DE STUNT VAN HET JAAR! 
VERKOOP VAN 10.000 WINTERMANTELS • HERENKOSTUUMS - BORG-

VESTEN • BLAZERS • SPORTVESTONS • BROEKEN 

van allerbeste kwaliteit tegen fabrieksprijzen 

U MOET NAAR NIEL! 
W i j willen nog vóór 1 5 september 10.000 luxekledings tukken de deur uit ! Het grootste deel tegen halve prijs I 

Luxe wintervesten voor heren 
Nieuw model 3 / 4 mantel gevoerd met 
extra kwal i te i t , synthetische pels, wi ld 
leder en Borg. In alle denkbare maten 
en modellen. Uitzonderl i jke knappe mo
dellen voor de jeugd ! ! ! 

NU 1.995 F 

Ruim 1000 luxe overjassen in zuiver scheer-
wol voor heren 

LODENS - JACERSMANTELS - GEKLEDE MANTELS IN 
SHETLAND - ENZ. 

NU 1.500 F EN 1.995 F 
Nu is het juiste ogenblik daar om uw wintermante l 

te kopen ! ! Uw reis komt er drievoudig uit ! ! 
Dit betekent kwaliteitskieding tegen fabrieksprijzen 

kopen ! ! 

2000 Luxe blazers voor heren 
• VAN ZUIVER SCHEERWOL 

• ALLE DENKBARE MATEN 
• IN ZWART - BRUIN - BLAUW OF 

GRIJS 

NU 1.500 F 

5000 LUXE HERENKOSTUUMS 
• PRACHTIGSTE DESSINS EN AFWERKING 
• NIEUWSTE MODELLEN VAN 'T )AAR 
• GEWAARBORGD I.W.S. 

NU 1.995,- 2.500,- 3.250 F 
VOLLE REKKEN EN IN 75 VERSCHILLENDE MATEN 

UIT TE KIEZEN 

5000 SPORTVESTEN voor HEREN 
• IN DE NIEUWSTE STOFFEN EN MODELLEN 
• VAN ALLEREERSTE KWALITEIT 

NU 300,- 1.000,- 1.500 F 
OOK PRACHTIGE ITALIAANSE MODELLEN VOOR DE JEUGD 

SUCCES KLEDING 

MEYERSPVBA 
A. DE LANGLESTR. 4-10 NIEL 
Open alle werkdagen van 9 tot 20u 
Zaterdag tot 18u 

P.S. BELANGRJKE MEDEUNG : 
Alle kledingstukken van deze stuntver-
koop zijn aangeduid met : 
a) STUNTVERKOOP witte label op de 
mouw met hun eskamprijs 
b) Mister M. en Mister M. de Luxe. 
De verkoop van onze normale collecties 
heren- en dameskleding gaat gewoon ver
der tegen hun normale verkoopprijzen. 

1000 HERENBROEKEN _ _ - . -
in Terlenka-wol NU 7 5 0 F 

Hoe bereikt Ü best SUCCES KIEOINC MEYERS 

DIT IS DE MACHTIGSTE 
VERKOOP VAN HEREN
KLEDING DIE U OOIT 

GEZIEN HEBT ! 
Vóór 15 SEPTEMBER wil len w i j 

nog ruim 10 .000 kledingstukken 

van de hoogste kwal i te i t 

bijna gratis de deur uit ! 

WEES ER BI] ! 
KOM NIET TE LAAT ! 

99 WIJ" LEZERS DAAR MOET U NAARTOE ! 
ZO'N AANBIEDING 

BRENGEN W i j NIET ELKE WEEK !! ! 
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verscheurd Chili 
De militaire putch — door een beroepsleger van ca 75.000 man — In 

het 10 miljoen inwoners tellende Chili maakt (voorlopig ?) een einde aan 
^et unieke experiment van een wettelijk verkozen president, die langs 
wettelijke weg marxistisch geïnspireerde hervormingen wou doorvoeren : 
«ationalisatie van de eigen rijkdommen en van de belangrijke sektoren 
en een landbouwhervorming ten bate van de verpauperde boeren. Dat 
wioest gebeuren in de legaliteit, onder de stuwkracht van een bon-papa
achtig uitziende maar in wezen hardnekkige Allende. Hij beschikte dan 
oog niet eens over een meerderheid in het parlement en had last met 
zijn eigen koalitie-partners. Ten slotte speelde de kristen-demokratische 
partij van ex-president Frei een tamelijk dubbelzinnige rol. 

Toen Allende de kopermijnen nationaliseerde (30% van de staatsinkom-
sten) kreeg hij de Verenigde Staten tegen zich, waarvan de koperbazen 
een internationale boykot tegen Chili organiseerden. Dit was een zware 
klap voor de Chileense ekonomie, die meteen door een toenemende, quasi-
katastrofale inflatie werd ondermijnd. Allende kreeg de middenstand, de 
artsen tegen zich, de vrachtvoerders — die de bevoorrading in handen 
hebben in dit arme 4000 km lange land (Madrid-Moskou) — gingen herhaal
delijk in staking, de rechtse oppositie ageerde steeds heftiger, opname 
van militairen in de regering baatte niet. Het verder verloop is gekend : 
de Chileense legerleiding die traditioneel tegen inmenging in de politiek 
gekant was ( een uitzondering op de regel in Latijns Amerika) nam de 
macht in handen toen de chaos een hoogtepunt bereikte. Allende — die 
ook het respekt van zijn tegenstrevers genoot — schoot er het leven bij 
in : een gebeurtenis die deze uiteraard op zich zelf al onsimpatieke staats
greep nog een bijkomende tragisch-menselijke dimensie geeft. 

de regering 
moet 
ingrijpen 

Vorige week donderdag 
trok een Volksunie-delega
tie (senator Jorissen en 
volksvertegenwoordiger 
Anciaux) naar minister 
Chabert (Vlaamse Aangele
genheden) met bijgaande 
eisenbrief. Tijdens de ge-
dachtenwisseiing beloofde 
deze dat de regering zelf 
de pariteit zal verwezenlij
ken, wanneer deze op 1 
oktober a.s. niet verwezen
lijkt is. 

Mijnheer de minister, 

Wij wenden ons tot u als minis
ter van Vlaamse Aangelegenhe
den. De Vlaamse inwoners van de 
Brusselse Agglomeratie maken in
tegraal deel uit van de Vlaamse 
volksgemeenschap. 

De achteruitstelling van de Vla
mingen in de hoofdstad beschou
wen wij dan ook als een Vlaamse 
aangelegenheid. 

Namens het partijbestuur van de 
Volksunie tekenen wij bij u protest 
aan over het niet-toepassen van 
de taalwet van 2 augustus 1963 
over de gelijke verdeling van de 
hogere ambtenaren in de gemeen
tediensten van Brussel-hoofdstad. 

Deze taaipariteit in de hogere 
lokale ambten in de Brusselse ag
glomeratie maakt nochtans de ge
ringe kompensatie uit van de wet 
op de gelijke verdeling van de ho
gere staatsambten, wet die sinds 
jaren wordt toegepast. 

Het is onduldbaar dat deze wet
telijke bepaling geen feit is op de 
einddatum van 1 september 1973, 
nadat de gemeentebesturen en 
ook de opeenvolgende regeringen 
10 jaren tijd hebben gekregen voor 
de verwezenlijking. 

Gedurende deze 10 jaren heeft 
de Volksunie zowel in Kamer als 
Senaat ieder jaar de aandacht van 
de regeringen gevestigd op de on
wil van een aantal gemeentebestu
ren. Telkens hebben de verant
woordelijke ministers onze ziens
wijze beaamd, maar nooit zijn zij 

hogere iegerleiding 
is tegen vioomse leeuw 

De top van het Belgisch leger, 
waar de Franstaligen het tot voor 
kort op hun eentje voor het zeg
gen hadden, heeft altijd een anti-
Vlaamse mentaliteit gehad. Dit 
werd op een barbaarse wijze ge
ïllustreerd na de eerste wereldoor
log toen, op bevel van de « hogere 
legerleiding » de heldenhuldezerk-
jes van de graven der gesneuvelde 
Vlaamse soldaten werden verwij
derd om nadien, verbrijzeld, voor 
wegenaanleg te worden gebruikt. 
De legertop is altijd een reservaat 
geweest voor rabiaat-antivlaamse 
sabelslepers met een koloniale 
mentaliteit. Wij herinneren ons nog 
hoe Wim Jorissen, tijdens de aller
eerste TV-uitzending van de Volks
unie, het ongelooflijke feit aan-
kloeg dat er — na 130 jaar bestaan 
van de Belgische staat — nog geen 
enkele Vlaamse generaal was be
noemd. In Vlaanderen sloeg dat in 
als een bom. en sindsdien is er 
geleidelijk een en ander beginnen 
veranderen. Maar nog waart de 
geest van 1830 in die kringen rond 

zoals blijkt uit volgend verhaaltje. 
Onze lezers herinneren zich het 

incident met het 11 juli-koncert dit 
jaar op de BRT. Van dit koncert 
werd slechts een gedeelte uitge
zonden op de Vlaamse nationale 
feestdag, en onmiddellijk daarop 
volgde Amerikaanse marsmuziek. 
Het regende protesten zodat de 
BRT-leiding wei verplicht was een 
onderzoek in te stellen. Op ver
zoek van de Volksunie-vertegen
woordigers in de Raad van Beheer 
gaf direkteur-generaal Van den 
Bussche daarover nadere uitleg tij
dens de jongste zitting van die 
Raad. Door een opeenstapeling van 
slordigheden was het bandje 
waarop het tweede deel van het 
koncert stond, zoek geraakt. De 
hoofdverantwoordelijke kreeg daar
voor trouwens een sanktie, en om 
de « fout » weer goed te maken 
zal de BRT dit 11 juli-koncert op
nieuw — en volledig ditmaal — 
uitzenden op 11 november a.s. Te
recht werd daarbij de bedenking 
gemaakt dat er psychologisch ge-

C H I L I 

opgetreden om enige verandering 
te brengen tenzij een poging op 
de eindstreep. 

Zij klagen de laattijdige verschij
ning aan in het staatsblad van de 
aanvullende wet op bijzondere 
toepassingsmaatregelen. 

Zij verwerpen de valse stelling 
die ingenomen wordt door de ver
antwoordelijke instanties van COO 
en ULB en menen dat de regering 
geen uitstaans heeft met akkoor
den tussen de Brusselse COO's en 
de Brusselse universiteiten. 

Wij kunnen de benoeming van 
franstalige artsen buiten kader in 
de COO-ziekenhuizen niet aanvaar
den, omdat dit de wet zou uithol
len en geen wezenlijke wijziging 
zou brengen in de onmogelijke en 
asociale toestand. 

Wij vragen eveneens dat het 
evenwicht tussen Nederlands- en 
Franstalige ambtenaren niet alleen 
globaal een feit zou worden, doch 
ook bij elke hogere graad afzon
derlijk. 

Zo de wet niet volledig zou toe
gepast zijn vóór de heropening 
van de parlementaire zittijd, zal de 
Volksunie hierover In beide ka
mers interpelleren. 

Met de meeste hoogachting, 

Vic Anciaux 

volksvertegenwoordiger 

Wim Jorissen 

Senator. 

zien wel een meer geschikte da
tum had kunnen gekozen worden, 
maar kom. Uit de gedachtewisse
ling bleek verder, tot verbijstering 
van de aanwezigen, dat het koncert 
niet besloten wordt met de Vlaam
se Leeuw zoals normaal kon wor
den verwacht. Nee, daar had de 
« hogere legerleiding » zich tegen 
verzet : van haar mocht de mu
ziekkapel van de Zeemacht de 
Vlaamse nationale hymne niet spe
len ! En daar had de BRT zich dan 
maar klakkeloos bij neergelegd. 
Vanzelfsprekend hebben de VU-
vertegenwoordigers nu geëist dat 
het koncert bij wederuitzending 
wel degelijk met de Vlaamse Leeuw 
zal worden besloten. 

Kan men zich nog een gekkere 
situatie inbeelden : de « hogere 
legerleiding » die zich verzet te
gen het spelen van een volkslied 
dat bij dekreet een officieel karak
ter heeft gekregen ? Als uiting van 
misprijzen tegenover bet Vlaamse 
volk kan het alleszins tellen. 

de wereld 

(Argos) Het tiende partijkongres van de Chinese kommunisten zit er 
weer op. Eind augustus werd het in Peking na amper vijf dagen besloten. 
Een gebeurtenis die voorzeker de overgang aankondigt naar wat men het 
post-maoistisch tijdperk zou kunnen heten. Waarschijnlijk zal Mao (80) na 
zijn gebeurlijk ontslag door een kollektief leiderschap worden opgevolgd. 
Op de plaats van de tot . verrader » bestempelde en verongelukte 
« kroonprins » LIn Piao werden nu vijf plaatsvervangende voorzitters ver
kozen. 

De wijzigingen in de partijtop waren een « must » geworden. Na de 
mislukte poging van Lin Piao om het staatsbeleid naar zijn hand te zetten 
(september 71) was de vice-voorzitter niet langer persona grata en moest 
hij nodig vervangen worden door een voor alle strekkingen acceptabel 
figuur. Ook hebben de afgevaardigden op het tiende partijkongres uit 
voorbije vergissingen geleerd. Met een forse maatregel werd de kloof 
tussen oud en jong overbrugd : als jongste lid van de linksradikalen uit 
Sjanghai werd de 33-jarige Wang Hoeng-Weng tot plaatsvervanger ge
promoveerd. In 1966 was die Wang nog een onbelangrijk partijfunktionaris 
in een godvergeten katoenfabriek. Tijdens de kulturele revolutie waagde 
hij de stunt van zijn leven ; hij publiceerde en afficheerde de eerste 
muurkrant uit de geschiedenis waarin hij heftig van stapel liep tegen zijn 
fabrieksdirektie in Sjangai. Tijdens de onlusten van januari '67 slaagde hij 
erin het oude door de gebeurtenissen achterhaalde partijkomitee van 
de havenstad uit het zadel te lichten. Samen met nog een paar onver
schrokken rebellen stichtte hij de « kommune van Sjangai ». Het eksperi-
ment was afgekeken van de Franse kommune van 1871 en men zegt dat 
Mao zelf de hele onderneming nogal utopistisch vond... 

mao s 

overwinning 
bezegeld 

Die linksradikale fraktie mag intussen niet overschat worden ofschoon 
ook Tsjang Tsjing, Mao's echtgenote (en andere leden van het politburo) 
tot de extremistische trend behoort. Nog altijd beschikt uiterst links niet 
over stevig gevestigde organisatorische bases op burgerlijk en militair 
vlak. De jonge partijman Wang mag zijn bruuske opvlucht danken aan 
een soort kompromis tussen Mao en Tsjoe. Na de « val » van Lin Piao 
en de uitsluiting van Tsjen Po-ta, de ideoloog van de kulturele revolutie, 
gaat de overwinningspalm eigenlijk naar Tsjoe En lai en zijn aanhang van 
diplomaten en superburokraten. De groep rond Tsjoe blijft dan ook ver
antwoordelijk voor binnen- en buitenlandse politiek. Bovendien krijgt Tsjoe 
het gezelschap van een reeks gerehabiliteerde topfunktionarissen die door 
de kulturele revolutie uitgerangeerd waren. Na het meer liberale klimaat 
van de jongste jaren zijn nu ook de minderheden meer op de politieke 
voorgrond getreden. Verder werd de invloed van het leger gevoelig af
gezwakt maar in de meer perifere provincies blijven de generaals de 
hefbomen hanteren. 

Alles bij elkaar legde het partijbestuur grote vastberadenheid en een
drachtig willen aan de dag. Zeker werd in Peking een verjongingskuur op 
gang gebracht. Toch kwamen nog andere tendensen aan de oppervlakte. 
Door de felle toespraak van Tsjoe En lai kreeg het tiende partijkongres 
een nieuwe, ietwat onheilspellende dimensie mee. Tsjoe waarschuwde 
nl. voor een verrassingsaanval van het sociaal-imperialistische Rusland. 
De Russisch-Amerikaanse toenadering noemde hij een gevaar voor de 
ontwikkeling van de Chinese volksrepubliek. Daarom drukte hij hard door 
op diplomatieke perspektieven wat niet eens hoeft te verwonderen als 
men weet dat China nog lang niet opgewassen is tegen de « atoomdruk • 
van zijn Russische en Amerikaanse konkurrenten. Het oude devies : de 
vijand van mijn vijand is mijn vriend, is dan ook het motto geworden van 
China's buitenlandse politiek. In zijn toepsraak stimuleerde Tsjoe het on-
afhankelijkheidsverlangen van de Oosteuropese volkeren en weidde hij 
vrij positief uit over Nato en EEG. Terzake van Berlijn verdedigde hij zelfs 
het standpunt van de Bondsrepubliek terwijl hij tegelijk pleitte voor het 
handhaven van Amerikaanse troepenmacht in Europa en voor steun ten 
voordele van Japanse gebiedsaanspraken... tegen de Sovjetunie. De anti-
Russische toespraak van Tsjoe staat trouwens niet alleen. Om de haver
klap wordt de ontspanningspolitiek van Sovjetpremier Brezjnev door Chi
nese speldeprikken gemolesteerd. Tegen die door Moskou als « schanda
lig » gebrandmerkte houding kan de Sovjetunie die klaarblijkelijk niet 
op een militair avontuur aanstuurt voorlopig niets aanvangen. 

Inmiddels is de koude oorlog tussen de twee kommunistische reuzen 
weer eens in alle hevigheden ontbrand. Na de toespraak van Tsjoe herhaalt 
Moskou zijn beschuldigingen dat kommunistisch China verantwoordelijk 
is voor het aanwakkeren van nationalistische tendensen in de socialisti
sche landen. Ook zit het de Sovjetleiders erg dwars dat Peking weigert 
de territoriale gevolgen van WO II te erkennen. In die samenhang kent 
men de uitlating van Tsjoe : « Ik ken alleen Königsberg. Kaliningrad ken ik 
niet I ». Ten slotte is Moskou niet bijster verheugd over pogingen van 
Peking om de nationale bevrijdingsbewegingen in de derde wereld naar 
zich toe te halen. Het is dan ook meer dan waarschijnlijk dat de ver
houding Rusland-VSA in de nabije toekomst niet langer de Internationale 
blikvanger zal zijn maar dat de diplomatieke dominante voortaan zal ver
schuiven naar het spanningsveld van de Chinees-Russische betrekkingen. 
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dosfelaktiyiteiten 

dosfel-weekend 
in 
frans-vlaonderen 

Van 17 tot 19 augustus mochten vijftig deelnemers onder de 
kundige leiding van Erik Vandewalle het zo nabije en zo onbekende 
volk- en natuurreservaat bezoeken tussen IJzer, Leie, Aa en zee, 
die onvolprezen Frans-Vlaamse Westhoek die Pietje Quatorze ons 
destijds heeft ontroofd, en waar de Republiek sedertdien — une 
et indivisible — de meest onmeedogende •< genocide culturel » 
heeft gepleegd. 

Deze uitdrukking is een van de zeer rake dingen die wij tijdens 
het weekend uit de mond van Frans-Vlamingen mochten horen. 
En de gevolgen liegen er waarachtig niet om. Want nu de drempel 
van de intellektualiteit in het bereik wordt gesteld van vrijwel 
iedereen, is ook het sappige dialekt dat drie eeuwen stand hield 
ten dode opgeschreven. Ondertussen blijft het enig-mooie land
schap bewaard, maar de streek ontvolkt. 

En toch... in de Zuidelijkste Nederlanden is Vlaanderen niet dood. 
Wat aan de basis onvermijdelijk verloren gaat wordt gekompen-
seerd door een onverwachte rekuperatie aan de top. Jean-Marie 
Gantois heeft blijkbaar school gevormd. Een reeks jonge arbeiders 
en intellektuelen zijn opgestaan die hun Nederlands geloof resoluut 
belijden in soms stoutere taal dan een bange Vlaming van bij ons 
doorgaans wenselijk acht. Sommigen onder hen spreken reeds het 
zuiverste Nederlands, anderen zijn aardig op weg en de vooralsnog 
Nederlands-onkundigen zijn ideëel en sociaal niet de minst vooruit
strevenden. Jacques Fermaut, Patrick De Verrewaere, Pascal De 
Leersnijder, Pierre Martin, de heer en mevrouw Seydlitz, even 
zoveel namen die ons met heimwee herinneren aan wat de Vlaamse 
strijd eenmaal bij ons was en bij wie wij thans te leer kunnen gaan. 

De Vlaamse visie van deze mensen is zo diep ingeworteld, dat 
de politieke gestalte ervan reeds het stadium van de vruchtbare 
kontroverse heeft bereikt. Als breekhamer van het Frans unitarisme 
hebben sommigen onder hen een Europees regio Vlaanderen uitge
dacht, met Rijsel als hoofdstad, en Duinkerke, Kales, Bethune, 
Atrecht, Dowaai, Kamerijk, Valencijn, Doornik, Kortrijk en leper als 
hoofdpijlers. Een dergelijke regio zou uit ds Parijse invloedsfeer 
en uit het imperialistisch Frans centralisme uiteraard volledig ont
trokken moeten worden. Velen denken dat een dergelijke regio een 
grote ekonomische bloei te gemoet zou gaan ; het miskende Neder
lands zou er, naar het heet, volledig tot zijn recht komen. Mis
schien... Valt evenwel te bezien of die mooie droom uitvoerbaar en 
realistisch is, en of hij soms niet verschrikkelijke gevaren inhoudt. 
Want dreigen Kortrijk en leper, uit het Vlaamse Vlaanderen zo goed 
als afgerukt, niet zeer spoedig als Courtrai en Ypres te herrijzen 
wanneer Lille de hoofdstad wordt ? En zal de onvrijwillige en onbe
wuste hulp van goedmenende, radikale flaminganten er nodig zijn 
om de doeleinden van la France éternelle bij ons te verwezen
lijken ? •< La Flandre est la seule piece qui manque a I'hexagone ». 
Een Rijselse-regio, wat een middel bij uitstek om die leemte goed 
te maken. 

Jammer dat de tijd ontbrak om deze interessante zaak onder 
gelijkgezinden te bespreken. Wellicht kan prof. Pierre Martin eens 
bij ons daartoe worden uitgenodigd. In het dialoogcentrum Ons 
Erfdeel te Rekkem en te leper zelf in het gastvrije lyceum van de 
Maloulaan hebben Jozef Deleu, André Demedts en Cyriel Moeyaert 
de veelzijdige aspekten van deze problematiek toegelicht. Niemand 
heeft zich dat Dosfel-weekend beklaagd. 

KADERVOIIMING 
POLITIEK OPBOUWWERK 
In het najaar organiseert het Dosfelinstituut nog vier kadervormings-
kursussen » politiek opbouwwerl< ». Hierdoor wordt aan kaderleden 
een unieke kans geboden om hun ideologische en politieke bagage 
bij te werken. 
Deze kursussen worden gespreid over F lessen en zijn gratis. Elke 
kursist ontvangt vooraf een inleidende nota. 
Hieronder reeds enkele gegevens : 
Ar/ondissement AALST 
21 septemeber, 1 oktober, 19 oktober, 29 oktober en 12 november 
1973, telkens van 20 tot omstreeks 23 uur in het lokaal « Het Gul
den Vlies », Esplanadeplein, te Aalst. 
Arrondissement GENT 
29 september, 13 oktober, 27 oktober 1973 telkens van 9 uur 30 
tot 17 uur 30 in volkshogeschool De Sirkel. Dorpsplein 13 te 9810 
Drongen. 
Inschrijven bij de heer H. Leyseele, direkteur Dosfelinstituut Oost-
Vlaanderen, Zwijnaardesteenweg 689, 9000 Gent (tel. 09/22.76.64) 
of bij de heer Staf Scheerlinck, Bertstraat 1 B, 9405 Nederhasselt 
(tel. 054/343.41) 
Arrondissement MECHELEN 
22 september, 6 oktober, 20 oktober 1973, telkens van 13 uur 30 tot 
19 uur 30 in « Het Klein Seminarie », Bleekstraat 5 te Mechelen. 
Inschrijven via de kantonale afgevaardigde of rechtstreeks bij de 
heer Joos Somers, Liersesteenweg 11, 2580 St-Katelijne-Waver {tel. 
015/179.00). 
Arrondissement ANTWERPEN 
3 november, 17 november, 1 december 1973 telkens van 10 uur tot 
18 uur. Lokaal en adres van inschrijving wordt binnenkort In dit 
blad medegedeeld. 
Inlichtingen omtrent deze aktiviteiten kunnen ook rechtstreeks ge
vraagd worden aan het Dosfelinstituut, Tribunestraat 14, 1000 Brus
sel (tel. 02/19.12.02). 

vreedzacEm manifesteren te brusssel 
Vorig weekeinde waren leden van de Vlaamse 

Volksbeweging op bezoek in de zonnige Brusselse 
winkelstraten. 

Zij droegen heirode truien waarop een boodschap 
voor de voorbijgangers was aangebracht : « Ik 
spreek Nederlands te Brussel ». Die vreedzame 
manifestatie, zonder grootse allures, is voor velen 
niet onopgemerkt voorbij gegaan. 

De jongste tijd hebben de Vlaamse strljdvereni-
gingen nieuwe akties uitgedacht. Het Taalaktieko-
mitee toonde aan dat met zogenaamde prikakties 
heel wat reakties en effekten kunnen losgepeuterd 
worden. 

Veeleer dan te grijpen naar de dreiging met mas
samanifestaties, —- zoals de marsen op Brussel die 
een plaatsje in de geschiedenisboeken wisten te 
veroveren —, verdedigt de Vlaamse gemeenschap 
haar rechten in de hoofdstad op een originele en 
respekt-afdwingende manier. De neveneffekten van 
de marsen op Brussel hebben de Vlaamse strijders 
aan het denken gebracht. 

Er moet bewondering opgebracht worden voor 
de naamloze militanten die op een zonnig weekeinde 
of tijdens de vakanties onvermoeibaar naar Brussel 
togen om de vuist op te steken tegen onbewogen 
torengebouwen, die er maar bijstaan als de stille 
getuigen van de Brusselse knoeipolitiek. 

Toch moet tot onze spijt, en als vrienden onder 
elkaar, gezegd worden dat door een gebrek aan 
klare afspraken soms wei eens minder gelukkige 
initiatieven genomen weröen. 

Het is bijvoorbeeld niet zo prettig voor het 
Vlaams ouderkomitee >/an de omstreden Dupuis-
school te Anderlecht, als Vlaamse vrienden in het 

holst van de nacht onverwacht ruitetikker komen 
spelen. Als gevolg hiervan worden de strijdposities 
van het plaatselijk aktiekomitee in het gedrang ge
bracht. Dat zal wel niet de bedoeling zijn van on
geduldige manifestanten uit het Vlaamse land. 

De pretentieuze Brusselse olievlek werkt welis
waar het Vlaamse land op de zenuwen. Maar op de 
eerste plaats zijn de Brusselse Vlamingen het kind 
van de rekening, en moeten zij de onrechtmatige 
handelswijze van hardnekkige franskiljons trotseren. 

Vandaag heeft de Vlaamse gemeenschap te Brus
sel, na heel wat zwoegen en dreigen, eindelijk en
kele waardevolle instrumenten in handen gekregen 
om tot ontplooiing te komen. Die middelen, zoals 
o.m. de Brusselse kultuurkommissie, moeten met 
beide handen gegrepen worden. 

Hierdoor kan verkregen worden dat voortaan In-
wijkelingeri uit het Vlaamse land in de Brusselse 
smeltkroes hun volkseigenheid niet meer verliezen. 

Maar er zijn nog harde weren. Die moeten met 
hand en tand, bestreden worden. 

De beruchte taaipariteit bijvoorbeeld zou vandaag 
het mikpunt moeten zijn van gekoördineerde en 
efficiënte manifestaties. 

Er zou wel wat meer vuu- mogen gelegd worden 
aan de schenen van de koppige Brusselse machts-
potentaten die stilletjes in hun vuist lachen, omdat 
de Vlaming zich tien jaar lang heeft laten sussen. 

In Vlaamse marsen werden en worden nog heel 
wat schoenen versleten. Vandaag zouden we er 
goed aan doen weldoordacht op te treden en, on
verwacht de zwakke plek van onze tegenstrevers 
te zoeken. 

bart. 

Minder vreedzaam ging het eraan toe te Hoboken tijdens het weckende. Eerste-minister Leburton (<> in 
Vlaanderen ongewenst ') kwam er officieel op bezoek ter gelegenheid van de viering van het 100-
jarig bestaan van Cockerill. Hij kreeg er luidruchtige manifestanten op zijn dak, enerzijds van Amada, 
anderzijds van Were Dl en VMO. De eerste-minister werd op tomaten getrakteerd. Toen de Hobokense 
politie ingreep werden rake klappen uitgedeeld (foto). 
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vlaamse 
kinderen « ge
deporteerd » 

Er wordt niet meer gejoeld In 
het Nederlands op het speel
plein van de nu beruchte Simo-
net-school aan de Sylvain Du-
puislaan te Anderlecht. Simonet 
en konsoorten hebben tesamen 
met de autoritaire direktrice be
gin deze week in alle stilte de 
Vlaamse kinderen, die vorige 
week als paria's in kelders en 
zolders werden gestopt, in een 
grote bus doen opladen en naar 
de nieuwe school in de Vee-
weydestraat overgebracht. Pro
test van inderhaast toegesnelde 
ouders baatte niet, het feit dat 
de school in de Veeweydestraat 
was afgekeurd wegens ontoerei
kende elektriciteitsinstallatie en 
verwarming evenmin. 

Met deze stoot onder de gor
del heeft het « socialistisch » 
gemeentebestuur van Anderlecht 
een schoolvoorbeeld van wille
keur geleverd : geen raadple
ging laat staan inspraak van de 
ouders, geen gevolg aan gewet
tigd protest, geen antwoord op 
beleefde brieven met verzoek 
om fotokopie of slechts inzage 
van het dossier door de Neder
landse Kommissie voor Kuituur 
van de Brusselse agglomeratie. 
Een eerste besluit is dan ook dat 
qua houding tegenover de Vla
mingen en hun kinderen de BSP-
potentaten geen haar beter zijn 
dan de FDF-maniakken. Tweede 
konklusie in vragende vorm : wil 
Simonet met dergelijke praktij
ken zijn stelling « bewijzen » 
van « de onomkeerbare verfran-
sing van Brussel » ? Derde be
denking i het wordt hoog tijd 
dat Vlaanderen radikaal reageert 
op de steeds driestere Brussel
se provokaties. 

nog erger 
dan bij nols 

Er is — terecht — protest ge
rezen tegen 't racisme van FDF-
burgemeester Nols te Schaar
beek (één loket op het gemeen
tehuis voor Vlamingen, twee 
voor vreemdelingen en de overi
ge loketten voor het franstalig 
a Herrenvolk »). Maar te St. Gil
les is het nog erger : in deze 
socialistisch bestuurde gemeen
te (J. Vranckx heeft daar onlangs 
J. Franck als burgemeester op
gevolgd) is er slechts één loket 
voor vreemdelingen en Vlamin
gen samen ! Het loket — met 
o.a. aanduidingen in het Neder
lands — wordt bovendien be
diend door een Nederlandson-
kundlge bediende, die een be
roep op een kollega van de bin
nendienst moet doen om Vlaam
se mensen te kunnen verstaan. 

De « socialist » Simonet stopt 
Vlaamse kinderen in kelders, de 
« socialist » Vranckx behandelt 
zijn Vlaamse inwoners nog slech
ter dan de Zuid-Europeanen en 
Noord-Afrikanen ! 

één soldaat 
per gezin 

Nu Vanden Boeynants met zijn 
nieuw plan tot hervorming van 
het leger voor de dag komt, 
lijkt het biezonder nuttig even 
de eisen terzake van de Bond 
van Grote en Jonge Gezinnen 
in het licht te stellen. Zolang 
het nodig is een leger in stand 

te houden, aldus de Bond, dient 
sociale rechtvaardigheid be
tracht bij het oproepen van 
dienstplichtigen. De verminde
ring van de diensttermijn is 
reeds een oude eis van de 
BGJG maar tevens eist de ve
reniging terecht de dienstplicht 
te beperken tot één soldaat per 
gezin. Op 30 mei jl. bevestigde 
de minister dat deze eis zou in
gewilligd worden zodra het kon-
tigent dit zou mogelijk maken en 
uiterlijk in 1975. In het zgn. 
« pakt » tussen de regerings
partijen schijnt deze billijke eis 
inmiddels vergeten te zijn. Het 
zal nu de taak zijn van de parle
mentsleden om met de nodige 
klem erop aan te dringen dat 
de ministeriële belofte ook be
waarheid wordt. 

interpellaf-ie 

Onze Kortrijkse volksverte
genwoordiger Luk Vansteenkiste 
heeft tot de ministers van Eko-
nomische Zaken, Volksgezond
heid en Openbare Werken een 
interpeliatieverzoek gericht over 
« de ontoelaatbare inplanting 
van een nieuwe elektriciteits
centrale te Harelbeke-Stasegem 
en de katastrofale gevolgen 
voor het leefmilieu in het ganse 
arr. Kortrijk ». 

offensieve 
strategie 

Reagerend op afkeurende op
merkingen van het Anderlechtse 
Ouderkomitee van de school in 
de Dupuislaan i.v.m. de nachte
lijke betoging waarbij een ruit 
sneuvelde, wijzen Were Di en 
het Taalaktiekomitee erop « dat 
tot op heden iedere louter de
fensieve strategie inzake Brus
sel falikant uitviel ». De beide 
verenigingen kondigen trouwens 
aan dat ze « in het kader van 
een nieuwe offensieve strategie, 
waarvan de grote lijnen zullen 
uitgestippeld worden tijdens de 
Vlaams-nationale landdag van 21 
oktober te Schepdaal, regelma
tig Vlaamse straat- en andere ak-
ties in de Brusselse agglomera
tie zullen gehouden worden •>. 

Hun landdag willen beide ve
renigingen in het teken stellen 
van de strijdbaarheid, tegeno
ver de afgezwakte en ingesla
pen Vlaamse beweging. Zij de
len tevens mee dat vanuit de
ze landdag verder een blijvende 
samenwerking wordt geland tus
sen alle nationalistische vereni
gingen en groepen. 

ook zij 
In ons blad van 18 augustus 

jl. meldden wij dat het Verbond 
van het Vlaams Overheidsperso
neel een procedure heeft inge
zet voor de afdeling administra
tie bij de Raad van State om de 
vernietiging te bekomen van het 
Koninklijk Besluit van 10 mei 
1973 dat de verfransing van het 
kleuter- en lager onderwijs in 
de Voerstreek bevordert. Onze 
Limburgse volksvertegenwoordi
ger Evrard Raskin maakt er ons 
nu attent op dat ook de Werk
gemeenschap Oost-België deze 
procedure reeds op 6 juli heeft 
ingezet. Deze Werkgemeenschap 
houdt zich aktief bezig met de 
problemen van de Voerstreek. 
Wij nemen daar vanzelfsprekend 

graag nota van en kijken be
nieuwd uit naar het arrest van 
de Raad van State. Inmiddels 
echter blijven de verfransers in 
de Voerstreek niet bij de pak
ken zitten, en richten overal 
Franse scholen op. Dat is dan 
een van de eerste « verwezen
lijkingen i> van deze regering-
Leburton, waarvan ook de CVP 
— dat « schild en zwaard van 
Vlaanderen » — deel uitmaakt. 

onbeschaamde 
machtspolitiek 

In een persmededeling stelt 
het Partijbestuur van de Volks
unie vast dat besloten wordt tot 
verhoging van de posttarieven 
precies op het ogenblik dat de 
Regie van Post, Telegraaf en Te
lefoon door een reeks schanda
len sterk in opspraak werd ge
bracht. 

Het Partijbestuur eist opnieuw 
en met klem, het ontslag van 
minister Anseele. Het is boven
dien van mening dat de reis van 
eerste-minister Leburton naar 
Iran een aanmatiging betekent, 
mede gelet op het feit dat het 
land sinds maanden verstoken 
blijft van de over Ibramco door 
de regering beloofde informatie. 
Hét acht zowel de verhoging 
van de posttarieven, als het uit
blijven van het ontslag van mi
nister Anseele en als de Ibram-
co-zaak tipische voorbeelden van 
onbeschaamde machtspolitiek 
van de BSP. 

het russische 
koncentratie-
kamp 

Het Partijbestuur van de Volks
unie stelt vast dat de vrijheid 
van meningsuiting in de Sovjet
unie andermaal scherp wordt 
onderdrukt en dat anderzijds 
volkeren als de Baltische, de 
Krimtartaren, de Mescheten en 
de Oekraïners worden onder
drukt. 

Het doet een beroep op de 
minister van Buitenlandse Zaken 
om stelling te nemen ten voor
dele van Sacharov en Solsjenit-
sin en van degenen zoals Jakir 
en Krasin die veroordeeld wer
den omwille van hun vrije me
ningsuiting. Tevens om het 
vraagstuk van de vrijheid van de 
volkeren en van de personen in 
de Sovjet-Unie duidelijk te stel
len in het raam van de Europe
se veiligheidskonferentie. 

tweetalig 

Op 9 september 1973 organi
seerde het leger in de kazerne 
te Heverlee een « open door » 
dag. De Spaarkas stelde het pu
bliek haar aktiviteiten voor. 

Het verbond van het Vlaams 
Overheidspersoneel dat vernam 
dat de bevelhebber van de ka
zerne, kolonel Simmons, samen 
met kolonel Henrard die instaat 
voor de public relations van de 
Spaarkas, dat de stands tweeta
lig zouden zijn, protesteerde 
heftig. 

Dat het leger Vlaanderen nog 
steeds wil tweetalig maken en 
daarna verfransen weten wij 
reeds lang. Dat de Spaarkas 
hieraan nog wil meewerken 
wekt verwondering. 

het verbond 
van 

vlaamse 

gepensioneerden 
heeft 

de wind in de zeilen 
(re) Vorige zaterdag had te Ekeren — de vriendelijke gemeente, 

een tiental km. boven Antwerpen — een vreedzame invasie plaats 
van zowat zevenhonderd leden van het « Vlaams Verbond voor 
Gepensioneerden • (VVVG) die met autocars uit gans het Vlaamse 
land voor de eerste keer een nationale bijeenkomst hielden. 

Het begon 's namiddags met een ontvangst door burgemeester 
en schepenen op het gemeentehuis, maar het eigenlijk programma 
werd afgewerkt in het één km. verder gelegen Hof de Bist, in een 
snikhete reuze-tent, waar rond drie uur de heer Van Vlimmeren 
de mannen en vrouwen van de derde leeftijd hartelijk welkom 
heette namens het bestuur. De Ekerse folkloregroep « De Uiltjes » 
[eigenlijk geïntegreerd in de VTB-VAB) zorgde er voor een daverend 
muzikaal en dansprogramma onder leiding van een pronte Tante Jo, 
die niet alleen de volksdansen aanleert en leidt doch die tevens 
een uitstekende zangeres Is, die bij herhaling de hele tent ondanks 
de hitte in een geestdriftige samenzang wist mee te slepen, floeft 
het gezegd dat het repertoire hoofdzakelijk uit Vlaamse liederen 
bestond, waar toch het VVVG een vereniging is met uitgesproken 
Vlaams-nationale strekking en heel wat oudgedienden van de Vlaam
se beweging groepeert. 

van klub tot verbond 

We zijn even de « daverende tent » ontvlucht om een en ander 
te vragen over onstaan en doel van het VVVG. In de h. Laeremans 
vonden we een bereidwillige gesprekspartner. 

Sinds geruime tijd Is bij de mensen van de derde leeftijd de 
behoefte aan meer onderling kontakt levendig. Ze willen niet in 
hun pensioen « levend begraven » worden. Ook zijn er specifieke 
noden en belangen, eigen aan deze belangrijke bevolkingsgroep, die 
zelfs in sommige landen is overgegaan tot het oprichten van druk-
kingsgroepen (bv. in Nederland). 

Voorlopig zit dit laatste er bij het VWG nog niet in. Wel is het 
de bedoeling naast aktiever kontakt hulp te bieden, niet zozeer 
materieel dan wel kultureel, al zal mettertijd ook op het socio-
kulturele vlak gewerkt worden. De start van het VVVG was zeer 
bescheiden : er werden plaatselijke klubs voor bejaarden opgericht, 
die uiteraard vooral de gezelligheid nastreefden onder gelijkgezin
den, hier dan Vlaams-nationalisten, die overigens meestal een aktief 
politiek bestaan achter de rug hebben (en daarvan in 1944 en later 
trouwens de weerslag ondervonden). Dit aktieve verleden in 
Vlaams-nationaal opzicht is naast de kulturele bekommernis even
eens een prikkel geweest om het ruimer te gaan zien. Toch is het 
nauwelijks een jaar geleden dat aan een nationale werking werd 
gedacht, maar sindsdien is er grote vooruitgang geboekt : het ver
bond werd opgericht, er zijn thans een goede tweeduizend leden 
met bloeiende afdelingen in alle Vlaamse provincies, er is een 
gemiddelde ledenwerving van tien per dag, zodat de leiding weldra 
het huidig ledental ziet verdubbelen, een optimistische verwachting 
die echter niet blind Is voor de vaststelling dat van alle Vlaamse 
gewesten Limburg ten achter blijft. Het VVVG geeft ook een maand
blad uit, dat straks aan een nieuwe formule toe is. 

Het huidig bestuur ziet intussen ook wel de noodzaak In, deze 
derde-leeftijd-beweging op Vlaams-nationaal vlak een diepere zin 
te geven dan louter het bevorderen van het gezelschapsleven onder 
leeftijdgenoten, het inrichten van uitstappen, pannekoek- en andere 
etentjes enz. Struktureel is er op sociaal gebied nog niets, ook al 
wordt er aan een bescheiden vorm van dienst- en hulpbetoon 
gedaan. Om het ideologisch en praktisch op een vastere voet te 
schoeien werd kontakt gezocht met het Dosfelinstituut. Er bestaan 
plannen, om over de problemen van de derde leeftijd een kollo-
kwium in te richten, waaruit ook praktische besluiten zouden ge
trokken worden, die o.a. het VVVG zich zou te nutte kunnen maken. 

eerste verbondsvaandei 

De spil van deze feestelijke bijeenkomst — met herhaald optre
den van de Uiltjes, die naast eigen dansen en liederen ook Angel
saksische, Oost- en Zuideuropese liederen en dansen brachten — 
was de officiële overhandiging van het verbondsvaandel aan vaan
deldrager Gust Van Wallendaele uit Antwerpen door verbondsvoor
zitter Oktaaf De Graeve, peter en mevrouw Verdoodt, meter, uit 
Brussel. Dat ging gepaard met langdurig applaus en korte toespra
ken door beiden, waarbij mevrouw Verdoodt zei, dat indien Antwer
pen Brussel niet loslaat Brussel Antwerpen evenmin laat lopen. 
De feestrede werd gehouden door de heer Arthur De Troyer die 
zin en bedoeling van het verbond belichtte, nadat nationaal sekre-
taris Pieter Van Driessen enkele mededelingen had gedaan. 

Deze geslaagde « vaandeldag » van het VVVG eindigde met een 
dankwoord van de inrichters, een laatste optreden van de Uiltjes 
en de klassiek dreunende of daverende Vlaamse Leeuw. Vormde 
deze eerste Vlaams-nationale bijeenkomst van de derde leeftijd de 
bekroning van maandenlang intensief werk, hij was ongetwijfeld ook 
de inzet van een periode, die naar de doorbraak zal leiden. We wen
sen het VVVG hierbij goede vaart ! 

NATIONAAL KONGRES 
VAN DE VOLKSUNIE 
OOSTENDE (KURSAAL) 
24 EN 25 NOV. 1973 
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geknoei in het officieel onderwiis 
te iieist-op-den-berg 

Te Heist-op-den-Berg woedt in interne kringen van het Rijksonderwijs 
«inds enkele maanden een kleine oorlog. 

De prefekt ging met pensioen. 
Hij werd voorlopig opgevolgd door een direkteur van een Technische 

school, die de vriend is van een BSP-staatssekretaris, doch die wettelijk 
gezien als niet-universitair gediplomeerde en als niet-houder van 't brevet 
kandidaat-studieprefekt die betrekking niet definitief kan bezetten. 

Geruchten deden de ronde als zou men het bloeiend Atheneum af
schaffen, dit onder de mom van rationalisatie en een andere naam geven 
zodat een partijkreatuur toch aan het hoofd van zulke school zou kunnen 
benoemd worden. 

Ondertussen is de voorlopige prefekt het Atheneum naar de dieperik 
aan het helpen. Op de openingsdag waren er 70 leerlingen minder dan 
vorig jaar (20 in het Lager Onderwijs, 50 in het Middelbaar). Wij laten 
hierbij iemand aan het woord die de zaken van nabij volgde. 

bevorderingsambt. De wervings-
en selektieambten waarvan de per
soneelsleden van het rijksonder
wijs titularis moeten zijn om te 
kunnen worden benoemd m de be
vorderingsambten van de kategorie 
bestuurs- en onderwijzend perso
neel van de rijksonderwijsinrichtin-
gen werden bepaald bij het KB van 
31 juli 1969 (Belgisch Staatsblad 
van 19 augustus 1969). Een speci
fiek bekwaamheidsbewijs kan ook 
vereist worden. 

Het spreekt echter vanzelf dat 
een personeelslid, vastbenoemd 
voor 1 mei 1969 op grond van an
dere bekwaamheidsbewijzen dan 
die bepaald bij het KB van 22 
april 1969, ook aanspraak kan ma
ken op de benoeming in een be
vorderingsambt van zijn kategorie, 
mits hij voldoet aan de andere 
vereisten gesteld bij het KB van 
22 maart 1969 en op voorwaarde 
dat voor die bevordering geen spe
cifiek bekwaamheidsbewijs wordt 
vereist, waarvan hij geen houder 
is. Ten slotte moet de kandida
tuur ingediend worden in de vorm 
en binnen de termijn bepaald in 
de oproep tot de kandidaten ». (sic) 

Tot daar het antwoord. 
Welnu het ingeroepen KB van 31 

juli 1969 stipuleert uitdrukkelijk dat 
voor het bevorderingsambt van 
studieprefekt van een Koninklijk 
Atheneum wel een specifiek be
kwaamheidsgetuigschrift wordt ver
eist, namelijk dat van de derde 
graad (d.wz. een universitair di
ploma). 

Bijgevolg voldoet de persoon, 
die voorlopig belast is met de di-
rektie van het Koninklijk Atheneum 
te Heist-op-den-Berg (meteen be
kleedt hij ook de bestuursposten 
van direkteur van het Rijksinstituut 

Leent onderwijsminister W. Caie-
; waert met zijn linl(se reputatie 
2ich ool< al tot dergelijl(e spelle
tjes ? 

gevaarfiik precedent 

• Met ingang op 1 januari 1973 
ginq, wegens het bereiken van de 
leeftiidsgrens, de studieprefekt van 
het Koninklijk Atheneum van Heist-
op-den-Berg op pensioen. Via me
dedeling MO nr. 74/72 werd op 6 
december 1972 een oproep gedaan 
tot het indienen van kandidaturen 
met het oog op de opvolging van 
het op rust gestelde inrichtings
hoofd. 

Per telegram van 15 januari 1973 
werd de direkteur van het Rijksin
stituut voor Technisch Onderwijs 
te Heist-OD-den-Berg voorlopig (en 
niet tijdelijk zoals onderstreept 
wordt in de antwoorden op de 
parlementaire vragen, die daarom
trent o.m. door senator Jorissen 
werden gesteld) belast met de 
direktie van het Koninklijk Athe
neum. Het gestereotypeerde ant
woord, vermoedelijk van dezelfde 
hand afkomstig, komt grosso modo 
hierop neer : 
— die mutatie is legaal, 
— in het kader van rationalisatie-
maatregelen dringt de fusie van de 
Rijksonderwijsinstellingen te Heist-
op-den-Berg zich op. 

Welnu die mutatie is niet legaal. 
Primo omdat de persoon, die met 

de direktie van het Koninklijk Athe
neum te Helst-op-den-Berg wordt 
belast, binnen het bepaalde tijds
bestek niet eens een mutatiever-
zoek, noch een aanvraag heeft in
gediend. 

Secundo omdat die direkteur niet 
voldoet aan de voorwaarden om 
studieprefekt van een Koninklijk 
Atheneum te zijn. 

En dat laatste blijkt klaar en 
duidelijk uit het ministerieel ant
woord (vermoedelijk verstrekt door 
een ander iemand als die van het 
hogervernoemd gestereotypeerd 
type van antwoord), gegeven on de 
parlementaire vraag nr. 41 van de 
heer De Bondt, dd. 28 maart 1973. 

Het antwoordt luidt : 
• Hierbij deel ik het geachte lid 

mee dat niemand benoemd kan 
worden in een bevorderingsambt 
van de kategorie bestuurs- en on
derwijzend personeel, zo hij niet 
voldoet aan de voorwaarden ge
steld bij artikel 97 van het KB van 
22 maart 1969 tot vaststelling van 
het statuut van de personeelsleden 
van het rijksonderwijs. Eén van 
deze voorwaarden bestaat er In
derdaad in houder te zijn van het 
bekwaamheidsbewijs vereist voor 
het wervingsambt of het selektie-
ambt, dat toegang verleent tot het 

TO voor jongens en van het Rijks
instituut voor Technische onder
wijs voor meisjes) niet aan de twee 
voornaamste voorwaarden om in 
die funktie aangesteld te worden : 
hij is niet in het bezit van het ge
vergde universitair diploma ; de 
kandidatuur werd niet ingediend in 
de vorm en binnen de termijn be
paald in de oproep tot de kandi
daten. 

Wat de rationalisatie van het 
Rijksonderwijs in Heist-op-den-
Berg betreft, die is ook niet aan 
bod gekomen. 

Wat is er nu gebeurd op 3 sep
tember 1973 ? 

Dezelfde technische ingenieur 
blijft « voorlopig » belast met de 
direktie van het KA, daar waar hij 
meteen het bestuur verzekert van 
het Rijksinstituut voor Technisch 
Onderwijs, daar waar hij ook de di 
rektie toegewezen krijgt van het 
Rijksinstituut voor Technisch On
derwijs voor meisjes... 

Een zeggen dat de universitair 
afgestudeerden (houders van het 
diploma van de derde graad) op 
het matje blijven staan, daar waar 
dezen zich daarenboven de moeite 
getroost hebben om het bevorde
ringsbrevet in de wacht te slepen. 

En wat die rationalisatie betreft 
is het op zijn minst toch bevreem
dend dat overal elders alle vakant 
verklaarde betrekkingen van inrich
tingshoofd onmiddellijk werden 
toegewezen aan in regel zijnde 
kandidaten. 

Of is de rationalisatie van het 
RO dan maar voor één lokaliteit be
doeld en ten bate van één persoon? 

Wat nu daar*"'' nok niet onopge
merkt mag vo .gegaan worden 
is het feit dat de direktrice van 
het Rijksinstituut voor TO er voor
taan bijzit voor spek en bonen. 
Haar betrekking van inrichtings
hoofd is als een zeepbel de lucht 
ingegaan. Geen enkele tuchtmaat
regel kan haar treffen, aangezien 
zij niets heeft misdaan. Men heeft 
haar wel nog een bureau en een 
stoel gelaten. De enige inspanning 
die zij zich maandelijks moet ge
troosten is die van haar volledige 
wedde op te strijken. 

Wie sprak er weer eens over een 
rationalisering ? 

Of hoort zulke operatie thuis in 
het kader van de met veel tamtam 
aangekondigde bezuinigingspoli-
tiek ? 

observator. 

;^.«^;fci6^>^ 

ANSEËI^ 

rtt-subsidies aan vakbonden 

Terwijl het RTT-schandaal thans het voorwerp van een gerechtelijk 0% 
derzoek uitmaakt en de regie sinds enkele tijd verJies boekt, blijkt dal 
ze subsidies uitbetaalt aan het ACV en het ABVV, gelijk aan tweemaal 
de geïndexeerde maximumwedde van een eerstaanwezend inspekteur» 
diensthoofd. VU-kamerlid Luk Van Steenkiste vroeg daarover de staatssé^ 
kretaris PTT nader bescheid en of beide organisaties nog andere subsidies 
genoten, of andere sindikale organisaties meewerken aan de sociale dienst 
en zo ja welke en of ze eveneens subsidies genieten, en ten slotte welke 
sindikaten subsidies genieten, hoeveel en waarom. 

De staatssekretaris antwoordde dat deze kwestie « terecht door het 
geachte lid werd opgeworpen en dat ze thans ter studie is om er een 
passende oplossing aan te geven »... Eens te meer legt een VU-parle« 
mentslid de vinger op een zere wonde, hier bij een instelling waar steeds 
meer « zonderlinge toestanden » het licht zien. (Bulletin nr. 39) 

nmbs-premies 

Uit het antwoord van de minister van Verkeerswezen aan VU-kamerlid 
Luk Van Steenkiste, die wou weten of er beheerspremies aan bepaalde 
personen in de NMBS worden uitbetaald, hoeveel, wie er de waarde en 
de rechthebbenden bepaalt en volgens welke kriteria dat gebeurt, blijkt 
dat er aan alle personeelsleden produktiviteitspremies worden uitbetaalA 
De in 1929 ingevoerde « premies voor goed beheer » aan het hoger kade^ 
werden in 1956 afgeschaft. De minister weigert echter individuele bedra» 
gen bekend te maken •< ten einde de efficiency van het stelsel te waar» 
borgen » doch schat globaal de premies op 4.5 ten honderd van het bedrag 
der vaste bezoldigingen. De waarde wordt volgens vaste formules bere
kend en bij de kwotering door de hiërarchische chefs wordt rekening ge
houden met de ijver, de bewezen diensten, het rendement e.d.m. 

Dit door minister Anseele verdedigd sisteem blijkt inmiddels niet in 
staat te zijn, het kronisch NMBS-deficiet te verminderen, (nr. 39) 

de reeks gaat verder 

VU-senator Vandezande zet zijn onderzoek naar de aanwerving buiten 
kader en zonder tussenkomst van het Vast Wervingssekretariaat van 
ambtenaren voort. Dergelijke aanwervingen zijn bijna steeds partijpolitiek 
getint. Op de vraag van de senator hoe het desbetreffend gesteld is in 
't hoofdbestuur van de BRT antwoordde de minister van Nederlandse KuituiM* 
als volgt : hoofdbestuur Nederlandstalig personeel : 105 tijdelijken onder 
de vorige regering, 23 onder de huidige. BRT : in de kaderfunktles 53 
tijdelijken onder de vorige, 53 onder de huidige regering. Buiten kader 
resp. 5 en 12. Let wel : de eerste cijfers (onder de vorige regering) heb
ben slechts betrekking op de periode tussen 25 juli 1972 en 25 januari 
1973. dus ongeveer zes maanden. De cijfers voor de benoemingen onder 
de huidige regering gelden tot 23 juli j l . 

grasduinend 

in parlementaire vragen 

doelmatige telefoongids 

We kennen de uitspraak van minister Anseele, dat we « de beste tele
foon ter wereld hebben ». Dan moet het met de telefoon in het buiten
land miserabel slecht gesteld zijn. Anseele's opvolger, de staatssekretaris 
voor PTT Daems volgt het voetspoor van zijn voorganger, waar hij be
weert, op kritische vragen van VU-senator Van In, dat de « fusies van 
abonneelijsten door alle belangstellenden na korte tijd als doelmatig en 
bevredigend worden beschouwd ». Onze senator had nl. het vermoeden 
geuit, dat bij het samenstellen van de telefoonboeken vooral gestreefd 
wordt naar het overhevelen van zoveel mogelijk gegevens naar de zgn. 
gouden gids. 

De staatssekretaris zal wel met zijn mening alleen staan, want de hui
dige telefoonboeken zijn puzzels geworden. We hebben daarover al klaag
liederen bij de vleet gehoord en putten uit eigen ervaring, om deze klachten 
te beamen. Maar volgens Anseele en Daems hebben we de beste telefoon 
en de beste tel. gids ter wereld... 

nationale minderheden 

Het blijkt dal België geen specifieke politiek i.z. nationale minderheden 
heeft op grond van het beginsel van niet-inmenging in binnenlandse aan
gelegenheden, de klassieke dooddoener Minister van Elslande, daarover 
ondervraagd door VU-kamerlid Raskin, poogt weliswaar de pil te vergul
den door te verwijzen naar twee andere principes, waarvan de naleving 
wordt geëist door de Westeuropese landen, w.o. België, nl. de rechten 
van de mens en van de fundamentele vrijheden en de gelijkheid van de 
rechten van de volkeren en zelfbeschikkingsrecht. Maar van een uitdrukke
lijke politiek van begrip of morele steun aan volksnationale minder
heden (bvb. Frans Vlaanderen) is in de officiële buitenlandse politiek van 
ons land geen sprake, (nr. 39) 

beperkende interpretatie 

Vrijstelling van BTW op voertuigen wordt aan minder-validen die niet 
meer kunnen gaan toegekend, met uitsluiting evenwel van bewegings-
moeilijkheden veroorzaakt door centrale letselen (hart, hersenen, longen). 
Deze bepaling die een uitzonderingsbepaling is dient zoals alle uitzonde
ringsbepalingen beperkend te worden geïnterpreteerd. Aldus het antwoord 
van de minister van Financiën aan VU-kamerlid Olaerts, die terecht op
kwam tegen een te enge interpretatie van de voorschriften. De tussen
komst van het departement is trouwens beperkt gezien andere ministeries, 
bevoegd i.z. invaliditeitsattesten, oordelen in welke kategorie deze of gene 
invalide valt. (nr. 37) 

koncentratie... 

Momenteel onderzoekt de NMBS de mogelijkheid van een komplemen-
taire reisweg aan de Noord-Zuid-spoorverbinding te Brussel gezien de 
regelmatige aangroei met 2 t.h. van het aantal pendelaars, waardoor op de 
spitsuren de Noord-Zuid-verbinding verzadigd is. 

Het aantal treinen op deze verbindingen is inderdaad enorm en vergt 
een minutieuse dispatching Deze toestand is een gevolg van de ekono-
mische overkoncentratie te Brussel, terwijl men maar praat over deken-
centratie doch precies het tegenovergestelde doet. Dit staat uiteraard 
niet te lezen in het antwoord van de minister van Verkeerswezen aan 
VU-kamerlid Raskin die daarover nadere informatie wou inwinnen. Alleen 
vernemen we nog dat er terzake op regeringsvlak nog niets werd beslist 
vermits de studie van het projekt nog niet beëindigd is. (nr. 37) 

o f f i c i ë l e b e v l a g g i n g o p 11 j u l i 

VU-kamerlid Luk Van Steenkiste sinjaleerde de staatssekretaris PTTT dat 
ondanks het dekreet van de Vlaamse Kultuurraad gewestelijke direkties 
van de PTT zich met klem verzetten tegen het bevlaggen der postgebou-
wen door de postontvangers n.a.v. 11 juli. Op de vraag of er reeds richt
lijnen ter zake gegeven waren antwoordde 'de staatssekretaris, dat er 
door Binnenlandse Zaken aan de Regie der Posterijen nog geen richtlijnen 
verstrekt waren, vermits de uitvoeringsbesluiten nog niet in het Staats
blad verschenen... (Dat is intussen met veel vertraging gebeurd, de richt
lijnen all ien nu wel volgen). 
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b e s c h o u w i n g e n 
b i j een c v p - p a m f l e t 

leerrijk 
nemen. 

Een tweetal weken geleden heeft 
de CVP-leiding aan al de leerkrachten 
van het vrij onderwijs In Vlaanderen 
een lijvige en geïllustreerde brochure 
gezonden, die volledig aan de jongste 
wijzigingen in de schooipaktwetgeving 
is gewijd, 

Deze brochure Is uiteraard een ora
torio pro domo, hetgeen geenszins ver
wonderlijk is, zo met weet hoeveel 
kritiek er in de milieus van het kato-
liek onderwijs op de nieuwe wetge
ving werd uitgeoefend. Wel is het ver
wonderlijk dat de auteurs niet hebben 
kunnen weerstaan aan de neiging om 
hun brochure in een ware pamfletstijl 
op te stellen. Dat hun geloofwaardig
heid aldus een ferme deuk moest krij
gen, lag voor de hand, zoals overigens 
terecht door « De Standaard » werd 
opgemerkt. 

Onmiddellijk rijst de vraag waar de 
miljoenen vandaan komen, die nodig 
zijn om een dergelijke brochure zo 
massaal te verspreiden. Uit de kas 
van de CVP ? Zo ja, waar haalt deze 
partij dit geld ? Zo neen, wie heeft 
dan de nodige financiële middelen ver
schaft ? Het ware in ieder geval inte
ressant — en waarschijnlijk ook erg 

zo de leerkrachten en de publieke opinie hier iets meer over zouden ver-

En tweede vraag waarop een duidelijk antwoord zou moeten worden gegeven is : 
interesseert de CVP zich alleen aan het vrij onderwijs ? Van een partij, die er zich 
op beroept, een volkspartij te zijn, zou men toch mogen verwachten dat zij ook be
langstelling heeft voor de andere onderwijsnetten. Overigens valt het op dat er 
weinig of niet gesproken wordt over het pluralistisch onderwijs. Nochtans herinne
ren wij ons heel goed, dat de CVP enige tijd geleden, meer bepaald op haar kongres 
te Kortrijk, bij monde van de heer De Saeger, duidelijk opties in dit vei;band heeft 
genomen. Hier komt bij dat de huidige partijvoorzitter, de heer W. IVlartens, nog 
niet zo lang geleden — weliswaar was hij toen nog voorzitter van de jongerenafde
ling van zijn partij I — vlammende betogen heeft gehouden voor de pluralistische 
school, die in zijn ogen een einde moest stellen aan ons verzuild onderwijssysteem. 
Blijkbaar is de heer W. Martens intussen van mening veranderd, gezien hij in het 
inleidend artikel alleen enkele gemeenplaatsen debiteert, zoals « een onderwijs-
keuze door de ouders, van gevestigd tot experimenteel, en van geëngageerd tot 
gemeenschappelijk onderwijs ». 

Natuurlijk krijgt de Volksunie een veeg uit de pan. Een naamloze skribent schrijft 
over onze partij het volgende : « De Volksunie bleef in dit ganse debat praktisch 
afwezig. Toen de nieuwe onderwijswet in het Parlement werd stemden de volks
vertegenwoordigers en de senatoren van de Volksunie tegen. . ». 

Dat de Volksunie in het ganse debat rond de jongste schoolpaktwet afwezig bleef 
Is pertinent gelogen. In de Kamer van volksvertegenwoordigers werd achtereenvol
gens het woord gevoerd door mevr. N. Maes en door Willy Kuijpers. Ikzelf was ziek 
en kon bijgevolg aan het debat niet deelnemen. Onze Leuvense volksvertegenwoor
diger diende bovendien zeven amendementen in, waardoor iedere geldelijke diskri-
minatie t.o.v. priesters en kloosterlingen, die in gemeenschap leven ongedaan zou 
gemaakt worden. In de Senaat werd het VU-standpunt door M. Coppieters uiteen
gezet. Ook hij legde verschillende amendementen ter stemming. Het voorstel om de 
diskriminatie, waarvan zo juist sprake, ongedaan te maken, kende evenmin sukses 
als in de Kamef, o.m. omdat de CVP het niet wilde goedkeuren. 

Anderzijds is het wèl juist dat de Volksunie tegen de jongste wijziging van de 
schooipaktwetgeving heeft gestemd. Eerlijkheidshalve had de CVP-brochure de mo
tivering van deze houding ook moeten mededelen. Doch dit Is niet gebeurd om de 
eenvoudige reden, dat men doelbewust de indruk wil verwekken dat onze partij ge
kant is tegen het vrij onderwijs. 

Welke was nu deze motivering ? 

1. De bestaande diskriminaties, waarvan het vrij onderiwjs het slachtoffer is. worden 
niet volledig afgeschaft. 

2. De nieuwe wetgeving wijzigt een aantal bepalingen in de schooipaktwetgeving. 
Steunend op het akkoord, dat o.m. met de Volksunie werd afgesloten, hadden deze 
wijzigingen voorafgaandelijk in de nieuwe schoolpaktkommissie besproken moeten 
worden, hetgeen niet is gebeurd. 

3. De tegenstellingen in het onderwijs worden geklicheerd. Men verstevigt de posi
tie van de leidende machten in de beide grote netten en sluit iedere ontwikkeling 
naar ontzuiling af. 

Het is duidelijk welk het opzet is van de CVP of althans van enkele leidende ele
menten in deze partij, o.m. van de heer W. Martens, nl. een nieuwe klerikale bur»-
deling. De « gedekonfessionaliseerde » standenpartij blaast opnieuw verzameling 
rond tema's als bijv. de subsidiëring van het vrij onderwijs, in de hoop dat dit bij 
de volgende verkiezingen elektoraal voordeel zal opbrengen. De nieuwe CVP-voor-
zitter maakt er een erezaak van zijn partij stemmenwinst te bezorgen ! Met dit doel 
voor ogen zijn alle middelen goed, ook de versterking van de verzuiling, zelfs zo het 
vrij onderwijs hiervan uiteindelijk het slachtoffer is. 

Indien men de onderwijspolitiek los wilde maken van de partijpolitiek, dan zouden 
er geen financiële problemen meer zijn voor het vrij onderwijs. Het is immers zo. 
dat er in beide Kamers een meerderheid bestaat, die aan rechtvaardige eisen van 
dit onderwijs tegemoet wil komen. Deze meerderheid valt evenwel niet samen met 
de regeringsmeerderheid. 

Een definitieve beëindiging van de schoolstrijd veronderstelt dan ook een — zo 
nodig, tijdelijke of gedeeltelijk — « renversement des alliances ». Hiertoe is de CVP 
evenwel niet bereid. Haar ware leiders zijn immers nog altijd unitair in hart en nie
ren en alsdusdanig stellen zij de samenwerking met de BSP en de PVV boven de 
gelijkberechtiging van het vrij onderwijs. 

e. raskin 
volksvertegenwoordiger 

Het CVP-blad « Zeg » heeft een spe
ciaal nummer over het schoolpakt ge
produceerd. Het is een mooie uitgave. 
De lay-outman verdient alle lof. Het 's 
een publikatie van een rijke partij want 
ze werd gratis aan alle leerkrachten 
gestuurd. Inzake onderwijs en politiek 
doet de CVP echter een misstap met 
deze publiciteit. 

Laten wij even enkele puntjes op de 
i's zetten. 

Vanwege de nationale konfederatie 
der ouderverenigingen wordt een brjef 
gepubliceerd waarin deze zgn. a-poli
tieke instelling de CVP als enige ver
dediger van het vrij onderwijs citeert. 
Wij noteren dat de konfederatie zich 
eigenlijk als mantelorganisatie van de 
CVP opstelt. Vanwege het nationaal 
sekretariaat van het katoliek onder
wijs gaat het dezelfde richting uit. 

De politici die voor alle onderwijs
netten de maximale rechtvaardigheid 
behartigen worden a priori veronder
steld het vrij onderwijs te verdedigen. 
Echt 19e eeuwse « ziel van het kind •-
politiek. 

In een uitvoerige bijdrage wordt de 
geschiedenis van de « schoolstrijd • 
behandeld. 

Daar moeten gewilde onnauwkeurigheden in aangestipt I 

De houding van koning Willem I wordt gelaakt..; omdat hij eiste dat de onderwij
zers gediplomeerd zouden zijn. De waarheid is dat Willem I hiermede doodeenvoudig 
het ontwikkelingspeil van onze bevolking wou ophalen. De volstrekte staatsonthou
ding die de klerikalen wilden, betekende in hooî dzaak « machtsvorming » voor de 
ziel van het kind. 

Wij herinneren ons : houdt ze dom, houdt ze arm. 

Door zijn konkordaat heeft de paus Willem I gelijk gegeven tegen de Belgische 
klerikalen in. 

Het is onjuist dat de mini-schoolstrijd in 1931-1932 vanwege de Brocqueville al
leen het gevolg was van een paar onbesuisde speeches van socialistische en liberale 
zijde. Deze mini-schoolstrijd werd • gemonteerd » tegen de Vlaams-nationalisten. 

Het is niet helemaal juist dat de schoolstrijd die het pakt van 1958 vooraf ging 
stilgelegd werd uit hogere motieven van pacifikate. Een van de motieven was het 
afdekken van een opkomende Vlaams-Waalse tegenstelling die het unitarisme in 
gevaar kon brengen. 

Het is helemaal niet juist dat de onderwijs-geschiedenis in België « een zuivere 
lijn » vormt om steeds « meer leerlingen beter onderwijs te verschaffen ». 

In vele opzichten werden beter onderwijs en demokratisering zowel door de 
klerikalen als door de antiklerikalen totaal ondergeschikt gemaakt aan de strijd voor 
meer geld, meer macht, meer benoemingen. Zolang de katolieke scholen zich kon
den bedruipen uit de liefdadigheid — ook ten koste van hongerlonen aan leerkrach
ten — weigerden zij staatsgeld. Dat is de historie. Klerikalen en antiklerikalen heb
ben in vele gevallen het onderwijs niet gediend maar er zich van bediend. 

Hiermede wordt niet beweerd dat het schoolpakt van 1958 geen goede zaak was. 
De Volksunie heeft loyaal haar medewerking toegezegd om een nieuw pakt •— dit
maal een eerlijk onderwijspakt — tot stand te brengen. De Volksunie zal er echter 
op waken dat ieder onderwijs en de studerenden en de volkswelvaart ten goede 
komt en noch te klerikale noch de antiklerikale machtsdrang. 

De brochure • Zeg » getuigt van een andere en voorbijgestreefde mentaliteit. Dat 
dit spijtig is voor de CVP gaat haar aan — dat het spijtig is voor het onderwijs, gaat 
ons allen aan. 

« Zeg • is overigens een tipisch juiste titel voor een CVP-blad. Deze partij is 
toch zo vaak de partij die het inderdaad goed « zegt » maar het bij zeggen laat. 

Onze bevolking wordt langzaam maar zeker volwassen genoeg om een onderscheid 
te zien tussen « zeggen » en « doen ». 

maurits van haegendoren 
senator 

de cvp trekt 

het onderwijs 

in de politieke jungle 
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De 26ste Frans-Vlaamse kultuurdag 

zit er opnieuw op. Ze waren er alle

maal, vorige zondag, te Waregem : 

André Demedts, Jozef Deleu, Luk 

Verbeke en die tientallen andere 

werkers van het eerste uur. Er werd 

weer een nieuw mijlpaaltje gezet 

voor de verruiming van het Neder

lands taal- en kultuurbewustzijn. 

De strijd gaat voort... Ondanks de 

inspanningen van enkele voorvech-

vele goede moed en de doorgezette 

ters, ziet de situatie van de Frans-

Vlamingen er niet zo rooskleurig 

uit. Er zijn nog te veel officiële oren 

die doof blijven voor de verzuchtin

gen of die zich stilletjes afzijdig 

houden. Maar boer Blanse ; hij 

zal er zijn gouden oogst niet voor 

laten... 

een 
kwarteeuw 
op 
de 
bres 
staan 

M̂e primitif f lam 
verweert zich ste 

•I flr 

aanplakbrief voor een van de vele Vlaamse feestavonden van de Michiel 
de Swaenkring. 

Frans-Vlaanderen is het land van de groe
ne beemden, de schaduwrijke valleien waar 
de belforten elkaar toegalmen, de bloeiende 
koolzaadvelden onder een grijzende hemel, 
en van het krinkelende winkelende water-
ding dat vermoeid vlucht voor de industrie 
die van bezuiden de Leie oprukt. 

Je treft er in de rijkste muzea van Frank
rijk ook meesterwerken van de Gotische 
kunst aan Zelfs de meesters van de Vlaam
se schilderkunst uit de 16e en 17de eeuw 
hebben wat crème van hun oeuvre hier na
gelaten : Rubens, Breugel, Van Dyck, Simon 
de Vos, Ghysbrecht, e.a. De oudtse molen 
van Europa, de Noordmolen, kan je vinden in 
zieltogende Hondschoote, » petite ville fla-
mande •. 

Heel wat Frans-Vlaamse steden hebben 
hun glorietijd achter de rug. Atrecht bijvoor
beeld was in de 11de eeuw de grootste stad 

van Noord-Europa. Met zijn wereldbefaamde 
tapijten groeide het uit tot een alomgeprezen 
financieel- en handelscentrum, nog vooraleer 
Brugge zijn beste beentje voortzette. 

Er werd hier in het « blootland » labeur 
verricht. De polyvalente Wenoeslas Coeber-
gher, toverde een moerassig gebied van 3000 
ha om In een zeer vruchtbare landbouwgrond. 
Hij had daarvoor geen gewestelijke ontwik
kelingsmaatschappijen of lijvige ministeriële 
groenplannen nodig . 

In Frans-Vlaanderen werd en wordt hard 
gewerkt. Maar de teleurgang van de water-
hoek kon desondanks niet verhinderd wor
den. 

In het » Flandre Flamingante », het polder
land tussen de Leie, de Aa en de Noordzee, 
staan de molens sti l. 

En ook in het « houtland », dat reikt tot 
voorbij Rijsel, heeft de traditionele arbeid 

de duimen moeten leggen. De Industrie kwam 
in de plaats. 

De parfumgeuren van Lille en de autowe
gen verdringen de kabbelende beekjes IB 
het golvende groen. 

Met het verdwijnen van de molenaars eij 
de achteruitgang van de landbouw zieltoogde 
ook de Vlaamsche tale. Parijs was er niet 
ongelukkig om ! 

zwakke positie 

Maar het staatsnationalisme blijkt weerora 
te vroeg viktorie te kraaien. De verfranste 
Vlamingen hebben in « la grande république » 
hun heil niet gevonden. 

Zij weigerden de duimen te leggen voor 
het unitaristisch en zelfs fmperlalistisch ge
zag, dat In Versailles welig fuift. Van dis 
wrevel vang Je geregeld sterke echo's op. 

In « Nord Eclair » een Noord-Franse krant 
schreef de Frans-Vlaamse historikus Pierre 
Pierrad onlangs een boeiend stukje prozai 
Zijn stevig artikel, dat eveneens in de Pa-
rijse krant « La Croix » verscheen, rekent 
af met de Parijse mentaliteit, waarbij de 
mensen van zijn streek gedoodverfd worden 
als « primitif flamand ». 

Die verdrukte Vlaming weert zich sterk. 
Jammer genoeg is zijn stem nog te zwak. Da 
Frans-Vlaming vertegenwoordigt immers 
« nauwelijks » 8 pet. van de Franse bevol
king. Bovendien hebben de families hun 
« nochtans rijke) regionale tradities, waar 
stadsmagistraten weinig entoesiasme voor 
hebben. 

BIJ grondspekulaties geniet Je Immers wei
nig sympathie van de boeren... De « zalig
makende > regionale ekspansie, zoals de 
officiële plannenmakers die ontwerpen, zet 
zich desondanks onverminderd voort. 

Uiteraard heeft Frans-Vlaanderen er zijn 
voordeel bij Maar sommige dingen lopen 
verkeerd. 

De sociale relaties, die vroeger zeer gul
hartig waren, verbeteren er niet op. Guide 
Gezelle zou in het bedreigde ranke riet zijn 
draai niet meer vinden. 

Vandaag zijn alle ogen gericht op de eks
pansie van Duinkerke en op de aanleg van 
de Kanaaltunnel naar Engeland. Maar wat 
hebben de Frans-Vlamingen daaraan als met
een hun volkseigenheid, hun kreatieve le
venswijze, teloorgaat... ? 

De Franse geldheren die zich inlaten met 
het land van Bollezele, Bissezele en Winne-
zele schamen er zich hoegenaamd niet voor 
om koolzaad te vervormen tot « colza «, 
boegspriet tot « beaupré », enz... 

Die beschamende vervorming van de Ne
derlandse taal vindt haar oorsprong in de 
definitieve aanhechting van de streek in de 
17de eeuw bij Frankrijk. Sindsdien is de 
miserie begonnen. De verfransing zette zich 
ongebreideld in en kreeg zelfs een nieuwe 
spoorslag ten tijde van de Franse revolutie 
die naar het heet « nodig was voor de vrij
heid en de gelijkheid van de inwoners van 
de republiek ». 

Er werd spoedig een « Comité Flamand de 
France » opegricht. Jules Lemire verdiende 
de eerste erepalmen. Verschillende ti jd
schriften zagen het levenslicht : « Beffroi de 
Flandre », « Mercure de Flandre », « da 
Vlaemsche Stemme van Vrankrijck », « Lion 
de Flandre » en « De Torrewachter ». 

De Frans-Vlaamse Kultuurdagen, die sinds 
1948 onafgebroken te Waregem gehouden 
worden, vormen onmiskenbaar de steunpijler 
van de' Frans-Vlaamse beweging. Sinds '56 
werden eveneens reeds achttien Zuidvlaam-
se kultuurdagen gehouden In Nederland, 
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geslaagde initiatieven 

Niemand twijfelt eraan : het werk van ge
boren Frans-Vlamingen als de priester-strij
der Jean-Marie Gantols wordt voortgezet. 
Deze hardnekkige Vlaming verklaarde in '64 
nog dat zijn droom eens werkelijkheid zou 
worden ; « De tirannie verdrijven, die mijn 
hart doorwondt ». 

Aanvankelijk kreeg de Frans-Vlaamse be
weging weinig of geen steun uit het dier
baar moederland. De wereldoorlogen hebben 
uiteraard hun nefaste rol gespeeld. 

Er moest gewacht worden op de oprich
ting van het « Komitee voor Frans-Vlaande-
ren ». 

Spoedig kwam er ook elders steun opda
gen. De Vlaamse Vereniging voor Familie-
kunde stichtte een bloeiende afdeling in het 
land van Rijsel. 

Een der meest geslaagde initiatieven ten 
bate van de Nederlandse taal en kuituur In 
Frans-Vlaanderen was wel de stichting van 
het kultureel tijdschrift « Ons Erfdeel » in 
1957, o.l.v. Jozef Deleu. Deze koppige vrij
heidsstrijder heeft het mogelijk gemaakt dat 
vorig jaar een zusterperiodiek, « Sfpten-
trion », het levenslicht zag. 

Want, die evolutie in de Frans-Vlaamse be
weging is wel van groot belang. Aanvanke
lijk hebben West-Vlamingen hun vrienden 
van over de grens met woord en daad ge
steund. Maar, sinds verscheidene jaren, ne
men de Frans-Vlamingen zelf het roer in 
handen. Voorheen hadden zij ongelukkig ge
noeg de mogelijkheden noch de moed er
toe. 

Een groep studenten uit Rijsel, met fede
ralistische ideeën, stichtte een nieuw tijd
schrift : « Le Courrier Lillols », dat vandaag 
jammer genoeg met stuiptrekkingen te 
kampen heeft. 

Een ander Frans-Vlaming, Pascal de Leer
snijder, leidt de Michiel de Swaenkring die 
twee jaar geleden het levenslicht zag. 

Deze dinamische werkgroep boekt elke 
dag nieuwe suksessen ; de Vlaamse volks
feesten zijn er het bewijs van. 

Er zijn nog tal van andere initiatieven op
gedoken : het CAIR van Ochtezele bijvoor
beeld, dat minder gekend is. Dit « Centre 
d'animation inter regional » organiseert ten
toonstellingen en jongerenontmoetingen. 

Ook het volkstoneel voor Frans-Vlaande
ren, waar Flor Barbry meer van weet, boekte 
tot vandaag belangrijke suksessen. De biblio-
teek van wijlen J.M. Gantols groeide dank 
zij o.m. de inspanningen van Erik Defoort uit 
tot een KULAK-biblioteek « de Franse Ne
derlanden ». 

Verder waren wij ook getuigen van een 
zomerwandling van het « comité Flamand de 
Lllle », die in « La Voix du Nord » een vette 
krantekop kreeg .. 

In Frans-Vlaanderen groeit en bloeit een 
en ander. 

ministeriële steun 

Maar er is een grote zwakke plek : het 
onderwijs van de Nederlandse taal. 

Sinds 1937 bestaat er weliswaar een kur-
sus Nederlands aan de universiteit van Rij
sel. De moedige leerlingen werden zelfs 
ontdekt door onze bloedeigen televisie, 
maar van een verdere invloedrijke uitstraling 
kan er moeilijk sprake zijn. Die kursus heeft 
nog al te zeer het uitschijn van een onder
onsje van liefhebbers van taalkurlositeiten. 
En toch reikt de Invloed ervan verder dan 
)e op het eerste gezicht vermoedt. 

Zelfs de wetgever bleef niet blind. Dank 
zij de wetsbesluiten van september '70 en 
maart '71 werd het mogelijk dat in een aan
tal middelbare scholen van Frankrijk het Ne
derlands wordt onderwezen. Slechts twee 
scholen hebben van die mogelijkheid officieel 
gebruik gemaakt om per week vier lesuren 
Nederlands in het lessenrooster te voegen. 

Een kwarteeuw werking in en voor Frans-
Vlaanderen heeft dus toch enige vruchten 
afgeworpen. Maar je kan ze wel moeilijk 
overschatten . Je moet ze nog zoeken I 

Sommigen zullen die beoordeling als té 
negativistisch van de hand wijzen. En ze 
hebben geen ongelijk. 

Maar de realiteit van elke-dag is hard Erik 
Vandewalle weet het maar al te best : « De 
positie van het Nederlands in Frans-Vlaande
ren IS nog minuskuul en is vaak slechts 
te ontdekken met een vergrootglas. In het 
Noorderdepartement wordt de taal van Vlaan
deren in het middelbaar onderwijs nog altijd 
niet aangeleerd, door zelfs maar 1 pet van 
de leerlingen die daarvoor in aanmerking 
komt •>. Dagelijks zie je er de gevolgen van : 
vader en moeder spreken met hun kinderen 
Frans, hoewel zij beiden in het Nederlands 
opgegroeid zijn. 

Maar er is hoop. En hoop doet leven 
De sektievergaderingen van de Frans-

Vlaamse kultuurdagen (over onderwijs, jeugd, 
toerisme, volkskunde, ekonomie, pers en 
toneel) geven voldoende tips aan de minis
teriële diensten van Nederlandse Kuituur 
voor een verantwoorde en efficiënte kultuur-
politiek om de betrekkingen met Frans-
Vlaanderen optimaal uit te bouwen. 

En in de ministeriële anti-chambres wordt 
tussendoor wel eens geluisterd naar de ver
zuchtingen. 

Minister Chabert ging zowaar m Rekkem 
naar het monnikenwerk van Jozef Deleu kij
ken, en toonde zich bereid om hulp te bie
den. Beloftes moeten waargemaakt worden. 

Er wordt hulp gevraagd voor de uitbrei
ding van de vakantiekursussen Nederlands. 
Er moet een degelijk kultuurbeleid voor 
Frans-Vlaanderen uitgewerkt worden. 

De opening van een tehuis van de Ne
derlandse kuituur te Rijsel is een dringende 
noodzaak, wil men de Frans-Vlaamse bewe
ging daadwerkelijk steunen. 

Na een kwarteeuw op de bres te staan 
voor hun volkseigenheid, verdienen de Frans-
Vlamingen wel wat ministeriële steun. 

MiH'ITI i IT UI PU 

hugo de schuyteneer. c Ie plat pays » 
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ons feuilleton (30) 

EER 
VLAANDEREN 

VERGAAT 
door JOZEF SIMONS 

Na en bewogen avond in De Panne (de frontbeweging, Cfara, de vrienden) keert 
Florimond met een zware boodschappentas beladen terug. De wachtmeester laat 
hem 's morgens lang uitslapen. Er is toci niet veel te beleven. Er wacht echter 
Jen minder gelukkige verrassing die de frontbeweging in gevaar kan brengen. 
Door de militaire veiligheid opgepakt ter ondervraging wordt Florimond aan de 
tand gevoeld over zijn « gedrag » te De Panne, gisterenavond... 

Toen het telefoongesprek afgelopen 
was, vroeg de kapitein zeer voorko
mend : 
„ Van Laar, u hebt gisteren verlof ge
kregen ? ". 
„Jawel, kapitein ". 
„ Door toedoen van de dokter, om te 
i^lveringem door de tandarts te wor-
ien verzorgd ". 
.Jawel, kapitein ". 
, En is u niet verder geweest dan in 
Mveringem ? ". 
,Jawel, kapitein, in De Panne, om al
lerlei boodschappen te verrichten voor 
mezelf en voor de mannen van 't 
stuk, zoals dat onder soldaten het ge
bruik is ". 
De agent van de veiligheidsdienst glim
lachte, wisselde een blik met de kapi
tein, die ontevreden zijn wenkbrauwen 
fronste. Hij had niet gaarne dat iemand 
van zijn batterij bij de Veiligheid 'n 
het nauw kwam. 
,, Wilt u misschien nog een paar vra
gen stellen ? " zei hij met zenuwachtig 
handgebaar, ,, ik verdenk van Laar niet 
van iets onvaderlands — trouwens, ik 
behoor niet tot uw dienst". 
Met een schampere lach vroeg de SM-
man : ,, Is u ook niet — met vrienden 
— tussen vier en zes — in de winkel 
— of liever in het salon van het win-
kelhuis In Zannekin geweest, waar pia
no werd gespeeld ". 
, Jawel ". 
Weer werd een blik gewisseld. 
„Ja, meer mag ik niet vragen. Soldaat 

./an Laar zal, volgens mijn instrukties, 
met mij in de auto stappen en in De 
'annen mijn overste te woord staan. 
Ik volbreng alleen mijn opdracht ". 
„ En wijs uw overste wel op mijn ge
tuigenis : Exellente conduite. Brave 
au feu. Element d'ordre dans la batte-
rie ; van Laar, kom spoedig weer.. Au 
revoir I ". 
Met een bang vorgevoel nam Flori
mond plaats in de auto naast de SM-
man. Een gendarm ging tegenover hem 
zitten, een tweede vóór, naast de 
chauffeur. 
Was er iets van de vergadering uitge
lekt ? Zo spoedig al ! Door een on
voorzichtig woord van een der jon
gens ? Door overmoedige uitgelaten
heid ? Zou hij schipbreuk lijden, zo na 
bij de haven ? 
Neen, hij moest al zijn tegenwoordig
heid van geest bewaren om zich niet 
te verstrikken, om zo spoedig mogelijk 
weer los te komen, om vrij, vertrek-
kensgereed te staan, wanneer Nick-
mans hem zou komen halen... 
De SM-man bood hem een sigaar aan, 
sprak vriendelijk over koetjes en kalf
jes. Florimond wierp het over een lui
mige boeg, sprak Brussels zoals de 
agent zelve, wat op deze zo'n uitste
kende indruk maakte, dat hij, bij 't 
uitstappen in De Panne, gebruik ma
kend van een verwijdering van de gen
darmen, Florimond toefluisterde : 
„Er is hier een vergissing in 't spel. 
Vous parlez trop bien Ie frangais pour 

avoir oommis ce qu'on vous impute ! 
Overigens, mocht u soms een losse 
zinsnede ontsnapt zijn : weet wel dit : 
men heeft tegen u alleen vermoedens, 
geen enkel bewijs. Steun daarop I 
Ontken maar resoluut I ". 
In een klein salon werd Florimond ont
vangen door een duikbuiking heerschap 
in burgerkledij, met gouden bril en 
koude, doordringende blik. 
Hij viel met de deur in huis. 
,, U hebt gisteren de flaminganten in 't 
ootje willen nemen met uw redevoe
ring, baron van Laar ? ". 
,, Ik weet niet wat u bedoelt, mijn
heer ! ". 

,, Wilt u mij niet een en ander verhalen 
van wat u daar hebt meegedeeld ? 't 
schijnt dat het zo interessant was ! ". 
,, Ik heb daar gegeten, met andere sol
daten ; de dochter van den huize heeft 
muziek gemaakt, wij hebben geluis
terd... ". 
,, Een almoezenier heeft vertaald uit 
de Times en daarrond werd een en 
ander te berde gebracht, meningen 
geopperd van verschillend allooi, defai
tistische en andere ... ". 
,, leder zei vrijmoedig zijn mening zo
als het onder soldaten toegaat ". 
,, Een der hoofden van de Vlaamse 
frontorganisatie juichte bij voorbaat de 
Duitse overwinning toe, jubelde bij het 
vooruitzicht dat gans het Belgisch le
ger zou worden krijgsgevangen ge
maakt ". 

,, Niet in mijn aanwezigheid. Ik ben 
meer dan een uur op boodschappen uit 
geweest. Ten andere, op het front zijn 
vele soldaten de oorlog moe, verlan
gen niet beter dan door de Duitsers te 
worden weggeplukt. Dat is een fe i t " . 
„ Ja, dat weten wij beter dan wie ook. 
Maar er zijn handlangers van de Duit
sers, die de vijand zouden willen tege
moet lopen, intellektuelen, die onder 
voorwendsel van Vlaamsgezindheid, de 
volksjongens om de tuin leiden om de 
Duitse overwinning in de hand te wer
ken : fanatiekers, pangermanisten, die 
de aanhechting van België, of ten min
ste van Vlaanderen, bij Duitsland wen
sen. U wordt formeel beschuldigd niet 
alleen met de leiders der frontorgani
satie te heulen, doch u aan het hoofd 
te willen stellen ". 

„ Ik, mijnheer ? Beschuldigd van wat ? 
Door wie ? ". 
„ Kalm, van Laar. Ik had u liever in een 
schaterlach zien uitbarsten. Omdat 
slechts één uitleg uw houding kan 
verontschuldigen en vergoelijken : na
melijk, dat u de flaminganten voor 't 
lapje hebt willen houden. Wij zijn niet 
gewoon bij dit zootje vertegenwoordi
gers van de adel aan te treffen ". 
Zet volgde op tegenzet. Florimond kon 

er niet achter geraken wat zijn tegen
strever juist wist, en daar deze wel 
vermoedens koesterde, doch geen en
kel feit kon voorbrengen, liep de dis-
kussie uit op een dood punt. 
,, Mijn tijd wordt door andere zaken in 
beslag genomen ", zei de heer opstaar»-
de, „ doch dit feit staat vast ; de eer
ste drie maanden keert u niet naar uw 
batterij terug ". 
Verloren ! Alles schemerde voor zijn 
ogen. 
,,Met welk recht, mijnheer, doet u 
mijn naam, mijn familie die oneer aan?" 
,, Ik heb te zorgen voor de veiligheid 
van de Staat : die gaat boven de eer 
van de enkeling. U bekent dus niets 
van wat u wordt ten laste gelegd ? ". 
„ Ik heb niets te bekennen ". 
,, Ik koester de grootste eerbied voor 
uw familie. En, alles wel ingezien, mijn 
gegevens kunnen later onjuist worden 
bevonden. De tijd zal het uitwijzen. In 
plaats van u — al was het ook onder 
een valse naam — naar het kamp der 
verdachten te sturen, heb ik er iets 
anders op gevonden. Dr Verhoesel is 
een vriend van me. Ik weet dat.hij u 
verleden jaar beide benen heeft over
reden. U zult terug voor enige tijd bij 
hem in observatie gaan — ik heb dat 
met hem telefonisch geregeld. Zo komt 
uw goede naam niet in 't gedrang en 
ik zet u in elk geval schaakmat — in 
de onmogelijkheid het plan uit te voe
ren dat u wordt toegeschreven ! ". 
,, Mijnheer ! ". 
,, Ik doe mijn plicht I Deze avond nog 
zullen uw ransel, deken en verdere za
ken gebracht worden van de batterij, 
en morgen gaat het naar Le Havre. U 
zult verder van me horen op tijd en 
stond ". 

Verloren ! 
Daar zat hij nu aldrie weken in zijn 
oude Haverse omgeving, met gebroken 
vleugelen. 
Dr Verhoesel had gebaard of hij van 
niets wist, zijn twee benen onderzocht, 
gezegd : ,, Ik zal u een paar weken in 
observatie houden... " en hem toen 
een tamelijk vrij leven gegund. 
't Gold immers toch maar hem in de 
onmogelijkheid te stellen het Belgisch 
Vaderland te belagen. 
Verloren ! 
Hijzelf buiten gevecht gesteld op het 
ogenblik dat hij zijn volk ging dienen 
met de verlossende daad I 
En dan, geen nieuws van de vrienden. 
Werden zijn brieven onderschept en 
achtergehouden ? 

(vervolgt) 

ZATERDAG 15 SEPTEMBER 

# 15U.30 : Brugge-Gent-Antwerpen. Toeris
tische dokumentaire over de kulturele 
bloei van de Nederlanden in de 15e eeuw. 

O 15U.55 : Belami. Speelfilm. 
O 18U.05 : Star Trek. 
O 18u.55 : Tekenfilmtrein. 
O 19U.05 : Doorgaand verkeer. 

§ 19u.45 : TV-nieuws. 

20U.10 : De Dick Emery-show. 
20U.40 : De Gulden Zeezwaluw 1973. 

• 21U.0S : Echo. 

O 21U.35 
O 22U.25 

taptoe. 
O 23U.45 : TV-nieuws 

Mannix. 
Taptoe van Edinburgh. Militaire 

ZONDAG 16 SEPTEMBER 

O IOu.30 : Eucharistieviering vanuit Heist-
op-den-Berg. 

O 14U.30 : Internationaal landbouwmagazine. 
O 15U.00 : Professor Balthazar. 
O 15U.10 : Binnen en buiten. 
O 17U.15 : Rond de kiosk. 
O 18U.15 : Fabeltjeskrant. 
O 18U.20 : Sportreportage. 
# 18U.46 ; Survival. Dokumentaire. 
O 19U.13 : Laurel en Hardy. 
O 19U.38 ; Openbaar kunstbezit. 
O 19U.45 : TV-nieuws. 
O 20U.00 : Sportweekend. 
O 20U.25 : De filosoof van Hagem. 
O 21U.05 : Entertainment for the Impatient. 

Kolderprogramma van de Zweedse TV, 
Gouden Roos van Montreux. 

# 21U.30 ; Derby Day. Dokumentaire over 
Engelands hoogdag van de paardesport. 

O 22U.20 : Recital door het trio Stern. Beet
hoven. 

O 23U.00 : TV-nieuws. 

MAANDAG 17 SEPTEMBER 

O 14U.00 
O 18U.00 
O 18U.05 
O 18U.30 
• 1SU.40 

Schooltelevisie. 
Fabeltjeskrant. 
Woudlopers. 
Ali-Baba. Tekenfilm. 
IJsland. Dokumentaire. 

O 19U.10 : Sporttribune. 
O 19U.45 : TV-nieuws. 
0 20U.10 : Een land zoekt zijn evenwicht. 

Weekendverblijven en landschapszorg. 
O 20u.40 : Lord Jim. Psichologische fi lm. 
O 22U.50 : TV-nieuws. 

DINSDAG 18 SEPTEMBER 

O 14U.00 : Schooltelevisie. 
O ISu.OO : Fabeltjeskrant. 
O 18U.05 : Follyfoot. 
O 18U.30 : Tienerklanken. 
# 19U.00 : Kijk en kook. Natuurvoeding. 
# 19U.30 : Kruiden. Korte film over het ge

bruik van kruiden in de keuken. 
O 19U.45 ; TV-nieuws. 
O 20U.10 : De dolingen van Odysseus, 
O 21U.00 : Verover de aarde. Experiment. 
# 22U.00 : Enquête. 
O 22U.45 : TV-nieuws 

WOENSDAG 19 SEPTEMBER 

Jevanjong. 
Fabeltjeskrant. 
Vernieuwd wiskundeonderwijs. 
Filmmuseum van de schaterlach. 
Gust en het ei. 
TV-nieuws. 
Dubbeldekkers. 
Mary's magazine. 
Inspraak 73. Problemen rond het 
van minderjarigen. 
Horen en zien. 
TV-nieuws. 

DONDERDAG 20 SEPTEMBER 

O 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

17U.00 ; 
18U.45 : 
19U.53 : 
19u,15 : 
19U.30 : 
19U.45 ; 
20U.10 : 

o 20U.35 : 
• 21U.25 : 

huwelijk 
O 22u15 : 
ü 22U.35 : 

O 14U.O0 
O 18U.00 
O 18U.05 
O 18U.30 
O 18U.50 
• 19U.10 
O 19U.45 
• 20U.10 

Schooltelevisie. 
Fabeltjeskrant. 
Black Beauty. 

: Jonger dan je denkt. 
Krea-tv-tijd. 
Uit de dierenwereld. 
TV-nieuws. 
Wachten op Godot. Toneelstuk 

van Samuel Beckett. 
O 22U.15 
O 22U.55 

Première. 
TV-nieuws. 

VRIJDAG 21 SEPTEMBER 

O 
o 
o 

o 
o 18U.50 
o 19U.03 
O 19U.45 
• 20U.10 
• 21U.40 
O 22U.25 

14u.00 : Schooltelevisie. 
18U.00 : Fabeltjeskrant. 
18U.05 : Speelruimte voor kinderen. 
18U.15 : De restauratie van Williamburq. 
Dokumentaire over de vroegere hoofd
stad van Virginia. 
18U.45 : Verkeersveiligheid. 

Ziet u er wat in ? 
Katoliek-godsdienstige uitzending. 
TV-nieuws. 
Elisabeth R. 
Panorama, 

. Een vreemde melodie. Muzikaal 
tijdsbeeld van de periode 1900-1914. 

O 23U.05 : TV-nieuws. 
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dr. e.a.d.e. carp : 

de onbekende mens 
Toen in de dertiger jaren de Frans-Amerikaanse geleerde en Nobelprijs-

v/innear Dr. Alexis Carrel (in 1944 door het verzet vermoord) « L'Homme, 
eet inconnu • publiceerde, vond dit boek een zulkdanige weerklank, dat 
het sukses ervan, alle verhoudingen in acht genomen, enigszins kan ver
geleken worden met de Marcuserage in de vijftiger jaren. Na de oorlog 
verschenen er trouwens nog verscheidene edities van Carrels werk, en 
cok de nationalistische jongeren van voor de oorlog was het boek niet 
onbekend : tussen de enkele werken die wij in onze rugzak meedroegen 
toen de oorlog uitbrak in 1940, was « L'Homme, eet inconnu... » / 

tentoonstellingen 

Carrels werk blijft, na zovele Ja
ren, nog steeds aktueel. En aktueel 
blijft ook de titel van zijn boek. Alle 
bevindingen die naderhand de ken-
r i s van de mens over de mens ver
rijkten, van molekulaire biologie tot 
psychoanalyse en Verhaltensfor-
schung, hebben slechts de tip van 
de sluier een klein beetje verder 
opgelicht. Een groot gedeelte blijft 
nog verborgen. 

Dr. E.A.D.E, Carp, gewezen hoog
leraar in de psychiatrie aan de uni
versiteit van Leiden, heeft in zijn 
boek « De onbekende mens - een 
opgaaf ter diagnose » niet alleen 
de titel van Carrels boek overge
nomen, maar ook diens probleem
stelling uitgediept. Carp is de 
schrijver van een groot aantal wer
ken over psychologie en psychiatrie 
en van interessante studies over 
agressie en agressiviteit, angst en 
vrees. De ondertitel van zijn boek 
verraadt reeds de geneesheer-psy
chiater : het woord diagnose ver
onderstelt ziekte, afwijking .. 

Het gaat hier dus om een psycho-
patologisch onderzoek dat echter 
deze onderzoeking ook naar andere 
terreinen verlegt en uitbreidt. De 
auteur verklaart ons, wat hij onder 
het begrip diagnose in dit verband 
verstaat. De « mens » is een dy
namisch begrip, dat aan een vaste 
greep ontsnapt. Zijn eenmaligheid 
maakt een generalizering wel zeer 
moeilijk en zijn eenzaamheid sluit 

de nieuwsgierige buiten. Om hem 
te benaderen moeten wij hem uit 
zijn isolatie halen- Hijzelf zal ons 
daarbij helpen, want een der be
langrijkste kenmerken van het men
selijk wezen is zijn behoefte aan 
gebonden-zijn. 

Martin Buber, de joodse filosoof, 
beschouwt deze behoefte zelfs als 
een der fundamentele voorwaarden 
voor een ik-besef : er is geen ik 
zonder gij. 

Hiermede raken wij de inhoud 
aan van het tweede hoofdstuk, dat 
ons vraagt : wat gaat de medemens 
ons aan ? Een zeer diepgaande 
excursie over het transnihilisme en 
de opstandigheid wordt gevolgd 
door een hoofdstuk over de verrui
ming van het zelfbewustzijn : beide 
zijn faktoren die tot afweer en op
stand tegen de bestaande maat
schappelijke orde kunnen" leiden. 

Prof. Dellaert onderstreept in het 
voorwoord terecht wat Carp in dit 
boek besluit : dat zonder idealen 
het mens-zijn geen zin heeft. De 
behoefte' aan een zin-geven is trou
wens eigen aan de menselijke we
zensaard- Ligt deze zin in de inte
gratie van het identiteitsbesef in 
het ideaal der « mensheid » ? In 
het harmoniseren van persoonlijk
heid en wereld dus ? 

Met grote wetenschappelijke en 
technische vooruitgang korrespon-
deert geen doorbraak op het ni
veau van de kennis van onszelf. De 

problematiek van het mens-zijn 
heeft zovele aspekten en facetten 
die gesloten blijven voor onze ra
tionele kennis, dat wij er nog niet 
in geslaagd zijn, ons zelf te vat
ten. Het menselijke mysterie blijft. 
Een syntese van onze kennis en 
onze ervaring omtrent onszelf 
dringt zich echter op. Carrel deed 
het. Dr. Carp doet het in zijn boek. 
Een zeer brede kuituur, een grote 
wetenschappelijke ervaring en een 
ruime belezenheid hebben dit boek 
van een bepaalde vak-eenzijdigheid 
gespaard en zijn excursies op het 
gebied van de teologie, de filoso
fie, de psychologie, de biologie, de 
antropologie en de sociologie heb
ben er een synthese van gemaakt 
van wat wij ons in verband met de 
mens afvragen. 

« De onbekende mens » van Dr. 
Carp is niet wat men noemt « va-
kantielektuur ». Hoewel de rust van 
een voorbije vakantie misschien 
wel het geschikte moment was, om 
deze tocht naar het mysterie mens, 
en daarmee naar onszelf, te onder
nemen. Een •< moeilijk » boek ? 
Het veronderstelt wèl een zekere 
belezenheid en een belangstelling 
voor geesteswetenschappen, maar 
dit is dan ook voldoende. Belang en 
betekenis van het boek is juist, zo
als bij dat van Carrel, dat het bui
ten de vakliteratuur treedt en een 
syntese wil geven, en dat het daar
enboven verder en dieper reikt dan 
een blijkbaar hardnekkig, herlevend 
positivisme dat door de late disci
pelen van een achterhaalde Auf-
klarung opgewarmd wordt. Ook Hei
degger waarschuwde ervoor, het 
terrein van het denken aan een 
eenzijdig rationalisme af te staan : 
dit geldt ook voor onze pogingen 
tot een doordringen in het wezen 
van de « onbekende mens » ! 

standaard wetenschappelijke uitgeverij, antwerpen — 208 biz. 195 fr. 

^ n ^ hé]\ fil 1 -i(. 

medegedeeld 

koninklijk jeugdteater 
antwerpen 

Het is nog mogelijk om uw 
plaatsen te bespreken voor het 
nieuwe seizoen van het Koninklijk 
Jeugdteater, dat op 19 september 
van start gaat met « Ventje Hout, 
Ventje Glas en Ventje IJzer » van 
Alice Toen. Ook dit seizoen biedt 
het Koninklijk Jeugdteater een rijk 
geschakeerd programma met enke
le belangrijke kreaties. 

Alle inlichtingen over de drie 
stadsschouwburgen [KJT, KNS en 
KVO) vindt u in de drieledige pros-
pektus, gratis te bekomen bij de 
afdeling « Informatie », Grote 
Markt 29. 2000 Antwerpen, tel. 
33,70.93. 

Het KJT speelt in het KNS-ge-
bouw aan de Komedieplein, waar 
men ook de plaatsen kan bespre
ken, alle dagen (behalve maandag), 
van 11 tot 15 uur, tel. 33.35.25. 

europalia • tentoonstelling : 
recente britse tekenkunst 

15 september - 14 oktober 
In het kader van de Europalia-

manifestaties toont het Koninklijk 
Museum voor Schone Kunsten van 
Antwerpen : Recente Britse Teken
kunst. Deze tentoonstelling, georga
niseerd in samenwerking met de 
Sektie Hedendaagse Kunst van het 
museum, laat ons toe kennis te 
nemen van de tot-nu-toe onder ge
waardeerde grafische kunsten. 

Dat het tekenen sterk kan ver
schillen van het schilderen en ge
zien moet worden als een aparte 
discipline bewijst ons de tetoon-
stelling waar een 11-tal kunste
naars « hun » tekeningen tonen. 
De namen : Clive Barker, Peter 
Blake, Michael Craig-Martin, Rita 
Donagh, Barry Flanagan, Gilbert 
and George, David Hockney, David 

Hockney, David Tremlett, Tom 
Phillips, Ian Stephenson en Colin 
Self. 

Elke dag (behalve op maandag) 
van 10 u. tot 17 u. (15 - 30 sep
tember) en van 10 u. tot ^6 u. (1 -
14 oktober). 

h a a l t e r t - k e r k s k e n - t e r j o d e n 

b r a n t e g e m p a d 

Morgen zondag 16 september te 
14 u. 30 : inwandeling van het 
Brantegempad. Gezinswandeling van 
9 km. Vertrekpunt : Ekenstraat-Pont
weg. Toespraken namens de Vlaam
se Toeristenbond en de Vlaamse 
Automobilistenbond en door de h. 
burgemeester Georges Deleenheer. 
Het wandelpad kon verwezenlijkt 
worden met de gewaardeerde mede
werking van het gemeentebestuur. 

• Latemse Galerij, Dorp St. Martens Latem : tot 23 sept. schilderijen 
van de Nederlandse kunstenares Ans Wortel. 
• De vereniging voor het museum van hedendaagse kunst te Gent org» 
niseerl in het Centrum voor Kunst en Kuituur der St. Pietersabdij eer» 
tentoonstelling van zeefdrukken van elf jonge Limburgse kunstenaars. Tot 
einde september. Volgende tentoonstelling : van 9 oktober af <• water en 
vuur » van Loe Copers. 
• Europalia in het Paleis voor Schone Kunsten te Brussel : kunstschatten 
uit Blitse kastelen, tekeningen van grote meesters, moderne kunst uit de 
Londense Tate Gallery, van 28 dz tot 28 okt. In de grote hall : schateren 
om fotograppen, computer arts, videoscope, landschap en levende ruimte. 
• Mechelen Kultureel Centrum : van 16 sept. tot 4 nov. « Van Karel de 
Stoute tot Keizer Karel » een grote tentoonstelling ter herdenking van 
de 500ste verjaardag van de oprichting van de Grote Raad. Diverse Euro
pese instellingen en musea leenden werken van bekend meesters uit 
vooi deze expositie, w o. Bosch en de beroemde beelden « de pleuranten • 
uit Dijon. 
• Vik de Neve beeldhouwer-grafikus en Rudi Fonteyne kunstschilder-
pastelist nodigen uit op hun tentoonstelling in het Kultureel Centrum van 
Affligem, Abdijstraat te Hekelgem. De inleiding werd verzorgd door Toon 
van Overstraeten Toegankelijk elke zaterdag van 14 u. 30 tot 20 u. en 
elke zondag van 11 u. tot 13 u. en van 14 u. 30 tot 20 u. vanaf 15 sept. 
tot en met 30 sept. 1973. 

lady augusta gregory : 

CUCHULAIN, 
het verhaal van 
de rode tak van 

Op het gedenkteken ter ere 
van de Ierse gevallenen van de 
Paasopstand staat een legenda
rische Ierse figur : Cuchulain. 
Zijn naam komt voor in vele 
Keltische sagen, ontstaan om
streeks de 4e eeuw na Kristus 
en gebundeld rond de 8e eeuw 
in de wereldberoemde Ulster
cyclus : Cuchulain is het hoofd-
personnage in de meeste dezer 
verhalen. Deze cyclus is zo oud 
als de Angelsaksische Beowulf, 
tweehonderd jaar ouder dan de 
vroegste Karel-romans en drie
honderd jaar ouder dan de eer
ste versie van het Nibelungen-
lied en behoort dus tot de oud
ste Westeuropese literatuur- Hij 
heeft niet alleen in zijn tijd en 
daar na invloed utgeoefend, o.m. 
op de IJslandse sagen en het 
Hildebrandlied ; ook in de mo
derne literatuur zijn tema's uit 
deze sagencyclus vaak weder 
opgenomen. Yeats, de Ierse No
belprijs voor literatuur, noemde 
het werk het beste dat ooit uit 
Ierland is voortgekomen. Deze 
epische myten en sagen rond de 
heldenfiguur van Cuchulain zijn 
gekenmerkt door een rijke, soms 
uitbundige verbeelding en een 
merkwaardige tijdloosheid. 

Lady Augusta Gregory (1852 -
1932) bracht de verhalen bijeen 
en vertaalde ze in het Engels. 
W.B. Yeats schreef er een in
leiding voor. Een Nederlandse 
vertaling verscheen zopas bij de 
Standaard-Uitgeverij, in de Ge-
mini-reeks. 

Schrijfster, die na de dood van 
haar man in 1891 in West Ier
land (Coole) verbleef, kreeg 

de mannen van 
ulster 
evenals haar zoon Robert be
langstelling voor de volkstaal, 
studeerde met hem het Gaelic, 
en ging naar de Aran-eilanden 
waar het nog gesproken wordt, 
om haar teoretische kennis aan 
de praktijk te toetsen. In 1896 
ontmoette ze Yeats, en kwam 
zo in kontakt met de Gaelic 
League- Met Yeats zwierf ze f et 
land rond, om volksverhalen op 
te tekenen. Yeats had echter 
geen tijd om zich aan de ver
taling en keuze te wijden. Lady 
Gregory begon eraan te werken 
in 1900. Zij bezigde het dialekt 
van Kiltartan, omdat dit zich idio
matisch het Iers in vertaling 
het best benaderde, evenzeer 
als de traditionele Elizabethaan
se spreekwijze. 

Behalve deze keuze van de 
taal, had de schrijfster ook voor 
een kontinuïteit in het verhaal 
gezorgd door een selektie, zodat 
het geheel een kunstzinnige 
vorm kreeg. 

Het boek kende een groot 
sukses en zoals hierboven ge
zegd beïnvloedde het verhaal 
menig auteur, om te beginnen 
Yeats zelf. In het Nederlands 
kennen wij de bewerking van 
de verhalen van Deirdre en de 
zonen van Usunach, en de dood 
van Cuchulain, door A. Roland 
Holst, wiens poëzie trouwens 
sterk door deze Keltische sfeer 
getekend is. 

De Nederlandse vertaling ver
scheen in de Gemini-reeks van 
de Standaard-uitgeverij, die trou
wens een tweede deel Keltische 
myten en sagen aankondigt. 

de kovijoks 

In het voorwoord van deze autobiografische roman van de Zeebrugse 
arbeider Jozef Vantorre zegt L.P. Boon over dit boek : • Ik hoop dat U het 
met evenveel bewondering, argwaan en verbazing zult lezen... ». 

'Bewondering, inderdaad. Omwille van het natuurlijk verteltalent van 
deze man-uit-het-volk en om de moed die hij bezat om dit werk aan te 
vangen en te voleinden met de alleszins beperkte middelen waarover hij 
bpschïkts 

Naast de erkenning van het natuurtalent en van de prestatie, is er de 
onvermijdelijke literaire beoordeling. En hier dienen wij te waarschuwen 
zowel voor een al te neerbuigende welwillendheid als voor een niet min
der neerbuigend katalogeren bij een speciale soort literatuur, waarvow 
men de normen niet zo hoog te stellen hoeft als voor die van de • mtel-

Vantorres roman zou, bij een stilistische zuivering, (in hoeveire het 
boek reeds herschreven werd, weten wij niet) en bij een « Besclirankimg . 
bij het breeduit vertellen, recht van de lever, aanzienlijk gewonnen heb
ben aan literaire waarde. Nu is het echter nog steeds een getuigenis van 
een niet te miskennen epische aanleg, van een vertellerstalent dat bij 
een subjektivering en ook buiten het autobiografische tredend, onze lite
ratuur alleszins verrijken kan. Voor het feit dat een autodidaktische vo^ 
ming en een aanvankelijk moeizaam worstelen met de taal geen bezwaar 
vormen voor werk van literaire betekenis, getuigt o.m. een Marcel Mat-
thijs, die zich tot een onzer beste (psychologische) analysten ontpopte. 

Alle bezwaren van zuiver-literaire aard ten spijt, is Vantorres roman 
echter, vergeleken bij sommige romans van opzettelijk-modernen, een 
monument van vlotte leesbaarheid. Hoezeer dat voor sommigen ook een 
bijkomend « literair » bezwaar moge zijn... 

Het « geval » Vantorre bewijst tevens de noodzaak voor het uitgever» 
bedrijf van een degelijke prospektie — zowel in hun eigen voordeel a l* 
ten bate onzer literatuur. 

jozef vantorre : « de kavijaks » 
standaard-uitgeverij, antwerpen 
gemini-literaire paperback 

294 bIz. 
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bewegi 

antwerpen 

ANT¥/ERPEN (Arr.) 

irvM 
Het VVM-bestuur stelt het pro

gramma op voor het nieuwe jaar. 
Hebt voorsteilen of initiatieven ? 
dan wil u deze wel laten kennen 
San de VVM-voorzitter Hugo An-
prles, Turnhoutsebaan 116 te Bor-
Jerhout (tel. 36.59.67). 

Dinsdag 25 september te 20 u. 
60 in lokaal « Tijl », Bredabaan te 
Merksem. Agenda luchthaven 
Deurne. 

ARR. :tWISAVONDEN 
EN HERFSTBAL 

De voorbereiding tot onze VU-
afr.-mi'aarsfeesten : kwissvonden 
op vrijdagen 26 oktober en 2 no
vember in het Thierbrau-Hof te Kon-
tich en ons groot arr. herfstbal 
(Nacht van de Vriendschap) op za
terdag 17 november in het « Al-
pheusdal » te Berchem, neemt 
reeds reuze afmetingen aan. Wij 
verzoeken alle afdelingsbesturen 
(arr. Antwerpen) op de vooropge-
cette data, de nodige inlichtingen 
l.v.iti. hun deelnemende kwisploeg, 
aan arr. sekr. Wim Claessens te be
zorgen, alsmede de nodige aandacht 
te schenken aan de vóórverkoop 
der balkaarten (60 fr.). 
KOMÜRES 

De ontwerpresoluties i.v.m het 
kongres op 24 en tS november te 
Oostende zullen eerstdaags in alle 
afdelingen, ter oespreking tijdens 
de alnemene ledei vergaderingen 
voorradragen worden. Amendemen
ten d^enen uiterlijk op vr'jdag 28 
september e.k. (in dubbel) in het 
bezit te zijn van arr. sekr. Wim 
Clae':=;^ns 

WIM MAES-HERDENKING 
Zondag 30 september te 10 u. 

In de filmzaal VTB-VAB, St. Jacobs-
markt '̂ 5 te Antwerpen. Sprekers . 
sen. Bnb Maes en Mr, Piet de 
Pauw in de namiddag vanaf 13 u 

, 30 doorlopende bloemenhulde (indi 
viduesl) aan het graf van Wim. op 
de bc""-aafplaats van Bi-asschaat. 

HERN; ,N VAN DEN REECK-
HERD -IKING 

Zat dag 29 seotember te 19 u. 
rielei:':s in de St Annakerk te Bor-
gerhc ' (Goedendagstr.). Jondag 
30 se lember van 11 tot 12 u., be-
zinnir sstonde op de begraafplaats 
m Schoonselhof • met samenzang, 
bloemenhulde en 'oespraak door de 
h. Ka -!i Peeters 

ANTU .;PEN (Stac!) 
LA Pi.HEME 

In 'VO op WO .nsdag 28 novem
ber, iigericht door onze afdeling 
Vorig laar was onze eerste voor 
stellir q een su'.sss Dit iaar ho
pen V 1 op eenze . ie belangstelling. 
Kaarten op uw s ;. retariaat 
STADSWANDELING 

Zondag 7 oktobe. met stadsgids. 
Bijeeikomst Stoenjilein "Standbeeld 
Lange /i/apper te 10 u. Duur ? u. 
's Middags etentje (mosselen of 
koude ;chotel 85 ' i ' ) In de nam d-
dag .jezoek aan Je poppensohouw-
burg Van Campen - De Schele in 
het Sceen , 30 fr U kan dan één 
twee )f drie aktiviteiten deelne
men. Op voornand opgeven tLn 
het sekr 36.84.65. ten laatste 
woensdag u oktober. 
GALABAL 

Heerlijk • plakken « op de dans
vloer in de Harmoniefeestzaal op 
zaterdag 16 februari 1974. Voor de 
zesde maal het zeer vermaarde ga
labal der Flaminganten « Vroeger 
en Nu •. Deze zeer grote zaal is 
Steeds te klein geweest. Denk tij
dig aan uw inkomkaarten. 
DIENSTBETOON 

Alle dagen op het sekretariaat 
van 9 tot 16 u. 30. 's Maandags tot 
1̂0 u. U kan uw problemen voorleg
den aan een volksvert., doch dan 
Steeds op maandag van 16 tot 20 u. 
ICONTAKTBLAD 

Verschijnt in september. Het 
wordt weer in duizende bussen van 
de stad gestoken door onze be
stuursleden. 
«ERFSTTOCHT 

Zondag 21 oktober doorheen 's 
Gravenwezel, de parel der Voorkem
pen. Een ganse dag. Knapzak mee. 
Opgave tijdig op ons sekretariaat. 
KWIS 

VU-nrr. Antwerpen organiseert 'n 
kwis r-i de vrijdagen 26 oktober en 
2 no ''sr. Voor rneer informatie. 
tel. 3r-':"1.65. 

MAANDELIJKSE STEUN 
Dank zij de maandelijkse steun 

kunnen we initiatieven en werk
zaamheden zoals de drie voorgaan
de punten uitvoeren. We kunnen 
nog meer indien ook u een maande
lijkse bijdrage stort: Postgiro 132.35 
van Kredietbank, Carnotstr., Antw., 
voor rek. nr 404/3036801/74 van 
VU Antw. Stad. 
KOO 

Voor informatie : dr. De Boel, tel. 
33.97.90 of Fr. De Laet 38 66.92. 

BERCHEM 
SOC. DIENSTBETOON 
VLAAMSE ZIEKENKAS 

Voor alle inlichtingen wendt u tot 
de plaatselijke afgevaardigde : A. 
Depauw, Lode van Berkenlaan 35. 
BB-BAL 

De afdelingen Berchem en Bor
gerhout richten samen een reuze 
bal in op zaterdag 6 oktober te 20 
u. 30 in zaal « Alpheusdal » nabij 
Berchem-stadion. Orkest en dans
ensemble •• Zoemeriet ». Tombola 
met prachtige prijzen. Bodega, 
Kaarten bij alle VU-mandatarissen 
en bestuursleden. 

BORGERHOUT 
SEPTEMBERFEESTEN 
LEDENVERGADERING 

Donderdag 20 september in de 
Nieuwe Carnot. Het wordt een ont
spannende avond waarover u per
soonlijk nog verdere berichten zult 
ontvangen. 
DANSAVONDEN 

Ons bal samen met afdeling 
Berchem gaat reeds door op zater
dag 6 oktober in Alpheusddl. Kaar
ten bij al de bestuursleden. 

BORSBEEK ^ 
DANSFEEST 

Zaterdag 3 november te 21 u. 
houden wij ons jaarlijks bal in zaal 
Rivièra, J. Reusenslei 17. Dans-, 
show- en Tyrolerorkest Karl Herber
ger. 
KOLPORTAGE 

Dinsdag 4 september werden 
door onze kaderleden op een uur 
tijd een massa exemplaren van •> Ze 
zeggen dit, ze zeggen dat » aan de 
man gebracht. Voorwaar een schit-
terehd sukses. 
LEDENVERGADERING 

Dnderdag 20 september te 20 u. 
in zaal Rivièra. J. Reusenslei 17. 
Enig agendapunt : VU-kongres te 
Oostende. 
SOC. DIENSTBETOON 

Dinsdag 25 september van 20 tot 
21 u. staan gemeenteraadslid P. Van 
Nuffelen en KOO-lid J. Denil ter 
uwer beschikking in zaal Rivièra, J. 
Reusenslei 17. 

DEURNE 
VU-LOKAAL ; EINDELIJK IS HET ER 

ledereen die wenst mee te wer 
ken aan de veranderingswerken 
stelle zich in verbinding met Van
not Ernest, Lakborslei 137. Vanzelf-
sprekena vraagt deze belangrijke 
stap voor ons afdelingsleven een 
zware financiële inspanning Uw bij-
drane is dan ook meer dan welkom 
op bankrek. nr. 405-5050111-31 bij 
de Kredietbank op naam van « De 
Doorbraak vzw, Deurne ». Harte
lijk dank bij voorbaat ! 

DUFFEL 
STREEKPERS 

Tweedehands offsetmachines te 
koop voor dubbele en enkele folio. 
Tel. vanaf 18/9 na 19 u. nr 015/ 
31718. M. Lemmens. Mechelsebaan 
166. Duffel. 

EDEGEM 
VUJO 

Wij openen het <• Blikkenbal » 
met een happening. Wij verwachten 
heel wat deelnemers daarvoor 
Gelieve uw naam op te geven aan 
Helga D'Hanis. 
OVERLIJDEN 

Maandag 3 september ontviel ons 
schielijk de h. Geukens. vader van 
onze penningmeester. Wij eren de 
nagedachtenis van deze door de re
pressie zwaar getroffen natonalist. 
Aan de familie bieden wii onze op
rechte deelneminn aan 
GEZELLIG SAMENZIJN 

Zaterdag 15 september om 20 u 
bieden onze Vujo-ers een etentje 
aan de VU-leden aan Het wordt 
een "^ranse avond, waarop wij de 
geneugten van de Franse gastrono
mie zullen smaken. Inschrijven te
gen 100 fr. per persoon in « Drie 
Eiken ». 
AFDELINGSRAAD 

Woensdag 19 september om 10 
u. 15 herbeginnen wij met onze af-
delingsraad. Al wie bereid is om 
mee te werken aan de uitbouw van 
de partij en aan het uitdragen van 
He Vlaams-nationale idee wordt die 

avond in « Drie Eiken » verwacht. 
Alg. sekr. W. Jorissen zal ons en
kele nuttige wenken geven i.v.m. 
organisatie en propaganda. 
TE ONTHOUDEN DATA 

Zaterdag 14 september om 20 u. : 
gezellig etentje, aangeboden door 
Vujo. 

Woensdag 19 september om 20 u. 
afdelingsraad, met als gast Wim 
Jorissen. 

Zaterdag 13 oktober om 20 u. 30 : 
reuze VU-bal in « Produco ». 

EKEREN 
KVO-AVOND 

Zoals vorig jaar, een groot suk
ses, richt de afdeling VU-Antwer-
pen weer een KVO-avond in op 
woensdag 28 november. Het KVO-
gezelschap brengt « La Bohème ». 
Kaarten op het sekretariaat, Wet-
str. 12, Antwerpen. Tel. 36.84.65. 
DIENSTBETOON 

Alfons Bollen, schepen van Fi
nanciën, Handel en Nijverheid, Koe
koeklaan 7 (De Steure). Tel. ; 
64.49.43. 

Maurits Van Tongerloo, gemeen
teraadslid, Leliënlaan 22 (Maria
burg). Tel. 64.55.14. 

Lode Van Vlimmeren, KOO-lid 
Hoogboomstwg 22 (Hoogboom). Tel 
64.41.48. 

Veerie Thyssens, KOO-lid, Gees-
tenspoor 72 (Centrum). Tel. 41.04.41. 
KONGRES 

Zal plaats hebben op zaterdag 24 
en zondag 25 november. Nauwkeuri
ger inlichtingen zullen nog volgen. 
LEDENVERGADERING 

In het lokaal « Den Akker », 
Driehoekstr. 14, op dinsdag 18 sep
tember om 20 u. 30. Agenda : kon-
gresteksten. Leden, die deze tek
sten op voorhand zouden willen in
zien, kunnen deze bekomen op het 
sekretariaat, Geestenspoor 72, tel. 
41.04.41. Iedereen hartelijk welkom. 

HERE.-̂ ITALS 
10 JAAR VU 

Heden zaterdag 15 september 
viert de VU-Herentals haar 10-jarig 
bestaan. 

Op de Augustijnenlaan staat een 
grote feesttent opgeslagen. 

Te 10 u. heilige mis in de Be
gijnhofkerk en nadien geleid be
zoek aan het Begijnhof. 

Te 14 u 30 in en rond de feest
tent : kinderfeest met spelen en 
attrakties (gratis). 

Van 17 tot 20 u. : groot volks
feest met medewerking van de VU-
fanfare Kempenland (Mol), de St.-
Jorisgilde (Minderhout), vendeliers 
(Lille), VU-fanfart Kempenland en 
drumband (Nijlen). Sprekers : voor
zitter A. Laureys, volksvertegenw. 
J Belmans en J. Apers (Vujo) 

Te 20 u. 30 : in de feesthal groot 
bal. Orkest « De Vrijbuiters », in
kom 50 fr. 

HERENTHOUT 
VU-BAL 

Ons zeste VU-bal gaat door op 
29 september e.k. in zaal « Lux •, 
Markt, Herenthout. Inkomkaarten 
van 50 fr. zijn nu reeds te bekomen 
bij al onze bestuursleden. 

HOBOKEN 
VLAAIENSLAG 

Zaterdag 22 en zondag 23 sep
tember. Prijs per vlaai : 60 fr. Keu
ze tussen pruimen-, appelen- en 
abrikozenvlaaien. De leden worden 
bezocH'̂  door de bestuursleden. An
dere ,iangstellenden nemen kon-
takt (p met het sekretariaat. Jozef 
de Costerstr. 38, tel. 27.85.58. Wij 
verwachten ook bestellingen van 
andere af-lelingen 
ARR. BAL 

Op 17 november in zaal Alpheus
dal te Berchem. Kaarten bij de be
stuursleden aan 60 fr. 

KAPELLEN 
ROSKAK'i 

Einde september, begin oktober 
zal ons tweemaandelijks informatie
blad •• Roskam » terug in alle bus
sen van Kapellen, Hoevenen en Sta-
broek bezorgd worden. Ditmaal 
staat « Roskam » in het teken van 
het 10-jarig bestaan van de afdeling. 
Het wordt aan rekord-oplage van 
7.000 ex. verpreidt. Een speciaal 
woordje van dank aan de adverteer
ders, die zo He kosten hielpen druk
ken. 
10 JAAR VU 

Op 6 oktober te 20 u 30 in de ge-
meentelijKe feestzaal <• Concordia •, 
Dorpstraat, feestelijke dansavond. 
Onze bestuursleden zullen aan da 
deur komen met toegangskaarten 
voor het bal Ontvang hen goed. 
De zaal moet te klein zijn. Zij die 
een prijs willen geven vooi ae torn 
bola kunnen deze bezorgen aan M 
Opdebeek. Wilgenstr. 4 

KONTICH 
AVNJ 

Vandaag zaterdag 15 september, 
Altenawijkfeesten ten voordel van' 
het AVNJ-jeugdspeelterrein. Pro
gramma : 14 u. 30 : rondgang mu
ziekkorps • De Groene Kapel », be-

vlagging met de leeuw [) ; 15 u. : 
volksspelen afwisselend met jeugd-
zangwedstrijd ; 's avonds : reuze
kampvuur met barbecue. Orkest : 
Zoemoeriet. Eten en drank volgens 
Breugeliaans gebruik. 
KOLPORTAGE WAARLOOS 

Ingevolge gemeentelijke festivi
teiten werd onze kolportage van za
terdag 8 september verdaagd. 

Er wordt nu morgen, zondag 16 
september, gekolporteerd. Afspraak 
om 10 u. in ons lokaal Alcazar. 
STREEKPERS 
Maandag 17 september om 20 u. 30 
op het sekretariaat : redaktieverga-
dering. 
ZITDAG 

Volksvert. R. Mattheyssens op 
woensdag 12 september te 19 u. in 
lokaal Alcazar. Assistentie van ons 
gemeenteraadslid Jef Steurs. 
LEDENVERGADERING 

De ontwerpresoluties van het 
Partijkongres zullen op de ledenver
gadering van dinsdag 25 september 
(20 u. 30, Thierbrau) besproken wor
den. Deze ontwerpteksten zijn nu 
reeds verkrijgbaar op het sekretari
aat, tel. 57.09.82. 

IVIERKSEM 
VLAAMSE KERMIS 

Wat wij in de komende dagen 
niet mogen vergeten is de jaar
lijkse Vlaamse Kermis in de zaal 
van het Vlaams Huis Tijl, op zater
dag 15 en zondag 16 september van
af 14 u. 
NIEUWS VAN GROENINGHE 

Een reis per luxe-autocar wordt 
ingelegd naar het Nederlandse stad
je Alkmaar op 22 september e.k. 
Prijs per deelnemer : 260 fr. Er 
zijn reeds een twintigtal deelne
mers. Inschrijven bij een van de 
bestuursleden van Groeninghe. 

Jaarlijks bal van Groeninghe op 
zaterdag 29 september in de zaal 
De Kring, Jaak De Boeckstraat. Mu
ziek Toni Herreman. 

MORTSEL 
DANSFEEST 

Zaterdag 24 november in de zaal 
van het Parochiecentrum St. Lode-
wijk, (Dieseghemwijk). 
HUWELIJK 

Vorige zaterdag (8 september) 
legde het huwelijksbootje aan ten 
huize van afd. sekr. en mevr. Em. 
Croes om hun dochter Godelieve 
op te pikken. Afdeling en bestuur 
wensen Godelieve en haar echtge
noot van harte proficiat en betrek
ken graag daarbij hun beider ouders 

NIEL 
VUJO-FIETSENRALLY 

Heden zaterdag 15 september be
ieven wij onze Vujo-fietenrally. 
BAL 

Zaterdag 13 oktober slaan onze 
leden en simpatisanten hun been
tjes uit op ons traditioneel dans
feest. Nadere gegevens volgen. 
REISJE 

VU-Boom plant een tweedaagse 
uitstap naar Rudesheim op 6 en 7 
oktober. Wie eens gaarne deel
neemt aan de wijnfeesten in dit 
overbekende wijnoord, kan voor 
Tiax. 1000 fr. (alles inbegrepen) 
mee. Inlichtingen bij de bestuurs
leden. 
DIENSTBETOON 

Mensen met problemen kunnen te
recht i p het sekretariaat, Antwerp-
sestr. 186, waar Guido Michiels, 
Frans De Meulemeester en Jos De 
Koek ter beschikking zijn elke vrij
dagavond van 20 u. af. 

0-L-VROUW-WAVER 
POLITIEK SOUPER EN 
GEZELLIG SAMENZIJN 

Vandaag 15 september richt de 
VU-afdeling in de parocniezaal 
(Leemstr.) een fantastische avond 
in. Aanvang : 20 u. 30. Een feeste
lijk menu, verzorgd door Eddy 
Camps. Gelegenheidstoespraken 
door kamerleden Nelly Maes en LJ -
do Sels. Inschrijvingen : Pierre 
Bourgeois, tel. 015/75522. 

RANST 
NEKKA 73 

Sportpaleis Antwerpen, zondag 7 
oktober, 15 u. Naast de jaarlijkse 
Vlaamse Nationale Zangfeesten 
heeft de kleinkunst veel bijgedra
gen tot do Vlaamse ontvoogdings-
strijd. Ingeval u deze grootse 
kleinkunstmanifestatie niet wil mis
sen, kunt u plaatsen bestellen aan 
100 fr. (voorbehouden) bij Gerda De 
Nys-Leysen, St Antoniusstr. 33, tel. 
85.60.12 of bij Willy Eeckhout, Val
kenlaan 24, tel. 85.58.18, waar even
eens kan ingeschreven worden voor 
de autobus. 

SCHOTEN 
OVERLIJDEN 

in het Stuyvenbergziekenhuis 
overleed de h. W. Theo Venqueleir, 
nijveraar, echtgenoot van mevr. Re-
gina Minne, geboren te Antwerpen 
op 26 december 1911. We betuigen 
aan mevr. Venqueleir en de achtba
re nabestaanden onze oprechte 
deelneming. 

ST-JOB-IN-TGOOR 
LEDENVERGADERING 

Woensdag 19 september e.k. te 
20 u. 30 in ons lokaal • Sinjoor »i' 
Eikenlei 1. Volksvert. mevr. Nelly 
Maes zal er handelen over « De 
vrouw in onze samenleving, gezien 
van uit VU-standpunt ». 

WILRIJK 
UITSTAP OETERDAL 

Wie wil kan zich morgen met de 
wagen nog aansluiten bij de bus 
die te 8 u. 30 vertrekt op de Bist. 
Wie wil kan ook rechtstreeks naar 
Neeroeteren bollen, waar van onge
veer 10 u. af in de Akkerstr. 130 
verzameling wordt geblazen. Ook 
aan de deelnemers van het 11 da 
uur, hartelijk welkom. 
KWIS 

Onze afdeling neemt met 2 ploe
gen deel aan de arr. kwis op 26 ok
tober en 2 november. Wij zoeken 
nog enkele goede plaatsvervangers. 
De onderwerpen zijn erg gevarieerd. 
Vlaamse Beweging, aktualiteit, kul-
tuur, kunst en sport geven de hoofd
toon aan. Wie onze ploegen nog wi l 
versterken belle even met volks
vert. André De Beul, Cederlaan 18, 
tel. 27.15.44. 

brabant 
BRUSSEL-H-V 
ARR. SEKRETARIAAT 

Het arr. sekretariaat is open elka 
maandag, woensdag en donderdag, 
telkens van 18 tot 21 u. De lokalen 
zijn gevestigd : Kongresstr. 53 te 
1000 Brussel, tel. 02/17.92.18. 

ALSEMBERG 
AFDELINGSBAL 

Zaterdag 27 oktober te 20 u. 30 
In de zaal • De Kroon », Steenweg 
naar Halle 131, St. Genesius-Rode. 
Met disco-bar. Toegang 50 fr. Kaar
ten te bekomen door storting op p.r 
15.02 van de N.V. Euralbank, Langa 
Lozanastr. 220 te 2000 Antwerpen 
voor rek. nr 670-0021159-08 van VU-
Aisemberg, Ingendaellaan 43, Al
semberg. Wij rekenen, als bedreig
de gemeente, op een talrijke op
komst. 

BRUSSEL 
BAL 

Op 22 september heeft in zaal 
Meli (Heysel) ons agglomeratiebal 
plaats. Begin 20 u. 30. Orkest Bert 
Minten. Nu reeds noteren en wel
kom ! 

GROOTBIJGAARDEN 
DANSFEEST 

Op 29 sepember gaat om 20 u. 
in zaal Collegium, Brusselstr. 257. 
ons tweede herfstbal door. Orkest 
Ray Chadwick. Prachtige tombola. 

LEUVEN (Arr.) 
KALENDER 

15 september : bal, afd. Vossem. 
21 september : Vergadering ver

antwoordelijken voor organisatie en 
propaganda 

24 september : arr. bestuur. 
28 september : Arrondissements-

raad te Boortmeerbeek 
29 september : bal, afd. Wespa-

laar-Tildonk. 

LIEDEKERKE 
HARTELIJKE GELUKWENSEN 

Onze oudste en trouwste leden 
Jan Neukermans (88) en Alice Col-
lijns (82) vieren morgen hun dia
manten bruiloft. Ze huwden op 30 
augustus 1913, dus zestig jaar gele
den. Ze zijn beiden nog zeer gted 
te been en volgen met veel interes-
se onze Vlaams-nationale werking 
zowel binnen als buiten onze ge
meente. 

Langs deze weg danken wi; hen 
om hun jarenlange Vlaamse trouw 
zowel in goede als in moeiiijke t i j 
den. Wij wensen hen nog veel ge
zondheid en een lang samenzijn. 

Jan en Lis proficiat en nog zeer 
vele jaren vanwege al de Liede-
kerkse VU-leden, simpatisanten en 
« Wij »-lezers. 

MERCHTEM 
DANSFEEST 

Zaterdag 20 oktober. Zaal Echo. 
Orkest Ray Chadwick. Deuren 20 u., 
eerste dans 20 u. 30. Kaarten : 
voorverkoop 50 fr. Inkom 60 fr. 

SINT AGATHA-BERCHEM 
VU-DANSAVOND 

Op 22 september geeft de aggl. 
een VU-dansavond in de zaal Meli, 
met het orkest Bert Minten. Daar 
St. Agatha-Berchem geen eigen VU-
bal heeft, vragen wij dringend aan 
al onze leden en simpatisanten naar 
het agglomeratiebal te gaan. Het is 
een daadwerkelijke steun voor on
ze afdeling en Brussel. Kaarten 
te bekomen door tel. 65.57.33. 
WEES KONSEKWENT ! 

Sluit aan bij een Vlaamse zieken
kas. Ook te St. Agatha-Berchem 
werkt het ziekenfonds Brabantia. Al
le inlichtingen : O. De Backer-Van 
der Spurt, Braillestr. 5, tel. 65.57.33. 
elke maandag van 18 tot 20 u. 
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ST. GENESIUS-RODE 
VLAAMS BRABANT BEDREIGD ! 

VU-afdelingen Alsemberg, Beer-
sei-Linkebeek-Drogenbos, Dworp en 
St-Genesius-Rode nodigen u vrien
delijk uit op de spreekbeurt met 
diavoorstelling, ingericht in het Kul-
tureel Centrum, Wauterbos te St-
Genesius-Rode over « Vlaams Bra
bant bedreigd » door volksvert. Wil
ly Kuijpers. Datum : 5 oktober te 
20 u. 

ST-KWINTENS-LENNIK 
WANDELING IN HET PAJOTTEN-
LAND 

Wenst u kennis te maken met 
een heerlijk landschap, een oude 
kerk, een brok geschiedenis van 
onze streek, een vuurmolen, enz., 
dan wordt u de gelegenheid gebo
den op zondag 23 september. Ver
trek te 14 u. 15 aan de kerk te 
Leerbeek. Terug omstreeks 17 u. 
30. Deze wandeltocht is voorbe
reid en wordt geleid door dhr C. 
Van Coillie. Goed geschoeide deel
nemers met een lach en een lied 
storen ons niet. Iedereen is harte
lijk welkom. 
ANDERE AKTIVITEITEN 

Op de 2e vrijdag van elke maand : 
bestuursvergadering van de afde
ling. 

19 oktober : dia-avond, door de 
Skandinavische landen naar de 
Noordkaap en terug. 

3 november : gewestelijk bal te 
Kester. 

Buiten het gew. bal hebben al 
deze aktiviteiten plaats in ons lo
kaal te Eizeringen, rechtover de 
kerk. 

VOSSEM 
BAL 

Zaterdag 15 september in de zaal 
• Viktoria » 2e VU-bal van de af
deling Vossem, met het orkest 
« The Nils ». Toegang 50 fr. 

oost-vlaanderen 

AALST CArr.) 
ARR. KOLPORTAGE 

Op 30 september te Erembode-
gem. Verzamelen te 9 u. 30, Kep-
pestr. 24. 
FUZIES VAN GEMEENTEN 

Aan de sekretariaten der afdelin
gen werden een aantal eksempla-
ren gestuurd — één voor elk be
stuurslid — van het ontwerp inzake 
fuzies van gemeenten in het arr. 
Aalst. De afdelingen worden ver
zocht minstens hun bestuur en 
eventueel al hun leden te raadple
gen over dit ontwerp en hun advies 
uiterlijk op zaterdag 6 oktober aan 
het arr. bestuur te zenden. 

AALST 
ZIEKENFONDS PRIESTER DAENS 

Sekretariaat : Hopmarkt 36 te 
Aalst . openingsuren : maandag, 
dinsdag, woensdag en donderdag 
van 9 tot 12 u. ; vrijdag gesloten ; 
zaterdag van 9 tot 11 u. 

Zitdag van de sekretaris Garlier 
Arseen : iedere donderdag van 19 
tot 21 u. in het sekretariaat. 

Aalst : elke 1ste zondag van 10 
tot 12 u. bij Van Goethem lohn, Ni-
novestwg 8, Erembodegem. 

Erembodegem : Van Audenhove 
Peter, Bredestr. 9b : elke 2de maan
dag van 19 tot 20 u. en elke Sde 
vrijdag van 20 tot 20 u. in café Rem
brandt, Stationstr. 

Terjoden : Van Den Bruele Desi
re, Driehoekstr. 47, Erembodegem 
elke dinsdag van 19 tot 21 u. 

Denderhoutem : De Coninck Ed
dy, Terlinden 49 : elke zaterdag van 
9 tot 12 u. 

Ninove :De Kegel Georgette, Leo-
poldlaan 86 : elke vrijdag van 18 
tot 20 u. 

Geraardsbergen : De Kegel Geor
gette : elke laatste zaterdag van 10 
tot 12 u in café De Postkoets, 
Markt. 

Kerksken : De Kegel Georgette : 
elke 3de dinsdag bij De Kegel Ed
ward, Berg, van 19 tot 20u. 

Eambrugge : Van Hauwe Hector, 
Prinsdaal 6'' : elke dinsdag van 19 
tot 21 u. 

ASPELARE-NEDERHASSELT 
KOLPORTAGE 

Het bestuur van beide afdelingen 
kolporteerde in St-Antelinks met 
« Ze zeggen dit, ze zeggen dat » 
Het onthaal was buitengewoon. Kon
takten werden gelegd. Verscheide
ne personen beloofden toe te tre
den tot de partij. Binnenkort wordt 
hier zeker een afdeling opgericht. 
VOETBAL 

Het bestuur schonk aan de drie 
plaatselijke voetbalploegen van bei
de afdelingen een matchbal. We ho
pen dat de ballen evengoed rollen 
als de afdelingen zelf. 

FINANCIES 
We zoeken nog steeds enkele 

toetredingen tot ons » financieel 
plan ». De leden mogen binnenkort 
een bezoek verwachten. 

GENT-EEKLO (Arr.) 
ARTEVELDE-BAL 

Het arr. bestuur nodigt alle af
delingen uit op het tweede Arte-
velde-bal (dansfeest van het arr.) 
op zaterdag 1 december in zaal Riva 
te Deurle. Iedereen is hartelijk wel
kom, we verzoeken de afdelingen 
die datum vrij te houden. 

ZIEKENFONDS FLANDRIA 
BUREELUREN EN ZITDAGEN 

Sekretariaat : Keizer Karelstr, 80, 
9000 Gent. Tel. 09/23.52.27 : dage
lijks van 9 tot 12 u. 30 en van 14 
tot 16 u. ; vrijdag tot 19 u. ; zater
dag tot 12 u. 

Merelbeke : Hundelgemsestwg 
359, :el. 09/30.79.09, dinsdag van 
14 tot 17 u. 

Wetteren : De Klokke, Kon. As-
tridl. 27, te,. 09/69.28.81, woensdag 
van 14 tot 15 u. 

Dendermonde : Den Ommeganck, 
Grote Markt 18, tel. 052/22594, 
woensdag van 16 tot 17 u. 

Nevele : Cyriel Buyssestr. 2, don
derdag van 14 tot 15 u. 

Zomergem : Markt 20, tel. 09/ 
72.71.37, donderdag van 15 u. 30 
tot 16 u. 30. 

ZULTE-OLSENE 
VU-BAL 

Zaterdag 20' oktober in zaal Fier-
telhof te Zulte met het orkest Ron-
ny Roland. Deuren 20 u. Toegang 
50 fr. 

wesNvlaanderen 

BLANKENBERGE 
BOERENKRIJGAVOND 

Zaterdag 27 oktober te 20 u. 30 
in de zaal Forum, Kerkstr. Voor
dracht in geuren en kleuren door 
letterkundige en stadsgenoot Jaak 
Verstappen. Ingang vrij. Iedereen 
welkom. 
ZWIJNTJESKERMIS 

Vrijdag 14 december, jaarlijkse 
avondparty, gratis aangeboden aan 
al onze leden. Eenieder die het vo
rige feestmaal heeft bijgewoond zal 
van de partij willen zijn. 

HARELBEKE 
FAMILIE-UITSTAP 

Morgen zondag 16 september 
gaat een familie-uitstap van onze 
afdeling naar Wachtebeke door. Wij 
nodigen al onze VU-leden en sim-
patisanten uit, samen met ons te 
vertrekken om 13 u. 30 op het Kerk
plein te Stasegem. Allen hartelijk 
welkom. 
WEST-FLANDRIA 

Voor alle inlichtingen en inschrij-
i/ingen : R. Stock, Vlaanderenlaan 
i6, Harelbeke, tel. 701.61. 

IZEGEM 
ABONNEMENTENSLAG 

Het bestuur doet nogmaals een 
oproep tot u, lezers van « Wij », 
om een nieuw abonnement te wer
ven. Er leven wel degelijk nog men
sen bij en naast u die simpatise-
ren. Als u die zelf niet bezoeken 
kan, speel de de adressen dan door 
bij onze sekretaris Wilfried Lagae, 
Neerhofstr. 11 of bij de andere be
stuursleden. Wij zijn ervan over
tuigd " enorm veel » adressen bin
nen te krijgen. 
GELUKWENSEN 

Bestuur en afdeling wensen Gui
de en Greta Derieuw-Wullaert op
recht geluk, want Jürgen kreeg een 
zusje, geboren op 3 september, Iris 
genaamd. 

KORTRIJK (Stad) 
WANDELTOCHT 

Zondag 16 september wordt door 
de VU-vrouwenafdeling Kortrijk een 
wandeltocht georganiseerd in de 
bossen van Vloesberg. Verzameling 
te 10 u. aan de herberg « Roman 
House ». Lunchpakket meebrengen, 
's Middags wordt gegeten in het 
« Roman House », waar mep even
tueel ook een volledig middagmaal 
kan bestellen. Einde van de wandel
tocht rond 16 u. Alle belangstellen
den zijn welkom. 
AFDELINGSBAL 

Het bal van de afdeling Kortrijk 
gaat dit jaar door op zaterdag 22 
september in de Shok-bar, Kortrijk-
stwg 278 te Harelbeke. De specia
le atmosfeer in de kelders van de 
Shok-bar maakt van dit feest een 
aangename avond. Kaarten (50 fr.) 
bij alle bestuursleden. Alle vrien
den, leden en «Wij»-abonnenten 
worden verwacht. Kaarten kunnen 
ook besteld worden door storting 
op pr. nr. 302.602 van J. Labaere, 
Kortrijk. 

MIDDELKERKE 
AFDELINGSSEKRETARIS 

Wij vestigen er de aandacht van 
onze leden op, dat onze sekretaris 
Henri Dewulf, verhuisd is naar de 
IJzerlaan 35 in Middelkerke. Zoals 
u weet staan onze bestuursleden, 
en vooral de voorzitter en sekreta
ris steeds te uwer beschikking. Ook 
met inlichtingen over het onzijdig 
ziekenfonds « De West ». 

MENEN 
OPENBARE VERGADERING 

Vrijdag 21 september a.s. om 20 
u. organiseert de VU-afdeling Me-
nen-Rekkem een openbare vergade
ring in zaal Real Palace, Schoolstr. 
18 te Menen. Sprekers : volksvert. 
Luc Vansteenkiste over de korrup-
tie in de Belgische politiek en 
volksvert. V. Anciaux over het pro
bleem Brussel nu en in de toe
komst. 

OOIGEM-WIELSBEKE-
OOSTROZEBEKE-ST. BAAFSVIJVE 
LUSTRUMBAL 

De Vlaamse Vriendenkring « Ter 
Leie » rekent op uw aanwezigheid 
op haar « Lustrumbal » te Ooigem 
op zaterdag 22 september a.s. in 
de meisjesschool. Kom mee ver
broederen met alle VU-vïienden on
der leiding van het bekende orkest 
« De Leiekrekels » en « Fabienne ». 
Inkom : 50 fr. 

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

Morgen 16 december treedt onze 
arr. raad weer aan, na een hopelijk 
weldoende vakantie voor allen. De 
raadsleden worden verwacht, uiter
lijk tegen 9 u. 30 aanwezig te zijn. 
Vlaams Huis, IJzerlaan, Diksmuide. 
Einde stipt om 12 u. 30. 
DE WEST 

Zoals bekend werd de leden- en 
abonnementenslag met glans ge
wonnen. Een slag die nog niet ge
wonnen werd is evenwel die om 
DE WEST. Een Vlaams-nationalist 
hoort thuis in een Vlaamse zieken
kas, en niet in een kleurenzieken-
kas (op gegronde uitzonderingen 
na). Wij roepen thans weer alle 
kaderleden en ook alle leden en le
zers van « Wij » met nadruk op om 
tegen 15 september weer nieuwe le
den voor De West aan te brengen. 
Bedenk dat hoe eerder wij het aan
tal leden hebben, hoe eerder wij 
weer aan de slag kunnen voor ande
re opdrachten. Jammer is het dat 
nog te velen van onze kaders zelf 
niet aangesloten zijn. Komaan, la
ten we er nu eens terdege werk 
van maken. 

OOSTENDE-VUURTOREN 
HERFSTTOCHT 

Zondag 23 september richten wij 
een grote herfsttocht in van ca 
15 km. Het gevolgde trajekt bi.edt 
een ongewoon grote verscheiden
heid. Vertrek gepland in de Thomas 
Vanloostr. om 14 u. 

OOSTENDE-MARIAKERKE 
PARTIJRAAD 

Tot onze voldoening werd Jaak 
Vandemeulebroecke vorige zaterdag 
gekoöpteerd als lid van de nationale 
partijraad van de Volksunie. 

OOSTENDE 
WEERAL DE POLITIE 

Na het brutaal optreden tegen de 
mannen van TAK bij de amnestiebe
toging, schrijft de CVP-verwante 
« Zeewacht » over een toerist : 
« Maar deze vreemdeling werd 
daarenboven op het politiekantoor 
ook nog op de meest brutale ma
nier te woord gestaan ». Wanneer 

men reeds een argeloze (buiten
landse) toerist op dié manier be
handelt, zal het wel geen verwon
dering baren wanneer partij-agenten 
Vlaamse amnestiewandelaars bruta
liseren. Onder die politiemannen 
van onze stad zijn er enigen die 
beslist beter cipier zouden worden 
in Zaïre, waar men nog zonderlin
ge metoden toepast ! 
BAL 1973 

Het bal — gezamenlijk voor de 
vijf Oostendse afdelingen — valt 
op de avond van de eerste kongres-
dag, nl. zaterdag 24 november. 

ROESELARE (Arr.) 
MOTIE 

De Verenigde kernen van Vlaam
se Vrouwen uit West-Vlaanderen in 
vergadering te Roeselare op 5 sep
tember 1973 : 
9 drukken hun verontwaardiging 
uit over de behandeling van Vlaam
se schoolkinderen in de Brusselse 
agglomeratie ; 
# klagen de aanmatigende houding 
aan van de Anderlechtse franstali-
gen ; 
0 verwijten aan de Belgische re
gering hun laksheid ten opzichte 
van de uitbouw van het Vlaams on
derwijs in de Brusselse agglomera
tie ; 
0 roepen alle Vlaamse ouders op 
om hun solidariteit te betuigen met 
de Vlaamse ouders ie Brussel. 

VEURNE-ADINKERKE-HOUTEM-
BEAUVOORDE 
PLANNEN 

Vrijdag 26 oktober gaat er een 
ledenvergadering door in « De 
Beurs », Grote Markt, met meerde
re sprekers. 

Zaterdag 8 december is ons 
avondfeest gepland in de Drie Ko
ningen, Beauvoorde. 
KOLPORTAGE 

Zondag 30 september gaat de kol-
portage naar de streek van Hoog-
stade-Houtem. Vergaderen om 9 u. 
30 te Hoogstade, Dorp, aan de kerk. 
VOORZITTER 

Onze voorzitter, Carol Vandoor-
ne, verhuist van de Noordstraat 
naar de Noordburgweg nr 17. Al 
onze bestuursleden, doch vooral 
voorzitter en sekretaris : steeds ter 
beschikking. Ook kan men hen raad
plegen inzake het ziekenfonds « De 
West . 

VEURNE (Kanton) 
ZITDAGEN U. BRUYNOGHE 

Elke woensdag van 10 u. 30 tot 
11 u. 30 in café Flandria, Grote 
Markt, Veurne. 

Elke eerste zaterdag van 9 tot 
10 u. in restaurant Belfort, Grote 
Markt, Veurne. 
WERVIK 
JONGE MENSEN 

Die zch aangetrokken voelen door 
een echt Vlaamse partij-jeugdvere
niging kunnen steeds terecht bij 
de VU-jongeren. Zich wenden : Her-
vé Raes, Laagweg 12 of bij een der 
bestuursleden. 
SOC. DIENSTBETOON 

Vandamme Hervé, Sint Maartens-
plein (liefst na 18 u. 30). 

Claeys Jozef, Ten Brielenlaan 108 
('s voormiddags). 
ZIEKENFONDS WEST-FLANDRIA 

Volgende zitdagen : heden 15 en 
zaterdag 29 september, telkens van 
10 tot 11 u. Adres : Coudyzer Mau-
rits, Magdalenastr. 75. Afgevaardig
de : Claeys Jozef, Ten Brielenlaan 
108. Elke konsekwente Vlaming zou 
bij c'it Vlaams sociaal organisme 
moeten aangesloten zijn. 

ZARREN-WERKEN 
NEUTRAAL ZIEKENFONDS 

Zoals inmiddels wel door alte 
kaderleden bekend, ijvert onze paif 
ti j voor neutrale ziekenkassen ?H 
O.V.D, dus ook in Zarren-Werkeik 
voor de kas « De West », waarbS 
reeds zeer velen (nog niet genoeg| 
leden aangesloten zijn. Voor onz0 
gemeente is de bode Hendrik Pae^ 
brugghe. 

limburg 

HALEN 
BESTUURSVERGADERING 

Ons afdelingsbestuur vergaderde 
op vrijdag 7 september in lokaal 
Agnes. Behalve de redaktie van de 
eerstvolgende uitgave van ons af
delingsblad « Schakel » werd even» 
eens de komende winterwerking 
besproken, met o.m. de organisa* 
tie van ons jaarlijks afdelingsfeest» 

HASSELT 
ARR. BESTUUR 

Het arr. bestuur Hasselt heeft 
zijn werkzaamheden na het verlof 
hervat. Eerstvolgende vergadering 
maandag 17 september in lokaal 
Warson, samen met de provincie
raadsleden en de kantonnale ge
volmachtigden. 

STEVOORT 
TENTOONSTELLING 

Vujo-Herk de Stad organiseert 
een driedaagse tentoonstelling van 
cartoons van bekende Limburgse 
schilders en tekenaars in het ge
meentehuis van Stevoort. Opening 
op vrijdag 21 september te 20 uur 
met receptie en openingswoord van 
Dries Janssen. Open op zaterdag 
en zondag 22 en 23 september. 

TESSENDERLO 
AFDELINGSNIEUWS 

De maandelijkse vergadering van 
ons afdelingsbestuur op vrijdag 7 
september belooft de Inzet te wor
den van een stevige nieuwe wer
king. Naast de aktiviteiten van on
ze gemeenteraadsleden Rik Decos-
ter en Karel Wijckmans zijn er 
Immers de taken van het afdelings
bestuur : steeds groeiend leden
aantal, de regelmatige uitgave van 
ons blad « Vrij-Uit », de organisatie 
van ons afdelingsbal, de voorberei
ding — nu reeds — van ons pro
gramma 1976. Dit alles wordt uitge
werkt en besproken tijdens een al
gemene ledenvergadering begin ok
tober. 

TONGEREN-MAASEIK 
ARR. BAL 

Zaterdag 27 oktober vanaf 20 u. 
in feestzaal Leduc te Hasselt. OP-
kest Bert Minten. Tombola, bar, ont
spanning. 
ABONNEMENTENWERVING 

Wanneer je nu een abonnement 
neemt voor 1974, ontvang je tot 
einde jaar elke week je « Wij » gra
tis. 

Abonnementsprijzen : tot einde 
december 74 : 350 fr. ; tot 31 ju
ni '74 : 220 fr. ; tot 31 maart '74 t 
105 fr. Storten op postrekening nr. 
1203.17 van arr. sekr. VU, J. Inde-
k6u PGGI*. 
ARR. SEKRETARIAAT 

Grotstr. 18, 3570 Peer. Sekreta
ris : Jaak Indekeu, tel. 011/30509 
(bij geen gehoor : 30458), maandag 
tot en met vrijdag : 17 u. 15 tot 
19 u. ; zondag : voormiddag. Post
rekening : 1203.17, van arr. sekr. X 
Indekeu, Peer. 

Omgeef U in Uw leefkamer met meubelen die 
Uw goede smaak weerspiegelen. 

Meubelen van de Gentse Meubelgalerijen 

«BRUEGID) 
Burgstraat 11 - 16, - 9000 Gent 

- Tel. 23.36.11 - 23.12.71 -
100 meter van het 

Gravensteen 

EEN SCHONE EN GOEDE GELDBELEGGING, OM HET EVEN 
OF 20.000- OF 200.000 F TE BESTEDEN HEBT. 

Bij VERMELDING VAN DEZE AANKONDIGING 
EEN SPECIAAL GESCHENK 
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POKETINO 
— de Vlaamse fotoplatenzaak van Brussel —• 

zoekt voor zi jn v^inkel te Brussel 
Jacqmainlaan 144-146 
een VERKOOPSTER-BEDIENDE 

met kul turele interesse, 
om opgele id te worden als verkoopster 
kul turele fonoplaten en muziekcasetten. 

Aangename werkk r i ng en goed loon. 

POKETINO 
zoekt ook dr ingend 
een WERKVROUW 
die elke dag een 2-tal uren 
kan kuisen in de w i n k e l . 

Aanbied ingen : POKETINO Jacqmainlaan 144-146 
1000 Brussel, elke werkdag tussen 9 en 18 u. 30. 

MEDEGEDEELD 

mereibeke 

De Atiantis-drive-in-show komt naar Mereibeke. Zaal Regi, Hundelgemse-

s twg (Molenhoek) op vri jdag 5 oktober om 20 u. Gastvedette : Truus. De 

Inr ichters (Karnavalgroep Pall ieterke) verwachten een daverend sukses. 

Warm aanbevolen. 

vierde tak-mars 
Op zondag 21 oktober 1973 houdt het Tga! Akt le Komitee zijn v ierde 

mars. 
Verzamelen wordt geblazen te Drogenbos — faci l i te i tengemeente — 

van waarui t naar Schepdaal wordt gemarsjeerd, afstand ongeveer 11 km. 
Vertrek om 8 uur st ipt ; aankomst te Schepdaal om 10 uur. 

Te Schepdaal : deelname aan de Vlaams-Nationale Landdag, georgani
seerd door Were-Di. 's Middags daar gelegenheid tot middagmaal. 

Jozef De Busschere, Zwaluwenstraat 35 - Oostende (059/761.16) 
Bart Beheydt, Hondekensmolenstraat 19 - Izegem 
Walter Vandenheede. Italiëlaan 26 - Zwevegem (056,'766.55j 
Roger Meysman. Kasteelstraat 22 Melsen (09/84,14.85) 
Piet De Pauw, De Pintelaan 311 - Gent (09/21.3206) 
Guido Pauwels, Sportstraat 11 - Waasmunster (052/484.16) 
Kris Charl ier. Broederstraat 3 - Sint-Niklaas (03/761308) 
Stefaan Dewever, Kleistraat 1 - Roosdaal (054/344.54) 
Roger Van Ransbeek, Bteughelpark 2/50 - Zell ik (02/65.41.32) 
Daniël Deconynck. Lenniksebaan 1057 - Ander lecht (02/45.13.90) 
Georges Vynckier, Stat ionsstraat 156 • Ternat. 
Dirk Hiers, Langeweg 32 - Maleizen-Overi jse (02/53 91 62) 
Jos Vandewauwer, Deurnestraat 80 - Mor tse l (03/49.03.561 
Greet Vandenbergh, Kruisstraat 10 - Kontich (03/57.17.34) 
Tensie Van Essche, Vesal iusstraat 55 - Leuven (016/384.92) 
Pol Pirongs, Maastr ichterstraat 50 - Tongeren (012/317 48) 

De Mars start onder de slogans « Edingen Vlaams » - « Komen-Moes-
kroen Vlaams » - « Weg met de faci l i te i ten «. 

Tien jaar na de schande van Hertoginnendal, en het fai l l iet van de hele 
taa lwet ter i j , eist TAK dat, wat Vlaams was, opnieuw bij Vlaanderen moet 
komen, zonder kompromissen. 

COMMISSIE V A N OPENBARE ONDERSTAND 

AALST 

De Commissie van Openbare Onderstand van de Stad Aalst 
heeft in haar instellingen volgende betrekkingen opengesteld : 

1) één betrekking van technisch adjunkt, 
2) één betrekking van werkvrouw, 
3) één betrekking van geneesheer-specialist in de 

stomatologie. 
De kandidaturen moeten bij ter post aangetekende brief worden 
gestuurd aan de Voorzitter van de Commissie, 
Gasthuisstraat 40, 9300 Aalst en dienen met de bewijsstukken 
uiterlijk op 25 september 1973 ter bestemming te zijn. 
Bijkomende inlichtingen zijn op dat adres te verkrijgen bij de 
Personeelsdienst. (Tel. 053/223.93 binnenpost 104, 
bestuurssekretaris H. Barrez). 

zoekertjes 
1) Bediende, ruime ervaring als se-
kretar is, N., Fr., Eng., zoekt pas
sende betrekking. 
2) Magazijnier zoekt bi j job, 20 uur 
per week. 
3) A1 laborant industr ië le scheikun
de zoekt passende betrekking. 
4) Pas gediplomeerde hoger mid
delbaar onderwi js , ekon. afd., zoekt 
betrekking als bediende. 
5) 41 elektr. mechanicha, zoekt pas
sende betrekking, l iefst in het Brus
selse. 
6) Juf f rouw, 16 jaar, lager midd. on
derwi js , zoekt passend werk. 
7) Jonge dame, 18 jaar, zoekt werk 
als bediende. 
8) Burg. ingenieur scheikunde zoekt 
betrekking. 
Kontakt : sen. W. Jor issen, Louisa-
str. 31 , 2800 Mechelen, te l . 015/ 
435.96. R 106 

Jonge dame uit St. Kwintens-Len-
nik zoekt bureel of typwerk thuis. 
Tel. 02/52 45.86 of 02/52.46.20. 
21-jarige regentes Wetenschappen 
en Aardr i jkskunde zoekt pas. be
t rekk ing. Tel. 02/52.45.52. R 108 

Medewerk(s t )er gevraagd voor tuin
aanleg en tu inonderhoud. Sch'-ijven 
naar I eo Ouintel ier, Goudkasteel-
laan 16. Huizingen. — R 100 

Jongeman, hoger secundair onder
w i j s — afdel ing electro-mechanica, 
zoekt werk omgeving Tienen, Leu
ven of eventueel Brussel . 
Kontakt via senator M. van Haegen-
doren. Guido Gezellelaan 63 — 
3030 Heverlee (tel 016/245.45) 

— R 102 

21-jarige jongeman, vr i j van leger
dienst, met diploma van vol ledig 
humaniora, zoekt betrekking als 
bediende l ie fst in de Dender- of 
Zennestreek. Tel. 02/52.46.20 vóór 
15 september, 02/55 18.43 na 15 
september. — R 103 

Part-time sekretaresse voor kamer
l id E De Facq in zijn kantoor ge
vraagd '̂ e Gent. Schri iven • Oranje-
berg 19 Gent R 105 

Semi-off ic iële, kul turele instel l ing 
Leuvense omgeving, zoekt deel
t i jdse kantoorhulp, kapabel to t 
zel fstandig werk 
Ofwel ervaren vaardigheid als ste
no ofwel ervaren vaardigheid zelf-
redigeren Door te geven via se
nator van Haegendooren, G. Gezel
lelaan 63 — 3030 Heverlee — uit
s lu i tend schr i f te l i jk met alle ter
zake nutt ige opgaven — R 104 

Mannel i jk bediende 53 j . v ier ta l ig 
lange ervar ing kor tschr i f t , boek
houding zoekt bezigheid omg. Brus
sel . Schri jven blad « Wi j» . R 109 

Vlammgen, 
I - I vraag GRATIS ADVIES 
I * 7 * i voor uw hypotheek-
^ • ^ leningen (1« en 2e r.) 

en uw bouwgrondkredieten 

aan de 

HYPOTHEEKMAATSCHAPPIJ 

UNITAS n.v. 
Kortrijkse Steenweg 304 

9000 GENT - Tel. 09/22.88.33 
van 9 tol 18 u, ('» zal, geslol.) 

Agenten en makelaars 

neem l<ontakt met ons I 

sociaal dienstbetoon 
arr. antwerpen 

ANTWERPEN : 
Maandag 17 september : volksvert. A. De Beul en R. Mattheyssens. 
Maandag 24 september : volksvert. A. De Beul en sen. H. Da Bruyiw. 
Lok. : VU-sekretariaat, Wetstr. 12, tel. 36.84.65, van 16 tot 20 u. 
WIJNEGEM : 
Maandag 3 en 17 september : sen. H. De Sruyne. 
Lok. : Vleminckhof, Marktplein 8, tel. 53.89.26, van 19 tot 20 u, 
KONTICH : 
Woensdag 12 en 26 september : volksvert. R. Mattheyssens. 
Lok. : Alcazar, Mechelsestwg 22, tel . 37.13.32. 
MERKSEM : 
Donderdag 20 september : volksvert. dr. H. Goemans. 
Lok : Tijl, Bredabaan 298, tel, 45.89,76, van 20 u. 30 tot 21 u. 30. 

brabant 

VIC ANCIAUX, volksvertegenwoordiger : 
ASSE : dinsd. 18 sept., 21 u., sekretariaat Prieelstr. 1, met J. Van Dooren. 
GRIMBERGEN : dinsdag 25 sept., 20 u., café Sport. 
HEKELGEM : dind. 18 sept., 20 u., café Centrum, met P. Peeters. 
LONDERZEEL : dind. 25 sept., 21 u., café Centrum. 
OVERUSE • maand. 24 sept., 20 u., café Den Boer, Terlaemen. 
VILVOORDE : maand. 17 sept., 21 u., café De Gouden Voorn. 
WEZENBEEK-OPPEM : dinsd. 11 sept., 20 u., café bij Mathilde, met B. 

Ceuppens 
Op afspraak : De Klepperbaan 5, Brussegem, tel. 59.54.55. 
BOB MAES, senator : 
BERG : dinsd. 18 sept., 20 u. 30 tot 21 u. 30, café Fauna-Flora. 
DIEGEM : dinsd. 18 sept., 19 u. tot 20 u., 7aal Bachus. 
LOT : dinsd. 25 sept., 19 u. tot 20 u., bij F. Goetgebuer, F. Walravensstr, 

83, met F. Adang. 
ST.-PIETERS-LEEUW : dinsd. 25 sept., 20 u. 30 tot 21 u. 30, zaal De Jonge 

Deken, met F. Adang. 
STAN PHILIPS, agglomeratieraadslid : 
FRAN ADANG, federatieschepen : 
ST-PIETERSLEEUW : alle zaterdagen,11 tot 12 u., ten huize, Ruisbroekse-

stwg 109, tel . 77.31.83. 
JAN DE BERLANGEER, agglomeratieraadslid : 
MOLENBEEK : alle zaterdagen, 10 tot 11 u., ten huize van Emiel De Smedt, 

J. Debrucqlaan 101. 
JETTE : alle zaterdagen, 11 tot 12 u., ten huize. De Smet de Nayerlaan 150, 

tel . 28.34.80. 
DEBRABANDER, agglomeratieraadslid : 
HAREN : dinsd. 25 sept., in Ons Huis, Verdunstr. 
JEF VALKENIERS, federatieschepen : 
SCHEPDAAL : elke maandag 18 tot 19 u., en elke dinsdag 10 tot 12 u^ 

op het gemeentehuis. 
EUGENE DE FACQ, volksvertegenwoordiger : 
Afspraken kunnen gemaakt worden per ïel. 09/22.64.23 of 09/25.64.91 en 

schriftelijk r>p het adres Domentstr. 3, 1705 Essene. 

kortrijk (ar r . ) 

LUK VANSTEEMKISTE, kamerlid : 
Maandag 17 en 24 september : 
KORTRIJK : 17 u.30 tot 19 u., 1302, A. Reynaertstr. 9, tel . 11600. 
WEVELGEM : 20 tot 22 u., Vredestr. 10, tel . 44332. 
Zaterdag 29 september : 
VICHTE : 16 ot 17 u., Harelbekestr. 35, tel. 77376 
HARELBEKE : 17 u. 30 tot 18 u. 30, Café Pa Zwaan, Plaats, tel . 21150. 
I e zaterdag van elke maand : 
VEURNE : 9 u.. Belfort, Grote Markt. 
DIKSMÜIOE : 10 u., Vlaams Huis, Ijzerlaan. 
HOUTHULST : 11 j . , bij gem. raadslid Martin Van Cleven, Terreststr. 8. 
HANDZAME : 12 u Casino. Statiestr. 13. 
KOEKELARE : 12 u. 30, « Hertog van Arenberg », Moerestr. 1. 
ICHTEGEM : 13 u. 30, « Den Engel ». Oostendebaan. 
3e zaterdag van elke maand : 
WESTENDE : 9 u., .> Casino », Essex Scottishlaan 7. 
MIDDELKERKE : 10 u., « Were di », de Smet de Nayerlaan. 
ROKSEM : 11 u„ bi; schepen L. Vierstraete. 
EERNEGEM : 12 u., « Riva-Venus », Aartrijkestr. 
DE HAAN : 13 u., « Georgy's Club », Kon. plein. 
BREDENE ; 13 u. 30, bij K. Haeck, Driftweg 59. 
TE OOSTENDE : 
Na telefonische afspraak, nr. 059 '795.48. Van Iseghemlaan 6. 

i:<ik-^iiiiii',rm:i'ii!T!^< 
ofv^el MAATCONFECTIE (36 pasmodellen) ofwel 
AFWERKING Mter KLEERMAKER ENGELSE & 
INLANDSE STOFFEN Op verzoek kom ik overat 
aan huis de maal nemen, passen en afleveren 

Vraag zonder de minste verplichting 
stalen en prijzen. 

R I C O - K L E D I N G V E R M E E S C H 
Sto«f>houw«r5ve$t, 52 Antwerpen Tel.03.31.35.83, 

H O U T W O R M 7 
Behandeling van dskwert<9n tegen alle hout-
in»8kten. TWmna JAAR WAARSOnQ. 
Dok op aanvraag. QraHs twïlek m gans het 
land. P.V.8A. INDUSTRADE Vanderzijpenatr. 
12, Wommel (Bt.) - Tel. 02/79.20.00. 

VERGUNNING : 1185 - KAT. A 

NIEUW ! R.I.T.-MiNITRIPS 

NAAR DUITSE STEDEN 

INBEGREPEN : 
-— het spoorbi l jet tweedeklasse van Brussel naar de gekozen 

stad en terug ; 
— voorbehouden zitplaatsen waar het mogel i jk is ; 
— vri j verbl i j f in een goed tweedeklassehotel, op bazis van een 

een tweepersoonskamer zonder bad noch stortbad -I- ontb i j t ; 
— taksen en diensten 

N I E T INBEGREPEN : 
dranken, persoonli jke ui tgaven en alle niet vermelde diensten. 
BONN - vanaf 1.560 fr, per persoon 
KEULEN - vanaf 1.500 fr. per persoon 
KOBLENZ - vanaf 1.715 f r . per persoon 
DUSSELDORF - vanaf 1.610 fr. per persoon 
FRANKFORT - vanaf 1.990 fr. per persoon 
HAMBURG - vanaf 2.530 fr per persoon 
TRIER - vanaf 1.670 fr per persoon 

Inlichtingen : 2000 ANTWERPEN ST-JAC08SMARKT 45-47 — TEL. (03)31.76.80 en in al onze andere kantoren ; 

9300 Aalst, Kerkstraat 12 - Tel. (053)717.27 — 8000 Brugge, Wollestraat 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. (099)23.60.21 — 3500 Hasselt, De-
merstraat 60-62 - Tel. (011)235.70 — 8500 Kortrijk, St.-Jorisstraat 33 - Tel. (056)235.15 — 3000 Leuven, Bondgenotenlaan 102 • Tel. (061)267.20 
— 2800 Mechelen, O.L. Vrouwstraat 34 - Tel (051)420.09 — 8400 Oostende, Kerkstraat 14 - Tel. (059)783.61 — 8800 Roeselare, St. Michiels-
straat 7 - Tel. (051)223.63 — 2700 St-Niklaas, Stationsstraat 18 - Tel,(03)76.38.95 — 2300 Turnhout, Herentalsestraat 3 - Tel. (041)428.40 — 
1800 Vilvoorde, Heldenplein 22 - Tel. (02)51.17.15. Alle inlichtingen eveneens bij onze plaatselijke vertegenwoordigers. 

Duur : 3 dagen (2 overnachtingen) 

Data : naar keuze. 

Redakti4r t»̂  rx-^btic'teit • 
Kernredaktie 
T. van Overstra«t«n («ind-
red.), P Martens (hoofdred.), 
R. Corty (red. tekr . ) , M. van 
Liedekerke. 

Drukpersstraat 20 
1000 Brussel 
Tel. 17.97.98 

Administratie en beheer : 
Voldersstr. 71 , Brussel 1000 
TeL 02/12.51.60 

Alle klachten voor niel ontvan
gen van blad op dit adres. 
Jaarabonnement 350 F 
Halfjaarlijks 195 F 
Driemaandelijks 105 F 
Stcunabonnem, (min.) 500 f 
losse nummers 10 F 
Alle stortingen voor het blad 
op prk. 1711.39 van . WIJ >, 
Voldersstraat 71 , 1000 Brussel. 

Veranfw. uitgever Mr F. Ven
der EUt, Belzegemstraat 20 

Bruuel 1120 
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AANBEVOLEN 
HUIZEN 

Jan PAUWELS-DE BRAUWER 
RESTAURANT 

« HET PALINGHUIS » a /d Schelde 
Het huis met familietraditie 

Brugstraat 10 • 9328 Schoonaarde 
Tel. 052/43246 

wek. rustdag: vrijd. 14u tot zat. 16u 

MET VOLKSWAGEN 
GEEN PROBLEMEN 

GARAGE St. JOZEF 
Assesteenweg 117 

TERNAT - Tel. 52.13.12. 

' PAPYRUS 
Boek-, papier- en 
fonoplatenhandel 

2aBkvoerder FONS lABEAU 
de Rifoaucourtstraat 7 

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

MACONFECT - KLEDING 
Opperstraaf 37 — LIEDEKERKI 

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

F I T O 

Kollegestraat 79-81 
2440 GEEL Tel. 014/59369 

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

ZEEVISGROOTHANDEL 
— Priislijst op aanvraag — 

OOSTDUINKERKE aan zee 
verkoop 

VILLAS - APPARTEMENTEN 
BOUWGRONDEN 

promotor 
VILLA - LANDHUIZEN 

sleutel op de deur 
verhuring 

BEMEUBELDE VILLAS 
APPARTEMENTEN - STUDIOS 

WEST-LITTORAL 
Leopold II laan 212, 
8458 Oostduinkerke 

Tel. (058)526.29 

KUNSTGEBITTEN-
HERSTELLINGEN 

TANDTECHNISCH LABORATORIUM 
Chazallaan 83 - 1030 Schaarbeek 

Tel. 34.06.43. of na 18 u. 25.46.42 

Aanbouwkeukens 
HELEMAAL naar maat. 

Apart en per klant gemaakt. 
Niet duurder dan seriefabricatie, 

en zelfs beter ! 

Prijsbestek en studie ï i jn gratis. 

Keukenbedrijf R. ROSSEY 
Kokstraat 53 - 8450 Nieuw/poort 

Tel. (058) 235.81 

Technisch Insfituut 
« LOUISE-MARiE » 

— KINDERVERZORGSTERS 
— VERPLEEGASPIRANTEN 
— SANITAIRE HELPSTERS 

2 of 3 iaar studie - van 15 jaar af 
LANGE LOZANASTRAAT 244, 

ANTWERPEN - TELEFOON : 28.72.34 

Inlichtingen : alle dagen 
's Zaterdags op afspraak 

STANDING 
2 X kopen 1 x betalen 

(5.000 in stock) 
HEREN - DAMES - KINDEREN 

Dendermondte tteenvt^eg 276 
AALST 

AL - AL AANBOUW-
KEUKENS UIT GLASAL 

FABRIEKEN TE RAMSDONK 
TEL. 015/714.47 - 719.13 

TOONZALEN 
BRUSSEL 02/17.71.99 

ANTWERPEN 03/35.60.69 
LEUVEN 016/347.94 
HASSELT 011/216.23 

HERENT ALS 041/239.10 
2WEVE2ELE 051/612.84 

TIELT (W.VL.) 051/420.15 
GENT 09/25.50.85 

A.V.V.S. • V.S.O.D. 
Algemeen Verbond van Vlaamse 

Sindikaten 
St Bernardse Steenweg 424 

2020 Antwerpen - Tel. 38.74.08, 
Andere gewestelijke adressen op 

aanvraag ! 

N A T I O N A L E LOTERIJ 

19 d« TRANCHE 

Herfsttranche 
HOGE LOTEN : 

1 X twaalf miljoen 

5xéén miljoen 

3 X een half miljoen 

Trekking op 24 september 

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

GEEN AFHOUDING OP UVV WINSTEN 

WIN 12 miljoen : U ONTVANGT 12 miljpen 

KEUS TUSSEN 5.000 KOSTUUMS 
- 1 Damesmantel kopen, 1 kleedje in prijs begrepen 
- 2 kleden kopen, 1 kleed betalen 
- Bij aankoop van 1 vest in leder of datm steeds 1 broek in prys 

begrepen 

- Trouwkleren keus tussen 200 modellen 

U onze artikelen kunnen STEEDS AFZONDERLIJK BEKO

M E N worden „ . ^ OA 
Magazijnen open ledere dag van 9 tot 20 u. 
Gesloten op zondag van 12 u. tot maandag 13 u. Will Tura gel<leed bij 

het huis STANDING 

mmm DENDERAAONDSESTEENWEG, 

AALST Tel. E/m.n 

WALTER ROLAND 
gediplomeerd opticien, 

erkend door alle ziekenfondsen 
KERKSTRAAT 58 - ANTWERPEN 

(Let op het huisnummer I) 
Telefoon 03/26.86.62 

ALLE GLAZEN ALLE MONTUREN 
Voor lezers van dit blad 10 % korting 

DIRK MARTENS 
NiNOVE 

Beverstraat 24-26 
Tel. (054) 331.05 

AALST 
P.V.B.A. 

Unge Zoutttr. 30, 29-33, 36-38 

Tel. (053) 240.60 

^ 

KINDERARTIKELEN : plooi- en wandelwagent - bedjes en vi^tegen 
stoelen en looprekken - schommels - kamerversleringen - wat

tafels en v/askussens - kinderkleding 

SPORTARTIKELEN : allerlei - turnkledli - rulterultrustingen - plng> 
pongtafels - badkleding en alle toebehoorten - rol- en I|stchsat-

sen - kamplngartikelen - turngerel. 

SPEELGOED : uitgebreide keus In merkartikelen : autobanen • 
elekr. treinen der beste merken • auto's • go-carfs - traktoren -
poppen • poppenwagens en -wleg[es . burelen - lessenaars • 
borden - fietsjes - alle gezelschapsspelen • alle soorten meka-
nleken - schooltassen • borden - tuinmeubelen - tuinschommelt. 

— ZEER VOORDELIGE PRIJZEN — 

Groepen 

en 

maatschappijen 

allerhande ! I I 

Speciaal 

voor U 

bedacht 

IEDER DORTMUNDER 
THIER BRAU HOF 

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

I N T E R E S S A N T 

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

Nadien krijgt U gratis gedurende 5 uur 
een der beste Oberbayern-orkesten 

Middag- en avondmaal In groep : gezellig, fijn. goed en goedkoop. 
De grote specialiteiten zijn : Ochsenschwanzsuppe - Hongaarse goe-
lasj - Elsbeln mit Sauerkraut - Kip aan het spit - Krachtvleesschofel 

beter dan In Duitsland. 
LEUVEN : Tervuursevest 60. Tel. 016/287.72 - 1500 zitplaatsen. 
ANTWERPEN : Groenpl. 33. T. 03/31.20.37 - mooiste zaal van de stad 
LEUVEN (Bierkelder) : Oude Markt 11 . Tel. 016/268.69 - mooiste 

kelder van Europa 
BRUSSEL : Nleuwbrugstr. 28. Tel. 02/18.74.89 . mooiste van Brussel 
AALST (Klaroen) : Autoweg. Tel. 053/228.53 - 1.000 plaatsen. 
HULSTE (Kortrijk) : Brugsostwg. 1 . Tel. 056/751.36 - 2.400 plaatsen 
KONTICH : Kon. Astridlaan 87 - Tel. 03/57.30.32 
TORHOUT : Stwg Torhout-Llchtervelde - 2.000 pi. - tel. 051/728.22 
DRONGEN : Autoweg Brussel-Oostende - Tel. 09/26.74.32 
SINT-TRUIDEN : Spaansebrugstraat - Tel. 011/736.30 
KESSENICH : Venio Steenweg - Tel. 011/619.71 
KNOKKE : Steenw. Knokke-Maldegem-Moerbeke - Tel. 050/502.96 
BERINGEN : Grote Markt 17 . Tel. 011/320.51 
OOSTENDE : Oude luchthaven Middelkerke - Tel. 059/320.86 

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

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

Antwerpen 
Meir 18 
03/31.78,20 

Gsnt 
Onderbergen 43 
09/25,19,23 

Leuven 
Brusselsestr, 33 
016/337,35 

Genk 
Winter stagstr. 22 
011/544,42 

6 0 0 arïidïïerjf.. . lOOl moselijfefieiien 

BON 
Naam 
Adres 
Tel : 
• beschik over bouwgrond - gemeente; 

- breedte 
en wens de voordelen te l<ennen die U mij kan 
bieden. 
• bescinik niet over bouwgrond en verzoek U mij 

een voorstel ie doen voor het bouwen van 
een rijwoning, villa of half-open bebouwing in 
volgende geneenten : .-. —. 
houd mij ter beschikking van uw afgevaardigde 
zal een bezoek brengen aan uw informatie
centrum tft .op—™™..„„..-.te.-».—u. 

Handtekening 

B 
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fons blijft 

• Les Sports » betreurt nog maar eens dat Fons Brijdenbach, de veel
belovende jonge atleet uit Limburg, niet zal overstappen van zijn kleine 
klub uit Lommei naar het grote Daring Leuven. Er zijn nu eenmaal lagere 
scholen en universiteiten, aldus de krant, en wie de lagere school door
lopen heeft en wat wil bijleren, moet nu eenmaal naar een andere school 
toe. Dat is natuurlijk waar, maar men kan zich ook de vraag stellen of de 
voordelen — en het gaat niet enkel om financiële — van een hipotetische 
vordering op sportgebied opwegen tegen de even hipotetische nadelen 
op meer algemeen menselijk vlak die aan zo'n « deportatie » kunnen ver
bonden zijn. En waar wij de krant helemaal niet meer volgen is waar ze 
schrijft dat wij zouden moeten komen tot een sisteem van twee soorten 
klubs, namelijk enerzijds de kleine klubs waar uit liefhebberij aan rekru
tering en een zekere basisopleiding wordt gedaan, en anderzijds de grote 
kibs die de vedetten onder hun hoede zouden nemen. 

geen « soorten » 

Persoonlijk voelen wij niets voor een sisteem van twee soorten atletiek-
klubs (klubs voor « kleinen » en klubs voor >• vedetten •>). En dit om veler
lei redenen. Eén ervan is dat het grote werk — eerste opleiding — voor 
de kleinen zou zijn, en de gloriol en de profijten voor de groten. Een 
andere reden is dat wij vrezen dat de « vedettenklubs » rap de weg zouden 
inslaan van een echt professionalisme. Professionalisme waartegen wij 
geen principiële bezwaren hebben, maar dat in het sportwereldje — hoeft 
het nog gezegd ? — zo gemakkelijk ontaardt in allerlei misbruiken die 
niet in overeenstemming kunnen gebracht worden met de werkelijke 
waarde van de sportbeoefening en de sportbeoefenaar. Een derde — en 
zeker niet de laatste — reden zou kunnen zijn dat in de kleine klub meer 
respekt, met alle gevolgen vandien, wordt opgebracht voor de mens in 
de sportbeoefenaar, terwijl in de grote klub nogal eens de sportieve 
waarden de bovenhand krijgen op de zuiver menselijke, wat o.i. absoluut 
onaanvaardbaar is. 

vraag 

Zeg nu eens, waar blijft men in Oost-Duitsland ai die zeer knappe jon
gens en meisjes vandaan halen, die in enkele jaren tijds van him land het 
eerste sportland ter wereld hebben gemaakt ? Die een oneindige reeks 
overwinningen, kampioenschappen en rekords aan elkaar rijgen in zowat 
alle sporttakken.'met uitzondering misschien van de door en door kom-
merciële sporten als velorijderij en voetbal. Wij hebben al gedacht : men 
houdt daar de kinderen zoet en dom met hun de sportbeoefening voor te 
schilderen als het hoogste en enige goed. Men leidt ze op tot wezens 
met formidabele spieren en botten, maar met weinig intellektuele bagage. 
Men zit daar in een land waar geen ander plezier te beleven is dan lopen 
en springen, hotsen en botsen. Maar wij lezen dat hun vorderingen op 
gebied van kunst, wetenschap, ekonomie, onderwijs misschien minder 
spektakulair, maar daarom niet minder groot zijn. Kan een van onze 
lezers, die de DDR bezocht, ons misschien eens vertellen hoe hij of zij 
die geweldige vorderingen op gebied van de sport verklaart ? Massasport ? 
Onderwijs ? Verkapt professionalisme (hoewel volgens ons géén verkla
ring) ? Drill omwille van de propaganda ? 

atletiekbeker 

Wij waren er wel niet bij, maar de finale van de Europese atletiekbeker 
voor nationale teams ging toch door. Tijdens het afgelopen weekend name
lijk en te Edingburg. Wij waren er niet bij omdat wij enkele weken geleden 
tijdens de schiftingen gewipt werden. Waren er wel bij — bij de heren 
altans — : Sovjetunie, Oost-Duitsland, West-Duitsland, Groot-Brittannië, 
Finland en zowaar ook Frankrijk. En dit is dan meteen ook de uitslag. Een 
beetje onverwacht wel, want na de eerste dag zag het ernaar uit dat de 
Oostduitsers het pleit zouden winnen. Het toeval wou echter dat zij er 
de tweede dag minder van terecht brachten dan de eerste dag, en aldus 
moesten zij met drie puntjes de vlag strijken voor hun meesters van een 
beetje verder. Bij de dames wonnen — hoe kan het anders — de Oost-
duitse meisjes. Wat winnen die nu niet in de damessporten ' 

Gehandikapten aan de sport ! Wij staan er nog wat h uiverig tegenover en nochtans... Dit zou een alledaags 
feit moeten worden. Hun prestaties zouden ons meer moeten aanspreken dan de zgn. « grote » rekords.^ 

geluk ? 

Men zegt, aldus Luc Varenne, dat 
de sportievelingen gelukkige lie
den zijn. Dank zij de sport zijn ze 
minder gespannen dan de gewone 
mensen, en zien zij het leven an
ders. De sport is voor hen een re
medie door veel aktieve sportbeoe
fening prima voor wie geen zinniger 
lichaamsbeweging heeft, maar zo 
maar een hele week wat tennissen, 
of rondjes lopen, of achter een bal
letje aandraven, dat lijkt ons toch 
ook maar pover als levensdoel. En 
de passieve belangstellmg, zij het 
passie, voor sportspektakels, als 
dat in staat is een mens gelukkig 
te maken, hewel dan is die mens 
rap tevreden. Dan is er toch wat 
beters te bedenken, dachten wij. 
Voor ons part : een uurtje op het 
sportveld of in de turnzaal. Prima. 
Een matchke of een koerske bij
wonen af en toe om de zinnen te 
verzetten : prima. Maar zijn geluk, 
zijn mens-zijn, zijn persoonlijkheid 
daaraan verbinden ? Kom nou. 
Daarvoor is het sportje toch te 
smal ? 

te duur 

Hoe belangrijk zijn olimpische 
spelen ? Hoe belangrijk voor wat ? 
Wie op deze vragen het antwoord 
zou kunnen geven, zou meteen 
kunnen zeggen hoeveel geld een 
land normaliter zou mogen beste
den om dergelijk spektakel te or-
ganizeren. Hierover is iedereen het 
eens : Duitsland heeft in 1972 véél, 
veel te veel geld verkwist om de 
spelen toch maar zo indrukwek
kend mogelijk te maken. Montreal 
zal het, zo beweert men, in 1976 
heel wat kalmer doen. Geen sprake 

van een luksueus olimpisch dorp, 
dat twee jaar later als een soort 
bidon-ville het landschap ontsiert. 
Geen sprake van een luksueus 
perscentrum zoals in München, 
waar men een jaar later vruchte
loos een bestemming kan voor zoe
ken. Kortom, Montreal wil het gi
gantisme van de spelen bestrijden, 
en over het algemeen werd dat in 
de pers op gejuich en handgeklap 
onthaald. Maar nu, nu de konse-
kwenties een beetje duidelijker be
ginnen te worden, nu begint men 
hier en daar te lezen dat men dit 
toch moet bewaren en dat men dat 
toch moet in ere houden. De kwes
tie is : als men het niet wat goed
koper gaat doen, zal men dan nog 
lang liefhebbers vinden om de spe
len te bekostigen ? 

dure woorden 

ledereen weet nu wel dat het 
Hollandse voetbalwonder Cruyff 
door zijn klub, Ajax Amsterdam, 
verkocht werd aan Barcelona. Voor 
40 miljoen, voor 60 voor 80 ? Laten 
wij zeggen : voor véél geld. Cruyff 
heeft ondertussen al met glans zijn 
ingangsexamen afgelegd. Het is dus 
allemaal dik in orde. Wat ons van
wege de jongeman minder bevalt 
is dat hij voortaan moet betaald 
worden, als men van hem een in
terview wil afnemen. Nog geen 
klein beetje ook, vermits hij zo 
maar eventjes 30.000 frank vraagt. 
Wij hopen dat geen enkele krant zo 
idioot zal zijn om dertig zakken te 
gaan neertellen voor een gesprekje 
met de man, wat een formidabel 
sjotter hij ook moge zijn. Trouwens, 
een hele meneer zijn op het voet
balveld, wil nog niet zeggen dat de 
verklaringen die men, betaald of 

onbetaald, aan een of andere krant 
kwijt wi l , het drukken waard zijn. 
Wij dachten zo dat men beter eens 
vaker een gesprekje kon gaan voe
ren met mensen als geleerden, den
kers, kunstenaars, liever dan met 
sportvedetjes die tenslotte maar 
bitter weinig te vertellen hebben. 
De eerste soort biedt dan nog het 
voordeel dat haar interviews véél 
goedkoper zijn, zoniet gratis. 

de getrouwen 

De Belgische voetbalbond laat 
weten dat de wedstrijden in de 
hoogste afdeling verleden jaar bij
gewoond werden door 2.083.253 
toeschouwers. Volgens andere 
bronnen zouden het er 2.522.000 
zijn, maar omdat het 'cijfer van de 
bond niet zo rond is, zullen wij 
maar aannemen dat dit het juiste is. 

Twee miljoen toeschouwers, aan 
een gemiddelde van laten wij zeg
gen honderd frank per toeschou
wer — maar het gemiddelde zal 
wel een stuk lager liggen — dat 
maakt 200 miljoen frank, of voor 
ieder van de zestien klubs gemid
deld iets van een 12 miljoen. Zo op 
het eerste gezicht zou men zeggen: 
daarmee moeten zij het kunnen 
stellen. Maar als men de prijs van 
de sjotters op voet zo eens ba-
kijkt — een miljoen of zes zeven 
gelijk niks —, en de wedden van 
de spelers en van de trainers, en 
de tralaliere die in veel klubs ge
vierd wordt, kan men toch begrij
pen dat de kassiers aan de klaag
muur staan. Temeer omdat de 
meeste klubs zeker niet aan dat ge
middelde komen. Nog een detail : 
in vergelijking met het seizoen te
voren, kwamen 6 % minder bezoe
kers opdagen. 

rekords 
Het sportnieuws is de laatste 

laren in feite niets anders meer 
dan een eindeloze opsomming 
van rekords. De wereldkam
pioenschappen zwemmen, zopas 
te Belgrado betwist, tonen het 
nog maar eens tenovervloede 
aan. 

De vraag was niet : wie wint? 
De vraag was telkens : wordt er 
een nieuw wereldrekord geves
tigd ? En was dat niet het ge
val, dan was de appreciatie 
maar zus en zo. 

Als Miei Puttemans tegen
woordig een wedstrijd loopt, 
dan vraagt niemand zich af of 
Miei zal winnen, maar wel of hii 
een nieuw Belgisch, Europees 
of wereldrekord zal vestigen. 

Wat is dan een rekord, dat het 
zo belangrijk wordt geacht ? 

Wat betekent het dat iemand 
wat hoger kan springen, wat 
sneller kan lopen, wat verder 
kan fietsen of wat harder kan 
slaan dan iemand anders ? 

Welke waarde is eraan ver
bonden een rekord van gisteren 

te verbeteren, en het morgen al
weer te zien verbeteren door 
iemand anders ? 

Het zou kunnen zijn, wij we
ten het niet want wij behoren 
niet tot die kategorie van men
sen, dat iemand er een enorme 
voldoening in vindt een rekord 
te vestigen, in de sport, in het 
akkordeonspelen, in het paalzit-
ten of in het breien. 

Maar waarom spreekt men 
dan nooit over rekords in waar
devolle dingen ? 

Toen onze Vlaamse melaat-
sendokter Frans Hemerijckx ons 
vertelde dat hl) persoonlijk 
50.000 melaatsen behandelde, 
dan dachten noch hij noch wij 
aan een rekord. Wij hebben het 
woord rekord nog nooit horen 
gebruiken in verband met het 
aantal mensen die door de pa
ters Pire of Werenfried van 
Straeten uit de penarie werden 
geholpen. Is Fleming, de uitvin
der van de penniciline, de re-
kordhouder voor wat betreft het 
aantal geredde mensenlevens ? 

Is de rekordjagerij ergens een 
soort sublimatie, een soort er-

satz-voldoening, een soort zelf
bevestiging in één domein om
dat men zich op andere terrei
nen « middelmatig - en ' ge
woon ' weet ? 

In sportmiddens denkt men er 
zeker niet zo over. Daar geldt 
het rekord als een overwinning 
van de mens op de materie, als 
een bevestiging van de progres
sie van het menselijke kunnen, 
als een bewijs van de verbete
ring van de menselijke soort. 

Wij kunnen daar begrip voor 
opbrengen, maar geloven het 
niet. 

Het rekord verbeteren wordt 
een beroep. Als Miei Puttemans 
het ene rekord na het andere 
verbetert, dan wil dat nog niet 
zeggen dat de Belg lichamelijk 
fitter en sterker wordt. Wij we
ten allen veel te goed dat wij 
de massamensen, op sportge
bied steeds tot minder in staat' 
zijn naarmate de topsporters de 
rekords steeds maar scherper 
stellen. De topatleten bewijzen 
almaar door dat de mens tot 
meer in staat is, en wij, de 
' gezetenen », zijn nu al moe 

als wij honderd meter ver om 
een pakje sigaretten moeten. 
Hoewel wij met de wagen gaan. 

Er zit aan die rekordjagerij 
nog een andere vraag vast. In 
hoeverre kan men die top-men-
sen nog beschouwen als verte
genwoordigers van de grote 
groep der doodgewone men
sen ? Wij zullen wel geen ge
heimen verklappen als wij zeg
gen dat veel rekords verbeterd 
worden door sporters die daar
voor speciaal werden opgefokt 
met middelen, die misschien 
wel de prestatie gunstig beïn
vloeden, maar zeker niet de 
mens die deze prestatie moet 
leveren. Men denke maar aan 
de " doping », aan de manne
lijke hormonen voor de dames 
die uitzonderlijke prestaties 
willen leveren. 

Tenslotte moet men zich nog 
afvragen of wij niet al te veel 
waarden opofferen aan de toch 
maar zeer relatieve waarden 
van sportrekords. 

Wat kost het aan tijd, ener
gie en geld om in om het even 
welke sporttak iemand klaar te 

stomen om met kans op sukses 
een rekordpoging te wagen ? 
Wat blijft er voor de rekordja-
ger over van de vele kleine vol
doeningen die het leven zo won
derschoon maken ? Als wij die 
Oostduitse meisjes het ene re
kord na het andere zien verbe
teren, dan vragen wij ons dik
wijls af hoeveel hun dat kost 
aan levensvreugde. Wanneer 
wij de 15-jarige Steve Hollan
der 1600 meter zien zwemmen 
in plaats vn 1500, dan denken 
wij eerder aan een maniak dan 
aan een gezonde tiener. Wan
neer wij al die jongens en meis
jes hun best zien doen om 
« gloriol » te verzamelen voor 
zichzelf, hun klub en hun land, 
dan denken wij wel eens : zijn 
zij nu ook een beetje voorbe
reid om morgen ex-vedette te 
zijn, of heeft men alles opge
offerd, hun jeugd èn hun toe
komst, voor de heel relatieve 
waarde' van een kortstondig re
kord. 

Dat zou in onze ogen ook een 
rekord zijn : dat van verdwa
zing. 

mÊÊk 


