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DE CVP 

EN HAAR PARTNERS 
Op haar kongres van november 1972 heeft de CVP in verband met de 

gewestvorming standpunten ingenomen die een duidelijke stap waren in 
de richting van het federalistische VU-programma. Wij hebben dit toen 
beklemtoond. Tijdens de onderhandelmgen bij de regeringsvorming moest 
deze partij op dit punt echter heel wat water in haar wijn doen Het re-
geringsschema waarmee de speciale kommissie zich maandenlang heeft 

l^ezig gehouden blijkt nu op vele punten gewoon onuitvoerbaar. De kom-
inissie formuleerde zelf geen alternatief, maar toch moet de gewestvor-

, ming in het najaar haar beslag krijgen. En aangezien vooral de BSP, maar 
ook de PVV bijkbaar van geen echte gewestvorming willen weten, dreigt 
alles weer te verzinken m ondoorzichtige, halfslachtige en vooral ondoel
matige formules Minister Tindemans vreest dit ook en liet al bij herha
ling horen dat hij nog liever géén gewestvorming heeft dan een slechte. 
Met andere woorden : één gewestvorming zoals die m het najaar aan het 
parlement zal worden voorgesteld . 

Allemaal goed en wel, maar wat voor zm heeft deze drieledige rege
ring nog als de gewestvorming in de schuif wordt gestopt ? In het andere 
geval, wanneer een doorslechte gewestvorming de zaken helemaal zou 
verknoeien, rest de CVP enkel nog als alternatief ; het opdoeken van deze 
regering. Over de bereidheid van de BSP en ook van de PVV om een dege
lijke gewestvorming tot stand te brengen maakt niemand zich immers 
veel illusies. Het is voor hen hoogstens een middel om hun politieke 
invloed veilig te stellen of uit te breiden Het gehakketak rond de GOM'S 
is er een eerste illustratie van 

Wil de CVP haar Antwerps programma waar maken dan dient zij uit te 
kijken naar partners die in dezelfde richting willen opstappen. Van haar 
huidige partners gaat slechts een remmende invloed uit of zelfs regel
rechte sabotage. Daarmee verder aan de gewestvorming dokteren betekent 
tijdverlies en geldverspilling. De CVP moet weten wat zij wi l . Zich voor
stander verklaren van ingrijpende hervormingen, maar de middelen daartoe 
niet aanwenden is zich tevreden stellen met een schijnvertoning. 

Paul Martens 

één soldaat per gezin I 
In de regeringsverklaring werd voorzien dat men geleidelijk zou komen 

tot een stelsel waarbij slechts één dienstplichtige per gezin zou worden 
opgeroepen. Dit werd trouwens door de minister van Landsverdediging, 
de h. Vanden Boeynants, uitdrukkelijk beloofd op 30 mei j l . Hij verklaarde 
formeel dat in 1975 slechts één soldaat per gezin zou worden opgeroepen. 

Bij het bekend maken van het nieuwe legerplan-Vanden Boeynants bleek 
dat de minister, en met hem de kristen-demokraten, weer eens door de 
knieën gegaan was voor de eisen van de BSP. Van de gerechtvaardigde 
eis « één soldaat per gezin » kwam niets in huis, ondanks de uitdrukkelijke 
beloften. 

Eens te meer blijkt deze regering dus geen rekening te houden met het 
bestaan van grotere gezinnen. Niet alleen worden ze steeds meer en meer 
in de hoek gedrumd inzake allerlei sociale voorzieningen, zijn zij dé grote 
slachtoffers van de galopperende inflatie, zijn zij psychologisch steeds 
meer het slachtoffer van het groeiende antigezinsklimaat, ze moeten nu 
ook verder de grootste lasten dragen van een landsverdediging die om 
politieke redenen steeds meer illusoir is geworden. 

Terecht protesteert de Bond van Grote en van Jonge Gezinnen weer 
eens het slachtoffer dreigen te worden van het politieke spel van geven 
en nemen binnen deze regering. 

Wij zijn benieuwd of de CVP-ers, die zich graag voordoen als dé ver
dedigers van de gezinnen, in het parlement de moed zullen opbrengen om 
mede de eis « één soldaat per gezin » verder te verdedigen. Een wets
voorstel indienen voor de galerij is niet voldoende. In elk geval zal de 
Bond voor deze eis ondubbelzinnig kunnen rekenen op de volle steun 
van de VU-parlementsleden. 

OPROEP 

• 

Volgend jaar bestaat de Volksunie tv^intig jaar. Met het eerste nummer 
van 1974 zal ons weekblad tevens zijn twintigste jaargang aanvatten. 
Deze jubileumjaargang zal vanzelfsprekend in het teken staan van 
« 20 jaar Volksunie ». Wij nemen ons voor bij die gelegenheid een uit
gebreide historiek te brengen, in woord en beeld, van de groei van 
onze partij over heel het Vlaamse land. Tevens willen wi j een aantal 
« sterke verhalen » afdrukken uit het rijke Vlaamsnationale leven in de 
pioniersjaren. Vanzelfsprekend zal zij een en ander ook het algemeen 
flamingantisch réveil van de jaren zestig ruim aan bod komen. Zo'n 
opzet vergt een stevige dokumentatie. Om deze zo volledig mogelijk 
te kunnen samenstellen willen wij een dringend beroep doen op onze 
lezers. Velen onder hen waren erbij van in Hen beginnen. Zij beschik
ken wellicht over unieke foto's, pamfletten, teksten allerhande die ons 
van groot nut kunnen zijn. Zij kennen wellicht prettige anekdoten, heb
ben stunts en « stoten » allerhande meegemaakt en weten « sterke 
verhalen » te vertellen. Mogen wij hen vragen alles wat zij nuttig en 
bruikbaar achten zo spoedig mogeljik ter beschikking te stellen van de 
redaktie ? Alles zal zorgvuldig worden bijgehouden en — zo gewenst 
— na gebruik terugbezorgd worden aan de eigenaar. Onze hartelijkste 
dank bij voorbaat. 
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FRANSKILJONS OFFENSIEF 
(pm) Enkele maanden geleden heeft de Nederlandse Kultuurraad, op 

initiatief van de Volksunie die nadien bijgesprongen werd van CVP-zijde, 
een dekreet goedgekeurd waardoor het bedrijfsleven in Vlaanderen doel
matig kan worden vernederlandst. Dit dekreet werd met algemene stem
men goedgekeurd, en dat mag wel even onderstreept worden. De tekst 
ervan verscheen in het Belgisch Staatsblad van 6 september j l . , onderte
kend door de ministers Vanderpoorten, Claes, Frank Van Acker, Chabert, 
Close en Glinne. Het heeft dus kracht van wet gekregen in heel Vlaande-

In een vorige uitgave hebben wlf 
de integrale tekst van dit dekreet 
gepubliceerd. Herinneren wij eraan 
dat het bepaalt dat alle natuurlijke 
en rechtspersonen die een exploi
tatiezetel hebben in het Nederland
se taalgebied of in dit gebied per
soneel tewerkstellen, eraan onder
worpen zijn. In de sociale betrekkirt-

(lees door biz 3) 

Opiniepeiling 

In opdracht van « Het Laatste 
Nieuws » en « Le Soir » heeft 
het studiebureau International 
Research Associates van 20 
Juni tot 5 juli nogmaals een 
opiniepeiling gehouden over de 
kiesintenties van de Belgen. Uit 
die peiling zou — voor Vlaande
ren — blijken dat de politieke 
interesse snel afneemt, vooral 
bij de jongeren. Tot 16 % zou 
in Vlaanderen niet goed weten 
voor wie te stemmen, of zou 
blanco stemmen. Dat is een be
denkelijk cijfer. Volgens die
zelfde peiling zou de BSP (na 
Ibramco en RTT) geen stemmen 
verliezen, de CVP zou een iets
je vooruit gaan, en de liberalen 
krijgen zware klappen. Hun 
vrijage in de regering met de 
BSP doet hen blijkbaar geen 
deugd. De Volksunie-vooruit
gang lijkt afgeremd volgens dit 
onderzoek : onze partij zou zijn 
teruggevallen op haar verkie
zingsuitslagen van november 
1971. De kommunisten zouden 
opmerkelijk vooruitgaan. Zoals 
steeds tillen wij ook nu niet 
zwaar aan deze gegevens. Als 
de trend zich echter zou door
zetten moeten wij met z'n allen 
eens grondig gaan onderzoeken 
wat er schort. Op plaatselijk, 
arrondissementeel en nationaal 
vlak. Vooral de groeiende apa
thie bij een aantal jongeren ten 
overstaan van de politiek moet 
alle partijen te denken geven. 

Als je de gratuite beweringen van onze BSP-ers zou geloven, dan'zijn zij 
dé demokraten in dit land. De anderen zijn allemaal min of meer konser-
vatieven, reaktionairen, ja fascisten. Mooie woorden, maar je mag er hun 
daden niet op napluizen. 

Enkele maanden geleden was het één links gehuil tegen de Portugese 
moordenaars die de vrijheidsbeweging in Mozambique aan het uitroeien 
zijn. Een schande, huilden ze, maar toen bekend werd dat de Portugezen 
hun luguber bedrijf beoefenen met Belgische wapens uit de FN-fabriek te 
Herstal bij Luik werd het plots opvallend stiller. Voor doelmatige kontrole 
op de wapenuitvoer, zoals de Volksunie voorstelde, zijn zij niet erg te 
vinden. En deze zomer ging Kamervoorzitter Van Acker (BSP) bij de Portu
gese « moordenaars » een deel van zijn vakantie doorbrengen... 

scftQnheilige "demokroter 
De gewelddadige staatsgreep in Chili is nu weer zo'n gelegenheid voor 

de BSP-ers om hun demokratisch imago wat op te frissen. Hun protest 
klinkt fel op (en terecht) en hun tranen van woede vloeien rijkelijk. Maar 
het zijn weer eens krokodllletranen. Want terwijl ITT als een van de grote 
schuldigen achter de Chileense schermen wordt gebrandmerkt, zijn onze 
BSP-ers hier ongestoord verder beste maatjes met dezelfde ITT. Socialis
tische toppolitici plegen bij Bell-ITT een financieel biezonder prettig onder
komen te vinden van zodra zij de aktieve politiek verlaten. Remenber 
Paul-Henri Spaak en de socialistische ex-goeverneur van Antwerpen, Ri
chard Declercq. En terwijl de notoire BSP-ers in Iran vertoeven worden 
daar meteen zaakjes afgesloten waarbij hetzelfde reuzenbedrijf om het 
hoekje komt kijken. Om maar van Zaïre te zwijgen, en van Ibramco, van 
l.l.l, de RTT enzovoort. Onze BSP-ers zijn wel vies van de rechtse militai
ren in Chili, en bij gelegenheid ook elders, maar vinden de alleenheersers 
van Iran en Zaïre uit demokratisch oogpunt echt schapppelijke lieden, 
waarmee te praten valt. Die van Zaïre is zelfs een goede vriend, en het 
lidmaatschap van zijn autoritaire partij is zelfs een eer... In de « demokra-
tische » regimes achter het IJzeren Gordijn is voor onze BSP-leiders al 
evenmin iets verkeerd, integendeel, men kan er heel wat gaan leren. 
Vandaar hun geregelde bezoeken ter plekke. 

« De moordenaars staan altijd rechts » schrijft Van Eynde. Linkse moor-
denaars, die van de Sovjet-Unie, van Praag, Budapest, Oost-Berlijn zijn 
kennelijk geen moordenaars, maar verantwoordelijke leiders die soms — 
met de dood in het hart — harde maatregelen moeten nemen ten bate 
van de socialistische vooruitgang... Over de barre onvrijheid in de landen 
van het Oostblok hoor je bij hen nauwelijks enig protest. Sacharov, SoU 
spenitsjin en anderen, dat zijn maar kwerulanten die de ontspanning tussen 
Oost en West tegenwerken. Althans volgens de BSP-ideoloog Larock in 
« Le Peuple »... 

C 

NSEELE BUITEN! 
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niet van goring 

In • WIJ ' nr 36, 8 september 
'73, verscheen op biz. 5 onder titel 
« f e prikkelend », 'n soort spreuk 
i.v.m. kuituur, toegeschreven aan 
H. Goring. 

Welnu, dit is fout ; de man die 
dit befaamde gezegde naar voor 
bracht was Hanns Johst, nationaal-
socialistisch dramaturg en leider 
van de « Reichsschrifttumskam-
mer ". De hele spreuk was die : 
• Wenn ich Kultur höre, entsichere 
ich mein Browning ». 

Deze uiteraard futiele fout is 
jullie vergeven, we blijven trouw 
lezers van « Wij « ; we houden 
echter van historische juistheid en 
nauwgezetheid. 

D.C. Brugge. 

bedenking 

Hoe ver staat het met de poli
tieke mondigheid en het volksbe
wustzijn van onze gemeentebestu
ren wanneer anti-Vlaamse personen 
nog steeds straten en pleinen met 
hun naam ontsieren zoals Kardi
naal Mercier-plein, de Vironstraat... 
en vele anderen. 

E.K., Mollem. 

het ei van columbus 

In zijn hoofdartikel van 25-8-73 
pleit hoofdredakteur Paul Martens 
voor het Engels als tweede taal. 
Iedereen voelt inderdaad aan dat 
er op taalgebied iets hapert en het 
werkelijk een Babylonische taai
verwarring wordt in de vakantie
maanden waarin het toerisme 
hoogtij viert. 

Menig Vlaming is meertalig van 
ver of van dichtbij. Maar tot een 
vlotte en aangename omgang met 
de gastheren komt het voor de 
meesten nooit. Onze bezoeken aan 
vreemde volkeren zouden heel wat 
aantrekkelijker zijn en toch krea-
tief zo wij samen behoorlijk kon
den konverseren. 

In deze gedachtengang komt 
men per slot van rekening tot de 
redelijke konklusie, dat in elk 
land — althans van de EG — de
zelfde tweede taal verplicht zou 
moeten gesteld worden in het 
schoolwezen. 

De moeilijkheid begint echter 
als men de vraag oppert : « maar 
welke algemene taal ? ». Vooi 
velen kan dit onverschillig zijn van 
af het ogenblik dat één taal de 
kans heeft aanvaard te worden. 
Natuurlijk zouden er heel wat na
tionale wrijvingen hierbij de kop 
opsteken, vooral vanwege de 
grootmogendheden, die elk hun taal 
zullen naar voren schuiven. Van af 
dit ogenblik ware men aangewe
zen op de ultieme oplossing ; de 
keus van een neutrale taal, een 
taal die geen nationale binding be
zit : een kunsttaal dan maar ! Dit 
zou de nationale naijver uitscha
kelen en elk land voor dezelfde 
• opgave » en dezelfde « last » 
plaatsen, nl. het aanleren van de
zelfde tweede taal. 

Toen ik met een reisgroep een 
bezoek bracht in de Brusselse ag
glomeratie aan een buitenlands 
bedrijf, viel mij op dat alle op
schriften en mededelingen waren 
gesteld in de taal van het land van 
herkomst. Dit prikkelde mijn 
nieuwsgierigheid en ik vroeg aan 
de gids of die taal ook de alge
mene omgangstaal was in deze 
instelling. « Neen », zegde hij 
glimlachend, wij spreken hier uit
sluitend Vlaams en Frans (wellicht 
deze laatste 't meest !) maar in 
onze schriftelijke kontakten met 
het personeel gebruiken wij « En
gels '. 1 Wij zijn tot de wijsheid 
gekomen dat waar de twee talen 
met elkaar in botsing komen, een 
derde taal de oplossing brengt ». 

Tja I dacht ik achteraf : niet 
kwaad gevonden I Daar moest 
men eens over piekeren in ons 
eigen land, voor de oplossing van 
onze onoplosbare taalkwestie. En 
Inderdaad, indien alle Vlamingen 
en alle Walen éénzelfde tweede 
taal schreven en spraken, dan be

grepen we elkander opperbest in 
den lande en in het parlement en 
met één slag en stoot behoorden 
al onze taaltwisten en alle ener
gieverspilling aan overbodige 
vreemde talenkennis tot het ver: 
leden. 

Vanaf dat ogenblik zouden we in 
België de zoete vruchten kunnen 
smaken van een paradijselijke 
vrede. Zelfs zonder simultaanver
taling. 

M. Attray. 

Vlamingen 
tweede rangburgers 
in eigen streek ? 

De Vlaamse leeuw die bewust 
of onbewust in ieder van ons Vla
mingen sluimert, werd in mij op 
een bruuske wijze wakker geroe
pen door de vernedering die ik 
aanvoelde voor al de Vlamingen 
die op 3 september l.l. in het 
rijtje stonden in het A. Ziekenhuis 
te Pellenberg. 

Wat daar gebeurde kan ik als 
rechtgeaarde Vlaming niet zo 
maar voorbij laten gaan zonder 
iets te hebben ondernomen zulke 
praktijken aan de kaak te stellen. 

Ik stond dus op maandag 3 sep
tember met mijn man in het rijtje 
met nog vele anderen, ieder een 
nummer in onze hand aan te schui
ven aan het inschrijvingskantoor 
van het A. Ziekenhuis te Pellen
berg. 

Op mijn verzoek, mijn man naar 
zijn kamer te laten gaan, terwijl 
ik zou wachten, werd ik terugge
wezen met de reden dat ze voor 
niemand een uitzondering konden 
maken. 

Tot daar heb ik er dan maar in 
berust en zijn we terug in het 
rijtje gaan staan. 

Wanneer er op zeker ogenblik 
drie franssprekenden binnen geko
men zijn die onmiddellijk aanhoord 
werden door een verpleegster en 
binnengeloodsd in het inschrij
vingsbureel, terwijl wij Vlamingen, 
met onze zieken mochten wach
ten, tot zij op hun Franse manier 
uitgepalaberd waren. 

Ik heb die vernedering aange
voeld voor al de aldaar aanwezige 
Vlamingen, en heb niet nagelaten 
mijn grieven kenbaar te maken 
toen ik aan de beurt ben gekomen. 

Ik ben geen fanatieker, maar op 
zulke ogenblikken zou men er wel 
een worden. 

Waarom ik dit schrijven aan U 
zend, is omdat U beter geplaatst 
bent om deze mensen eens wakker 
te schudden opdat zij niet zoals 
ik eerst de vernedering zouden 
moeten aanvoelen van tweede
rangsburgers te zijn in eigen 
streek. 

Ik durf hopen mijne Heren, dat U 
dit schrijven in uw weekblad zult 
willen opnemen, en dank U dan ook 
bij voorbaat. 

Mevr. J.B., Diest 

lebu rton-moboetoe 

Zij zijn, aldus de kranten, dikke 
vrienden. Dit is hun recht. 

Tussen hen zou overeengeko
men zijn dat België weer eens gaat 
investeren in Zaïre. Nog eens : 
wie gaat dat betalen ? Toch zeker 
de belastingbetaler niet ? 

Laat ons de parlementsleden 
herinneren aan het geld, geleend 
aan Kongo, aan het stelen van de 
eigendommen der Belgen, na 1960, 
door Zaire, het « kongoliseren » 
van de « Union Miniere », nu weer 
de spoorwegen enzomeer. 

En laat ons ook hopen dat de 
kranten niet gaan meezingen. Of 
is de distributie van de 100 mil
joen al begonnen ? 

Destijds werd in Frankrijk, onder 
impuls van banken en omgekochte 
parlementsleden en ministers, de 
kleine spaarder aangezet, zijn geld 
te Investeren in Rusland en Pana
ma. 

Zij waren hun centen — miljar
den — kwijt. 

Gaat nu de Belgische staat het
zelfde doen in Zaïre ? 

Wil Leburton een privé-reisje on
dernemen naar zijn — zeer demo-
kratische — vriend Moboetoe, is 

dit zijn recht. Hij mag er zelfs de 
klown gaan uithangen. 

Hier moet hem echter worden 
voorgehouden dat, als hij als privé-
persoon, kosten maakt en Moboe
toe investeringen belooft, het niet 
opgaat daarvoor de belastingbeta
ler te laten opdraaien. 

Tenslotte ; waarvoor dient Van 
Elslande eigenlijk ? 

N., Antwerpen. 

van elslande 

Net zoals het bij minister Van 
Elslande het geval was is een bui
tenlands verblijf er oorzaak van dat 
ik zo laattijdig kennis nam van het 
zomers polemiekje tussen « Wij », 
de minister en « Volksgazet », die 
bij penne van Jos ook haar snater 
in dit betrekkelijk belangrijk inci
dentje moest slaan. Kopijnood in 
de komkommertijd... 

Men kan begrip opbrengen voor 
het standpunt van de minister (op 
internationale bijeenkomsten moe
ten babelse spraakverwarringen 
vermeden worden en kiest men 
dus een paar wereldtalen als werk
en konferentietaal]. Psychologisch 
bekeken echter is de Vlaming door 
een eeuwenlange kuituur- en taal
strijd prikkelbaarder dan bvb. een 
Duitser of een Nederlander wat 
het taalgebruik betreft. Door het 
imago te verwerven — terecht of 
ten onrechte, dat laten we hier 
buiten beschouwing — van fla
mingant verwekte de heer Van 
Elslande a.h.w. vanzelf de ver-, 
wachting dat « de eerste Vlaamse 
minister van Buitenlandse Zaken 
in België - zich als Vlaming zou 
doen gelden, wat men uiteraard 
van Walen of franstalige Brusse
laars niet hoeft te verwachten 
(waarheid a la Palice...). Dat is 
wegens de internationale sfeer en 
geplogenheden niet gebeurd, al kan 
men zich de vraag stellen waarom 
de minder machtige staten zich 
steeds zo goedschiks neerleggen 
bij taaleisen van de groten, vooral 
nu de techniek vertalingen verge
makkelijkt. Voor zover ons geheu
gen ons niet in de steek laat is 
het Nederlands één der officiële 
talen van de EEG, maar komt het 
minder aan zijn trekken door ge
mis aan Belgisch-Nederlandse sa
menhorigheid ter zake... 

Maar goed, minister Van Els
lande is niet op een « origineel 
idee » gekomen en loopt braaf en 
officieel in het gareel. Dat hij nog 
niet veel potten brak, zoals Van 
Eynde niet kan nalaten vast te stel
len in zijn « verdediging van de 
minister tegen die fanatici van de 
VU ", en blijkbaar geen program
ma voor een buitenlandse politiek 
heeft, zullen we maar aannemen, 
al schudt men zo een programma 
niet uit de mouw. Ook de woelige 
BSP-voorzitter zal dat moeten toe
geven, hij die trouwens nooit mi
nister is geweest en dus geen mi
nisterieel programma moest ont
werpen (la Palice bis). 

Wat ons meer interesseert is 
wat Van Elslande aan de struktuur 
van zijn departement zal doen, of 
hij o.a. echte taaipariteit in de bin
nendiensten, de kanselarijdiensten 
en de diplomatenposten zal verwe
zenlijken. Zijn voorbijgang op Bin
nenlandse Zaken stemt hier niet 
zo hoopvol : net als de andere 
« Vlaamse » ministers is Van Els
lande laks geweest tegenover de 
saboteurs van de taalwetgeving, 
heeft bij nagelaten orde op zaken 
te stellen. Hij is de uitvinder van 
de noodlottig gebleken • bewe
gingsstrategie ' en stond klakke
loos met zijn kollega's de voor de 
Vlamingen fatale liberté du père 
de familie toe. 

Dat er te Helsinki geen zinnetje 
Nederlands af kon ligt ten slotte 
in de lijn van Van E Island e's car
rière : met al zijn sarkasme is hij 
net als zovele « flaminganten » 
zijn « revolutionaire jeugd ' ver
geten ten bate van de carrière. 
Zo bekeken is het verkeerd, 
veel van deze minister te verwach
ten. Brengt hij er toch iets van 
terecht dan zal de verrassing des 
te aangenamer zijn... 

CR., Brugge. 

engels tweede taal 

Ik heb met veel interesse het 
artikel « Engels tweede taal i in 
' Wij ' van 25-8-73 gelezen en geef 
u dan ook hierbij mijn visie over 
dit onderwerp. 

Alhoewel ik de argumentatie 
van P. Martens zeer goed kan vol
gen komt het mij toch voor dat het 
verkeerd is er sistematisch op aan 
Is sturen om de fonge lui Engels 

te doen verkiezen boven Frans. Het 
is in ons gezegend (?) land nog al
tijd zo dat zeer velen veel meer 
genoodzaakt zijn Frans te gebrui
ken dan Engels. -

Deze vaststelling heeft met een 
patriottisch gevoel niets te ma
ken, het is een nuchter feit. 

Zelf in een havenstad als Ant
werpen, met uitzondering voor de 
bedrijven met als specialisatie 
Shipping of buitenlandse handel, 
is het, volgens mijn dagelijkse be
vinding, nog altijd noodzakelijk de 
Franse taal behoorlijk te beheersen 
om zich tot een leidinggevende 
funktie op te werken. 

Het is waar dat men vrijvlug tot 
de overtuiging komt dat het even
eens noodzakelijk is, buiten deze 
2e taal, ook nog Engels en Duits 
onder de knie te krijgen. 

Ik meen dat er velen in mijn ge
val zijn die dagelijks met het Frans 
gekonfronteerd zijn, daar waar het 
Engels zowat om de week of om 
de veertien dagen nodig blijkt en 
het Duits zowat om de maand. 

Voor diegenen die in een Brus
selse firma te werk gesteld zijn, 
zal de verhouding voor het Frans 
zeker niet nadeliger uitvallen. Zo
lang men iets te verkopen, heeft 
(en wie heeft dat niet), zij het ma
terialen, apparaten, installaties, 
studies, hele gebouwen en noem 
maar op, is het toch in heel de we
reld zo, dat men meer kans maakt 
als men de taal van de eventuele 
koper gebruikt. 

Voor de binnenlandse markt is 
het, hoe spijtig men dat ook kan 
vinden, nog altijd zo dat men in 
ons huidig landsbestel (en dat zal 

ook met een federalistische struk
tuur zo blijven) in de eerste plaats 
moet rekening houden met Neder
lands en Frans. 

Ik vind het dan ook verkeerd 
onze jeugd onvolledig voor te licli-
ten als het gaat over de keuze van 
de 2e taal ; te meer daar het toch 
de normale gang van zaken is dat 
men, op 't ogenblik dat men de 
keuze moet doen, nog helemaal 
niet weet waar men voor het ver
dere leven zal terecht komen. 

Ik zou het dan ook praktisch zo 
zien dat iedereen die zich verder 
wil bekwamen op het hart gedrukt 
wordt, zowel Frans als Engels aan 
te leren ; en dat ligt, met een beet
je inspanning, toch wel in het be
reik van ieder normaal ontwikkeld 
mens. 

Wij moeten er op waken dat 
onze antipatie tegen de verfranste 
staat waarin wij leven ons geen 
averechtse parten speelt, doordat 
bepaalde hogere funkties, zowel 
in privaat als in officiële instan
ties, ons zouden kunnen ontvallen. 

Het is toch door het feit dat de 
Vlamingen deze hogere funkties 
zullen bezetten, dat ons Neder
lands overwicht zal bestendigd 
worden en dat respekt zal afge
dwongen worden voor onze natio
nalistische levensvisie. 

A.S., Duffel 

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. 

COMMISSIE VAN 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 moeien 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). 

Groepen 

en 

maatschappijen 

alierhande I I I 

Speciaal 

voor U 

bedacht 

IEDER DORTMUNDER 
THIER BRAU HOF 

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

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

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

een der beste Oberbayern-orkesten 
Middag- en avondmaal tn groep : gezellig, f i jn, goed en goedkoop. 
De grote specialiteiten zijn : Ochsenschwanzsuppe - Hongaarse goe-
lasj - Elsbein mU Sauerkraut - Kip aan het splf - Krachtvleesschotel 

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

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

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

franskiljons offensief 

(vervolg van biz. 1) 

gafi met hun werknemers of in de 
wettelijk voorgeschreven akten en 
bescheiden van de onderneming 
moeten zij voortaan het Nederlands 
gebruiken. Dit geldt zowel voor de 
mondelinge als voor de geschreven 
mededeingen van zodra die recht
streeks of onrechtstreeks betrek
king hebben op het werk. 

Reeds tijdens de vakantie wer
den de ambtenaren van de Neder
landse Kultuurraad overstelpt met 
vragen om verduidelijking, uitgaan
de van een aantal opgeschrikte 
Franssprekende fabrieksbazen in 
Vlaanderen. Ook een aantal recente 
bedrijven waar het Engels zowat de 
voertaal geworden was vielen blijk
baar uit de lucht. Nu de tekst van 
het dekreet in het Staatsblad is 
verschenen, achten sommigen blijk
baar het ogenblik gekomen om een 
groot opgezet offensief te ontkete
nen. Hadden zij voordien gehoopt 
dat alles toch in de kartons zou blij
ven steken ? in een aantal Fransta
lige bladen van de hoofdstad, kran
ten en weekbladen met min of 
meer uitgesproken FDF-simpatieën, 
is nu plots een hetze in regel los
gebarsten. Het dekreet-Vandezande 
wordt daarin een juridisch monster 
genoemd, de allerheiligst- vrijheid 
(van de patroons) komt er weer bij 
te pas. er wordt gezwaaid met de 
Belgische grondwet, met interna
tionale konventies en met de men
senrechten, zoals gebruikelijk. De 
franskiljons in het Vlaamse bedrijfs
leven kunnen eens te meer reke
nen op hun spitsbroeders te Brus
sel... 

Wij zullen aan dat geschreeuw 
vanuit Brussel niet méér aandacht 
besteden dan nodig. Laten wij voor
eerst opmerken dat Franstalige 
Brusselaars en Walen met deze aan
gelegenheid zich doodgewoon niet 
te moeien hebben. Dat is een 

Vlaamse aangelegenheid, punt. Een 
aangelegenheid waarvoor alle 
Vlaamse parlementsleden, van alle 
partijen, uitzonderlijk eensgezind 
waren. Het is bijgevolg ondenkbaar 
dat er ook maar een jota zou wor
den gewijzigd aan dit dekreet. Dat 
weten de imperialistische Fransta-
ligen ook wel. Het is echter hun 
doel de werkelijke toepassing van 
dit dekreet en het doelmatige toe
zicht ervan te verhinderen. 

In het saboteren van taalwetten 
zijn zij meesters gebleken, maar 
ditmaal hebben zij er rechtstreeks 
geen vat op. Het hangt nu van de 
Vlamingen zelf af of het dekreet 
wordt uitgevoerd of niet. Vanzelf
sprekend hopen zij door hun offen
sief een aantal « gematigde » Vla
mingen uit de traditionele partijen 
aan te zetten tot een « soepele » 
toepassing, en wij weten wat der
gelijke «soepelheid » betekent. 

Eens te meer blijkt hoezeer de 
zgn. « taalproblemen » intens ver
bonden zijn met de sociale proble
matiek. Hoezeer Vlaamse beweging 
en sociale beweging verbonden 
zijn. In elk land wordt het als een 
doodnormale zaak beschouwd dat 
bedrijfsleiders de taal van hun 
werknemers gebruiken in al hun 
sociale betrekkingen. Alleen in Bel
gië wordt dit nog betwist, steeds 
weer door dezelfde sociaal-achter
lijke Brusselse imperialisten. 

Laten wij ze rustig verder huilen 
en nu allen samen werk maken van 
dit dekreet. Alle Vlaamsgezïnde 
werknemers, sociale organisaties 
en de vakbonden moeten erop toe
zien dat het geen dode letter blijft. 
De onwillige bedrijven moeten ge
nadeloos aan de kaak worden ge
steld. Eindelijk beschikken wij daar
toe over een stukje wet. Laten wij 
er dan ook stelselmatig gebruik 
van maken tot de laatste franskiljon 
in Vlaanderen mores zal hebben ge
leerd. 

Deze week overleed de invloed
rijke CVP-politikus Theo Lefevre, 
gewezen eerste-minister. Hij was 
amper 59 jaar. In de pers en door 
vele Belgische vooraanstaanden 
werd hij gehuldigd als een groot 
staatsman met een gedegen kul-
tuur, en als een politikus die de 
moed van zijn overtuiging bezat. 
Lefevre was inderdaad een markan
te personaliteit in het naoorlogse 
politieke leven. Hij kwam steeds 
vierkantig voor zijn opinie uit, men 
wist precies wat men aan hem had, 
als vriend maar ook als tegenstre
ver. 

Afkomstig uit de kringen van de 
Franssprekende burgerij heeft hij 
steeds wat vreemd gestaan tegen
over de Vlaamse ontvoogdingsbewe
ging. Toch heeft hij pogingen ge
daan om tegemoet te komen aan 
wat hij gerechtvaardigde Vlaamse 
verzuchtingen vond. Een echte 
franskiljon was hij niet, wel een 
hardnekkig verdediger van het Bel
gisch unitarisme dat hij hoogstens 
wat naar de vorm wilde aanpassen. 
Hij is tot het einde van zijn leven 
een anti-federalist gebleven. 

Wij hebben de opvattingen van 
Lefevre in verband met de gemeen
schapsvraagstukken (hij noemde 
het « des faux probièmes ») en 
bepaalde aspekten van zijn beleid 
als eerste-minister scherp bestre
den. De muren van Vlaanderen dra
gen daarvan her en der nog de spo
ren. Vergeten wij niet dat hij 
de man van Hertoginnedal was, en 
van het « eerloos vergelijk • (dixit 
Wiifried Martens) dat daar toen 
werd uitgedokterd. 

Bestreden wij zijn opvattingen 
dan hebben wij Theo Lefevre niette
min steeds gewaardeerd om zijn 
moedige duidelijkheid. Hij was een 
"ent in de politiek 

chiir 
(Argos) Op de internationale agenda staat verscheurd Chili nog altijrf 

vooraan. Generaal Carlos Prats is niet komen opdagen en schaarse ge
ruchten over sporadisch links verzet bevestigden de indruk dat een 
guerilla tegen de junta niet voor morgen is. Het Chileense experiment 
van een socialisme in vrijheid is voorlopig beëindigd. Officieren van aile 
wapens hebben hun traditionele trouw aan de grondwet verbroken en 
hun politieke neutraliteit prijsgegeven om Allende s volksfrontregering ta 
verjagen. 
In haar motivering maakte de junta v.n.l. gebruik van ekonomische argu
menten. De algemene chaos op dit vlak zou haar tot drastisch ingrijpen 
hebben genoopt... Een bevreemdende bewering als men weet dat de op
positie voor die chaos mede verantwoordelijk is. De principiële motieven 
door de nieuwe machthebbers te Santiago gepropageerd overtuigen even
min, tenzij men gewoon aanneemt dat rechts niet verdaagt dat links naar 
eigen goeddunken gebruik maakt van zijn demokratisch verworven maciu. 
Dit laatste zal internationaal links zeker beweren. Maar ook die bew=ï-
ring is niet bewijsbaar evenmin als de tegenovergestelde tezis dat ra-
dikaal socialisme zonder een bepaalde vorm van diktatuur niet duurzaam 
kan funktioneren. Vandaag kan men hooguit zeggen dat Allende mislukla 
omdat hij tegelijk marxist (?) en demokraat wilde zijn. Maar zijn mis
lukking heeft niet bewezen dat marxisme en socialisme in se onverenig
baar zouden zijn. Door zijn dood heeft Allende alvast bewezen dat re
geren tegen het leger niet mogelijk is. Anderzijds staat vast dat drie jaar 
sociale omwenteling niet zomaar met een pennetrek kan uitgeveegd wor
den. De Chileense arbeidersmassa heeft nl. haar macht ontdekt, zelfbe
wustzijn verworven en rechten veroverd die ze zich niet passief afhandig 
zal laten maken. 

Allende kon twee wegen kiezen : gewelddadige repressie of wettelijk
heid. Uit een vrees voor een burgeroorlog en uit eerbied voor de demo-
kratische legaliteit heeft hij de kool en de geit willen sparen. Voorzeker 
heeft hij de revolutionaire bewogenheid van de arbeiders niet grondig 
aangesproken. De echt strijdbare groepen rond MIR werden door de "-e-
gering veronachtzaamd of ingetoomd. Omdat hij niet wilde ingaan op rech-
se eisen werd Oscar Balboa leider van de transportarbeiders door d9 
reaktie neergeschoten terwijl de leiders van die voor Chili zo vitale 
bedrijfstak vrij konden uitgaan. Inmiddels blijft het tragisch dat Allende 
werd neergehaald door die illegale middelen die hijzelf altijd als de pest 
had geschuwd. Tegelijk zal Allende voor de revolutionaire bewegingen 
in Latijnsamerika en elders een teken van tegenspraak blijven wat op do 
keper beschouwd nog de grootste tragiek is voor een politikus die do 
trouw aan zijn ideaal pijnlijk konsekwent met zijn leven heeft betaald. 

pompidou's 
evenwichtsoefeningen 

(Argos) President Pompidou van Frankrijk lijkt weer kompleet opge
knapt. Te Peking liep hij gezwind over de rode loperc die voor hem waren 
utigerold en zijn handdruk met Tsjoe En Lai heeft al geschiedenis gemaakt. 
Pompidou is het eerste Westeuropese staatshoofd dat de Chinese volks
republiek bezoekt. Onder het motto van een « politiek van nationale oi> 
afhankelijkheid » is hij dan eind vorige week achter de « diplomatieke 
hemelpoorten » van de Chinese hoofdstad verdwenen. In afwachting dat 
een slotkommunikee de wereld wijzer maakt over het bereikte resultaat 
blijft het lustig raadselen over de konkrete verworvenheden van de 
gesprekspartners. 

Wel zijn er aanwijzingen genoeg die een Chinees-Frans gesprek op 
hoog niveau kunnen verklaren. Zo is het voor eenieder duidelijk dat 
Frankrijk en de volksrepubliek heel ver samengaan op het vlak van de 
internationale ontwikkeling. Parijs deelt nl. de Chinese overtuiging dat 
de Amerikaanse militaire aanwezigheid in Europa nog een tijdlang onont
beerlijk is. In beide hoofdsteden gaat men er vanuit dat een te bruuske 
ontspanning terzake van Europa de Sovjetdruk op het avondland alleen 
maar kan verhogen. Verder zijn er nog opvallende parallellismen merk
baar : zowel te Parijs als te Peking is men niet bereid zich lijdzaam neer 
te leggen bij een Russisch-Amerikaans condominium. Ten slotte bouwen 
beide mogendheden ietwat eigengereid aan een eigen kernmacht terwijl 
ze samen afzijdig staan ten opzichte van de geneefse ontwapeningskonfe-
rentie. 

Naast die « internationale imperatieven » speelt ook aan weerskanten 
de bedoeling mee om kultureel, wetenschappelijk, ekonomisch en tech
nisch tot enger samenwerken te komen. Vooral op ekonomisch vlak lijkt 
nog heel wat te doen Men weet immers dat China een optie heeft op 
drie Franse Concordes maar Pompidou zelf was niet in een supersonisch 
tuig komen aanvliegen .. Hier rijst dan ook de vraag of China wel bereid 
zal zijn grotere opties op het Frans-Britse toetstel te nemen... Tegelijk 
heeft zich op handelsvlak een ontwikkeling voorgedaan die Frankrijk niet 
erg bevalt. Met de dag wordt duidelijker dat niet Frankrijk maar de 
Bondsrepubliek haar handelsbetrekkingen met China gaat opvoeren en dat 
de Westduitse leperds al lengten op hun Franse konkurrent voorliggen. 
Die evolutie strookt allerminst met de Franse verwachtingen en prog-
nozes terzake. Te Parijs is men blijkbaar niet vergeten dat het president 
de Gaulle is geweest die nu al negen jaar geleden integraal de Chinese 
volksrepubliek erkende. Bij nadere beschouwingen was het ook de Gaulle 
die de deuren op de Sovjetunie, Oost-Europa en het verre China a.h.w. 
heeft opengetrapt. Vandaag lijkt die trend overgenomen door de Bondsre
publiek die zich gereed houdt om ekonomische zijde te spinnen uit haar 
Ostpolitik. Het is bezorgdheid om Frankrijks bedreigd internationaal pres
tige die Pompidou naar Peking heeft gedreven. 

Terwijl Pompidou in een van zijn toespraken het Russisch-Amerikaans 
condominium afkeurde beklemtoonde hij tegelijk dat zijn bezoek aan de 
Chinese volksrepubliek niet kan of mag geïnterpreteerd worden als een 
onvriendelijk gebaar tegenover wie of wat ook. Voorzeker zijn de Chine
zen er niet in geslaagd Pompidou van Frankrijk hun anti-sovjetvisie op te 
dringen. Men mag wel aannemen dat de Franse president daar te Peking 
(even vrijmoedig als hij dit te Parijs heeft gedaan !) zijn mening heeft 
gezegd over de Russische ontspanningspogingen. Men zal hem te Peking 
niet moeten influisteren dat kersen eten met het Kremlin alsnog een 
qevaarlijke bezigheid is. Hetgeen niet impliceert dat het Frans staats
hoofd nu meteen gaat onderdompelen in het anti-sovjetisme dat Peking 
zo welgevallig is. De gereserveerdheid van Frankrijks president heeft 
trouwens niet gewijzigd aan de sfeer van diens reis waarvan men nu al 
kan zeggen dat ze de Frans-Chinese betrekkingen gunstig zal beïnvloeden. 
Tsjoe En Lai werd al uitgenodigd naar Parijs. Voorlopig houdt de Chinese 
premier zijn beslissing in beraad. Maar inmiddels staat al vast dat Ponv 
pidou aanstaande winter naar Moskou gaat om met Brezjnev te praten 
waarmee het Franse evenwicht in da betrekkingen met de kommunistlsche 
" broeders • dan weer eens is hersteld. 
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wij In nederland 

de grote 

„progressieve 

partij 

blijft 

ver achter 

de horizon 
(jeeveedee) Met de bekendmaking van de rijksbegroting voor 

1974 en het voorlezen van de « troonrede » door koningin Juliana 
is deze week in Nederland het nieuwe parlementaire zittingsjaar 
begonnen. Dat betekent dat ook de diskussie weer hervat is over 
een nieuwe partijvorming, een soort eeuwigdurend voorwerp sinds 
zo'n zevental jaren geleden de jongeren in de diverse partijen 
de « aanval » op de oudere generatie inzetten. Merendeels is het 
in deze periode bij woorden en geschriften (en tientallen kongres-
sen en vergaderingen I) gebleven, al kwamen wel enkele nieuwe 
partijen tot stand zoals de Demokraten '66 en de Politieke Partij 
Radikalen (PPR). Maar dit waren toch eerder afsplitsingen van be
staande groeperingen dan werkelijk grote bewegingen die kunnen 
afkoersen op een parlementaire meerderheid. En om dit laatste gaat 
het toch in dat hele proces van partijvernieuwing. 

Nu zijn er globaal genomen twee strevingen aan de gang om uit 
het huidige partijenbestand nieuwe en grotere partijen (Katolieke 
Volks Partij, Anti-Revolutionaire Partij en Kristelijke-Hlstorische 
Unie) die via het zogeheten Kristen-Demokratisch Appèl tot eenheid 
pogen te komen, aan de andere kant gaat het om de vorming van 
een « Progressieve Volks-Partij » (PVP) door de soialistische Partij 
van de Arbeid en de hierboven al genoemde D'66 en PPR. En het 
is op dit laatste front dat tijdens het vorige weekeinde beslist werd 
om de zaak niet te forceren en de « lange weg » te kiezen. Dat ge
beurde tijdens het tweejaarlijkse kongres van de PvdA in Amster
dam, gehouden in het deftige RAI-kongrescentrum waar omheen de 
tientallen rode vlaggen van_de « revolutie » toch wat detoneerden 
bij de honderden middenklasse-auto's van de kongresgangers. 

slechts top-overleg toegestaan 

• De kwestie van de Progressieve Volks-Partij was zowat het be
langrijkste onderwerp dat tijdens het kongres behandeld werd. Over 
het feit dat de PvdA ondanks hardnekkige kiezersbeloften toch rnet 
twee kristelijke partijen in de regering is gaan zitten, werden maar 
weinig woorden vuilgemaakt ! Het partijbestuur had in een poging 
om wat vaart te zetten achter de tot standkoming van die PVP. 
voorgesteld tot een federatie te komen, waarin PvdA, D'66 en PPR 
zouden samenwerken. In de bekende ietwat gezwollen toon heette 
het dat <• een nieuwe progressieve partij zich dient te baseren op 
een radikaal demokratisch-socialistisch programma, gericht op we
zenlijke hervormingen van onze maatschappij in anti-kapitaiistische 
zin ». 

Je moet eigenlijk toch wel durven, want het is bekend dat D 6S 
bij hoog en bij laag volhoudt niet socialistisch te zijn ; wat moet 
zo'n partij dan in een federatie die het anti-kapitalisme in haar vaan
del gaat schrijven ? Maar ook de PvdA-kongressanten zelf weigerden 
het bestuursvoorstel te aksepteren, hoe zeer partijvoorzitter André 
van der Louw (eens een aktief Nieuw-Links) zijn best deed om de 
federatie binnen te halen. Met bijna 5500 tegen ruim 4600 stemmen 
besloot het kongres om met de samenwerking niet verder te gaan 
dan tot nu toe het geval is geweest, dat betekent dat slechts de 
partijtoppen met elkaar overleg mogen plegen. 

ppr vreest verzwakking 

Het was vooral de linkervleugel van de socialistische partij die 
zich verzette tegen de federatiegedachte. Uit deze hoek kwamen 
opmerkingen over dreigende « verwatering » van het socialisme en 
over de « deftige burgerheren » van D'66 waarmee de rode broeders 
zich niet in een en dezelfde partij zagen zitten. •> Een partij met nog 
minder socialisme in de pap dan de huidige PvdA hoeft van mii 
niet », kon men een van de afgevaardigden horen roepen. 

Een meer innige samenwerking met de PPR kon evenmin genad'. 
vinden bij de PvdA-linkervleugel. Maar dit lag ook wel een beetje 
aan de PPR zelf die enkele dagen vóór het socialistische kongres 
de federatiegedachte had verworpen. •• Als we afzonderlijk ais pro
gressieve partijen blijven optreden », aldus PPR-voorzitter Van Dam, 
« zullen we waarschijnlijk meer kiezers trekken dan wanneer we ons 
als één blok bij de stembus melden ». Een niet helemaal logische 
gedachte overigens, want reeds bij twee verkiezingen hebben PvdA, 
D'66 en PPR gezamelijk als « progressieve kombinatie » meegedaan. 
Waar Van Dam het meest voor vreest is dat in een federatie de 
PvdA een sterk overheersende positie zou gaan innemen. En dat 
komt natuurlijk niet van pas in 't kraam van de Politieke Partij Radi
kalen die bij de verkiezingen van tien maanden geleden van twee 
naar zeven kamerzetels opklom. 

ook kristelijke eenheid ver v/eg 

Alles bij elkaar zit de Grote Progressieve Partij dus nog wel ver 
achter de horizon verborgen. En tegelijk wijzen de tekenen erop dat 
het ook met de ene Kristen-Demokratische partij een zware beval
ling zal worden. Weliswaar doet prof. Steenkamp die zowat het va
derschap van deze (toekomstige ?) partij opeist, herhaaldelijk opti
mistische uitspraken, maar in werkelijkheid zit er weinig schot in 
de zaak. Het feit dat de katolieke partij en de Anti-Revolutionairen 
wél in de regering zitten terwijl de Kristelijk-Historische Unie in 
de oppositie verkeert, spreekt trouwens al boekdelen over de po
litieke « eenheid » van kristelijke partijen. 

De konklusie In het thans begonnen najaar moet wat de Neder
landse partijvorming betreft, dan ook zijn dat het een zaak is van 
véél en veel langere adem dan- de jonge gangmakers zich op het 
eind van de zestiger jaren voorstelden. Wat tenslotte geen wonder Is 
in een land waar — alle vernieuwlngstendenzen ten spijt — de ou
dere generatie het uiteindelijk toch voor het zeggen houdt. 

internationaal ? 
De BSP en de CVP geven bij 

gelegenheid hoog op met hun 
ideologieën die internationaal 
zouden zijn. 

Theorie en praktijk dan. 
Wat Chili betreft keurt de 

CVP bij ons de militaire staats
greep krachtig af. De Kristelijke 
socialen in Chili hebben hem 
echter mee mogelijk gemaakt 
en kollaboreren thans al volop 
met de kolonels. 

Jos van Eynde doet zijner
zijds geweldig verontwaardigd 
in « Volksgazet » tegen de mili
tairen en hun Amerikaans kapi
talistische bondgenoten. 

Maar wie zijn die Amerikaan
se kapitalisten die achter de 
militairen staan in Chili ? 

De ITT of de mannen van Bell 
Telephone. En wat is de Bell 
Telephone te Antwerpen ? Een 
socialistische burcht. 

Oud-BSP eerste-minister 
Spaak vond er zijn toevlucht en 
verdiende er grof geld op zijn 
levensavond. Oud-BSP-goever-
neur De Ciercq zetelt er nog 
altijd in. En het bedrijf te Ant
werpen wordt geleid door de 
schoonbroer van de BSP-kabi-
netchef van Nationale Opvoe
ding. 

Enkele jaren geleden, toen de 
huidige eerste-minister Lebur-
ton, minister van Ekonomische 
Zaken was, probeerde deze, in 
samenwerking met ITT een 
groot Vlaams koekjesbedrijf te 
laten opslorpen door deze Ame
rikanen, want hun was een be
drijfje beloofd te Borgworm, 
waar hij burgemeester is. Ge
lukkig werd dit een mislukking. 

De BSP die zich steeds meer 
en meer in alle grote bedrijven 
in België innestelt wil aan twee 
ruiven eten. Enerzijds zich ka
pitalistisch vetmesten, ander
zijds naïeve jongeren doen ge
loven dat ze anti-kapitalistisch 
en zeer sociaal is. 

de kwaal 
verergert 

Niet alleen in de ITT kapselt 
de BSP zich in. Overal zitten 
hun mandatarissen in de Raden 
van Beheer. Hun Brusselaars 
Cudell, Simonet en Machtens 
zijn daarin ware grootmees
ters : tot 25 mandaten zijn 
hun niet te min. De heren moe
ten drie tot vier miljoen per 
jaar verdienen om de arbeiders 
te dienen... De kwaal is trou
wens niet nieuw. 

Op 4 juli jl. schreef het week
blad « Knack » een artikel 
« Ouaregnon is dood en begra
ven » waarin we o.m. lazen : 
<• Spino die nog de markantste 
stempel op zijn partij geslagen 

heeft, liet voor enkele jaren in 
Mechelen een persoonlijke erfe
nis na van tegen de 90 miljoen». 

Hij begon als treinkondukteur 
en ging vandaar in de politiek. 
Toen staatssekretaris Dubois 
ontslag nam was dit vooral om
dat hij zelf, naast de vrouw van 
Leo Collard — van de progres-
sistische frontvorming — een 
ruitenwasserijbedrijf had dat 
vooral opdrachten kreeg van de 
Staat. 

Socialistische parlementsle
den zijn daarbij vaak burge
meesters, sindikale leiders en 
beheerders van electriteits- en 
watervoorzieningsbedrijven wat 
samen een slordige twee mil
joen per jaar opbrengt. Men kan 
het overal nagaan. Het is meer 
algemene regel dan uitzonde
ring. 

Niet te verwonderen dat hun 
Baudrins en andere hoge ambte
naren dit voorbeeld volgen. 

En dan maar andere partijen 
verwijten toesturen. Werkelijk 
de geschiedenis van de splinter 
en de balk. 

« wij »jubileren 
weldra 

Straks wordt het politieke le
ven weer hervat. Vanaf de eer
ste week van oktober zal ons 
blad dan ook weer op 24 pa
gina's verschijnen. Enkele maan
den later dan, vanaf het eerste 
nummer van 1974, beginnen wij 
aan onze 20ste jaargang. Dit 
wordt een jubileumjaargang 
voor ons blad en tevens voor 
heel de Volksunie, waarmee het 
is gegroeid. In deze jaargang 
willen we een beeld brengen 
nationaal en per arrondisse
ment, van deze twintig jaar 
Volksunie-groei, gekruid met al
lerlei « sterke verhalen » uit de 
pioniersperiode. Een jaargang 
dus om zeker niet te missen. 
Een argument tevens om reeds 
nu met de abonnementenwar-
ving voor 1974 van wal te ste
ken. En vergeet het niet : wie 
NU een abonnement neemt voor 
de jaargang 1974 ontvangt «Wij» 
vanaf heden gratis tot het einde 
van 1973. En niet te versmaden 
toemaatje dus. Aan het werk, 
vrienden, laten wij tonen dat 
wij het ook zonder regerings
steun aan de pers kunnen klaar
spelen, alleen door de kracht 
van onze overtuiging en onze 
inzet. 

niet dreigen. 
De CVP-kranten en het « Laat

ste Nieuws » hebben het offen
sief van hun ministers over het 
ontslag van minister Anseele 
flink gesteund. 

De BSP houdt het been stijf» 
net of er geen tientallen mil
joenen werden verspild. 

Wat belet CVP en PVV echter 
van door te drijven ? Waarom 
bieden ze zelf hun ontslag niet 
aan? Zo zou Anseele er van zelf 
uit zijn, zonder dat hij ontslag 
indient. 

De CVP zou daarbij de kans 
hebben ook opnieuw te kandt-
deren voor het eerste-minister-
schap. Zo zouden ze ook de ei
gengereide Leburton kwijt zijn. 

links-rechts 
Leburton heeft niet alleen 

een voorkeur voor diktaturen 
achter het Ijzeren Gordijn, docii 
voor diktaturen gewoon weg. De 
rechtse diktator van Zaïre, die 
alle oppositie neerslaat en de 
ultrarechtse diktator, de Sjall 
van Iran, die duizenden politie
ke tegenstanders in zijn gevan
genissen opgesloten houdt. Dit 
belet de heer Leburton niet er 
proberen zaken te doen. Kij 
heeft zelfs minister Claes mee
genomen. Meer en meer moet 
deze laatste de rol vervullen 
van Vlaamse knecht die de Vla
mingen de voordelen voor Wal
lonië moet doen slikken. 

Hij zou zich anders best wat 
bezig houden met de Limburgse 
mijnen als de BSP toch vindt 
dat België zijn energiepoiitiek 
moet verzorgen. 

deinze geeft 
het voorbeeld 

Door de gemeenteraad van 
Deinze werd, op voorstel van 
raadslid Goessens, volgende 
motie eenparig goedgekeurd : 

De gemeenteraad van Deinze, 
— bezorgd om de belangen en 
het voortbestaan van de Neder
landstalige gemeenschap in de 
Brusselse agglomeratie, neemt 
kennis van het feit dat de taai
pariteit bij de gemeentelijke 
administratieve ambtenaren en 
bij de geneesheren van de 
KOO in Brussel-Hoofdstad en 
randgemeenten op de door de 
wet voorziene datum, nl. 1 sep
tember 1973, op verre na niet 
bereikt is ; 
— schandvlekt de incivieke hou
ding van sommige betrokken 
burgemeesters die openlijk ver
klaren dat zij de hun opgelegde 
taalwetten zullen blijven sabote
ren ; 
— bezweert de voogdijoverheid 
een einde te stellen aan deze 
onwettige toestand. 

Een afschrift van deze motie 
zal worden overgemaakt aan de 
ministers van Binnenlandse Za
ken en Volksgezondheid en aan 
de voorzitter van de Nederland-
•='? Kultuurraad. 
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Vorige week brachten we verslag uit over de eerste nationale bijeenkomst van het Verbond van 
Vlaamse Gepensioneerden te Ekeren. Op onze foto : Gust Van Wallendaele uit Antwerpen ontplooit 
het eerste verbondsvaandel, hem zopas overhand! gd door mevrouw Verdoodt, meter en voorzitter Ok-
taaf De Graeve, peter. 

wie is die 
staatssekretaris 

Het parlement hoorde hem nog 
nooit aan het woord, klaarblijke
lijk omdat iedereen hem als een 
van de talrijke nutteloze blinde
darmen van de regering be
schouwt. Daar hij toch wil heb
ben dat de bevolking weet dat 
hij bestaat gaf hij vorige week 
een regeringsmededeling weg 
voor de TV. 

Zijn naam ? Jef Raemaekers 
(BSP). 

Men zal zich herinneren dat 
hij zijn eigen partij onder dagen
en nachtenlange druk heeft ge
zet om toch maar in de rege
ring te worden opgenomen, zo
dat zelfs de regeringspers het 
al te bar vond. 

Natuurlijk was zijn toespraak 
geen rede van een staatsman 
die zich boven de partijen weet 
te stellen. Integendeel werd het 
sen zijdelingse aanval op de 
Volksunie. 

We zouden de heer Ramae-
kers in deze tijd van bezuinigin
gen een goede raad willen ge
ven. Vermits hij en zijn 20 man 
personeel met de handen zitten 
te draalen omdat ze niet weten 
wat doen zou hij zich best uit 
de regering terugtrekken. Zo 
zouden jaarlijks enkele miljoe
nen worden gespaard en zou hij 
het land en zijn eigen partij een 
grote dienst bewijzen. 

regerings
abortus ? 

Het botert nog altijd niet in 
het uitgebreide regeringshuis-
houden en het ziet er zelfs naar 
uit dat de partners weldra weer 

met getrokken messen tegen
over elkaar zullen staan. Minis
ter Vanderpoorten (PVV) heeft 
een naar zijn mening « gema
tigd » voorontwerp van wet op
gesteld in verband met abortus. 
Daarin wordt abortus toege
staan om therapeutische, euge
netische en etische redenen. 
Ook in gevallen van verkrach
ting of bloedschande. De CVP 
die abortus toelaatbaar acht 
om medische redenen, vindt dat 
Vanderpoorten veel te ver gaat. 
Aan de andere kant verklaar
den verscheidene vooraanstaan
de socialisten, o.m. minister 
Glinne, dat het voorontwerp 
veel te konservatief is. De so
cialisten willen abortus-op-een-
voudig-verzoek bij de wet toe
laten. Als beide partijen terza
ke op hun standpunt blijven zou 
dat wel eens tot een regerings
abortus aanleiding kunnen ge
ven. Of zal men er naar ver
derfelijke Belgische gewoonte 
weer eens een « pakket » van 
maken: gij geeft toe op dat punt 
en ik geef toe op een ander 
terrein. Zoals net vóór de va
kantie de voordelen voor het 
vrijonderwijs o.m. « gekocht » 
werden met een vrijgave van en 
een voorlichtingskampanje over 
de voorbehoedsmiddelen. 

vu-
inf-erpellat'ies 

Op de tweede dinsdag van ok
tober komt het parlement op
nieuw bijeen. Het belooft een 
politiek geladen najaar te wor
den met de gewestvorming "en 
het abortusprobleem, en met de 

Ibramco- en PTT-affaires die nog 
steeds op de agenda blijven. 
Om maar te zwijgen van de 
Brusselse kummunautaire peri
kelen. De VU-frakties in Kamer 
en Senaat hebben alvast twee 
belangrijke interpellaties aange
kondigd. 

Onze Limburgse volksverte
genwoordiger Evrard Raskin zal 
minister van Ekonomische Za
ken Claes CBSP] interpelleren 
over K de niet-uitvoering van de 
verplichtingen waartoe de rege
ring zich op 8 mei 1973 heeft 
verbonden met betrekking tot 
de n.v. Ibramco ». Senator Wim 
Jorissen (Mechelen) van zijn 
kant zal minister van Binnen
landse Zaken Close interpelle
ren over « de niet-toepassing 
van de taalwet van 2 augustus 
1963 betreffende de gelijke Ver
deling van de betrekkingen van 
afdelingschef en hoger in de ge
meentediensten van Brussel-
hoofdstad ». In zijn toelichting 
vraagt hij welke gemeenten niet 
in orde waren op 1 september j l . 
toen de einddatum van de wet 
verstreek, welke gemeenten 
sindsdien door eigen inspannin
gen in orde kwamen en voor 
welke gemeenten de minister 
zelf de benoemingen deed omdat 
de gemeentebesturen het niet 
zelf wilden doen. Senator Joris
sen wil eveneens weten welke 
sankties getroffen werden tegen 
die gemeentebesturen welke de 
wet niet willen toepassen (ont
houding van toelagen uit het 
Gemeentefonds of schorsing 
van burgemeesters en schepe
nen uit hun ambt). Men berin-
nere zich dat minister Chabert 
onlangs aan een VU-delegatie 
verklaarde dat de regering vanaf 
1 oktober a.s. zelf zou ingrijpen 
tegen de onwillige Brusselse ge
meentebesturen 

de 
hardnekkige 
valsspelers 

De uitvoering van de taalwet van 2 augustus 1963 te Brussel-
Hoofdstad toont andermaal én de Brusselse taairacisten en de 
Vlaamse kleurpolitici in hun ware gedaante. 

De Brusselse taairacisten spreken over vrijheid wanneer ze de 
meest hatelijke dwang bedoelen en hebben steeds de mond vol 
over incivisme wanneer het de Vlamingen geldt maar zijn zelf 
een tipisch voorbeeld van incivisme wanneer een wet dient toege
past, waar ze tegen zijn. 

Ze weten overigens dat ze niet bang moeten zijn. De Vlaamse 
kleurpolitici waartegen ze het moeten opnemen zijn slechts papie
ren leeuwen. 

Of de oud-ministers van Binnenlandse Zaken nu Vanderpoorten 
zou geheten hebben of Van Elslande, ze hebben zich evenmin druk 
gemaakt om de wet te doen uitvoeren als de Walen Harmegnles of 
Close, gedurende de tien Jaar die sinds 1 september 1963 verstre
ken zijn. 

Zo de zaak Brussel thans toch op de agenda staat, zo is dit 
slechts te danken aan de Volksunie die sinds tien jaar ononderbro
ken gehamerd heeft op de toepassing van deze wet. 

Omdat we die zien als de proef op de som. 

De Volksunie zal ook gedurende de volgende maanden niet afla
ten om de volledige toepassing van de wet te eisen. Ook al staat 
gans frankofoon Brussel op zijn kop. 

Tien Jaar geleden hebben de Vlamingen deze wet Immers reeds 
tien maal te duur betaald, toen ze aanvaardden (wij niet I) dat de 
hogere ambtenaren In de centrale besturen voor 50% Franstalig 
zouden zijn, daar waar de Vlamingen in dit land (de vreemdelingen 
die geen ambtenaar kunnen worden buiten beschouwing gelaten) 
63% van de bevolking uitmaken. 

Brussel met zijn enkele honderden hogere ambtenaren was Inder
daad geen tegenwaarde voor het land met zijn duizenden hogers 
ambtenaren. 

Toch hebben de Franstaligen de vruchten van deze Vlaamse kapi-
tulatie al sinds tien Jaar genoten. Gewoontegetrouw weigeren zij 
echter hun akkoord over de schamele tegenwaarde ervoor te eerbie
digen. 

Ze zijn woordbrekers te Brussel zoals ze woordbrekers in de 
Voer zijn. En steeds opnieuw krijgen ze de lafheid van de Vlaamse 
kleurpolitici als steun toegeworpen. In de Voer en te Brussel. Ze 
weten het en benutten het. 

Het is duidelijk dat wi j , Vlaams-nationaal gezinden, onze politiek, 
gezien zoveel kwade trouw, moeten verscherpen. 

In dit land moeten wij een Vlaamse staat bouwen, die alle be
voegdheden moet krijgen, die ook maar enigszins aan het cen
tralisme kunnen worden onttrokken. Het federalisme dient zo ver 
te gaan als het mogelijk is. Met woordbrekers dient zo weinig mo
gelijk samen huis gehouden en dient men zichzelf zo stevig moge
lijk zelfstandig op te stellen en in te richten. 

Slechts wanneer de Franstaligen ooit leren hun woord te eer
biedigen kan voorzichtig over een nieuwe, nauwere samenwerking 
worden gesproken. 

Thans is dit niet mogelijk. 

Dit moeten we ons Vlaamse volk de eerstvolgende maanden dui
delijk maken. 

Aan het bedrog en de uitbuiting van de goede trouw van ons volk 
dient zo vlug mogelijk een einde gemaakt. 

De Volksunie staat voor een nieuw offensief. 

Ze moet bereid zijn, zoals in het verleden, dit offensief zo nodig 
ook alleen te voeren. 

wim jorissen. 

NATIONAAL KÖNGRES 

VAN DE VOLKSUNIE 
OOSTENDE (KURSAAL) 
24 EN 25 NOV. 1973 
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is het 
parlement 
machteloos ? 

politieke aktie door wetsvoorstellen 

, Enkele maanden geleden 
werd deze vraag als eindverhan-
deling bestudeerd aan de {kato-
lieke Universiteit van Leuven)-)lr 

Wij, politici, moeten er ons 
over verheugen dat ook in 
Vlaanderen de politologie als 
w/etenschap een plaats aan het 
veroveren is in de hele waaier 
van de menswetenschappen. 
Ons politiek « bedrijf » wordt 
erbij onder de loep genomen. 

Is het zo dat de politologen 
« de politieke fauna in de kooi » 
alleen maar observeren en, met 
of zonder apenootjes onze es-
battementen nagaan ? Of is het 
zo dat de politologen de dieren
temmers zijn die ons africhten 
voor ons optreden in de arena ? 

Wat is politologie ? In het 
leerzaam werkje « politieke vor
ming » door dr. E. Van den Brink 
(uitg. Wolters) resumeert Ger-
ben Bruinsma desaangaande 
verschillende stellingen. Wij, 
gewone politici — in — het be
drijf, kunnen ons afvragen of 
de politologie de politiek bestu
deert ofwel de bedoeling heeft 
politici te vormen (zoals de me-
mische wetenschappen uiteinde
lijk mensen vormt die de ge
zondheid helpen teruggeven of 
bewaren). De verhandeling van 
drs. W. Van Schoor is in beide 
opzichten merkwaardig en wij 
bevelen er de studie van aan 
onze kollega's politici (en niet 
alleen mandatarissen). 

Deze verhandeling is een 
doorlichting en een kritische 
studie van de vraag omtrent 
het parlementair wetgevend 
initiatief. 

Iedereen weet en Van Schoor 
konstateert dat de wetten zeer 
overwegend tot stand komen als 
regeringsinitiatief (wetsontwer
pen), met alles wat er achter 
de koelissen aan voorafgaat. 
Het parlement wijzigt (verbe

tert ?) ze vaak maar verandert 
ze niet in essentie. Niet te « be
cijferen » is echter in hoeverre 
regeringsontwerpen aan de res-
pektievèlijke ministers .worden 
opgegeven door parlementsle
den van de meerderheidspartij
en... en zelfs van de oppositie. 

Parlementsleden hebben het 
recht van eigen initiatief en 
kunnen wetsvoorstellen indie
nen 

In hoofdzaak ontleedt W. 
Van Schoor hoe vaak en op 
welke wijze dat geschiedt, welk 
lot aan deze voorstellen bescho
ren wordt en welk het definitief 
resultaat is nl. wat er als wet 
van terechtkomt. 

Dank zij een ijvervolle becij
fering krijgen wij dan inderdaad 
een berekening van de ingedien
de voorstellen o.m. per fraktie, 
per taalgroep, per parlements
lid, een evaluatie van de inge
diende voorstellen en in een 
tweede deel een stelselmatig 
overzicht van het verloop van 
behandeling of niet-behandeling. 
De becijfering komt ons als 
perfekt voor. 

Vanuit de politieke praktijk 
rijzen echter bedenkingen t.a.v. 
konklusies die in hoofdzaak op 
becijfering berusten. 

Alle nauwgezette becijferin
gen ten spijt zwemt de politikus 
ten slotte in het « menselijke »: 
zijn kontakt met kollega's en 
met strekkingen die zij verte
genwoordigen (binnen eigen 
partij en in andere partijen), 
zijn realistische zin voor de 
beste besteding van zijn krach
ten in dienst van zijn doel, zijn 
kontakt met zijn kiezers. Wat 
't laatste betreft is Van Schoor 
te streng waar hij op een paar 
plaatsen van « demagogie » ge
waagt. 

Het is een essentie van de 
demokratie dat een parlements
lid rekening houdt met de ver
langens van zijn kiezers, of 
niet "̂  

Nog tot het niet becijferbare 
behoort de ware bedoeling bij 
het indienen van voorstellen. 
Het kan juist de bedoeling zijn 
de regering te verplichten een 
zaak ter hand te nemen en het 
parlementslid leidt geen neder
laag indien niet zijn radikaal 
voorstel maar een (wellicht 
minder verstrekkend regerings
ontwerp) het haalt. In die zin 
regeert de oppositie mede. In 
het becijferbare hoeveel konink
lijke besluiten of gewone be
sluiten het gevolg zijn van wets
voorstellen van de oppositie ? 

Het kan bv de bedoeling zijn 
een voorstel te doen verwerpen 
en het is soms een politieke 
kunst daarin te slagen. Cynisch? 
Neen, een vorm van parlemen
taire kontrole op de regering nl. 
of zij haar programma al of niet 
waar maakt. Weeral niet becij
ferbaar, of men er in slaagt een 
voorstel door kollega's uit ande
re partijen te doen mede onder
tekenen. Men peilt naar de hou
ding van de anderen en dat is 
niet onbelangrijk. 

Zo zouden wij kunnen door
gaan De vraag blijft gesteld : 
in hoeverre kan men politologie 
bedrijven op basis van het « be
cijferbare » ? Deze konkrete ge
gevens vormen ongetwijfeld de 
basis op dewelke men naar die
per onderzoek kan doorstoten. 

Wij onthouden er ons van 
mineure vergissingen aan te 
stippen bv. inzake voorstellen 
tussen Kamer en Senaat. Bui
tenstaanders, hoe nauwgezet 
ook, kunnen daar niet alles over 
weten want naast de regle
mentsteksten leeft er ook een 
parlementair gewoonterecht. 

De eindbeschouwingen van de 
verhandeling verdienen alle 
aandacht en alle vjaardering nl. 
de noodzakelijkheid het parle
ment te herwaarderen. De au
teur bespreekt de voorstellen 
die in de periode die het proef
schrift bestrijkt werden gedaan. 

In dat gedeelte van de skrip-
tie zouden andere klanken te 
beluisteren vallen voor de perio
de 1968-1973. Vooral te vermel
den de heel konkrete voorstel
len van Volksunie en van RW 
(met F. Perin, hoogleraar in 
staatsrecht) ! 

Door een aantal voorstellen 
tot oprichting van kommissies 
van onderzoek heeft de opposi
tie positieve punten geboekt ; 
door haar tussenkomsten werd 
winst gemaakt inzake regerings
informatie aan het parlement. 

m. van haegendoren, 

senator. 

ii^) Wetsvoorstellen als middel 
tot parlementair wetgevend ini
tiatief in België 

— Eindverhandeling, licenciaat 
politieke en sociale wetenschap
pen. KUL (Fak. ekon. en sociale 
wetenschappen, groep politolo
gie. Van Evenstraat 2 b.) — 1972 

— door W. Van Schoor (promo
tor prof. dr. W Dewachter) 

grasduinend 
in poriementaire vragen 

twee maten en twee gewichten 

VU-kamerlid Luk Van Steenkiste stelde reeds ettelijke vragen over het 
RTT schandaal en voegde er op 27 juli j l . nog een aan toe die pas in het 
bulletin van 4 september j l . verscheen. Hij vestigde de aandacht van do 
PTT-staatssekretaris Daems op de vlugge reaktie op de uitzending vaO 
Radio Atlantis, op klacht van de RTT, overhaastig optreden daar er keiv 
nelijk zeer weinig aanduidingen waren dat er inbreuken op de Belgische 
wetgeving waren. Daar tegenover staat het feit dat er praktisch niets ge
beurt tegenover het RTT-schandaal, waar nochtans de Schatkist voor kolo»« 
sale bedragen werd geschaad, onverminderd de gevallen van korrruptra, 
fraude, of zelfs plundering die aan de huidige of vroegere hoogste ge* 
zagsdragers van de RTT worden verweten. Behalve een bestuurlijk on» 
derzoek gebeurt er niets, terwijl de betrokkenen rustig verder hun wedde 
of pensioen ontvangen en zich zonodig insolvent kunnen laten verklarer». 
Inmiddels loopt de termijn van verjaring voor bijzonder ergerlijke feiten, 
zodat de kans op uiteindelijke rekuperatie van eventuele vorderingen tot 
schadevergoeding wel zeer gering wordt. 

Ons kamerlid vroeg dan ook of de staatssekretaris de elementaire juri
dische voorzorgen heeft genomen om de rechten van de RTT te vrijwaren 
en wat er gebeurt met de vele financiële verplichtingen die de Regie met 
kennelijk kwade of bedrieglijke trouw werden opgelegd en die ongetv\/ij-
feld voor de rechtbanken kunnen bestreden worden krachtens het beginsel 
« fraus omnia corrumpit ». Bijzonder verdachte schuldeisers zouden in 
vele gevallen kunnen terugdeinzen om in rechte op te treden, wanneer 
een gerechtelijk onderzoek wordt ingesteld naar de vele misdrijven die 
in deze affaire zijn gebeurd. Is derhalve een algemeen embargo op de 
betalingen van de Regie voor alle dubieuse vorderingn niet dringend ge
worden ? 

Staatssekretaris Daems antwoordde dat de RTT uiteraard de nodige ju
ridische voorzorgen heeft genomen om haar rechten voor heden en de 
toekomst te vrijwaren. Voor het overige doet hij alsof zijn neus bloedt, 
een houding die hij a.h.w. sistematisch aanneemt wanneer er « vervelende 
vragen » over het RTT-schandsaI gesteld worden. Zo weten we niet wat 
hij denkt over de suggestie een betalingsembargo in te stellen, nochtans 
in dit schandaal een dringende vereiste. Zal Daems uiteindelijk moeten 
geïnterpelleerd worden ? (nr. 40) 

o p e n b a a r v e r v o e r e n s a m e n v o e g i n g van g e m e e n t e n 

VU-senator Van In wou weten of de samenvoeging van gemeenten geen 
nadelige invloed op het openbaar vervoer heeft, daar de Indruk is ontstaan 
dat de NMVB een afwachtende houding aanneemt en de nelging wordt 
waargenomen, om het busverkeer te verwezenlijken daar waar het tran»-
verkeer werd afgeschaft. De senator pleit voor een grotere soepelheid i.z. 
verkeer, vooral ten behoeve van nieuwe woonkernen. 

De minister was van mening dat de samenvoeging van gemeenten 
slechts een geringe invloed heeft op het betrokken openbaar transport. 
De samenvoeging is op zich zelf trouwens geen reden om nieuwe bus
verbindingen tot stand te brengen, vermits de vervoerbehoeften slechts 
minimaal veranderen. De minister wees het verwijt van de hand als zou
den buslijnen slechts afgeschafte tramverbindingen volgen, hierbij onder
strepend het hoge aantal ingewilligde aanvragen tot uitbreiding van het 
autobusnet, waardoor zijn lengte meer dan verdubbeld is. Men mag tevens 
niet uit het oog verliezen dat het openbaar vervoer (spoorwegen, trams 
en bussen) in ons land verlieslatend is waardoor het moet gesubsidieerd 
worden om de noodzakelijke verbindingen in stand te houden. (Over 
de topzware administratie en koncentratie wordt niet gesproken nvdr). 
Niettemin wordt de bediening van nieuwe woonkernen nauwlettend ge
volgd, om het even waar ze tot stand komen. 

kustbezoedeling 

Deze maand wordt te Parijs in het kader van de EEG een bijeenkomst 
gehouden tot verscherping van de kontrole op de zeebezoedeling. Dit 
deelde minister van Openbare Werken aan VU-senator Van In mede n.a.v. 
diens vragen over de oliebezoedeling van onze kust. De kustgemeenten 
hebben hier zware verantwoordelijkheid, naast de zware last van de 
organisatie der reddingsdiensten en andere seizoenverplichtingen. De se
nator vroeg inlichtingen over de opsporing van de lozers van olie in zee. 
welke bestrijdingsmetodes van strandbevuiling werden uitgewerkt en ter 
beschikking van de kustgemeenten gesteld en deed ten slotte het voor-
steh, gebeurlijk de kustgemeenten te subsidiëren wegens de vermelde 
lasten ofwel om de cijns tot betaling van de strandkoncessie aan het 
Rijk af te schaffen. 

Daar hier meerdere departementen bevoegd zijn stelde de minister een 
antwoord ten gronde uit, tot hij de zaak kollektief met de andere be
trokken departementen zal onderzocht hebben. Een verlichting der lasten 
op de kustgemeenten en een koördinatie van de bestrijding van de kust-
bevuiling dringen zich in elk geval op. 

i 

Als gezonnebrilde zomertoeriat 
verzeil je in een donker-koel gan
getje dat er ah een straaltje uit
ziet en dat werkelijk ook is. En 
zie, je duikelt zo in een stadje van 
de zeventiende eeuw en je kijkt 
verbaasd naar de witte muren, de 
groene deuren en luiken, de bol
ronde kasseien. 

Je bent in een begijnhof beland, 
échter je rijst een oude kerketo-
ren, die uit de woelige stad vol 
heimwee neerkijkt op de uniforme 
rode stille daken van hier. 

Op dit middaguur zie je zelfs 
geen vogeltje naar adem snakken, 
zo kompleet warm en verlaten is 
het. Je kuiert door tot je op een 
middenpleintje komt, het klassieke 
hart van het hof, maar je ziet geen 
bomen met grasveld en koe als 
elders, wel bewonder je een goed-
onderhouden moestuin met dah
lia's errond. Tenslotte ga je op de 
uitgesleten baroktrappen zitten, 
met een koel-eiken deur in de rug. 
Links, zo midden op straat, staat 
een bierbak vol lege flessen. 

En dan komt om het hoekje een 
begijntje aangestapt, rond in haar 
zwart kostuum en met een wan-
trouwig-resoluut gezicht onder de 
witte kap. Ze knikt even kort en 
gaat op een bankje zitten voor het 
standbeeld van gravin Johanna van 
Constantinopel, die tijdens haar 

het laatste liegiintie 

begijnhof kortrijk 

verre regering een hele trits vrou
wengemeenschappen heeft ge
sticht, ook deze oase danken wij 
aan haar. 

Het begijntje leest in een boek 
en wij gaan — nieuwsgierig — 
naast haar zitten. 

Half-tevreden-geërgerd merkt ze 
op dat ze dat boek maar vasthoudt 
omdat het goed staat voor een be
gijn een boek vast te houden als 
ze niets anders doet. 

— «De ogen, zegt ze, die willen 
niet zo best meer mee ! » en ze 
kijkt je scherp-onderzoekend van 
onder de witte luifel aan. 

En dat we vreemde toeristen 
zijn, zo maar op het middaguur, en 
dat het nog een uurtje duurt eer 
' het museum » opengaat, maar 
dat we best mogen blijven zitten 
en een beetje met haar praten. 

Nee ,er zijn geen andere begijn
tjes meer, ze is de laatste. Ze is 
oud geworden, ze is er blij om. 

— « De tijd van vandaag deugt 
niet. Kijk nou es naar hetgeen de 
mensen eten : alles vol hormonen, 
vol kleurstoffen, vergift ! Ik zorg 
voor mijn eigen kost ». Ja, dat was 
de groententuin. Natuurlijk is die 
netjes onderhouden, elke morgen 
is ze bij zonsopgang bezig : wie
den, opbinden, plukken, snoeien... 

— « Dan is de lucht nog 't zui
verst. Maar wat doen de mensen 

vandaag ? In hun bed liggen tot 
elf uur en dan uitzitten tot stuk
ken in de nacht en de slechte 
lucht slikken ! ». 

Ja, ze is nog gezond, van 
't taaie Vlaamse ras, en 't is niet 
to verwonderen dat de mensen 
niets meer kunnen verdragen, ze 
spartelen zo opgewonden de da
gen door... 

— 'Ik weet wel hoe 't de we
reld vergaat, ik heb hier en daar 
nog nichtjes, maar ik ga er niet 
meer op visite, ze kunnen niet 
meer koken ». 

Zelfs koffie-zetten zijn « ze » 
verleerd : de koffiepotten van van
daag kunnen het niet meer opne
men tegen de stevige stukken van 
vroeger. Of we niet weten waar 
je nog zo'n oude koperen koffie-
kan op de kop kan tikken ? De 
hare is — vlugger dan zijzelf — 
versleten... 

In de gewijde stilte daagt daar 
een prozaïsche man op en 't be-
giintje veert recht. 

— • Dat is mijn brouwer I » zegt 
ze met brede glimlach. 

Met de man — die een bak met 
volle bierflesjes torst — gaat ze 
op weg, hun stemmen galmen uit. 

't Bier is ook niet meer als wel
eer, maar 't kan toch nog smaken. 

huguette d.b. 
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wat z i jn 
gewestelijke 

X 

reglementen ? 
Nu de besprekingen in de gemengde Parlementaire Kommissie van 

Advies voor Gewestvorming geen resultaat liebben opgeleverd wordt in 

de geïnteresseerde milieus met heel veel belangstelling uitgekeken naar 

het ontwerp dat volgende maand door de regering moet worden ingediend. 

Een belangrijk punt in dit ontwerp is de wijze waarop het woord « rege

len » in art. 107 quater van de grondwet (« De wet draagt aan de geweste

lijke organen... de bevoegdheid op om de aangelegenheden te regelen... ») 

fconkrete vorm zal krijgen of, anders gezegd, welke de aard is van de be

voegdheid, die aan de gewestraden zal worden toegekend. 

De letterlijke tekst van art. 107 
quater van de grondwet geeft wei
nig aanduidingen betreffende de 
luiste aard van deze reglementen. 
Het is dan ook aangewezen terzake 
ie voorbereidende parlementaire 
werken te konsulteren. 

Een aandachtige lektuur van deze 
stukken leert ons evenwel niet zo 
heel veel. Uit het Verslag van de 
IWerkgroep der 28 en van de ver
klaring van eerste-minister Eyskens 
op 18 februari 1970 — belde stuk
ken liggen aan de basis van art. 
107 quater — evenals uit het ver
slag-van senator Callewaert (1969-
70, nr 458) en de Handelingen van 
de Senaat (17 en 18 juni 1970) en 
van de Kamer (17 dec. 1970) blijkt : 
1. dat de gewestelijke reglementen 
geen souvereine reglementen zijn 
zoals de wetten in materiële zin en 
de dekreten — Voorstellen van VU-
parlementsleden, om aan de ge-
westeljke reglementen het karakter 
van wetten te geven, werden door 
de konstituante afgewezen. 
2. dat de grondwetgever voor de 
rest niet heeft bepaald wat onder 
een gewestelijk reglement moet 
worden verstaan. 

Men mag zelfs zeggen, zoals ove
rigens door prokureur-generaa! W. 
Ganshof van der Meersch werd op
gemerkt (Beschouwingen over de 
herziening van de Grondwet, Mer-
curiale van 1 sept. 1972, biz 21-22) 
dat terzake de grootste verwarring 
bestaat. Nu eens wordt er gespro
ken over « reglementerende » be
voegdheid en nog een andere keer 
over •> verordenende » « normatie
ve » bevoegdheid, een andere keer 
over « reglementerende » bevoegd
heid en nog een andere keer over 
« verordenende » bevoegdheid. 
Zelfs werden In de door de Se
naatskommissie goedgekeurde tekst 
(1969-70. nr. 473) de woorden «ver
ordenende bevoegdheid » — op 
verzoek van de regering I — ver-
i/angen door de woorden • de aan
gelegenheden te regelen ». 

Deze indruk van verwarring en 
onduidelijkheid is geenszins per
soonlijk. Ook de Gemengde Parle
mentaire Kommissie, die zich ge
durende verschillende maanden 
heeft beziggehouden met de uitvoe
ring van art. 107 quater, lukte er 
niet in, aan de hand van de voor

bereidende werken, een bepaling te 
geven van wat onder het begrip ge
westelijk reglement moet worden 
verstaan. 

de aangewezen weg 

Het is onze overtuiging dat de 
oplossing van het nationaliteiten
probleem in dit land enkel maar 
mogelijk is vla het federalisme. 
Daar deze hervorming vooralsnog 
niet haalbaar Is, blijven wij aange
wezen op het sisteem, dat door de 
vorige konstituante werd ontwor
pen. Dit belet echter niet dat ver
meid sisteem een aantal fundamen
tele wijzigingen zou ondergaan, 
hetgeen evenwel een nieuwe grond
wetsherziening noodzakelijk maakt. 

ledereen weet dat de CVP hier 
wel iets voor voelt. Anderzijds is 
het zo dat haar koalitlepartners — 
voornamelijk de BSP — een gans 
andere opvatting huldigen. Norma
lerwijze zou men dan ook mogen 
verwachten dat de CVP steun zou 
zoeken bij de federalistische oppo
sitie. Deze toenadering blijkt even
wel om redenen, die wij hier niet 
zullen onderzoeken, nog altijd on
mogelijk te zijn. 

De gewestvorming, hoe beperkt 
zij ook in haar grondwettelijke for
mulering moge zijn, dient in eik 
geval zo maximaal mogelijk te wor
den doorgevoerd. Dit betekent o.m. 
dat de uitwerking van het begrip 
gewestelijk reglement naar het 
voorbeeld van de rechtsfiguur der 
koninklijke besluiten, getroffen op 
basis van de opdrachtwetten en in
zonderheid van de wetten houden
de toekenning van bijzondere en 
buitengewone machten, vorm moet 
krijgen. Via deze weg is het moge

lijk de gewesten een reële bevoegd
heid te geven, bevoegdheid die tot 
uitdrukking komt in de .nacht om 
bestaande wetten of koninklijke be
sluiten af te schaffen, te wijzigen 
of aan te vullen en uiteraard om 
nieuwe institutionele en normatieve 
beschikkingen uit te vaardigen. 
Zelfs zo mocht blijken dat bepaal
de materies horen tot wat men tra
ditioneel de « konkurrerende be
voegdheden » noemt, dan nog moet 
naar een middel gezocht worden, 
waarbij de machtsuitoefening door 
de gewesten niet in verdrukking 
komt. 

Een zo breed mogelijke interpre
tatie van het begrip gewestelijk re
glement heeft o.i. het grote voor
deel de meest eenvoudige oplos
sing te zijn. Bovendien komt deze 
interpretatie tegemoet aan de wens 
naar meer autonomie, wens die 
gedurende de jongste grondwetsher
ziening binnen en vooral bullen het . 
parlement tot uitdrukking is geko
men. 

Men kan zich terecht afvragen 
wat er van een reële autonomie in 
huis zal komen, zo de gewesten 
een bestuurssisteem zullen krijgen 
dat gelijk is aan dit van de provin
cies en gemeenten. Niemand durft 
overigens beweren, dat de invoe
ring van zo'n sisteem de veilig
heidswaarborg van de dubbele 
meerderheid vereiste. 

wat brengt de toekomst ? 

De min of meer officiële voor
stellen, die sedert jan. 1972 met 
het oog op de uitvoering van art. 
107 quater werden gedaan, stem
men niet tot optimisme. In de re
geringsverklaring Eyskens-Cools van 

19 jan 1972, in het plan van infor
mateur De Saegher van jan. 1973 
en in de regeringsverklaring Lebur-
ton-TIndemans-De Clercq van 26 
jan. 1973 wordt het principe der 
eksklusieve macht voor de gewest
raden uiterst behoedzaam geformu
leerd. Bovendien wordt in het sche
ma, voorgesteld door de huidige 
regering, voorzien dat de Koning 
ieder gewestelijke verordening mag 
schorsen zo zij de wet schendt of 
zo zij « de belangen van een an
der gewest ernstig benadeelt ». 
Na 30 dagen kan de ministerraad 
dan, zonder enig verhaal, de bestre
den beslissing gewoonweg vernieti
gen. 

Tot hiertoe is het bilan der ge
westvorming uiterst mager. Art. 107 
quater sluit niet alleen een souve
reine beslissingsmacht uit. Ook 
werd doelbewust afgezien van een 
eigen fiskaliteit. 

Zo nu ook nog de gewestelijke 
reglementeringsmacht zou worden 
uitgehold, dan rijst de vraag of de 
regering eerlijk spel speelt. Deze 
vraag kan overigens ook gesteld 
worden, zo men kennis neemt van 
de intenties, die in regeringskringen 
bestaan betreffende de samenstei-
Ung der gewestraden, de afbake
ning en de bevoegdheid van het 
Brussels gewest en de aard van de 
materies, die naar de gewesten zul
len worden overgeheveld. 

e. raskin, 

vo lksver tegenwoord iger . 

de mocht van de opposilie 
Hoe vaak hoort men niet be

weren : de Volksunie is een 

machteloze opposi t iepar t i j ; 

w i e realist isch-polit iek iets w i l 

bere iken moet in de t radi t io

nele part i jen doo rd r i ngen . 

« Machteloze oppositie » is het 
deuntje dat gezongen wordt na « splin
terpartij » en « taaipartij ». Sedert 
men weet dat de Volksnie pluralistisch 
is en zowel ongelovige als gelovige 
mandatarissen en militanten telt en 
kiezers aantrekt, durft men niet meer 
zeggen dat wij een soort afgescheur
de CVP zijn. 

Sedert wij op onze kongressen, in 
ons programma, de parlementaire tus
senkomsten en voorstellen van wet 
meer sociaal gericht dan taaigerichte 
elementen ontwaart is het te kwader 
trouw ons als taaipartij te beschou
wen. Er is slechts één taaipartij in 
België nl. het hoofdstelijke FDF. De 
VU en het RW zijn geen taaipartijen. 

De noodzakelijkheid van het kanaal 
der oude partijen om politiek te age
ren is onjuist, onvlaams en onsociaal. 
AI of niet met vleugels uitgerust of 
• gedistancieerd » vallen de oude par

tijen op hun unitaire poten terug tel
kens « de nood aan de man is • of 
beter gezegd hun partij-macht in nood 
is. De PVV doet Vlaams maar 'blijft 
het bastion van het anti-Vlaamse uni
tarisme. 

De BSP in Vlaanderen is niet echt 
socialistisch en in haar strak partijdig 
keurslijf noch sociaal noch Vlaams. 

De CVP moet koud en warm blazen 
èn om haar konservatieve én haar 
vooruitstrevende elementen samen te 
houden en zij ligt vastgekluisterd aan 
de unitair-konservatieve PSC. 

De traditionele partijen dulden het 
en moedigen het aan dat de zeldzame 
Vlaamse doordravers in hun rangen 
met straffe woorden als alibi-figurön 
optreden. Van machteloosheid gespro
ken het zijn deze zeldzame Vlaamse 
doordravers in de oude partijen die 
de « machtelozen » zijn. 

de volksunie is geen 
machteloze oppositie 

Indien een partij over een forse 
meerderheid beschikt kan ze het be
proeven haar programma integraal toe 
te passen. 

Aan een onooglijk klein partijtje 
wordt inderdaad voorbijgegaan. Dat 
ervaren de kommunisten in België, 

ook al leunen ze aan bij een grote 
politieke stroming in de wereld. 

Een kleine partij die groeikracht 
heeft kan men een drukkingsgroep 
noemen. De Volksunie die over 21 ka
merzetels en 19 senaatszetels be
schikt en in Vlaanderen sterker dan 
de traditionele PVV, is een alternatief
partij en geen machteloze oppositie. 

Een middelgrote of grote oppositie
partij is niet machteloos. Voor Wereld
oorlog I waren de socialisten nooit, en 
tussen belde Wereldoorlogen vaak niet 
in de regering maar de katoliek-libera-
le koalities verwezenlijkten heel wat 
uit het socialistisch eisenpakket. 

Vóór 1968 was het Vlaams-Waals 
probleem een taalprobleem dat Van 
Den Boeynants- De Clercq in de koel
kast konden stoppen. Wie zal het te
genspreken dat het sedertdien als na
tionaliteiten-vraagstuk (onder de voor
zichtige bewoording «kommunautair») 
in de politieke inventaris staat inge
schreven ? 

Zou dit het geval geweest zijn 
moest de VU in 1968 geen schitteren
de zege behaald hebben ? 

Wie het parlementST werk volgt en 
er aan mede tornt weet dat de opposi
tie mede bepalend is op vele ogen
blikken. 

Dit betekent niet dat wij van uit de 
oppositie ons hoofddoel kunnen ver
wezenlijken ! 

de volksunie alternatief-partij 

Degenen die van uit Vlaams-nationa-
le traditie zich de Volksunie alleen als 
oppositiepartij kunnen voorstellen ver
gissen zich-

De konsekwente federalisering (of 
noem het naar Europees woordgebruik 
« oprichting van régios ») kan noch 
mag door niet-federalisten noch door 
federallsten-uit-nood worden verwezen
lijkt. Om voor ons volk een gepast 
staatshuis op te bouwen waar het 
goed is in wonen moeten de mannen 
van de Volksunie in het architekten-
bureau zitten, zij van wie men zeggen 
kan •• Vlaanderen dag en nacht denk 
ik aan ü • en niet degenen die in 
eerste orde slechts aan een stuk van 
hun volk gedacht hebben in hun vak
bond, boerenbond of eigenaarsbond. 

De Volksunie is niet zo naïef te me
nen dat zij in Vlaanderen de volstrek
te meerderheid moet veroveren om 
van vandaag tot morgen ons volk in 
een federalistische hemel opgenomen 
te zien. 

Zoals alles in België zal het gelei
delijk gaan. De Volksunie is alterna
tief niet alleen om het federalisme tot 
stand te brengen maar eenmaal Jat 
het federalisme er is op te waken dat 
ons volk door het nieuwe staatsieven 
gediend wordt. 

m. van haegendoren, 
senator. 



WM - 22-9-a 

Het Davfdsfonds heeft het 

tweede deel uitgegeven van 

een door Max Lamberty ver-

lo rgd overzicht van de Vlaam

se ontvoogdingsstrijd, deel 

waarin de periode van 1914 

lot op heden behandeld 

wordt. 

Wij herinneren er aan dat de-

xe publikatie in hoofdzaak een 

foto-album is en als dusdanig 

leer boeiend. Het inleidend 

overzicht beslaat slechts een 

90-tal bladzijden en deze 

plaatsruimte is onvoldoende 

voor een uitvoerige geschie

denis zodat het volkomen 

aanvaardbaar is dat de auteur 

samenvattend en vereenvou

digend moest te werk gaan. 

Toch menen wi j dat kritiek op 

dit historisch'overzicht gewet

tigd is. De verdiensten van de 

heer Laijiberty mogen ons niet 

weerhouden eerlijk onze me

ning te zeggen. 

Fundamenteel slaat onze kri

tiek op de wijze waarop hier 

geschiedenis geschreven 

wordt. Dit is wat wi j zouden 

kunnen noemen « officiële » 

geschiedschrijving : men zal 

in dit overzicht te vergeefs 

zoeken naar enige tekortko

ming, enige fout vanwege de 

minimalistische voormannen, 

zij en zij alleen hebben het 

steeds juist gezien, hebben 

steeds gelijk gehad, hebben 

alle verdiensten. Geen kritiek 

op Belgische regeringen of op 

de traditionele partijen — met 

enige uitzondering voor de l i

berale partij waarvan de anti-

Vlaamse houding moeilijk kon 

verzwegen of goedgepraat 

worden. De kritiek wordt een

zijdig voorbehouden voor de 

Vlaams-nationalisten. 

"de Vlaamse opstanding" volgens 

de "Officiële" 
geschiedschrijving 
van max ll^g^yje'ma 

Weliswaar wordt — naar het voorbeeld en 
in de toon van Maurits Basse — erkend dat 
hun rusteloze en onbaatzuchtige aktiviteit 
niet helemaal nutteloos geweest is, maar dit 
is een magere toegeving. Een paar voorbeel
den. Wanneer de Vlaams-nationalisten in het 
parlement tegen taalwetten stemmen is dit 
vanzelfsprekend « negativisme ». Maar wan
neer de Vlaamse socialisten (wanneer hun 
partij in de oppositie staat) hetzelfde doen 
dan is dit geen negativisme. 

In het kamp van de Vlaams-nationalisten 
is er verdeeldheid, zij weten niet wat zij wil
len. Over meningsverschillen en tegenstel
lingen in de traditionele partijen, over de 
aanwezigheid van franskiljons naast Vlaams
gezinden, geen woord. Het is onbegrijpelijk 
dat de auteur die dan toch zelf aktivist ge
weest is tijdens de eerste wereldoorlog 
geen begrip kan opbrengen voor het Vlaams-
nationalisme, dat hij alleen ziet als « extre
misme ». 

Wat het VNV en de kollaboratie tijdens de 
tweede wereldoorlog betreft moet men be
treuren dat de Franstalige auteurs Gerard 
Libois en Gotovitch heel wat meer begrip 
opbrengen en objektiever zijn dan de heer 
Lamberty. Dat Hendrik de Man, voorzitter 
van de BWP, in 1940 het VNV vóór was met 
zijn manifest waarin hij zich bekende tot de 
nieuwe orde, is voor de auteur helemaal 
niet erg. Het VNV echter was van in de jaren 
dertig een • fascistische partij » die klaar 
stond om met de Nazi's te kollaboreren. Wij 
menen nochtans dat de heer Lamberty ti j
dens de oorlog een vertrouwde en naaste 
medewerker geweest is van een der hoofd
figuren uit de kollaboratie, Victor Leemans. 
Hij zou dus beter moeten weten. Een paar 
voorbeelden van ergerlijke onjuistheden of 
verdraaiing van de waarheid. Wie heeft ooit 
de uit de lucht gegrepen bewering gehoord 
dat Joris van Severen te Abbeville • tijdens 
een poging tot ontvluchting door een Frans 
soldaat neergeschoten werd ». Kan men aan
nemen dat de auteur niets zou afweten van 
het bloedbad van Abbeville waar 21 mensen 
vermoord werden ? De deportaties van mei 
1940 vindt hij blijkbaar normaal. Zo beweert 
hij ook dat het Verdinaso « ontbonden » 
werd. Waar heeft hij dat gehaald ? Weet hij 
dan niets van de aktiviteit van het Verdinaso 
na mei 1940 en van de samensmelting van 
het Verdinaso en Rex-Vlaanderen met het 
VNV in mei 1941 ? Het is een onbegonnen 
werk al de vergissingen, onjuistheden en 
verkeerde voorstellingen op te sommen en 
recht te zetten-

Het is hoofdzakelijk de ingesteldheid van 
de auteur, zijn vooringenomen standpunt die 
de oorzaak zijn van gebrek aan historische 
objektiviteit. Voor hem verloopt alles in de 
Vlaamse strijd zoals het moest verlopen en 
hebben de « gematigden » altijd gelijk, zodat 
zelfs Vlaamse nederlagen (zoals bv de Nolf-
barak na de eerste wereldoorlog, de invoe
ring van de vrijheid van het gezindshoofd, 
de invoering van het pariteitsbeginsel en het 
ontnemen aan de Vlamingen van hun meer
derheidspositie in het parlement) niet alleen 
goedgepraat worden maar voorgesteld als 
halve of hele Vlaamse overwinningen. In de 
officiële geschiedschrijving Is niemand van de 
• offlclëlen » ooit tekort geschoten, konden 

zij zich met vergissen, heeft geen van hen 
ooit gefaald... zelfs Louis Franck niet ! 

Indien wij de auteur mogen geloven was 
de Vlaamse kwestie reeds opgelost — wel
iswaar dan toch dank zij de Bormsverkiezing! 
— door de taalwetten van de jaren dertig. 
Over de niet-naieving van deze taalwetten, 
over de Vlaamse grieventrommel, over de 
groeiende misnoegdheid in het Vlaamse land, 
over het besef dat taalwetten alleen de 
Vlaamse kwestie niet konden oplossen, weet 
de heer Lamberty niets. En nochtans is dit 
belangrijk om de kollaboratie in het Vlaam
se land te begrijpen. Hij geeft zelfs tóe dat 
Vlaamsgezindheid in de grond de drijfveer 
geweest is van de meesten die in Vlaanderen 
in de kollaboratie gestaan hebben. Maar 
waarom dan deze mensen voorstellen als 
« fascisten » ? In zijn oordeel over de re
pressie zoals die gevoerd werd is de auteur 
weliswaar streng, maar toch voelt hij eens 
te meer de behoefte om de verantwoordelij
ke politici te verontschuldigen. 

Hij belicht onvoldoende de gevolgen van 
de uitschakeling van het Vlaams-nationalis-
me door de repressie : na de oorlog kon er 
nog nauwelijks gesproken worden van een 
Vlaamse Beweging. Jarenlang werden de 
taalwetten openlijk gesaboteerd, ontstonden 
ongehoorde wantoestanden op Vlaams ge
bied, werd Vlaanderen ook sociaal en eko-
nomisch benadeeld en verwaarloosd, zonder 
dat de door hem zo verheerlijkte Vlaamse 
voormannen uit de traditionele partijen — 
opgeklommen nochtans tot de hoogste funk-
ties in de Staat — zelfs maar hun mond 
open deden om te protesteren. 

Het is toch duidelijk dat alleen de herle
ving van het Vlaams-nationalisme aan de 
Vlaamse Beweging opnieuw stootkracht en 
strijdvaardigheid gegeven heeft. De op- en 
neergang van de Vlaamse Beweging hangt in 
de behandelde periode duidelijk samen met 
de op- en neergang van het Vlaams-nationa
lisme, meer bepaald van de Vlaams-nationa-
le partij. De daadwerkelijke belangstelling 
voor de Vlaamse problemen in de traditione
le partijen (en bij de Vlaamsgezinde politici 
in deze partijen) staat in funktie tot de druk 
door de Vlaams-nationale partij uitgeoefend. 
Wanneer deze druk wegvalt — zoals na de 
tweede wereldoorlog door het tijdelijk ver
dwijnen van een Vlaamse partij — bestaan 
er, spijts schreeuwende wantoestanden, 
geen Vlaamse problemen meer .. 

De heer Lamberty negeert de werkelijke, 
fundamentele tegenstelling tussen « minima
listen » en « maximalisten », tussen « realis
ten » en « extremisten » in zijn terminologie. 
Deze laatste worden daardoor tot een hoop 
warhoofden, lawaaimakers zonder politiek in
zicht. 

Het gaat niet op te verzwijgen dat de 
« minimalisten », de taaiflaminganten, steeds 
hardnekkig de unitaire Belgische staatsstruk-
tuur verdedigd hebben, de zgn. « Belgische 
eenheid », dat zij alleen een « taalkwestie » 
zagen in het .nationaliteitenkonflikt, op te 
lossen door enkele taalwetten. Daartegen
over stonden de Vlaams-nationalisten met 
hun visie, met hun overtuiging, met hun 
ideologie : zij eisen méér dan taalwetten zij 
eisen de hervorming van de Staat, de erkerv 

ning van het Vlaamse volksbestaan niet al
leen verbaal, maar door aangepaste politieke 
strukturen. Daarom werden zij bestreden, 
voor « extremisten » gescholden, verketterd 
en veroordeeld door de Geestelijke Overheid. 
Over gans deze tragische strijd, waarvan de 
betekenis en de inzet was de inhoud zelf 
van de Vlaamse Beweging, vinden wij in dit 
historisch overzicht géén woord. 

Dat uiteindelijk het Vlaams-nationalisme 
gezegevierd heeft, dat de ontwikkeling van 
de Vlaamse Beweging onmiskenbaar de 
Vlaams-nationalisten gelijk geeft mocht toch 
wel vermeld worden. Wat blijft er nog over 
van de stellingen, van het programma der 
minimalisten ? Het Vlaams-nationalisme, 
waarvoor duizenden in Vlaanderen gedurende 
deze periode van 1914 tot heden de zwaarste 
offers gebracht hebben, waarvoor honderden 
hun leven gegeven hebben, dit haast wan
hopig avontuur van de strijd van een minder
heid tegen al de machten in de Staat, tegen 
gans het Belgisch « establishment », waartoe 
ook de « minimalisten » behoorden, die even
zeer het Vlaams-nationalisme bestreden heb
ben, verdiende iets meer in een objektief 
historisch overzicht dan het etiquette « ex
tremisme •>. Zij die door de Vlaams-nationala 
Idee bezield werden hebben de strijd nooit 
opgegeven. Zij vormden de onbuigbare rug-
gegraaf van de Vlaamse Beweging. Hun in
zet, hun offers, hun strijd waren onontbeer
lijk, zonder hen zouden wij niet staan waar 
wij nu staan. Zij waren beslist geen • op
portunisten >, maar de echte realisten die 
het probleem juist gezien hadden : geen 
taalkwestie, maar een nationaliteitenkonflikt. 

Dit moest dan toch geschreven worden 
naar aanleiding van dit boek waarin het 
Vlaams-nationalisme niet tot zijn recht komt. 

Nog een laatste beschouwing dringt zich 
op. Het is opvallend dat de auteur helemaal 
geen rekening houdt met de standpunten 
door het Davidsfonds ingenomen in dit door 
het Davidsfonds uitgegeven boek. Het is ntt-
tuurlijk het recht van de auteur, van zijn per
soonlijke overtuiging uitgaande, de grond
wetsherziening te verheerlijken en voor te 
stellen als een Vlaamse overwinning. IVIaar 
het gaat niet op in een objektief overzicht 
te verzwijgen dat deze grondwetsherziening 
en wat er mee gepaard ging (o.a. de in
voering van de vrijheid van het gezins
hoofd te Brussel, de dubbele meerderheden 
— een meerderheid in iedere taalgroep — 
en de alarmprocedure) van Vlaamse zijde 
ook protesten uitgelokt heeft en dat een 
deel van de Vlaamse openbare opinie, o.m. 
de 20 % van het kiezerskorps in Vlaanderen 
die de houding van de Volksunie goedkeurde, 
in deze grondwetsherziening vooral ziet een 
tegemoetkoming aan de Waalse eisen. Het 
waren de Walen die voldoening kregen door 
de invoering van de pariteit in de minister
raad, door de waarborgen tegen hun zgz. 
minorisatie. Daarentegen is er tot nu too 
weinig of niets terecht gekomen van werke
lijk autonomie voor de gemeenschappen. Het 
triomfalisme is wel voorbarig. Doch ook dit 
behoort tot de stijl van de « officiële ge
schiedschrijving- ». 

frans van der eist. 
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Het gaat goed met de overheidsin
formatie in België. 

De Belgische minister van Arbeid 
en Tewerkstelling ontdekte via een 
Vlaamse krant dat het Engelse zee
schip « Topaz B vanuit Zeebrugge naar 
de Golf van Biskaje stevende, beladen 
met o.m. cyaanhoudende hardingszou-
ten. Een instelling van openbaar nut, 
met name het Studiecentrum voor 
Kernenergie te Mol had in alle stilte 
dit transport geregeld. De Nucleair 
Energy Agency te Parijs, een multina
tionale organisatie, die het dumpen 
van radioaktieve afval in de oceanen 
•controleert, was ingelicht over dit ge
beuren. Uiteindelijk kwam aan het 
licht dat het ging om een gedeelte 
van de beruchte afval afkomstig uit 
Hannêche en Hasselt. Inmiddels werd 
er niets opgelost. Bovendien blijven 
vele vragen onbeantwoord. 

Op de parlementaire vraag van 
volksvertegenwoordiger K. Poma 
(vraag nr. 129 van 23 mei jongstleden) 
over de afvaltransporten naar zee, ant
woordde de minister van Volksgezond
heid en Leefmilieu o.m. : « ... Boven
dien is het mij bekend dat de volgen

de schepen of binnenschepen bepaal
de afvalprodukten naar zee vervoeren 
om er aan boord verbrand te worden : 

.... Z" m/s Vulcanus : geen nadere 
bijzonderheden omtrent de produkten; 

... 3° Het Panamese m/s Lepre-
chasn : geen nadere bijzonderheden 
'««itrent de produkten. 

Het is moeilijk te aanvaarden dat 
een minister zulk een onbenullig ant
woord geeft. Blijkbaar wordt weer ge
wacht tot de pers de publieke opinie 
heeft ingelicht, om dan de feiten toch 
toe te geven. Beweren dat de minis
ter onwetend is, blijkt al even fla
grant. 

De « Vulcanus » vaart onder de vlag 
van Singapore voor de Ocean Com
bustion Service te Rotterdam. Het 
schip beschikt over twee verbrandings
ovens van 75 m3 inhoud elk. Hiermee 
kunnen 1 tot 4 ton afvalstoffen per 
uur worden verbrand, afhankelijk van 
de kalorische waarde. Propagandaslo-
gans moeten doen geloven dat elk 
van de twee kleine ovens 10 ton per 
uur verbranden. Dit is technisch on
mogelijk. Inmiddels zou dit vaartuig 
12.000 ton gevaarlijke gechloreerde 

koolwaterstoffen afkomstig van Shell 
en AKZO op de Noordzee hebben ver
brand. Die 12 000 ton zijn inderdaad 
verdwenen. Of ze werkelijk werden 
verbrand, blijft een open vraag. 

De « Leprechaun » (=kabouter] 
ligt momentjeel aan de ketting langs 
de Parkkade te Rotterdam. Het schip 
vaart onder de Panamese vlag voor 
een bedrijf dat nu in faling is. Dit 
verbrandingsschip laadde tweemaal e 
Antwerpen, ondanks het feit dat het 
werd afgekeurd door de scheepvaart-
inspektie. 

Belangrijke bedrijven die afvalstof
fen leverden of wilden aanbieden, ko
men nu in het gedrang, o.a. Dow Che
mical te Terneuzen (Nederland) en 
Chemische Industrie Kalck (Duitse 
Bondsrepubliek) 

De « Transporter » wordt in het Bel
gisch Staatsblad niet vermeld, ook al 
heeft dit schip een lange tijd vanuit 
Antwerpen naar de Noordzee gevaren 
met verdund zwavelzuur van Bayer. 
Onlangs kwam dit vaartuig in de ak-
tualiteit. Op 2 juli jongstleden werden 
15.000 ton gevaarlijke stoffen e 
Esbjerg-haven (Denemarken) aangebo
den om te verbranden. De Deense ge

neesmiddelenfabriek Grindsted kwam 
hierdoor in het gedrang. Minstens 300 
ton van deze schadelijke produkten 
werden via dit schip in de Atlantische 
oceaan gedumpt. Fel protest kon ver
der onheil voorkomen. 

Het zou ook interessant zijn, moch
ten we van de minister vernemen 
waar de berrylium-afval, die onlangs te 
Antwerpen terechtkwam is gebleven. 
Voor nadere inlichtingen kan zijne ex
cellentie zich wenden tot BASF. De
zelfde vraag geldt voor de cyaanhou
dende hardingszouten uit Hannêche 
en Hasselt. Want, wat er ook van zij, 
de gevaarlijke rotzooi, met name 
cyaanhoudende afval gebonden aan 
zware metalen zoals chroom, koper 
en nikkel enz... kan in het atoomcen
trum te Mol niet worden vernietigd 

De chemische industrie heeft veel 
te lang verwaarloosd om een oplos
sing te zoeken voor haar afvalstoffen. 
De ontdekking van nieuwe schandalen 
is dan ook te verwachten De politici 
die dit alles lijdzaam zijn blijven ^ e-
zien, zullen een zware tol moeten >̂ e-
talen. ,. , , 

dirk buyes. 

vergif-schandalen DIJ cie irieet 
in 

Gevaarlijke chemische afval « verdwijnt », « verhuist » en komt ten einde raad op stapelplaatsen of stortplaatsen terecht (boven). 
De afvaltransporten naar de Noordzee zijn de jongste maanden nog toegenomen. Het ministerie weet van niets (onder). 
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EER 
VLAANDERE 

YERCAAT 
door JOZEF SIMONS 

Het vurig betoog van Florimond van Laar bracht de hogere legerleiding aan het 

nadenken. Onze jonge militant door de Veiligheid opgepakt en ondervraagd weigert 

te bekennen maar wordt toch voor minstens drie maanden « verwijderd » van zijn 

batterij. Bij dokter Verhoessel in Le Havre zit hij op frontnieuws te wachten.-

Maar Joost had toch ook geschreven ! 
De laatste tijd ging hij dag aan dag 
— dr Verhoesel was afwezig — naar 
de middagtrein, die uit Parijs te Le 
Havre toekwam. Weer stond hij aan 
de uitgang, spiedend of er onder de 
verlofgangers geen bekend gelaat hem 
treffen zou, Iemand met nieuws voor 
hem, iemand die hem weer in verbin
ding zou brengen met de vooriinie. 
Daar I Het rode brankardierskruisje op 
de nieuwe kapotjes — rondkijkende 
ogen — Achiel I 
„ Van Laar I ". 
Eindelijk een die hem kon inlichten. 
,, Van Laar, wat zijt ge vermagerd ! 
Toch niet ziek ? ". 
,, Ze maken me ziek. Omdat ik mijn 
zending niet volbrengen kon ". 
Ze drongen uit het gewoel weg naar 
een stil binnenstraatje. 
,, Hoe zijt ge mijn adres te weten geko-
men ? ". 
,, Door uw vriend Joost. Bert wist dat 
Ik met congé naar Lourdes zou gaan 
en gelastte mij op de heenreis een 
dag uit te sparen voor Le Havre om 
u op de hoogte te brengen ". 
„En.. . ". 
,. Wij hoorden van uw wegzenden eerst 
vijf dagen nadat het gebeurd was. Nick-
mans ging naar uw batterij, vertrek-
kensgereed, om u te halen : en ver
nam de slag. Wij kunnen maar niet te 
weten komen hoe er iets is uitgelekt... 

Nickmans is toen met Bert overleg 
gaan plegen. Ze hebben niet geaarzeld 
— want later eerst is uw overtuigend 
woord gaan nawerken... ". 
„ Heus waar ? En toen... ". 
,, Nickmans en Seuntjes zijn toen ver
trokken... Met drieën zijn ze overgelo
pen, die twee op één punt, een bran-
kardier, mijn goede vriend De Coster, 
op een ander punt. Die is afgetrokken 
in de klaarlichte morgen. Hij had zijn 
aalmoezenier gevraagd een mis te wil
len opdragen voor een bijzondere in
tentie, heeft ze zelf gediend, dan een 
draagberrie gemaakt van takken, zoge
zegd om een gekwetste te halen, die 
nog tussen de linies lag, is beginnen 
te kruipen, en is doorgekropen tot aan 
de overkant". 
„ E n . . . ? " . 

,,Ja, nu wachten wij op nieuws, op 
hun antwoord. Dat wordt de eerste da
gen nog niet verwacht. Wel tegen ein
de mei, begin juni ". 
,. En begint intussen de propaganda ? ". 
„Onder de leiders nog slechts. Zo is 
het wachtwoord. Maar van lieverlede 
dringt uw geest door, niet onder de 
leiders alleen, maar in bredere krin
gen ". 
Florimond herleefde. 
Anderen mochten maaien wat hij ge
zaaid had, als de oogst maar opschoot. 
Nu kwamen er weer schone dagen van 
hoop en afwachting. 

In die tijd knoopte Florimond kennis 
aan met een Antwerps handelsman, 
kort tevoren uit bezet België ontsnapt. 
Die ook gaf,hem, in smakelijk Antwerps 
de beste hoop. 

„ De fondsen van Borms en Co stijgen 
geweldig ", ze: hrj ; ,, ik zet liever 
twee op Borms dan een half op de he
ren van Le Havre, Als ge goed geha-
verd zijt, kunt ge met glorie veel aar»-
vangen, maar hebt ge 'n holle buik, dan 
kunt ge er niks mee doen. Als ge te
gen die hongerlijders in 't bezette ge
bied zegt : , 't Is voor de glorie van 
het vaderland ! — Gijlie zijt helden I ' 
— dan denken die mensen dat ge ze 
voor de aap houdt I Maar hier kom ik 
tot de ontdekking dat die weldoorvoede 
hoge omes peinzen, dat ginder al die 
hongerlijders gereed staan met hun 
laatste koperen centen in de hand, om 
voor de Haverse helden een stand
beeld op te richten ? Waar halen ze 
't ? ". 
Maar het werd juni en nog steeds was 
't wachten. 
Van het front had Florimond een paar 
keren nieuws gekregen ; de eerste 
keer, dat sommige aalmoezeniers een 
verwoede kampagne voerden tegen 
het overlopen ; nu laatst, dat in de 
tweede divisie enkele tientallen, moe-
gewacht op het teken dat Nickmans 
maar niet gaf, op eigen hand de lijn 
waren overgestoken. 
Een zondagmorgen, toen Florimond 
naar gewoonte een praatje ging voeren 
op het Belgisch Dokumentatiebureau, 
werd hem het laatst toegekomen pak 
met nummer van Het Vlaamsche 
Nieuws onder de ogen geschoven. 
Daar stond het zwart op wit : Nick
mans, Seuntjes en De Coster waren 
hun kampagne begonnen in Vlaande
ren .-net Borms ! om ' Vlaanderens 
Weezang aan de IJzer' te zingen 1 
Ze waren dus naar Borms gegaan ! 
Rechtstreeks ? Nickmans was daartoe 
misschien wel in staat. Of slechts, om
dat ze bij Depla geen gehoor hadden 
gevonden ? Of omdat de Duitsers hun 
de toelating daartoe weigerden ? 
Had Nickmans niet geantwoord aan 
Bert ? Of zweeg Bert omdat de bood
schap van Borms kwam ? Nog altijd 
dat wantrouwen tegenover Borms ? 
Even zovele vragen die door Florimonds 
brein warrelden en onbeantwoord ble
ven. 

Weer vroeg hij Joost te schrijven, 
maar dagen en weken verliepen zon
der antwoord. 
En het Duitse tij wies maar altijd aan 
•— de leiding der geallieerde legers 
kende hachelijke ogenblikken — de 
tijd voor elke~ Vlaamse aktie bleef 
steeds gunstig. 

Eindelijk — begin juli — viel ook da 
Kemmelberg, de sleutel van gans Frans-
Vlaanderen, in de handen der Duflf 
sers. Nu zouden zij heel gauw over St-
Omaars oprukken naar Duinkerke. 
Twee dagen later — eindelijk ! — 
bracht een konvoyeur van de ziekeiv 
trein Florimond een niet ondertekende 
brief. 

„ Van een dokter ", zei de man en was 
weg. Waarschijnlijk van de dokter die 
op de vergadering In Zannekin teger»-
over hem zat en geestdriftig had her
haald : „ De operatie doen ! ". 
Inderhaast de omslag opengescheurd : 
Bert was krijg'sgevangen ! Al lang had 
hij, mocht hem iets overkomen. Jan 
Broeckx als zijn opvolger aangeduid. 
Steller had in de laatste tijd vaak de 
indruk gekregen, dat Nickmans wel de
gelijk bericht had gezonden aan Bert, 
doch dat deze, omdat de wenk van 
Borms kwam, er geen gevolg aan gege
ven had. Zijn opvolger. Jan Broeckx, na
tuurlijk evenmin... 
En nu moest er spoedig gehandeld 
worden of de kans was verkeken. Het 
insluiten van het Belgisch leger, nu 
de Kemmelberg gevallen was, kon nog 
slechts een kwestie van dagen, ten 
hoogste weken zijn. En dan gingen a( 
de Belgische soldaten naar de Duitse 
kampen. Nu konden ze nog, op eigen 
verantwoording, overlopen en rond 
Borms gaan staan. Later, eens gevan
gen genomen, zou hun alle initiatief 
worden ontzegd. 

Of hij, Florimond, dan nooit zou mogen 
of kunnen terugkeren, om de leiding 
op zich te nemen en spoedig door te 
drijven ? 
Nog dezelfde dag sprak hij dr. Verhoe
sel aan, hem smekend bij de overste 
van de Sureté Militaire al zijn invloed 
te willen gebruiken, opdat hij zich 
weer bij zijn batterij zou mogen ver
voegen. 

„ Op uw eigen verantwoording dan. Ik 
zal de nodige stappen doen. Liever had 
ik u hier gehouden ; uw vader zou er 
mij later voor bedankt hebben, uzelf, 
waarschijnlijk ook. Nu, de gloed der 
jeugd, nietwaar ? Ja. die verdenking 
van onvaderlandse gevoelens berust na
tuurlijk op een onbegrijpelijke vergis
sing. Vanavond nog telefoneer ik, en, 
ik ben ervan overtuigd, eer het een 
week verder is, zal ik u de nodige pa
pieren kunnen ter hand stellen ". 
Het griefde Florimond wel dat hij die 
goede 'r Verhoesel, wat zijn vader
landse gevoelens betreft, zou moeten 
teleurstellen. 

Maar he' ging niet op, nu zijn biecht 
te spreken ! 

(vervolgt) 

ZATERDAG 22 SEPTEMBER 

O 14u,45 : Rond de kiosk. 
9 15U.30 : Brussel-Bergen-Oostende. Doku-

mentaire over architektuur en schilder
kunst. 

O 16u.00 : Honderd muzikanten en een meis
je. Gezinsfilm, 

O 17u,20 : Volksuniversiteit. 
O 18U.00 : Fabeltjeskrant. 
O 18U.05 ; De robot. Avonturenfilm voor de 

jeugd. 
O 19u,00 : Tsjin-Tsjin. 

de 

# 19U.10 : Uit de dierenwereld. Dokumen-
taire. 

O 19U.45 : TV-nieuws. 
O 20U.10 : De Dick Emery-show. 
O 20U.40 : 20 jaar later. Kwis over 

Vlaamse televisie. 
• 21U.20 : Echo, 
O 21u,50 ; Jake, Nieuw filmfeuiileton. 
O 22u,40 : TV-nieuws. 
O 23U.00 : Selihot-dienst. N.a.v. het Joodse 

nieuwjaar vanuit Aantwerpen. 

ZONDAG 23 SEPTEMBER 

O 14U.30 : Professor Balthazar. 
O 14u,40 : Skippy. 
O 15u,10 : Binnen en buiten. 
O 17U.15 : Tienerklanken. Tenuto. 
O 18U.15 : Fabeltjeskrant. 
O 18U.20 : Sportreportage. 
O 18U.46 : Van Pool tot Evenaar. Kwis. 
O 19U.38 : Openbaar kunstbezit. 
O 19U.45 : TV-nieuws. 
O 20U.00 : Sportweekend. 
O 20U.25 : Hit-Journaal. 
9 21u,10 : De mooie en rijke lui 

over de gesloten gemeenschap van Kam 
pen, het zomerverblijf van de Duitse high-
society. 

O 22U.05 : Première-magazine. 
O 22U.55 : TV-nieuws. 

MAANDAG 24 SEPTEMBER 

O 18U.05 : Woudlopers. 
O 18U.30 : Korte fi lm. 
O 18U.40 : Volksuniversiteit. 
O 19U.10 : Sporttribune. 
O 19u,45 : TV-nieuws. 
O 20U.10 : Wat nieuws. Pussycat ? Speel

fi lm. 
0 21U.55 : Tenhuize van Jan Vercammen. 
O 22U.45 : TV-nieuws. 

D(NSDAG 25 SEPTEMBER 

O 14U.00 : Schooltelevisie. 
O 18U.00 : Fabeltjeskrant. 
O 18U.05 : Follyfoot. 
O 18U.30 : Tienerklanken. Tegendraads. 
O 19U.05 : Alledag, 
O 19u,45 : TV-nieuws. 
O 20U.10 : De dolingen van Odysseus. 
O 21u,00 : Verover de aarde. 
O 22U.20 : Gastprogramma. Het Humanis

tisch Verbond. 
O 22U.50 : TV-nieuws. 

O 14U.00 
O IBu.OO 

Schooltelevisie. 
Fabeltjeskrant. 

Reportage WOENSDAG 26 SEPTEMBER 

O 17u.0 I : Jevanjong. 
O 18u,45 : Fabeltjeskrant. 
O 18U.50 : Volksuniversiteit. 
O 19U.20 : Filmmuseum van de schaterlach. 
O 19U.45 : TV-nieuws.' 
O 20U.10 : Dubbeldekkers, 
# 20U.35 : jAntwerpens Gouden Eeuw, Kul-

tuur-historische evokatie van de ekono-
mische en artistieke gouden eeuw van 
Antwerpen. 

O 21U.10 : Verover de aarde. 
O 22U.10 : Horen en zien. 
O 22u,30 : TV-nieuws. 

DONDERDAG 27 SEPTEMBER 

O 
o 
o 
o 
• 
o 

o 

14U.00 : Schooltelevisie. 
18U.00 : Fabeltjeskrant. 
18U.05 : Black Beauty. 
18u.30 : Tienerklanken. Singe Sange Jo. 
19U.08 : IJsland. Dokumentaire. 
19U.45 : TV-nieuws. 
20U.10 : Wachtwoord. Kwis met Louis Ba
ret en Suzy Marleen. 
20U.45 : De dochter en de voddenkoper. 
Eerste voorstelling in België van deze 
Britse sociale f i lm. 
22U.15 : Première. 

O 22U.5E : TV-nieuws. 

VRIJDAG 28 SEPTEMBER 

O 14u.00 : Schooltelevisie. 
O ISu.OO : Fabeltjeskrant. 
O 18U.05 : Vakantiekwis. De Bruegelroute. 
O 18U.20 : Volksuniversiteit. 
9 18U.50 : « Weg » wegenbouw. Dokumen

taire. 
O 19U.20 : Ziet u er wat in 7 
O 19U.45 : TV-nieuws. 
O 20U.10 : Elisabeth R. 
# 21U.40 : Panorama. • 
O 22U.25 : TV-nieuws. 
# 22U.35 : Francis Bacon. Fragmenten vam 

een zelfportret van deze Engelse schlldsr. 
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an de oetef 
stfootHde pooft,.. 

Cm v.l.) Wie heeft als Jeugdbeweger of als zoekende wandelaar naar rusti

ger en onbesmette oorden niet m de omgeving van de Oeter vertoefd, 

ongeacht of het nu < neer » of « op » was ? 

In « Wij » van 10 Juli 1972 brachten wij een volledige middenpagina over 

deze Oetervallei en de steller durfde het artikel zelfs van volgende on

dertitel vergezellen : « nergens bleef het mooie Kempenland zo gaaf en 

ongerept als hier »... 

Het kon niet anders of deze streek zou meer dan een keer het mikpunt, 

de achtergrond, het dekor worden voor allerhande vertelsels, verhalen, 

sproken en « echt gebeurde dingen ». 

Donaat Snijders, een kruisheer, 
las voor de Kultuurknng van Neer-
oeteren een Oeters leesboek sa
men dat hij naar getrouwe gewoon 
te « in 't vroede in t sotte en In t 
amoereuze » indeelde 

Het spreekt vanzelf dat de ene 
streek al wat meer te bieden en te 
vertellen heeft dan de andere De 
Oetervallei is een vruchtbare bo
dem geweest voor dichters en zan
gers, met alleen door de schoon 
heid van natuur maar zeker ook 
door de historische taferelen die 
er zich hebben afgespeeld in de 
loop der tijden 

Is het met aan de oever van de 
Oeter te Opoeteren dat het kasteel 
• de Schans » van de graven van 
Hoorn staat en waar de jonge Wil
lem en zijn vriend Hoorn plannen 
smeedden tegen Alva ' Is het ook 
de streek van de Bokkenjders met ' 
(Over de geschiedenis gaf de Kul-
turele kring een werk uit, eveneens 
van de hand van Pater Snijders) 

Een na een delft de auteur schrij 
vers op die wat met de Oeter te 
maken hebben En als onwetend 
lezer waren onze kreten van ver
rassing niet uit de lucht We cite
ren 

Een van de oudste moet wel P J 

Peeters zijn, een in Neeroeteren 
(1826) geboren pastoor Na enkele 
interessante zinsneden aangehaald 
te hebben kan men een ruim uit
treksel aan anekdoten vinden over 
deze figuur Bij Lodewijk Plessers 
wordt eveneens stilgestaan Hij 
was een der eerste bewogen fla 
minganten van Limburg 

Van Jan Mathijs Brans lezen wij 
« De aankoop van een Kempisch 
osken naar oud gebruik » Geestig 
IS het wel 

Een man aan wie zelfs Guido Ge 
zelle een gedicht wijdde is Theo 
door Sevens, een onderwijzer die 
naar West Vlaanderen uitweek 

Verrassend is wej de naam te 
vinden van Georges Simenon In 
derdaad is Simenon s grootvader 
langs moederszijde dijkgraaf te 
Neeroeteren geweest O a in « La 
maison du canal • treft men be 
schrijvingen van de streek en haar 
bewoners aan Samensteller Snij 
ders meent echter te moeten op
maken dat Neeroeteraars op Sime
non geen al te beste indruk nalie 
ten Een andere bekende figuur is 
de senator journalist Hubert Leynen 
(Tenax uit « Het belang van Lim 
burg ») Over de Bokkenjders 
schreef hij een betrouwbaar werk 

DIRK MARTENS 
NINOVE 

Beverstraat 24-26 
Tel. (054) 331 05 

AALST 
P.V %JK. 

Lange Zoutstr. 30, 29-33 36-38 
Tel. (053) 240.60 

^ 

KINDERARTIKELEN : ploot- en wandelwagent - bedjet en wiegen 
ttoelen en looprekken - schommels - kamerverileringen - v/at-

tafels en waskussens • kinderkleding 

SPORTARTIKELEN : allerlei - turnkledij - rulterultrustlngen • plng-
pongtafelt • badkleding en alle toebehoorten • rol- en Ijttchaat-

sen • kampingartlkelen - turngerel. 

SPEELGOED i uitgebreide keut In merkartikelen : autobanen -
etekr. treinen der beste merken - auto's • go-carts - traktoren • 
poppen - poppenwagens en -wiegjes . burelen - lessenaars • 
borden - fietsjes • alle gezelschapsspelen • alle soorten melta-
nleken • schooltassen • borden • tuinmeubelen - tufnschommets. 

— ZEER VOORDELIGE PRIJZEN — 

Toen de grote stam Cuppens 
(waaronder onze Limburgse vriend 
Jaak) in 1971 een Cuppens feest 
organiseerde werd eveneens een 
gedenkboek uitgegeven Uit dat 
boek neemt Donaat Snijders enke
le onuitgegeven gedichten van on 
derwijzer Jan Hubeit Cuppens over. 

Een andere welbekende figuur Is 
de minderbroeder schrijver Hila-
rion Thans Vervolgens Jan van de 
Weghe bekend om zijn Kongo lite
ratuur Verder de bekende Julien 
Kuypers die nadat hij met zijn mo
tor yacht de Vlaamse wateren af
voer zijn scheepmanservaringen 
over Neeroeten neerschreef in 
zijn boek « Aan de waterkant » 

Een meikwaardige vrouw de 
enige vrouw in deze verzameling 
trouwens is ongetwijfeld mevrouw 
Diane Debray die zich m haar po
ëtische en andere bedenkingen wel 
pens meer door de Oetervallei laat 
inspireren 

In het hoofdstuk •• in t sotte » 
brengt de samensteller een reeks 
oude liederen samen zeer volks 
met alle (soms platte) gevolgen 
vandien In « t amoereuze » schijnt 
de Oetervalleibewoner niet al te 
sterk te zijn aldus de samensteller 
maar toch enkele voorbeelden die 
echter nogal op het tranenge af 
zijn 

Wat betekent nu een dergelijke 
samenstelling Op de eerste plaats 
een ernstige en geslaagde poging 
om verspreide geschriften over 
een beperkte streek samen te 
brengen onder éen band Oude lie
deren en gedichten die verloren 
dreigen te gaan van een totaal ver
geten sparen Voor de streekgeno
ten een boek om van te dromen en 
van te houden Het za' heel wat 
lezers tot de bedenking brengen 
dat ze zo weinig afwisten van hun 
eigen streek 

WIJ hebben het voorrecht gehad 
de samensteller van dit boek ge
ruime tijd gekend te hebben hij 
IS een zeer aktief publicist belezen 
en onderlegd in literatuur en histo
rie en de vele publikaties rfhder 
zijn naam bewijzen dat dan ook 
Maar vooral kenden wij de samen
steller als een mensenvriend en 
het doet ons dan ook grote vreugde 
op de achterflap de jeugdtijdschrif 
ten te lezen waaraan wij samen 
meewerkten en waarvan hij de sti 
mulator was en de spijt zal onge
twijfeld wederzijds zijn om dat 
van deze tijdschriften er reeds 
heelwat verdwenen zijn 

Met deze uitgave bewijst de kul 
tuurkring Neeroeteren zijn zending 
begrepen te hebben « En de Oeter 
stroomde voort » is reeds de acht
ste uitgave van de kultuurknng 
waarvan de heer Jaak Cuppers de 
voorzitter is Heelwat van onze 
heem en kultuurkringen kunnen 
aan deze werking en uitgaven een 
voorbeeld nemen 

Oeters leesboek 120 fr. Bij J. 
Plessers, Langerenstraat 5, Neer
oeteren. Brochure van de werk
groep : bij Staf Vermeire, Berger-
venstr., 29, Neeroeteren. Op p.r.k 
175.10 van Kredietbank Neeroete
ren, rekening 453080421-27 van 
Werkgroep Maas- en Oetervallei. 

matthieu's bedidenbedrijf 
biedt voor elk probleem een wooninrichting _.yf^^^s 

onze studiedienst 
iost uw woon

probleem gratis op 

tentoonstellingen 

v a n k a r e l d e s t o u t e t o t k e i z e r k a r e l 

Te Mechelen loopt momenteel de grote tentoonstelling « Vijfhonderd 
Jaar Grote Raad » in het Antoon Spmoy Kultureel Centrum een ruim m o 
dern gebouw waar reeds ettelijke grote retrospektives en tentoonstelli»»-
gen steeds goed tot hun recht kwamen Rond de oprichting van het eerste 
parlement in onze gewesten (te Mechelen gevestigd ter kompensatie van 
het vertrek van de toenmalige landsregenng naar Brussel) als centrasJ 
tema (met de oprichtingsoorkonde e d m ) werd gepoogd de tijdsgeest op 
te roepen door het exposeren van schilderijen beeldhouwwerken sier
voorwerpen meubilair wandtapijten en zo meer uit die tijd De liefhebbers 
van oude kunst komen er zeker aan hun trekken want de inrichters zijn 
er m geslaagd enkele meesterwerken der beeldende kunsten uit de vijf
tiende en zestiende eeuw in bruikleen te verkrijgen In een vorige bijdrage 
hebben we reeds een overzicht van deze werken gegeven Vooral de \n-
zending van Dijon destijds hoofdstad van het hertogdom Boergondië 
weerhoudt de aandacht met als kernpionkstuk « les pleurants » een al
taarstuk in half verheven beeldhouwwerk 

Ten rande van deze mooie historische evokatie zetten we de bezoeker 
ook aan even het Mechels stadsmuseum binnen te lopen aan de F de 
Merodestraat 65 67 een patriciërshuis gebouwd door Antoon en Rombout 
Keldermans in opdracht van Hieronimus van Busleyden lid en rekwest-
meester van de Grote Raad Sinds 1935 ingericht als stedelijk museum 
worden er de uitgebreide stedelijke kunst en geschiedkundige verzame-
Ingen geëxposeerd Naar aanleiding van « 500 Jaar Grote Raad » is dit 
museum tot en met 4 november dagelijks toegankelijk van 10 tot 12 en 
van 14 tot 17 u dinsdag uitgezonderd Groepen die de tentoonstelling 
over de grote raad bezoeken kunnen gratis het stedelijk museum bezoe
ken op vertoon van hun toegangskaart 

• In zijn atellier Meersmolen in de Vaartstraat 60 te Kalken stelt beeld
houwer Maurits De Maertelaere zijn werken tentoon Op de zondagen 23 
en 30 september telkens van 14 tot 20 u Tel 09/67 55 59 

• Kunstschilder Robert Buyie is de gast van het museum stichting mevr. 
J Dhondt Dhaenens te Deurie aan de Leie Telkens van 14 tot 18 u Maan
dag en dinsdag gesloten Zat zon en feestdagen van 10 tot 12 en de 
namiddagen 

WALTER ROLAND 
gediplomeerd opticien, 

erkend door alle ziekenfondsen 
KERKSTRAAT 58 - ANTWERPEN 

(Let op hel huisnummer ') 
Telefoon 03/26 86 62 

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

im mm%m mm im 
KOELTOSEM /flRQi 
K0EU<AMER3 I nflHrni 
piEPVR|g^ERa \pUlitJli 

ClEPVRIESTUNNELS 
KAMIONKOELING 
V/iNKËUNRlCHTlNGEN 

c a VOOR SUPERMARKTEN, INDUSTRIE f N VOEOINGSNUVERHEIO 

ETN JEURISSEN PVBA DeWmterst raat24 
Borgerhöut/Antwerpen Tel.: {03)36.11.35-36.59.31 

U a\s Vlaming . 
sluit zeker aan bit het 
VLAAMS ZIEKENFONDS 
van uw STREEK I 

VERENIGING 

VLAAMSE 

ZIEKENFONDSEN 

Provincie Antwerpen 
RUPELSTREEK-KLEIN BRABANT : 
Onderling Ziekenfonds Rupelstreek en Klein Brabant, Kraanweg 
21 - 2680 Bornem Tel 03/89 16 19 

Provincie Brabant 
ARR LEUVEN - GEWEST TIENEN 
Centrale Mutualiteit van Brabant en Limburg, Leuvenselaan 43 
3300 Tienen Tel 016/834 35 

Provincie OostViaanderen 
ARR AALST 
Ziekenfonds Priester Daens, Hopmarkt 36 9300 Aalst 
Tel 053/745 53 
ARR GENT EN DENDERMONDE 
Ziekenfonds Flandria, Keizer Karelstraat 101 - 9000 Gent 
Tel 09/23 52 27 
ARR EEKLO EN KANAALZONE • 
Ziekenfonds Flandria Meet/esland, Gravin Johannalaan 8 9900 
Eekio Tel 09/77 23 51 
ARR OUDENAARDE : 
Ziekenfonds Vlaamse Ardennen Fortstraat 34 9700 Oudenaarde 
Tel 055/331 15 
ARR ST NIKLAAS 
Vlaamse Mutualiteit Waasland, Vrasenestraat 14 - 2750 Beveren 
Waas Tel 03/75 66 66 

Provincie West-Vlaanderen 
ARR KORTRIJK-IEPER . 
Ziekenfonds West Flandria, Verruelaan 41 8500 Kortrijk 
Tel 056/256 98 
ARR OOSTENDE VEURNEDIKSMUIDE 
Ziekenfonds De West Recollettenstraat 66 8450 Nieuwpoort 
Tel 058/237 15 
ARR ROESELARE TIELT 
Ziekenfonds West Flandria Westlaan 45 8800 Roeselare 
Tel 051/202 08 

VVZ-sekretariaat Dagobertstraat 57 3000 Leuven T 016/329 75 

file:///pUlitJli
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iDewegi 
sociaal dienstbetoon 
arr. antwerpen 

ANTWERPEN : , . . ^ „ 
l / laandag 24 september : voiksvert . A. De Beu! en sen. H. De Bruyne. 
Lok. : VU-sekretariaat, Wetst r . 12, te l . 36.84.65. van 16 tot 20 u. 
KONTICH : 
Woensdag 26 september : volksverf . R. Mat theyssens. 
iok . : Alcazar, Mechelsestwg 22, te l . 37.13.32. 

antwerpen 

ANTWERPEN (Arr.) 

W M 
D.insdag 25 september a.s. te 20 

V. 30 in zaal Ti j l , Bredabaan 298 te 
Merksem : eerste VVM-avond van 
d i t nieuwe werkjaar : volksvert . dr. 
Goemans zal ons komen spreken 
over de « luchthaven Deurne ». Om-
Wil ls van de aktual i te i t en het be
lang van dit onderwerp zijn niet al
leen de mandatarissen maar ook al
le afdel ingsbestuursleden op deze 
•vond we lkom. Let we t : enkel de 
voorz i t ter en de sekretar is van elke 
«fdel i i i f l ontvangen een ui tnodiging: 
deze wi l len dan wel hun bestuurs
leden verder verwi t t igen. A l len wel
kom I 
KURSUS 

Het kul tuurcentrum - Reinaert » 
(St. Job in 't Goor) vraagt ons me
de te delen dat een kursus in wel
sprekendheid plaats heeft : eerste 
les op dinsdag 9 oktober te 20 u. 
30. De cyklus zelf bevat 10 lessen 
die om de 14 dagen op de dinsdag
avond gehouden worden. Nadere 
inl icht ingen bij het VVM-bestuur. 
ARR. ÏJWISAVONDEN 
EN HERFSTBAL 

De voorbereiding to t onze VU-
arr.-najaarsfeesten kwisavonden 
op vri jdagen 26 oktober en 2 no
vember in het Thierbrau-Hof te Kon-
t ich en ons groot arr. herfstbal 
(Nacht van de Vriendschap) op za
terdag 17 november in het « Al-
pheusdai » te Berchem, neeml 
reeds reuze afmet ingen aan. Wi j 
verzoeken alle afdel ingsbesturen 
(arr. Antwerpen) op de vooropge
zette data, de nodige inl icht ingen 
l.v.m. hun deelnemende kwisploeg, 
aan arr. sekr. W im Claessens te be
zorgen, alsmede de nodige aandacht 
te schenken aan de vóórverkoop 
der balkaarten (60 f r . ) . 
KONGRES 

De ontwerpresolut ies i.v.m. het 
kongres op 24 en 35 november te 
Oostende zullen eerstdaags in alle 
afdel ingen, ter bespreking t i jdens 
de algemene ledervergader ingen 
voorgedragen worden. Amendemen
ten dienen ui ter l i jk op vr i jdag 28 
september e.k. ( in dubbel) in het 
bezit te zijn van arr. sekr Wim 
Claessens 

HERMAN VAN DEN REECK 
HERDENKING 

Zaterdag 29 september te 19 u 
zielemis in de St Annakerk te Bor
gerhout (Goedendagstr.). .'ondag 
30 september van 1 I tot 12 u.. be-
zinningsstonde op de begraafplaats 
« Schoonselhof » met samenzang, 
bloemenhulde en toespraak door de 
h. Karel Peeters. 

ANTWERPEN (Stad) 
LA BOHÈME 

Is heel l ief, wan ze nodigt ieder
een uit om naar de KVO te Antwer
pen te komen op woensdag 28 no
vember. Kaarten kan u kopen op 
ons sekretariaat of u kan ze tele
fonisch bestel len op ons nummer 
36.84.65. 
GALABAL 

Heerli jk •• plakken » op de dans
vloer in de Harmonie feestzaal 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 t i j 
dig aan uw inkomkaarteTi. 
KONTAKTBLAD 

Verschi jnt in september. Het 
wordt weer in duizende bussen van 
de stad oesfoken door onze be
stuur.'?'^' 

MEDEGEDEELD 
WIM MAcS-H'iRDENKING 

Zondag 30 september te 10 i 
In de fi lmzaal VTB-VAB. St. Jacobs-
markt 45 te Antwerpen. Sprekers . 
sen. Bob Maes en Mr. Plet de 
Pauw. In de namiddag vanaf 13 u. 
30 doorlopende bloemenhulde (indi
vidueel) aan het graf van Wim, op 
de begraafplaats van Bi-asschaat. 

STADSWANDELING 
Onder leiding van een gids. Op 

zondag 7 oktober. Na de wandel ing 
een etent je. In de namiddag be
zoek aan een voorstel l ing van de 
poppenschouwburg van Van Cam-
pen. Voor deelname gelieve t i jd ig 
het sekretariaat te verwi t t igen. Tel. 
36.84.65 of dhr. Moens 38.56.87 voor 
meer informat ie. 
KWIS 

VU arr. Antwerpen organiseert 
een kwis op de vr i jdagen 26 oktober 
en 2 november. Voor meer informa
t ie : te l . 36.84.65. 
HERFSTTOCHT 

Zondag 21 oktober doorheen 's 
Gravenwezel, de parel der Voor
kempen. Een ganse dag. Knapzak 
mee. Opgave t i jd ig op ons sekreta
riaat. 
DIENSTBETOON 

Al le dagen op het sekretar iaat 
van 9 to t 16 u. 30. 's Maandags to t 
20 u. U kan uw problemen voorleg
gen aan een volksvert . . doch dan 
steeds op maandag van 16 tot 20 u. 
MAANDELIJKSE STEUN 

Dank zij de maandeli jkse steun 
kunnen we ini t iat ieven en werk
zaamheden zoals de drie voorgaan
de punten ui tvoeren. We kunnen 
nog meer indien ook u een maande
l i jkse bijdrage stor t : Postgiro 132.35 
van Kredietbank, Carnotstr. , Antw.. 
voor rek. nr 404/3036801/74 van 
VU Antw. Stad. 
KOO 

Voor informatie : dr. De Boel, te l . 
33.97.90 of Fr. De Laet 38.65.92. 

BERCHEM 
SOC. DIENSTBETOON 
VLAAMSE ZIEKENKAS 

Voor alle inl icht ingen wendt u tot 
de plaatsel i jke afgevaardigde : A. 
Depauw, Lode van Berkenlaan 35. 
BB-BAL 

De afdel ingen Berchem en Bor
gerhout r ichten samen een reuze 
bal in op zaterdag 6 oktober te 20 
u. 30 in zaai • Alpheusdal • nabij 
Berchem-stadion. Orkest en dans-
ensernble « Zoemeriet •. Tombola 
met prachtige pri jzen. Bodega. 
Kaarten bi j alle VU-mandatarissen 
en bestuursleden 

BOECHOUT-VREMDE 
VLAAMS-NATIONALE KRING 

Onze Armand Preud'homme-
avond was een dubbel sukseS : 
een verheugend groot aantal aan
wezigen en f i jne dia's met mooie 
muziek. Bent u er de volgende keer 
ook bij ? Dan is de zaal te k lein. 
Noteer de datum : vri jdag 7 decem
ber : « Zuid-Afrika op weg naar de 
apartheid ? ». Dia's en kommentaar 
door een beke^id Vlaming die het 
probleem grondig ter plaatse heeft 
bestudeerd. M.oqelijkheid ook om 
vragen te stel len. 
EN OF LEEUWEN DANSEN.. 

Ons lustrum-dansfeest op zater
dag 27 oktober. In het chalet van 
Bacwalde, Provinciestwg 666, tus
sen 't Voske en 't Smidje te Boe-
chout. Zelfde orkest als vorig jaar. 
Feestvreugde verzekerd ! 

BORGERHOUT 
DANSAVONDEN 

Ons bal samen met afdel ing 
Berchem gaat reeds door op zater
dag 6 oktober in A lpheusda l Kaar
ten bij al de bestuursleden. 
VUJO 

Ook de Vujo is terug aktief : op 
het programma staat reeds ver
meld een stads-zoektocht en uit
stap naar Diksmuide op 11 novem
ber e.k. voor de dag van de vrede 
Belangstel lenden nemen kontakt op 
met Walter Van Nispen. Wolfsja-
gerslei 14. 
OVERLIJDEN 

Wij bieden de famil ie Huyskens. 
Eugeen Joorsstr. 11, onze oprechte 
deelneming en medevoelen aan bij 
het overl i jden van de heer René 
Huyskens. 
GELUKWENSEN 

Onze oprechte wensen van ge
luk en voorspoed aan Yolande Den-
gier en Erwin Dirks, die op zaterdag 
29 september e.k. in het huwel i jk 
t reden. Tevens aan de ouders, ons 
prov. en gemeenteraadsl id Frans 

Dirks en echtgenote, onze fe l ic i ta
t ies bi j deze vreugdevol le dag. 
NIEUWE VOORZITTER 

Het afdel ingsbestuur hield zi jn 
eerste vergader ing reeds op dins
dag 4 september j l . Overeenkom
st ig de statutaire bepalingen werd 
als nieuw voorz i t ter verkozen de 
heer P. Van der Spurt. De nieuwe 
voorzi t ter bedankte voor het in hem 
gestelde ver t rouwen en stelde voor
op dat een afdel ingsvoorzi t ter op 
de al lereerste plaats ieder moet 
kunnen aanhoren en alle ini t iat ie
ven koördineren. 

We kennen de inzet van P. Van 
der Spurt in de propaganda-aktivi-
te i ten en verhopen dat onder zijn 
leiding onze afdel ing to t een nog 
steviger burcht worde u i tgebouwd ! 

BORSBEEK 
DANSFEEST 

Zaterdag 3 november te 21 u. 
houden w i j ons jaarl i jks bal in zaal 
Rivièra, J. Reusenslei 17. Dans-, 
show- en Tyrolerorkest Karl Herber
ger. 
SOC. DIENSTBETOON 

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

BRASSCHAAT 
LEDENVERGADERING 

Op 24 september te 20 u. 30 in 
zaal » Drieheem », Rerum Novarum-
laan. Agenda : bespreking ontwerp
resolut ies kongres 24-25 november. 
AUTOZOEKTOCHT 

Op 14 oktober 's namiddags. We 
trekken met gans de fami l ie door 
het pracht igste deel van onze pro
v inc ie. Inl icht ingen en inschri jv in
gen bij bestuursleden en mandata
rissen of bel 03/51.56.59. 

EKEREN 
OPEN-DEUR-DAGEN 

Op 22, 23 en 24 september heb
ben te Ekeren Open-deur-dagen 
plaats in het • Hof De Beuken », 
rusthuis van de KOO, en in het 
Godshuis. Warm aanbevolen ! 
DANSFEEST 

Zaterdag 6 oktober heeft wegens 
haar t ienjar ig bestaan het dans
feest van de VU-Kapeilen plaats in 
de Gemeentel i jke Feestzaal « Con
cordia », Dorpstr. te Kapellen. Aan
vang : 20 u. 30. Kaarten te beko
men op het VU-sekretariaat, Gees-
tenspoor 72 te Ekeren. Tel. 41.04.41. 
iTikomkart : 50 fr. 
KVO-AVOND 

Zoals vor ig jaar, een groot suk-
ses, l i ch t de afdel ing VU-Antwer-
pen weer een KVO-avond in op 
woensdag 28 november. Het KVO-
gezelschap brengt • La Bohème •. 
Kaarten op het sekretar iaat, Wet
str. 12, Antwerpen. Tel. 36.84.65. 
DIENSTBETOON 

Al fons Bollen, schepen van Fi
nanciën, Handel en Ni jverheid. Koe
koeklaan 7 (De Steurel Tel. : 
64.49.43. 

Maur i ts Van Tongerloo. gemeen
teraadsl id, Leliënlaan 22 (Maria
burg). Tel. 64.55.14. 

Lode Van V l immeren, KOO-lid 
Hoogboomstwg 22 (Hoogboom). Tel 
64.41.48. 

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

GEEL 
2e LUSTRUMBAL 

Zaterdag 2 oktober slaan we weer 
de beentjes uit om 20 u. 30 in zaal 
» Wijnhuis », Stat ionsstraat. Or
kest : « Duo Group Gery •. Inkom : 
50 f r . Inkomkaarten reeds bij de 
bestuursleden. 
VLAAMSE VRIENDEN 

De Vlaamse Vrienden zetten het 
nieuwe werkjaar in met twee Zet
terspr i jskampen. Op vri jdag 5 ok
tober in zaal « Victor ie » te Larum 
en op zaterdag 6 oktober :n « De 
Hoef » te Winkelomheide. Aanvang 
telkens te 20 u. Inleg : 25 fr. In
zet • vet varken. Al le kaart l iefheb-
bers en simpat isanten op post ! 

HERENTALS 
UITSLAG TOMBOLA 
29 - 103 - 163 - 195 - 202 - 203 - 235 
464 - 470 - 491 - 503 - 532 - 546 
550 - 619 - 713 - 743 - 748 - 870 
953 - 990 - 996 - 1000 - 1501 - 1502 
1509 - 1533 1548 - 1558 - 1563 
1575 - 1577 1580 - 1588 - 1591 
1669 - 1755 1793 - 1920 - 1949 
2066 - 2130 - 2166 - 2235 - 2303 
2305 - 2327 2366 • 2383 - 2411 
2412 - 2420 2425 2453 - 2454 
2487 - 3002 3004 - 3006 • 3018 
3032 - 3156 3165 - 3178 - 3179 
4709 - 4734 4744 - 4750 - 4772 
4774 - 4781 - 4783 - 4868 5021 
6001 - 6035 6065 6094 - 6225 
6394 - 6405 - 6408 - 6415 - 6433 
6451 - 6453 6457 - 6464 - 6466 
6473 - 7038 7066 - 7067 - 7072 
7087 - 7214 . 7234 - 7245 - 7276 
7329 • 7369 - 7501 - 7544 - 7492 
7787 - 7886 7906 - 7950 - 8077 
8090 - 8186 - 8188 - 8424 - 8448 
8616 - 8648 8665 - 8666 - 8724 
8749 - 8763 - 8776 - 8829. 
Inlichtingen : W, Van de Verv, 

tel. 014/23485. 

HERENTHOUT 
VU-BAL 

Ons zeste VU-bal gaat door op 
29 september e.k. in zaal « Lux ». 
Mark t , Herenthout. Inkomkaarten 
van 50 f r . zijn nu reeds te bekomen 
bi j al onze bestuursleden 

HOBOKEN 
ARR. BAL 

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

KAPELLEN 
10 JAAR VU 

Op 6 oktober te 20 u. 30 in de ge
meentel i jke feestzaal « Concordia », 
Dorpstraat, feeste l i jke dansavond. 
Onze bestuursleden zullen aan de 
deur komen met toegangskaarten 
voor het bal . Ontvang hen goed. 
De zaal moet te klein z i jn . Zi j die 
een pri js w i l len geven voot ae tom
bola kunnen deze bezorgen aan M. 
Opdebeek, Wi lgenst r . 4. 

KONTICH 
LEDENVERGADERING 

De ontwerpresolu t ies van het 
Part i jkongres zul len op de ledenver
gadering van dinsdag 25 september 
(20 u. 30, Thierbrau) besproken wor
den. Deze ontwerp teks ten zijn reeds 
verkr i jgbaar op het sekretar iaat, t e l . 
57.09.82. 
ZITDAG 

Volksvert . R. Mat theyssens op 
woensdag 26 september te 19 u. 
in lokaal Alcazar. Ass is tent ie van 
ons gemeenteraadsl id Jef Steurs. 
OPROEP 

De afdel ingkas is prakt isch leeg. 
De uitgaven van een regelmat ige 
st reekpers (ons eerste jaar), het 
betalen van late verk iezingsboeten 
plus onze afd-bijdrage • Anti-Lebur-
tonakt ie » zi jn er de voornaamste 
oorzaken van. Onze penningmeester 
doet hierbi j een dringende oproep 
om steun op onze rekening bij de 
Kredietbank Kont inch nr 1155/00715 
voor VU-afd. Kont ich. Of geef eens 
een « bankje » aan één van onze 
bestuursleden. 

zoekertjes 
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 al le ter
zake nutt ige opgaven. — R 104 

1) Bediende, ruime ervar ing als se
kretar is , N., Fr.. Eng., zoekt pas
sende betrekking. 
2) Magazijnier zoekt bi j job. 20 uur 
per week. 
3) A l 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 betrekk ing, 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 
betrekk ing. 
9) Technisch ingenieur scheikunde 
zoekt passende betrekking. 
10) 40-jarige man zoekt l icht werk : 
An twerpen , Mechelen, St. Niklaas. 
11) Lic. ekon. en f inanciële ( 40 j.) 
zoekt betrekking : Brussel, Meche
len, Antwerpen. 
12) Dokterassistent met ervaring 
zoekt betrekking bij huisarts, spe
cial ist of in k l in iek. 
13) Jonge man (18 j.) diploma hog. 
human, ekon. afd., zoekt betrek
king als bediende. 
14) Jonge dame : 35 j . , 3-talig, zoekt 
werk als recept ioniste of verl<oop-
ster. 
15) Onderwi jzeres zoekt werk : Me
chelen, Brussel, Antwerpen. 
16) Technisch ingenieur e lektroni-
ka, zoekt passend werk in het Ant
werpse. 
17) Burgerlük ingenieur zoekt pas
sende betrekk ing. 
Voor 1 to t en met 17 zich wenden 
to t senator W im Jor issen, Louisastr. 
31. Mechelen tel 015'435.96. 

R 106 

W i j , onderwi jsgepensloneerd- m 
ex-geëpureerd echtpaar, In bez i t 
van een Dafje, ver langen kon tak i 
met echtpaar om samen van hee»>' 
l i jke ui tstapjes te genieten of ga-
noegl i jke avondjes door te brengeiik 
W i j schr ikken er zelfs niet voor t * 
rug om met een mini- tent je te gaan 
kamperen. Wi j wonen te Meche len . 
Wie schr i j f t ons spoedig ? R 111 

Trouw l id, 45 jaar, zoekt om ge
zondheidsredenen l icht kantoor» 
werk, omg. Brussel of Leuven. Kon-
taktadres : federat ieraadsl id Jor is 
Depré, te l . 02/57.30.71, Brusselse-
s twg 224, 1980 Tervuren. — 112 

Jong, Vlaams handelaar in het Pa-
jot tenland zoekt 500.000 f r . te lenen 
om zaak ui t te breiden. Al le b e d r » 
gen van 10.000 f r . af. Inl. Weve i * 
bergh R., Honingenveld 7, 1684 
Leerbeek. — R 113 

Gezinnen in de Leuvense agglome
ratie ste l len kamers ter besch i l * 
king (aan fatsoenl i jke pr i jzen O 
voor ( toekomst ige) s tudenten o l 
personen die hun beroep uitoefe» 
nen in het Leuvense. Centr . vet^ 
warm. , warm en koud water , badk 
kamer, enz. 
Bemiddel ing via kamerl id W i l l y 
Kui jpers — Swer tmolenst raat 23 
Herent — te l . 016/296.42 — R 1 l4 

Werk gevraagd voor : 
1) Licentiaat scheikunde (25 J.) Iw 

de industr ie 
2) Technisch Ingenieur scheikunde 

in onderwi js of industr ie 
3) Vier ta l ige zeer bevoegde sekr»-

taresse te Brussel . 
Belangstel lenden nemen kontakt op 
met vo lksver tegenwoord iger E. De 
Facq Europalaan, 11, 9820 St, Dft-
ni js-Westrem. Tel. 22.64.23 - 25.6491 

— R l i s 

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 

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-

• se l . Schri jven blad « W i j » . R 109 

Zoek huisje te huur te Brussel en 
Leuven. Kalme omg., 2 sipk., gas 
en elektr., l ie fst ook badk. en t e l . 
Tel. 02/19.21.53. — 110 

Brouwerij 
MOORTGAT 

BREENDONK 
tei. (03)86.71.21 

voor AL Uw bieren 
en Limonades 

Bijhuizen : Cogels Osylei 73 
2600 Berchem-Antwerpen 

Tel. (03)36.10.11 
Deheegher Jan 

Ledeganckstraat 19 
Gant 

Tei. (09)22.45.62 

Vlamingen, 

I < u l " ' ^ ^ ^ GRATIS ADVIES 
i * ] * l woor uw hypotheek-
^ • ^ leningen ( I e en 2e r.) 

en uw bouwgrondkred ie ten 

aan da 

HYPOTHEEKMAATSCHAPPIJ 

UNITAS n.v. 
Kortf i jkse Steenweg 304 

9000 GENT - Tel. 09/22.88.33 
van 9 tot 18 u. ('s zat. geslo l . ) 

Agenten en makelaars 

neem kontakt met ons I 

Redaki't! .tbüciteti 
Kernredaktie 
T. van Overstraeten (e ind-
red.) . P Martens (hoo fd red . ) . 
R. Corty ( red. sekf . ) , M. van 
Liedekerka. 

Drukpersstraat 20 
1000 Brussel 
Tel. 17.97.98 

Administrat ie en beheer : 
Voldersstr. 7 1 , Brussel 1000 
Tel. 02/12.51.60 

Al le klachten voor niet ontvan» 
gen van blad op dit adres. 
Jaarabonnement 350 F 
Half jaarl i jks 195 F 
Driemaandeli jks 105 f 
Steunabonnem (min. ) SOO F 
Losse nummers 10 F 
Al le stort ingen voo i het blad 
op prk. 1711 39 van « WIJ », 
Voldersstraat 71, 1000 Brussel. 

Verantv/. uitgever Mr F. Van
der Eist, Beizegemsiraat 20 

Brussel 1120 
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KECHELEN 
FDELINGSBAL 
Heden zaterdag 22 september in 

de stadsfeestzaai, Frederik De Me-
rodestr., vanaf 20 u. 30 Met het 
dansorkest • The Lords ». Inkom ; 
60 fr. 
VNJ-BAL 
Na onze eerste zeer geslaagde dans
avond zien we mekaar terug op on-
l e 2de VN J-dansavond op vrijdag 12 
oktober in de zaal «Zonder Zorgen», 
6twg op Blaasveid te Heffen. Aan
vang : 21 u. Inkom : 40 fr. 

MERKSEM 
NIEUWS VAN GROENINGHE 

Een reis per luxe-autocar wordt 
tngeiegd naar het Nederlandse stad-
Je Alkmaar op 22 september e.k. 
Prijs per deelnemer : 260 fr. Er 
«ijn 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). 
LEDENVERGADERING 

Donderdag 27 september te 20 
u. 30. ZaaKtje) « St. Lodewijk - Pa
rochiecentrum » (Dieseghem). Be
spreking van de kongres-ontwerp-
resoluties. 
WENSEN 

Afdeling en bestuur wensen me
vrouw Vandewalle-Denijs, echtgeno
te van ons gemeenteraadslid Jan 
Vandewalle, een spoedig en alge
heel herstel na het heelkundig in
grijpen. 

MOL 
VLAAMSE MUZIEKMAATSCHAPPIJ 
KEMPENLAND 

Ons jaarlijks dansfeest gaat dit 
jaar door op zaterdag 13 oktober. 
Hierop zijn al onze vrienden van 
harte welkom. Wie als muzikant no_g 
wil aansluiten bij Kempenland kan 
steeds terecht op onze wekelijkse 
herhalingen : 's maandags vanaf 20 
u. 30 in ons lokaal «De Goudbloem» 
bij Stan Laenen, Voogdijstr. 10, Mol, 
tel. 014/33595, voor de fanfare ; 's 
zondags vanaf 10 u., in de gemeen
telijke jongensschool van Millegem, 
tel. 014/33997, voor het trommel-
kprps en de klaroenblazers ; 's vrij
dags vanaf 18 u. 30 in het jeugd-
heem « Tijl 4 » te Dessel, voor de 
klaroenblazers. Inl. bij Louis Luyckx, 
St. Paulusstr. 63, Mol, tel. 014/ 
32329. 

NIJLEN 
BASKISCHE AVOND 

Vujo en VU-Nijlen nodigen ieder
een uit voor een interessante 
avond over het Baskische volk. Vrij
dag 5 oktober om 20 u. in lokaal 
• Kempenland ». Inleiding door lic 
Walter Luyten, sekretaris van het 
Vlaams Komitee voor Steun aan 
verdrukte naties. Reeks kleurdias 
over Baskisch volk en land. Een pa
neel van Basken in ons land ant
woordt op vragen uit de zaal. Bas
kische muziek door de zanggroep 
« Euskalduna », die ook in Diks-
muide optrad. Tentoonstelling van 
Baskische tijdschriften, affichen en 
platen. 
PRACHTIGE VUJO-AKTIE 

Op zaterdag 8 september voerden 
onze Vujo-jongeren een vijftigtal be
woners van het Nijlense ouderlin-
gengesticht naar het rekreatiecen-
trum « 't Hofke ». De gebrekkigen 
werden er met hun wagentjes 
naartoe gewandeld, de overige met 
de auto gevoerd. Na een drietal 
uren van de mooie omgeving geno
ten te hebben werden de oudjes in 
lokaal « Kempenland » vergast op 
pensen met appelmoes en enkele 
smakelijke pintjes. Een heerlijk ini
tiatief. 
GEEN REGEN KAN ONS DEREN 

Zondag 9 september werd Bevel 
wakker geschud door onze Drum
band « Kempenland » geflankeerd 
door onze kolportageploeg. 152 spe
ciale o Wij «-nummers werden ver
kocht en de gutsende regen tegen 
de middag kon hun ijver niet afkoe
len. Reeds meer dan 600 « Wij »-
nummers werden door deze ploeg 
In samenwerking met de Drumband 
aan de man gebracht. 
DIENSTBETOON 

ledere maandag van 19 tot 22 u. 
In lokaal •• TAK Lier » op het Kerk
plein. 

NIEL 
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 
max. 1000 fr. (alles inbegrepen) 
mee. Inlichtingen bij de bestuurs
leden. 

DIENSTBETOON 
Mensen met problemen kunnen te-

recht op 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. 

SINT-KATELIJNE-WAVER 
VUVA-AKTIVITEITEN 

De VU-vrouwenafdeling doept al
le leden en simpatisanten op voor 
volgende aktiviteiten : 

Zondag 30 september : fietstocht 
langs de Hertog Janroute, Vertrek 
om 10 u., terug om 18 u. Ook de 
mannen moge mee om lekke banden 
te herstellen. 

Maandag 1 oktober : start van 'n 
daktilokursus in lokaal « In de nieu
we wereld » (Markt). Leer vlot 
tijpen, komt altijd van pas. Inschrij
ving 100 fr. Zo mogelijk eigen 
schrijfmachme meebrengen. 

Woensdag 3 oktober ; start "an 
een reeks sport- en turnavonden 
om de winterroest uit de knoken 
te houden. Bijdrage slechts 150 fr 
voor de eerste 10 bijeenkomsten. 

Alle verdere inlichtingen en in
schrijvingen bij Hilda Dewit-De 
Broeck, IJzerenveld 130, tel. 015/ 
13126. 

WIJNEGEM 
ARR. FEESTEN 

De Volksunie is in Wijnegem na 
de vakantie alweer van start ge
gaan. Enkele van onze mensen zijn 
op dit ogenblik ijverig aan het stu
deren voor de arr kwisavonden in 
Kontich. Wij hopen dat deze studie 
zal baten. 

Wie graag mee wil naar het arr. 
najaarsbal, op 17 november, neme 
kontakt op met voorzitter of sekre
taris, die u ook de toegangskaarten 
zullen bezorgen. 

WILLEBROEK 
LUSTRUMBAL 

VU-Willebroek viert het 10-jarig 
bestaan van onze afdeling. Onze 
werking was eenvoudig, doch effi
cient en uiterst zinvol. Een en an
der maakt dat VU-Willebroek, in 
vele opzichten, méér is dan zo
maar-een-afdeling. Daarom verdient 
zij ook uw steun. Het is zo mak
kelijk : ofwel komt u langs. Ofwel 
koopt u een kaart (03/86.84.12). Of
wel beide. 

Bedankt hoor... en tot ziens op 
zaterdag 6 oktober in de Gemeen
telijke Feestzaal, A. Van Landeghem-
str. Deuren om 20 u. 30. Orkest : 
Georgia Brown Quartet. Eerste dans 
om 21 u. 

WILRIJK 
KADERUITBREIDING 

Om een steeds groter wordend 
aantal taken en opdrachten het 
hoofd te kunnen bieden en om bo
vendien af en toe iets meer aan
dacht te kunnen besteden aan onze 
leden, zijn wij dringend aan een ka
deruitbreiding toe. Wij zoeken op 
de eerste plaats enkele mensen op 
het Oosterveld, maar waar u ook 
woont, wat u ook wil meedoen, u 
is altijd welkom. Neem even kon-
takt op met onze voorzitter Louis 
Robbroeckx, Vaderlandstr. 58 (tel. 
27.27.32) of met volksvert. André 
De Beul, Cederlaan 18 (tel. 27.15.44) 
Enkele handen meer maken het 
werk aardig wat lichter ! 

Brabant 

BRUSSEL-H-V 
ARR. SEKRETARIAAT 

Het arr. sekretariaat is open elke 
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, Lange 
Lozanastr. 220 te 2000 Antwerpen 
voor rek. nr 670-0021159-08 van VU-
Alsemberg, Ingendaellaan 43, Al
semberg. 

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 ! 
DANSFEEST 

VU-Eenheidsafdeling Brussel richt 
haar dansfeest in op zaterdag 6 ok
tober in de zaal « Ons Huis », 
Verdunstr 414, Haren. Start om 20 
u. 30. Toegang 50 fr. 
KONCERT IN DE WARANDE 

Het muziekkorps van de Vlaam
se Harmonie « Peter Benoit » Brus
sel zal, onder leiding van haar diri
gent, de h. Gregrolre Duhamel, een 
openbare koncertuitvoering verzor

gen op de kiosk in de Warande fKo-
ninklijk Park) te Brussel op morgen 
zondag 23 september te 15 u. 

BEERSEL-LINKEBEEK-DROGENBOS 
AFDELINGSBAL 

Zaterdag 20 oktober te 20 u. 30 
in de zaal • Au grand Salon », H. 
Terlinckpiein 4, Beersel. Disco-bar. 
Toegang 60 fr. Stortingen op rek. 
429-1092551/52 voor rek. VU-Beer-
sel. 

DUtSBURG 
GESPREKSAVOND 

Vrijdag 26 oktober in de zaal 
• Oude Vrijheid » met Vik Anciaux 
en M. Debroyer. Iedereen welkom. 

DWORP 
MOSSEL- EN FRIETKERMiS 

Zaterdag 6 en zondag 7 oktober, 
vanaf 17 u. en vanaf 12 u., in zaal 
Ons Huis (Gildenhuis). 

De opbrengst wordt besteed aan 
ons Sinterklaasfeest voor de kinde
deren der Dworpse scholen. 

EPPEGEM-ZEMST 
VU-BAL 

Zaterdag 29 september in zaal 
« Rubenshof », Dorpsplein, Eppe-
gem. Met medewerking van Ja
cques Raymond. Aanvang : 20 u. 
Toegang ; 50 fr. Reuze tombola. 
Genummerde toegangskaarten ge
ven recht op deelname aan gratis 
tombola met als hoofdprijs een 14-
daags verblijf aan zee in apparte
ment. 

GROOT-BIJGAARDEN 
DANSFEEST 

Op 29 september gaat om 21 u. 
in zaal Collegium, Brusselstr. 257, 
ons tweede herfstbal door. Orkest 
Ray Chadwick. Prachtige tombola. 

GOOIK 
KERMIS 

Ter gelegenheid van de kermis-
op 29 en 30 september, 1 en 2 ok
tober, is het gekende Vlaamse huis 
<• De Groene Poort » opnieuw open. 
Iedereen welkom. 

HEVERLEE 
BAL 

Zaterdag 20 oktober vanaf 20 u. 
30 in de St. Renildusschool te Egen-
hoven, 4e bal van de afdeling He-
verlee. Het orkest Bert Minten zorgt 
voor de stemming. 

LEUVEN (Arr.) 
KONGRES 

Dank zij de gastvrijheid van het 
arr. 0-V-D bestaat er mogelijkheid 
voor gratis nachtverblijf tijdens het 
Kongres van 24-25 novemb. Inschrij
ven vóór einde september bij de 
voorzitter of sekretaris van uw af
deling of bij L. Van Put, Kapelberg 
9, Heverlee, tel. 016/38.483. 
KALENDER 

24 september : arr. bestuur. 
26 september : vergadering VIP, 

« Due Jean », Leuven. 
28 september : Arrondissements-

raad te Boortmeerbeek 
29 september : bal, afd, Wespe-

laar-Tildonk. 
30 september : kantonale verga

dering, Glabbeek. 
1 oktober : kantonale vergade

ring, Diest. 
4 oktober : kantonale vergade

ring, Haacht. 
5 oktober : stichtingsvergadering 

afd. Zoutleeuw. 
8 oktober : arr. bestuur. 
9 oktober : kantonale vergadering 

Leuven-Noord. 
9 oktober : kantonale vergadering 

Zoutleeuw. 

Zaterdag 20 oktober. Zaal Echo. 
Orkeet Ray Chadwick. Deuren 2Ö o., 
eerste dans 20 u. 30. Kaarten : 
voorverkoop 50 fr. Inkom 60 fr. 

SIHX AGATHA-BERCHEM 
VU-DANSAVOND 

Heden 22 septemb. 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 
Ie inlichtingen : C. De Backer-Van 
der Spurt, Braillestr. 5, tel. 65.57.33, 
elke maandag van 18 tot 20 u. 

ST. GENESIUS-RODE 
VLAAMS BRABANT BEDREIGD I 

VU-afdelingen Alsemberg, Beer-
sel-Linkebeek-Drogenbos, Dworp en 
St-Genesius-Rode nodigen u vrien
delijk uit op de spreekbeurt met 
diavoorstelling, ingericht In het Kul-
tureel Centrum, VVauterbos 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 PAJOHEN-
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 morgen 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. 

SINT-MARTENS-BODEGEM-
SINT-ULRIKS-KAPELLE 
BAL 

Ons bal vindt plaats op zaterdag 
6 oktober in de zaal « Marina » 
te Sint-Martens-Bodegem. 

OVERUSE 
BAL 

Het eerste groot bal van onze 
afdeling gaat door op zaterdag 27 
oktober om 20 u. 30 in de zaal 
• Ter Use », Stationstr. Orkest : 
The Pebbles. Wij heten allen nu 
reeds hartelijk welkom. 

medegedeeld 
OPROEP 

Het eerste boekdeel met 10.000 
handtekeningen voor amnestie is in 
druk. 

Nog tientallen petitielijsten zijn 
echter nog niet ingeleverd. Alle 
medewerkers aan de aktie « 100 
duizend handtekeningen voor am
nestie » worden verzocht hun lijs
ten zonder verder uitstel te stu
ren naar : 
— Werkgroep VL. A.M., Robert 
Schamp, E3-plein 40, 9002 Lede-
berg 
— Jeroen de Bois, algem. sekreta
ris Amnestiekomitee, Essendries 
12, 2670 Puurs. 

sociaal dienstbetoon 
Brabant 

VIC ANCIAUX, volksvertegenwoordiger : 
GRIMBERGEN : dinsdag 25 sept., 20 u., café Sport. 
LONDERZEEL : dind. 25 sept., 21 u., café Centrum. 
OVERUSE '. maand. 24 sept., 20 u., café Den Boer, Terlaemen. 
Op afspraak : De Klepperbaan 5, Brussegem, tel. 59.54.55. 
BOB MAES, senator : 
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-PIETERS-LEEUW : 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 FACO, volksvertegenwoordiger : 
Afspraken kunnen gemaakt worden per tel. 09/22.64.23 of 09/25.64.91 en 

schriftelijk cp het adres Domentstr. 3, 1705 Essene. 

oost-vlaanderen 

AALST (Arr.) 
ARR. KOLPORTAGE 

Op 30 september te EremSod* 
gem. Verzamelen te 9 u. 30, Kep» 
pestr. 24. 

AALST 
KOLPORTAGE 

Tijdens de drie jongste koiport» 
ges met • Ze zeggen dit, ze zegge 
dat . werden in de stad Aalst reed 
in totaal 739 eksemplaren verko 
We doen zo verder, want de 
stad moet • gedaan » worden. EN 
in elk geval moeten het er mee» 
dan 1.000 worden. 
BAL 

Ons jaarlijks bal heeft plaats oa 
zaterdag 12 januari 1974 in de lam 
van de FFR, Dendermondse steei^ 
weg te Aalst. Orkest : John Hortoiii 
Dit bal heeft plaats met de special* 
steun van de firma • Standing ^ 
kledingzaak, Dendermondsestee» 
weg. 

DENDER-WEST 
ENTOESIASME ! 

Vorige week kwam de tweede 
editie van « Vrank Uit », streekblaï 
van kanton Aalst II, van de per*. 
Verspreiding : Lede, Eerpe, Mere 
en de gemeenten van afdeling Den-
der-West. Bij de oprichting ervan 
werd overeengekomen dat elke a^ 
deling zou instaan voor het vouwen 
en verspreiden van het eigen ge-, 
deelte. Dinsdag 11 september was 
het dan voor de werkgroep Dendei*-
West verzameling geblazen in de 
zaal Godefroit in Impe voor het 
vouwen, tellen en inpakken. Onder 
impuls van de kant. afgev., tevens 
verantwoordelijke uitgever, Jules 
Henderickx, waren zo maar even
tjes 25 « harde werkers » komen 
opdagen. De stapel slonk ziender
ogen. Toen de groep versterkt werd 
door twee bestuursleden uit Lede, 
steeg het entoesiasme zodanig dat 
beslist werd ook het deel van Lede 
onder handen te nemen. En na een 
telefoontje naar Walter Jansegers 
van Mere en een rondje voor de 
noeste werkers op kosten van Me
re, werd ook het deel van Mere 
afgewerkt. Van entoesiasme gespro
ken... 

EREMBODEGEM-TERJODEN 
NAAR KVS-BRUSSEL 

Wie gaat mee met de Vlaamse 
Klub ? « Allo, met wie ». komedie. 
Regie : Nand BuyI. Met Chris Lom-
me, Gerda Marchand, Rik Andries 
en Jan Moonen. Vrijdag 5 oktober. 
Vertrek om 19 u. aan de kerk. Prijs 
140 fr., alles inbegrepen. Inschri}-
vingen tot uiterlijk 30 september 
bij Fons Van der Burght, Geraard-
sesbergsestwg 20, tel. 28173 en In 
café EIckerlyc, aan de kerk, teU 
289.91. 

EVERGEM 
VU-BAL 

20 oktober om 20 u. Zaal «Kront-
me Wal • te Evergem-Wippelgem 
bij Oscar De Mey. Orkest : Frans 
Bonne. Ingang : 50 fr. Vrienden en 
partijgenoten uit het omliggende 
zijn hartelijk welkom. 

GENTBRUGGE 
VU-BAL 

Het jaarlijks dansfeest der afde
lingen Gentbrugge-Ledeberg wordt 
gehouden op zaterdag 6 oktober 
in de Gemeentelijke Feestzaal, 
Kerkplein te Ledeberg. Orkest : The 
Paramounts. Eerste dans vanaf 21 
u. Het bal wordt geopend door miss 
Lichtstoet 1973. Kaarten in voorver
koop : 50 fr. Aan de ingang : 60 h. 

GENT-E» LO (arr.) 
EXTRA ARR. RAAD 

Op 19 oktober e.k. gaat te Gent 
in zaal Roeland een extra arr. raad 
door, om de kongresteksten te be
spreken. Alle afdelingen trachten in 
een voorafgaande vergadering de 
teksten door te nemen, amende
menten op te stellen, die door te 
sturen liefst vóór 17 oktober naar 
het arr. bestuur (Vlaams Huis Roe
land, Korte Kruisstr., Gent). Op de 
vergadering zelf worden geen amerv 
dementen aanvaard die niet voor
dien naar het arr. bestuur werden 
gestuurd. 

OOST-VLAAMS CENTRUM VOOR 
DIENSTBETOON EN NASCHOOLSE 
VORMING 

Ten voordele van het sociaal werk 
van het gewestelijk sekretariaat 
Dendermonde van het OCDNV 
wordt op 24 november in de zaal 
Driekoningen, Dorp te Schellebelle 
opnieuw het Vlaams Vriendenbal 
georganiseerd. Kaarten tegen 50 
fr., te verkrijgen bij de medewe^ 
kers van het CDNV-Dendermonde. 
Orkest : Cari-Daes. Geen voorbe
houden plaatsen. 
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«EUSDEN-DESTELBERGEN 
SOC. DIENSTBETOON 

Volksvert . Frans Saert : iedere 
2de maandag ten huize van Koen 
Van Meenen. Nederbroekstr. 1 te 
Heusden. 

Prov. raadslid Oswald Van Oote-
flhem ; iedere 2de donderdag van 
20 tot 21 u. in de Nederbroekstr. 1 
t e Heusden. 

Gemeenteraadsl id Koen Van Mee
nen : iedere maandag van 19 to t 
t l u. bij hem thuis, of na afspraak 
t e l . 30.73.88. 

Gemeenteraadsl id Johan Dequidt : 
ledere zaterdagvoormiddag van 10 
t o t 11 u 30 bij hem thuis. Molen-
weidest r . 5 te Heusden. 

KOO-lid Gery De Wi t te : iedere 
zaterdag van 11 to t 12 u. bij hem 
thu is , Zandakkerlaan 12, of na af-
sraak te l . 30.65.76. 

NIEUWKERKEN-WAAS 
KAMPVUUR 

Heden zaterdag 22 september op 
terrein « Perdaen » te Nieuwkerken 
m.m.v. Wi l lem De Meyer en Boerke 
Naes, alsook nog een klelnkunst-
groep. Inkom grat is. Aanvang 19 u. 
Tijdens de pauze en na het kamp
vuur kunnen de dorst igen gelaafd 
worden en de hongerigen gespi jsd. 
BAL VIERING 250ste LID 

Zaterdag 27 oktober gaat in zaal 
Raxy ons 7e afdelingsbal door met 
het orkest Paul Van Eyck en zijn 
Due Boys. Op deze avond wordt 
ons 250e lid gevierd. Wi j rekenen 
op onze lezers en leden ons hier
bij te helpen, bezorg ons adressen 
van vrienden en simpat isanten, w i j 
doen de rest, de ledenslag is inge
zet. 
OVERLIJDEN 

Op 25 augustus overleed Florence 
Marie Windey, 63 jaar, moeder van 
Guido en Ludo de Clerck, t rouwe 
leden van onze afdel ing. Onze op
rechte en innige deelneming aan 
Ludo en Guido en fami l ie . 
ZITDAG 
SEN. MAURITS COPPIETERS 

ledere I e en 3e donderdag in ons 
lokaal café • De Gouden Leeuw », 
Dorp. 

OOSTAKKER 
SOC, DIENSTBETOON 
Met al uw problemen kunt u 

maandeli jks terecht bij volksvert . 
Fr. Baert. 

Zondag 7 oktober om 11 u. in St.-
Bavo, Dorp, Oostakker . 

Zondag 4 november om 11 u. in 
't Smisken te Oostakker-Lourdes. 

Dit dienstbetoon is s t r ik t vertrou
wel i jk en gratis voor iedereen. 
DERDE VU-FEEST 

Feestmaal : Hutsepot. Gezell ig 
samenzijn en dans met het orkest 
A. Acke. Aanvang : 20 u. in het ho
te l de Lourdes, Deelname in de kos
ten : 175 fr. 

Aantal plaatsen beperkt, spoedig 
inschri jven bi j : mevr. dr, W. De | 
Pil lecyn, Holstr. 51 , te l . 51/0099 ; 
mevr. M. De Scheirder, Oude Hol
str. 14 ; de h. Luc Van Heule, Kon. 
Albert laan 59, te l . 51.01.70 ; de h. 
Pol van Hee, Groenstr. 199, te l . 
51.02.88 of bij A. Van den Berghe, 
Eksaarderi jweg 88, te l . 51.18.41. 
LEDENSLAG 

Ken je iemand die wi l lid worden 
van de VU ? Ken je iemand die inte
resse heeft voor ons weekblad 
•Wi j» , geef dan zijn naam door 
aan bovenstaande bestuursleden, 
w i j doen de rest. 

StNT-AMANOSBERG 
DERDE VUJO-BAL 

Heden zaterdag 22 september om 
20 u. in zaal « Drie Koningen •, 
Antwerpse s twg 91. derde Vujo-bal 
i a samenwerking met de plaatse
l i jke afdel ing. Toegang : 50 fr. 

WAARSCHOOT 
VOETBAL 

De reis naar Lüdenscheid ver
l iep als 'n lentemorgen. We speel
den 2-2 tegeji onze mi l i ta i re tegen
strevers. Kunnen we volgend jaar 
herbeginnen ? 
BAL 

De kaartenverkoop voor ons « Bal 
van de bevende hazelar • is volop 
aan de gang. De vrouw van de voor
zi t ter staat op kop met 36 verkoch
te eksemplaren. 13 oktober wordt 
een reuze-dag Al len naar zaal Pied-
boeuf op Oostmoer 
ZELFBESTUUR 

Ons informatieblad werd eens te 
meer in alle huizen besteld. Reak-
t ies ? Een gl imlach, een traan, een 
gesmoorde vloek. We doen onder
tussen goed voort. 

ZULTE-OLSENE 
VU-BAL 

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

wesNvlaanderen 

AALTER-BELLEM-LOTENHULLE 
BESTUURSVERGADERING 

Dinsdag 28 augustus hadden we 
onze bestuursvergadering, die een 
nieuwe start was na de vakantie
per iode. Op de dagorde : het uit
st ippelen van een gevuld winter
programma. 
VU-BAL 

Onze afdel ing en het plaatsel i jk 
orkest «De Speelvogels » onder 
leiding van Roger Schelstraete no
digen alle VU-simpatisanten en 
Vlaamse vr ienden uit, op ons reuze
bal op zaterdag 13 oktober om 20 
u. 30 in zaal « Het Biezemhof » te 
Aalter. Inkom 50 fr. Kaarten te be
komen bij alle bestuursleden. 

ALVERINGEM 

DIENST VOOR VERSCHAEVE 

Wi j nodigen al onze leden van 
de afdel ing, doch ook van 0-V-D 
en elders uit om op 7 oktober 
een plecht ige dienst bi j te wo
nen voor de zielerust van Cyriel 
Verschaeve. Dit om 11 u. in de 
kerk van Alver ingem. 

Pater Van de Walle O.P. houdt 
de homelie en Abt Koenraad 
Stappers van Averbode de toe
spraak aan het graf. Volgende 
koren luisteren de plecht igheid 
op ; Gregoriaans koor 0-L-V 
Kortr i jk , St.-Janskoor Kachtem 
en het Mariakoor uit Harelbeke-
Zandberg. 

OIKSMUIOE (Kanton) 
KANT. GEVOLMACHTIGDE 

Op zijn verzoek werd Leo Devree-
se on ts lagen-van zijn funkt ie bij 
het arr. bestuur. Wi j danken hem 
langs deze weg om voor al wat hi j 
in O-V-D gedaan heeft en nog bete
kent. Op zijn verzoek werd Leo 
thans aangeduid als kant. gevol
machtigde voor het kanton Diksmui-
de. De afdel ingen van het kanton 
worden dan ook verzocht hiermede 
rekening te houden. 

HARELBEKE 
WEST-FLANDRIA 

Voor alle in l icht ingen en inschr i j . 
>/ingen : R. Stock, Viaanderenlaan 
*6, Harelbeke, te l . 701.61. 
UITSTAP 

Onze uitstap naar Wachtebeke 
werd een sukses. Het weer was 
met ons en alle deelnemers waren 
in een goede lu im. Ter plaats wer
den twee groepen gevormd. De 
moedige wandelaars en het nog veel 
meer opofferende gedeelte hield 
zich bezig met de kinderen in het 
rekreat ieoord. Met zuivere longen 
en entoesiasme voor een volgende 
uitstap werd de reis huiswaarts 
aangevat. 
VUJO T-DANSANT 

De Vujo nodigt alle jongeren — 
en ook wel ouderen — uit om op 
zaterdag 13 oktober de benen uit te 
slaan op hun T-dansant. Vanaf 19 
u. in zaal Schim, Hugo Verr iestst r . 
DJ Chete. Inkom 40 fr. Kaarten kun
nen vooraf bekomen worden bij de 
Vujo-leden, het bestuur van VU en 
eveneens in het Vlaams Huis, Grote 
Markt . 
GELUKWENSEN 

Nogmaals mag het bestuur en de 
leden van VU-afdeling Izegem ou
ders gelukwensen met de geboorte 
van hun eerste kindje. Chr istophe 
kwam op 10 september bij Fernand 
en Rita Dely-Baele. Ook de t ro tse 
grootouders : de h. en mevr. Ro
ger Baele-Devos, vergeten we niet 
in onze gelukwensen. 

lEPER 
5 JAAR VUJO 

Op 17 november gaat de of f ic ië le 
vier ing door van het vi j f jar ig be
staan van de VU-jongeren afdel ing 
leper. Gestart met enkele Vlaams
bewuste jongeren is Vujo-leper uit
gegroeid tot een akt ieve en kom-
pakte groep. Op de eerste plaats 
stelden we ons tot doel pol i t iek 
vormingswerk te verr ichten via 
spreekbeurten, diskussieavonden en 
direkte aktie (denk maar aan de 
kontestat ie bij de Menenpoort te
gen het onderdrukken van het Ierse 
volk door de Engelsen). Ook ont
spanning eigen aan jonge mensen 
kwam aan bod zoals ui tstappen, T-
dansants en een suksesvol le f iet-
senzoektocht. 

We verwachten allen op de vie
ring van ons 5-jarig bestaan, vooral 
denken we aan de mensen die ons 
door huwel i jk , verhuizing, enz. 
moesten ver laten. Op 17 november 
komen we samen om te lu isteren 
naar enkele mensen van Vujo-natio-

naal met daarna een korte perskon-
ferent ie . 's Avonds is er dan een 
grandiose T-ansant in de zaal t 
West land te St.-Juliaan (Lange-
mark). 

We zetten ons werk verder nog 
entoesiaster dan ooit te voren en 
hopen bij het 10-jarig bestaan nog 
akt iever te hebben gewerkt . Tot 
spi j t van wie het beni jdt . 
NEKKA 

Op 7 oktober gaat in het Sportpa
leis te Antwerpen het kleinkunst-
fest ival Nekka '73 door. Vujo-leper 
zal in samenwerking met andere 
verenigingen een bus inleggen. Be
langstel lenden kunnen nu reeds 
hun naam opgeven in 't Bel fort 
(d 'Hondtstraat) , in de Rembrandt 
(Menenstraat) ofwel bi j één van 
de bestuursleden. Meer nieuws 
volgt later. 

JABBEKE 
BESTUURSRAAD 

Op 12 september j l . kwam het 
afdel ingsbestuur weer samen. Al le 
punten van de agenda werden over
lopen. Wat de leden- en abonne
mentenslag aangaat wordt met ons 
part i jblad « Wi j » zo vlug mogel i jk 
propaganda gemaakt voor aanwer
vingen. Dit opzet baart onze afde
ling de meeste zorgen doch prik
kelt de ondernemingsgeest . Wi j 
bl i jven op deze slogan hameren. De 
kongresbespreking werd ui tgesteld 
to t volgende maand, onze afdel ing is 
nog niet vol ledig in het bezit van 
de kongresteksten. 

De ledenvergadering zal met een 
nieuwe aanpak ondernomen worden. 
Het streekblad « De Trom » komt 
eerstdaags in alle huisbussen te
recht. Hiermee hopen we de hele 
win ter door te gaan en rekenen 
daarbij op de hulp van alle leden. 

KORTRIJK 
AFDELINGSBAL 

Heden zaterdag 22 september in 
de Schok-bar te Harelbeke, Kort-
r i j ksestwg 278, ledereen wordt har
te l i jk u i tgenodigd. 

NIEUWPOORT 
ONS JAARLIJKS FEEST 

Op 17 november gaat ons jaar l i jks 
Breugeliaans feest door, in de zaal 
Beiaard. Het feest word t gespl i ts t 
in twee delen : vanaf 20 u. Breu-
geliaanse Hutsepot en vanaf 22 u. 
Breugeliaans feest . Datum vr i jhou
den a.u.b 

OOIGEM-WIELSBEKE-
OOSTROZEBEKE-ST-BAAFS-VIJVE 
LUSTRUMBAL 

Al le VU-simpatisanten geven el
kaar heden zaterdag rendezvous te 
Ooigem op het « Lustrumbal » der 
Vlaamse Vr iendenkr ing in de zaal 
der Meis jesschool . Het gekende or
kest « De Leiekrekels » zorgt voor 
de nodige Vlaamse sfeer. Inkom 50 
f r . U wordt verwacht. Sukses ver
zekerd. 

OOSTENDE-VEURNE-DIKSMUIDE 
DE WEST 

Zoals bekend werd de leden- en 
abonnementenslag m e t ' 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 ui tzonderingen 
na). Wi j roepen thans weer al le 
kaderleden en ook alle leden en le
zers van « Wi j » met nadruk op om 
tegen 15 september weer nieuwe le
den voor De West aan te brengen. 
Bedenk dat hoe eerder w i j het aan
tal leden hebben, hoe eerder w i j 
weer aan de slag kunnen voor ande
re opdrachten. Jammer is het dat 
nog te velen van onze kaders zelf 
niet aangesloten zi jn. Komaan, la
ten we er HM "^ons terdege werk 
van maken. 
ARR. BESTUUIn 

Op 16 september weru overge
gaan tot de aanduiding, door de arr. 
raad van een nieuw lid van het AB, 
in vervanging van Leo Devreese. 
Met stevig applaus werd Bert Van
den Kerckhove (Middelkerke) aan
gewezen. Hij zal de propaganda op 
zich nemen. Wi j wensen Bert van 
harte prof ic iat en zijn aanwezig
heid in het A.B. zal ongetwi j fe ld 
een f l inke vooruitgang betekenen. 

OOSTENDE-VUURTOREN 
HERFSTTOCHT 

Zondag 2C september ' ichten w i j 
een grote her fs t tocht in van ca 
15 km. Het gevolgde trajekt biedt 
een ongewoon grote verscheiden
heid. Vert rek gepland in de Thomas 
Vanloostr. om 14 LI 
GEBOORTE 

Een dochtert je Cindy kwam op 
9 september het gezin van Norbert 
Hennaert en Reimonda Delbol ver
r i jken. Van harte prof ic iat . 

OOSTENDE 
EN NOGMAALS DE POLITIE ! 

Mie i Vahsteenkiste had een str ie
mende aanklacht gehouden tegen 
het optreden van bepaalde pol i t ie
agenten tegen de TAK-betogers. 
Volgens Piers was er geen vui l t je 
aan de lucht. Vorige week schand
vlekte « De Zeewacht » (nochtans 
Piersgenegen) het brutale optreden • 
tegen 'n Zwi tser . Opnieuw komt de 
pol i t ie in het gedrang (weer geno
teerd door « De Zeewacht ») deze 
keer t.o.v. een Ital iaan, die door 
een agent « R.D. » werd aangespro
ken met : • Sale macaroni », « Cra-
pule », « allez a Naples pour attra-
per Ie cholera ». 

Het is duidel i jk dat de grote 
meerderheid van onze pol i t ie f l inke 
agenten zijn : doch er zijn ook eni
ge part i j -belhamels onder hen, die 
ontzet tend veel schade toebrengen 
aan de reputat ie van onze pol i t ie . 
Wat nu •> 
BAL 1973 

Het bal — gezamenli jk voor de 
vi j f Oostendse afdel ingen — valt 
op de avond van de eerste kongres-
dag, nl. zaterdag 24 november. 

VEURNE-ADINKERKEHOUTEM-
BEAUVOORDE 
LEDE.NVERGADERING 

Wi j herinneren er onze leden van 
nu af aan reeds aan dat onze afde
ling op vr i jdag 26 oktober een le
denvergadering inr icht in café De 
Beurs, Grote Markt . 
PLANNEN 

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. 

VEURNE (Kanton) 
ZITDAGEN U. BRUYNOGHE 

Elke woensdag van 10 u. 30 to t 
11 u. 30 in café Flandria, Grote 
Mark t , Veurne. 

Elke eerste zaterdag van 9 to t 
10 u. in restaurant Bel for t , Grote 
Mark t , Veurne. 

WAKKEN 
BESTUURSVERGADERING 

De afdel ing Wakken-Markegem-
Oeselgem-Dentergem had op haar 
maandeli jkse vergader ing van au
gustus 't genoegen de voorzi t ter A. 
Verstaen te mogen fe l ic i teren met 
het huwel i jk van zijn zoon Eddy. 

Verder we rd op de bewuste verga
dering besloten terug een bal t e 
organiseren en we l op 24 novenv 
ber in de zaal « Vlaanderen • t e 
Oeselgem. U word t dan ook vr ierv 
del i jk u i tgenodigt en verzocht deze 
datum vr i j te houden, en ons u w 
simpat ie te betuigen door uw a a » 
wezigheid op ons jaarl i jks bal . Da 
toegangskaarten zullen eerstdaags 
in ons bezit zijn en verkregen kuiv 
nen worden . 

WERVIK 
SOC; DIENSTBETOON 

Vandamme Hervé, Sint Maarten»-
plein ( l ie fs t na 18 u. 30). 

Claeys Jczef, Ten Brielenlaan 108 
('s voormiddags) . 

medegedeeld 
KOLLEKTIEVE HUISVESTING 
VOOR BEJAARDEN 

Het Verbond der Verplegings-
instel l ingen van Cari tas Cathol ioa 
organiseert op 25 okober 1973 een 
Nationale studiedag in het Paleis 
der Kongressen te Brussel met als 
téma : ' kol lekt ieve huisvest ing 
voor bejaarden ». 

Al le in l icht ingen over deze sttt-
diedag zijn te bekomen : VVI , Gul-
mardstraat 5 1040 Brussel . 

W I M MAES HERDENKING 
Eén meter achtenzevent ig, bru in 

gri jzend haar, v l iedend voorhoofd , 
bruine ogen, rechte neus, gebru in
de gelaatskleur. Volgens een bevel 
to t aanhouding in september 1963. 
was d i t W i m Maes. 

Voor diegenen dte de u i te rs t 
sterke persoonl i jkheid die W i m 
Maes was, gekend hebben, bets-
kende hij oneindig veel meer : een 
bezield leider, een doorzetter, een 
mi l i tant . 

Een herdenking heeft plaats zon
dag 30 september 1973 te 10 uur 
in de Filmzaal VTB-VAB : Sint Ja-
Gobsmarkt 45 An twerpen . Sprekers 
senator Bob Maes en Piet ds 
Pauw, voorz i t ter van het Taal en 
Akt ie Komi tee. 

Projekt ie van de f i lm « Het kan 
ook anders ». Deze f i lm werd in 
opdracht van W i m Maes gereal i 
seerd, doch raakte s lechts na z i jn 
dood klaar. 

sociaal dienstbetoon 
kortrijk (arr .) 

LUK VANSTEENKISTE, kamer l id : 
Maandag 24 september : 
KORTRIJK : 17 u.30 to t 19 u., 1302, A. Reynaertstr 9, t e l . 11600. 
WEVELGEM : 20 to t 22 u., Vredes l r . 10, t e l . 44332 
Zaterdag 29 september : 
VICHTE : 16 ot 17 u., Harelbekestr . 35, t e l . 77376 
HARELBEKE : 1 ' u. 30 to t 18 u. 30, Café De Zwaan, Plaats, t e l . 21150. 

EMIEL VAN STEENKISTE, kamerl id : 

I e zaterdag van elke maand : 
VEURNE : 9 u „ Bel for t . Grote Mark t . 
DIKSMUIDE : 10 u., Vlaams Huis, I jzer laan. 
HOUTHULST : 11 J., bi j gem. raadsl id Mar t in Van Cleven, Terrests t r . 8. 
KORTEMARK : 12 u.. Lusthof de Speie, 
KOEKELARE : 12 u. 30, « Hertog van Arenberg », Moeres t r . 1 . 
ICHTEGEM : 13 u. 30, « Den Engel », Oostendebaan. 
3e zaterdag van elka maand : 
WESTENDE : 9 u., .. Casino », Essex Scott ishlaan 7. 
MIDDELKERKE : 10 u., « Were di », de Smet de Nayerlaan. 
ROKSEM : 11 u., bi- schepen L. V ierst raete. 
EERNEGEM : 12 u „ « Riva-Venus », Aar t r i jkest r . 
DE HAAN : 13 u., « Georgy's Club », Kon. p le in. 
BREDENE : 13 u. 30. bi j K. Haeck, Dr i f tweg 59 
TE OOSTENDE : 
Na te lefonische afspraak, nr, 059/795.48. Van Iseghemlaan 6. 

vierde tak-mars 
Op zondag 21 oktober 1973 houdt het Taal Ak t ie Komitee zi jn v ierde 

mars. 
Verzamelen word t geblazen te Drogenbos — fac i l i te i tengemeente — 

van waarui t naar Schepdaal word t gemars jeerd, 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 to t middagmaal. 

Jozef De Busschere, Zwaluwenstraat 35 - Oostende (059/761.16) 
Bart Beheydt, Hondekensmolenstraat 19 - Izegem 
Walter Vandenheede, Italiëlaan 26 - Zwevegem (056/766.55) 
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 (03/761306) 
Stefaan Dewever, Kleistraat 1 - Roosdaal (054/344.54) 
Roger Van Ransbeek, Breughelpark 2/50 - Zel i 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 Vandewauvver, Deurnestraat 80 - Mor tse l (03/49.03.56) 
Greet Vandenbergh. Kruisstraat 10 - Kont ich (03/57.17.34) 
Tensie Van Essche, Vesal iusstraat 55 - Leuven (016/384.92) 

' Pol Pirongs, Maastnchters t raat 50 - Tongeren (012/317.48) 

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

Tien jaar na de schande van Hertoginnendal , en het fa i l l ie t van de hele 
taa lwet ter i j , e ist TAK dat, wa t Vlaams was, opnieuw bi j Vlaanderen moet 
komen, zonder kompromissen. 
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HET ALGEMEEN BOUWBEDRIJF 

MENSEN W A A R O P JE KAN 

KUNNEN 
B O U W E N 

EEN BOUWBEDRIJF MET EEN C O 

WAAR MET (^ EN ZIEL GEWERKT WORDT / 

E N . . . E E N Q O ZOEKT TOCH ALTIJD EEN P O I 

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

Antwerpen Gent Leuven Genk 
Meir 18 Onderhergen 43 Brusselsestr. 33 Winterslagstr. 22 
02/31.78,20 09/25.19.23 016/337.35 011/544.42 

6oo arbdbersf... lOOl moffeliifeïieben 

B O N 
Naam 
Adres 
Tel 
Q beschik, over bouwgrond - gemeente; 

- breedte :~. 
en wens de voordelen te kennen die U mij kan 
bieden. 
Q beschik niet over bouwgrond en verzoek U mij 

een voorstel te doen voor het bouwen van 
een rijwoning, villa of half-open bebouwing in 
volgende gemeenten :..—-«.— , 

houd mij ter beschikking van uw afgevaardigde 
zal een bezoek brengen aan uw informatie
centrum ta.,1.-.,.,. .••••-H..,op ̂  te u. 

Handtekening 

B 
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alei monne 

M e t dat al is de s i tuat ie voor de kompet i t ie voor de wereldbeker in de 
t e e k s van België nu zo dat, als België nog w in t van Noorwegen — wat 
normaal geen probleem kan zi jn — België en Nederland gel i jk gerang
s c h i k t staan op het ogenbl ik dat Nederland-België van star t gaat. Me t d i t 
«yerschil dat het doelgemiddelde van Nederland beter is dan dat van België 
t t e n z i j Van Himst en Co tegen de Noren t ienmaal scoren). Ver l iest België 

al Nederland, dan zi jn w i j er weer eens aan voor de moei te : dan gaat 
ederland naar de f inale in Duits land. Word t het een gel i jkspel , dan gaat 

f l ede r l and nog (tenzi j , zoals gezegd, de Belgen t ien doelpunten maken te
lgen de Noren). Er zi t dus nog één kans in : w innen in Hol land. Het komt 
« n s voor dat « teuvereir Raimondo » (zeg maar Monne Goethals) we l eni-

ge last zal hebben om de noodzakeli jke onweerstaanbare takt iek op zi jn 
ierkaart jes te konter fe i ten. En zi jn « joueurs » om het te doen k loppen. 

late troost 

Jesse Owens heeft in Duits land een grote medai l le gekregen. Jesse 
Owens was de zwarte at leet die op de ol impische spelen te Berl i jn in 
1936 goud veroverde in al le spurtnummers en verspr ingen. Hi t ler was toen 
zo koleir ig omdat die « untermensch » de pracht igste exemplaren van zi jn 
« Übermenschen » kwam afdrogen dat hi j weigerde Owens een pol en een 
medai l le te geven. En voi le, dat is wat de Fritzen nu w i l len hers te l len. 
Owens die in Amer ika zo een beetje op de dool is geraakt achteraf, zoals 
zoveel spor tgroten, en die nu rond de 60 moet zi jn, zal er we l bl i j om zi jn. 
Maar in de grond is het toch een beetje onnozel, v inden w i j . Daarenbo
ven dachten w i j dat, als zi j alle zott igheden die der Adol f dest i jds uit
haalde wi l len herste l len, er serieuzere zaken te regelen val len dan die 
van Owens die geen handje kreeg. Zaken die dan misschien minder to t de 
verbeelding spreken dan wat sportblabla, en die met een « medai l le » 
n ie t te « arrangeren » z i jn . 

HOUTWORM? 
Bfliwffiieffna van dtikvMckah tegen aSe houb-
imektelt TWINTia JAAR WAARBOMk. 
Dok. op aanvraag. Oralis beatek bi gana iwt 
land. P.V.BAINDUSTRAOE. Vandenljpenalr. 
12, Weflimsl (Bt) • Tel 02/79.20.0a 

de wonderboys 

Verleden week hebben w i j onno
zel z i t ten gapen naar de TV-repor-
tage van de voetbalwedstr i jd Noor
wegen - Nederland. Kleine ama
teurs tegen wereldvedet ten. Van 
de Noren kon één speler niet mee
doen : hi j had werk thuis. Maar • 
w innen was genoeg. 0-1 volstond. 
En professioneel-weg deden de he
ren het zo rust ig mogel i jk. Uiter
aard niet bekommerd om de rei
ne dwazen van toeschouwers die 
nog centen waren komen neertel
ten om dat jammerl i jk vertoon van 
dikke nekken te komen bekijken 
Ons speet het vresel i jk dat de No
ren, na gel i jk te hebben gesteld, 
in de laatste minuten nog een doel
punt moesten toestaan, en dus uit
eindel i jk ver loren met 1-2. Het had 
ons enorm plezier gedaan als de 
Nederlandse « stoefers » op hun 
donder hadden gekregen. Zoals het 
ons plezier deed dat de arbiter 
« jan » Cruyf f zonder kompümen-
ten op de boek schreef. 

nr759 

Patrick Sercu heeft te Mi laan een 
nieuwe were ldrekord gevest igd, na
mel i jk dat van de « k i lometer met 
vl iegend vert rek ». Het komt er 
daarbij dus op aan een f l inke aan
loop te nemen, en, eens goed op 
gang, zo rap mogel i jk een ki lometer 
af te leqgen De nieuwe rekordt i jd 
van Patrick is 1 minuut 2 sekonden 
en 46/100. Dat is 14/100 van een 
sekonde snel ler dan de vorige re-
kordhouder More t t in i . Om het maar 
ineens te zeggen zoals het is : erg 
onder de indruk van di t rekord in 
de 759ste velospecial i te i t komen w i j 
niet d i rekt . Vooral omdat, als w i j 
ons niet vergissen, di t eigenl i jk 
geen nieuw rekord is omdat Bor-
ghett i vroeger al eens beter deed. 
Wi j denken echter dat de t i jd van 
Borghett i niet mag vergeleken wor
den met die van Sercu, omdat Ser
cu prof is en Borghett i ( toen) ama
teur. Anders toch we! komiek dat 
de amateurs snel ler r i jden dan de 
profs, en dat de laatsten toch de 
gloriol en de rekords k i i jgen. 

Met plezier een pluim voor Fred 
Debruyne Omdat hij er t i jdens zijn 
verslag van het Belgisch marathon
kampioenschap op wees dat onze 
nieuwe nationale kampioen Marnix 
Stevens behalve at leet ook nog 
landbouwer is. De man, aldus Fred, 
moet iedere dag minstens geduren
de t ien uur werken, en nadien maar 
zien dat hij nog t i j d kan vinden om 
te oefenen Kijk, het kan een verou. 
derd standpunt zi jn, maar dat zijn 
voor ons echte sportmannen. Sport 
na de serieuze dingen, en eens de 
ser ieuse dingen gedaan de sport 
met hart en z ie l . Wi j weten nu ook 
we l dat Marnix Stevens nog een 
eindje verwi jderd is van wat men 
wel eens de Europese top noemt, 
en er misschien nooit zal geraken 
als reine amateur. Maar nationaal 
kampioen worden, als kleine lief
hebber, in deze t i jd van half en 
heel professional isme in de atle-
t iekspor t , het is een reusacht ige 
prestat ie. Die er bovendien op w i js t 
dat het niet s t r ik t noodzakeli jk is 
om iets te bereiken alles te laten 
val len. 

In verband met de overwinning 
van landbouwer Stevens in het Bel
gische maratonkampioenschap wi l 

de groten 

Ge moogt gerust geloven dat een 
sport rubr iek je vul len niet al t i jd een 
pret je is. Na lektuur van de gespe
cial iseerde pers, die met haar be
wonder ing voor Ander lecht en 
Standaard al geen bl i j f meer w i s t 
en zich al met enig leedwezen be
gon af te vragen welke ploeg die 

toe , jong 
En dan zi t ten w i j daar nog 

al t i jd met het » geval » Bob 
Riggs, Het ventje heeft nu de 
laatste t i jd al zoveel w ind ver
plaatst, dat w i j werkel i jk niet an
ders kunnen dan enige aandacht 
besteden aan zijn si tuat ie 

Rob Riggs is een ex-vedette 
ui t ' t tenniswere ld je , bijna zes
t ig jaar oud. Dert ig jaar lang 
heeft hi j over zich niks laten 
horen en hi j zou zowaar onge
veer vergeten zi jn, als hij nu 
niet ineens de onweerstaanbare 
behoefte had gekregen misogy
ne kompleksen te fokken. 

Eigenlijk l i jk t het ons meer 
voer voor doorwinterde psicholo-
gen, maar mister Riggs heeft 
het sportveld als slagveld geko
zen, en zo zi t ten w i j er dan 
maar weer mee opgescheept. 

Vooraleer verder te gaan mo
gen w i j misschien eerst voor
zichtig opmerken dat bepaalde 
uitspraken over de dames van 
Rob Riggs zi jn, en niet van ons 
en, eerl i jk waar, dat w i j er niet 
achter staan. A ls w i j deze keer 
nog op de vingers get ik t worden 
omdat onze schr i jvelar i j ge
tuigt van enig superior i tei tsge
voel tegenover de dames (onze 
wet t ige echtgenote moest dit 
eens lezen, zeg I) dan plei ten 
wi j onchuldig. Rob Riggs dus 
dat wat de dames op het 
tennisveld laten zien maar 
wat chichi is, wat c lowner i j . en 
dat zij beter in hun keuken zou
den bl i jven dan hun salonnum
mert jes te gaan opvoeren op 
het tennisveld. En nog veel •iü]-
ven en zessen. 

En om te bewijzen dat ze 
voor niks goed zi jn, zegt het 
kranige bazeken, zal Ik zelfs de 

wereldkampioene nog kloppen 
op mi jn leef t i jd . 

Wereldkampioene is Bi l l ie 
Jean King, en zi j heeft de uit
daging aanvaard. Zi j zal het te
gen mister Riggs opnemen. Te
gen dat u dit leest is het mis
schien al gebeurd. 

Gaat Rob Riggs dat « vrouw
mens » verplet teren ? Gaat hij 
proefondervindel i jk de supre
matie van de krasse oudjes 
over de beauty's met korte rok
je en adembenemend benen-
spel aantonen ? 

Ge kunt er om lachen natuur
l i jk. Heel de <• affaire » beschou
wen als een vroeg begin van 
kinds-worden. Het hoofd schud
den en zeggen dat een mens 
rare invallen kr i jgt als hij een 
dag ouder wordt . 

Maar, mansvolk, wat als de 
krasse ouderl ing op zijn donder 
kr i jgt ? Wi j overdr i jven niks als 
w i j zeggen dat het lot van mi l 
joenen venten, tegenwoordigen 
en toekomst igen (heil I ) , in de 
bevende handjes l igt van Rob
bie. Het hoeft ons dus niks te 
verwonderen dat de match zal 
bi jgewoond worden door 50.000 
supporters en suporteressen, 
die ieder tussen 1000 en 4000 
frank neertelden voor een en
treekaart je. 

Van de ontvangst kon natuur
lijk een kleinigheid af voor de 
l i js t t rekkers van hun seksgeno-
ten : honderdduizend dollar of 
sen slordige 4 mi l joen al dan 
l i e t zwevende Belgische fran
ken 

De tevee zal de match uitzen
den (wi j hopen ook in ons land) 
en heeft daarvoor al een slor
dige dert ig mi l joen afgedokt 

Die ze we l zal terug kr i jgen, 
want de publ ic i te i t t i jdens de 
match kost meer dan 3 mi l joen 
frank per minuut . A ls Robbie en 
Bil l ie wa t aan elkaar gewaagd 
zi jn, en als de match dus lang 
duurt , dan kunnen er veel mi
nuten publ ic i te i t ui tgezonden 
worden, en dan is er een scho
ne cent te verd ienen. 

Ook voor de helden aan het 
net, want zij ontvangen een se
rieus percent je van die publici
ta i re bedragen. 

Och ja, dan nog een detai l : 
Bil l ie Jean King zal optreden in 
een kleedje van Ted Tingl ing, 
dat nadien zal gelanceerd wor
den als de grote sj iek (of chi
que). Welk kleedje Bob Riggs 
gaat dragen, ver te l t « Les 
Sports » (dat ons de c i j fers le
verde) niet, maar het zal toch 
ook we l iets heel speciaals z i jn. 
Wi j zien niet in waarom hij zich 
zou laten overt roeven op gebied 
van kleding, als hij zich niet w i l 
laten overt roeven op sportge
bied. 

En van « Les Sports » gespro 
ken : zelfs deze zo sportmin-
nende krant — als Merckx een 
te i loor soep eet is dat al een 
topprestat ie — ziet er niet veel 
in. Het l i jk eerder op een geld-
k lopper i j , zegt zi j , en zij zou 
misschien gel i jk kunnen heb
ben. ' 

En bovendien — en nu cite
ren w i j Jaak Lecoq met wel lus t 
en leedvermaak op voorhand — : 
« is het zeker dat de vrouwen 
van nature ui t minder stevig 
zijn dan de mannen. Des te be
ter t rouwens, vermi ts zij de 
kracht vervangen door de be
val l igheid, en de gri jns van in
spanning door een l ieve gl im
lach ». Gaat de Jaak nog eens 
op de vingers get ik t worden ? 
Ook als Bob Riggs w in t '' 

den w i j toch nog eens, als de lezers 
andermaal het geduid wi l len opbren
gen, ons stokpaardje bek l immen. 
Het is zo een mening van ons dat 
een veel te groot stuk van de jeugd 
gebruikt word t als wervingsreser
ve voor het fokken van enkele ve-
det jes. Hoeveel jonge snaken ver
waarlozen niet school of werk om 
toch maar al hun t i jd en energie te 
kunnen aanwenden om ooi t sport-
glor iol te kunnen oogsten. En hoe-
velen schoppen het inderdaad zo 
ver ? Natuur l i jk word t di t dwaze 
(in onze ogen altans) s is teem aan
gemoedigd door klubs, supporters, 
managers, bonden en d i r igenten. 
Maar is het verantwoord ? Wi j ver
geten nooit het woord van een 
van de hoogste voetbald i r igenten 
hier in ons land, met w ie w i j enke
le jaren geleden wat babbelden. Om 
hem plezier te doen vonden w i j het 
f i jn dat de bond zoveel doet om 
jonge voetbal lers op te leren en om 
zoveel mogel i jk jongens (er was 
toen nog geen damesvoetbal) aan 
sport te laten doen. De man zei 
toen : kan al lemaal z i jn , maar wa t 
w i j vooral fokken zi jn n ie tsnut ten. 
De ui tzonderingen bevest igen de 
regel . 

wonderboys met hun wonder t ra i -
ners zou kunnen kloppen, schreven 
w i j ver leden week vol bewonde
ring dat het er naar uitzag dat An
der lecht en Standard en Klub 
Brugge — misschien met RWDM 
— weer de eerste viool zouden 
spelen. En voi la, Ander lecht word t 
op Cercle Brugge zonder veel kom-
pl imenten onder de voet gelopen, 
en mag bl i j zi jn er met 3 - 1 vanaf 
te komen. Standard maakte op ons 
In de match tegen Beerschot wè l 
een goede Indruk, maar geen be
te re dan Beerschot. En Klub Brugge 
pr i jk t goed en we l op de laatste 
plaats. Het is natuur l i jk veel te 
vroeg om al pronost ieken te gaan 
maken, maar w i j voorzien toch dat 
de « groten » het niet zó gemak
kel i jk zul len hebben als de hun 
verknochte sportgazet ten reeds 
voor het seizoen voorspelden. 

sukses 
Sedert enkele jaren is men in 

ons land, in het kader van het ver
nieuwd sekudair onderwi js , gestar t 
met de zogenaamde sporthumanlo-
ra. Eerst in Brugge, Hasselt en 
Wemmei . Nu zi jn er alweer enkele 
b i jgekomen, o.m. in Boom. Volgens 
de c i j fers die w i j l inks en rechts 
horen kent deze afdel ing een 
enorm sukses. W i j horen van hon
derd en zoveel te Wemmei In het 
eerste jaar, en bi jna honderd In het 
tweede jaar, en de andere scholen 
schi jnen eveneens een grote toe
vloed van leer l ingen te kennen. 
Het Is vanzelfsprekend verheugend 
en het bewi js t dat de nieuwe af
del ing op haar t i jd komt. Maar toch 
vrezen w i j dat in veel geval len een 
vergissing aan de basis l igt. A ls 
veel leerl ingen de sportafdel ing 
kiezen met de verwacht ing dat zij 
niets anders zullen te doen hebben 
dan wat s jot ten en lopen, of met 
de nog dwazere verwacht ing dat 
zij daar zullen bui tenkomen als 
vol leerd koereur of voetbalar t iest , 
dan gaan ze bedrogen u i tkomen. 
De sporthumanlora is in de eerste 
plaats een humaniora 
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