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DIREKTEURS 
WERDEN "GASTARBEIDERS" 

De hysterische kruistocht van de Franstalige pers tegen het dekreet-
Vandezande (vernederlandsing van het bedrijfsleven in Vlaanderen) is 
Uitgelopen op een sisser. Voor eenmaal hebben de Vlamingen zich niet 
laten imponeren (hoewel de bijeenkomst van de kommissie vorige dins
dag totaal nutteloos was) : het dekreet blijft ongewijzigd van kracht. Ter
wij l het FDF er te Brussel kiesmunt tracht uit te slaan zullen de arbeiders 
en bedienden in Vlaanderen er wel moeten op toezien dat het niet al te 
soepel wordt toegepast. Geen respijt meer voor de franskiljonse vijfde ko-
lonne in de Vlaamse bedrijven, haar heerschappij heeft lang genoeg ge
duurd. 

De rel was inmiddels biezonder leerzaam voor die Vlaamse brave Hen
drikken die nog geloof hechten aan het JBJ-sprookje van die leeuw en die 
haan die mekaar opvrijen tegen een trikolore achtergrond. Leerzaam daar 
ook de grootste naieveling nu kon vaststellen met wat een arrogante 

« Herrenmentaliteit » talloze Franstaiigen nog altijd bezield zijn. Vanzelf
sprekend dringen zij hun taal op, te Brussel en in Wallonië, aan gastarbei
ders én landgenoten. Van enige tegemoetkoming is bij hen geen sprake. 
Maar dat het Nederlands in Vlaanderen de sociale omgangstaal moet zijn 
in de fabrieken en ateliers vinden zij een ongehoorde aanslag op de kui
tuur, ja een moordaanslag op de vrijheid (de hunne) en zelfs op de demo-

kratie. 
Bepaald misselijk is hun manifeste kwade trouw en de wijze waarop zij 

het probleem van de gastarbeiders trachtten te misbruiken voor hun doel
stellingen : de verdediging van hun asociale voorrechten. Zij spraken 
over « gastarbeiders », maar ze dachten vooral aan de vele Franstalige 
direkteurs en andere hoge pieten, vooral uit Brussel, die Vlaanderen zowat 
als een wingewest blijven beschouwen. Je moet er de Vlaamse werkne
mers echt geen tekeningetje bijmaken opdat zij zouden begrijpen wie de 
Franstalige kranten op het oog hebben ais zij schijnheilig over « gastarbei
ders » schrijven. Alle middelen zijn hen goed, kieskeurig zijn ze niet. 

Met dergelijke lieden is geen redelijk gesprek mogelijk, dat Is klaar. 
Alleen de macht en de beslistheid van de Vlamingen kunnen hen mores 
leren, dat is de les die uit het hele geval te halen is. Het hatelijke optreden 
van een minister Glinne heeft tevens duidelijk gemaakt dat kulturele auto
nomie een lachertje blijft zolang een minister van de centrale regering 
het laatste woord heeft. 

Het dekreet-Vandezande was een schot in de Brusselse roos. Over enke
le jaren zal het de Inzet blijken van de definitieve kentering ten goede, 
In Vlaanderen zelf maar ook in de Vlaams-Brabantse omgeving van Brussel. 
Want dat begrijpen de militante Franstalige Brusselaars maar al te best — 
het verklaart tevens hun woede : het dekreet remt hun kolonialistische 
ekspansiedrift en hun anneksatiepoiitiek in Vlaams Brabant af. 

Paul Martens 

postplogerijeo 
Wij hebben weer alle redenen om ons te beklagen over de wijze waarop 

de postdiensten met ons weekblad omspringen. Precies in deze tijd van 
abonnementshernieuwing (een toeval ?) bereiken ons weer massa's klach
ten van lezers die « Wij » niet ontvangen, of niet op zaterdagmorgen zoals 
zou moeten. Wij kunnen onze lezers (die dit nummer wèl ontvangen...) 
verzekeren dat ons blad steeds tijdig de vrijdagnamiddag in Brussel X 
wordt afgeleverd. Wat er daarna mee gebeurt hangt uitsluitend af van 
de goede zorgen (!) van de posterijen. Tal van lezers lieten ons dezer 
dagen weten dat zij ons blad in de loop van het voorbije jaar soms hele
maal niet ontvingen, of slechts met grote vertraging (de maandag, de 
dinsdag of zelfs nog later). Het is een echte schande, want wij hebben 
geen enkel verhaal tegen deze monopolistische staatsdienst. Bij klacht 
van onzentwege krijgen wij steeds het stereotiepe antwoord dat de zaak 
zal onderzocht worden, maar daar blijft het meestal bij. Wij hebben onze 
parlementsleden gevraagd eens duchtig op tafel te gaan slaan bij staats-
sekretaris Daems. Het verlies dat ons blad door deze praktijken lijdt is 
niet te becijferen. 

Volgens de jongste opniniepeiling, uitgevoerd in op 
dracht van het liberale Laatste Nieuws en Le Soir, zou 
de PVV er elektoraal niet zo best voorstaan. Als die 
trend zich doorzet, dan zullen de blauwe rakkers zich\ 
wel ernstig gaan afvragen hoe dat komt Dé reden 
ligt ons inziens voor de hand, en wordt duidelijk ge 

illustreerd door bovenstaande foto Als de PVV-teiding 
tot dezelfde konklusie komt, dan zijn de dagen vart 
de regering-Lehurton wel geteld Wij betwijfelen na
melijk sterk of de PVV-leiders beieicl zullen zijn hun 
partij ten onder te zien gaan omwille van de ministe
riele ambities van enkelen onder hen 

vandaag te maastricht- : 

MASSABETOGING 
TEGEN IBRAMCO 

(pm) Vanmiddag luidt in de Zuidlimburgse Maasstad Maastricht de grote 
noodklok van de St. Servaaskerk. Deze klok, de « Grameer » wordt slechts 
zeer uitzonderlijk geluid : enkel wanneer de stad in grote nood verkeert. 

Maastricht en zijn hele omgeving verkeren in nood : de geplande vesti
ging van de olieraffinaderij « Ibramco » aan de overzijde van de Maas, te 
Ternaaien, zal het leefmilieu voor 125.000 mensen in de streek grondig 
bederven. Maastricht ligt amper op enkele kilometer afstand van Ternaai
en, en precies op de lijn van de overheersende windrichting. 

Naar schatting 20.000 Nederlandse én Belgische Limburgers zullen van
middag opstappen in de massabetoging tegen Ibramco, ingericht door het 
Aktiekomitee « Stop Ternaaien » met de besliste medewerking van alle ge
meentebesturen uit de bedreigde streek. 

Over het hele • Ibramco «-geval, 
een Waalse en socialistische aan
gelegenheid, is er in de Belgische 
pers al veel inkt gevloeid. Zelden 
werd een projekt zo zwaar bestre
den, om diverse redenen. Ook in 
Nederlands-Limburg riep « Ibram
co • verzet op, zodra de plannen 
van Leburton en zijn partijgenoten 
er bekend raakten. Daar besefte 
men maar al te wel wat het bete

kent een grote raffinaderij vlak aan 
zijn voordeur te krijgen .. 

Zeer onlangs is de beroering in 
Nederlands-Limburg nu fel opge
laaid. Aanleiding daartoe was de 
reis van eerste-minister Leburton 
en minister van Ekonomische Za
ken Claes naar Teheran, waar de 
plannen verder op punt werden ge
zet. Bij die gelegenheid verklaarde 
Leburton dat Iran zich ertoe ver

bonden heeft de geregelde olietoa-
voer te waarborgen, wat betekent 
dat Ibramco er komt. Tevens zei 
Leburton dat het nog niet helemaal 
zeker is of de raffinaderij in Ter
naaien komt, maar dat hij ook niet 
inziet waarom ze daar niet zou kun
nen komen 

Deze alarmerende verklaringen 
sloegen te Maastricht en omgeving 
als een vlam in de pan De onrust 
laaide heel hoog op en deinde uit 
over heel Nederland en een groot 
deel van ons Limburg. Over de 
Maas heen. in beide Limburgen. te
kent zich nu een groeiend gemeen
schappelijk verzet af tegen de ge
plande raffinaderij. De massabeto
ging van vandaag zal het de Bel
gische en Nederlandse regeringen 
duidelijk maken dat het de Limbur
gers ernst is. 

(lees door biz 3Ï 



WIJ - 6-10-73 

1001 prachtige Wintêrn|cintels 
van Zuiver Scheerwal wachten op U... 

...uw nieuwe wintermantel kiezen 
betekent nu naa r SUCCES KLEDING MEYERS rijden ! 

Er is keus van ru im 2000 

nieuwe wintermantels 

^ voor dames 

samengebracht u i t de beste 

Europese collecties. 

U gaat er zowel de jonge 

modieus sportieve mantel 

als een geklede 

klassieke damesmantel 

met een mooie pelskraag 

vinden. 

Talr i jke modellen van deze mantels 

van zuiver scheerwol 

z i jn afgewerkt 

met een bontkraag 

gaande van schaap tot luipaard. 

Maten voorradig van 36 to t 58. 

Kleuren van w i t tot zwart . 

WOL KAN NiET NAGEMAAKT WORDEN. 

DE NATUUR DOET HET ALTIJD BETER. 

KIES DUS ZUIVER SCHEERWOL 

GEEF ONDERSTAANDE BON INGEVULD AF A A N DE 
KASSA VOOR U JE AANKOOP DOET, EN DAN ZULT 
U UW MANTEL EEN HEEL STUK BENEDEN DE A A N 
GEDUIDE PRIJS BETALEN I 

Op amper 15 km van Anjwerpen 

hebt U ruime parkeermogelijkhe-

den en wordt U bediend door er

varen en vakbekwame beroeps

mensen die U graag goed gekleed 

zien ! 

Voor de keus en beslist voor de 

prijs — die vele honderden ver

schilt — moet U de enorme collec

ties zien van SUCCES KLEDING 

MEYERS. 

WOOLMARK 
CEKONTROLEERD ARTIKEL 

Wol, eerlijk materiaal 

ENKELE VOORBEELDEN : 

— Reeds een mooie WINTERMANTEL van zuiver scheerwol 
tegen een eskam cadeauprijs van 1595 F 

— Warme modieuze MANTEL van zuiver scheerwol en versierd 
met bontkraag vindt U reeds tegen de eskam cadeauprijs 
van 1995 F 

— WINTERVESTEN van zuiver scheerwol voor de jeugd, 
moderne kleuren en snit, reeds vanaf 1995 F 

— Prachtige MEISJESMANTELS van zuiver scheerwol worden U 
aangeboden vanaf 995 F 

- Een MANTEL van zuiver scheerwol met nerts- of lu ipaard
kraag betaalt U natuurl i jk wat meer, maar het is zeker dat 
U zulke mantel bi j SUCCES KLEDING MEYERS stukken voordeliger 
koopT. 

SUCCES KLEDING MEYERS IS OPEN 

— Alle werkdagen van 9 tot 20 uur 
— Zaterdags van 9 tot 18 uur 
— Op zon- en feestdagen gesloten. 

Hoe bereikt U best SUCCES KLEDING MEYERS 
0 HlSf AUAANT LINDIIOS 

BON 
AF TE GEVEN AAN DE KASSA 

IK WENS MIJN NIEUWE WINTERMANTEL TEGEN FABRIEKSPRIJS TE KOPEN. 

Naam en voornaam : 

Straat : nr 

Gemeente: postnummer 

Beroep : 

S U C C E S K L E O I N O 

M E Y E R S 
DE UVNCLES1RAAT 4 H HIEL 

CCMtENIfHUISNIt l 

SUCCES KLEDING MEYERS 
DE GROOTSTE MANTELSPECIALIST IN BELGIË 

A. De Langlestraat 4-10 • 2640 Niel 
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VU kongres te oostende 

een moderne portii in een 
demokroHsch Vlaanderen 

Het zal iedere geïnteresseerde 
lezer opgevallen zijn, hoe uit de 
laatste opinie-peiling over de kies-
Intenties van de Belgen — op 13 
september gepubliceerd door « Het 
Laatste Nieuws » — overduidelijk 
blijkt dat alle politieke partijen, be
halve de Kommunisten, achteruit 
gaan ofwel ter plaatse trappelen. 
Alleen het cijfer van de onverschil
ligen en blanco-stemmers bereikt 
een voordien nooit geziene hoogte. 
Pe verklaring ligt voor de hand. 
Iedereen in dit land weet nu stil
aan wel heel zeker dat geen enke
le belangrijke beslissing nog in 
wettelijk demokratTsch overleg ge
nomen wordt. De meest gewichtige 
bestuursbeslissingen, die diep in 
het leven van ieder van ons ingrij
pen, worden Ineengestoken op half
geheime top-ontmoetingen onder 
partijleiders. Het resultaat van hun 
gekonkelfees is telkens weer een 
koehandel om de eigen partijbelan
gen veilig te stellen. 

De burgers weten dat er van 's 
morgens tot 's avonds gemodderd 
wordt en dat hun stem en hun in
spraak daarbij volledig ontbreken. 
Met de dag groeit de vrevel, maar 

terzelfdertijd ook de gelatenheid 
van de machteloze vervreemding 
en de vlucht in de konsumptie-
maatschappij van « brood en spe
len i>. Een ideale voedingsbodem 
van onvrije .nutteloze burgers, die 
weldra nog alleen het laatste in
dex-cijfer, het nummer van hun 
loonfiche, hun lijfrente-nummer en 
hun pensioen-nummer te onthouden 
hebben. 

Omdat het de Volksunie ernst is 
met de Vlaamse opstanding en de 
volledige ontvoogding van de 
Vlaamse mens ,kan zij de voort
schrijdende verzieking van onze 
demokratie niet uit de weg gaan. 
Een steeds eerlijker doorgevoerde 
sociale welvaarts-spreiding is ab
soluut noodzakelijk. Maar welzijn 
betekent meer. Welzijn is zichzelf 
kunnen herkennen als een waarde
volle persoon binnen de uitdeinen-
de kringen waarin men leeft... ge
zin, werkmilieu, dorp, streek, land. 
En zichzelf kunnen bevestigen en 
uitleven in de gezamenlijke opbouw 
hiervan. Door echt funktionerend 
demokratisch overleg en medezeg
genschap, waarnaar geluisterd 
wordt. 

Nadat ze de eigen partij in de 
voorbije jaren opbouwde tot een 
statutair vastgelegde open in-
spraak-struktuur met volledige de-
mokratische besluitvorming, zet de 
Volksunie nu op haar 14e Partijkon-
gres van 23 en 24 november te 
Oostende de kroon op het werk. 
Onder het motto « Een moderne 
partij in een demokratisch Vlaan
deren „ legt de VU in Oostende 
haar programma vast voor een le
vende demokratie in Vlaanderen. 
Demokratie op het politiek vlak : 
in de gemeenten, in de gewesten, 
in het landsbestuur. Demokratie 
op het sociale en ekonomische 
vlak en demokratie in Europa. 

Als het waar is dat de Volksunie 
bestaat om langs een sociaal en 
federaal georganiseerd Vlaande
ren de beste kansen te schenken 
aan iedere Vlaming in het worden
de Europa, dan wordt het met de 
dag ook duidelijker' dat zij wellicht 
de redplank wordt in dit land voor 
onze bijna gewurgde demokratie. 

guido deiang. 
voorzitter van de vu-partijra^d. 

massabetoging tegen iliramco 
Ivervolg van biz 1) 

VU-volksvert. Evrard Raskin is een 
felle tegenstander van een Ibramco-
vestiging in Ternaaien. Sinds janua
ri 1971 reeds ageert hij tegen dit 
Luiks-Waalse prestigeprojekt, door 
middel van allerlei parlementaire 
vragen en Interpellaties in de Ka
mer van Volksvertegenwoordigers 
te Brussel. In het verleden inter-
vieuwde de Nederlands-Limburgse 
pers hem daarover meermaals («De 
Nieuwe Limburger» en «Limburgs 
Dagblad»). Nu 't verzet plots sterk 
in hevigheid is toegenomen, wordt 
onze vriend als het ware belegerd 
door de Nederlandse nieuwsmedia : 
hl] Is het simbool geworden van de 

Limburgse solidariteit over de 
staatsgrens heen. In de voorbije 
dagen werd hij geïnterviewd door 
bovengenoemde Nederlands-Lim
burgse bladen én door het week
blad « Vflj Nederland », door de Ne
derlandse rado (VPRO, NSRV en 
KRO) en vorige zaterdag kwam hij 
ook op het Nederlandse TV-scherm, 
in « Brandpunt » (KRO). 

Vorige week woensdag werd hij, 
samen met PPR-kamerlid Walt-
mans, door het kollege van burge
meester en schepenen van Eijsden 
(Nederlandse gemeente die vlak te
genover Ternaaien ligt) uitgenodigd 
voor een bezoek ter plaatse. In dat
zelfde Eisden voerde hij vorige vrij-

de politieke toestand 
Dinsdag kwamen de verenigde VU-frakties van Kamer en Senaat bijeen 

om de politieke toestand te bespreken aan de vooravond van het nieuwe 
parlementaire Jaar. 

Na een uitvoerige gedachtenwisseling kwamen de fraktles tot het be
sluit dat de bemoeizucht van de Franstaligen in zuiver Vlaamse aangele
genheden de noodzaak aantoont van een grote mate van zelfbestuur voor 
Vlaanderen. De uitvoering van beslissingen van de Vlaamse wetgevende 
organen moet onttrokken worden aan de minister van de centrale rege
ring en toevertrouwd worden aan een eigen Vlaams gezag. Het Is zeer 
twijfelachtig of deze noodzakelijke objektieven kunnen bereikt worden met 
de huidige grondwet. In geen geval echter mag de toepassing van art. 107 
quater leiden tot een drieledige staat, waarin Brussel een echte deelstaat 
zou worden l.p.v. de gemeenschappelijke hoofdstad van Vlaanderen en 
Wallonië. 

Inzake de onderwijsproblemen stellen de VU-fraktles vast dat de minis
ter van Nationale Opvoeding eenzijdige, niet-overwogen en pedagogisch 
betwistbare besparingsmaatregelen doorvoert tijdens een lopend school
jaar. En dit terwijl elke werkelijke rationalisering uitblijft en de nieuwe 
schoolpaktkommissie terzake zelfs niet geraadpleegd wordt. De VU-parle-
mentsleden zullen dan ook de leerkrachten en de ouders tenvolle steunen 
In hun verzet tegen de gewraakte bezuinigingsmaatregelen. 

Ten slotte onderzochten de fraktles nog de zeer onsociale gevolgen van 
de inflatie voor gepensioneerden, gehandikapten e.d. Het is gewoon immo
reel dat de regering in die omstandigheden nog de tarieven van overheids
diensten durft verhogen, en dit op een ogenblik dat aangetoond wordt dat 
In sommige staatsdiensten miljarden worden verspild Ingevolge politieke 
korruptia. 

dag dan, samen met Waltmans, het 
PvdA-kamerlid Konings en het KVP-
kamerlid Heymans, het woord op 
een protestmeeting Ingericht door 
het gemeentebestuur. De zaak stak 
barstensvol mensen. Onder hen de 
burgemeesters van ale omlligende" 
gemeenten, een wethouder van 
IVIaastricht, een gemeenteraadslid 
van de VVD (Nederlandse llbera-
en) en dr Tans, gewezen nationaal 
voorzitter van de Partij van de Ar
beid. Volksvertegenwoordiger Ras
kin legde er in z'n toespraak sterk 
de nadruk op dat Ibramco zeker 
geen Belgische aangelegenheid is, 
maar vooral in « Belgisch • Lim
burg is er verzet tegen die vesti
ging In Ternaaien, vooral dan — zo
als in Nederlands-Llmburg — om
wille van het leefmilieu. Hij kreeg 
een overdonderend applaus van de 
aanwezigen. 

Zoals gemeld diende onze volks
vertegenwoordiger een aanvraag in 
om dringend over « Ibramco » te 
interpelleren in de Kamer van 
volksvertegenwoordigers. En van
daag spreekt hij, opnieuw samen 
met PPR-Waltmans, de menigte toe 
na de betoging te Maastricht. Een 
reden te meer voor onze Limburgse 
simpatisanten om ook naar Maas
tricht te trekken deze namiddag 
(Stationsplein, 14 u.). 

Stippen we nog aan dat het ge
meentebestuur van Maastricht een 
klemmende oproep gericht heeft tot 
alle Belgische parlementsleden om 
te helpen voorkomen dat de belan
gen van de regio Maastricht funda
menteel zouden worden geschaad. 
Vorige maandag tenslotte werd de 
Belgische ambassadeur in Den Haag 
bij de Nederlandse minister van 
Buitenlandse Zaken, Van der Stoel, 
ontboden om nader uitleg te ver
schaffen over de Belgische plan
nen in verband met Ibramco. Als 
Leburton en konsoorten hun plan
nen doordrijven, dan komt er onge-
tljfeld heibel tussen de Nederland
se en Belgische regering. 

De politieke n^aarshemel wijst op storm. Van de vette krantenkoppen 
zijn da BSP-schandaien In de RTT verhuisd naar diepgaande onderzoeken. 
De politieke konsekwenties dringen zicfi onvermijdelijk op : de man dia 
dit alles heeft laten gebeuren onder zijn verantwoordelijkheid, Anseele, 
moet buiten. 

Dat vindt elke propere demokraat, zelfs in de BSP, maar daar hebben d» 
bonzen het voor 't zeggen. 

Intussen hebben de 36 het niet aan hun hart laten komen. Ze hebben 
wat vakantie genomen en daarna zijn ze wat op reis geweest naar Zaïre, 
Iran. Koeweit, Tunesië, Kenia, enz. 

« Dit is geen regering meer maar een reisbureel ». 
Maar de komedie kan niet blijven duren De politieke problemen dringen 

zich op. Ais de regering gedacht had met een dure onderwijswet het on
derwijs te paaien, had zij het mis voor. De dure schooloorlog moet niet 
gevoerd worden op de kap van de kinderen en het personeel. De klasba-
volking opdrijven om elders overbodige scholen te bouwen die tot 1 mil
joen per kind gaan kosten lijkt ons inderdaad de waarden op hun kop zet
ten. Als de CVP en de BSP gedacht hebben dat ze opnieuw de negentien
de eeuwse-strijdbijl kunnen opgraven, moeten ze niet op het applaus van 
de kiezers rekenen. 

Wij wensen te leven in een vrij en leefbaar Vlaanderen, ook wat het 
geestelijk leefmilieu betreft. Daarom aanvaarden wij geen enkele financi
ële diskriminatie van ouders, kinderen of leerkrachten, 't zij religieuzen, 
hetzij leken. 

De sociale toestand is evenmin rooskleurig Meer en meer wordt van 
de regering geëist dat zij een einde stelt aan de snelle prijsstijgingen dia 
het leverv steeds duurder maken. De regering-Leburton weigert een moedi
ge anti-inflatiepolitiek te voeren. 

De Clercq, PVV- van de financles weet dat veel geld in omloop meteen 
zijn rijkskas onverhoopt spekt, zodat hij zijn tekorten kan verdoezelen. Tot 
hoelang ? Ah, tot de regering valt. Want lang kan het niet duren, daar is 
immers nog... 

storm 
in het najaar 
de gewestvorming: brussel 3e macht? 

Het is duidelijk dat de traditionele politiekers alles gedaan hebben om 
de Vlaams-Waalse problemen uit de weg te gaan, ook al Is de regering 
gemaakt om ze zogezegd op te lossen. Maar de werkelijkheid is sterker. 

Het regeerakkoord en de gewestvorming en Brussel was voor Vlaande
ren onaanvaardbaar. Steeds heeft de Volksunie gezegd dat de CVP haar 
programma verloochent door liever met de unitaristen van BSP en PVV te 
gaan praten dat met de Volksunie. Nu geven ze allemaal toe dat het re
geerakkoord onuitvoerbaar is. Ze geven zelfs al toe dat de nieuwe grond
wet niet deugt en weer moet herzien worden ! 

Ze geven de Volksunie alweer gelijk. 
Intussen putten BSP en PVV zich blijkbaar uit in vindingrijkheid om van 

Brussel, het derde gewest, de derde macht te maken, schêftlrechter tus
sen Vlaanderen en Wallonië, twee tegen één inzake taal en kuituur. 

Vlaanderen kan dit niet aanvaarden 
Wij vormen de meerderheid in het land, Brussel en Wallonië leven van 

ons zweet, wij kunnen niet dulden dat wij politiek schaakmat gezet worden 
door de machtshonger van de traditionele partijen en de arrogantie van 
Brussel. 

wij erkennen brussel niet als derde gewest 
« Brussel » is een stad en daarmee basta. Een stad met problemen om

dat er Walen en Vlamingen leven en die de pretentie heeft, hoofdstad te 
zijn voor beide. Daarom moeten de kultuurraden en gewestraden samen
vallen en bestaan uit rechtstreeks verkozenen die beslissen over hun eigen 
ministers. De kultuurraden z'n zwakke lichamen maar zij vormen de vooraf-
mlnlsters. De kultuurraden zijn zwakke lichamen maar vormen de vooraf 
beelding van een eigen politieke gestalte voor de Vlamingen en de Frans-
sprekenden. In de kultuurraad is er geen Brussels probleem. Wie- het 
land op weg zet naar federalisme met drie begaat een historische vergis
sing. De CVP, BSP en PVV houden het zich voor gezegd. 

Wie Vlaanderen uitlevert aan Brussel Is de naam Vlaming of Vlaams» 
partij niet waardig. 

Heeft het verleden hen nog niet genoeg geleerd ? Leren wij niet elke 
dag ? 

Na tien jaar taalwetten is de gelijkheid van Vlamingen en Walen nog 
steeds niet bereikt in ziekenhuizen en gemeentehulzen. Openlijk zeggen de 
Franstaligen dat ze die wetten zullen blijven saboteren. 

Weten de Vlamingen nog welke prijs ze voor die wetten betaald hebben, 
mede dank zij de CVP te Hertoginnendal ? 

De hele Nederlandse kultuurraad stemde een dekreet over de verneder
landsing van het bedrijfsleven op initiatief van VU-man Vandezande, opdat 
onze eigen Vlaamse mensen toekomstkansen zouden hebben in die bedrij
ven in Vlaanderen die nu door vreemden worden beheerst. Heel de Frans
talige pers schreeuwt nu moord en brand : Ie prison pour les francopho
nes, schrijft « Pourquoi-Pas ? », ce décret est une monstruosité. 

Alsof Vlaanderen een kolonie zou zijn. Wij zullen zien of de regering 
ook deze wet zal saboteren op verzoek van de Franstalige heerschappen 
van wie wij op tijd moeten leren van heel hard te schreeuwen vóór het 
te laat Is, In plaats van « met de dood In het hart •• te stemmen zoals de 
CVP placht te zeggen en daarna tranen te storten over de zoveelste Vlaam
se nederlaag. 

Vlaanderen : nog steeds eisende partij, steeds meer betalende partij. 
Wanneer zullen wij zelf over ons lot beschikken ? Zullen we dan altijd 

blijven dulden dat het Vlaamse belang ondergeschikt wordt gemaakt van 
het partijbelang van CVP, BSP en PVV samen ? 

In Wallonië kunnen ze zich dat moeilijker permitteren ; Wallonië kreeg 
één Waalse gewestelijke ontwikkelingsmaatschappij. Vlaanderen krijgt er 
vijf, één in elke provincie. 

Verdelen om te heersen noemen ze dat in Brussel. 

volksvertegenwoordiger 
nelly maes 



WIJ - 6-10-73 

Tijdens een perskonferentie ter gelegenheid van de opening van 
het akademisch jaar, verduidelijkte de Gente Vlaams-Nationale Stu-
dentenunie haar strijdpiannen voor de komende maanden. 

Ten opzichte van de nationale politiek komen — in samenwerking 
met andere organisaties — allerlei akties die BruxeHes-a-papa tot 
mikpunt zullen hebben. De studenten wijzen op het mislukken van 
de gewestvorming, op het evolueren naar een federalisme-met-
drie. Ze eisen de oprichting van de andere agglomeratieraden (om 
Brussel zijn uitzonderingspositie te ontnemen), willen tevens de 
invoering van de subnationaliteit, konstateren dat in de Brusselse 
agglomeratie van de beloofde pariteit geen sprake is. 

Ze nemen wel aan dat de FDF-burgemeesters verantwoordelijk zijn 
voor de situatie, zij moeten worden « afgezet », maar de hoofd
schuldigen zijn de opeenvolgende ministers van Binnenlandse Za
ken, die door laks optreden de Brusselse arrogantie vrij spel gaven. 
« Federalisme met twee I » is het uiteindelijk doel van elke aktie. 

gentse vnsu eist: 

"brussel geen 

derde macht" 

Nietiwe taalwetten moeten een uiteindelijk vervreemding van 
Brussel en Vlaanderen verhinderen ; het oude voorstel Philippart 
moet terug opgepikt, dat de zetel van de onderneming naar de 
uitbatingsplaats wil overbrengen. 

Het universitaire beleid vormt het tweede luik in de studenten-
aktieplannen. Het onderwijsbeleid moet in handen van de Kultuur-
raad komen. De studenten klagen de irrationele inplanting van uni
versitaire centra aan en hadden liever een herstrukturatie gezien 
van de bestaande universiteiten. VNSU wil allerlei hervormingen 
om de hogeschool aan de hedendaagse maatschappij aan te passen. 
Er moet een einde komen aan het levenslange mandaat van de pro
fessoren, lektoren met beperkte leeropdracht en -periode moeten ze 
vervangen wat de huidige verstarring in de toekomst kan voorko
men. 

Er staat de VNSU-studenten heel wat werkt te wachten ! 
huguette d.b. 

dosfelaktiviteiten 

t>OLlTIËkE 
SLAGVAARDIGHEID = 
POLITIEKE VORMING 
Een politieke vorming bereik je o.m. door te lezn I Daarom : abon
neer u op de Dosfeldokumenten en -nota's of koop een los nummer. 

nog verkrijgbare pubtikaties 
dosfeldokumenten 

4-5. Informatie en demokr.atie : 
De problematiek van de individuele vrijheid en het informatierecht 
ten overstaan van de massamedia en de vraagstukken rond de 
machtsvorming en de staatskontrole. Uitgebreid en relevant feiten
materiaal en een waaier van diverse standpunten betreffende de 
kernvraagstukken. 100 fr. 
7. Mens, arbeid, kapitaal : 
Het ondernemingsrecht en de arbeidsverhoudingen worden in het 
kader van een geëvolueerd begrip over eigendomsrecht bekeken 
m.b.t. de akute vragen die daaromtrent worden gesteld. Een inlei
ding tot een boeiende maar tevens ingewlkkeloe materie. 50 fr. 
8. Dossier Brussel : cijfers en prognose 
Aan de hand van betrouwbaar statistisch materiaal wordt een model 
opgesteld dat moet toelaten de demografische evolutie van Brussel 
en de positie der Nederlandstaligen nu en tot 1980 te voorspellen. 
Een belangrijk element in het dossier. 50 fr. 
9. Belgisch en Europees federalisme ; 
Een studie van de regio's m.b.t. de ekonomische indeling in makro-
regionen en dit gesitueerd in het kader van de Europese Indeling 
van de ekonomische gewesten. 50 fr. 
10. Bibliografie van de Vlaamse Beweging na 1945 : 
Een bijgewerkte bibliografie van boeken en tijdschriftenartikels i.v.m. 
de Vlaamse Beweging. 150 fr. 
Nr 1.2, 3, en 6 zijn volledig uitverkocht. 
In voorbereiding : 
12. De « Belgische ontwikkelingshulp ». 

dosfelnota's 
3. Overheidshulp aan het bedrijfsleven : 
Wat met de steun aan bedrijven in moeilijkheden ? Een cijferdossier 
over deze technische kwestie. 
4. Symmetrische wapenreduktie en kollektieve veiligheid : 
Een ontwerp voor een gesprek over Europese veiligheid. 
5. Schending van de mensen-rechten in Noord-lerland : 
Achtergronden en cijfers i.v.m, de Ulster-kwestie. 
6. Reklame in de TV : 
Achtergronden van een aktueel probleem met gegevens over de 
evolutie In West-Europese buurlanden. 20 fr. per nummer 
In voorbereiding ; 
7. Verkeersbeleid : chaos of rationele planning. 

HOE BESTELLEN ? 

Door storting van het verschuldigde bedrag op 224.43 van Krediet
bank, 1000 Brussel, voor rek. nr 430-0835551-71 van het Dosfeilnstl-
tuut te 1000 Brussel. 
Neem een abonnement : 
— Dosfeldokumenten : 12 nummers voor 500 fr. 

— Dosfelnota's : 6 nummers voor 100 fr. 

op initiatief van 'were di ' 

vlaams-nationale landdag 

te schepdaal 

Op 21 oktober a.s. te Schepdaal In Vlaams-Brabant gaat een « Vlaams-

nationalo landdag » door. De inrichters C«Were di», in samenwerking met 

een aantal Vlaamse verenigingen en aktiegroepen, o.m. het TAK) hebben 

daarvoor de zaal « Select » afgehuurd die ongeveer 700 personen kan hér-

bergen. Er werden een twintigtal autobussen Ingelegd om de deelnemers 

uit alle streken van Vlaanderen naar deze landdag te brengen. 

Met enkele van de initiatiefnemers hadden wij over de doelstellingen 

van deze landdag een gesprek : de hh. Roeland Raes en Francis Van den 

Eynde namens «Were di» en Piet De Pauw namens «TAK». 

Volgens hen vertoont de Vlaam
se beweging in het algemeen en 
de Vlaams-nationale beweging in 
het biezonder de jongste jaren een 
duidelijk gebrek aan geestdrift. De 
bezieling is eruit, men stelt een 
toenemende matheid en zelfs on
verschilligheid vast. De grote 
Vlaamse organisaties willen zoveel 
mogelijk mensen groeperen rond 
talrijke en vage thema's, maar tre
den niet strijdbaar op waar het 
schoentje voor de Vlamingen het 
meest wringt : te Brussel^ en op 
de taalgrens. Er is een duidelijk 
gebrek aan strategie en « men » 
heeft kennelijk sóhrik zich te 
« kompromitteren » met al wie zich 
radikaler opstelt Neem bijvoor
beeld de VVB-reakties op het inci
dent met de Belgische vlag te Vil
voorde, of de reaktie van sommi
gen op de nachtelijke betoging te 
Anderlecht in verband met de 
school aan de Dupuislaan. 

« Wij menen ook te moeten v/ast
stellen » aldus de h. Raes « dat de 
Volksunie, die toch een Vlaams-na
tionale partij is, bet element strijd
baarheid, radikalisme ja noem 
het maar « e x t r e m i s m e », 

geleidelijk verlaten heeft De partij 
heeft blijkbaar gekozen voor een 
strekking die ons inziens al te 
pragmatisch is. De Volksunie is er
in geslaagd al wie flamingant is 
achter haar vaandel te scharen. Zij 
voelt de noodzaak aan, om verder 
te kunnen groeien, een breder pu
bliek aan te spreken en snijdt 
steeds meer thema's aan. Zij ver
ruimt haar programma, maar met
een vervagen ook haar typisch 
Vlaams-nationale doelstellingen. 
Het zijn nochtans deze doelstel
lingen die de partij hebben ge
maakt tot wat ze nu is. Het kongres 
van Oostende zal helemaal in het 
teken van dat pragmatisme staan. 
Je vindt weliswaar heel wat goeie 
dingen in de voorbereidende tek
sten, maar er staan ook zaken in 
die wij niet nemen. Loyauteit te
genover Belcjië bijvoorbeeld ». 

De grote Vlaamse vereningen, 
aldus de woordvoerders van <• We
re di » en TAK, verzanden in vage 
denkbeelden. Dit brengt mee dat 
de aktie « op de fronten » niet door 
hen gevoerd wordt, maar door naar 
omvang en middelen beperkte groe
pen. Kjik maar wie er nog aktief 

Is te Brussel, op de taalgrens, In 
de Voer. Hetzelfde gebeuit op het 
gebied van de amnestie f ktie. 
Waarom steunen de « groten » de
ze akties niet voldoende ? Waar
om hebben zij de straat verlaten 
om zich te beperken tot studie- en 
kommissiewerk of tot louter parle
mentaire aktiviteit ? 

Wat bovendien voor « Were di » 
essentieel lijkt, aldus de h. Raes, 
is de heel Nederlandse opstelling 
Wij hebben de indruk dat dit as-
pekt in de VU geleidelijk vervaagt. 
Als er in Nederland al eens een 
gelijkgestemde groep ontstaéit, zo
als de Nederlandse Volks-Unis bij
voorbeeld, dan haasten sommigen 
zich om daarvan afstand te nemen. 

Uit al dat ongenoegen bij de ra-
dikalen ontstond dan de idee om 
verzamelen te blazen op een and-
lag. Het is de bedoeling de mensen 
die er zijn en de groepen die mee
doen aaneen te smeden tot één 
hecht Vlaams-nationaal front. 

Dit « front » wil het radikale 
element in de Vlaamse beweging 
versterken en een « heilzame druk
king » uitoefenen op alle Vlaamse 
partijen. Het is niet de bedoaling 
mensen en groepen samen te bren
gen met het oog op een of andere 
partijvorming. Het komt alleen op 
de formulering aan van gemeen
schappelijke radikale standpunten 
en dit met het oog op gemeen
schappelijke radikale akties. 

Op de landdag wordt het woord 
gevoerd door de hh. Koen Baert, 
Piet De Pauw, Roeland Raes 3n 
Karel Dillen. Zij zullen er een radi-
kaal nationalistisch standpunt ver 
tolken betreffende de diverse pro
blemen van de Vlaamse beweging 
en ook « ideologische » standpun
ten innemen. Wat dit laatste bete
kent, zal op de landdag zelf moe
ten blijken. 

de brusselse Vlamingen 
werken hard 

Onze bedenkingen, vorige week, 
over de bloeiende Vlaamse anima
tie te Brussel hebben.in sommige 
kringen wel wat reakties losgepeu
terd. 

Dat is wel niet zo verwonderlijk 
aangezien er momenteel een stevi
ge diskussie aan gang is over de 
wijze waarop het kulturele leven 
voor de Vlamingen in de hoofdstad 
moet georganiseerd worden, en 
over het toekennen van de priori
teiten. De h. André Monteyne, lid 
van het bestuurskollege van de 
Nederlandse Kultuurkommissie 
voor Brussel en voorzitter van de 
werkgroep « kulturele uitstraling » 
vreedse dat wij de rol die deze 
nieuwe instelling totnogtoe heeft 
gespeeld niet voldoende naar 
waarde schatten. Daarom gingen 
wij met hem praten. 

Onze kritiek op de Verenigde 
Kultuurkommissies, naar aanleiding 
van de aangekondigde oprichting 
van een prestigieus centrum voor 
tapijtkunst, werd onderschreven. 

Vandaag wordt trouwens nog 
touwtje getrokken over de wijze 
van subsidiëring van die kommis
sie. 

Maar inmiddels mogen de Vla
mingen niet bij de pakken blijven 

zitten en zich niet om het hoekje 
laten lelden. 

André Monteyne heeft een klare 
kijk op de zaken : « Het is onont
beerlijk en dringend noodzakelijk 
dat wij als Vlamingen te Brussel 
in bepaalde kulturele bastions, zo
als de Munt, en het Paleis voor 
Schone Kunsten, ook onze zeg 
krijgen ». 

Niemand zal dit als strijdend 
Vlaming tegenspreken. Toch Is er 
kritiek, onder meer vanuit de 
APSKW (Agglomeratieraad voor het 
Plaatselijk Sociaal Kultureel Op
bouwwerk) : er wordt gevreesd 
dat officiële en prestigieuse initia
tieven al te veel betoelaagd worden 
Hierbij dient zeker vermeld te wor
den dat de werking van het APSKW 
gesteund wordt met 22 miljoen fr.. 
en dat het Nederlandstalig onder
wijs te Brussel zowat de helft van 
de begroting van de Kultuurkom
missie opslorpt. 

André Monteyne meent dat des
ondanks belangrijke initiatieven op 
agglomeratievlak (zoals de sukses-
rijke animatie op het Munlplein) 
uitgebreider moeten gesteund wor
den. 

Dat is inderdaad een goede po
litiek. 

En ook de opening van een 
. Vlaamse bioskoop • te Brussel 
heeft zijn belang, ais er maar ver
hinderd wordt dat zo'n centrum zou 
uitgroeien tot een Vlaams getto. 

Want dat is wel de geest van de 
kritiek die er vanuit een bepaalde 
hoek waait. En die kritiek is niet 
ten onrechte. Het wantrouwen van 
de stille werkers tn de socio-kul-
turele raden, die vrezen dat zij on
voldoende betoelaagd en gesteund 
zouden worden, is zeer begrljplijk. 

Dat spreekt de Brusselse kultuur
kommissie niet tegen. En zo Is het 
rijtje van de kritieken rond : er is 
een wederzijds gezond wantrou
wen. 

De verantwoordelijken van de 
kulturele kommissie zullen op hun 
beurt wel begrijpen dat een kriti
sche afwachtende houding gerecht
vaardigd is. 

De toespraken die voorzitter H. 
Weckx geregeld houdt zijn bemoe
digend. En hoewel de kultuurkom
missie het beloofde geld vandaag 
wel nog niet in handen heeft, en 
moet worstelen om voorafbetalin
gen te kunnen doen, wordt er hard 
gewerkt. Er wordt met spanning 
gewacht op de eerste konkrete 
verwezenlijkingen. 

bart 

• 
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kesselberg 
gered 

De arrondissementsraad van 
de Volksunie in het arrondisse
ment Leuven, in vergadering 
van 28 september 1973, heeft 
unaniem volgende teltst goedge
keurd. 

De raad stelt vast dat einde
lijk de Kesselberg definitief zal 
beschermd worden Hij wenst de 
verschillende groenkomitees en 
de VU-mandatarissen geluk met 
hun herhaalde tussenkomsten. 

Anderzijds betreurt de raad 
dat de VU-mandatarissen meer 
dan tien maal hebben moeten 
tussenkomen bij de bevoegde 
diensten tijdens de voorbije va
kantieperiode, om de schending 
van het beschermende land
schap rond het geboortehuis 
van Ernest Claes te Zichem te
gen te gaan. 

De raad roept de minister 
van Nederlandse Kuituur en de 
staatssekretaris voor Ruimte
lijke Ordening zonder verwijl op 
om de gerechtsprocedure in te 
zetten. Hij roept alle kuituur-
verenigingen op hetzelfde ver
zoek te richten 

onbeschaamde 
regering 

In een persmededeling druk
ken de VU-afdelingen van het 
Waasland hun solidariteit uit 
met het onderwijzend personeel 
dat vorige week eensgezind een 
uur in staking ging uit protest 
tegen de lukrake « bezuinigings
maatregelen » in het onderwijs. 

Zi) achten het totaal onaan
vaardbaar dat de regering zin
nens is te bezuinigen ten koste 
van leerlingen en leerkrachten, 
zonder de minste inspraak van 
de betrokken personen en ten 
koste van de kwaliteit van het 
okiderwijs, onder meer door de 
verhoging van het aantal leer
lingen per klas. De VU-Waasland 
staat versteld over de onbe

schaamdheid van de regering 
die durft te besparen ten na
dele van de kleine man, terwijl 
de PTT, de ongekoördineerde 
scholenbouw (32 miljoen voor 
een school met 35 leerlingen) 
en andere schandalen bewijzen 
dat zij miljarden van de belas
tingbetaler vergooit. 

De Wase VU-afdelingen eisen 
ten slotte dat elke vernieuwing 
in het onderwijs het resultaat 
zou zijn van een weloverwogen 
planning, met inspraak van alle 
belanghel/benden en in funktie 
van een werkelijk demokratisch 
onderwijs. 

Vorige zaterdag werd te Pos
tel met enig folkloristisch ver
toon de voltooide (en inmiddels 
gedeeltelijk versleten] E3-auto-
weg plechtig ingehuldigd. Het 
was de (Waalse) minister van 
Openbare Werken die het triko-

nooit 
meer 
oorlog 

De Jongerenwerkgemeen-
schap in het IJzerbedevaartko-
mitee heeft de vredesgedachte 
in de Vlaamse Beweging en het 
anti-iTfilitarisme in een bijzon
der lezenswaardige tekst sa
mengevat. 

Op een ogenblik dat de offi-
cièle Belgische beleidsmensen 
bang naar de buitenlandse mili
taristische feiten opkijken uit 
schrik de kapitalistische han
delsbelangen enigzins te scha
den, is dit initiatief een echt 
richtsnoer t.a.v. de wapenhan
del, het terrorisme als politiek 
drukkingsmiddel, de dienstwei
gering en burgerlijke dienst, de 
legerhervorming van VDB, de 
ontwapeningsbespreking, de Na-

h e r d e n k e n 

De bedoeling Is op 11 novem
ber -ieder jaar- het standpunt 
van de Vlaamse Beweging weer 
te geven als wederwoord op 
het blijvende geweld in de 
wereldgemeenschap. Anderzijds 
onze ti jd, ze verruimen binnen 

wordt het een voortzetten van 
de lijn getrokken door Berten 
Fermont, Lode Bonten, Lode van 
Dijck, de gebroeders Spiessens, 
Joris de Leeuw en zovele ande
ren, die in de gedachten van de 
Frontbeweging, legerdienst wei
gerden te doen . lang voor de 
2e WO. 
simbolen moeten bakens 
voor de toekomst zijn... 

Daarpm kunnen de, .patrioti-
sche 11 novpmber-vieringen ons 
niet bekoren "Men" (oopt zich 
die dag te roemen dat men 
"ooit" de vrijheid heeft herwor-
ven en blijft stilstaan in het ver
leden. Simbolengebruik moet 
toekomstgericht zijn, zoniet 
vreet je die simbolen op. Ze 
worden ontkracht omdat ze 
enkel herdacht worden. We 
moeten ze doortrekken naar 

NOOIT MEER OORLOG 

11 N O V E M B E R 
V R E D E S D A Q 

J O N G E R E N 
D I K S M UI D B 

lore lint doorknipte, na een kor
te toespraak in het << Neder
lands ». De Brabaconne werd 
door de fanfare gespeeld (waar
bij de karnavalsgroet werd ge
bracht), ook het Nederlands 
volkslied en, na enig aarzelen, 
ten slotte de Vlaamse Leeuw. 
Dan spoedde het uitgebreide ge
zelschap van burgemeesters en 
provincieraadsleden zich in de 
bussen die hen naar het Gentse 
kasino brachten aan een welge
vulde dis. 

Het was een inhuldiging zon
der allure, waar het nochtans 
om de realisaHc gaai van 'n lang 
geKoesterde Via.s.iïse droom. 
Jammer dat de gelegenheid niet 
te baat werd genomen om er 
een echt feestelijke gebeurte
nis van te maken met als motto 
de verbroedering tussen Ne
derland, Vlaanderen en Frans-
Vlaanderen. Maar zoveel ver
beelding konden de vroede va
deren blijkbaar niet opbrengen. 
VU-provincieraadslid Van Oote-
ghem die in die richting een 
suggestie deed mocht horen dat 
dit te veel zou kosten. Als je 
de beroeps-schransers over zui
nigheid hoort spreken... 

vaste banden 
Bij de opening van het akade-

misch jaar aan de Kl?L te Leu
ven hoorden ^ve dit jaar een li
turgische wanklank. Tijdens de 
Mis van de H. G-iest werd door 
de Rektor zeer uitgebreid Theo 
Lefèvre herdacht... Normaal had 
men zoiets verwacht tijdens de 
Akademische Zitting. 

De banden van Leuven-Neder
lands met de CVP kunnen we 
bij dit feit wel even aan de kaak 
stellen. Deze voor méér dan 90 
% door de Staat betoelaagde 
instelling bergt in haar beheer-
raad enkel CVP-figuren. Is dit 
wel de progressieve otruktuur 
van de « open universiteit » 
waarmee zoveel universiteitstui 
(verbaal) schermen ? 

onze verantwoordelijkheid. 

diksmuide 
Daarom kunnen we ieder jaar 

naar Diksmuide gaan ; wij lich
ten er het testament (véél te 
traag weliswaar!} van hen die 
er 't zaad van onze vredesoogst 
zijn. 

Daarom vergrijzen in iedere 
gemeente de "officiële» monu
menten en plechtigheden. Zij 
houden teerfeesten over-het-
geen-wat-gepresteerd-is. En for
muleren hogere' eisen over 
oorlogspensioeaen en ander 
bibbergeld. 

dat kan ons niet 
bekoren... 

Ook niet de 11 juli-vieringen... 
In "Knack"-19 september 1973 
konden we daarover lezen : "De 
Vlaamse aktie in het hele DF 
komt teveel op welgedaan 
feestvieren neer; uit de 403 
ingezonden jaarverslagen kon 
worden afgeleid dat 226 van de 
267 Vlaamse initiatieven in de 
afdelingen op een viering of 
een deelname aan iets van de 
VVB neerkwamen" (Frans Ver-
leyen) 

daarom... 
Wie wil meewerken aan de 

Jongerenwerkgemeenschap in 
het IJzerbedevaartkomitee en/ 
of aan het 11 novemberprojekt 
kan dadelijk terecht bij : IJzer
bedevaartkomitee, Jongerenwer
king, IJzerdijk 2, 8160 Diksmuide 

Je kan er ook gratis de énig-
mooie driekleurenplakbrief 
"Nooit meer Oorlog" bekomen. 

wil ly kuijpers 
kamerlid 

volksunie eist 
medezeggensciiop 
in gom's 

Namens de Volksunie stuurde kamerlid Vic Anciaux, mede met 
vijf andere VU-pai lemeijtsleden volgend schrijven aan de heer 
Chabert, ministei van Vlaamse Aangelegenheden. Wij citeren : 

Mijnheer de Minister, 

Uit de kranten vernemen we dat U, waarschijnlijk als minister 
van Vlaamse Aangelegenheden, zich bezig houdt met de voorberei
ding van de Installatie van de Vlaamse GOM's. 

Afgezien van onze principiële bezwaren tegen de versnippering 
in vijf gewestelijke ontwikkelingsmaatschappijen, protesteert de 
Volksunie met nadruk tegen de ondemokratische samenstelling van 
de werkelijke beleidsorganen van deze GOM's. Wij stellen nu reeds 
vast dat het te verwachten is dat de Volksunie in de reële uitvoe-
rings- en beslissingsinstanties niet vertegenwoordigd zal zijn. 

Namens de Volksunie-parlemensleden van Brabant zijn wij van 
oordeel dat in de GOM-Vlaams-Brabant de Volksunie de plaats moet 
krijgen die haar rechtmatig toekomt, gezien haar politieke sterkte 
in dit sub-gewest. 

In het arrondissement Halle-Vilvoorde is bij de jongste verkiezin
gen duidelijk gebleken dat de Volksunie de tweede sterkste partij 
is, met het gevolg trouwens dat ze aanwezig is in de uitvoerende 
kolleges van de 5 randfederaties en in 3 ervan opgenomen is in de 
bestuursmeerderheid. 

Een met-vertegenwoordiging van de Volksunie tot in de hoogste 
top van deze gewestelijke ontwikkelingsmaatschappij zou een be
wijs zijn Van het machtsmisbruik van de traditionele partijen en 
van het negeren van de demokratische wil van het volk. 

Wat de Brusselse GOM betreft, zijn wij van oordeel dat ook hier 
de demokratie een billijke vertegenwoordiging van de Volksunie 
vereist, maar bovendien menen wij dat hier een algemeen Vlaamse 
aangelegenheid op het spel staat. 

Daarom dringen wij bij u aan dat u de flegering zou verplichten 
in de beslissingsinstanties van deze GOM de pariteit tussen Neder-
landstaligen en Franstaligen op te leggen. 

Het beginsel van de pariteit in de bestuursorganen van de Hoofd-
stad-Brussel — agglomeratiekollege en lokale topadministraties — 
werd aangenomen als kompensatie voor de pariteit in de regering 
en de centrale besturen. 

Het is niet meer dan logisch dat dit beginsel van de pariteit in 
het agglomeratiekollege en in hee\ w a t j c i k ^ topadnuintstfatles In 
werkelijkheid met wordt toegepast. 

Wij verwachten van u, als eerste minister van Vlaamse Aangele
genheden, een krachtdadig optreden en hpyd^^n on$ het recht >ajpr 
u over deze kwestie eventueel ter verantwoording te roepen in Ket 
Parlement. 

hoogachtend, 

vic anciaux, 
mede namens : I. claes, e. de f acq, w. kuijpers, 

r. vande zande, m. vanhaegendoren. 

vu-protesi tegen 
wnise aanmatiging 

VU-kamsrIid Hugo Schiltz richtte volgende parlementaire vraag 
aan eerste-minister Leburton naar aanleiding van een toespraak te 
Luik door de minister van Waalse Aangelegenheden over het de
kreet Vandezande (vernederlandsing van het bedrijfsleven in Vlaan
deren, waartegen de frankofonen nu al weken lang een hatelijke 
hetze voeren] : 

Geachte heer griffier, 

Mag ik u vragen het nodige te doen voor onderstaande parlemen
taire vraag, gericht aan de heer eerste-minister. 

« Luidens persberichten zou de heer minister van Waalse Aange
legenheden tijdens een toespraak te Luik verklaard hebben dat het 
dekreet van de Nederlandstalige Kultuurraad op de vernederland
sing van het bedrijfsleven onredelijk en onaanvaardbaar was. 

Meent de heer eerste-minister dat het aanvaardbaar is dat een 
lid van de Belgische regering publiek een regelmatig genomen de
kreet van een grondwettelijke instelling zoals de Nederlandse Kul
tuurraad, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad onredelijk en on
aanvaardbaar noemt. 

Meent de heer eerste-minister niet dat hij als hoofd van de rege
ring de betrokken minister er op moet wijzen dat hij, zoals ledere 
burger, eerbied verschuldigd is voor de konform aan de grondwet 
uitgevaardigde wetten en besluiten en dat het hem als minister in 
funktie zeker niet toekomt een regelmatig genomen dekreet van 
een kultuurraad onredelijk en onaanvaardbaar te noemen •. 

Ik dank u voor de aandacht die u aan deze vraag zou willen be
steden en groet u, 

hoogachtend, 

h. schiltz. 
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van onze ' 'waalse vr ienden 
, ve r los ons heer ! 

De gedragingen van de Walen (eerst, en later van de frankofonen in het algemeen) zijn 
èteeds bepaald geworden door enkele konstanten, onder de voornaamste waarvan kunnen 
wermeld worden : de vrijwaring van de absolute Franse eentaligheid van het eigen grond
gebied, en de eis dat alle Walen (en frankofonen) zich in het Nederlandstalig gebied onbe-
|)erkt In hun Fransééntaligheid moeten kunnen uitleven (met als postulaat dat van de Vla-
wingen verwacht wordt dat die zich in het Fi-ans tot hen richten). 

De Walen en frankofonen vinden het absoluut normaal dat in talrijke bedrijven in 
Vlaanderen gebruik gemaakt wordt van het Frans voor alle mondelinge en schriftelijke be
trekkingen binnen de onderneming en naar buiten, wat neerkomt op een voortdurende en 
onduldbare krenking van de Nederlandstalige personeelsleden — een toestand die in een 
Waals bedrijf geen half uur zou geduld worden. Of dacht men soms dat in Wallonië een 
Vlaams ondernemingshoofd het zou aandurven zijn briefwisseling en boekhouding in het 
Nederlands te voeren en zijn personeel te verplichten hem in het Nederlands te woord te 
staan ? Zij zijn daar al voor veel minder in staking gegaan ! 

! Het zogenaamde • septemberdekreet » is 
'dan ook in bepaalde frankofone kringen 
bijzonder hard aangekomen, en die heren en 
dames kennende, moet het ons dan ook 
geenszins verwonderen dat heel frankofonië 
op zijn achterste poten is gaan staan om het 
dekreet te bekampen, waarbij het wel opval
lend is dat zij geen andere argumenten heb
ben dan leugens en scheldwoorden. 

Zo wordt-nooit gesproken over het hoofd
doel van het dekreet, nl. de vernederland
sing van het bedrijfsleven in Vlaanderen, 
door het uitschakelen — eindelijk ! — van 
de bestaande frankofone hegemonie. 

In plaats van hun lezers daaromtrent on
partijdig in te lichten brengen de Franstalige 
bladen doelbewust de openbare mening op 
een dwaalspoor met het sentimentele argu
ment, dat de gastarbeiders de onschuldige 
slachtoffers zouden zijn. 

Onze Walen zijn blijkbaar reeds vergeten 
dat in het verslag van de i-ransman Sauvy 
werd aanbevolen de Vlaamse arbeiders uit 
Wallonië te weren, maar wel een beroep te 
doen op immigranten uit Latijnse landen om
dat die gemakkelijker in het Waalse volk 
kunnen geïntegreerd worden. Met andere 
woorden : de kleine buitenlandse gastarbei
ders moeten dienen als bliksemafleider voor 
de kapitaalkrachtige frankofone werkgevers 
en hun stafpersoneel. De bezorgdheid van de 
frankofonen voor de even Frans- als Neder-
landsonkundige zuiderlingen is werkelijk ont-

] roerend, maar komt wel een beetje laat om 
echt gemeend te zijn : tientallen jaren heb
ben zij de Vlaamse pendel- en gastarbeiders 

1 enkel l̂̂ .)lQ<)fî la>/en en ftiet als tnensen be-
; schouwd, terwijl zij zelf in het Vlaamse be

drijfsleven de leidende funkties bleven mo-
fiopoliseren. 

De bij het dekreet voorziene kontrole-
maatregelen worden in sommige Franstalige 
kranten bestempeld als « gestapopraktijken » 
en als een aansporing tot verklikking ! Maar 
in die bladen is nooit enig verzet gerezen 
tegen de georganiseerde verklikking, toen het 
de Vlaamse studenten in de kolleges in Vlaan
deren verboden was op de speelplaats onder 
elkaar Vlaams te spreken. Die verplichting 
tot Frans spreken kwam inderdaad in hun 
kraam te pas, omdat de tweetaligheid van 
de Vlamingen de frankofone hegemonie in 
Vlaanderen moest helpen bestendigen. Waar 
Is de tijd dat de veldwachter, de postbode en 
de bareelwachter in onze Vlaamse dorpen 
Frans moesten kunnen om de bevelen van de 
fransééntalige adellijke burgemeester, post-

, ontvanger en stationschef te kunnen uitvoe
ren. 

Och kom, de frankofone verontwaardiging 
zou heel wat geloofwaardiger klinken, indien 
de Walen de hand in eigen boezem wilden 
steken en hun eigen dwalingen wilden be
kennen. Wat hun dwars zit is dat eindelijk 
een einde zal komen aan hun overheersende 

, positie in het Vlaamse bedrijfsleven. In de 
eerste mars op Brussel werd een bordje mee
gedragen met de tekst •• Geen Franse bazen 
in Vlaanderen », welke tekst de volgende 
dag in een Franstalig blad vertaald was als 
volgt : « Pas de bases frangaises en Flan-
dre I ». Die lachwekkende stommiteit was 
echter niet zo heel gek : is elke Franstalige 
« baas » in Vlaanderen niet een <• basis » of 
een haard van verfransing die zijn hele omge
ving bedreigt ? Om zich daarvan te overtui
gen volstaat het na te gaan hoe elke dag 
ontelbare Franstaterende heren en dametjes 
de ochtendtreinen bevolken die hen van 
Brussel naar Mechelen, Antwerpen, Gent, 
Leuven, enz voeren, waar zij de plaatsen be
zetten van de blijkbaar om hun zogezegde 
« connaissance approximative du francais » 
geringschatte plaatselijke werkkrachten. 

Het spreekt vanzelf dat een onderscheid 
zal gemaakt worden tussen de buitenlandse 
gastarbeiders, tegenover wie ongetwijfeld 
een veel tegemoetkomender houding zal aan
genomen worden dan de Walen ooit tegen
over de Vlamingen aan de dag hebben ge
legd — want de Vlamingen zijn niet die 
rassisten voor wie ze in de Franstalige kran
ten versleten worden — en de onwillige fran
kofonen die steeds een ondulbare tegenkan
ting tegen alle taalwetten hebben geoefend. 
Die buitenlandse gastarbeiders blijken trou
wens in talrijke gevallen veel verstandiger 
te zijn dan onze Waalse broeders ; zo treft 
men in Limburg bv. talloze vreemdelingen 
aan die na korte tijd een aardig mondje Ne-

een bepaald ogenblik sprake van was dat de 
Vlaamse toondichter Emiel Wambach zou 
kunnen benoemd worden tot bestuurder van 
het Luikse muziekkonservatorium werd er van 
wallingantische zijde gedreigd : Als Wambach 
zich ooit te Luik durft vertonen gooien wij 
hem in de Maas I 

Was het niet de Waal Delatin die voor en
kele jaren te Brussel in de bekende Madelei-
ne-zaal verklaarde dat I W a a l 10 Vlamingen 
waard was ? Sterker was nog de verklaring 
van minister Jaspar in het parlement « Le 
pont de Chaudfontaine vaut tous les ponts 
de Flandre » (de brug van Chaudfontaine Is 
zoveel waard als alle bruggen in Vlaanderen). 
En wat het verwijt van rassisme betreft vol
staat het te verwijzen naar het optreden van 
de Walen in de werkelijke « bezette » Oost
kantons. 

De schoonmoederlijke bedilzucht van de 
Walen heeft steeds de betrekkingen tussen 
Vlaanderen en Wallonië beheerst ; nooit heb
ben de Vlamingen als staatsburgers enige 
verbetering kunnen bewerkstelligen, of zij 
hebben er lang en hard moeten voor vech
ten, en al de taalwetten zijn steeds met de 
grootste « soepelheid » en vertraging — of 
zelfs in het geheel niet toegepast. Het kan 
dan ook uitdagend worden genoemd dat de 
Waalse minister Glinne dadelijk na het los
barsten van de frankofone hetze en zoge
zegd in toepassing van het dekreet besloot 
geen inreisvisum meer te verstrekken aan 
buitenlands gastarbeiders, terwijl voor ande

re wetten jarenlang op de afkondiging van 
uitvoeringsbesluiten moet worden gewacht 
(waar blijven het taaistatuut van de Sabena 
en de taalrollen in sommige mniisteries ?), 

De Walen menen dat hun alles toegelaten 
is. De Waalse minister Defraigne wil op 
eigen houtje, zonder voorkennis van de 
Vlaamse ministers, een ekonomische overeen
komst sluiten tussen Koeweit en Wallonië, 
maar wanneer de Vlaamse Kultuurraad ein
delijk orde op zaken wil stellen in eigen 
bevoegdheidsgebied, dan staan de Walen 
dadelijk klaar met hun veto ! 

Wij willen deze bijdrage niet afsluiten zon
der er op gewezen te hebben hoe de be
krompenheid van het Waalse denkvermogen 
alle gezonde logika onmogelijk maakt. De 
voorzitter van de Waalse Kultuurraad Har-
megnies had gemeend als zet tegen het de
kreet van de Vlaamse Kultuurraad een « te-
gendekreet » uit te vaardigen waarbij « in 
Wallonië het gebruik van de twee landstalen 
wordt toegestaan •. En onmiddellijk heeft 
het dagelijks bestuur van het Rassemblement 
Wallon « de absurditeit aangeklaagd van het 
tegendekreet als zijn in strijd met de Grond
wet, die Wallonië als eentalig Frans gebied 
erkent ». En nu zal het kleinste kind dade
lijk zeggen : pour les Flamands la même cho
se ! Dat is toch de logika zelf ! 

Waarover maken « onze Waalse vrienden » 
zich dan zo druk ? 

m.v.d. b. 

voortvarende Glinne 

derlands kunnen spreken, terwijl onze Walen 
in de meeste gevallen na tientallen jaren 
nog altijd met de mond vol tanden staan als 
zij in het Nederlands worden aangesproken. 

De frankofone hetze die is losgebroken in 
verband met het dekreet van de Vlaamse 
Kultuurraad, bewijst nogmaals hoe los de 
gevöélsbetrekkingen tussen de beide volks
gemeenschappen in België wel zijn. Een soort 
van vage verbondenheid heeft enkel bestaan 
zolang de Walen alles voor het zeggen had
den, en de Vlamingen gewillig naar hun pij
pen dansten. Jarenlang verblijf in Wallonië 
en omgang met Walen hebben ons geleerd 
dat de Walen enkel oog hebben voor alles 
wat hun eigen persoontje aangaat, en dat zij 
nooit enige belangstelling hebben getoond 
voor wat er in Vlaanderen omgaat, zolang 
hun vermeende rechten (lees voorrechten) 
niet in het gedrang komen. 

De honderdduizenden Vlamingen die zich 
om den brode in Wallonië zijn gaan vestigen 
moesten genadeloos en zo spoedig moge
lijk verfranst worden. Het was een waar 
schrikbewind . ik ken mensen die niet durf
den zeggen dat zij uit Vlaanderen kwamen, 
en de Vlaamse kinderen werden op de speel
plaats van de Waalse scholen onthaald op 
het wijsje : « Les Flamins ne sont ni des 
djins, ils ont des poux comme des lapins » 
(De Vlamingen zijn geen mensen, zij hebben 
luizen zo groot als konijnen). 

En toen er vóór de eerste wereldoorlog op 

het ylaams ekonomisch verbond 
en de fransdolle stemmingmakerij 

In een radiotoespraak vorige dinsdagavond heeft de h. De Feyler, afgevaardigde 
beheerder van het Vlaams Ekonomisch Verbond, zich namens die vereniging ondub 
belzinnig uitgesproken ten gunste van het dekreet-Vandezande. De hetze van de 
Franstaligen tegen dit dekreet noemde hij kortweg « stemmingmakerij », en hur 
« argumenten » wees hij als totaal ongegrond van de hand. 

In zijn toespraak weerlegde de h. De Feyter enkele van hun zogenaamde « juri
dische argumenten » als volgt : . , , , , . • • 
# Er werd gesteld dat het dekreet ongrondwettelijk is, omdat de Kultuurraad zijn 
bevoegdheid te buiten zou gegaan zijn. Artikel 59 bis van de Grondwet verleent 
nochtans uitdrukkelijk bevoegdheid aan de kultuurraden om, bij uitsluitmg van de 
wetgever, het gebruik van de talen te regelen voor bestuurszaken, voor het onder
wijs en voor — ik citeer — « de sociale betrekkingen tussen de werkgevers en hun 
personeel alsmede de door de wet en de verordeningen voorgeschreven akten en 
bescheiden van de ondernemingen ». Artikel 59 bis van de Grondwet bepaalt ook 
nogeens uitdrukkelijk dat de dekreten over deze materie kracht van wet hebben. 
# Er werd gesteld dat het dekreet de onschendbaarheid van de woning niet vrij
waart. Artikel 7 van het dekreet voorziet een — overigens normale — kontrole in 
inrichtingen, lokalen en andere werkplaatsen, waar personen zijn tewerkgesteld die 
onder de bepalingen van het dekreet vallen. Uitdrukkelijk wordt er echter bijgevoegd 
dat bewoonde lokalen slechts mits gerechtlijke oestemming mogen worden betreden. 
# Er werd gesteld dat het dekreet als gevolg kan hebven dat men gastarbeiders 
een straf zou moeten opleggen omdat zij geen of onvoldoende Nederlands spreken. 
Het dekreet voorziet, op één uitzondering na, alleen straffen voor de werkgever ; het 
stelt uitdrukkelijk in artikel 10 dat nietigverklaring van stukken of handelingen geen 
nadeel kan berokkenen aan de werknemer en de rechten van derden onverminderd 
laat. De enige strafmogelijkheid van de werknemer staat in artikel 12 en betreft 
enkel het verhinderen van het toezicht, dat door het dekreet wordt voorzien. 

« Misschien is het wel waar » aldus de h. De Feyter » dat het dekreet op enkele 
punten het kenmerk van een ietwat haastig werk vertoont, maar dat doet niets af 
aan de fundamentele waarde van het geheel dat volledig aansluit bij de betrachting 
die ook steeds deze van het Vlaams Ekonomisch verbond is geweest : een werkelij 
ke vernederlandsing van het bedrijfsleven in Vlaanderen ». 

« Wanneer men deze wetten in hun juiste kontekst ziet en de betekenis ervan 
niet opzettelijk verdraait, dan kan men er normaal geen gegronde bezwaren tegen 
inbrengen. De juiste kontekst van het nieuwe dekreet ligt in de sociale betrekkingen 
in het raam van de onderneming. Die betrekkingen moeten kunnen plaats hebben in 
de taal van de streek. Wanneer dit niet automatisch gebeurt, omdat sommigen een 
totaal niet gerechtvaardigde onwil aan de dag leggen, dan blijft er maar één moge-
liiKieid over, nl. de wettelijke verplichting ». 

Te Jette (Brusselse agglomeratie) bestaat een bloeiende Vlaamse bond van yopo,.oi^..,.o.u^,„ .«„M. »«.. ^.,^o vriend Jan De Berlangeer de 
ere-voorzitter is. Na een uitstap per autobus ging de groep vorige maandag even verpozen in de Brusselse « Uilenspiegel » 
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een 

moderne partij 

in een 
VUkongres 
24 en 25 
november 73 
Oostende 

demokrotisch 

Vlaanderen 

Op zaterdag 24 en zondag 25 november zal de Volksunie haar tweedaags kongres 

houden te Oostende. In de honderden VU-afdelingen worden momenteel de ontwerp

resoluties besroken, en eventuele amendementen worden op punt gesteld. Straks 

zullen die op arrondissementeel vlak worden bijeengebracht en geordend, alvorens 

zlJ op het kongres zelf door de woorvoerders worden verdedigd. Op die manier 

komt men tot een demokratische besluitvorming in de partij. 

Vanzelfsprekend zullen de voorbereidende kongresteksten In de komende weken 

ruim aan bod komen in ons land : naast onze kaderleden en alle leden van de partij 

hebben ook onze lezers recht op de ruimste Informatie over het leven in de partij. 

Ook zij kunnen dan haar geleidelijke en sistematische uitbouw volgen tot een vol

waardige Vlaamse beleidspartij. 

De kongresmaterie omvat twee grote delen. In een eerste gedeelte van het kon-

jres zullen de basiswaarden waarop onze politieke aktie stoelt bondig opnieuw ge-

Formuleerd worden. Daaruit worden dan de opvattingen van de partij afgeleid op de 

verschillende belangrijke terreinen van ons maatschappelijk leven : in verband met 

de staatshervorming, het onderwijs, het ekonomisch en sociaal leven, de geestelijke 

en materiële leefbaarheid (individuele vrijheid en leefmilieu), de internationale be-

trekkngen. 

Het tweede kongresgedeeite draagt als motto : n demokratie op alle vlakken >. 

Dit nieuwe gedeelte van ons programma zal handelen over de organisatie van de 

demokratische deelname van het volk aan het beleid op de verschillende bestuurs-

vlakken : in de gemeente, in het gewest op nationaal vlak (op parlementair en eko

nomisch gebied). Aangezien het hier om een zeer uitgebreide materie gaat zal men 

zich in dit kongres bepalen tot de voornaamste krachtlijnen. 

Als inzet van onze artikelenreeks ter voorbereiding van dit kongres zijn wij 

even gaan praten met volksvertegenwoordiger Hugo Schiltz, de voorzitter van de 

kongreskommissie die de teksten voorbereidde. 

IMr. Schiltz, het a.s. kongres van de 
Volksunie draagt als motto « een mo
derne partij in een demokratisch Vlaan
deren ». Wat is de bedoeling van dit 
kongres en waarom werd dit tema ge
kozen ? 

Een drievoudige bedoeling zat hier
bij voor. Ten eerste wilden wij onze 
politieke gedachteninhoud nog eens 
duidelijk formuleren, om eens en voor
goed gedaan te maken met de mythe 
van de « taaipartij » waarover onze te
genstrevers het steeds weer hebben. 
De Volksunie wil aantonen dat zij een 
geldig alternatief is, een beleidspartij 
met verantwoorde oplossingen voor de 
vele problemen die zich In onze maat
schappij stellen. 

Uitgangspunt was een reeks « hea
rings » waarop wij hebben geluisterd 
naar wat een aantal Vlaamse politiek-
get'nteresseerden, waaronder ook niet-
partijgenoten, vooropstelden. Uit deze 
gesprekken wilden wij vernemen hoe 
de buitenwacht de Volksunie in haar 
huidige gedaante ziet. Daaruit bleek 
o.m. dat onze wil om een volwaardige 
alternatiefpartij te zijn, en niet enkel 
een Vlaamse drukkingsgroep, onvol
doende overkwam bij het brede pu
bliek. Vandaar ook de herhaalde pogin
gen van de traditionele partijen om het 
etiket « taaipartij » blijvend op onze 
neus te kleven. 

Ten tweede willen wij in dit kongres 
nogmaals onze grote zorg uitspreken 

over de uitholling van de demokratie 
in ons land. Wij zijn bekommerd van
uit Vlaams en demokratisch oogpunt. 
Wij Vlamingen moeten het hebben van 
een eerlijk gespeeld demokratisch 
spel. Vandaar ons onderzoek, op lo
kaal en parlementair vlak, naar fouten 
en naar de oorzaken van die uitholling. 
Wij zetten daartegenover onze opvat
tingen. Bovendien moeten wij nu reeds 
denken aan de wijze waarop de demo
kratie in de toekomstige Vlaamse staat 
en in de federale bondsstaat moet wer
ken. 

Ten derde wilden wij tevens, op het 
vlak van de gemeenschappen en met 
het oog op de politieke aktualiteit, nog 
eens zeer duidelijk onze eigen positie 
beklemtonen. Een klare lijn trekken 
In de wetgevende poespas van het 
ogenblik. l\/1et dit kongres willen wij 
een nieuwe synthese brengen van ons 
politiek en maatschappelijk denken. 
Door de ingespannen strijd jaren aan 
een stuk is de diepere ideologische 
basis van het Vlaams-nationalisme 
soms wat in de verdrukking geraakt 
bij een aantal mensen. Wij willen nog 
eens duidelijk de fundamenteel huma
nistische instelling van het Vlaams-
nationalisme belichten. 

Wat verstaat u daaronder ? 
«In het mensbeeld waaraan de Volks

unie zich als partij inspireert is de 
wisselwerking, de zinvolle wederkerig
heid tussen enkeling en gemeenschap 
essentieel. Zoals de gemeenschap 
geen « gemeenschap » kan zijn zonder 
de aanwezigheid en de bijdrage van 
vrije individuele mensen, zo kan de 
vrije individuele mens slechts zijn wat 
hij is door zijn lidmaatschap van de 
gemeenschap, leder mens heeft tot 
taak en heeft ook recht op persoon
lijke zelfbeschikking en zelfontplooi
ing. Dit moet gebeuren in de gemeen
schap, die aan elke persoon de no
dige mogelijkheden en middelen moet 
geven om zich te ontplooien en zich 
los te maken van elke vervreemding ». 

In de inleidende tekst over de be
ginselen komen, naast « humanisme » 
en K federalisme » ook de steekwoor
den « volksnationalisme », « pragma
tisme » en « pluralisme » voor. Kunt 
U deze drie -ismen even bondig toe
lichten ? 

« Het volksnationalisme van de VU 
is uiteraard eng verbonden met haar 
hunmanistische kijk op de zaak Als zij 
de volksgemeenschap verdedigt dan is 
dit uit bekommernis tevens voor de in
dividuele mens. De volksgemeenschap 
is een regelende struktuur die de 

inii»! •"bBrri ru
mens behoedt voor vervreemding Ze 
is zijn menselijk thuFs. Elk van ons 
heeft de plicht die menselijke thuis
haven te verdedigen, zich daarvoor in 
te zetten alles te doen voor de ont
plooiing en de bloei ervan. Zelfs een 
wereldburger heeft een thuis nodig, 
moet ergens bijhoren. De volksge
meenschap is onze familie op wereld
vlak. Dit is de morele fundering van 
ons volksnationalisme. Het volk is er 
voor de mens en omgekeerd. Vaak 
blijkt de volkse band trouwens sterker 
dan andere banden. Volksverbonden
heid is essentieel solidariteit. Volksna
tionalisme is tevens 'n streven om elk 
individueel lid van Je gemeenschap 
tot zijn recht te laten komen. 

Pluralisme ? 

« Dit is geen neutraliteit, maar een 
levenshouding waarbij men aanvaardt 
dat mensen en groepjes in de samen
leving van mening kunnen verschillen 
en daar blij om zijn. Het is toch een 
grotere geestelijke rijkdom gekonfron-
teerd te kunnen worden met een keu
zemogelijkheid. Het is positiever dat 
een gemeenschap geschakeerd is in 
haar opvattingen dan dat zij stug mo-
nolytisch zou zijn. De Staat moet zo 
georganiseerd worden dat dit beleven 
van de verscheidenheid mogelijk is. 
Dat is méér dan alleen maar ver
draagzaamheid « Pluralisme » bete
kent echter niet dat er nergens een 
grens aan de individualiteit mag ge
trokken worden : men mag een ander 
in zijn vrijheid niet hinderen, maar de 
vrijheidsbeleving mag niet destruktief 
zijn. Zij mag geen maatschappijver
nietiging voor gevolg hebben. 

Wat verstaat u ten slotte onder de 
zgn. « pragmatische aanpak » ? 

« Pragmatisme is geen opportunis
me, wat sommigen ook beweren. Het 
is het inzicht dat er geen vooropgezet
te schema's bestaan voor de oplossing 
van èlle problemen en voor alle tijden. 
Wèl waarden : rechtvaardigheid, op
rechtheid, goedheid... IVIen moet de 
mens niet anders willen maken dan hij 
is, men moet de strukturen adekwaat 
maken. Er bestaat geen passe-partout 
tot alle paradijzen. De toestand evo
lueert voortdurend, dus dienen voort
durend andere sleutels tot het mense
lijk welzijn uitgeprobeerd Wat nCi 
bruikbaar is, is het wellicht niet meer 
over twintig jaar. De vraag moet zijn : 
wat hebben de mensen nu nodig en 
wat is er nu mogelijk l\/let de bijbel 
of het rode boekje in de hand lost 
men niet alles op. als men tenminste 
niet wil gelijk halen tegen alles in en 
ten koste vaak van de levende mens 
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wij in nederland 

wéér een grote krant 
tot fusie gedwongen 

(jeeveedee) Een jaar lang is het betrekkelijk rustig geweest aan het 
Nederlandse kranten-front. Sinds de geruchtmakende en geslaagde «over
val » van « De Telegraaf », grootste krant van het land, op het « Limburgs 
Dagblad », trad een zekere konsolidatie in, een lichte verbetering zelfs 
bi de problematiek waarmee de pers te worstelen had. De advertentie
markt groeide en dank zij de miljoenen die konden worden uitgekeerd 

Mcrachtens een overeenkomst met de radio- en televisiereklame raakten 
verschillende dagbladen uit de rode cijfers. 

1 Plotseling is de afgelopen week 
tean het licht getreden dat die her
opleving voor een deel slechts 
schijn is geweest. Dat bleek ener
zijds uit de onthulling dat er al 
geruime tijd onderhandeld wordt 
tussen de • Telegraaf » en de 
flroep AUDET (een reeks geweste
lijke dagbladen). Samen willen zij 
het Limburgse krantenwezen nog 
verder « regelen • bij zoverre dat 
etraks misschien nog maar één 
dagblad voor Nederlands zuidelijk
ste provincie zal verschijnen. 

En aan de andere kant was er 
het grote nieuws dat het landelijke 
protestants - kristelijke dagblad 
« Trouw » vrijwel ten ondergang 
gedoemd is als het zich niet op 
korte termijn aansluit bij een ster
ke groep, in dit geval de - Pers
combinatie » (PC) te Amsterdam. 
Deze groep die alweer een jaar of 
acht oud is, omvat de • Volks
krant» (ruim 200 duizend abonnees), 
het « Parool » met de nevenuitgave 
• Nieuw Utrechts Dagblad » (sa
men 184 duizend abonnees) en heeft 
de helft van de b e la n g e n 
van het vroegere socialistische par
tijblad •< Het Vrije Volk « (167 dui
zend abonnees). Zou het dagblad 
• Trouw » zich bij de PC aansluiten, 
dan brengt deze groep dagelijks bij
na 625 duizend kranten op de markt. 

sport taboe 
De moeilijkheden waarin «Trouw» 

(een voormalig sluikblad uit de 
tweede wereldoorlog, evenals trou
wens het •• Parool » en ook het 
kommunistische partijblad « De 
Waarheid ») is komen te verkeren 
en die wijzen in de richting van 
8 miljoen gulden verlies in het ko
mende jaar (rond de 112 miljoen 
BF), hangen met twee zaken samen. 
De eerste is het feit dat « Trouw » 
twee jaar geleden onder de naam 
• Christelijke Pers » een volledige 
fusie aanging met vier protestantse 
streekbladen. Deze kranten, ver
schijnend in Rottterdam, Dordrecht, 
Den Haag en Leiden, waren van 
een nogal streng behoudende sig
natuur. Er werd principieel op 
maandag met geen woord melding 
gemaakt van de zondagssport Zelfs 
de uitslag van een toch dooi 65 
duizend toeschouwers bijgewoonde 
voetbalmatch Nederland - Be gië 
werd niet eens vermeld. Tege.ijk 
werden wel hele pagina's volge
schreven met verslagen van de za
terdagse wedstrijden die in de 
zwaar-kristelijke streken van het 
land voor handjevollen kijkers wer
den gespeeld. 

Die vier kranten wemelden voorts 
van kerkelijke berichtgeving die 
voor buitenstaanders nogal eens 
folkloristisch aandeel. Nochtans 
konden deze kranten steunen op 
een gunstig lezersbestand, vooral 
vanwege de aandacht die aan het 
regionale nieuws werd geschonken. 
De kosten van de moderne zet- en 
druktechnieken en het feit dat be
paalde « vrijmoedige » advertenties 
moesten worden geweigerd, dwon
gen echter tot besprekingen met 
• Trouw » die in 1971 leidden tot 
een kompleet samengaan. Gevolg : 
de exploitatie van « Trouw » werd 
totaal overbelast door het vervoer 
en de bezorging van die streekbla
den naar ver afgelegen dorpen en 
gehuchten. 

16.000 bedankjes 
Nu komen we op de tweede oor

zaak van de huidige moeilijkheden 
bij o Trouw » Dit dagblad dat aan
vankelijk eveneens een uitop'-'^ro-
ken kristelijke stempel droeg en zich 
nogal rigoureus opstelde tegenover 
alles wat niel-prolestants was ,had 
een merkwaardige evolutie doorge
maakt. Met name in de buiten
landse politiek Wc'S het een van de 
meest vooruistrevende landelijke 
dagbladen van Nedeiland geworden. 
Het had zich ook voorzien van een 
komplete sportredaktie die even 
royaal als de meeste andere kran
ten aandacht besteedde aan het 
zondagse sportgebeuren, eigen re
porters naar de Ronde van Frank
rijk zond, enz. 

Feitelijk was « Trouw » een « ge
woon » goed blad geworden met 
een kleine honderdduizend abon
nees die men ook buiten het pro

testantse volksdeel kon aantreffen. 
De abonnees echter van de vier 
streekkranten die nu dagelijks de
zelfde kost kregen opgediend als 
de « moederkrant », weigerden in 
grote getale om die zondagssport 
te aksepteren en waren daarnaast 
teleurgesteld omdat de kerkelijke 
berichtgeving veel minder uitvoe
rig was dan in de tijd dat hun bla
den nog zelfstandig waren, In kor
te tijd zegden 16 duizend betalen
de lezers hun abonnement op Een 
klap die uiteraard bij « Trouw » 
zwaar aankwam. 

redaktie in verzet 
Hoewel een onlangs nieuw be

noemde hoofdredakteur de bakens 
ging verzetten en — tegen de zin 
van de meeste redakteuren — aan 
allerlei protestants-kerkelijk nieuws 
de voorrang ging geven boven de 
sportberichtgeving, kon men de 
neergang niet meer terugbuigen. 
De verliezen werden groter en zo 
moest de direktie vorige week wel 
met het voornemen voor de dag 
komen om aansluiting te zoeken 
bij de Volkskrant-Parool-groep, de 
Perscombinatie dus. 

Op louter ekonomische gronden 
is deze stap alleszins verantwoord. 
Er dreigt, zoals boven gezegd, een 
miljoenenverlies, zeker nu voor 
1974 een forse stijging van de pa-
pierprljs wordt verwacht en boven
dien de uitkering van de televisie-
reklame-opbrengst wordt stopgezet. 
De redaktie is minder gerust in de 
direktionele plannen. Op dezelfde 
dag waarop 't bestuur van «Trouw» 
aan haar lezers de moeilijkheden in 
een lang artikel uiteenzette, drukte 
de redaktie een verklaring af waar

in zij de vrees uitsprak dat haar 
zelfstandigheid verloren zou gaan. 
Men Is bang dat in later stadium 
een zekere versmelting zal plaats
vinden tussen de redakties van 
« Trouw » en van de « Vokiskrant », 
een blad dat oorspronkelijk van 
katolieke huize is. 

eigen benen te zwak 
Weliswaar heeft direkteur Post-

ma van « Trouw » in een groot in
terview in zijn eigen krant gezegd 
dat de redaktionele zelfstandigheid 
niet zal worden aangetast en dat 
in de vier kristelijke streekbladen 
het gewestelijk nieuws zijn plaats 
zal behouden, maar het is even
goed duidelijk dat de uiteindelijke 
beslissingen op den duur toch door 
de leiding van de vrij machtige 
Perscombinatie getroffen gaan wor
den Bij de redaktie beseft men dit 
gevaar heel goed. Vandaar dat de 
redakteuren, daarbij gesteund door 
de Nederlandse Vereniging van 
Journalisten, alles in het werk zul
len stellen om waarborgen te ver
krijgen voor hun zelfstandigheid. 

Hoe hun aktie zal aflopen is met 
te voorspellen. Wel is zeker dat 
aansluiting van de ••Trouw»-groep 
bij de Perscombinatie inderdaad 
een onvermijdelijke zaak is ge
worden. Staande op eigen benen 
is « Trouw » — en met haar kwar
tet van kristelijke streekbladen — 
gedoemd ten onder te gaan. In fei
te is de keuze dus niet moeilijk. 

Om bij de onderhandelingen met 
de Perscombinatie zo sterk mogelijk 
te staan heeft de heer Postma de 
kreet gelanceerd dat elke lezer één 
nieuwe abonnee zou moeten aan
brengen. Een ferme slogan, maar 
gezien het jongste verleden met 
zijn zware afkaveling aan abonnees, 
vooral aan de behoudende kant, 
moet de «Trouw»-direkteur zich 
maar niet te veel van zijn oproep 
voorstellen Aan de schaalvergro
ting — kenmerk van de huidige 
ekonomie — kan ook een blad als 
« Trouw » onmogelijk ontsnappen. 

inttarisme 
o JAAR VERDtUKïCIHG 

ederalisme 
RÖHIIO VOOR VIAANC«'EN 

vdltsunie-jongervn 

fe-feral isme-muurkrant 
Een uitgave van de Leuvense VUJO-ploeg : 56 x 44 cm. - zwarte druk op 
geel papier, met pittige priktekeningen van Jan Mues. 
Geschikt voor : reuze-leuke plakakties, iedere kamer van een jongere, 
jeugdhemen, vergaderlokalen, « gedachtensteuntje » aan bus- en tramhal
tes, brievenbussen, toegangspoorten van scholen, fabrieken, enz... 
Hoe je ze kan bestellen ? 
• Zend 20 fr onder gesloten omslag naar Paul en Mieke Tollet-Roger, 
Zwaluwenlaan 2, 3030 Heverlee, en je ontvangt hiervoor 10 muurkranten. 
# Na storting kan je grotere hoeveelheden ontvangen ; Postrekening nr 
6000 CERA- Leuven, voor rek nr 734-3320714-25 van Paul Toilet, Heverlee, 
met vermelding - Muurkrantenaktie ». 
Onkosten (toezending inbegrepen) : 
— vanaf 100 eksemplaren : 1 fr. per eksemplaar. 
— vanaf 200 eksemplaren : 0,95 fr per eksemplaar 
— vanaf 500 eksemplaren ; 0,90 fr. per eksemplaar 
— vanaf 1.000 eksemplaren : 0,80 fr. per eksemplaar. 
De hele opbrengst gaat naar de VUJO-VLAAMS-BRABANT-AKTIE. 

De weldenkende burger !n dit land wil maar al te graag den Belgleft 
zien schitteren aan het politieke wereldfirmament. Je weet wel, de « kleine 
landen » die een « moreel-hoogstaande internationale zending » te ver
vullen hebben tussen de onverzoenlijke en korrupte grootmachten uit 
Oost en West. Onze burger kijkt op naar Skandinavië en denkt aan 
Foike Bern^dotte, aart Dag Hammerskjoeld. 

Zeker de Vlaamsgezinde burger juichte in Diets Zuid-Nederland toen 
Renaat van Elslande's beloofde (of beloften ?) vloot verscheen in de 
Ouatre Brasstraat. De « Libre » ergerde zich maagkrampen over Renaats 
tafelmanieren en andere snode persorganen betitelden hem als « onze 
student op Buitenlandse Zaken ». Al bij al redeneerde onze weldenkende 
burger : de CVP deed het weer... eindelijk, sedert 1830 een Vlaming 
als eerste viool op Buitenlandse Zaken ! 

nu staan we 19 maanden verder 

Inderdaad de regering is zo oud ! En Renaats bondgenoten voeren élk 
hun beleid in hun buitenland en naar hun maat. Zelf kan Renaat goed la
veren rond onze FN-scheepsladingen en babbelt hij naast de kwestie In 
heel de Mozambique- en Hututragedie. Al wat achter het IJzeren Gordqn 
gebeurt is zuiver binnenlandse kwestie — heb je het gehoord, Sacharov 
e.a. ? Zijn talenkennis wendt hij verantwoord aan, zo vernemen we uH 
antwoorden op lezersbrieven. Maar een getekend, buitenlands beleid — 
een Arteveide waardig I — verscheen er nog niet op het EGG-tapijt. Wél 
de Britse immobiliënwoeker langsheen de Brusselse duikwegen. 

Durft hij de franskiljonse loge van zijn departement niet aan ? Andei>-
zijds mist hij de morele steun van de achterban. Inderdaad, het korrupte 
spel rond Ibramco, Equimo, UI en RTT en het geklungel met de ontwikke
lingssamenwerking maken de kabinetsraad nu net niet geschikt om inter
nationaal aanschijn op te bouwen. 

renaat de eerste 
inde 
vaart der vollceren 
dan maar uithalen wat er in zit 

De kerk lanceert « Het Jaar der Rechtvaardigheid » (dus volgend jaar 
amnestie !) en de CVP pikt hier graag (en gratis) bij aan. Wilfried-die-
Martens-heet, spreidde voor Renaat het kongrespodium van de « Vlaamse 
CVP » om hem daar — in een heerlijke, onmachtige woordenstoet — de 
Europese (en verdere I) einders te laten bewandelen. Als Don Ouichotte 
te paard op de zending van zijn ideologie, die een karikatuur wordt In de 
persoon en het denken van partijgenoot Paul Vanden Boeynants ! Onwaar 
gemaakt in eigen rangen, wordt ze een lachertje in de spiegel van het 
krachteloos handelen van Van Elslande en het totaal onkonsekwent optre
den van zijn bondgenoten tijdens de jongste lange, hete zomer. 

Maar ja, dit kongrestema staat netjes-ruim. En zo weten Jan en Fien Kie
zer dat de « Vlaamse » CVP de minister van Buitenlandse Zaken leverde 
en hierdoor het wereldaanschijn wil veranderen tussen Nixon's Watergate, 
Mao's vliegtuigongevallen en Brezjew's psychiatrische instellingen. Dal 
alléén Manneke Pis het middelpunt-zoekende bindmiddel lijkt te zijn, hoef 
ik je natuurlijk niet te verklappen, lieve lezers. Dit alles mogen we dan 
weer rangschikken onder de afdeling « partijstrategie ». 

pstriementair toerisme 

intussen vagen de kabinetsraadsleden schaamteloos hun frak (en de 
rest) aan het « morele imago van ons beleid in het buitenland ». Zij laten 
het opgesloten in de sierlijke woordenkronkels van Renaat. leder van deze 
vooraanstaande demokraten bezocht gedurende deze vakantie « zijn fascist-
je ». Kwestie natuurlijk van het evangelische « gaat en onderwijst alle 
volkeren » toe te passen... wat dacht je ? 

« zaak van allen » ? 

Georges Monard schreef het treffend in « Knack » van 5 september '73 i 
« De buitenlandse politiek is de zaak van allen ! ». In ieder geval is ze 
de zaak van de top-managers uit de versleten Belgische konstruktie. Ze 
vreten om de haverklap hun ideologie op voor eigen gewin en in dienst 
van het kapïtaalbestel. Niemand van hen vond de tijd om naar de Oost-
Westdagen te gaan luisteren in Königstein, naar de Europeade van de 
Volkskunstbeweging in Sardinië. In Diksmuide zag ik deze hovaardigheids-
bekleders geen steun toewuiven aan de afgevaardigden van de verdrukte 
Europese volkeren. Daarom weze het een opdracht voor ieder van ons, 
« volkse ambassadeurs » te spelen tussen alle windstreken in ons Europa. 
Hel volksnationalisme biedt er de bevrijdende ruimte toe. 

en ondertussen... 

Beweegt Renaat zich tussen de Brabantse heuvelen van zijn burgemees
tersdorp Lot. Stoer beweert hij dat de « Vlaamse » CVP in de taalgrens-
korridor, de franskiljonse grondwoeker die de olievlek aan Walloniö wil 
doen vastvloeien, doet keren. Maar ons vakantie-onderzoek wees het an
ders uit. De villa's van de bourgeoisie dorée vreten zich verder vast tus
sen Meerdaal en Zoniën. Ook daar ontbreekt het « grote perspektief » 
op de dingen. Of mag ook hier niet geraakt worden aan de belangen van 
het Europese bestel ? 

w i l l y kui jpers, 
kamer l id . 



herman van den reeck 
De jaarlijkse Herman Van den Reeck-herdenking vorige zondag op het Schoon-

selhof te Antwerpen ging door in de gietende regen : de aanwezigen moesten hun 
heit zoeken in het wachtlokaal van de begraafplaats. L^ter in de voormiddag ging 
een honderdtal getrouwen naar het graf van Herman voor een bloemenhulde. 

De heer Karel Peeters, gewezen sekretaris van de Volks- en Filmuniversiteit 
Herman Van den Reeck, hield tijdens deze herdenking een merkwaardige toespraak, 
waarvan we hierna grote gedeelten afdrukken. In het tweede gedeelte van zijn 
rede handelde hij meer speciaal over het werk van de Volks- en Filmuniversiteit 
Herman Van den Reeck. Wij komen daarop in ons volgend nummer nader terug. 

bezielde jongeman in woelige tijd 
Herman van den Reeck was een 

kind van zijn ti jd. In mindere of meer
dere mate zijn wij allen kinderen 
van onze ti jd, maar velen worden door 
de grote gebeurtenissen slechts op
pervlakkig beroerd, en bij hen beperkt 
het beleven van de tijdsgeest zich tot 
uitwendige modeverschijnselen : zeer 
kort geknipte of lange haren, stramme 
of slappe houding, martiaal stappen of 
slenteren, korte broek mef gegespte 
riem of slodderbroek met franjes, lan-
9e ol kransvlechten destijds of blik-
befievelende gordijnharen thans, en 
noem maar verder op. 

Er zijn echter belangrijker zaken 
die ook modeverschijnselen zijn. Sena
tor Lode Claes heeft onlangs in een 
televisieuitzending verklaard dat het 
in de jaren vlak vóór de oorlog '40-'45 
mode was rechts te zijn, zoals het 
thans mode is links te zijn. . 

Velen, aan wie men de vraag moest 
stellen wat toen rechts was en wat 
nu links is en waarom zij rechts of 
links waren of zijn, zouden wellicht 
het antwoord schuldig blijven of een 
vage verklaring geven waarin het «om
dat zijn kameraden of arbeidsgenoten 
of mede studenten het ook zijn » het 
veelvuldigst zou voorkomen. 

Maar er zijn mensen, vooral jonge 
mensen, die als het ware njet een 
speciale antenne begiftigd zijn waar
mede zij alle geestelijke stromingen, 
alte- politieke terrdensen van hun t i jd 
opvangen, in zich opnemen en er op 
reageren in positieve of in afwijzende 
zin. Meestal zijn zij universeel inge
steld en de gewone sterveling ziet 'n 
hen blijkbare tegenstellingen die hij 
rviet begrijpt. 

Zo iemand was de jonge Herman 
Van den Reeck : niets wat in het Euro
pa van toen gebeurde op polit'eK, 
geestelijk of artistiek gebied, ging aan 
hem voorbij. 

hoe was nu die ti jd ? 

Na een lange periode van betrekke
lijke rust, die na de Duits-Franse oor-
Fog van 1871 begonnen was, werd 
Europa in 1914 plotseling uit zijn 
bourgeoisiedroom wakkergeschud en in 
een Europese of beter gezegd, we
reldoorlog gestort, waarin een eerste 
maal de haat tussen de volkeren op
vlamde : alle klassen werden door 
die haat meegesleept tot en met de 
sociaal-demokraten die plotseling van 
vredelievende internationalisten 1ot fa
natieke, patriotardische oorlogssto
kers werden. 

Dit gebeurde zowel in Frankrijk als 
in Duitsland. Op de eerste roes volg
de een lange tijd van zwaar lijden, 
zowel voor soldaten die jarenlang als 
ratten onder de grond leefden, en 
lljf-aan-lijfgevechten moesten leveren, 
als voor de burgerbevolkingen die echt 
honger en koude leden. 

De reaktie kon niet uitblijven : reeds 
tijdens 'de oorlog groeide stilaan in 
beide kampen een verzet tegen de 
oorlog en ontstond een beweging — 
zij het In bescheiden mate — vóór 
de vrede. 

In centraal Europa groeide tijdens 
de oorlog op. verrassend snelle wijze 

het nationaal bewustzijn bij de vol
keren die in de loop der eeuwen door 
de Donau-monarchen in hun rijk wa
ren ingelijfd : de Tsjechen, de Slova-
ken, de Hongaren, de Serben, de Kro-
aten, en noem maar op. 

verwachtte, dat is slechts 6 maanden 
vóór de ineenstorting van Duitsland, 
zowel bij de Franko-Engelsen als bij 
de Austro-Duitsers, nl met een vrede 
door vergelijk, dan hadden de verwe
zenlijkingen van de aktivisten — zeker 
de Nederlandstalige universjteit te 
Gent en de bestuurlijke scheiding, wat 
nu federalisme wordt genoemd — een 
bestendige vorm gekregen. Het zou 
dan met hen vergaan zijn zoals met 
Thomas Masaryck, die tijdens de oor
log als een verrader gold. en na de 
oorlog als nationale held werd ge
vierd en de eerste president van Tsie 
choslovakije werd. 

de revolutie 

In 1917 brak in het keizerlijke Rus
land de Oktoberrevolutie uit, die leid-

Op een zelfde wijze ontstond In 
België het nationaal bewustzijn bij de 
intellektuele Vlamingen : enerzijds in 
de Frontbeweging in het leger aan 
de IJzer ; anderzijds in het Aktivisme. 

Van op een afstand van een halve 
eeuw gezien en na het herlezen van 
Elias' geschiedenis van de Vlaamse 
beweging, waag ik het, het aktivisme 
een zéér grote politieke onderneming 
te noemen. Feitelijk tegen de wli in 
van de Duitse bezetters, slaagden de 
aktivisten er in, de bestuurlijke schei
ding tussen Vlaanderen en Wallonië 
door te voeren, met Brussel als hoofd
stad van Vlaanderen, met uitsluitend 
alle Vlaamse ministeries aldaar geves
tigd, en later — op 3 februari 1918 — 
de politieke zelfstandigheid van Vlaan
deren uit te roepen. 

Indien de oorlog '14-'18 was beëin-
dtacf zoais iedereen in mei 1918 nog 

de tot de kommunistische revolutie 3n 
de oprichting van de Sovjets samen
gesteld uit soldaten, arbeiders en 
boeren. Een geweldige schok ging 
door heel Europa, die vooral indruk 
maakte op de jeugd, althans deze die 
van de antennes was voorzien, waar
over ik het daarnet had. 

Bij de ineenstorting v în het Duitse 
keizerrijk in oktober 1918, ontstonden 
ook arbeiders- en soldatenraden — 
weliswaar slechts van korte duur, 

Ook in Frankrijk was een anti-oor
logbeweging In de geesten ontstaan : 
denken wij slechts aan de twee groot
ste namen uit die beweging : de te
recht beroemde auteurs Remain Pol 
land en Henri Barbusse. In eigen land 
was er de Vlaamse staatsman Camille 
Huysmans die in Stockholm met de 
socialisten uit het andere kamp ove' 
de vrede ging onderhandelen Ander

zijds had, vooral in Duitsland, de antl-
oorlogsbeweging de hernieuwing van 
de kunstvormen — die reeds vóór de 
oorlog ontstond — sterk bevorderd. 
Het expressionisme, zowel in de beel
dende kunsten als in de literatuur, 
het teater en zelfs de fi lm, kende in 
Duitsland een grote bloei en luidde 
het nenouveau in van het geestelijke 
leven, en het ontstaan van een revo
lutionaire anti-bourgeoiskunst die wijd 
over de grenzen van Duitsland en 
Oostenrijk uitsloeg. 

Dat was de tijd waarin Herman van 
den Reeck tot het leven ontwaakte. 
Vergeten wij niet dat hij 19 jaar was 
toen hij op 11 juli 1920 op de Grote 
Markt werd neergeschoten. Hij was 
dus 13 jaar toen de oorlog in 1914 
uitbrak en 15-16 jaar toen de revolutie 
in Rusland, daarna in Duitsland en het 
Oostenrijkse imperium uitbraken. Maar 
anderzijds beleefde hij het aktivisme 
in Vlaanderen. En vermits hij 'n open 
geest had en daarbij zéér intelligent 
was, verwondert het ons niet dat hij 
op al die gebeurtenissen een geeste
lijke reaktie had en dat de gevoelige 
jonge man die hij was, zich geestdrif
tig tot het renouveau bekeerde 

De Vlaamse strijd, waarvan hij de 
rechtvaardigheid onderkende, boeide 
hem ten zeerste. Hij was Vlaamsge-
zind en aktivist en — na de oorlog — 
Vlaams-nationalist. 

Herman Van den Reeck was kato-
liek, maar student aan de Vrijzinnige 
Universiteit van Brussel en een ak-
tief lid van de vrijzinnige Vlaamse 
studentenbonden. 

De roep om vrede en gerechtigheid 
weerklonk in hem ; derhalve was hij 
dan ook reeds pacifist van in 1917-18 
en werd alzo een strijdkameraad van 
Lode Craeybeckx in de aktivistische 
jeugdbeweging voor Vrede en Vrij 
Vlaanderen. Ën na de oorlog onder
hield hij betrekkingen met de Clarté-
groep in Vlaanderen zoals vele Vlaam
se jongeren, ook uw dienaar. De Clar-
té-groep vond zijn inspiratie in het ge
lijknamige boek van de Franse auteur 
Barbusse, waarin hij zijn pacifistische 
opvattingen uiteenzette. 

Herman Van den Reeck was — 
evenals zoveel bewuste jongeren — 
diep geschokt geweest door de socia
le revolutie in Rusland. Voor de den
kende en reagerende jeugd was deze 
geweldige gebeurtenis de eerste stap 
naar een nieuwe, betere, rechtvaardige 
wereld Wij waren vol geestdrift, en 
bekeerden ons tot het kommunisme of 
simpatiseerden ermede. 

Voor sommigen kan dit alles nu op 
tegenspraak of dubbelzinnigheid wij
zen, maar tracht u die nieuwe tijd in 
te denken . geen wonder dan ook dat 
wij in sommige betogingen — en die 
waren er toen veel meer dan nu — 
manifesteerden met 'n nationalistische 
Vlaamse leeuwespeld op onze jas, 
maar gelijktijdig met een rode bloem 
erbij Een tegenspraak zagen wij er 
niet in, te meer omdat Lenin en zijn 
mede-volkskommissarissen zich had
den uitgesproken voor de onafhanke
lijkheid van alle volkeren van het 
voormalige tsaristische Rusland. Het 
tijdperk van de diabolische Stalin was 
nog niet aangebroken ; Stalin, de on
menselijke diktator, die één voor één 
elk van zijn vrienden en kameraden 
uit de ontstaansperiode van de revolu
tie liet vermoorden en zijn volk ter
roriseerde. 

De ontaarding van het kommunisme 
onder Stalin, waaruit het zich tot op 
heden nog niet heeft ontworsteld, en 
later de korruptie van de Westerse 
demokratie met al haar financiële 
schandalen, moge voor de jongeren 
van nu, een summiere verklaring ge
ven van de evolutie van links naar 
rechts, die zich bij zeer velen in 
West-Europa — ook m ons land — 
voltrok. 
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engij 
davidsfonds waarheen ? 

, In ' Wij ' van 22 september jl. 
tieeft mr Van der Eist zich terecht 
geërgerd aan het Davidsfondsboek 
- De Vlaamse Opstanding > waar-
tn de verdiensten van de Vlaams-
'tiationalisten totaal genegeerd 
worden. Dat zelfs de grondwets
herziening erin als een Vlaams 
sukses voorgesteld wordt is wel 
het toppunt : wil het Davidsfonds 
dan het merkwaardig manifest van 
1971 doen vergeten ? 

Mij verwondert het alleen dat 
vw blad nog altijd niet in de gaten 
heeft wie er de jongste tijd de 
macht in het DF heeft veroverd en 
daarvoor o.m. beproefde Vlaams
nationalisten heeft uitgerangeerd. 
De uitgave van dit boek moet ge
woon doen vergeten dat niet ieder
een de grote Vlaamse overwinnin
gen van Eyskens, Verroken en De 
Saeger heeft toegejuicht. 

Als u het nog niet helemaal ge
looft moet u maar eens het ver
slag van de kaderdag van DF-V^est-
Vlaanderen lezen (zie bv. <r Gazet 
van Antwerpen » van 24 septem
ber). Zonder enige tegenspraak 
kon daar door een spreker het 
CVP-standpunt inzake GOlU's (vijf 
voor Vlaanderen) als de beste op
lossing voorgesteld worden I 

Wanneer gaat de redaktie van 
« Wij ' nu eindelijk doorhebben 
dat de Davidsfondstouwtjes nu ir\ 
de Tweekerkenstraat getrokken 
worden ? 

H.P., Zottegem 

engels fweede taai 

Het artikel van uw geachte op
steller Martens over dit onderwerp 
ken ik alleen uit de zinspeling daar
op in het BRT-overzicht der Bin
nenlandse Pers van 25 augustus. 
Gedachten aan het Engels als 
tweede foal 'schijnen ome tijd en 
voor de westerse mens vooral, wel 
meest voor de hand liggend ; 
maar verdienen nochtans nog na
dere overweging en een verder 
doordenken. 

Bewust of onbewust kan in zulk 
pleidooi de gedachte hebben mee
gespeeld, dat men op deze wijze 
nog weer een des te sterker dam 
kon opwerpen tegen de tendens 
der verfransing, en ontegenzegge
lijk zou het denkbeeld tot zodanige 
dam geen geringe bijdrage zijn. 
Enig wezenlijk onderscheid zal 
evenwel niet worden bereikt : im
mers, of men nu het eigen gezicht 
aan verfransing, of aan Engelse 
ziekte verliest, is volstrekt om het 
even : door overheersing van wel
ke nationie taal dan ook loopt men 
die kans nl altijd, en het is juist te
gen een dergelijke overheersing, 
dat met name kleine taalgebieden 
xich krachtig dienen te kanten. Er 
bestaat een mogelijkheid, daaraan 
op de meest volledige wijze te ont
snappen ; tot het volgen waarvan 
niettemin grote vooruitstrevend
heid nodig is, benevens een grote 
onbevreesdheid voor oproeien te
gen een stroom, die zo sterk is, 
dat een gevecht daartegen soms 
schier hopeloos schijnt. 

De Poolse regering heeft zich 
voor enige jaren bereid verklaard, 
BIS tweede taal het Esperanto op 
elle scholen verplicht te stellen, 
mits vijf andere staten bereid zou
den zijn, dit ook te doen. Voor ve
len zal dit een nieuw geluid zijn, 
en naar ik vrees, met een eerste 
schouderophalen worden begroet ; 
maar nochtans zullen, wie zich 
naar waarheid vooruitstrevend wil
len noemen, onvermijdelijk deze 
richting uit moeten, er althans 
over hebben na te denken ! Im
mers, wie aanvoeren mocht, hoe-
Meer het Engels nu alreeds in onze 
tanden wortel schoot, kan dit voor 
de gebieden achter het IJzeren 
Gordijn evenzeer van het Russisch 
zeggen, en internationaal hoeft 
men er nimmer op te rekenen, dat 
straks China niet evenzeer zijn 
taalrechten zal doen gelden. Overi
gens, wie zich bij een staat van 
zaken neerlegt, omdat deze nu 
eenmaal is zoals ze is, zou nim
mer een strijder voor Nederlandse 
taalrechten kunnen zijn, noch dit 
ook maar geweest wezen 1 

De plaatsruimte zal niet gedo-
t/en, hier een uitvoerig taalkultu-

reel maar ook ekonomiscb pleidooi 
voor Esperanto op te nemen, hoe 
groot daartoe de verleiding ook 
moge zijn. Tot hen die vooroorde
len koesteren of ter zake cinisch 
gestemd zijn, kan alleen ^worden 
gezegd, dat deze taal in geen en
kel opzicht ' kunstmatig • is, 
waar men haar wel eens ten on
rechte van verdacht. 

Waar elke nationale taal onaf
scheidelijk verbonden is of was 
met een bepaald oorlogsverleden, 
zal nimmer over geheel de wereld 
één daarvan ook door andere gro
ten als internationale 'Wereldtaal 
worden aanvaaid. Daarbij is Espe
ranto de énig konsekwente moge
lijkheid, ons ook in groter verban
den het eigen taalrecht te ver
schaffen, zoals in de VN Engels als 
tweede taal brengt verfransing 
met een wat andere klemtoon ; 
Esperanto brengt het ook nog ze
delijk gebaar, waarbij Goliath aan 
David geijk wordt ! 

D.S., Hilversum 

wat in « humo » nfet mag 
ais fezersbrief 

Het antwoord dat Vensterman 
geeft op de heer Leemans in num
mer 1718 vindt ik verbijsterend 
omwille van het onbegrip ten op
zichte van het « nationalisme ». 

Ik neem wel aan dat het » natio
nalisme ' als term en zonder pro-
giamma algemener is dan de an
dere ideologieën in Europa zoals 
het kommunisme, het liberalisme, 
het socialisme en het katolicisme 
(of andere strekkingen van gods
diensten, die zich politiek opstel
len). 

Waar ik niet meer kan volgen 
is wanneer het nationalisme vijan
dig of onverschillig zou staan te
genover elke linkse bevrijdingebe
weging. Ik zou haast zeggen inte
gendeel. Zoals u wellicht weet zijn 
de Baskische, de Bretoense, de 
meeste Aziatische en ZuidAmeri-
kaanse nationalisten sterk links ge
oriënteerd. Links in de betekenis 
van een herverdeling van de macht 
en een meer evenredige inkomens-
spreiding. 

Er kan nu moeilijk ontkend wor
den dat deze bewegingen de volle 
simpatie genieten van vele Vlaams
nationalisten. 

Het volksnationalisme schept 'n 
band tussen alle volkeren van de 
wereld omdat iedere nationalist, 
die zijn nationalisme zuver wil be
leven en er geen staatsnationalis-
me van wil maken, zich verheugt 
over de zelfstandigheid van een 
ander volk. Het boeit hem en bij
na automatisch krijgt hij waarde
ring voor hun bevrijdingsstrijd, 
hun geschiedenis, hun gewoonten. 

Het volksnationalisme ziet de sa
menstelling van de wereldmaat
schappij in volkeren. De kernge
meenschap is een volk (zefdie taal, 
zelfde gebied, zelfde zeden en ge
woonten, geschiedenis). Het volks
nationalisme (ook bevrijdingsnatio-
nalisme genoemd) is in wezen plu
ralistisch, volks en sociaal, want 
een volk bestaat voor het grootste 
deel uit arbeiders, bedienden en 
kleine zelfstandigen. 

Het beantwoordt niet alleen aan 
de reële toestanden zoals éénzelf
de taalgebied en struktuur, maar 
komt ook tegemoet bij vele men
sen aan het diepe gevoel van ge
bondenheid met de mensen van 
éénzelfde volk. 

Ik begrijp dan ook niet uw uitleg 
over de bepaling (of die van Van 
Dale) van nationalisme. Dat natio
nalisme een volk niet verdeelt in 
standen zoals de vormen van libe
ralisme, socialisme en kommunis
me of in filosofische groepen dat 
doen (vrijzinnigen en godsdiensti-
gen) maar wel in opvattingen over 
het te voeren beleid kan het wel 
ten laste of ten gunste gelegd wor
den. 

Indien met het volksnationalis
me als basis nog een programma 
gepaard gaat van • integraal fede
ralisme ', dat anti-dogmatisch is, 
lijkt mij dit zeker het aankleven 
waard en misschien nog de enige 
manier om de demokratie nog te 
redden of beter : waar te maken. 

Mevr. M.H., Mollem 

het dekreet vandezande 

Donderdagavond, 27 september 
1973, zagen wij op de BRT-Neder-

/ landstalige uitzendingen een vraag
gesprek van Jan Ceuleers met mi 
nister Glinne en een CVP-verte-
genwoordiger over het « Dekreet 
tot regeling van het gebruik van 
de talen voor de sociale betrekkin
ken tussen de werkgevers, alsme
de van de voor de wet en de veror
deningen voorgeschreven akten en 
bescheiden van de ondernemin
gen » . 

Dit Dekreet werd eenparig goed
gekeurd in de Nederlandse Kul-
tuurraad op 19 juni 1973. Het ver
scheen in het Staatsblad op 6 sep
tember 1973, waar de frankofonen 
' eindelijk » er via de vertaling 
kennis van namen. Daarna ont
stond er een hatelijke hetze in de 
Franstalige pers en plots werd 
heel Vlaanderen gekonfronteerd 
met de oorlogsverklaring van mi
nister Glinne. 

Dit dekreet werd door VU-sena-
tor. Rob Vandezande, oud-voorzit-
ter van het VVO, reeds in maart 
1972 ingediend. Een zeer sterk ge
lijkende tekst werd door de CVP 
ingediend in januari 1973. Na een 
spiegel gevecht bij de Kommissie 
werd tenslotte het indiennummer 
14 van het Volksunie-voorstel het 
officiëfe. In de openbare zitting 
werd de tekst eendrachtig door al
le partijen goedgekeurd. 

Wij mochten dus toch wel « de 
vader van het Dekreet » op het 
scherm verwachten. Maar, nee 
hoor, dat zou teveel objektiviteit 
geweest zijn I Op de televisie gunt 
men de Volksunie blijkbaar dit be
langrijk sukses niet ! 

Evenmin verstaan wij BSP-minis-
ter Glinne, die steeds aanwezig is 
geweest — of zijn Kabinet — bij 
de voorbereidende besprekingen 
van dit dekreet in de Kultuurraad-
kommissie. Aldaar stelde hij geen 
enkele verbetering voor. Nu 
schreeuwt hij moord en brand en 
oleeat inbreuk op de kulturele au
tonomie en op de sociale ontvoog
ding van de werknemer. Wij dach
ten nochtans dat hij daar voorstan
der van was. Of sneuvelt hij ook 
in de richting van het socialisti
sche kapitalisme en reikt hij de 
hand aan de Franskiljons in Vlaan
deren ? 

Willy Kuijpers, kamerlid. 

meer licht ! 

Betreft artikel « Tentoonstellin
gen : Van Karel de Stoute tot Kei
zer Karel * in uw nummer 38 van 
heden. 

Men raadt de bezoekers aan 
even het Mechels Stadsmuseum 
binnen te lopen, maar u vergeet 
er bij te voegen dat de liefhebbers 
zich zelf moeten voorzien van 
licht. 

Inderdaad er branden slechts 3 
lampen : één boven het hoofd van 
de kassier ; één in een plaats 
waar geen daglicht in kan en een 
derde op de trap, leidend naar de 
verdieping. 

Ik vroeg aan een' bewaker of 
hier voor het licht afzondertijk 
moest betaald worden, neen zei 
hij, want het is onmogelijk licht 
aan te steken bij gebrek aan lam
pen. 

En dit voor een stad als Meche-
len met meer dan 60.000 inwoners! 

E.S., St.-Katelijne-Waver 

auf der flucht erschossen 

Max Lamberty, die in de eerste 
wereldoorlog aktivist is geweest 
en volgens Frans Van der Eist 
(' Wij ', 22 september '73) tijdens 
Wereldoorlog II heeft gekollabo-
reerd met de groot-kollaborateur 
Victor Leemans, beweert dat Joris 
van Severen te Abbeville « tijdens 
een poging tot ontvluchting door 
een Frans soldaat neergeschoten 
werd ». 

De heer Van der Eist verbaast 
zich hierover, en vraagt zich af, of 
de auteur dan niets afweet van het 
bloedbad te Abbeville waar 21 
mensen vermoord werden ? 

Zou de onwetenheid van Max 
Lamberty soms te verklaren zijn 
uit zijn Duitse jeugdvrijage ? Toen 
dertig jaar geleden gijzelaars door 
de SS en Grüne Polizei zonder 
vorm van proces werden terecht
gesteld, heette dat toch ook » Auf 
der Flucht erschossen • ? 

F. te W. 

vaste tijdelijken 

Uit het antwoord van vice-premier en minister van Financiën De-
clercq op vraag van VU-senator Vandezande blijkt dat de financiële 
openbare instellingen, waarover de minister van Financiën de voog
dij of het toezicht uitoefent, hun personeel aanwerven onder be
dienden- of arbeiderskontrakt, zonder tussenkomst van het Vast 
Wervingssekretariaat. Ze kunnen dan ook geen plaats in het orga
niek kader innemen. Hieruit volgt dat dit personeel als tijdelijk kan 
beschouwd worden doch niet in de zin, bedoeld door de vragen
steller. Als we het goed begrepen hebben gaat het hier dus om 
« vaste tijdelijke ambtenaren », een onverwacht konkreet voorbeeld 
van de bestendiging van het voorlopige... 

kulturele autonomie 

Al Is de " kulturele autonomie » die door de grondwetsherziening 
ontstond, in de praktijk slechts een minimalistische formule en is 
echte kulturele autonomie nog wat anders, toch gebruikt de Volks
unie de bestaande « autonome » instellingen zoveel als mogelijk is, 
om de thans nog beperkte kansen maximaal te benutten. Dat blijkt 
o.a. uit haar houding tegenover de Nederlandse Kultuurraad, die 
indien hij reeds enig gezag verwierf, dit grotendeels aan de positie
ve en konsekwente VU-houding te danken heeft. Zie maar het aan
tal VU-dekreetsvoorstellen, het gretig gebruik van het bulletin van 
vragen en antwoorden. Het eerste nummer van dit bulletin was uit
sluitend met vragen van VU-parlementsleden gevuld. Het jongste 
nummer bevatte 29 vragen. Daarvan namen de VU-mandatarissen er 
19 voor hun rekening. In de Nederlandse Kultuurraad blijft de VU 
de toon aangeven. 

legerinformatie 

De uitgaven voor bladen, informatiebrochures, foto's en films ten 
behoeve van het Belgisch leger beliepen in 1972 14 miljoen 310.000 
fr. Het departement van Landsverdediging en het Leger beschikken 
samen over één informatiedienst, naar loffelijke gewoonte afge
kort in de twee talen samen, Frans eerst : SID of Service d'lnfor-
mation (Informatie) Dienst. Deze dienst geeft informatie door aan 
de nieuwsmedia en geeft een militair weekblad « FM » uit. De SID 
heeft o.a. drie joernalisten-aspirant-reserve-officieren in dienst, 
naast een hele reeks hogere en lagere officieren, onderofficieren, 
korporaals en soldaten-dienstplichtigen. Hij beschikt over een eigen 
film- en fotodienst. 

Deze gegevens komen voor in het antwoord van minister Vanden 
Boeynants aan VU-kamerlid Willy Kuijpers. (Nr 42). 

grasduinend in 

parlementaire vragen 

verfransing van bij de wieg af ! 

Niet alleen wordt in de Brusselse ziekenhuizen een soort vee-
artsenijkunde beoefend Cmet de Vlaamse patiënten als slachtoffers) 
ook in de Brusselse kraaminrichtingen wordt een loopje genomen 
met de Nederlandstaligen. Het Is gewoonte geworden dat de admi
nistratieve diensten van kraaminrichtingen zelf de geboorte van 
kinderen ten gemeentehuize gaan aangeven. In de meeste kraam
inrichtingen van de Brusselse agglomeratie gebeurt deze aangifte 
stelselmatig in het Frans, ook voor zuigelingen van ouders uit 
Vlaams Brabant. Dientengevolge worden voor de betrokkenen later 
Franstalige geboorte-akten afgeleverd : verfransing van bij de 
wieg af I... 

VU-senator Vandezande neemt dat niet en vroeg de minister van 
Justitie of bij geboorten de aangifte niet dient opgesteld te worden 
in de taai der ouders en zo deze in Brussel wonen in de taal die 
door hen uitdrukkelijk gekozen wordt. Dienen er geen richtlijnen ge
geven te worden opdat kinderen, wier ouders het Nederlands taal
gebied bewonen sistematisch in het Nederlands zouden geregis
treerd worden. 

De minister antwoordde dat volgens de wet op het gebruik der 
talen in bestuurszaken de diensten In Brussel-Hoofdstad geboorte
akten opstellen in het Nederlands of in het Frans naargelang de 
wens van de belanghebbende. Met de woon- of verblijfplaats van 
de ouders wordt geen rekening gehouden. De minister stelt dan 
vast dat de vader, die aangeeft, zeker als belanghebbende [volgens 
de wet) moet beschouwd worden, maar dat er twijfel ontstaat in
dien niet de vader de aangifte doet. Hoewel art. 56 van het burger
lijk wetboek de direkteur van een kraaminrichting met geboorte
aangifte belast, is hij geen « belanghebbende ». Hij kan in èlk geval 
van aangifte hoogstens als gemandateerde van de ouders beschouwd 
worden en dient zich dus wat de taalkeuze van aangifte betreft te 
schikken naar de wens der ouders. Sommige Brusselse gemeenten 
stellen formulieren ter beschikking, waarin o.a. de gekozen voor
naam evenals de taal, waarin de geboorte-akte dient opgemaakt te 
worden, moeten ingevuld worden. 

De minister, die de gegrondheid van de opmerking inziet, zal aan 
de ambtenaren van de burgerlijke stand van de gemeenten van de 
Brusselse agglomeratie onderrichtingen geven, opdat voor de ge
boorte-aangiften door kraaminrichtingen de handtekening zöu geëist 
worden van de ouders of minstens één van hen, als bewijs van de 
gedane taalkeuze voor het opmaken van de geboorte-akte. Wie dé 
hardnekkigheid en driestheid der hoofdstedelijke verfransers kent 
zal toegeven, dat deze maatregel niet overbodifl zal zijn. Wij zijn 
trouwens van mening, dat de taaistreek der ouders automatisch 
bepalend moet zijn voor de taal van de geboorte-akte, behoudens 
zekere uitzonderingen. 

vlaamse achterstand 

Uit het antwoord van de minister van Wetenschapsbeleid op een 
vraag van senator Van Haegendoren (bulletin Ned. Kultuurraad, nr 
6) blijkt de Vlaamse achterstand op het vlak van het wetenschap
pelijk onderzoek, ook al betoogt de minister dat objektieve maatsta
ven aan de basis van de verdeling der kredieten aan de taalgemeen
schappen liggen. Is de verdeling voor het Nationaal Fonds voor 
Wetenschappelijk Onderzoek nog 50-50, voor de drie zgn. geassoci
eerde fondsen is de verdeelsleutel 46,3% voor de Nederlandstaligen 
en 53,7% voor de Franstaligen. Voor kernwetenschappen (IIKW) 
krijgen de Nederlandstaligen nog minder : 4 1 % . 

Er blijkt wel een inhaalplan te hebben gefungeerd van 1970 tot 
1972, feit is dat de Nederlandstalige gemeenschap nog steeds de 
gevolgen ondervindt van de achterstelling, waarvan ze in de Belgi
sche staat steeds het slachtoffer is geweest,- o.a. op het vlak van 
het wetenschappelijk onderzoek. 



.^W . «10-71 ^n 

de wereld 

i 

f f 

steeds 
de 

ostpolitik" 

Al mag dan — een genezen — 
Pompidou op zijn jongste perskon-
ferentie te Parijs gezegd hebben, 
dat er met Bonn geen belangrijke 
meningsverschillen bestaan (wat 
nog valt te bezien), in de regering 
Brandt blijken er wel meningsver
schillen te bestaan over de aan te 
nemen houding in de volgende fase 
van de Ostpolitik. Vice-voorzitter 
Wehner van de « Sozialdemokrati-
sche Partei Deutschlands » is van 
mening dat men juist nu het been 
niet te stijf mag houden, nu het 
er 'op aankomt de Ostpolitik te be
kronen met verdragen met Praag, 
Boedapest en Sofia, die het geheel 
zouden afronden. 

Bonn eist niet alleen het recht 
op, natuurlijke personen, inwoners 
van West-Berlijn officieel naar het 
buitenland te vertegenwoordigen 
doch wil dit ook doen voor rechts
personen zoals vennootschappen, 
instellingen e.d.m. Dat is volgens 
partij-ideoloog Wehner overdreven 
en hij denkt dat niet alleen maar 
hij verkondigt het ook, niet alleen 
binnen de partij doch ook te Mos
kou, waar hij met een parlements-
delegatie — hij is ook nog SPO-
fraktievoorzitter in de Bondsdag — 
op bezoek ging en daar met Sovjet-
prominenten sprak. 

Deze houding bevalt de koalitie-
partner, de FDP of liberalen niet. 
Niet alleen voelt de FDP-vice-kanse-
ller en minister van Buitenlandse 
Zaken Scheel zich telkens weer 
gedepasseerd wanneer socialisti
sche partijdelegaties een « eigen 
buitenlandse politiek » gaan bedrij
ven (het lijkt wel, alsof dat een ti-, 
pisch socialistische ziekte is, want 
ook onze BSP « onderhandelt apart 

met het buitenland » dat de stukken 
er af vliegen] hij is het met een te 
toegeeflijke houding tegenover 
Moskou niet langer eens. Lange tijd 
heeft men met Scheel de spot ge
dreven : hij leek er als minister BZ 
zo maar wat bij te lopen, een man 
zonder werk, een man zonder ge
zag, die zijn werk door de kanse
lier moest laten doen. Er deden 
daarover te Bonn sterke verhalen 
de ronde tot jolijt van de kristen-
demokratische oppositie. Dat blijkt 
nu al sinds maanden niet te klop
pen : onder druk van de FDP, waar
van Scheel de voorzitter is, wordt 
de Ostpolitik afgeremd. De eis, 
dat de Bondsrepubliek ook rechts
personen in West-Berlijn konsulair 
moet vertegenwoordigen is een l i
berale eis, ontstaan op aandringen 
van de industrie en de zakenwe
reld die wel handel willen drijven 
met het Oostblok (hoe meer, hoe 
liever) maar die juridisch gezien in 
sterke schoenen wil staan en daar
in ook West-Berlijn betrekt. 

Tevens leeft in die kringen nog 
gevoelig het nationalistisch bewust
zijn na (dat bleek jaren geleden 
toen er nog een vlottende stem
menmassa ontstond tussen de libe
ralen, ook de CDU eensdeels en 
de partij van von Thadden, een ex
treem nationalistische partij- ander
deels). 

Brandt zal de dreiging van een 
kloof tussen beide regeringspar
tijen en eventueel in de SPD zelf, 
die niet zo gelukkig is met Scheels 
politiek, moeten voorkomen. Van
daar dat hij fluks de Westernhoed 
aan de haak hing en voortijdig zijn 
USA-reis afbrak, om naar Bonn te 
tiegen. Als de kat van huis is .. 

moclitsverhoudingen in europa 

Landen van het Atlantisch Pakt 

I Landen van hat Warschau Pakt 

Er is de jongste tijd weer voort
durend sprake over de machtsver
houdingen in Europa, verdeeld in 
twee blokken : het Warchaupakt. 
dat de Oosteuropese landen rond 
de Sovjet-Unie schaart en dat zijn 
moderne bewapening voortdurend 
en snel opdrijft en de NATO, (Noord 
Atlantische Verdragsorganisatie, ge

sproten uit een Amerikaans-Brits 
bondgenootschap en na de tweede 
wereldoorlog uitgebreid als gevolg 
van de koude oorlog tussen Oost 
en West). De NATO groepeert dus 
de Verenigde Staten en West-Euro
pa. Behalve de klassieke bewape
ning steunt de NATO vooral op het 
zogenaamde atoomparaplu der Ame

rikanen en op de aanwezigheid van 
Amerikaanse troepen, vloot- en 
luchteenheden in West- en Zuid-
Europa (niet in Frankrijk). Er is ech
ter in Amerika een groeiende nei
ging om de Amerikaanse troepen
macht overzee geleidelijk te ver
minderen. Er werden reeds experi
menten gedaan om via een lucht
brug tussen Amerika en West-Euro
pa snel troepen aan te voeren in 
geval van nood. Deze experimen
ten slaagden en vormen nu een ar
gument in handen van hen, die op 
troepenvermindering aansturen Hst 
Amerkaanse Huis van Afgevaardig
den keurde vorige week een dras
tische vermindering goed, schrok 
dan zelf van de stemming, maakte 
deze ongedaan en keurde dan een 
minder drastische vermindering 
goed ! Gezien de positie van Nixon 
door Watergate en het Agnew-
schandaal aanzienlijk verzwakt is 
moet men dus rekening houden 
met het wegtrekken van Amerikaat» 
se legereenheden uit West-Europa, 
zeer tot ongenoegen van de NATO-
leiding Een tweede reden, waarom 
men met deze eventualiteit reke
ning moet houden is de zopas aan 
de Sovjet-Unie door de USA toege
kende status van « bevoorrechte 
natie », gevolg van een belofte van 
Nixon aan Brenznjev. 

Door een gemis aan Europese 
eendracht en een begin van Ameri
kaans isolationisme (gesteund op 
financiële gronden) dreigt het Wes
ten in een zwakke onderhandelings
positie met het Oosten te geraken. 
Een ander gevolg daarvan zou een 
krachtiger bewapeningsinspanning 
in West-Europa kunnen zijn, en ook 
het opnieuw aantreden van Wesl:-
Duitsland en Japan als militaire 
mogendheden, tot op vandaag 
slechts ekonomische supermach
ten. 

Spoorweg 

Olieleiding 
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iran 

petroleummacht 
Op 21 maart van dit jaar besloot 

de sjah van Iran de petróleumnijver-
heid te nationaliseren. Het groot
ste gedeelte van de Iraanse olie
bronnen was tot nu toe in handen 
van het zogenaamd Internationale 
Konsortium, dat in 1954 de Anglo-
Iranian Oil Company opvolgde 3n 
voor de duur van 25 jaar een kon
cessie kreeg. In dit konsortium zijn 
Britse, Nederlandse, Amerikaanse 
en Franse maatschappijen vertegen
woordigd en de aandelen zijn als 
volgt verdeeld : British Petroleum 
40%, SheJl Petroleum nv 14%, Gulf 
Oil Corporation 7°o, Standard Oil 
of California 7%, Exxon 7%, Texa
co 7%, Compagnie Frangaise des 
Pétroles 6%, Iricongroep 5%. De 
Iricongroep omvat volgende maat
schappijen : American Independent 

Oil Co, Atlantic Richfield Co, Char
ter Oil Co, Continental Oil Co, Get
ty Oil Co, en de Standard Oil Co 
of Ohio. 

De sjah had reeds aangekondigd 
dat de koncessie in 1979 niet zou 
worden verlengd. 

In de nieuwe overeenkomst tus
sen de sjah en het Internationale 
Konsortium krijgt dit Konsortium 
gedurende 20 jaar de beschikking 
over belangrijke hoeveelheden ru
we olie tegen voorwaarden die niet 
minder gunstig mogen zijn dan die 
welke gelden voor andere oliepro-
ducerende landen in het gebied 
rond de Perzische Coii. 

Een gedeelte van 'de produktia'' 
zal > Irans .evenwel,,tZ^lf . i i ^oudet^ , 
en op de markt brengen (Ibramco)j" 

trage werking 
Het blijkt dat de evolutie van de Europese Gemeenschap naar een ekcv 

nomische en monetaire unie maar zeer traag verloopt. Het nieuwsbulletin ' 
van de kommissie geeft zelf toe dat de resultaten van de eerste fase «niet 
overweldigend» zijn. De koördinatie van het ekonomisch beleid der lid
staten op korte termijn liet op sommige punten te wensen over en het 
beginsel van het monetaire overleg vooraf werd zelden geëerbiedigd Ook 

• op het vlak van de belastingsharmonisering waren de vorderingen niet 
indrukwekkend. Zo duurde het tot januari 1973 vooraleer alle EG-landen 
het BTW-stelsel in vroege brachten Inzake vrijmaking van het kapitaal 
is er zelfs een duidelijke achteruitgang, terwijl op het vlak van het struk-
tuurbeleid slechts de eerste aarzelende stappen werden gezet. 

Het monetaire sisteem van de Gemeenschap waarbij de lidstaten zich 
ertoe verplicht hebben de onderlinge schommelingen van hun munteen
heden binnen een marge van 2,25'"o te houden, is na de dollarkrisis weJ 
gaan funktioneren, maar al dadelijk traden moeilijkheden aan het licht, 
vooral in drie landen, die sedertdien niet meer meedoen aan het geza
menlijk zweven der munten. 

Geen teleurstellende maar ook geen schitterende eerste balans. 

europo der volken 
Het orgaan van de Bretoense nationalisten « Douar Breiz » vestigde in 

een tamelijk recent nummer de aandacht op de IJzerbedevaarten te Diks-
muide. Het blad gaf- een bondig overzicht van de Vlaamse strijd in het 
Belgisch Ijzerleger en belichtte de betekenis van de manifestatie. 

Waarover de Bretoense nationalisten vooral verheugd zijn is de uitno
diging van een afvaardiging van Europese minderheden, die voor hun 
volksnationale erkenning vechten zoals de Esten, Letten, Lithauers, Basken, 
Zuid-Tirolers, Bretoenen. Het artikel brengt een beschrijving van het defi-
lee der Baskische afvaardiging op de jongste IJzerbedevaart, die grote por
tretten droegen van door de Spaanse politie vermoorde Baskische nationa
listen. 

Ten slotte publiceerde het blad uittreksels uit het Europees manifest 
der jongeren en de merkwaardige uitspraak van de Ierse minister van 
Buitenlandse Zaken, gedaan te Brussel in januari j l . bij de opening van de 
zitting van de Europese Raad : « Wij vormen geen koaJitie tussen staten 
maar een vereniging van volkeren •. 

Lhi^illilll/-' 
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westpockets 

^ 

nieuw 
vlaonderen 

NIEUW VLAANDEREN 

• Leesgeld : 
O 60 fr per jaargang (200 biz ! ) , steunabonnement met vermel

ding in het tijdschrift vanaf 90 fr. 
O E''<e nieuwe abonnee ontvangt gratis het dubbelnummer over fe

deralisme 
O Wie 5 abonnementen werft ontvangt gratis een Westpocket naar 

keuze En wie er 20 werft, het mooie fotowerk « De Kwestie » 
(uitg Heideland — 245 fr. handelsprijs), met de geschiedenis van 
de Vlaamse Beweging in beeld en woord. 

n Storten prk nr 98 74 65 van De Nederlanden v.z w. Brouwersstr. 
74 — 8470 De Panne — tel 058/423 23 (na 1ó u.) 

O Proefnummers Kan je gratis bestellen bij luk Steemans, Egenho-
venweg 45/51 — 3030 Heverlee 

• Doe meer Wordt lid van onze jongeren-propagandistenkring Je 
ontvangt gratis onze « Doe-krant ». Naam opgeven bij Lionel Van-
Vandenberghe, Iroyentenhoflaan 26 — 2600 Berchem — 
tel. 03/30.77.35 (na 18 u.) 

* 

W 

vereniging 
Vlaamse 
leerkrachten 

f̂ t-

»jft -tt* f!^9 pon "»«> 9* In de Vlaamse Beweging van de jongste tien jaren 
is er een trio niet meer weg te denken : 1) de 
Westpockets, een keurige reeks dokumentatie-
werkjes over onze beweging ; 2 ) Nieuw Vlaan
deren, het heelnederlandse vormingsschrift voor 
jongeren dat straks aan zijn 6e jaargang toe is ;' 
3 ) de Vereniging Vlaamse Leerkrachten met zijn 
duizenden aangeslotenen en een indrukwekkende 
palmares aktiviteiten. 
Over het jongste initiatief van deze laatste vereni
ging willen we het vandaag even hebben. En daar
voor zijn we tijdens de vakantie een avond gaan 
buurten in Oostende met Jaak Vandemeulebrou-
cke, algemeen voorzitter. Op een bandje hebben 
we wat bij mekaar gepraat — je leest het hier, 

WESTPOCKETS 
Zijn aan hun 9de uitgave toe. Nog 3 nrs. zijn te verkrijgen. Een ideaal 
geschenk I 
O Dossier Limburg / De grote Staking door Toon van Overstraeten 

150 bIz. — 20 énige foto's — 80 fr. 
• Hendrik de Man / Cyriel Verschaeve door Arthur de Bruyne 

300 bIz. — lOOfr. 
• « Trouw » — levensschets van : Pater Stracke, August Borms, 

Staf de Clercq, Jeroom Leuridan, Reimond Tollenaere, Wim Maes 
door Arthur de Bruyne — 160 bIz. — 120 fr. 

En denk eraan : wie 4 eks. betaalt krijgt een 5de gratis. 
Storten op prk. nr. 98.74.65 van De Nederlanden-vzw, Brouwersstr. 74 
8470 De Panne 
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W.K. : Ja Jaak, vandaag kom ik wat met je 
praten voor « Wij ». Twee jaar haast ben ik 
zelf nu « weg » uit onze vriendenploeg, die 
het « trio • trok en daarom vind Ik liet pret
tig om als « buitenstaander » je wat te vra
gen over de werking van de VVL. 
Kan je even voor de lezers van « Wij » het 
hoofddoel van de VVL toelichten ? 

J.V. : Wel, de VVL groepeert, boven iedere 
partijpolitieke bekommernis, het onderwij
zend personeel uit alle graden, op een drie
voudige basis : a. herbronning en herwaar
dering van het lerarenambt ; b. een tijdsge-
richt, efficiënt en demokratisch onderwijs ; 
c. een dienstbare volksverbondenheid. 

W.K. : Bernard van Dijck, de prefekt 'an 
het ateneum te Landen, betitelde de VVL 
als de « lerarenvereniging die haar handen 
uitsteekt waar andere organisaties ze angst
vallig weghouden » . 

J.V. : Daarom zijn wij ook gestart ; we wil
len geen her-uitgave zijn van een of ander 
sindikaat en evenmin een gezapig onder
onsje... Onze akties bewijzen dat wel... Je 
hebt ten andere zelf nog mee het ministerie 
van Onderwijs bezet om een betere uitbeta
ling van de wedden af te dwingen I 

W.K. ; Kan je enkele van de laatste aktivl-
teiten opsommen ? 

J.V : Naast de provinciale en gewestelijke 
uitbouw vormen de VVL-berichten de band 
met de leden. Onze lesteksten in meerdere 
talen worden met duizenden gebruikt in hon
derden klassen. Meer dan 45.000 vonden 
reeds een weg naar de leerlingen, leder lid 
krijgt gratis een eksemplaar zodat hij of zij 
kan oordelen over het gebruik. 

W.K. : Enkele onderwerpen ? 

J.V. : « De Vrouw in onze samenleving » — 
over de emancipatie ; een reeks over de be-
stuurssistemen in ons land : « Hoe werkt 
een Gemeentebestuur ? » — ook over de 
Provincieraad en het Parlement... moet j i j 
toch zeker bij je cf geachte kollega's » ver
spreiden ! Ook is de reeks Engels en Frans 
gestart. Tientallen onderwerpen zijn in uit
werking. Eerst worden ze « op stencil » uit
getest, alvorens ze gedrukt worden. Binnen
kort start onze muziekreeks met geluidsban
den en geschiedenis- en aktuaiiteitsreeksen 
met lichtbeelden.. 

V K : En haast iedere veertiendagen lees jo 
wat bijzonders over de VVL in de krant . 
Engels-2e taal. Schoolpakthernieuwing . 

J.V. : Onze perskonferenties en bezoeken 
aan het kabinet hebben hun invloed. Nu zijn 
we volop aan het werk met onze streekklas-
sen. 

W K. . Streekklassen ' 

J.V. : Wel, vanaf dit 5e werkjaar pakken we 
bijzonder het Lager Onderwijs aan en dit na
jaar staat het VVL-Centrum « Wiking » te 
Oostende-Mariakerke open voor gans Vlaan
deren ! Het is een keurig nieuw gebouw, 
rustig gelegen op een paar minuten van 
strand en duinen . Het kan 60 leerlingen 
herbergen ; heeft spellokalen, aparte lera-
renkamers ; beschikt over eigen audio-visieel 
materiaal enz... 

W.K : Voldoet dit centrum aan de wettelijke 
voorwaarden ? 

J.V.: Meer dan, het is gebouwd volgens de 
onderrichtingen van het Nationaal Werk voor 
Kinderwelzijn. Er zijn permanent twee ver
pleegsters aanwezig. Alle wettelijke voor
zieningen voor brandbeveiliging tot en met 
branddeuren toe ! Het ministerie keurt het 
streekklassen-sisteem goed. 

W.K.: Het centrum werkt dus zoals de in
stellingen voor "sneeuwklassen"... 

J.V. : Ja en neen, om in Zwitserland te 
geraken moet je een hele reis ondernemen 
voor een beperkte verblijfsduur. De vraag 
mag gesteld in hoeverre dit opvoedkundig 
verantwoord is voor leerlingen uit het lager 
onderwijs. Bovendien menen wij dat de l.o.-
leerling éérst de vertrouwdheid moet krijgen 
met zijn eigen land en volk. Bovendien stelt 
de V.V.L. volledig uitgewerkte lesteksten en 
werkboekjes ter beschikking... 

W.K. : Vertel dan eens wat meer over zo 'n 
schooldag . 

J.V.: De ganse klas komt onder leiding van 
de leerkracht - die zijn (of haar) familie ^an 
meebrengen - naar ons centrum. En dit voor 
12 of 14 dagen. In de voormiddag worden de 
gewone lessen gegeven door de leerkracht. 
Tijdens de namiddag doen we aan milieustu
die onder leiding van V.V.L.-monitoren. We 
verkennen de vismijn, de haven, het leven 

m 

vvl centrum 

de wiking" f f 

aan strand, in de duinen, op de polderhoevek 
We leren leven met de natuur in het natuui^ 
reservaat enz. ; 's Avonds komen dan de 
aktiviteiten met ontspannend karakter : pop
penkast, gemeenschapsspel enz... 

W.K : En de onkosten ' 

J.V.: Die zijn natuurlijk heel wat geringer 
dan met de verre sneeuwklassen. De ouders 
hoeven geen speciale uitrusting aan te schaf
fen en de reisonkosten zijn in vergelijking 
laag. Het hele verblijf bedraagt slechts 
200 Fr. per dag en per persoon. En daarin is 
alles inbegrepen : de werkboekjes, de plaat
selijke busreizen, toegangsgelden, vergoe
ding monitors, inwoning met vier maaltijden 
en beddegoed... 

W.K.: Je vertelde daarnet dat het hele lesr^ 
krachtengezin meekon ? 

J.V. : Inderdaad, het is goed dat de leerlingen 
hun leerkracht ervaren in gezinsverband. 
Daarom ook is er een kinderkribbe voorzien 
voor de kleinere kinderen van die gezinnen 
en dit tegen een kleine vergoeding. Tijdens 
de geleide namiddagaktiviteiten en avonden 
berust de verantwoordelijkheid bij de staf 
van het centrum en de V.V.L.-monitoren, zo
dat de leerkracht (met het gezin) even kan 
uitblazen net zoals thuis... 

W.K.: En kent het initiatief sukses ? 
J.V.: Van meetaf aan was er de belangstel
ling van de Nederlandse Kommissie voor de 
Kuituur van de Brusselse Agglomeratie. In 
haar vergadering van 2 augustus voorzag ze 
de leerlingen uit het nederlandstalig Brussels 
lager onderwijs te betoelagen voor hun ver
blijf in het V.V.L.-centrum met 150 Fr. per dag 
en per persoon. In Limburg zijn er scholen 
waar het ouderkomitee toelagen voorziet en 
in het Brabantse zijn er verschillende ge
meentebesturen die een toelage gestemd 
hebben voor een verblijf... 

W.K.: Jaak, ik zie daar die folders... 

J.V.: Eenieder kan ze aanvragen bij de direk-
tie van het V.V.L.-Centrum "Wiking" - Nieuw-
poortsestg. 370 - 8400 Oostende. 
W.K.: En de V.VL. zal er wel niets op tegen 
hebben dat "WIJ" uitbundig reklame zal 
maken en haar leerkrachten-lezers oproepen 
tot lidmaatschap. 

J.V.: Wat zou het... In de V.V.L. is eeniedei 
welkom ; zojuist belde me nog een BSP-sche 
pen hier uit de omtrek op om inlichtingen 
voor zijn gemeentelijke school. 

W.K. : Blijft nog, het VVL alle sukses toe te 
wensen! 

Vereniging Vlaamse Leerkrachten 
• Liamaatschap : VVL-Berichten en lesteksten inbegrepen : 

100 fr. — prk. 89,65,94. — VVL — Oostende 
VVL-Centrum « De Wiking » — Zeeklassen, Nieuwpoortsestwg 370 
8400 Oostende — tel 059/722,69 
Hier kan je alle inlichtingen ontvangen over de zeeklassen ; folders 
bestellen ; een bezoek van een VVL-afgevaardigde aanvragen enz. 
Redaktie VVL-Berichten : Herman Gevaert, Park de Rode Poort 21 
8200 Brugge — tel. 050/163.38 

Provinciale Sekretariaten : Hier kan je terecht voor alle kontakten : 
idmaatschap medeiA^erking lesteksten, uitbouw, alle onderwijspro

blemen... 
Antwerpen : Walter Warmoeskerken, Belpairestraat 63 2600 - Berchenn 
Tel. 03/30.00,99. 
Brabant : Jan Vanhalen, Cijnsstraat 14 - 1080 Brussel 
Limburg : Jos Truyen, Bilzerweg 50 - 3668 As tel. 011/574.32 
Oost-Vlaanderen : Etienne Breem, De Pannelaan 16 - 8478 Adinkerke 
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pelrus plancius 

een monument- voor plancius 

Dranouter, die kleine Westvlaamse gemeente dicht bij 
de Franse grens zond en zendt haar zonen uit ! Hoeveel ? 
Dat weten wij niet. Wij weten echter wel dat het er één 
van bedied heeft uitgezonden in de 16e eeuw : Petrus 
Plancius, die er geboren werd in 1552 en stierf in Am
sterdam op 15 mei 1622 Als blijk van waardering voor 
deze merkwaardige man werd op de laatste zaterdag van 
september 1973 een bescheiden monument in Dranouter 
ingehuldigd. 

Dit monument wordt opgericht, dank zij o.m de steun 
van het Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig genoot
schap (Plancius-genootschap) en het gemeentebestuur van 
Dranouter, om de herdenking van de 350ste verjaardag 
van het afsterven van deze figuur te besluiten en tevens 
het honderd-jarig bestaan van het vermelde Nederlandse 
Plancius-genoot&chap te vieren. 

pieter platevoet 

Onder deze naam werd hij in 1552 te Dranouter geboren. 
Na eerst school bezocht te hebben in Hondschote (thans 
gelegen in Frans-Vlaanderen) studeerde hij verder teolo-
gie, wiskunde en sterrenkunde in Engeland en Duitsland. 
Volgens de gebruiken van zijn tijd nam hij een deftige La
tijnse naam aan ; Petrus Plancius. Kwatongen beweren dat 
de reis naar Engeland waarschijnlijk de enige zeereis ge
weest is van deze man, op wiens gezag veel zeelieden 
duizenden mijlen gevaarlijke zeetochten hebben onderno
men. Hij schaarde zich kategoriek aan de kant van het 
opkomende protestantisme en werd na het beëindigen 
van zijn teologische studies in 1576 hervormd predikant in 
de Zuidelijke Nederlanden. 

brandstapels voor de ketters 

Het protestantisme werd gewelddadig onderdrukt door 
de Spanjaarden, de toenmalige heersers over de Neder
landen. De inkwisitie terroriseerde de gehele bevolking. 
Zowel katolieken als protestanten voelden zich onveilig. 
Een bezwarende verklaring afgelegd door een getuige, 
wiens naam aan de beschuldigde niet eens werd mede
gedeeld, was voldoende om hem naar de brandstapel te 
voeren. Egmont en Hoorne werden te Brussel onthoofd. 
Benden onbetaalde en woeste soldeniers trokken rovend 
en brandstichtend door de Zuidelijke Nederlanden. Hon
derdduizenden weken uit naar de Noorderlijke Nederlanden, 
die onder de leiding van de Oranje's zich konden handhaven 
achter de waterlinies. 

Alleen de Spaansgezinde adel en de rijke burgerij ener
zijds en de armen, landlopers, bedelaars en verlatenen 
anderzijds bleven hier. Het Zuiden verloor aldus zijn kom-
mersieel, intellektueel en artistiek potentieel ten gunste 
van het Noorden. In 1622 bestond de bevolking van Lel
den voor twee derden uit immigranten. 

Toen de stad Brussel zich in 1585 aan de Spaanse veld
heer Parma moest overgeven, werd de toestand voor de 
drie en dertigjarige overtuigde protestant Plancius onhoud
baar. Hl| trok naar het Noorden, waar hij in Amsterdam 
van 1595 tot aan zijn dood in 16622 predikant zou blijven. 

plancius als geograaf en astronoom 

Reeds in 1590 verschenen van hem een serie van vijf 
kaarten, die feitelijk nog kopieën waren. Hij was zich ech
ter goed bewust van de vele onvolmaaktheden en daarom 

legde hij zich toe op het maken van precleser en volle
diger kaarten IJverig en geduldig verzamelde hij met dat 
doel tal van nieuwe gegevens bij mekaar, afkomstig van 
buitenlandse kaarten en rapporten alsmede uit aanteke
ningen van gedane waarnemingen die hem doorgespeeld 
werden via bevriende relaties in scheepvaart- en zaken-
kringen In 1892 verscheen zijn grote wereldkaart ,die met 
één slag een plaats bezorgde bij de beste kartografen van 
zijn tijd. Samen met zijn beroemde leerling Willem Ba-
rendz ontwierp hij een lang gebruikte kaart van het Mid-
dellandse-zeegebied In 1614 vervaardigde hij een aard
globe en In 1615 een hemelglobe. Het bestuderen van al 
deze gegevens had bij hem de overtuiging gewekt dat 
men langs een zeeroute ten noorden van Nova-Zembla 
het Indie van die dagen zou kunnen bereiken. Zijn grote 
kundigheden op dat gebied werden alras opgemerkt door 
de plaatselijke en landelijke overheden en het duurde dan 
ook niet lang eer zij op hem beroep deden om grote plan
nen te helpen verwezenlijken. 

nederlanders bevaren alle wereldzeeën 

In de 16e eeuw voeren de Spanjaarden en Portugezen 
naar indië en Amerika, kochten er de voortgebrachte pro-
dukten en brachten ze naar hun land. Van hier uit werden 
ze door Nederlandse vrachtvaarders naar het Noorden ver
voerd. Als gevolg van de oorlog met Spanje werd deze 
vrachtvaart van Hollanders en Zeeuwen ten zeerste be
moeilijkt. Na de inschakeling van Portugal in het Spaanse 
rijk konden zij zelfs vanaf 1580 de Portugese havens niet 
meer aandoen. Herhaalde malen werden hun schepen in 
beslag genomen en de bemanning gevangen gezet. Toen 
besloten zij maar zelf de zo begeerde waren te gaan 
halen in Irtdië en Amerika. De tochten naar de verre kusten 
van Oost en West waren wel gevaarlijk maar als ervaren 
zeelui schrokken zij daarvoor niet terug. 

een noordelijke zeeroute naar indië 

Toch zagen sommigen op tegen de lange en gevaarlijke 
tocht langs de Kaap de Goede Hoop. De Antwerpse koop-
nian Moucheron was na de val van Antwerpen naar Middel
burg uitgeweken en was in samenwerking met Amsterdam
se kooplieden in 1577 de vaart op de Witte Zee begonnen. 
In 1584 richtte hij een faktorij op in Archangel dat door 
de Nederlanders als uitgangspunt gebruikt werd voor hun 
verdere bedrijvigheid in die streken. De Brusselaar Oli
vier Brunei was in 1584 in opdracht van de Stroganows, 
voor wier rekening hij gedurende lange tijd in Rusland 
handel gedreven had, van de monding van de Dwina naar 
Nowaja Semlja (Nova-Zembla) gevaren Deze feiten en 
nog andere inlichtingen deden bij Moucheron en anderen 
het vermoeden rijzen op het bestaan van een open zee 
ten noorden van Europa en Azië, waardoor de vaart naar 
Indië weliswaar door kouder streken, maar dan toch aan
merkelijk korter en met minder gevaren voor vijandelijke 
aanvallen zou kunnen geschieden. 

Plancius was ook deze mening toegedaan en drong sa
men met Moucheron en anderen bij de overheden aan om 
deze weg te verkennen. In het vooruitzicht van deze expe
ditie werd Plancius aangesteld ais leider van een soort 
zeevaartschool ,waar hij tal van zeelieden onderwees en 
vertrouwd maakte met het gebruik der nautische instru
menten. Hier leidde hij zijn beroemde leerling Willem 
Barendsz op. 

de tocht naar spitsbergen 

Op advies van Plancius zond de Amsterdamse regering 
in mei 1596 twee schepen uit onder Cornells De Rijp en 
Jacob van Heemskerk met Willem Barendsz als ervaren 
navigator. Mogelijk zouden zij de 25.000 f l . in de wacht 
slepen die de Staten uitgeloofd hadden aan degene die 
een noordelijke zeeweg zou ontdekken. Op 17 juni 1596 
was land in zicht en zeilden zij weldra aan de kusten voor
bij. « Het land was grotendeels in kloven, tamelijk hoog en 
vertoonde niets dan hoogten en spitse bergen,,waarom 
wij het dan ook Spitsbergen noemden », zo schreven zij. 

De Rijk die in de noordelijke richting was doorgevaren 
werd door de grote ijsgang gedwongen rechtsomkeer te 
maken. Heemskerk geleid door de moedige Barendsz voer 
oostwaarts en gelukte er in de Noordoostspits van Nowaja 
Semlja (Nova-Zembla) te bereiken Op 26 augustus werden 
zij door de winter verrast. Door het ijs ingesloten waren 
zij verplicht daar te overwinteren. Zij leden er vreselijke 
ontberingen en de terugkeer van de 13 overlevenden van 
deze groep, die met hun twee sloepen roeiend en zeilend 
over een afstand van 12.000 mijlen bij Kola een Nederlans 
schip terugvonden, was een adembenemend avontuur. Op 
het einde van 1597 kwamen zij terug in het vaderland. De 
ervaren en onverschrokken Barendsz was tijdens de reis 
bezweken Na deze tragische tocht zag men af van verdere 
pogingen om een Noordelijke weg te vinden. 

de strenge kalvinist 

Plancius was niet alleen als natuurkundige, maar ook 
als predikant zeer aktief. Als beloning voor zijn heldhaftig 
gedrag kreeg de stad Leiden van Holland de gunst een 
universiteit op te richten. Dezes voornaamste taak be
stond in het opleiden van kalvinistische predikanten. Op 
het einde van de 16e eeuw ontbrandde daar een heftig 
dispuut tussen twee,hoogleraren. Gomarus, een aanhanger 
van de leer der predestinatie, en Aarminius, die van oor
deel was dat de liefde Gods zich tot alle mensen richtte. 
Plancius stond radikaal aan de zijde van Gomarus en ver
zette zich heftig tegen de benoeming van Arminius als 
hoogleraar aan de universiteit van Leiden. Hij kon echter 
deze benoeming niet beletten. 

De strengheid en nauwgezetheid van Plancius kwam 
eveneens tot uiting in zijn stelligname in de strijd tussen 
kerk en kunst 

slotbedenkingen 

Plancius was een kind van zijn tijd : hij was een over
tuigd aanhanger van de Hervorming en een nauwgezet 
wetenschapsmens die zijn talenten ten dienste heeft ge
steld van zijn vaderland. Terwijl Prins Maurits met de 
wapens in de hand hardnekkig de Spaanse overweldiger 
bestreed en er jammer genoeg slechts in gelukte het 
Noorden te behouden, Welp Plancius mee aan de opbouw 
van Noord-Nederland als kommerciële en maritieme natie. 
Samen met andere uitgeweken Zuidnederlandse kaarten-
makers als Petrus Bertius, Judocus Hondius, Petrus Kae-
rius en Pieter en Abraham Goos heeft hij 't Noorden kul-
tureel verrijkt. Hoeveel anders zou Vlaanderen er thans 
niet uitzien indien de ongelukkige scheiding van de 16e 
eeuw zich niet had voorgedaan. Maar ja, de geschiedenis 
wordt niet geschreven met « indiens » ! 

P.GR. 

speciale poststempel 

Bij de onthulling van het gedenkteken voor Petrus Plan
cius te Dranouter wordt zaterdag 20 oktober een speciaal 
postkantoor geopend in het gemeentehuis (Lokersestraat 
7), van 9 tot 12 en van 13 tot 18 u. Er Is eveneens een 
postzegeltentoonstelling. Al de daar geposte briefwisse
ling wordt er afgestempeld met een fraaie dagstempel. 
Op de dagstempel komt een zeilboot voor zoals die gete
kend staat op de wereldkaart van Plancius van 1594 Het 
ontwerp is van de hand van de heer André Herregat van 
de Postzegelklub van de Koksijdse luchtmachtbasis. 

De Planciuswerkgroep geeft bij die gelegenheid een 
speciale omslag uit met de beeltenis van Petrus Plancius, 
een luxe kaart waarop een foto komt van de wereldkaart 
uit 1594. Beide filatelistische stukken worden te Dranouter 
aangeboden tegen 25 fr. Ook op zondag is de postzegel-
tentoonstelling open en kan de omslag en kaart verkre
gen worden. 

Men kan ze ook tot 17 oktober bestellen door storting 
op Postrekening 109.62 van Kredietbank Mesen (voor 
werkgroep Plancius) mits duidelijk aangeven van het ver
langde en mits betalen van een toeslag voor veilige ver
zending (10 fr. - wanneer aangetekend : 28 fr.). 
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medegedeeld 

Instelling van de Grote Raad te Mechelen, 
een van de tentoongestelde werken uit de 
thans lopende expositie « Van Karel de Stou
te tot Karel V », in het l<ultureel centrum 

te Mechelen. 

geboekt 
• Naar aanleiding van de heropening van de 
kunstgalerij " 't krekelhof" Brusselbaan 11, 
Gooik, stelt Mark Gysels zi/n werken ten 
toon. Deze tentoonstelling zal doorgaan van 
zaterdag 13 tot en met zondag 21 oktober. 
Voóropening vrijdag 12 oktober te 20 uur. 
Deze tentoonstelling is grotendeels gewijd 
aan tekeningen van naaktfiguren. 

• Mensen doen lachen is liefdadige bezig
heid. Doen lachen en nadenken is al wat 
meer. Dat doen ongetwijfeld de "Integraal 
bandjes vol integrale humor" uitgegeven bij 
Heideland-Orbis te Hasselt. Naast de iewat 
geforceerde kinderhumor die toch wel kan 
boeien, de klassieke plezante schrijvers, die 
niet zo dik lopen in Vlaanderen, zodat we 
d' er best niet te veel kwaad van zeggen. 
Durnez, Schrooten, de Lille, Fien Kuiper, Ver-
beeck, Ghysen, Parton, Pat Hildo, Piet Thys. 
En allemaal voor 110 fr. Naast de geestige 
titels zijn de omslagen dromen van tekening
en die zo doen kopen en lezen. 

• De Arbeiderspers, Reinaert, zit ook niet 
st i l . In de reeks meesters van de toonkunst 
't 21ste werkje nu over Stravinsky (30 fr.). De 
legende van Tijl Uilenspiegel van de Coster 
door André Sheurs naverteld (384 blz-150fr). 
Een zevende druk beleeft de trilogie, Kristien 
Lavransdochter (1.022 blz-345 fr). De mooie 
omslag is het vermelden waard. Het Ox-Bow 
incident door Cees Budding vertaald (220 biz 
195 fr) 

• Ten huize van Jean Vercammen, een vrij
zinnig auteur met religieus-poëtische inslag 
- ja, dat bestaat! - betreurde de grijze dich-
ter-aforist-novellist de scheuring in de ver
eniging van Vlaamse letterkundigen. Hij zei, 
dat een indeling in links en rechts weinig 
zin had, dat het artistieke peil de maatstaf 
moet zijn en niets anders. Na Humbert Lampo 
is dat de tweede gezaghebbende vrijzinnige 
stem die de scheuring afkeurt. Wie volgt ? 

• De kwestie van de betoelaging van schrij
vers blijft de betrokkenen 'kwellen". Is dat 
wel strikt nodig vragen sommigen zich af ? 
Is niet het ander beroep inspirerend tot het 
schrijven van literair werk ? Als voorbeeld 
wordt Willem Elschot aangehaald, die zonder 
zijn ervaringen in het zakenleven zijn "Lij
men", "Kaas" en "Het Been" niet zo pre
gnant zou geschoven hebben. Hoeveel jonge 
auteurs schrijven niet een eerste en zelfs 
tweede werk, dat "geniaal" aandoet om dan 
op te houden met schrijven of in herhaling 
te vervallen. Een vaste, regelmatige toelage 
doet de Muse niet weerkeren En niet iedere 
auteur heeft een fantasie, die de ervaring 
vervangt. Zegt men trouwens niet dat de 
werkelijkheid fantastischer is dan de 
stoutste verbeelding ? En hoeveel "ama
teurs" overtreffen de "beroeps" niet ' . 

• Begin oktober verschijnt naar aanleiding 
van zijn 75ste verjaardag een 'Liber Amico-
rum Achilles Van Acker", met allerlei bijdra- ~ 
gen van vrienden en geillustreerd met tal 
van foto's, w.o. nog nooit gepubliceerde. Het 
boek zal 350 fr. kosten. 

• Georgette Guillaume stelt haar werk ten 
toon van 6 oktober tot 18 oktober 1973 in de 
zaal : Geraard David VTB - VAB gebouw 
Wollestraat 28 - Karthuizerinnestraat 12, 8000 
Brugge. Openingsuren : werkdagen : van 9 u. 
tot 12.30 u en van 14 u tot 18 u, week-ends : 
van 10 u tot 12 u en van 14 u tot 18 u. 

vtb-prijskamp 

« schooltoerfsme » 

Ook voor het schooljaar 1973-1974 wordt 
deze prijskamp ingericht door de VTB. 

Deelneming: Leerlingen van het hoger 
middelbaar en hoger technisch onderwijs, 
ïowel uit officiële als uit vrije instellingen. 

Onderwerp: Een groepswerk over een 
Vlaamse gemeente, dat bestaat uit een ver
handeling of technisch verslag, allerlei plas
tische kunstuitingen (schilderijen, collages, 
maquettes, pentekeningen, wimpels enz.), 
dia's en/of foto's. 

Het werk blijft eigendom van de inzenders 
en wordt na beoordeling teruggestuurd. 

Volledige reglement op het sekretariaat 
van de VTB, St.-Jacobëmarkt 45, 2000 Antwer
pen. 

De werken mogen ingeleverd worden vanaf 
31 maart en moeten uiterlijk vóór 31 mei 
1974 op het hoofdkantoor van de VTB, St.-
Jacobsmarkt 45, 2000 Antwerpen, aangeko
men zijn, met de vermelding "Prijskamp 
Schooltoerisme". 

kruibeke in ' t soefe waasland 

Onder deze titel heeft Siegfried de Cock 
voor de Vlaamse Toeristische Biblioteek 
(brochure nr. 164) een flink gedokumenteer-
de bijdrage geleverd over zijn geboortedorp. 
De kerk is indrukwekkend. Het kasteel her
innert aan het verblijf van Gaspar Ducci, 
aartszwendelaar en tevens geldschieter van 
keizer Karel V (zijn avontuurlijk leven wordt 
ons in kleuren en geuren verhaald). Over de 
techniek van de Scheldedijken en over het 
dijkregime in het algemeen worden we pre
cies ingelicht en ten slotte wordt uitgeweid 
over het uniek landschap. 

Losse nummers in al de VTB-boekhandels 
tegen 23 fr. Abonnement 12 achtereenvol
gende nummers 230 fr., verzendingskosten 
inbegrepen. 

de sint-martenskerk te aalsf 

De gotische hoofdkerk van de Ajuinstad 
is uit menig oogpunt merkwaardig. Ze werd 
einde 15e begin 16e eeuw opgetrokken door 
de vermaardste bouwmeesters van de tijd. 
Binnen doet ze groter en wijder aan dan 
buiten. Aalst heeft tijden van welvaart ge
kend. Niet te verwonderen dus dat de kerk 
menig kunstwerk herbergt, bv. de onvolpre
zen sakramentstoren, menig fresco, een 
altaar van Rubens, een De Craeyer, een 
Coxie, het klassicistisch gestoelte enz. 

De brochure met bovenstaande titel, nr 165 
in de reeks van de Vlaamse Toeristische 
Biblioteek, werd geschreven door pastoorde
ken Constant de Vos, met medewerking van 
de VTB-voorzitter, en kan dienen als gids. 

Losse nummers van de Vlaamse Toeris
tische Biblioteek zijn, zolang de voorraad 
strekt, te koop in al de VTB-boekhandels 
tegen 23 fr. per exemplaar (25 fr. als over 
de post moet worden toegezonden). Een 
abonnement voor twaalf achtereenvolgende 
nummers kost slechts 230 fr., verzendings
kosten inbegrepen. Zulk abonnement kan op 
ieder ogenblik ingaan. 

zes exposanten in 
kultureel centrum lauwe 

Tijdens dit weekeinde wordt In het kultu
reel centrum van Lauwe een tentoonstelling 
gehouden waaraan 6 jonge kunstenaars mee
werken. Werken aan deze tentoonstelling 
mee : J Peter Labaroue fOntriive! fotoara-
fiek ; Mark Soens (Lauwe), schilderijen ; 
Joris Vandermijnsbrugge (Kortrijk), keramiek ; 
Koen Vanpoucke (Outrijve), schilderijen ; 
Willem Vermandere (Lampernisse), beelden 
en Eric Ingels (Lauwe), fotografiek. 

Verdere inlichtingen in verband met deze 
tentoonstelling bij de inrichter : Eric Ingels, 
VU-voorzitter afd. Lauwe, Schonekeerstraat 
82 te 8520 Lauwe. 

<ïfessea 
^n Duitsland 

'uvaihti.. 

i^ji^'uili",;-! 

De herfst is de beste tijd 
om een sprong over de 

grenzen te maken. 
Naar Duitsland 

Bijvoorbeeld naar de wijnstreken 
van de Rheingau of aan de 

Bergstrasse. Of kuiert U liever door 
de stad? dan kunt U toch naar 

Frankfurt, met haar Palmengarten, 
haar Senckenbergmuseum; of geniet 

•van een heerlijke appelwijn in 
Sachsenhausen. Of gaat naar 

Wiesbaden, hel vi/ereldberoemd kuuroord 
met zijn casino. 

Of naar Kassei, met haar grootste 
bergpark van Europa en haar talrijke 

kunstverzamelingen. Misschien houdt U 
meer van romantische steden? Zoals Marburg, 

Limburg en de talloze stadjes vo) 
vakvi/erkhuizen van Michelstat trt 

Sooden/Allendorf? Of van een barokstad 
zoals Fulda? 

Maar waar U ook naartoe gaat, daar zult U — 
zoals in de rest van de Bondsrepubliek 

Duitsland — veel beleven. Vêreorgde 
gastvrijheid, theater en muziek, winkelen in 

boetiekjes en ultrafijne zaken, rondvaarten op 
de Rijn en de Weser, 

Het is niet ver weg. Slechts een paar 
uur over snelle autobanen of met de 

trein - en U bent er al. 
Aarzel niet langer. 

Bondsrepubliek 
Duitsland: 
Dicht bij de deur. 

Bon 
Een Interessant aanbod. Daarover vindt U uitvoerige 
Informatie in een hele reeks folders. Streep ze aan en 
stuur deze bon terug naar; 
Duitse DienstvoorToer!sme,Luxemburgstraat,23-
1040Brussel-Tel.12.77,66. 
Of bel even op. Het is de moeite waard. 

Naam: „, 

Straat en Nr.:. 

Postnr.: .Plaats:. 
D Forfaitaire DER-aanbiedingen voor Hessen 

D Hessen - een andere vakantie 

D Reisgids voor Hessen 

D Goede reis in Duitsland 
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f ons feuilleton (33) 

imMDBIHI 
IIIRGUT 

door JOZEF SIMONS 
Florimond, vol inwendige twijfel en geen uitzicht ziend voor de « zaak » stort zich 
hl het 'Wêfk T)ij de kanonniers aan het front, waar koortsachtige voorbereidingen 
voor h'ePgroót offensief worden getroffen. Mistroostig schrijft Florimond zijn testa
ment en almeteens klinkt daar het bevel : vuur naar believen. Zo ver het oog reikt 
weerlicht het front van vuurbrakende kanonnen en houwitsers en na enkele dagen 
wijkt het Duitse leger en rukt het Belgische leger op, de frontwoestijn uit, terug 
naar de « beschaafde wereld ». 

zevende hoofdstuk 

HET TESTAMENT 

pessimisme is : geen taak 

meer v inden 

Gedurende de weken die volgden, kon 
het harde werk, dat de kanonniers te 
verrichten kregen, het schrijnend leed 
bij Florimond verdoven. 
Ze moesten een nieuwe, grote en ste
vige dekking aanleggen : van 's mor
gens vroeg tot laat op de dag groeven 
ze diep in 6^ grond, haalden kepers en 
cement en stenen aan en bouwden 
kruipgangen met dennen halfhouten. 
Uiterlijk was Florimond geheel bij zijn 
werk, omdat hij niet wilde laten mer
ken wat binnen in hem omging. Hij 
scheen geheel op te gaan in de arbeid 
en hield slag met de kloekste handwer
kers, tussendoor een liedje meeflui-
tend of meezingend en gevat antwoor
dend op de kwinkslagen van de man
nen. 

Maar in zijn binnenste was het anders. 
Vruchteloos had hij gewerkt, gedroomd 
en gehoopt voor Vlaanderen... 
Vruchteloos had hij voor zichzelf een 
liefdedroom gekoesterd. Hij kon niet 
inzien waaraan hij, in de toekomst, nog 
met hart en hand zou ten arbeid gaan. 
Alles was tot één puinhoop ingestort. 
En 's avonds bij een flikkerend kaars
je, in een bui van moedeloosheid, 
schreef hij, met trage hand, zijn testa
ment. 

Op 25 september stond hun dekking 
kant en klaar : ze hadden er water en 

bloed bij gezweet ! En toen kwam 
plots het telefonisch bevel, kort : 
„ Verhuizen ! ". Alweer vruchteloos 
gearbeid I 
Ze moesten hun kanonnen opzetten op 
een oude verlaten stelling, in een 
weide achter een eikenkant, een halve 
kilometer links. 
Ze wroetten twee dagen en twee nach
ten 

Kwart voor twaalf mochten ze einde
lijk ter ruste gaan. Ze vielen, doodop, 
als ste.nen , in een droomloze slaap. 
Te halfdrie liep de adjudant, een Gen
tenaar, van dekking tot dekking, de 
mannen opkloppen : 
„ Aux piece." avec les deux masques I 
En uitgeslapen zijn, mannen, en welge
zind, en katoen geven zoveel ge kunt. 
't is groot offensief. Wij gaan g...ver- / 
domme recht naar Gent ! En veel wat
ten vragen aan de brankardier om in 
uw oren te stoppen want, milliard de 
nom de d..., 't zal een koncert zijn van 
alle duivels !•". 

De mannen wreven hun ogen uit, ston
den in een vicek en een zucht klaar, 
zo fris, zo arbeidswillig, als nooit te
voren. 
Ze gingen naar huis I Na vier jaar. 
„ Kleermaker ! En van Laar ! Begint al 
maar — op uw gemakske — grasgra
naten bij te halen uit de abri. Veertig 
liggen er gereed bij 't stuk. Maar 't is 
tir a volonté ! zoveel ze willen, zolang 
we kunnen. Niets dan gas — tot de 
Fritzen ervoor bedanken en het af
trappen I Nom de d... ! Nom de d... ! ". 
Buiten regende het, een zwaarplassen-
de regen, waaraan geen eind was te 
zien. De lucht zwart, zonder één ster. 
Maar over de doorweekte, verwilder
de weiden en velden, voor en achter. 

> 

links en rechts, kropen glimwormen bij 
tientallen : allemaal lantarentjes met 
een loodrechte lichtstreep op donker 
glas, de ' points de repère ' der kleine 
kanonnen, die ergens tegen een tronk 
werden opgehangen of opgestoken aan 
een staak. 
God I Wat stonden er kanonnen ! 
„ Kef ". deed een kleine vijfenzeventf-
ger, die 't aanvalsuur aangaf. 
„ Feu I ' klonk het overal uit honder
den monden. 
En over de ganse lijn barstte het los, 
oorverdovend, van achter leper tot aan 
de zee, een waanzinnig trommelvuur 
waarbij horen en zien verging. De klei
ne kanonnen, bij honderdtallen, keften 
als troepen dolle honden ; de 120ers 
en de zware stukken braakten dat de 
lucht daverde en de grond scheen te 
waggelen. 

En wat een vuurwerk van flitslichten, 
waaierlichten, likvlammen, opschieten
de vuurpijlen, rosse, lichtwitte, blauwe, 
donkerrode I... 
De mannen zonder hun bezinning te 
verliezen, werkten, schoten zo vlug het 
maar gaan wilde, zot van licht en ge
luid, jubelend : ,, Ze trappen het af, de 
Fritzen ik zeg dat ze 't aftrappen I 
G..verdomme ! G...verdomme I " . 
Florimond, met een sigaret in de mond, 
verrichtte werktuigelijk zijn arbeid, ach
ter de kleermaker aanstappend door 
de weke weidegrond, telkens twee gra
naten sjouwend van het hokje naar het 
kanon. 
De dag kwam in de lucht — de regen 
pléiste aldoor — en nog altijd was het 
' t i r a volonté ' met dezelfde gegevens. 
Eindelijk om acht uur, klonk het : ' Al-
longez Ie tir ! ' en moesten ze ook ver
tragen. Het front was doorbroken : de 
Duitsers begonnen de aftocht over 
gans de Belgische linie. 
Die dag bleef de regen maar neerstor
ten als moest het een zondvloed wor
den. 
De volgende morgen was het over en 
de mannen wezen mekaar hoe de ka
belballons waren vooruitgeschoven. Ze 
gingen naar huis I 

Tussen de regenvlagen ronkten de vlie
gers bij hele zwermen. 
De kapitein kwam aan de mannen to
nen, op een militaire kaart, hoe ver de 
vijand reeds teruggeslagen was. Zij 
hadden nu niet meer te schieten ; 
hij was al buiten 't bereik van hun ge
schut. 

En de kabelballons schoven altijd maar 
voort langs heel de linie, 
's Namiddags moesten ze nieuwe 
schietvoorraad indoen van vrachtlor
ries, die met hele stoeten langs de we-
gen reden. 
De derde dag kwamen hun eigen trak-
tors de kanonnen aanpikken en tegen 
de avond ging het voorwaarts. 
De regen hield op, en een stuk diep
blauwe hemel sloeg open, waarin de 
sterren schitterden. 
Langs de maan-belichte wegen, met 
een sigaret in de mond, stapten licht
gewonde piotten naar het achterfront, 
met verbonden arm of hand of hoofd 
— licht van harte, stralend van geluk, 
omdat ze er vanaf waren. 
Waar de batterij pleisterde, kwamen 
die lichtgekwetsten bij de rokende 
veldkeuken koffie vragen, en vertel
len... 

Hoe Dfksmufde gevsBen vws, de wit t» 
vlag op de maalderij, de fameuze ' m^ 
noterie ' ! 't Waren verse Duitse t r o» 
pen die er lagen, goed gekleed en 
overvloedig van mondvoorraad vooi^ 
zien. Ze hadden er beste sardienen en 
lekker bier gevonden in de dekkingen» 
Een had de brieventas opengemaakt 
van een gesneuvelde postbode. En htj 
toonde minnebrieven van Belgische 
meisjes aan ingekwartierde Duitse so^ 
daten. 
Een cyklist had van een Duits krijgs
gevangene, een hoogstudent uit Kiel, 
' De Noodhoorn ' van René de Clercq 
gekregen en een bundeltje gedichten 
van Guido Gezelle ! 
Een ander piot vertelde hoe zijn kame-, 
raad te Staden in een Duitse dekking 
kroop, de handgranaat werpensgereed 
— en hoe hij er stiet op zijn moeder, 
die erin gevlucht was. 
Een gewonde sergeant herkende Flor^ 
mond van op de Vlaamse vergaderwv 
gen en opperde . 
„ Is 't nu niet het ogenblik voor d» 
Vlamingen om een brief te schrijven 
aan Wilson, met het oog op de vredes
onderhandelingen ? ". 
Bij leper pleisterden ze verscheidene 
dagen. Toen ging het weer verder over 
Zonnebeke tot op 't slagveld bij Pas-
sendale. 
Hier hadden twee grote volkeren ge
streden. Verwoesting en barre verla
tenheid ! De ene granaatkuit naast en 
"m de andere, onbegraven lijken, dode, 
reeds stinkende paarden, kruisjes over
al, Duitse en Engelse graven, ook enke
le Belgische. Een Engelse Tommy, het 
hoofd van de romp gescheiden — een 
grijnzend doodshoofd. Dekkingen vol 
geweren, Duitse helmen, dekens, ijzer
draad, gestold bloed.... 
En daarover een stralende oktoberzon! 

Daar werden ze opgebeld, om naar een 
andere sektor te rijden, 
't Was een toverachtige herfstnacht : 
de maansikkel wierp een glans af die 
de nacht helder doorlichtte. 
Voor de eerste maal ging de tocht door 
ongedeerde stadjes, als Izegem en 
Emelgem. Wonderschoon, die onver
woeste labeurlanden te zien liggen in 
de nachtklaarte, met hun regelmatige 
voren, velden afgewisseld met groene 
weiden en houtkanten. Een genot, de 
ongehavende bomen te zien staan, 
beuk en eik en populier, met hun on
gerepte kruinen in herfstdos. Tegen de 
morgen landden ze aan te Ingelmunster 
waar ze mochten slapen in een warme 
paardenstal. 

De volgende morgen, voor de dage
raad, blies weer de trompetter. 
Opstaan, de traktors laden, de kanon
nen aanschakelen, koffie — en daarna 
vooruit door Ingelmunster, Oostroze-
beke, tot bij Marialoop. 
In een holle weg werden de stukken 
teoen de haag getrokken, 
't Was zondag, en in de gelagzaal van 
een herberg, droeg een aalmoezenier 
de mis op en predikte een gelegen-
heidssermoen voor de 'verloste bur
gers '. 
N' de mis moest Florimond met zijn 
vriend de cyklist op verkening uit, 
noord-oostwaarts, naar de nieuwe 
frontlijn toe. 
Dik lagen er de lijken van Belgen en 
Fransen. 
Een piepjong meisje met bruingebrand 
gelaat, ogen en mond wijdopen, 'ag 
als een kat ineengerold in een kleine 
trechter, door een lichte granaat ge
boord tussen de kromgebogen staven 
van een decauvilleke. Florimond wou 
barmhartig die gruwelijk-openslaande 
ogen dichtduwen, doch omdat het niet 
nr»eer ging, lei hij een gevonden helm 
over het bruine gezicht. 
Op een hoog huis, dat tot observatie-
post had gediend voo. het Duitse veld
geschut, stond in grote witte letters 
geschilderd : 

O, wie die Tage verblüh'n ! 

(Vervolgt) 
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te zwaar 
Veldrijden moet veidiijden blij

ven, zowel met moto's als met de 
flets. Maar voortgaande op de 
beelden van de motocross te 
Fixensart, zondagavond in de tele-
vizie, kan men zich toch afvragen 
of men soms niet een beetje over
drijft. Het was je reinste geploeter 
In het slijk. De ene renner na de 
Andere kwam ten val. Het aantal 
machines die in de modder bleven 
vaststeken was gewoon niet te tel
len. Het kan nu wel zijn dat dit in 
enig opzicht spektakulatr kan ge
noemd worden. De inrichters kun
nen het ook niet helpen dat het 
regent, en het zijn tenslotte da 
moto's zelf die het terrein her
schepper» In een ware modderbrei. 
Het IS allemaal waar, maar op een 
of andere manier moet het toch 
mogelijk zijn te zorgen voor een 
Ietwat berijdbaar parkoers. Een 
cross is toch iets waar een beet
je moet gereden worden ook, en 
niet enkel moto's uit het slijk ge
trokken. 

vals beeld 

Rangschikkingen en klassemen
ten en zo zeggen ons niet veel, 
maar we hebben deze week toch 
met enige Interesse de ranschik-
king voor de « Super Prestige » 
bekeken (zo een beetje de som 
van alle prestaties over het hele 
seizoen). Dat Merckx daarin met 
ruime voorsprong leidt, is normaal. 
Eigenaardiger is dat de tien twaalf 
eerst gerangschikten allemaal beho
ren tot een verschillende firma-
ploeg. Dat IS natuurlijk toe te 
schrijven aan de heersende trend 
In de wielersport, de koersen te 
betwisten met één kopman, gehol
pen door de rest van de ploeg. 
Voor de grote overwinningen — 
en de Super Prestige-trofee — ko
men alleen de kopmannen in aan
merking, en typisch daarvoor is 
het geval van de Molteni-ploeg. 
Merckx staat nummer één, met 
een straat voorsprong, maar de 
tweede man van Molteni moet men 
al een heel eind in de achtergrond 
gaan zoeken. Alleszins verder dan 
zijn intrensieke waarde als renner 
het normaal zou doen vermoeden. 

nog ok 
Hewel, de heruitgave van Parijs -

Brussel is een sukses geworden. 
Het publiek was er, de koereurs 
waren er, de belangstelling was 
er, en wat misschien het voor
naamste is met het oog op de toe
komst : de overwinnaar was er, 
wam i.f^t wss Tien.anJ minder dan 
Mei--„Kx Zijn naani op het oaln-ia-
res is vanzelfsprekend een refe
rentie. De wijze waarop Merckx 
de overwinning behaalde —• hij 
liep in de laatste kilometers ge
woon van zijn tegenstrevers weg 
— schijnt er volgens insiders op 
te wijzen dat er voorlopig nog geen 
sleet op « hem » komt. 's Zondags 
daarop, in Parijs - Tours, de enige 
klassieker die hij nog niet kon win
nen, kon Merckx het echter niet 
meer waar maken. Daar kwamen 
een aantal van de rapste (Belgi
sche spurters) samen aan de meet, 
en Rik van Linden bleek de rapste 
van de rapsten te zijn. En daar
mee kwam die ook alweer aan zijn 
« grote overwinning ». 

wat morgen ? 
Serge Reding is er tijdens de 

wereldkampioenschappen niet in 
geslaagd een grote prestatie te le
veren. Bij één van de twee proeven 
werd hij uitgeschakeld. Nieuwe te
genslag dus voor Serge, na die 
van de olimpische spelen verleden 
Jaar. Het zal hem ook deze keer 
niet beletten te slapen, en daar 
zou ook geen reden voor zijn. Als 
liefhebber — dat is hij tenslotte 
— jaren en jaren aan de top blij
ven, met de ene dag een schou
derklopje en de andere dag een 
oorveeg, het is op zichzelf al een 
enorme prestatie. Denkend aan het 
gewichtheffen — en men vergete 
maar de naam Reding, want wat 
volgt heeft niet speciaal op hem 
betrekking, zeker niet op zijn jeug
dige leeftijd — vragen wij 'ons wel 
eens af wat er met die super-zwa
re mensen moet gebeuren eens 
dat zij de Intensieve training en 
de kompetitie vaarwel zeggen. Tij
dens hun sportloopbaan nemen 
die allerlei produkten om extra 
zwaar te worden en sterk, en 
enorm te kunnen eten. Maar als 

ze niet meer aktief zjn, en dus 
normaal nog zouden moeten ver
zwaren, ook al omdat ze een dagje 
ouder worden, gaat men dat dan 
kunnen klaarspelen om zonder 
stukken te maken hun gewicht oj> 
nieuw te reduceren ? Weet een 
lezer daar het antwoord op ' Wij 
zouden het met veel dank verne
men. 

De ionge Lambrechts van Kortrijk-
Sport wint de 200 meter in liet 
kampioenschap van België vijf-
kamp dames. 

van het moederland uit 

Titel uit « Les Sports » : De ron
de van België 1973 zal een klein 
uitstapje doen naar Vlaanderen. 
Hierbij vertaalden wij het woord 
« incursion » door uitstapje, hoe
wel het eigenlijk betekent inval, 
strooptocht, raid. Wat dan ook 
waarschijnlijk niet de bedoeling 
van de auteur was De eerste zaak 
die opvalt is wel dat Vlaanderen 
door de heien besr-hrii'.\d wordt 
als een gebied buiten België, en 
ten tweede dat die fameuze ronde 
van België e i g e n l i j k iets 
is dat alleen de betere Belgen 
aangaat Maar het beste vinden 
wij waar de reden van dat uitstap
je wordt uit de doeken gedaan : 

de ronde zal Leuven aandoen, 
zetel van een der beschermers, 
namelijk Stella Artois » Als wij 
het goed verstaan krijgt Vlaande
ren dus enkel de eer aangedaan te 
worden door de ronde van Belqie 
omdat een aldaar gevestigde firma 
a V.'yx S'e'Vj sft 
dat zijn onze zaken niet, maar voor 
ons part mag men met de ronde 
van België gerust in het moeder
land blijven. 

Vlamingen, 
I 0 I vraag GRATIS ADVIES 
ï i * # voor uw hypofheek-
^ • ^ leningen ( Ie en 2e r.) 
en uw bouwgrondkredieten 

aan de 

HYPOTHEEKMAATSCHAPPIJ 

UNITAS n.v. 
Kortrijkse Steenweg 304 

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

Agenten en makelaars 
neem kontakt met ons I 

Kihilllh'ill^MJi'iM.ii 
ofwel MAATCONFECTIE (36 pasmodehea) ofwel 
AFWERKING Mter KLEERMAKER ENGELSE & 
INLANDSE STOFFEN Op verzoek kom ik overal 
aan huis de maat nemen, passen en afleveren 

Vraag zonder de minste verplichting 
stalen en prijzen. 

R i C O - K L E D I N G V E R M E E S C H 
Stesnhouwersvest, 52 Antwerpen Tel. 03 3135.63, 

5. 

6. 
7. 

Wil inkosseren sporfief 
uit een lezersbrief van 16 juli die ons nu pas bereikte 

1. In de sportrubriek verschijnt nu eens nooit een 
ernstig artikel over sport. 

2. Gewoonlijk bestaat ze uit kritiek of uit persoonlij
ke aanvallen op bepaalde personen. Soms zelfs aan
vallen op hun privéleven of zelfs schimpen over 
hun uiterlijk. 

3. Als die artikelen dan nog ondertekend waren, zou 
men zich nog kunnen verdedigen. 

4. Misschien is het de bedoeling grappig te zijn, maar 
dan is het zeker een mislukking. 
Wat daarbij opvalt is dat het meestal renners zijn 
die worden aangevallen. 
In het nummer 12 wordt zelfs Poulidor aangevallen. 
Tekenend voor de mentaliteit op de sportredaktie 
is dat wij niet behoren tot de optimisten die me

nen dat de dopingsplaag grotendeels verdwenen is. 
8. Het plezantste was dat wij, toen onze teevee stuk 

was, toch opbelden voor de herstelling, niet dier
ven toegeven dat wij naar die « zever » aan het 
kijken waren, maar dan toch naar de radio luister
den. 

9. Radioreporters beter dan die van de TV ? Mare 
Stassijns mag kleurenblind zijn, maar dan nog zou 
hii het verschil moeten zien tussen een witte 
Watneystrui en een kampioenentrui met zwarte 
schouderstukken. Jan Wouters zag een « motard » 
onderste boven op zijn moto zitten, en Jeroom De-
pauw zou wellicht niet « uitgeheut » raken tegen 
dat de volgende etappe vertrok. Ge moet het maar 
kunnen eksplikeren, zei de hakkelaar. 

10. In Toerlantijntjes (nummer 82) zinspelen wij op het 
uiterlijk van Frans Verbeeck. 

11. Merckx steelt zijn geld niet, hij krijgt het. Als de 
iririchters inbonden, zou Merckx automatisch in
binden. Dat zijn « knechten « niet mogen winnen ? 
Niemand is verplicht knecht te spelen. Wie denkt 
op eigen benen te kunnen staan en eveneens sterk 
genoeg te zijn om de wet te stellen, hoeft zich 
ciaar niet bij neer te leggen. 

12. Wij lachen met Fred zijn harde kasseien, maar in 
zulke ogenblikken verkoopt iedereen al wel eens 
een lapsus. 

13. Als het mij is toegestaan zou ik een voorstel wil
len doen. Verknoei niet langer dat goede papier 
aan een zogeheten sportrubriek. 

en merken sc<iuctiter op: 
1. Is óok een respektabele mening, maar volgens ons 

meer een kwestie van « inhoud en vorm ». 
2. Aanvallen op privéleven ? Bij ons weten nooit ge

daan. Wachten dus op een bewijsje. Schimpen op 
iemands uiterlijk ? Wij zijn verplicht in onze spie
gel te kijken om ons te scheren, en weten met 
stellige zekerheid dat er geen reden is om ons 
vrolük te maken over het j ' t e "ijk van wie dan ook. 
Maar kritiek, ja, en met hopen. Wij beschouwen 
onszelf als verbruiker en betaler, en achten, in de 
sport zoals elders, een kritische houding daarbij 
absoluut noodzakelijk. 

3. Voor nietondertekende artikels draagt de hoofd-
redakteur de verantwoordelijkheid. En misschien 
kon er ook eens een « sociale reden » zijn om niet 
met eigen naam te ondertekenen. 

4. Neen, het is n'et de bednelina a<anDiq te zijn. Wel 
de bedoeling ernstige dingen te zeggen in een 
licht leesbare vorm. Allicht echter ook een mis
lukking. 

5. Wi| vallen geen renners aan. Wel de praktijken 
waartoe zij zich soms (moeten) laten leiden. Wij 
horen dikwijls dat wij Merckx (bij voorbeeld) niet 

8. 

kunnen luchten. Welnu, wij hebben even diep res-
pekt voor de man (om humanitaire redenen die 
wij in « Wij >. al duidelijk omschreven) als wij een 
afschuw hebben van het « Merckxisme ». Ziet W. 
geen verschil ? 
Toegegeven. In nummer 12 staat de gruwelijke be
lediging : « grootva » Poulidor. Maar W. moet dan 
ook toegeven dat dit het enige afkeurende woord 
is dat op heel de bladzijde voorkomt. 
Wij denken dat er nu meer « gepakt » wordt dan 
ooit tevoren — maar geen amfetamines meer — 
en zijn dus inderdaad niet optimist. Dat dit typerend 
is voor de redaktie moet louter toeval zijn, want 
wij hebben nog nooit de drempel van nummer 20 
van de Drukpersstraat overschreden. Wij steken on
ze kopij gewoon in de brievenbus. 
Het woord « zeverij » is voor rekening van de TV-

hersteller (maar wij staan er, eerlijk is eerlijk, ge
deeltelijk achter). Dan toch maar de radio ? Wel 
ja, wie iets over sport wil schrijven, goed ol 
slechts, heeft wat informatie nodig. 

9. Wij schreven het al dikwijls, maar willen het nog 
eens herhalen : wij vinden de radiomensen (inzake 
sport) beter omdat zij kritischer, joernalistieker, vol-
wassener staan tegenover hun onderwerp. Mogen 
wij W. in verband met die « hakkelaar » en zo ver
wijzen naar zijn punt 2 ? 

10. Noch in dat stukje, noch elders op de bladzijde, 
komt de naam van Frans Verbeeck voor, nog veel 
minder iets over zijn uiterlijk. Waar haalt W. dat 
vandaan ? 

11. Dat is allemaal een kwestie van standpunt. Ieder
een heeft daarover z'n mening. Ons standpunt houdt 
een beetje verband met de beroemde uitspraak ; 
demokratie wil zeggen dat iedere schooier in ieder 
palace-hotel zijn intrek mag nemen. 

12. Deden wij inderdaad. Sorry. En die « zulke >. ogen
blikken vinden wij goed. 

13. Overwogen wij ai lang. Maar op grond van een 
stel verwijten over hatelijke dingen die wij nooit 
schreven kunnen wij dat niet doen, nietwaar ? 

Rik Van Linden regelt het peloton en wint Parijs-Tours. 

VLAAMSE INRICHTERS, 

VOOR AL UW BALS EN FEESTAVONDEN 
VOOR EEN GOED ORKEST MET VLAAMS PROGRAMMA 

één adres : 

V.A.A. VERENIGDE ARTfiSTEN 
EN AMUSEMENTSUITBATERS 

Jan Hendrickx - Heidestraat 157 - BEVERLO - T. 011/47282 

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

Meubelen van de Gentse Meubelgalerijen 

((BRUEGED) 
Burgstraat 11 - 16, - 9000 Cent 

- Tel. 23.36.11 - 23.12.71 -
100 meter van hef 

G ra vensteen 

DE Z A A K WAAR U Z I C H DIREKT THUIS GEVOELT 

BIJ VERMELDING VAN DEZE AANKONDIGING 

EEN SPECIAAL GESCHENK 
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tee-vee 
ZATERDAG 6 OKTOBER 

O 
o o o 

13U.30 : Helgoland. Dokumentaire over 
het eiland Helgoland. 
14U.O0 
net ië. 
14U.30 
16U.00 
18U.00 
18U.05 

Kunstroute. Van Vicenza naar Ve-

Hotel Sacher. Spionagef i lm. 
Volksunivers i te i t . 
Fabelt jeskrant. 
Het jongetje van La Mancha. 

Spaanse jeugdf i lm, 
O 19U.00 : Gustaaf. Korte tekenf i lm. 
O 19U.05 : Trajekt. Verkeer. 
O 19U.45 : TV-nieuws. 
O 20U.10 : De Dick Emery-show. 
O 20U.40 : 20 jaar later. Kwis. 
• 21U.20 : Echo. 
O 21U.50 : Jake. 
O 22U.40 : TV-nleuws. 

ZONDAG 7 OKTOBER 
O 14U.30 : Professor Balthazar. 
O 14U.40 : Skippy. 

O 15u 
ka 

O 17u 
het 
voe 

O 17u 
O 18u 
O 18u 
O 18u 
O 19u 
O 19u 
O 20u 

.05 : Binnen en bui ten. Me t o.a. Nek-
'73. 
15 : Cup Final. Sfeerprogramma rond 
jaar l i jkse hoogtepunt van het Britse 

tbalseizoen. 
.50 : Tienerklanken. 
.15 : Fabelt jeskrant. 
.20 : Sportreportage. 
46 : Van Pool to t Evenaar. Kwis. 
.38 : Openbaar kunstbezit . 

TV-nieuws 
Spor tweekend. 
Bel de 500. 
Een klein land in een wereldoor-

.-"5 

m 
.25 
.05 

O 20u 
# 21u 

log. 
O 22U.35 : TV-nieuws. 

MAANO^G 8 OKTOBES 

O 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

14u,00 
18U.00 
18U.05 
18U.30 
18U.40 
19u,10 
19U.45 
20U.10 
20ü20 
23U.05 

O 23u.')5 

: School te levis ie. 
: Fabelt jeskrant. 
: VVoudlooers. 
: Tsjin-Tsjin. 
: Volksunivers i te i t . 
: Sport t r ibune. 
: TV-nieuws 
: Nationale lo ter i j . 

: Petulla. Speel f i lm. 
: Inspraak 1973. 
: TV-nieuws. 

DINSDAG 9 OKTOBER 

O 14U.00 : School te lev is ie . 
O 18U.00 : Fabelt jeskrant. 
O 18U.05 : Fol lyfoot 
O 18u30 : Tienerklanken. 
O 19U.45 : TV-nieuws. 
O 20U.10 : De dol ingen van Odysseus. 
9 21U.05 : Verover de aarde. 
O 21U.55 : The last Night of the Proms. Con

cert . 
O 23u 10 : TV-Nieuws. 

WOENSDAG 10 OKTOBER 

O 16U.30 : Jevanjong. 
O 18U.53 : Volksunivers i te i t . 
O 19U.20 : Fi lmmuseum van de schater lach. 
O 19U.45 : TV-nieuws. 
O 20U.10 : Dubbeldekkers. 
O 20U.35 : Randstadparade. Amusements

programma vanuit Deurne. 
# 21U.25 : Wi j en Groot-Br i t tannië. Kuituur-

histor isch programma waarin gespeurd 
wordt naar de invloed die de Lage Lan
den in de loop der t i jden op Groot-Bri t tan
nië ui tgeoefend hebben. 

O 22U.15 : Horen en zien. 
O 22U.35 : TV-nieuws. 

DONDERDAG 11 OKTOBER 
O 14U.00 : School te lev is ie . 
O 18U.O0 : Fabelt jeskrant. 
O 18U.05 : Black Beauty. 
O 18U.30 : Tienerklanken. 
O 19U.08 : De Social is t ische gedachte. 
O 19U.45 : TV-nieuws. 
O 20U.10 ; Wachtwoord . Kwis met Lode Da 

Pooter en Jules Segers. 
% 20U.40 : De Rout iers. TV-spel naar de ro

man van Paul Koeck. 
O 22U.10 : Première. 
O 22U.50 : TV-nieuws. 

VRIJDAG 12 OKTOBER 
14U.00 
18u00 
18U.05 : Drie kameraden. Korte poppen-
f i lm . 
18U.20 
18U.50 
19U.03 ; Protestants-godsdienst ige uit
zending. 
19U.45 
20U.10 
21U.30 
22u,15 

O 
O 
O 

O 
O 
o 
o 
o 
• 
o 
•22U.25 

School te lev is ie. 
Fabelt jeskrant. 
Drie kameraden. 

Volksunivers i te i t . 
Z iet u er wat in 

andere f i lm . 

TV-nieuws. 
: Elisabeth R. 
: Panorama. 
: TV-nieuws. 
Dynamo van Steve Dwosk in . Da 

Brouwerij 
MOORTGAT 

BREENDONK 
tel. (03)86.71.21 

voor AL Uw bieren 
en Limonades 

• 
Bijhuizen : Cog?t$ Osylel 73 

2600 Berchem-Antwerpen 
Tel. (03)36.10.11 
Deheegher Jan 

Ledeganckstraat 19 
Gent 

Tel. (09)22.45.62 

Ziekenfonds 

BRABANTIA 

Kernredaktie . 
T. van Overstraeten (eindred.) 
P. Martens (hoofdred.), R. Corty 
(red. sekr.), M. van Liedekerke. 
Redaktie en publ ic i te i t : 

Drukpersstraat 20 
1000 Brussel 
Tel. 17.97.98 

Adminis t rat ie en beheer : 
Voldersstr. 71, Brussel 1000 
Tel. 02/12.51.60 

Al le klachten voor niet ontvan
gen van blad op dit adres. 
Jaarabonnement 350 F 
Halfjaarli jks 195 F 
Driemaandeli jks 105 F 
Steunabonnem. (min.) 500 F 
Losse nummers 10 F 
Al le stort ingen voor het blad 
op prk. 1711.39 van « Wi j », 
Voldersstraat 71, 1000 Brussel. 

Verantw. ui tgever Mr Fr. Van
der Eist. Beizegemstraat 20 

Brussel 1120 

kommissie van openbare onderstand merksem 
Vakante plaats van SCHILDER, waarvoor tevens een werfreserve 
wordt aangelegd. 
Aanvragen dienen uiterlijk op 15 oktober 1973 ingediend. 
Nadere inlichtingen te bekomen op het personeelsbureau van de 
KOO, Jaak De Boeckstraat 3-11, 2060 Merksem. 

gemeente borgerhout 
Vorming van een wervingsreserve voor : 
1. Maatschappelijke assistent(e). 
2. Tekenaar (2e oproep). 
3. Politieagent (mannelijke en vrouwelijke kandidaten, 2e oproep). 
Toepassing van de wetten van 3 augustus 1919 en 27 mei 1947. 
— Aanvragen aangetekend toezenden aan het Kollege van Bur

gemeester en Schepnen vóór 31 oktober 1973. 
— 50 fr. examenrecht storten op PC 50.24 van « Gemeentebe

stuur Borgerhout ». 
— Uitbetaalde lonen 100% (huidige index 1.17). 

aanvangswedde na 2 
Politieagent 165.100 184.300 
Tekenaar 168.300 188.900 
Maatsch. assistent 200.500 222.100 

I-

Voor nadere inlichtingen 
36.99.00. 

max. 
280.800 
321.500 
370.500 

Sekretariaat, ten gemeentehuize, tel . 

GEMEENTE MOL 

Het kollege van burgemeester en schepenen der gemeente 
Mol brengt ter kennis, dat één betrekking van technisch inge
nieur, specialiteit burgerlijke bouwkunde, in vast dienstverband 
te begeven is bij de gemeentelijke technische afdeling. 

Voorwaarden en inlichtingen zijn te bekomen op het gemeente-
sekretariaat, afdeling Administratie. 

Aanvragen vergezeld van de vereiste stukken, dienen per aan
getekend schrijven gericht aan het kollege van burgemeester 
en schepenen, uiterlijk op 16 oktober 1973. 

bericht van aanbesteding 

Op woensdag 24 oktober om 10 u. zal er ten gemeentehuize 
van Mol overgegaan worden tot het openen der biedingen inge
komen voor •< Wegenis- en rioleringswerken 1973 ». 

De stukken liggen ter inzage op het kantoor der aanbestedin
gen, Luxemburgstraat 49, Brussel en op de burelen van de Ge
meentelijke Technische Dienst, Markt 22, Mol. 

Zij zijn verkrijgbaar op laatst genoemd adres mits storting 
van 200 fr. op PCR nr 9161 van het gemeentebestuur van Mol . 

VERGUNNING : 1185 - KAT. A 

Reeds gedacht aan 

uw winf-eryakantie 

tijdens de kerstmis-

Nieuwjaarsperiode ? 

Het is de HOOGSTE T I | D om 

uw hotelkamer(s) te bespreken 

de rezervatie voor t re in 

of vl iegtuig aan te vragen 

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

9300 Aalst, Kerkstraat 12 Tel (053)717.27 — 8000 Brugge, Woiiestraat 28 Tel. (050)364.43 — 1000 Brussel. Em Jacqmainlaan 126 • Tel. 
(02)18.55.55-17.83.61 — 3600 Genk, Stationsstraat 51 • Tel. (011)563.10 — 9000 Gent, Kalandenberg 7 • Tel. (099)23.60.21 — 3500 Hasselt, De-
merstraat 60-62 • Tel. (011)235 70 — 8500 Kortrijk. St.-Jorisstraat 33 - Tel (056)235.15 — 3000 Leuven, Bondgenotenlaan 102 • Tel. (061)267.20 
— 2800 Mechelen, O.L. Vrouwstraat 34 T-ü (051)420.09 — 8400 Oostende. Kerkstraat 14 - Tel. (059)783.61 — 8800 Roeselare. St. Michiels-
straat 7 Tel. (051)223.63 — 2700 St-tgiklaas. Stationsstraat 18 Tel.(03)76.38.95 — 2300 Turnhout, Herentalsestraat 3 • Tel. (041)428.40 — 
1800 Vilvoorde, Heldenplein 22 Tel f021Sl 17.15 Alle inlichtingen eveneens bij onze plaatselijke verteqenwoordigers. 

ONS 

KRUISWOORDRAADSEL 
opgave 72 
HORIZONTAAL 

1} Duim. 
2) Jongensnaam - Muzieknoot. 
3) Onderpastoor. 
4) Twee kl inkers - Voordel ig. 
5) Soort hert - Muzieknoot. 
6) Spaanse meisjesnaam. 
7) In bijzonder - Duitse keizer -
8) Getemd - Inham. 

Maatschappi j . 
9) Meisjesnaam - Ierland 

10) Beginsel. 

VERTIKAAL 

1) Uit het zadel gevallen r idder. 
2) Slede - Indonesisch ei land. 
3) Metaal - Voornaam van" Baby-

Ion. 
4} Amerikaans f i lmidool uit de 

v i j f t iger jaren - Dubbele klin
ker - Eerwaarde heer. 

5) Zangstem - Sint. 
6) Geti j - Anagram van TIK. 
7) Zweedse afkort ing voor «Ursu

la» - Schaakstuk. 
8) Afwas - Drie k l inkers. 
9) Houding - Gemeente bij Aalst . 
10) Plant. 
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bevuegingslijiJJzer 
sociaal diensfbef-oon 
ANTWERPEN : 
Maandag 8 oktober : volksvert. A. De Beul en sen. H. De Bruyne. 
Maandag 15 oktober : volksvert. A. De Beul en R. Mattheyssens. 
Maandag 22 oktober : volksvert. A. De Beul en sen. H. De Bruyne. 
Maandag 29 oktober : volksvert. A. De Beul en R. Mattheyssens. 
Lok. : VU-sekretariaat, Wetstr. 12, tel. 36.84.65, van 16 tot 20 u. 
WIJNEGEM : 
Maandag 8 oktober : sen. H, De Bruyne. 
Maandag 22 oktober : sen. H. De Bruyne . 
Lok. : Vleminckhof, Marktplein 8, tel. 53.89.26, van 19 tot 20 u. 
KONTICH : 
Woensdag 10 oktober : volksvert. R. Mattheyssens. 
Woensdag 24 oktober : volksvert. R. Mattheyssens. 
Lok. : Alcazar, Mechelsestwg 22, tel. 37.13.32, van 19 tof 20 u. 
MERKSEM : 
Donderdag 18 oktober : volksvert. dr. H. Goemans. 
Lok. : Tijl, Bredabaan 298, tel 45.89.76, van 20 u. 30 tot 21 u. 30. 

AAN ONZE GEACHTE LEDEN EN • WIJ • LEZER(E)S)SEN) 

Het VU-arr. bestuur Antwerpen heeft het genoegen u en uw familieleden, 
vriendelijk uit te nodigen tol het groots « VU-arr. Herfstbal - Nacht van de 
Vriendschap » op zaterdag 17 november e.k. te 21 u. in de reuze feestzaal 
• Alpheusdal •, (F. V\/illiotstr. 22 - aan station Berchem-Sport) te Berchem. 
Orkest Jef Derwey, Het VU arr. bestuur hoopt u en uw familie op deze 
grootse feestavond te mogen begroeten. Toegangskaarten (60 fr.) zijn te 
verkrijgen bij de plaatselijke afdelingsbestuursleden. 

Eveneens hartelijk welkom op de vrijdagen 26 oktober en 2 november 
e.k., telkens te 20 u., in het «Dortmunder Thierbrau-Hof » te Kontich 
(Grote Baan] waar wij u verwachten als « aanmoedigers en helpers » 
voor uw deelnemende afdelings-kwisploeg aan deze beide arr. VlJ-kwis-
evonden. 

antwerpen 

ANTWERPEN (Arr.) 
ARR. RAAD 

Heeft plaats op 12 oktober te 
20 u. 30 in de bovenzaal van het 
lokaal • Nieuwe Carnot », Carnot-
str. 60 te Antwerpen. 
VU-KONGRES - OOSTENDE 

Alle afdelingen nemen de nodige 
schikkingen voor verplaatsing en 
aanwezigheid. 

ANTWERPEN (Stad) 
DIENSTBETOON 

Alle dagen op het sekretarlaat 
van 9 tot 16 u. 30. 's IVlaandags tot 
20 u. U kan uw problemen voorleg
gen aan een volksvert., doch dan 
steeds op maandag van 16 tot 20 u. 

KOO-gevallen : dr. De Boel, tel. 
33.97.90 of Fr. De Laet, tel. 38.66.92. 

STADSWANDELING 
iVlorgen zondag 7 oktober onder 

leiding van een gids. Vertrek 10 u., 
Steenplaats. Rond het middaguur, 
etentje, waarvoor vooraf dient inge
schreven te worden, 's Namiddags 
bezoek aan het poppenteater Van 
Campen. 
HERFSTTOCHT 

Zondag 21 oktober. Doorheen de 
bossen van 's Gravenwezel. Een 
ganse dag. Knapzak mee. Geen 
drank Eveneens opgave deelname 
sekretariaat of J. IVIoens. 
KVO 

Voorstelling « La Bohème » op 
wn^i-sHaq 28 november Kaarten no 
uw sekr. Inrichters : Vlaamse 
Akiie- en Kultuurgemeenschap Uit
nodigingen worden nog verstuurd. 

BALEN-OLIVIEN 
WANDELTOCHT 

Morgen zondag 7 oktober organi
seert onze afdeling een wandel
tocht van 5 km door het bos van 
de Most. Dit wandelpad werd ver
leden jaar door de VU van Balen ge
opend. Na de tocht gelegenheid 
tot eetmaal in ons lokaal. Samen
komst om 13 u. 30 in de Kerkstr. 
63 bij Berckmans A. Om 14 u. stipt 
vertrek aan het wandelpad in De 
Most. 

AFDELINGSBAL 
Zaterdag 17 november om 20 u. 

30 in de zaal « De Kempen », Sta
tionsplein, Balen met het orkest 
The Rocking Chairs. 
AFDELINGSVERGADERING 

Heeft plaats elke tweede vrijdag 
van de maand. Ieder lid en simpa-
tisant kan naar deze vergadering 
komen. 

VOETBALKRONIEK 
Volgende wedstrijden zullen vol

gende weken plaats hebben : 6-10 : 
De Leeuwen - Willems-Vervoort ; 
13-10 : De Leeuwen - Berg Sport ; 
20-10 : Berg Sport - De Leeuwen ; 
27-10 : Willems-Vervoort - De Leeu
wen. 

Alle voetballiefhebbers worden 
uitgenodigd op deze wedstrijden om 
onze Leeuwen aan te moedigen. 
Samenkomst aan ons lokaal, waar 

men tevens kan vernemen om welk 
uur er gespeeld zal worden. Lo
kaal De Leeuwen, Kerkstr. 63, Balen 
bij Albert Berckmans. 

BERCHEM 
SOC. DIENSTBETOON 
VLAAMSE ZIEKENKAS 

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

De afdelingen Berchem en Bor
gerhout richten samen een reuze 
bal in op heden 6 oktober te 20 
u. 30 in zaal « Alpheusdal » nabij 
Berchem-stadion. Orkest en dans
ensemble « Zoemeriet ». Tombola 
met prachtige prijzen. Bodega. 

BERLAAR 
VLAAMS HERFSTBBAL 

Vlaamse Kring en VU-Berlaar no
digen voor de derde maal uit op 
hun herfstbal. Zaterdag 20 oktober 
om 20 u. in de gezellige zaal Fa-
milia op Berlaar-Heikant. En al 
klinkt de naam van het orkest wel 
Spaans met « Los Congrejos », de
ze muzikanten hebben ondertussen 
een reeks Baskische liederen en 
dansen aangeleerd om een ruime 
delegatie van Basken in ons land 
te kunnen verwelkomen. De groei
ende Baskisch-Vlaamse vriend
schap sinds Diksmuide 1973 wordt 
in « Balder » verder uitgebouwd, 
liefst met steun van al de omlig
gende afdelingen. 

DANSFEEST 
Zaterdag 3 november te 21 u. 

houden wij ons jaarlijks bal In zaal 
Rivièra, J. Reusenslel 17. Dans-, 
show- en Tyrolerorkest Karl Herber
ger. 

BOECHOUT-VREMDE 
PROFICIAT 

Vorige week zaterdag 29 septem
ber stapte ons bestuurslid Erwin 
Vercammen in het huwelijksbootje 
met zijn bruidje Lieve Vangrambe-
ren (Mortsel). Afdeling en bestuur 
wensen u beiden een goede start 
en prima vaart. Aan beider ouders 
een welgemeend proficiat. 
EN DE 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 I 

BORSBEEK 
DIENSTBETOON 

Staf Kiebooms, voorz. KOO, iede
re maandagavond van 19 tot 20 u., 
sociale dienst KOO, oud gemeen
tehuis. 
GEMEENTERAAD 

Tijdens de zitting van 24 oktober 
heeft Peer Van Nuffelen, namens 
de Volksunie, enkele belangrijke 
tussenkomsten gehouden i.v.m. de 
aanleg van sportvelden, uitbreiding 
personeel en de tegemoetkoming 
telefoononkosten voor gehandikap-
ten, zieken en bepaarden. 
BEHANG 

Borsbeek werd weer eens orden
telijk versierd, ditmaal met : <• De 
VU eist ontslag Anseele, genoeg 
korruptie ». 
HUWELIJK 

Ons simpatiek bestuurslid Ria 
Snacken en Guy Meeussen stap
ten op 29 september in het huwe
lijksbootje. De hele afdelingsploeg 
wenst beide apotekers een schone 
levenstocht. 

BORGERHOUT 
BB-BAL 

De afdelingen Borgerhout en Ber
chem richten samen een reuze-bal 

~ in op heden zaterd. 6 okt. te 20 u. 
30 in zaal Alpheusdal, nabij Jt Ber-
chemstadion. Orkest en dansensem
ble • Zoemeriet », Tombola met 
prachtige prijzen. Kaarten te beko
men bij al de bestuursleden. 
ARR. HERFSTBAL 

Zaterdag 17 novembe. in het 
• Alpheusdal » te Berchem als apo-
teose van de kwisavonden. Kaar
ten te bekomen bij ons arr. be
stuurslid Hugo Andries, Turnhoutse-
baan 116, Borgerhout, tel. 36.59.67. 

BRASSCHAAT 
BLOEMSCHIKKEN 

Na het sukses van de vorige 
bloemschikavond verwachten wij 'n 
heleboel belangstellenden op vrij
dag 12 oktober in de Rozentuin, 
Hoge weg, Hoogboom voor een 
tweede les. Ook de heren der 
schepping worden verwacht. 
AUTOZOEKTOCHT 

Op 14 oktober. Vertrek tussen 12 
u. 30 en 13 u. 30 naar keuze. Een 
familietrip waaraan iedereen kan 
deelnemen. Geen snelheids- of 
vaardigheidsproeven met de wagen, 
enkel uit je doppen kijken en ge
nieten. Inschrijvers krijgen verdere 
inlichtingen. Vraag formulieren bij 
Jaak Decru, Hanendreef 39, tel. 03/ 
51.56.59. Deelname : 120 fr. per 
wagen (ongeacht aantal inzittenden) 
Als je 's avonds blijft mee-eten be
taal je 100 fr. (60 fr. voor kinde
ren). 
DANSFEEST 

Op 10 november organiseert onze 
afdeling haar jaarlijks bal in zaal 
Drieheem, Rerum Novarumlaan. The 
Varias spelen ten dans vanaf 20 u. 
30 en je betaalt 50 fr. om • erin 
te vliegen ». 

BROECHEM 
ARR. HERFSTBAL 

Het bestuur van de plaatselijke 
afdeling is vast besloten daar aan
wezig te zijn. Wie gaat er mee ? 
Kaarten en eventueel verplaatsing 
kan geregeld worden bij ons se
kretariaat. Koop van nu af uw kaar
ten en spreek af voor de verplaat
sing. Wees er bij op 17 november ! 
LEDENWERVING 

Stilaan wordt Broechem een 
sterke afdeling. Wie brengt de vol
gende nieuwe leden 1974 ? Ook 
nieuwe abonnementen op « Wij » 
kunnen van nu af worden betaald 
voor 1974. De nieuwe lezers ont
vangen het blad vanaf heden tot 
het einde van het jaar gratis. 
ARR. KWISAVONDEN 

26 oktober en 2 november. Spreek 
af met vrienden en ga samen naar 
de kwisavonden te Kontich op deze 
twee avonden te 20 u. in Dortmun-
der-Thierbrauhof. 
KERSTFEEST 

22 december, gewoon stramien, 
leder lid ontving de nodige gege
vens voor inschrijving. Wacht niet 
te lang want de zaal zal vermoede
lijk te klein zijn door het steeds 
stijgend aantal leden. 
VU-BAL 

16 februari 1974. Zaal Luyckx, 
Broechem-statie. 

EOEGEM 
BLIKKENBAL 

Zaterdag 13 oktober houden wij 
ons tiende dansfeest. Vanaf 20 u. 30 
verwachten wi ju overtalrijk in de 
grote feesthal in de Drie Eikenstr. 
(bij oude kerk). The May Jins spe
len ten dans. Wij zoeken nog veel 
prijzen voor onze tombola. U be
zorgt ze bij Rik Janssens, Boude-
wijnlaan 381. Dank bij voorbaat. 
Wij verwachten ook veel werkers 
op vrijdagavond in de feestzaal om 
de zaal te schikken en te versieren. 
VUJO 

Wie meegaat naar Cadzand tij
dens het weekeinde van 19 tot 21 
oktober geve naam op aan Helga 
D'Hanis (Boudewijnlaan 351). 

EKEREN 
LEDEN EN ABONNEMENTEN 

Wordt lid of neem een abonne
ment op <• Wij ». Gelieve zich te 
wenden tot het VU-sekretariaat, 
Geestenspoor 72. Tel. 41.04.41. 
DIENSTBETOON 

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

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

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

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

HOBOKEN 
ARR. BAL 

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

KAPELLEN 
10 JAAR VU 

Heden 6 oktober te 20 u. 30 
viert onze afdeling haar 10-jarig be
staan met als ontspanningsprogram
ma ons dansfeest in de gemeente
lijke feestzaal « Concordia », Dorp
straat. Wij nodigen al onze VU-le-
den en familie, alsmede deze uit 
de omliggende zusterafdelingen, 
van harte uit. 

KONTICH 
AFDELINGSWERKING 

Nieuwe start voor onze Volksunie
jongeren. In aanwezigheid van Ka-
rel Van Reeth, arr. Vujo-voorz., werd 
op de informatievergadering van 21 
september een nieuw dagelijks be
stuur opgericht. Nieuw kontakta-
dres : Monique Adang, Kauwlei 11, 
Kont. Kaz. 

In voorbereiding van het afde
lingsbal op zaterdag 22 december 
en van de viering van onze ouder
domsdeken-burgemeester '43-'44, 
Juul Tolleneer, 75 jaar, op 20 janua
ri, werden twee werkgroepen opge
richt. 
DIENSTBETOON 

Volksvert. R. Mattheyssens op 
woensdag 10 oktober te 19 u. in 
lokaal Alcazar. Assistentie van ons 
gemeenteraadslid Jef Steurs. 
BESTUURSVERGADERING 

Woensdag 10 oktober. 
3 MAANDEN GRATIS 

Een jaarabonnement op het VU-
weekblad « Wij » tot eind 1974 
kost slechts 350 fr. Oktober, novem
ber, december 1973 : 3 maanden 
gratis. Neem nu een abonnement. 
Eén telefoontje met het sekretarl
aat : 57.09.82, en wij doen de rest. 

MECHELEN 
VNJ-BAL 
Na onze eerste zeer geslaagde dans
avond zien we mekaar terug op on
ze 2de VNJ-dansavond op vrijdag 12 
oktober in de zaal «Zonder Zorgen», 
Stwg op Blaasveld te Heffen. Aan
vang : 21 u. Inkom : 40 fr. 

MORTSEL 
VU-KONGRES -OOSTENDE 

Tijdens onze ledenvergadering 
van 27 september 11. bespraken wij 
de kongres-ontwerpresoluties. Enr 
kele amendementen hierbij werden 
door onze afdeling aan i\et-^rr. bel-
stuur overgemaakt. Deelnemers aan 
het kongres te Oostende op 24 en 
25 november e.k. nemen nu reeds 
kontakt met één onzer bestuurs
leden. Afdeling Mortsel wenst daar 
met een sterke afvaardiging aanwe
zig te zijn. 
VU-KWISAVONDEN 

Afdeling Mortsel zal met een 
ploeg van 6 man deelnemen aan 
beide arr. kwisavonden te Kontich, 
de vrijdagen 26 oktober en 2 no
vember e.k., in het Dortmunder-
Thierbrau-Hof (grote baan Meche-
len). Wij zullen voorzeker pogen 
resultaat te behalen, maar rekenen 
daarbij sterk op uw aller aanwezig
heid aldaar, telkens te 20 u. U kunt 
daar uw afdelings-kwisploeg aan-
modigen en helpen als Mortselse 
zaalploeg 
OOK NOG... 

Verwachten wij u allen ten stel
ligste op zaterdag 17 november e.k. 
in de reuze-zaal « Alpheusdal » 
(aan stadion Berchem-Sport) te Ber
chem, waar « de Nacht van de 
Vriendschap » (herfstbal van de 
VU-arr. Antwerpen) te 21 u. Toe
gangskaarten ook te verkrijgen (60 
fr.) bij uw afdelingsbestuursleden. 
HUWELIJK 

Vorige zaterdag 29 september 
werd het huwelijk ingezegend van 
Lieve Vangramberen en Erwin Ver
cammen. Nogmaals van harte veel 
geluk en een welgemeend « profi
ciat » aan beider ouders. 
DANSFEEST 

Zaterdag 24 november in de zaal 
van het Parochiecentrum « St. Lo-
dewijk », (Dieseghemwijk). 

MOL 
LEDENVERGADERING 

De VU-afdeling Mol nodigt hier
bij al haar leden uit op haar alge
mene ledenvergadering, op dins
dag 9 oktober 1973, om 20 u., in de 
feestzaal van "De Goudbloem", bij 
Stan Laenen, Voogdijstr. 10, Mol. 
Hoofdzakelijk bedoeld als voorbe
reiding op het Volksuniekongres 
van 24 en 25 november 1973 te 
Oostende. 
VLAAMSE MUZIEKMAATSCHAPPIJ 
KEMPENLAND. 

Het jaarlijks dansfeest Kempen-
land gaat door op zaterdag 13 
oktober 1973, vanaf 20.30 u., bij 
onze trouwe Gust Reynders, in de 
"Vriendenklub", Sportlaan 14, Ba-
len-Wezel. < 

Alle vrienden van Kempenland 
worden daar echt verwacht I 

ZITDAGEN 
SENATOR JORISSEN 
BORNEM : De zitdag van maan
dag 1 oktober wordt verschoven 
naar dinsdag 9 oktober van 19 
tot 20 u. 
MARIEKERKE : De zitdag van 
maandag 1 oktober wordt ver
schoven naar dinsdag 9 oktober 
van 18 tot 19 u. 
WILLEBROEK : De zitdag van 
maandag 1 oktober wordt ver
schoven naar dinsdag 9 oktober 
van 20 u. 30 tot 21 u. 
TISSELT : De zitdag van maan
dag 1 oktober wordt verschoven 
naar dinsdag 9 oktober van 21 u. 
15 tot 22 u. 

zoekertjes 
1) Bediende, ruime ervaring als se-
kretaris, N., Fr., Eng., zoekt pas
sende betrekking. 
2) Magazijnier zoekt bijjob, 20 uur 
per week. 
3) A l laborant industriële scheikum 
de zoekt passende betrekking. 
4) Pas gediplomeerde hoger mid
delbaar onderwijs, ekon. afd., zoekt 
betrekking als bediende. 
5) 41 elektr. mechanicha, zoekt pas
sende betrekking, liefst in het Brus
selse. 
6) Juffrouw, 16 jaar, lager midd. on
derwijs, zoekt passend werk. 
7) Jonge dame, 18 jaar, zoekt werk 
als bediende. 
8) Burg. ingenieur scheikunde zoekt 
betrekking. 
9) Technisch ingenieur scheikunde 
zoekt passende betrekking. 
10) 40-jarige man zoekt licht werk i 
Antwerpen, Mechelen, St. Niklaas. 
11) Lic. ekon. en financiële ( 40 J.) 
zoekt betrekking : Brussel, Meche-
len, Antwerpen. 
12) Dokterassistent met ervaring 
zoekt betrekking bij huisarts, spe
cialist of in kliniek. 
13) Jonge man (18 j.) diploma hog. 
human, ekon. afd., zoekt betrelc-
king als bediende. 
14) Jonge dame : 35 ]., 3-talig, zoekt 
werk als receptioniste of verkoop
ster. 
15) Onderwijzeres zoekt werk : Me
chelen, Brussel, Antwerpen. 
16) Technisch ingenieur elektronl-
ka, zoekt passend werk in het Ant
werpse. , 
17) Bwigeittk ftifteni^r ^ f t p a i 
Sende fcetrettkinS.- ^ ^ j 
18) Vrouw, waarvan man gehandl-
kapt is, zoekt passende betrekking 
in refter of kantine te Brussel, Me
chelen of Antwerpen. 
19) Jonge licentiaat sociologie zoekt 
passende betrekking. 
Voor 1 tot en met 19 zich wenden 
tot senator Wim Jorissen, Louisastr. 
31, Mechelen, tel. 015/435.96. 

R 106 

Zoek huisje te huur te Brussel en 
Leuven. Kalme omg., 2 sipk., gas 
en elektr., liefst ook badk. en tel. 
Tel. 02/19.21.53. — 110 

Trouw lid, 45 jaar, zoekt om ge
zondheidsredenen licht kantoor
werk, omg. Brussel of Leuven. Kon-
taktadres : federatieraadslid Joris 
Depré, tel. 02/57.30.71, Brusselse-
stwg 224, 1980 Tervuren. — 112 

Gezinnen In de Leuvense agglome
ratie stellen kamers ter beschik
king (aan fatsoenlijke prijzen I) 
voor (toekomstige) studenten of 
personen die hun beroep uitoefe
nen in het Leuvense. Centr. ver
warm., warm en koud water, bad
kamer, enz. 
Bemiddeling via kamerlid WHIy 
Kuijpers v— Swertmolenstraat 23 
Herent — tel. 016/296.42 — R 114 

Werk gevraagd voor : 
1) Licentiaat scheikunde (25 j.) In 

de industrie 
2) Technisch Ingenieur scheikunde 

in onderwijs of industrie 
3) Viertalige zeer bevoegde sekre-

taresse te Brussel. 
Belangstellenden nemen kontakt op 
met volksvertegenwoordiger E. De 
Facq Europalaan, 11, 9820 St. De-
nijs-Westrem. Tel. 22.64.23 - 25.6491 

— R 115 

GEVRAAGD : 
— twee schilders .volledig op de 
hoogte van het vak. 
— echtpaar of alleenstaande dame, 
om voor oudje te zorgen. Gratis in
woon, ernstige vergoeding, om de 
14 dagen vrij week-end, ernstige en 
toegewijde personen gewenst. 
Zich wenden : volksvert. Em. Van-
steenkiste, Van Iseghemlaan 6, 
Oostende, tel. 059/79548. R 118 
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MIJLEN 
KOMENDE AKTIVITEITEN 

Zaterdag 10 november : jaarl i jks 
VU-bal in de Turnzaal, Gemeente
straat. 

Zaterdag 17 november : muzikale 
verbroeder ingsavond van de VU-
fanfare-drumband Kempenland in de 
feestzaal van restaurant «Nilania». 
Aanvang : 18 u. 30. Zes muziekve
renigingen zijn van de part i j . 
DIENSTBETOON 

ledere maandag van 19 to t 21 u. 
»n het lokaal - Tak Lier », Kerkplein. 
LEDENSLAG 

Na de rangschikking van de le-
denslag van het arr. Mechelen ging 
onze afdeling tweemaal met •^e eer
ste plaats en de eerste pri js lopen. 
In de Top Tien individuele presta
t ies was het Herman Steylaerts die 
de eerste pri js toekwam, in de Top 
Zeven meeste leden gemaakt in 
1973 door de afdel ingen was het 
weerom Mijlen op de eerste plaats. 
Onze afdel ing maakte 196 nieuwe 
leden in 1973. 
DIENSTBETOON 

ledere maandag van 19 tot 22 u. 
in lokaal- « TAK Lier » op het Kerk
plein. 

NIEL 
DIENSTBETOON 

Mensen met problemen kunnen te
recht op het sekretar iaat, Antwerp-
sestr. 188, waar Guide Michie ls , 
Frans De Meulemeester en Jos De 
Koek ter beschikking zijn elke vri j 
dagavond van 20 u. af. 
DANSFEEST 

Zaterdag 13 oktober vanaf 20 u. 
slaan onze leden en simpat isanten 
hun beentjes ui t in de zaal Familia, 
Dorpsstr. Orkest « The Scarfs ». 
Toegang : 50 fr. Ingang langs par
king, ledereen is we lkom. 
GELUKWENSEN 

We fe l ic i teren van harte onze 
Vujo-voorz. M.-Claire Janssens en 
Frans Van der Donck, Vujo-mede-
werker ter gelegenheid van hun 
huwel i jk op 28 september j l . Even
eens betrekken we hierbi j onze .af
del ingspenningmeester en duivel 
doet al Flor Janssens en zijn dame. 
VUJO-FIETSENRALLY 

We danken nogmaals alle mede
werkers aan de geslaagde Vujo-
zoektocht. Voortdoen, mannen en 
meisjes. 
VU-KONGRES 

Leden die interesse hebben voor 
di t statutair kongres, geven we 
graag de nodige inl icht ingen voor 
wat betref t deelname. Kongrestek-
sten kunt u bekomen bij de sekre-
taris Luc Deheusch, Aug. Vermey-
lenstr. 5; Niel . 
ARR. HERFSTBAL 
17 NOVEMBER 

Wie van onze leden denkt alléén 
op dit dansfeest te zi jn. komt be
drogen uit. Uit Niel t rekken we met 
een ganse ploeg naar « Alpheus-
dal » in de Wi l l jo ts t r . 22, Berchem. 
Kaarten bij onze bestuursleden aan 
60 fr. 

WILLEBROEK 
LUSTRUM BAL 

Heden 6 oktober in de Gemeen
tel i jke Feestzaal, A. Van Landeghem-
str. Deuren om 20 u. 30. Orkest . 
Georgia Brown Quartet. Eerste dans 
om 21 u 

WILRIJK 
KWIS 

De eerste van de 2 arr. kwis-
avonden nadert snel . Wi l r i jk pakt 
ui t met 2 sterke ploegen, maar, 
invallers en supporters zijn nog al
t i jd erg welkom. Aanmelden bij 
volksvert . André De Beul. Ceder
laan 18, te l . 27.15.44. 
GEMEENTEPOLITIEK 

Het pol i t ieke werkjaar is voor
goed begonnen : afgelopen week 
donderdag hadden wi j al een ge
meenteraad met 52 punten, de eer
ste « Scherp Gezien » kwam uit 
(een speciaal Anseele-nummer) en 
de ontwerp-kongresresolut ies wer
den besoroken en ducht ig geamen
deerd. Het belooft een erg druk 
pol i t iek werkjaar te worden. 

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, te l . 02/17.92.18. 

ALSEMBERG 
AFDEI INGSBAL 

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 stor t ing 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 
DANSFEEST 

VU-Eenheidsafdeling Brussel r icht 
haar dansfeest in op heden 6 ok
tober in de zaal « Ons Huis •. 
Verdunstr 414, Haren. Start om 20 
u. 30. Toegang 50 fr. 

BEERSEL-LINKEBEEK-OROGENBOS 
AFDELINGSBAL 

Zaterdag 20 oktober te 20. u. 30 
in de zaal « Au grand Salon », H. 
Teir l inckplein 4, Beersel. Disco-bar 
To-;;iang 60 fr. Stort ingen op rek. 
429-1092551/52 voor rek. VU-Beer-

BUIZINGEN 
AFJ^'^i INGSBAL 

digd op het afdel ingsbal dat 
heü3n zateruao ü oiïtober te 20 
u. in zaal •• De Kroon -. de Kercho-
vestr . IPa te Buizingen. « Pop Ste
reo Sound » zorgt voor een prima 
s temming. 

DUISBURG 
GESPREKSAVOND 

Vri jdag 26 oktober in de zaal 
« Oude Vri jheid » met Vik Anciaux 
en M. Debroyer. Iedereen we lkom. 

DWORP 
MOSSEL- EN FRIETKERMIS 

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

HERENT 
DEBATAVOND 

Vri jdag 19 oktober in het Paro
chiehuis te Herent organiseert het 
Davidsfonds een debatavond over 
de Gewestvorming, met de HH. 
senatoren Leemans en M. van Hae-
gendoren. 

HEVERLEE 
BAL 

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

LEUVEN CArr.} 
KONGRES 

Dank zij de gastvr i jheid van het 
arr O-V-D bestaat er mogel i jkheid 
voor grat is nachtverbl i j f t i jdens het 
Kongres van 24-25 novemb Inschri j
ven vóór einde september bi j de 
voorzit ter of sekretar is van uw af
deling of bij L. Van Put. Kapelberg 
9. Heverlee, tel 016/38.483. 
KALENDER 

6 oktober : bal. afd. Scherpen-
heuvel. . 

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

Leuven-Noord. 
9 oktober : kantonale vergadering 

Zout leeuw. 
15 oktober : Arrondissementsbe-

stuur 
20 oktober : Bal. afd. Heverlee 

en Boortmeerbeek. 
21 oktober : Tienen. « Wi j «-dag. 
26 oktober : Statutaire arrondis-

semsntsraad. Herent. 
PROPAGANDA EN ORGANISATIE 

Vri jdag 21 sept. kwamen de ver
antwoordel i jken voor propaganda 
en organisat ie in vergadering bi j
een te Heverlee. Er werd ui tvoer ig 
ingegaan op het resultaat van de 
jongste opiniepei l ing. Men was het 
er roerend over eens dat de VU 
dit resultaat in posit ieve zin kan 
doen evolueren, indien genoeg pro
paganda wordt gevoerd. De meer
derheid was het er over eens, dat 
naast de aktie's zoals Anti-Lebur-
ton en Ant i-Anseele ook aan 'aen 
posit ieve propaganda moet worden 
gedaan. In dit verband werd te
recht gezegd, dat w i j met het so
ciaal programma van de VU, dat 
zeer waardevol is (wel l icht het bes
te is van alle pol i t ieke par t i jen] , 
naar de mensen toe moeten. Het 
nodge zal daaraan gedaan worden. 
Na het ui tdelen van propaganda
materiaal en na enkele belangri jke 
mededel ingen, sprak mevr. J. Hans-
sens over de taak van de organi-
sat ieverantw. ledere aanwezige 
kreeg een vr i j lange vragenl i js t 
mee om te bespreken op de ko
mende bestuursvergaderingen. Ver
volgens maakte Fr. Vanden Eynde, 
arr! sekretar is een analyse betref
fende leden en abonnementen per 
afdeling en kanton. Dezer dagen 
zal hierover een sleutelplan wor
den gepubl iceerd. 
OPERATIE « ANSEELE BUITEN -

Het arrondissement is gestart met 
de operatie « AB ». De afdel ingen 
".'prHpn in dit verband voorzien van 
't nodige mater iaal . Het is aan hen 
hen dit te gebruiken. Indien niet 
genoeg materiaal voorhanden, even 
telefoneren naar W. Somers en al
les komt voor mekaar. 
WIJ-DAG HM TIENEN 

Op zondag 21 oktober zal de 
stad Tienen een invasie van de VU 
beleven. Op die dag zullen onze 
mi l i tanten alle huisbussen voorzien 
van een « Wi j «-nummer. Wi j mel
den dit reeds nu opdat onze men
sen deze datum zouden vr i jhouden. 
Wij hebben veel mede'/ 'erkers no
dig ! 

AUDIO-ViSUELE PROPAGANDA 
Na de eerste diareeks - Wat w i l 

de VU ? » wordt nu reeds gedacht 
aan een tweede reeks. Hiervoor 
zoeken w i j nog enkele bere idwi l l ige 
medewerkers die iets kannen van 
dias. Inl icht ingen via de arr. ver-
antw. voor propaganda. Wi l ly So
mers, Klappi jstraat 55, Moienste-
de ,tel, 013-326.69. 
DIA-WAGEN (optredens) 

23 september te Boortmeerbeek; 
7 oktober te Haacht van 9 to t 12 u. 
(markt) ; 20 oktober te Hever lee, 
van 14 to t 17 u. (centrum) ; 1 no
vember te Diest, van 9 to t 12 u. 
(markt) ; 4 november te Scherpen-
heuvel, van 9 to t 12 u (markt) . 

LIEDEKERKE 
BAL 

Het afdel ingsbal van VU-Liedeker-
ke gaat door op zaterdag 20 no
vember in De Nieuwe Zaal, Stat i 
onsstraat. Al len zeer we lkom ! 

MERCHTEM 
DANSFEEST 

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

OVERUSE 
BAL 

Het eerste groot bal van onze 
afdel ing gaat door op zaterdag 27 
oktober om 20 u. 30 in de zaai 
« Ter Use », Stat ionstr . Orkest : 
The Pebbles. Wi j heten allen nu 
reeds hartel i jk we lkom. 

RUISBROEK 
BAL 

Op 3 november 1973 eerste dans 
21 u in de zaal Concordia te Ruis
broek. Vlaams Bal : organisat ie 
VU-afd. Ruisbroek met Ann Desen
der en The Silver Stars. Inkom 60 F 
BLIJDE GEBEURTENIS 

Ons afdel ingsbestuur heeft het 
bijzonder genoegen U de geboorte 
van Saskia Joukes (21-8-73) mede 
ie delen, eerste kind van onze se
kretaris Jan-Piet en bestuurs l id Ni
cole Schats. 

SCHERP'-IHEUVEL 
BAL 

Zaterdag 6 oktober in de « Paro
chiezaal ». Eerste dans : 20 u. 45. 
Orkest « The Jumbo Jets ". Toe
gang 45 fr. 

STAGATHA-BERCHEM 
DIA-AVOND 

12.10.73 - Dia-avond over Londen 
met als spreker Toon De Backer 
in de zaal • De Kroon ». Vanden-
dr ieschstraat 19 te St.. Agatha-
Berchem. 

ST-M ARTENSBOOEGEM-
ST-ULRIKS-KAPELLE 
VU-BAL 

Heden op 6 oktober in zaal 
Marina (bi j stat ion St-Martens-8ode-
gem). O r k e t t : Club 68. Aanvang • 
20 u. 30. Ingrang : 50 f r . 

ST-PIETERSLEEUW 
3DE HAANTJESKERMIS 

Zaterdag 13 oktober vanaf 18 u. 
en zondag. 14 oktober vanaf 12 u, 
in de zaal « Moriau », Rink te St. 
Pieters-Leeuw (recht tegenover de 
ingang van de kerk). Al ler le i lek
kere spijzen en ruime keuze van 
drank tegen « Voor- inf lat ie»pri jzen. 
Iedereen hartel i jk we lkom. 

SCHFPDAAL 
Jef Burm en Jef Valkeniers « hu

mor » zegeviert bi j de gepensio
neerden te Schepdaaf. 

Het bestuur van de VU-afdeling 
Schepdaal besloot eenparig iets te 
doen voor de «derde lee f t i j d " Wie 

DOSFELAKTIVITEITEN 
m BRABANT 

Het Dl Brabant heeft samen 
met het Centrum voor Gemeen
tebeleid het tweede deel van de 
cyclus voor gemeenteraadsle
den als volgt samengesteld : 

Zaterdag 27 oktober e.k. : stu 
diedag over de gemeentebegro
t ing : a) koptabel len b) inkom
sten c) uitgaven d) rekeningen 
voor order door de heer L. Van 
Huffe len, gemeenteraadsl id. 
Aanvang : 10 u. Einde : ong. 
17 u. 30. 

Zaterdag 17 november e.k. : 
studienamiddag over de COO ; 
Doelstel l ing en werk ing door 
mej . Van Campenhout. l id COO 
Gent, aanvang ; 14 u. Einde : 
ong. 17 u. 30. 

Deelname : u i ts lu i tend door 
inschri jv ing bi j ; Roger Over
loop, St Michie lsst r . 12, Vel tem 
Janine Craps, Leuvenseweg 277 
Kortenberg of door rechtstreek
se stor t ing op de bankrekening 
van Dosfe l inst i tuut Brabant nr. 
433-7093721-39 bi j KB Korten-
berg (prk. 759). 

Let wel : zowel mandataris
sen en geïnteresseerden uit ar
rondissement Leuven als Brus-
sel-Halle-Vilvoorde zijn we lkom. , 

kan men beter vragen dan Jef Burm 
om de dageli jkse kommer en zor
gen te doen vergeten. 

Meer dan 190 gepensioneerden 
(op een totaal van 213 leden) wa
ren opgekomen om hem aan het 
werk te zien. 

Tussen de 2 vertoningen werd 
aan de bejaarden een haantjes
maalt i jd aangeboden met enkele 
pintjes : ook Jef Burm hield er aan 
met al de aanwezigen een haantje 
te veroberen. 

Naast een woordje van dank van
wege de voorzi t ter van de bond, de 
heer J, Claes, werd ook nog het 
woord gevoerd door burgemeester 
dr. J. Valkeniers en de voorzi t ter 
van de afdel ing de heer A. Bil iooye 
die in een fel toegeju ichte toe
spraak het beleid van de VU s.,het-
ste ten opzichte van de derde leef
t i jd. Hüi werd een prachtige na
middag en iedereen keerde verza
digd en bl i jgezind huiswaarts. 

WOLVERTEM 
5DE AFDELINGSBAL 

Zaterdag 17 november met het 
orkest The Hitcrackers met zange
res Ani ta Leona. Deuren 20 u. 30. 

oost-vlaanderen 

AALTER-BELLEM-LOTENHULLE 
VU-BAL 

Onze afdel ing en het plaatsel i jk 
orkest «De Speelvogels » onder 
leiding van Roger Schelstraete no
digen alle VÜ-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 bestuurs leden. 

EVERGEM 

VU-BAL 
20 oktober om 20 u. Zaal «Krom

me Wal > te Evergem-Wippelgem 
bij Oscar De Mey. Orkest : Frans 
Bonne. Ingang : 50 fr. Vrienden en 
part i jgenoten uit het omliggende 
zijn hartel i jk we lkom. 

GENTBRUGGE 
VU-BAL 

Het jaarl i jks dansfeest der afde
l ingen Gentbrugge-Ledeberg word t 
gehouden op heden 6 oktober 
in de Gemeentel i jke 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 fr. 

ZIEKENFONDS FLANDRIA 
BUREELUREN EN ZITDAGEN 

Sekretar iaat : Keizer Karelstr . 80^ 
9000 Gent, t e l . 09/23.52.27 : dage
l i jks van 9 to t 12 u. 30 en van 14 
to t 16 u. ; vr i jdag to t 19 u. ; zatei» 
dag to t 12 u. 

Mere lbeke : Hunde lgemsestw^ 
359, te l . 09/30.79.09, dinsdag van 
14 to t 17 u. 

Wet te ren : De Klokke, Kon. A» -
s t r id l . 37, te l . 09/69.28.81, woensdag 
van 14 to t 15 u. 

Dendermonde : Den Ommeganck, 
Grote Mark t 18, te l . 052/22594^ 
woensdag van 16 to t 17 u. 

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

Zomergem : Mark t 20, t e l . 0 9 / 
72.71.37, donderdag van 15 u. 30 
to t 16 u. 30. 

Voorzien te Deinze, Drongen, Ma
riakerke en Wondelgem. 

Z O E K E R T J E S 

Magazi jnier - chauffeur - verkoper 
zoekt pasende betrekk ing. Inl . : V U -
prov. raadslid Oswald Van Oote-
ghem. Rode Kruisstr . 7. 9001 G e ^ ^ 
brugge, te l . 09/307287. R 119 

Doctorandus (welhaast dokter) p s ^ 
chologie zoekt passende bet rekk ing. 
Schr i f te l i jk kontakt via sen. Van 
Haegendoren, G. Gezellelaan 63, 
Hever lee. R 120 

Gezocht jong bedr i j fs le ider houtver-
werk, n i jverheid, noorden Leuven. 
Ervaring berdi j fs leven niet noodza
kel i jk. Zin voor verantwoordel i j te-
held en dinamisme. Kennis Neder^ 
lands, Frans en voldoende Engels 
en Dui ts . Zich onthouden indien 
niet bedoel ing van vaste bet rekk ing. 
Schr i f t , kont. sen. Van Haegendo
ren. G. Gezellelaan 63, Hever lee. 

R 121 

Ik vraag chauffeur voor 
trekker en oplegger. 
Eendagsreizen naar Ne
derland. Hoog loon. 
Zich wenden : 
Coossens Camilie, 
Abelestraat, Wielsbeke. 
Fel. (056)671.60 

sociaal dienstbetoon 
b r a b a n t 
ARRONDISSEMENT BRUSSELHALLE-VILVOORDE 
V ' " ^ l A U X , V o ! k s v e r ï e ? e n w o o r d i g e r : 

ASSE : dinsdag 16 okt., 21 u., sekr., Pr ieelstr . 1 , met J. Van Dooren. 
BRUSSEL : woensdag 17 okt., 19 u., café Ui lenspiegel , P let incksstr . 
DIEGEM : maandag 15 okt., 20 u., café Bachus. 
GRIMBERGEN : dinsdag 23 okt., 20 u., café Sport lokaal . 
HAREN : maandag 8 okt., 20 u., café Ons Huis. 
HEKELGEM : dinsdag 16 okt., 20 u., ten huize van A. De Schr i jver , 

Brusselbaan 89. 
LONDERZEEL : dinsdag 23 okt., 21 u., café Cent rum, met Pol Peeters. 
MACHELEN : maandag 8 okt., 21 u., in zaal Egmont. 
OVERUSE : maandag 20 okt., 21 u., in café Bij Lea, Tombeek. 
STEENOKKERZEEL : dinsdag 10 okt., 21 u., café Den Appel , met Mon-

Schepens. 
VILVOORDE : maandag 15 okt., 21 u., café De Gouden Voorn. 
WEZENBEEK-OPPEM : dinsdag 9 okt,, 21 u., café Bij Math i lde. 
Verder op afspraak : De Klepperbaan 5, Brussegem, te l . 59.54.55. 
B O B M A E S , s e n a t o r : 
GOOIK : dinsdag 9 okt., 20 u. 30 to t 21 u. 30, lokaal De Groene Poort . 
GROOT-BIJGAARDEN : dinsdag 23 okt . , 19 tot 20 u., ten huize van d s 

heer De Ridder, Brusseisestr . 376. 
KRAAINEM : dinsdag 16 okt., 19 tot 20 u., ten huize van gemeente

raadslid Boutmans, Oudstr i jders laan 4. 
ST-KWINTENS-LENNIK : dinsdag 9 okt., 19 to t 20 u., lok. In de Verza-

kering tegen de Grote Dorst , Eizeringen. 
ZAVENTEr,: : dinsdag 16 okt., 20 u. 30 to t 21 u. 30, Parklaan 14. 
ZELLIK : dinsdag 23 okt., 20 u. 30 to t 21 u. 30, lak. De Zwaan. 
Verder op afspraak ten huize : Parklaan 14, Zaventem. 
E U G E N E DE F A C Q , v o l k s v e r t e g e n w o o r d i g e r : 
BUIZINGEN : dinsdag 23 okt., 19 to t 20 u., lok. Oe We lkom. 
ST-KATARiNA-LOMBEEK : woensdag 17 okt., 19 to t 20 u., b i j Laurent 

De Backer, Kerkstr . 26. 
Andere afspraken via te l . 09/22.64.23 of 09/25.64.91 of schr i f te l i jk op 

het adres Domentstr . 3, Essene. 
F R A N S A D A N G , f e d e r a t i e s c h e p e n : 
Elke zaterdag van 11 to t 12 u., ten huize, Ruisbroeksestwg, St-Pieter»-
Leeuw, te l . 77.31.83. 
S T A N P H I L I P S , a g g l o m e r a t i e r a a d s i i d : 
BRUSSEL : maand. 8 okt., 20 to t 22 u., café Ui lenspiegel , Plet inckstr , 
) A N DE B E R L A N G E E R , a g g l o m e r a t i e r a a d s i i d : 
MOLENBEEK : alle zaterdagen. 10 to t 11 u., ten huize van Emiel De 

Smedt, J. Debrucqlaan 101. 
JETTE : alle zaterdagen, 11 to t 12 u., ten huize, De Smet de Nayerlaan 

150, te l . 28.34.80. 
DE B R A B A N D E R , a g g l o m o r a t i e r a a d s l i d : 
HAREN : disdag 23 okt., in Ons Huis. 
)EF V A L K E N I L R S , f e d e r a t i e s c h e p e n : 
SCHEPDAAL : elke maandag, 18 tot 19 u en elke dinsdag, 10 to t 12 u^ 

op het gemeentehuis. 
G U S T A A F D E D O N C K E R , p r o v i n c i e r a a d s l i d : 

GOOIK : Elke maandag van 19 to t 20 u. in de Gemeenteschool Ie 
Gooik-Str i j land — elke vr i jdag van 19 to t 20 u. op het gemeente-
f iu is en verder op afspraak ten huize, Str i j land 34, Gooik. 
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HERZELE 
T-DANSANT 

Zaterdag 27 oktober te 20 u. in 
zaal Kontakt, Provinciebaan te Hil-
legem. Inkom 30 fr. 

HEUSDEN-DESTELBERGEN 
SOC. DIENSTBETOON 

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

Prov. raadslid Oswald Van Oote-
ghem : iedere 2de donderdag van 
20 tot 21 u. in de Nederbroekstr. 1 
te Heusden. 

Gemeenteraadslid Koen Van Mee
nen : iedere maandag van 19 tot 
21 u. bij hem thuis, of na afspraak 
tel. 30.73.88. 

Gemeenteraadslid Johan Dequidt; 
ledere zaterdagvoormiddag van 10 
tot 11 u 30 bij hem thuis, Molen-
weidestr. 5 te Heusden. 

KOO-lid Gery De Witte : ledere 
zaterdag van 11 tot 12 u. bij hem 
thuis, Zandakkerlaan 12, of na af-
sraak tel. 30,65.76. 

NIEUWERKERKEN-AALST 
VU-VRIENDSCHAPSBAL 

Zaterdag 27 oktober in zaal Mo
dern Palace, Dorpsstr. Orkest : The 
Family Band. Deuren : 21 u. In
kom : 50 fr. 

NIEUWKERKEN-WAAS 
BAL VIERING 250ste LID 

Zaterdag 27 oktober gaat in zaal 
Rexy ons 7e afdelingsbal door met 
bet orkest Paul Van Eyck en zijn 
Due Boys. Op deze avond wordt 
ons 250e lid gevierd. Wij rekenen 
op onze lezers en leden ons hier
bij te helpen, bezorg ons adressen 
van vrienden en simpatisanten, wij 
doen de rest, de ledenslag is inge-
zet 
ZITDAG 
SEN. MAURITS COPPIETERS 

ledere Ie en 3e donderdag in ons 
lokaal café « De Gouden Leeuw », 
Dorp 

OOSTAKKER 
SOC. DIENSTBETOON 
Met al uw problemen kunt u 

maandelijks 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 strikt vertrou
welijk en gratis voor iedereen. 

SCHOONAARDE 
Voor de 4 overleden VU-ieden : 

Meester Buyens, Gustaaf Dal-
schaert. Gilles Waterschoot, tevens 
allen repressieslachtoffers, zal de
ze winter een H. Mis worden opge
dragen. Nader nieuws volgt. 

De plaatselijke Davidsfonds BGJ-
afdelingen starten kortelings hun 
winteraktiviteiten. Wij vragen onze 
VU-leden deze manifestaties zoveel 
mogelijk bij te wonen 

WAARSCHOOT 
BAL VAN DE BEVENDE 
HAZELAAR 

Zaterdag 13 oktober in de zaal 
PledboBuf, Oostmoer. Langs deze 
Kves nodigen wij al onze Meetjes-
iandse en andere vrienden uit. 
Waarschoot heet u welkom 1 
KONGRES 

De resoluties worden besproktn 
pp dinsdag 9 oktober te 20 u. in 
De Nieuwe Reizigers. Gesprekslei
der : Johan De Vriendt. 
VOETBAL 

Als gast van het onvolprezen 
• Matroosken » Oosteekio speelde 
onze VK VU een daverend tornooi 
en eindigde derde. Tot volgende 
iteer, vrienden uit Oosteekio. 
PETITIE 

Onze lijsten liggen bij de be
stuursleden ter beschikking : wij 
willen slechts één legerdienst per 
Bezin. Aktie tot 19 oktober, datum 
waarop de handtekeningen te Gent 
worden, ingewacht. 

ZULTE-OLSENE 
VU-BAL 

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

west-vlaanderen 
BRUGGE (Arr.) 
VUJO 

Op 19-20-21 oktober gaat te Cad-
zand in het vormingscentrum « He-
denesse » een studieweekeinde 
door met als tema « Demokratie op 
alle vlakken », Ingericht door VuJo-
nationaal en In voorbereiding van 
het VU-kongres van november e.k. 
te Oostende. Deelnameprijs be
draagt slechts 200 fr., alles inbe
grepen. Gezien Brugge slechts een 
goeie 20 km van Cadzand gelegen 
is, verwachten wij uiteraard een 
talrijke deelname van Vujo-leden 
uit ons arr. Gezamelijke inschrijvin
gen via J.M. Bogaert, Welvaartstr. 
32, St. Kruis of vla A. Vanhoute-
ghem, Roeaanstr. 46, Zeebrugge, 
tel. 55067, vóór 12 oktober. 

BLANKENBERGE 
DIENSTBETOON 

De eerste zondag van de maand 
in 't lokaal « Rodenbach », verzorgd 
door volksv. P. Leys, om 11 u. 30. 
BOERENKIJGAVOND 

Zaterdag 27 oktober te 20 u. 30 
in zaal Forum, Kerkstr. Voordracht-
in geuren en kleuren door letter
kundige en stadsgenoot Jaak Ver
stappen. Ingang vrij. 
KAARTING- EN PITJESBAKAVOND 

Vrijdag 26 oktober in het drank
huls « Marine », Weststr. 16 met 
5.000 fr. prijzen gewaarborgd. In
schrijving vanaf 20 u. Iedereen wel
kom. 

HARELBEKE 
SOC. DIENSTBETOON 
ZIEKENFONDS WEST-FLANDRIA 

Iedereen is welkom. Inlichtingen 
en inschrijving bij R. Stock, Vlaan-
derenlaan 46, Harelbeke, tel. 701.61. 
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 Verrieststr. 
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. 

IZEGEM 
VUJO-T-DANSANT 

De Vujo nodigt alle jongeren — 
en ook wel ouderen — uit om op 
azterdag 13 oktober de benen uit 
te slaan op hun t-dansant. Vanaf 
19 u in zaal Schim, Hugo Verries-
straat, Izegem. D.J. Chete en inkoni 
40 fr. Het spreekt vanzelf dat zij 
er veel volk verwachten. Kaarten 
zijn vooraf te bekomen bij de vujo-
leden, het bestuur van VU en even
eens in het Vaams Huis, grote 
markt, Izegem. 
ZOEKTOCHT 28 OKTOBER 

De keverklub'Midden Vlaanderen 
dat zijn lokaal heeft in het Vlaams 
Huis, izegem, richt op 28 oktober 
een zoektocht in en dit niet alleen 
voor « keverautos », maar voor al
le vierwielige voertuigen. Leden 
van VU die op zulke tochten ver-
kikkerd zijn, kunnen inschrijven bij 
Tony Nollet, Bellevuestraat 84, Ize
gem. 

JABBEKE 
AKTIVITEITEN 

Op vrijdag 28-9 kwam de voltal
lige arr. raad samen, om de uit
bouw van de partij te bespreken. 
Onze afdeling heeft op de deze 
raad het bewijs geleverd dat zij 
zeer goed werk heeft gepresteerd, 
daarvan zijn de verkiezingsuitsla
gen van 1971 een bewijs van het 
vertrouwen dat de kiezers in onze 
partij stellen. 

De leden en abonnementenslag 
gaat altijd maar verder door, de 
vernieuwing van de abonnementen 
1974 is volop aan gang, nieuwe le
zers op « Wij » voor 1974 ontvan
gen gratis het blad tot het einde 
van dit jaar. Mogen wij beroep 
doen om het abonnementsgeld aan 
het hoofdsekretarlaat te willen 
storten voor hen die ons blad pri
vaat nemen. Hiermee doen « Wij » 
lezers onze afdeling een groot ge
noegen om onze afdeling verder 
uit te bouwen. 
BESTUURSRAAD 

Op 9 okt. a.s. komt de maande
lijkse raad samen. Op de dagorde 
de bespreking van het a.s. Kongres 
te Oostende, waarvan de teksten 
inmiddels reeds in ons bereik zijn. 
Alle bestuursleden en verantw. ont
vangen tijdig de uitnodiging. 

POPERINGE 
VVG 

Te Poperinge werd een afdeling 
van het Vlaams Verbond voor Ge
pensioneerden opgericht. Op 18 au
gustus 1973 werd een voorlopig be
stuur gekozen. 

Belangstelleden kunnen zich wen
den tot de heer A. Cappelaere, 
Werf, 7, Poperinge ; mej. G. De 
graeve, grote markt, 21 Poperinge, 
of in het lokaal « Belfort » te Pope
ringe. 
SOCIAAL DIENSTBETOON 

Senator F. Blanquaert houdt zit-
uur op het adres Bruggestraat, 10, 
Poperinge van 10 tot 11 uur iedere 
eerste zaterdag van de maand. 

Dames in de partij werkzaam : 
in het vervolg verschijnt op deze 
plaats in de bewegingswijzer regel
matig alle eigen aktiviteiten ge
groepeerd ; richten jullie eigen 
spreekbeurtavonden, diskussie-na-
mïddagen, wandeltochten of feest
jes in, dan kan dat hier terecht. 
Willen jullie meer waten over onze 
koördinatie-vergaderingen, dan 
schrijven jullie naar : Marcelle 
Van de Voorde, Pakenstraat 10, 
3030 Heverlee. 

OPROEP 
Hebben julie eigen publikaties, 

tijdschriften, wetsontwerpen van 
onze parlementsleden die op de 
vrouw en het gezin betrekking heb
ben kunnen julie die voor het kon 
gres in Oostende klaar hebben, 
dan hadden wij graag daarover 
nieuws. Bellen of schrijven naar : 
Huguette De Bleecker, Tolhuislaan 
15, 9000 Gent 09-25.64.87. 

« WIJ-VROUWEN » Gent 
Nu, zaterdagnamiddag 6 oktober 

gaat in het Vlaams Huis Roeland 
een gespreksnamiddag door. Als 
vervolg op Frans Baerts spreek
beurt over « De Vlaamse Bewe
ging tot 1940 », zal Leo Wouters 
ons over « Kollaboratie en Repres
sie » iets vertellen. Wij beginnen 
stipt om drie uur. Allen hartelijk 
uitgenodigd ! 

ROESELARE 
STUDIE-AVOND 

Vrijdag l.l. kwam senator Mau-
rits Coppieters een «studie-avond» 
leiden over de onderwijsproblemen. 

Belangrijk was dat een aantal 
leerkrachten er hadden prijs op ge
steld aanwezig te zijn. Hun inbreng 
is van die aard geweest dat zelfs 
de « leken » een ruimere kijk op 
onderwijspakt e.d. kregen. 

Donderdag 11 oktober 's het aan 
de Vlaamse Vrouwen om een vor
mingsavond te organiseren. Spre
ker is volksv. Willy Kuijpers die 
het zal hebben over « milieu-pro
blemen », een materie waarmee 
hij in zijn streek (Herent-Leuven) 
zeer vertrouwd is. Zoals de lezer 
weet was de Volksunie de eerste 
partij om het milieu-beleid in haar 
programma te schrijven. Deze 
avond start om 20 u. in zaal St. 
Michiels, Meensesteeweg. 

limburg 

GROTE BETOGING 
TEGEN OLIERAFFINADERIJ 
IN TERNAAIEN 
m.m.v. a De Schone Maasvallei » 
« De Werkgroep Maas en Oeter-
vallei » Stad Maastricht, Eysden 
(N-Lb), Heel Nederl. Limburg en ook 
Belg. Limburg I 
VANDAAG 
zaterdag 6 oktober samenkomst 
aan hst station te Maastricht. 

STEVOORT 
HUWELIJK 

Onze hartelijke gelukwensen aan 
de familie Justin Orye-Vangeel bij 
gelegenheid van het huwelijk van 
hun dochter Lutgart, bestuurslid 
van onze afdeling, met Omer Bos
man, vandaag 6 oktober te Ste-
voort. Lutgart en Omer, wij wensen 
U een schone toekomst ! 
OVERLIJDEN 

Het gezin van onze voorzitter Jos 
Hermans werd zwaar getroffen 
door het smartelijk ongeval waar
bij hun dochtertje Anja het leven 
verloor, donderdag 27 september. 
De kerk van Stevoort was te klein 
tijdens de Engelenmis zaterdagna
middag om alle vrienden van de 
familie te bevatten. Onze oprechte 
deelneming aan Jos en mevrouw 
Hermans-Beerden. 

TONGEREN-MAASEIK 
,ARR. BESTUUR 

Volgende vergadering woensdag 
7 nov. e.k. 

ARR. RAAD 
Volgende vergadering vrijdag 19 

okt. e.k. Alle leden worden ver
zocht deze datum vrij te houden. 

TONGEREN 
VOLKSVERGADERING 

Op vrijdag 16 nov. e k. organi
seert de afd. Tongeren een volks
vergadering met als sprekers 
volksv. E. Raskin en senator W-m 
Jorissen . . 

Volksunie Halen-Loksbergen 
zaterdag 13 okt vanaf 20 u. 30 

DANSAVOND 
in zaal Marvana - Loksbergen 
Orkest : The Teddy Boys 

met| Harry en Hilda 

BILZEN 
AFDELINGSBLAD 

Een nieuw nummer van ons afde
lingsblad « De Bilzenaar » is van 
de pers gekomen. Het werd aan 
alle inwoners van onze gemeenre 
bezorgd. 

BREE 
FORUMGESPREK 

Davindsfondsafdeling Bree organi
seert op vrijdag 7 juli een forum
gesprek over het pluralisme ia het 
onderwijs. Namens de VU zal bij 
deze gelegenheid het woord ge
voerd worden door volksv. E. Ras
kin. 

BOCHOLT 
VOLKSVERGADERING 

Op zaterdag 17 november orga
niseert de VU-afdeling Bocholt een 
grote volskvergadering met als 
sprekers senator G. Siegers en 
volksv. E. Raskin. Nadere gegevens 
volgen. 

EIGENBILZEN 
AFDELINGSBESTUUR 

Het bestuur vergaderde op zon
dag 30 sept. in café Lido, Lochstr. 
Er werd vooral aandacht besteed 
aan het arr. bal op 27 okt. a s te 
Hoeselt. 

HALEN 
AFDELINGSFEEST 

Tijdens de jongste vergadering 
van ons afdelingsbestuur op vrijdag 
28 september werd vooral de orga
nisatie en werking van onie afde
ling behandeld. Gezien de grote bij
val van ons vorig avondfeest, heeft 
ons bestuur besloten ook dit jaar 
opnieuw een verzorgde avond aan 
onze leden aan te bieden, waarbij 
tevens het kontakt met andere af
delingen zal hernomen worden. Dit 
avondfeest, waarop wij U nu reeds 
uitnodigen, zal gehouden worden 
op zaterdag 17 november, in zaal 
Marvana te Loksbergen. Tijdens de 
feesttafel zulten de korte toespra
ken gehouden worden door volksv. 
Willy Kuijpers en Jef Olaerts. Tij
dens én na de maaltijd zorgt een 
Discobar voor stemmige muziek. U 
kan nu reeds inschrijven (200 fr. 
per deelnemer) bij de bestuursle
den van onze afdeling. 

HASSELT 
ALGEMENE VERGADERING 

Op de algemene ledenvergade
ring van afdeling Hasselt, maandag 
1 oktober in lokaal Warson, werd 
vooral de komende winterwerking 
voorgesteld en besproken. Na 'an-
ge, vooral financiële aarzeling-, zal 
nu toch kunnen gestart worden 
met een eigen afdelingsblad. Wij 
voorzien verscheidene spreekbeur
ten, terwijl onze jaarlijkse uitstap 
dit jaar als bestemming Amster
dam zal hebben. Via een vernieuwd 
ledenblad zullen al onze leden re
gelmatig op de hoogte gehouden 
worden. Vermelden we tenslotte 
de aanwezigheid van kamerlid Jef 
Olaerts, die naast de algemene po
litieke toestand, ook tal van sug
gesties op plaatselijk vlak naar vo
ren bracht. 

HOUTHALEN 
KOLPORTAGE 

Zaterdag 6 okt., om 14 uur ver
trek aan café « Centrum ». Alle 
medewerkers op hun post ! 

• HOESELT 
VOORBEREIDING ARR. BAL 

Volgende voorbereidende verga
dering met het oog op het arr. bal 
van 27 okt. op maandag 15 okt. 'e 
20 uur In café .ABC. Alle kaderle
den van het kanton worden ver
wacht. 

HOUTHALEN 
AFDELINGSBESTUUR 

De eerste bestuursvergadering 
van dit werkjaar had plaats op zon
dag 23 sept. ten huize van afde
lingsvoorzitter E. Vètters. De agen
da van deze vergadering vermelde 
o.m. kolportage, abonnementenslag 
afdelingsbal, kongres Oosiende, le
denhernieuwing enz. 

MAASMECHELEN 
AFDELINGSBLAD 

Het jongste nummer van « An
tenne », het blad van onze afde
ling, werd in alle huizen van Maas-
mechelen bezorgd. 
10 JAAR VOLKSUNIE 

Heden zaterdag 6 oktober om 20 
uur viert de VU-afdeling Maas-
mechelen haar 10-jarig bestaan met 
een rouzeknalavond in zaal « Vrij 
Vooruit », Geeststraat, Eisden. Te
vens trekking van een giote tombo
la. Wij nodigen U dan ook harte
lijk uit deel te nemen aan deze 
feestavond. Bij deze gelegenheid 
zal het woord gevoerd worden 
door volksv. E. Raskin en T. Van 
Overstraeten, algemeen di.-ecteur 
van de Volksunie. 

Deelname in de onkosten 4U fr. 
In ruil hiervoor krijgt 'iJ'""'5 ^kom-
sumpties en lekkere napjes gedu
rende de ganse avond fen nacht). 

Inschrijvingen vóór 1 oktober a.s. 
op een der volgende adressen : 
Erik Van Mulders, Rijksweg 39, 
3641 Leut, tel. 597.12 — M. Claire 
Vanderhallen, Rijksweg 460, 3630 
Maasmechelen. 

sociaal dienstbetoon 
oostende-veurne-diksmuide (arr.) 
EMIEL VAN STEENKISTE, kamerlid : 
Ie zaterdag van elke maand : 
VEURNE : 9 u., Belfort, Grote Markt. 
DIKSMUIDE : 10 u., Vlaams Huis, Ijzerlaan. 
HOUTHULST : 11 u., bij gem. raadslid Martin Van Cleven, Terreststr, 8. 
KORTEMARK : 12 u., Lusthof de Speie. 
KOEKELARE : 12 u. 30, « Hertog van Arenberg », Moerestr. 1. 
ICHTEGEM : 13 u. 30, e Den Engel », Oostendebaan. 
3e zaterdag van elke maand : 
WESTENDE : 9 u., « Casino », Essex Scottishlaan 7. 
MIDDELKERKE : 10 ü„ « Were dl », de Smet de Nayerlaan. 
ROKSEM : 11 u., bl; schepen L. Vierstraete. 
EERNEGEM : 12 u., « Riva-Venus », Aartrijkeslr. 
DE HAAN : 13 u., « Georgy's Club », Kon. plein. 
BREDENE : 13 u. 30, bi] K. Haeck, Driftweg 59. 
TE OOSTENDE : 
Na telefonische afspraak, nr. 059/795.48. Van Iseghemlaan 6. 

AAN HUIS : Ursulastr. 1, Eigenbilzen, 16 tot 19 u., tel. 011/19454. 
provincieraadsleden 
Mevr. DE ROO-NEVEN, Beemdstr., Lommei, tel. 011/40817. ledere dinsdag 

aan huis vanaf 20 u. 
L. DUCHATEAU, Tongersestwg, Hoeselt, tel. 012/18188. Alle dagen aan 

huis van 9 tot 11 u. 
JAN PLAS, Collegelaan 5, Peer, tel. 011/30244. Alle dagen op afspraak. 
JEF VANDERHALLEN, J. Smeetslaan 54, Maasmechelen, tel. 011/67269. 

ledere zaterdag van 10 tot 12 u. aan huis. 
FR. VAN HOLLEBEKE, Kielenstr. 48, Tongeren. Tel. 012/32524. ledere woens

dag van 17 tot 19 u. aan huis. 
THEO SCHOOFS, Weg op Kessenich 8, Kinrooi. Alle dagen op afspraak, 

tel. 01V644.13. 
ANDERE ZITDAGEN , , 
J. CUPPENS, Zandbergerstr. 22, Neeroeteren, tel. 011/64402. ledere eerste 

en derde dinsdag van de maand van 18 tot 19 u. 
J. GABRIES, Siemenstr. 28, Bree, tel. 011/66290. ledere maandag van IT 

tot 19 u. 
J. INDEKEU, Grotsir. 18, Peer, tel. 011/30509, elke zondag van 9 tot 12 u. 
J. LATINNE, Damburgstr. 7, Bocholt, tel. 011/66372. ledere dinsdag van 17 

tot 19 u. 

sociaal dienstbetoon 
senator j . hardy 
Elke zaterdag van 9 tot 13 u. en elke zondag van 9 tot 12 u., aan huis i 
Nieuwe Baan 2, Alt-Hoeselt, tel. 012/32353. 
senator g. siegers 
Elke tweede zaterdag van de maand : 
MAASEIK : café De Posthoorn, Bossir. 3, 10 tot 10 u. 30, tel. 011,61408. 
DILSEN : café Metropole, Rijksweg 406, van 11u.30 tot 12u., tel. 011/59632. 
Elke derde zaterdag van de maand : 
BREE : café Cambrinus, Kloosterstr. 8, van 15 tot 15 u. 30, tel. 011/65809. 
GRUITRODE : café Uilenspiegel, Dorpstr. 70, van 16 tot 16 o. 30, tel. 011/ 

58466. 
Elke vierde zaterdag van de maand : 
KAULILLE : bij Gerard Vossen, Fonteinstr. 14, van 10 u. 30 tot 11 u. 
volksvertegenwoordiger e. raskin 
Elkö eerste maandag van de maand : 
TONGEREN : bij Pol Jorissen, Blaarmolenstr, 13, 13 tot 13 u. 30, tel. 

012/31092. 
BORGLOON : bij S. Wijnants, Graeth 1, 14 tot 14 u. 30, tel. 012/42128. 
HOESELT : café ABC, Tongersefaaan 3, 15 tot 15 u. 30, tel. 011/19233, 
ledere eerste zaterdag van de maand ; 
EISDEN : café Atlanta, Rijksweg 154.9 u. 30 tot 10 u., tel. 011/67175. 
MAASEIK : café De Posthoorn, Bosstr. 3, 10 u. 30 tot 11 u., tel. 011/61408. 
BREE : café Old Tom, Markt 4, 12 tot 12 u. 30, tel. 011/66590. 
PEER : bij Jan Plas, Collegelaan 5, 13 tot 13 u. 30, tel. 011/30244. 
ST.-HUIBRECHTS-LILLE : bij E. Adriaans, Lindestr. 13. 14 tot 14 u. 30, tel. 

011/43620. 
OVERPELT : bij R. Geussens, Dorpsstr. 45, 15 tot 15 u. 30, tel. 011/40817. 
LOMMEL : bij mevr. Deroo-Neven, Beemdstr., 16 tot 16 u. 30, tel. 011/40817. 
HOUTHALEN : Frituur Nand, Herebaan-West 17, 17 tot 17 u. 30. tel. 011/ 

37578. 
ledere maandag : 
AAN HUIS : Ursulastr. 1, Eigenbilzen, 16 tot 19 u., tel. 011/19454. 
provincieraadsleden 
Mevr. DE ROO-NEVEN, Beemdstr., Lommei, tel. 011/40817. ledere dinsdag 

aan huis vanaf 20 u. 
L. DUCHATEAU, Tongersestwg, Hoeselt, tel. 012/18188. Alle dagen aan 

huis van 9 tot 11 u. 
JAN PLAS, Collegelaan 5, Peer, tel. 011/30244. Alle dagen op afspraak. 
JEF VANDERHALLEN, J. Smeetslaan 54, Maasmechelen, tel. 011/67269. 

ledere zaterdag van 10 tot 12 u. aan huis. 
FR. VAN HOLLEBEKE, Kielenstr. 48, Tongeren. Tel. 012/32524. ledere woens

dag van 17 tot 19 u. aan huis. 
THEO SCHOOFS, Weg op Kessenich 8, Kinrooi. Alle dagen op afspraak, 

tel. 01V644.13. 
ANDERE ZITDAGEN , , 
J. CUPPENS, Zandbergerstr. 22, Neeroeteren, tel. 011/64402. ledere eerste 

en derde dinsdag van de maand van 18 tot 19 u. 
J. GABRIES, Siemenstr. 28, Bree, tel. 011/66290. ledere maandag van IT 

tot 19 u. 
J. INDEKEU, Grotsir. 18, Peer, tel. 011/30509, elke zondag van 9 tot 12 u. 
J. LATINNE, Damburgstr. 7, Bocholt, tel. 011/66372. ledere dinsdag van 17 

tot 19 u. 
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AANBEVOLEN 
HUIZEN 

|an PAUWELS-DE BRAUWER 
RESTAURANT 

« HET PALINGHUIS » a /d Schelde 
Het huis met fami l ie t radi t ie 

Brugstraat 10 - 9328 Schoonaarde 
Tel. 052/43246 

wek. rustdag: v r i jd . 14u to t zat. 16u 

MET VOLKSWAGEN 
GEEN PROBLEMEN 

GARAGE St. JOZEF 
Assesteenweg 117 

TERNAT - Tel. 52.13.12. 

PAPYRUS 
Boek-, papier- en 
fonopiatenhandel 

Zaakvoerder FONS LABEAU 
de Ribaucourtstraat 7 

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

MACONFECT - KLEDING 
Oppersfraat 37 — LIEDEKERKE 

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

STANDING 
2 X kopen 1 x betalen 

(5.000 in ttock) 
HEREN - DAMES - KINDEREN 
Dandermondte steenweg 276 

AALST 

AL - AL AANBOUW-
KEUKENS UIT GLASAL 

FABRIEKEN TE RAMSDONK 
TEL. 015/714.47 - 719.13 

TOONZALEN 
BRUSSEL 02/17.71.99 

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

HERENTALS 041/239.10 
ZWEVEZELE 051/612.84 

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

KUNSTGEBITTEN-
HERSTELLINGEN 

TANDTECHNISCH LABORATORIUM 
Chazallaan 83 - 1030 Schaarbeek 

Tel. 34.06.43. of na 18 u. 25.46.42 

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

— Prijslijst op aanvraag — 

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

Sindikaten 
St Bernardse Steenweg 424 

2020 Antwerpen - Tel. 38.74.08. 
Andere gewestelijke adressen op 

aanvraag f 

F I T O 

Kollegestraat 79-81 
2440 GEEL Iel . 014/59369 

Aanbouwkeukens 
HELEMAAL naar maat. 

Apart en per klant gemaakt. 
Niet duurder dan seriefabricatie, 

en zelfs beter I 

Prijsbastek en studie zijn gratis. 
Keukenbedriif R. ROSSEY 

Kokstraat 53 - 8450 Nieuwpoort 
Tel. (058) 235.81 

EEN KULTURELE TIENDAAGSE 
word t georganiseerd door : 

POKETINO 

De Vlaamse Fonoplatenwinkei te Brussel 
144-146, E. Jacqmainlaan, 1000 BRUSSEL 

VAN 5 OKTOBER TO TEN MET 15 OKTOBER 1973 
Open zondag en weekdag ononderbroken van 9 tot 21 u. 

Er zal en zeer ui tgebreide kol lekt ie tentoongesteld worden van 
Nederlanstal ige k inder l iederen, ver te l l ingen voor de jeugd, rel i 
gieuze muziek, klassieke muziek aan promot iepr i jzen, opera, ope
ret te, grote s temmen, Nederlandstal ige lu is ter l ied jes, orkest , 
f i lms instumentaal, fo lk lore, musicals, jazz, marsen, enz., zowel 
op fonoplaat als in musicaset te. 
De bste were ldmerken ver lenen hun medewerk ing zodat het aan
bod zeer ru im zal z i jn. Al les kan ter plaatse aangekocht worden. 
Speciale kort ingen voor scholen en d iskoteken, die met grote 
hoeveelheden kopen. 
Kom eens een goeie dag zeggen en k i jken, het verpl icht u to t 
n iets. U zult verrast zijn over onze kul turele fonoplaten aan laag 
demokrat ische pri jzen. Iedereen is hartel i jk we lkom. 
Voor uw auto is er wel al t i jd een plaatsje vr i j aan de parkeer-
meters op de Jacqmainlaan. 

m mm 
KOELTOGEM 
KOELKAMER3 
PI&PVR1E2ER9 

0IEPVRESTUNNEL3 
K A M I 0 N K 0 E U N 3 
V/tNK£UNfilöHTJNGEN 

c a VOOR SUPERMARKTEN, INDUSTRIE EN VOEDINGSNIJVERHEID 

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

U als Vlaming... 
sluit zeker aan bij het 
VLAAMS ZIEKENFONDS 
van uw STREEK ! 

H O U T W O R M ? 
Behandeling van dakwofken tegen alle hout-
insekten. TWINT» JAAR WAARBOHQ. 
Dok. op «anvraafl. Gratis bestek tn gans het 
land. P.V.BA. INDUSTRADE. Vanderzljperwtr. 
12, Weimnel (Bt.) - Tel. 02/79.20.00. 

VERENIGING 

VLAAMSE 

IlEKENFONDSEN 

Provincie Antwerpen 
RUPELSTREEK-KLEIN-BRABANT : 
Onderling Ziekentonds 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 Oost-YJaanderen 
ARR. AALST : 
Ziekenlonds Priester Daens, Hopmarkt 36, 9300 Aalst. 
Tel. : 053/745.53. 
ARR. GENT EN DENDERMONDE : 
Ziekentonds Flandria, Keizer Karelstraat 101 - 9000 Gent. 
Tel. : 09/23.52.27. 
ARR. EEKLO EN KANAALZONE : 
Ziekenfonds Flandria-Meetjesland. Gravin Johannalaan 8 - 9900 
Eeklo. Tel. : 09/77.23.51. 
ARR. OUDEN,AARDE : 
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. BRUGGE : 
Ziekenfonds Flandria, Bouchoutelaan 2 - Brugge-St.-Kruis. 
Tel. 050/321.95. Bureeluren 14 - 21 u. bi j voorkeur op maandag. 
ARR. KORTRIJK-IEPER ; 
Ziekenfonds West-Flandria. Verruelaan 41 8500 Kortrijk. 
Tel. : 056/256.98. 
ARR. OOSTENDE-VEURNE-DIKSMUIDE : 
Ziekenfonijs De West, Recollettenstraat 66 • 8450 Nieuwpoort. 
Tel. : 058/237 15. 
ARR. ROESELARE-TIELT : 
Ziekentonds West-Flandria. Westlaan 45 • 8800 Roeeelare. 
Tel. : 051/202 08 

VVZ-sekretariaat : Dagobertstraat 57 - 3000 Leuven. T. 016/329.75. 

matthieu's beddenbedrijf 
biedt voor eSk probleem een wooninrichting ^^^^ 
onze studiedienst 

lost uw woon
probleem gratis op 

DIRK MARTENS 
NINOVE 

Beverstraat 24-26 
Tel. (054) 331.05 

AALST 
P.V.B.A. 

Lang« Zoutttr. 30, 29-33, 36-38 
T* l . (053) 240.60 

^ 

KINDERARTIKELEN ; plooi- on wandelwagens - bediet an wiegen 
stoelen en looprekken - schommels - kamerverslorlngen - was

tafels en waskussens • kinderkleding 

SPORTARTIKELEN : allerlei • fgrnkledli - ruHeroltrustIngen • ping-
pongtafels - badkleding on allo toebehoorton - rol- on llsschaat-

sen - kampingartlkelon - tumgorol. 

SPEELGOED t uitgebreide keus In merkartikelen : aulobanon • 
olekr. treinen der boste merkon - auto's - go-carts - trakforen -
poppen - poppenwagens en -wiegjes . burelen - lessenaen -
borden - fietsjes - allo gezelschapsspelen - allo soorten meka-
nieken • schooltassen - borden - tuinmeubelen - tulnschommolt. 

— ZEER VOORDELIGE PRIJZEN — 

WALTER ROLAND 
gediplomeerd opticien, 

erkend door alle ziekenfondsen 
KERKSTRAAT 58 - ANTWERPEN 

(Let op hot huisnummer I ) 
Telefoon 03/26.86.62 

ALLE GLAZEN ALLE MONTUREN 
Voor lozers van dit blad 10 */• korMng 

Groepen 

en 

maatschappijen 

allerhande l 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- on avondmaal In groep ! gezellig, fi jn, goed on goedkoop. 
De grote specialiteiten zijn : Ochsonschwanzsuppe - Hongaarse goo-
lasi - Elsbein mit Sauerkraut - Kip aan hel spit - KrachNleosschotel 

boter dan In Duitsland. 
LEUVEN : Tervuursevest 60. Tel. 016/287.72 - 1500 zitplaatsen. 
ANTWERPEN : Groenpl. 33. T. 03/31.20.37 - mooiste zaal van da stad 
LEUVEN (Bierkelder) : Oudo Markt 1 1 . Tel. 016/268.69 - mooiste 

kolder 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) : Brugsostwg. 1 . Tel. 056/751.36 - 2.400 plaatson 
KONTICH : Kon. Astridlaan 87 - Tel. 03/57.30.32 
TORHOUT : Sfwg Torhout-Lkhtorvolde - 2.000 p i . - tol. 051/728.22 
DRONGEN : Autoweg Brussol-Oostende - Tel. 09/26.74.32 
SINT-TRUIDEN : Spaansobrugstraat - Tel. 011/736.30 
KESSENICH : VenIo Steenweg - Tel. 011/619.71 
KNOKKE : Steenw. Knokke-Maldegam-Moarbeko • Tel. 050/502.96 
BERINGEN : Grote Markt 17 . Tel. 011/320.51 
OOSTENDE : Oude luchthaven MIddelkerko • Tel. 059/320.86 

Wij zoeken dr ingend : als medewerkers : Ernstige famil ies waarvan 
de man of de v rouw de keuken kan en le iden — Vast loon - Kost en 
inwoon gratis - In regel met de sociale wet - Liefst mensen van 't vak 

Schriftel i jk aanbieden bij : ABTS : Tlonsestoenewg 128, Korbeek-lo. 

EEN fUWEEL MET STANDING 

KIES )E BEST BI) 

V E R E L S T 
Meir 2 (Hoek Wiegstraat) 

2000 Antwerpen 

Tel. : 33.46.31 

HORLOGES- LONGINES 
VERDAL - MONDIA 

AANSTEKERS DUPONT 
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HET A L G E M E E N BOUWBEDRIJF 

MENSEN W A A R O P JE KAN 

KUNNEN 
B o U WE 

twee riemen 
onder 't hart 
Een wandeling tn en om. het bouwbedrijf steekt 
je twee riemen onder 't hart. De heer Steyaert uit 
St-Amandsberg, die het vanzelfsprekend vindt ook 
nog een tweede keer met Kunnen te bouwen, is 
niet de enige. Honderden brieven stralen tevreden
heid uit. In de brief van het echtpaar Ceulemans-
Vingerhoeds lezen we dat htm beide ouders reeds 
met Kunnen bouwden, en het dus voor de hand 
lag . 

Het onwaarschijnlijk vertrouwen van zovele men
sen blijkt achteraf vanzelfsprekend. 
Geen barsten, geen scheuren, geen vochtige ka
mers of buitensporige verwarmingskosten, zoals in 
vele weggeefhuisjes. 

Isolatie zie je niet zitten, maar je merkt vlug als 
ze er niet zit. Voor de ongelukkige koper helaas 
te laat. 

tien eeuwige lente of een nieuwe regering kan 
Kunnen niet aanbieden, maar wel een behaaglijke 
bescherming tegen regen en wind, tegen zomerse 
hitte en winterse koude. 
Dat Kunnen geassocieerd wordt met kwaliteit - en 
vooral het betere klienteel doet beroep op Kun
nen - betekent voor alle stafmedewerkers en arbei
ders een pluim op de hoed, temeer daar de prijzen 
nog steeds lager liggen, dan wat men in ons land 
en elders, voor degelijke kwaliteit doorgaans dient 
te betalen 

mensen die het doen 
Het Algemeen Bouwbedrijf Kunnen heeft m 

haar schoot een groep stafmedewerkers en specia-
lis'ten verzameld, die de klant daadwerkelijk bij

staan. Van meet af aan werken architekten (de 
keuze is vrij) , tekenaars en rekenaars samen met 
de voorlichtingsdienst, daarna komen de werflet-
ders, kondukteurs, meestergasten en arbeiders. 
Een grote gezellige troep, een ernstig en betrouw
baar team. 

Regelmatig worden kaderdagen ingericht voor al
le stafmedewerkers uit de verschillende provincies. 
Alle problemen worden dan gezamenlijk bespro
ken en ervaringen worden uitgewisseld. « De 
kracht vun vier bouwbedrijven in één ». 

Onze kracht schuilt ook in het feit dat de ene helft 
van onze stafmedewerkers en arbeiders meer dan 
15 jaar bij ons werkt, en dat de andere helft jon
ger is dan vijfendertig. 

Het Algemeen Bouwbedrijf Kunnen is een geluk
kige kombinatie van gedegen ervaring en jong ge
weld . ~ 

En dat houdt een bedrijf fris ! 
kc. 

het 
algemeen bouwbedrijf KUNNEN 
informatie-cenf-ra 

ANTWERPEN 
Meir 18 

(03)31.78.20 

GENT 
Onderbergen 43 

(09)25.19.23 

LEUVEN GENK 
Brusselsestraat 33 Winterslagstraat 22 

(016)337.35 (011)544.42 

600 ARBEIDERS 
lOOi MOGELIJKHEDEN 

B O N 
Naam 
Adres 
Tel ^ 

D beschik over bouwgrond - gemeente i,..,̂  
- breedte r 

en wens de voordelen te kennen die U mij kan 
bieden. 
• 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 : 

B houd mij ter beschikking van uw afgevaardigde 
zal een bezoek brengen aan uw informatie
centrum te ,.«...»..... op te . . „u 

Handtekening 
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Florence!? neen ! florentië 
Wan< zo was /le^ ÏM 't Nederlands van vóór 50 jaar! 
En dat was goed. En zo moet die stad worden her
doopt, alle « gereviseerde » woordenboeken ten 
spijt ! Trouwens, zijn wij niet — met de naam 
Florentië — het dichtst van alle talen (waarvan wij 
enig begrip hebben) bij de bakermat, zegge het 
Latijn, toen men schreef : « Florentia » ! Deze 
benaming werd dan, in het Oud-Italiaans « Fioren-
za » (de bloemenstad), en thans FIRENZE, de 
stad die tot 1859 de hoofdplaats was van de pro
vincie Toscane, om later van 1865 tot 1 juli 1871 
niets minder te worden dan de hoofdstad van het 
Italiaanse koninkrijk .'... 

Een twintigtal jaren geleden, ging eens een Bras-
schaats koppel op huwelijksreis, naar Italië. Ze 
belandden in « hun » eindstation, waar ze de trein-
overste — il capotrèno — hoorden roepen : « Fi-
renze .' ». En de vrouw, die ' n schok kreeg aan het 
hart, zei opgewonden tegen haar man : « Pierre, 
hier staan we nu schoon in Firenze, en we moeten 
naar Florence ! ». 

Dit laatste woord zegde zij « alia francese » ; 
FLORAANSS ! ... 

En daar zat juist een pientere Fransman in hun 
coupeetje, die begreep wat de vrouw zo verontrust
te... 

Vous permettez. Madame, — aldus de galante 
vreemdeling — ne vous affolez pas ! Vous êtes 
effectivement a Florence, en italien « Firenze » / 
Alle gezichten klaarden op, het raadsel was opge
lost ! 

Toen, bij hun terugkeer, mijn kennissen me dat 
vertelden, heb ik gewezen op de dringende noodza
kelijkheid van het behoud der oorspronkelijke na
men van steden en dorpen, d.w.z. de benamingen 
in de originele taal van het land waar je vertoeft. 
Stel je maar eens voor, dat ik in Frankrijk kome, 
en daar naar « GATSTAD » zou gaan zoeken, in 
plaats van simpel te informeren naar « TROUVIL-
LE ». Of dat een Fransman hier, in onze Kempen 
zou belanden, en er navraag zou doen naar « Bois-
de-Gymnastique » als hij doodgewoon in Turnhout 
zou hoeven te zijn. 

Mijn toehoorders knikten instemmend. Maar 

degene, die we hierboven Pierre genoemd hebben, 
zei, zo nevens zijn neus weg : « Maar Floraanss, 
da's toch wel een beetje internationaal, dunkt me». 
Doch nu was het weer mijn beurt : «Ja, sprak ik. 
maar dan toch maar een héél klein beetje inter
nationaal, naar de schrijfwijze misschien, maar 
geenszins naar de uitspraak. Behalve dan bij de 
uilskuikens van Groot-Nederland of de Vlamingen 
en Hollanders samen ! ». 

In de Franse naam, die uit drie lettergrepen be
staat : Flo-ren-ce, hoort men er slechts twee, en 
die tweede syllabe eindigt op een lelijke neusklank 
gevolgd door een sisgeluid. Ik geef grif toe : in het 
Engels schrijft men ook « Florence », maar de uit
spraak is gans anders : men legt daar eerst en 
vooral de klemtoon op de eerste lettergreep, waar
bij men een korte « o » uitspreekt, die men laat 
volgen door de syllabe « rens ». Die omgekeerde 
« e » is een teken uit het Internationaal Phonetisch 
Alfabet, en betekent dat die klank volkomen toon-
loos is.. 

In het Duits krijgen we : « Florenz »• dat we 
Florents lezen, met de klemtoon vooraan. In het 
Zweeds is het « Florens » met de klemtoon op 
« flo » + een korte « e » in het tweede stuk van 
het woord. Noteer dat de Franse uitspraak niet 
wordt gevolgd ! Nergens ! Behalve dan bij de uils
kuikens (zie hierboven). In het Spaans is het 
« Florencia » en in het Russisch « Florèntsia », en 
alweer zonder de minste neusklank ! 

En hoor nu eens hier : 't Is mij eender hoe ze 
het in andere talen zeggen, maar ik wil niet gelijk 
die Hollandse sluiers dragers van de verafgode 
Marianne, mij laten schoeien op een Franse leest. 

Mijn goeie oude schoolboeken vermelden alleen: 
Florentië ! 

Toen ik nog student was van het hoger middel
baar onderwijs, voerden wij eens een toneelstuk 
op, in verzen : « Michelangelo Buonarotti ». (En 
dat maakt me niet jonger, want het is méér dan 
een halve eeuw geleden). 

In een gesprek tussen twee van de dramatis 
personae, allebei Italiaanse schilders, herinner ik 
me nog zéér goed een zinsnede uit de rol, die mij 
was toebedeeld : 

« Ik zag te Genua, 
« Gij te FLORENTIË het leven... ». 

En thans zou dat dan, in pro-Franse versie, tui
den : 

« Ik zag te Gênes, 
« Gij te FLORENCE het leven... ». 

Och kom .' Doe me niet lachen ! Maar ik moet 
toegeven dat ik « perfettaménte » weet : daar is 
te Broekzele ene rue de FLORENCE straat ! 

Maar daaraan vaag ik nu eens fijn mijn hakken. 
Ik weet maar één ding ; « ze » hebben — lentamén-
te ma sicuraménte ! — het woord FLORENTIË uit 
onze taal gestolen, alléén maar omdat « ze » zo 
plat op hun buik liggen voor de wildkijkende Ma
rianne. En de Hollanders vooral : « Pouvez-vous 
frangais ? ». Kunde gij Frans ? Doch laat onze 
Noorderburen maar voortdoen : ze begrijpen niet 
dat zij het Paard van Troje binnen hun wallen ha
len ! Zij « ignoreren » wat al « combativiteit » wij 
hoeven te « deployeren » opdat onze «volksexisten
tie » niet zou « decrepiteren » ! 

En geloof nu maar niet, dat de steller van dit 
artikel geen praktische zaken heeft gedaan. Hij is 
de man aan de top gaan vinden van de nieuwe 
Standaard Encyclopedie — in het begin, toen het 
nog tijd was ! — en wèl met de bedoeling aan 
Florentië terug de plaats te schenken in de rij 
van de slagwoorden van het werk in kwestie. (En 
al hadden ze er dan nog bijgedrukt : « Vroegere 
benaming van het huidige Florence ! »). Maar, 
helaas, ik ben terecht gekomen bij een te hoge 
mijnheer, met dokterstitel, èn een Noordnederlan
der op de koop toe. 

Ik klopte goed en wèl aan dovemans deur !... 
Woedend heb ik dan thuis mijn Winkler Prins ge
nomen, en op bladzijde 476 van het Zevende Deel, 
heb ik elk woord Florence, met rode inkt ge
schrapt en vervangen door « Florentië ». En dat 
men mij nu uitlache ; Ik heb mijn taal in eer her
steld !... En ik nodig alle Vlamingen uit hetzelfde 
te doen, met de pen en met het woord ! Florentië 
zal herleven ! 

Maar : als ik in Italië kom, zal ik alléén FIREN
ZE kennen : FIRENZE, LA BELLISSIMA ! 

Jo Wannes 


