
"'S^-Ti ifSr" "•V ' - i^ i^atJ" ' 

I •laaiiis 
natioiaal 
MKehbUMl 

DRUKPERSSTRAAT. 20, 1000 BRUSSEL — TEL 02/217.97.98 —21e JAAR nr 37 — DONDERDAG 11-9-75 — PRIJS : H F 

Inflatie en werkloosheid zijn de voornaamste problemen. De zorg 
hiervoor moet voorrang hebben op andere politieke problemen. 
Dit wordt tot in den treure aan de flaminganten voorgehouden 
wanneer zij ondermeer het kiesarrondissement Halle-Vilvoorde 
eisen, of respekt voor de Vlamingen aan de Schaarbeekse 
loketten. 

Dat de inflatie en de werkloosheid grote zorgen baren hoeft 
de Volksunie van niemand te leren. Sedert twee jaar wijst zij 
ononderbroken op de noodzaak een veel radikalere anti-inflatie-
politiek te voeren en de prijsstijgingen te beteugelen om de 
werkgelegenheid te vrijwaren. Zij heeft een van de meest door
dachte anti-infiatie-plannen uitgewerkt en volgt de evolutie op 
de voet zoals deze week nogmaals is gebleken. 

Maar de VU aanvaardt niet dat de sociaal-ekonomische proble
men misbruikt worden om de Vlamingen de mond te snoeren 
en hen intussen in het defensief te jagen. Want de franstaligen 
zwijgen niet. Ondanks de stijgende werkloosheid dreigde een 
reeks franstaligen met een regeringskrisis omdat Amerikaanse 
en geen Franse gevechtsvliegtuigen gekocht werden. Het resul
taat waren VIsjmse toegevinyen. Honderden miljoenen werden 
o.m. aan het Vlaamshatend Brussels-agglomeratiebestuur toe
geschoven als losprijs. 

Nu hebben het FDF en de PSC weer iets nieuws gevonden. 
Ondanks de stijgende werkloosheid dreigen zij (het FDF via zijn 
invloed op het RW) met moeilijkheden in de regering, omwille 
van de fusies in Vlaams-Brabant. 

Of deze fusies goed of slecht zijn is een probleem dat wij hier 
niet gaan behandelen. 

De VU is voorstander van goed overwogen, objektief verdedig
bare fusies (wat met die van minister Michel vaak niet het 
geval is). Maar goed of slecht, de franstaligen hebben zich 
NIET te bemoeien met wat de Vlamingen binnen hun eigen 
grondgebied met de fusies doen. Wie hierop toegeeft zet de 
poort open voor de meest brutale chantage. 

Werkloosheid of niet, de franstaligen hebben zich met de 
Vlaamse binnenlandse aangelegenheden niet te bemoeien. Intus
sen worden de Vlamingen met hun rechtvaardige eisen steeds 
maar gepaaid met de verwijzing naar het gesprek tussen de 
gemeenschappen. De heren Martens en Grootjans doen daar 
ijverig aan mee. Zij laten de franstaligen aldus de kans om een 
dik dossier valse eisen te laten aanzwellen, en leggen de 
Vlaamse eisen in de koelkast. 

Om het Frans dossier weg te vegen zullen dan weer nieuwe 
Vlaamse toegevingen nodig zijn. 

Zo is het vroeger altijd geweest, zo is het nu nog. 
DAT is alleszins niet veranderd, werkloosheid of niet. Maar 
alleen de Vlamingen moeten blijkbaar hiermede rekening houden, 
althans volgens de traditionele partijen. 

Hugo Schiitz 
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AAN ONZE TOPWERVERS, BESTUURSLEDEN 
EN PROPAGANDISTEN 

Dank zij uw Inspanning in het begin van dit jaar zal het ver-
Hes op ons blad in 1975 waarschijnlijk de helft beneden de 
verwachtingen blijven, wat een betrekkelijk winstpunt is. 
Door een nieuwe Inspanning op het vlak van de abonnemen
tenslag hopen we in 1976 uit de rode cijfers te geraken. 
De abonnementsprijs voor volgend jaar is 500 fr. Wie van 
nu af abonneert voor 1976 krijgt het blad gratis tot en met 
31 december e.k. 
Wij rekenen op onze topwervers, bestuursleden en propagan
disten voor onze nieuwe abonnementenslag. Dit jaar maakten 
we een sprong vooruit, wij hopen hetzelfde voor 1976 I 

Namens het Partijbestuur, 
WIM JORISSEN 

Algemeen Sekretaris 
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WUISE AFDREIGING TEGEN 
DESCHBDE-BltUASVERDIUGEN 
Het is nogmaals een slechte week geweest voor degenen in dit land 
die zich krampachtig vastklampen aan de unitaire Belgische staatsidee. 
Bij de vele dossiers die door Vlaanderen en Wallonië op een uiteenlo
pende wijze beoordeeld worden, is er vrij onverwacht een nieuwe 
problematiek gekomen. Bij monde van het Bureau van de Gewestelijke 
Ekonomische Raad van Wallonië werd nogal woest en ondeskundig 
en alleszins zeer voorbarig, geprotesteerd tegen drie afgehandelde en 
geparafeerde Belgische-Nederlandse verdragteksten, die respektievelijk 
betrekking hebben op het graven van het Baalhoekkanaal, de verbete
ring van de Elleboog van Bath, en de kwantitatieve en kwalitatieve regu
lering van de Maas op Belgisch grondgebied, ten einde de samenstel
ling en het debiet van die stroom in overeenstemming te brengen met 
sommige Nederlandse eisen. Sedert een paar dagen gaan Waalse 
ekonomische en politieke kringen tegen de voorgestelde regelingen in
zake de Maas tekeer met een onredelijkheid en met een miskenning 
van o.m. de Vlaamse belangen die herinneren aan het fanatisme van 
de Belgische omwenteling van 1830 ! Tevens worden er anti-Nederland
se snaren betokkeld die men al sedert een eeuw uit de t i jd mocht ach
ten. Zó zou zelfs Charles Rogier het na enkele decennia Belgische 
onafhankelijkheid niet meer gewild hebben... 
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EUROPESE SAMENWERKING 
ONAFWENDBAAR 

Vooraf dienen enkele woorden 
gezegd over de ontworpen ver
dragsteksten die betrekking heb
ben op het Baalhoekkanaal en de 
Bocht van Bath, en waarin even
eens kwalitatieve voorzieningen 
inzake het Scheldewater ten laste 
van België voorzien zijn. 
Men moet hopen dat alle politie
ke en ekonomische krachten in 
Vlaanderen zich onverdeeld zul
len inzetten voor de verwezenlij
king van deze verdragen. Na de 
tot standbrenging van de Schelde. 
Rijnverbinding, die op 23 dezer 
officieel wordt ingehuldigd, is de 
aanpassing van de Zeeschelde en 
het graven van het Baalhoekka
naal een van de nieuwe aktuele 
doelstellingen op lange termijn. 
Ze geven aan de Belgische-Neder
landse betrekkingen een -inhoud 
die voor Antwerpen in het biezon-
der en voor Vlaanderen in het al
gemeen van wezenlijk belang is. 

Vlaamse politici die zich van deze 
lijn zouden laten afduwen onder 
invloed van Waalse afdreiging, 
schaden aldus het belang van 
hun eigen nationale gemeenschap 
op wezenlijke punten. Staats- of 
partijpolitiek unitarisme moet ook 
in dit geval wijken voor het volks
belang. 
Wat net derde van de ontworpen 
verdragen betreft, waarin voor
zien wordt op welke wijze de 
Maas in Nederland met een vol
doende en met een gezuiverd 
waterdebiet dient voorzien te 
worden door België, getuigt het 
lawaaierige Waalse verzet van 
een bijna verbijsterende onkunde 
van wat op Europees vlak aan de 
gang is op het gebied van het 
rivierenrecht en van de ruimte
lijke bescherming. 
Men zou aan de Walen duidelijk 
moeten zeggen dat ook zonder 
de rechttrekking van de Bocht 
van Bath en zonder het graven 
van het Baalhoekkanaal de dag 
nadert waarop de Europese 

stroomgebieden in mternationaal 
verband een nieuw statuut zullen 
krijgen. Dat geldt in hoge mate 
voor de Rijn en voor de Donau, 
voor de Schelde en voor de 
Rhone, en uiteraard ook voor de 
Maas. Het betreft trouwens niet 
alleen de stroomgebieden en op
pervlaktewateren, maar ook het 
grondwater. Dan denken we o.m 
aan de uitgewerkte voorstellen 
inzake de Europese bescherming 
van het boven- en het grondwa
ter, de omschrijving en het sta
tuut van de laatste zeer grote 
voorraden van grondwater die in 
het Duitse Rijngebied aanwezig 
zijn, en waarvan de bescherming 
en het gebruik Frans-Duitse over
eenkomsten met een nieuwe op
vatting noodzakelijk maken. 

EEN GEVAL VAN 
ACHTERLIJKHEID ? 

Dat men er ons écht niet van 
verdenke het peil van het poli
tieke denken in Vlaanderen te 
overschatten, maar het moet ons 
toch van het hart dat sommige 
Waalse ekonomen en politici in 
deze dagen (en niet voor de eer
ste maal) bewijs geven ven een 
onwetendheid van de internatio
nale politiek en ekonomie die 
men in die mate bij de Vlamingen 
niet aantreft. Zoals het debat 
over de aankoop van nieuwe 
vliegtuigen, neemt ook de pole
miek over de zuivering en de re
gulering van het Maaswater in 
Wallonië een wending die ons de 
vraag doet stellen of die lui wel 
ooit ernstige dokumenten over 
de aktuele inhoud van de interna
tionale betrekkingen ter hand 
hebben genomen I 

(lees door biz 3) 
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BRIIUin 
VL-STICKERS 

Om een ideaal onder de bevol
king bekend te maken volstaan 
geleerde kongresteksten meestal 
niet, noch uitgedokterde verkie
zingsslogans. Zo ook voor wat 
het toekomstbeeld : de Vlaamse 
Staat betreft. 
Mensen met kennis van de mas-
sapsychologie en de daaraan aan
gepaste propagandamiddelen heb
ben daarom jaren terug zeer 
scherpzinnig de gedachte aan de 
Vlaamse Staat gekonkretiseerd in 
het officieel aandoend V L : zwart 
op witte grond. 
Hoe zit het nu met de spreiding 
van deze V L ? Kijk zelf eens 
rond en uw besluit zal snel ge
trokken zijn. Velen onder ons 
schijnen het belang van dit par
tijpolitiek neutraal propaganda
middel te onderschatten. Tijdens 
mijn vakantiereis door verschil
lende Europese landen zag ik 
vele wagens met B en welgeteld 
één met VL : mijn eigen wagen. 
Kan de partij hieraan iets verhel
pen ? In elke afdeling een kleine 
voorraad stickers ware wellicht 
een eenvoudige oplossing. 

R.V.R., Sint-Niklaas. 

DE CVP EN 
« KERK EN LEVEN » 

Dat de Vlaamse beweging het 
nooit heeft moeten hebben van 
de leiding der katolieke kerk in 
België is een publiek geheim. Dat 
leaders van deze Kerk de kato-
lieken onder de VU-kiezers niet 
meer met het spook der dood
zonde achtervolgen lijkt me eer
der zijn oorzaak te vinden bij de 
dwang der sociale omstandighe
den dan wel bij een pluralistische 
verdraagzaamheidsgeest. 
Wie daaraan twijfelt heeft «Kerk 
en Leven» van 2-7-75 blijkbaar 
niet goed bekeken. Onder de t i
tel <• Als de ziele luistert » en de 
ondertitel « CVP Hoorzitting » 
wordt door een zekere J.F. onder 
vorm van foto's en tekst een 
stuk gepubliceerd dat, verspreid 
over 2 binnenbladzijden, mij een 
regelrecht produkt lijkt van de 
CVP-propagandadienst : 3 kolom
men aanhalingen uit toespraken 
van W. Martens en W. Demees-
ter, W. Martens en een •• Zeg »-
propagandist samen met een ge-
handikapte-van-dienst op één foto, 
enz. Kritisch geluid vanwege de 

samensteller van het artikel 
geen. 
Ik acht het dringend nodig dat 
de VU-leiding de redaktie van K. 
en L. er op wijst dat er onder 
zijn lezers ook VU-mensen zijn en 
dat K. en L. als zg. a-politiek 
blad de plicht heeft rondom een 
bepaald thema een politieke in
formatie van elke politieke partij 
te brengen, ook vanuit de VU-
hoek. {Voorbeeld : bij hetzelfde 
onderwerp : de vele VU-voorstel-
len, o.a. dit van sen. E. De Facq 
over de toegang tot de openbare 
gebouwen). 

R.V.R., Sint-Niklaas. 

VERRADEN VIETNAM 

Het is voor pers, radio en tele
visie niet interessant te rappor
teren wanneer niet-kommunisten 
in nood verkeren. Dus wordt over 
Zuid-Vietnam gezwegen. Voordien 
werd al gezwegen over de 600.000 
lijken waarop Hotsji-Minh zijn 
rijk bouwde, hoofdzaak was dat 
de Amis uit Vietnam wegtrokken. 
Ze zijn nu weg, en hoe ! Ten 
behoeve van de Vietnambetogers 
uit eigen rangen, een paar staal
tjes uit de laatste faze van de 
rode agressie-oorlog : Te Ira-On, 
dwongen de Vletkongs de kriste-
nen om hun nieuwe kerk af te 
breken : ze moesten de muren 
inbeuken en zullen doorzagen. 
Bij de Instorting werden 10 per
sonen gedood en meer dan 100 
gewond. Te VInh-Long drongen 
ze de kerk in de wijk Nhan-Pho 
binnen en sloegen alles kort en 
klein. De kommandant zette zich 
onder vreselijke godslasteringen 
neer op het altaar. Daarna wer
den de niet-ontsnapte gelovigen 
op barbaarse wijze vermoord. 
Dit weze dan een korrektie van 
Hotsji-Minh ! 

J.N., Oostende. 

VREEMDE VOGELS 

De brief van Nelly Maes over de 
« Vreemde Vogels » te Brussel 
acht ik gevoelsmatig overgeak-
sentueerd, de analyse en de dui
ding van de toestand niet kor-
rekt en de konklusie oppervlak
kig. 
1. Als Iemand die regelmatig in 
aanraking komt met deze vreem
delingen, voornamelijk de Noord-
Afrikanen, durf Ik het ronduit 
zeggen dat er bij deze mensen 
een zeer grote minachting be

staat voor het Nederlands. En zij 
lachen met « Ie flamand » waar 
ze ook maar kunnen. 
Twintig jaar geleden sprak bijna 
elke trambestuurder of tramkon-
dukteur een Nederlands dialekt. 
Nu kan ik, ondanks wettelijke 
vereisten, bij 75 % met mijn taai 
niet terecht. En zij vertikken het 
om Nederlands te leren, ondanks 
de wettelijke vereisten van hun 
beroep. Zelfs de meest elemen
taire woorden kennen ze niet. En 
vraag maar eens over de men
taliteit van deze • donkere » 
vrienden aan de Volksunieleden 
die bij de Brusselse Trammaat
schappij werken. Die zullen u 
nog andere staaltjes van Vlaams-
haterij vertellen. 

Aangaande het samendrijven in 
krottenbuurten weet Nelly Maes 
zeer goed dat ook de vreemde
ling kan gaan wonen waar hij 
verkiest. En vermits wonen heel 
onderaan staat op zijn voorkeur-
lijst gaat hij vrijwillig goedkoop 
wonen in de oudere buurten van 
de stad. Vlaming of Waal verkie
zen echter om beter te wonen, 
doodgewoon omdat de mentali
teit verschilt. Ik zou durven zeg
gen dat de mentaliteltsstrukturen 
moeten veranderen en niets an
ders .Trouwens, waar blijft Nel
lys' wetsvoorstel ter sanering 
van deze krotwoonbuurten ? 
2. De gastarbeiders hebben wel 
degelijk zichzelf uitgenodigd, of 
zitten ze in de greep van een 
soort mafia ? Waarom dan ook 
al deze Illegalen, die zich nu» la
ten regulariseren ? Verbiedt of 
verhindert iemand hen om terug 
naar huis te gaan ? De lonen die 
ze verdienen zijn gelijkstaande 
aan de lonen die Belgen krijgen 
voor hetzelfde soort werk. Indien 
de trammaatschappij bijvoorbeeld 
geen rekruten vindt dan is er een 
ekonomische wet die zegt dat de 
lonen voor dit soort werk dan 
maar de hoogte moeten ingaan. 
Tenzij men dit opvangt met 
vreemdelingen en aldus de lo
nen van de lokale bevolking 
drukt. De slachtoffers zijn In fei
te de lokale arbeiders en niet de 
vreemdelingen. In een liberale 
ekonomie moeten normaal de lo
nen door vraag en aanbod bepaald 
worden. Ik zou er dan ook een 
voorstander voor zijn dat de lo
nen van een busbestuurder de 
hoogte zouden ingaan tot er vol
doende aanbod is op de lokale 
markt. Of past deze teorie niet in 
het stramien van de struktuurher-
vormlngen van Nelly Maes ? 

3. Waarom ze geen kans krijgen 
op onderwijs in eigen taal ? Deze 
vraag wordt ons ook dagelijks 
gesteld door de frankofonen van 
Vlaams-Brabant. En ons ant
woord is toch een duidelijk nee. 
Of 'toch niet ? 
4. Hoe lapidair •< paal en perk 
stellen » wel Is, verneem Ik even 
graag van ons dierbaar parle
mentslid, die het volksnatlonalls-
me in zijn banier voert. Ikzelf zie 
graag dat elk lid van mijn volks

gemeenschap het zo welvarend 
heeft als enigszins mogelijk, met 
behoud van zijn eigen identiteit. 
De vreemdelingen in ons midden 
zijn een middel om de lonen te 
drukken en daarom moet daar 
paal en perk aan gesteld worden. 
Wat de strukturen betreft, stel 
ik vast dat de Vlamingen het nog 
nooit zo goed gehad hebben als 
nu. En dit dank zij de kapitalis
tische strukturen. Ik ga er mee 
akkoord dat er etterbuilen moe
ten verwijderd worden, maar de 
hele struktuur moet daarom nog 
niet ten grave worden gedragen. 
Ik voel mij opperbest in deze ka
pitalistische struktuur en ik denk 
dat de overgrote meerderheid 
van mijn medevlamingen hetzelf
de kunnen getuigen. 

P.P., Zellik. 

VREEMDE VOGEL(S) 

Naar mijn mening is Nelly Maes 
een vreemde vogel in een natio
nalistische partij. In een brief 
(«Wij » 28-8) reageert zij op een 
hoofdartikel (« Wij » 14-8) dat 
handelt over het probleem van 
de gastarbeiders te Brussel. Wat 
stond er In beide artikels ? 
Hoofdartikel, « Wij » 14-8 ; 1) Er 
zijn veel gastarbeiders te Brus
sel ; 2) ze hokken samen in be
paalde wijken, die dan een 
bepaald straatbeeld vertonen ; 3) 
de autochtone Brusselaars emi
greren ; 4) dit alles leidt tot poll-
tico-kulturele spanningen ; 5) er 
moet iets gedaan worden aan die 
massale vreemde inwijking. 
Nelly Maes, « Wij » 28-8 : 1) Er 
zijn ook wijken te Brussel waar 
het straatbeeld bepaald wordt 
door de bourgeoisie (Frans-En
gels) ; 2) het is goed dat de 
vreemde arbeiders hun eigen
heid niet opgeven ; 3) de gastar
beiders zijn er door het beleid 
van de kapitaalbezitters ; 4) de 
gastarbeiders moeten een kans 
krijgen op onderwijs in hun eigen 
taal ; 5) de uitwijking uit Brussel 
is evenzeer een gevolg van de 
bouwpolitiek. 

Samen gelezen, begrijp ik niet 
waarom Nelly Maes het bewuste 
hoofdartikel met « wrevel en on
genoegen » gelezen heeft. Ner
gens Immers, spreekt ze het 
hoofdartikel tegen ; hoogstens, 
vult ze hier en daar iets aan. 
Toch zit er wel degelijk een ver
schil tussen beide artikels : waar 
het eerste het probleem van de 
gastarbeiders stelt als een pro
bleem voor ons, denkt Nelly Maes 
veeleer aan het probleem van de 
integratie van de gastarbeiders. 
Dit komt duidelijk tot uiting als 
Maes voorstelt de gastarbeider 
een kans te geven op onderwijs 
In eigen taal. Wij, die het frans-
tallg onderwijs In Vlaanderen 

(voor de franstalige gasten ?) 
terecht hebben afgeschaft, zou
den nu in Brussel voor Marokka
nen, Turken, Italianen, Spanjaar
den, Portugezen, en?. In even zo
vele talen onderwijs moeten gaan 
verzorgen. Zelfs op het EHRM 
heeft men in het arrest van 23 
juli 1968 betreffende de taaire
geling in het Belgisch onderwijs 
ingezien, dat men van de staat 
niet zo maar iedere vorm van 
onderwijs, die voor een aantal 
mensen gewenst is, kan doen in
richten. Een dgl. voorstel is al te 
gek. 
Het zou me uiteraard niet verwon
deren dat mevr. Maes er ook 
voorstander van is om aan de 
gastarbeiders ook politieke in
spraak te geven. Bij de CVP lo
pen er ook zulke « progressie
ven » rond. Welnu, gastarbeiders 
blijven « gasten », die niet van 
plan zijn zich hier definitief te 
vestigen. Zijn ze dat toevallig 
wel van plan, dan moeten zij zich 
aanpassen aan de (Vlaamse of 
Waalse) gemeenschap, waarin zij 
terecht komen ; zij kunnen dan 
de normale wettelijke regelingen 
volgen om de Belgische natio
naliteit eventueel te verkrijgen. 
Slechts op die manier kurinen ze 
politieke inspraak krijgen. Of laat 
u diegene die in uw huishouden 
te gast is, de huishoudelijke wet
ten stellen ? 

Voor het overige wens Ik me dan 
ook achter de konklusie van het 
hoofdartikel te scharen. We moe
ten de inwijking van gastarbei
ders afremmen, doch niet alleen 
te Brussel, maar in gans Vlaan
deren. Dit Is geen onrechtvaar
digheid t.o.v. deze mensen, wel 
een veroordeling van een beleid 
van onze kapitalistische ekono
mie. Overigens, veroordeel ik 
diezelfde kapitaalbezitter ook, 
wanneer hij die mensen hier uit
buit ! 

E.T., Antwerpen. 

COO-WOMMELGEM 

De betrekking van secretaris in 
tijdelijk dienstverband is te bege
ven. Aanvragen in te dienen ten 
laatste op 27 september 1975 met 
de nodige bewijsstukken aan de 
Voorzitter van de 0 0 0 , Lt. K. Ca-
luwaertsstraat 14 te Wommelgem, 
waar eveneens inlichtingen en be. 
noemingsvoorwaarden te beko
men zijn. 

COO-WOMMELGEM 

De betrekking van bejaardenhelp
ster is te begeven. Aanvragen in 
te dienen ten laatste op 27 sep
tember 1975 met de nodige be 
wijsstukken aan de Voorzitter van 
de COO, Lt. K. Caluwaertsstraat 
14 te Wommelgem, waar even
eens inlichtingen en benoemings
voorwaarden te bekomen zijn. 

(advertentie) 

:BC]es 
Gooi de prentbriefkaarten die je 
van uw vrienden met vakantie 
ontvangt niet weg ! Stuur ze dan 
liever naar het beheer van ons 
blad, t /a G. Geens, Voldersstr. 71, 
1000 Brussel. Wij kunnen er 
iemand blij mee maken, R 92 

Leraars diverse disciplines ge
vraagd door de Erasmusschool, 
Begijnevest 99, Antwerpen. R 99 

Technisch Ingenieur elektronicien, 
voldaan aan militaire verplichtin
gen, zoekt passende betrekking. 
Jonge dame, 23 j . , lager middel
baar onderwijs, 5 jaar ervaring als 
bedlende, zoekt passende betrek
king. 

18-jarige student uit Brugge, 
Prov. Instituut Anderlecht, zoekt 
gemeubelde kamer. J. Geerardyn, 
Rubbenslaan 7, 8320 Brugge 4. 
Tel. 050/35.15.67. R 111 

Jonge man, 22 j . , voldaan aan mi-
lltieverpllchtingen, zoekt betrek
king als bediende of als hulpboek
houder. 

45-jarlge, grote ervaring In het 
tralteursvak, zoekt passende be
trekking. 

Techn. Ingenieur scheikunde, vol
daan aan militaire verplichtingen, 
zoekt werk. 
Techn. Ingenieur elektronika, vrij 
van militaire dienst, zoekt passen, 
de betrekking. 
Schr. of tel. ; W. Jorissen, Loui-
sastr. 31, 2800 Mechelen, tel. 015/ 
41.35.96. R 112 

Juffrouw, 18 j . , zoekt werk als 
boekenhoudster met diploma A6/ 
A2 in de streek van Aalst of el
ders. Tel. 053/70.17.99. R 113 

Jonge Vlaamse eenzame Tijl, we
duwnaar, 26 j . , wenst dringend 
kennismaking met Vlaams Nele-
ke, omgeving Brussel, buitenhuis 
werkend, één kind geen bezwaar, 
29-40 jaar. Dringend schrijven 
naar Johan Claeys, Ververijstr. 
9, Vorst. R 114 

Wie kijkt mee uit naar een pas
sende betrekking voor de volgen
de werkzoekenden : 
— 20-jarige A l medische sekre-
taresse. 
— juffrouw, 18 j . , met diploma 
hoger sekundair onderwijs, eko
nomische afdeling en diploma dak-
tilografle 

— 18-jarige kinderverzorgster ; 
wenst liefst een betrekking In een 
kinderkrib, privaat of gemeente-' 
lijk, 
— jonge heer, 25 j . , met diploma 
hogere humaniora en ervaring als 
opsteller 

— juffrouw met diploma van ho
ger sekundalre beroepsschool, af
deling haartooi en schoonheids-
zorgen 

— 22-jarige gegradueerde in de 
farmaceutische en biologische 
technieken (Al ) , met uitstekende 
referenties ; haar voorkeur gaat 
uit naar : werk In de Industriesek. 
tor; werk in een medisch labo 
voor medische analyse of als dok
tersassistente ; werk In een die
renlabo voor biologische analyse 
of als veeartsassistente of assis
tente van een bioloog 

— peutertuin .. kinderverzorgster 

— medische assistente - sekreta-
resse 
— kinderverzorgsier, 19 j . , met I 
jaar ervaring als ouderllngenver-
zorgster 

Wie een job weet voor deze men
sen neemt even kontakt op met 
volksvert. dr Jef Valkeniers, Ni-
noofsestwg 11 te Schepdaal op 
het nr 569.16.04. R 116 

De gemeenteraadsverkiezingen 
staan voor de deur. Welke aktleve 
VU-afd. Is geïnteresseerd In een 
oude degelpers om zelf hun pro
paganda te drukken ? Te bevra
gen ; Roger Vanthllo, Martougln-
iel 144, 2130 Brasschaat, tel. 031/ 
51.64.03 na 19u. R 115 

TE VOLGEN VOORBEELD ! 
WIE HELPT ? 
Een Baskisch politiek vluchteling 
die geneeskunde studeert aan 
de universiteit te Brussel botst 
tegen de taaitoestanden in de 
Brusselse klinieken waar hij moet 
stage volgen. Hij begint zijn zes
de jaar geneeskunde en zou wil
len Nederlands leren om de 
Vlaamse zieken in hun taal te 
kunnen te woord staan. 
Is er geen Vlaamse romanist ger
manist of andere leraar in het 
Brusselse die hem wil behulp
zaam zijn bij het leren van onze 
taal ? 

Wie hierin wil helpen neme kon-
takt met Walter Luyten, Lierse-
stwg 140/2 te Berlaar. Tel. 031/ 
82.11.93. 

Op en top VLAAMS BEDRIJF vraagt over gans VLAANDEREN 

:o 
DAMES 

als medewerksters in part-time dienst
verband. Wagen vereist. 

I Inlichtingen : N.V. DISTRILENE 
SffRTTT^XrP Stationsstraat 42 
pXX\JX(L|ili4 3100 HEIST-OP-DEN-BERG 
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WAALSE AFDREIGING • • • 
(vervolg biz 1] 

In het geïndustrialiseerde westen 
met zijn verstoord evenwicht van 
de stroomgebieden, van de na-
tuurhjl<e welvaartsbronnen en 
van de leefvoorwaarden, zullen 
in toenemende mate — ook or
ganiek en struktureel — de inter
nationale waterwegen, de water
reserves, de dammen, de sluizen 
en de verwijdering van de afval
stoffen volgens nieuwe opvattin
gen moeten geregeld worden. 
Omwille van een kleine achter
lijke Waalse driehoek, zal de Eu
ropese politiek op dit gebied niet 
stilvallen I 

BENELUX IN DE PRAKTIJK 

We willen ons niet ontveinzen 
dat, benevens de Europese argu
menten, in Vlaanderen nog ande
re beschouwingen een grote in
vloed hebben. Benelux staat in 
de aardrijkskunde geschreven. 

Een doelmatige haven- en scheep-
vaartpolitiek en een verstandig 
Schelde- en Maasbeleid veron
derstellen een toenemende sa
menwerking tussen België en 
Nederland. Voor ons is dit een 
essentieel deel van de Vlaams-
nationale politiek. 
Maar zelfs aan wie het Vlaams-
nationale programma of de 
Vlaamsnationale inspiratie op dat 
stuk niet kan volgen, dringen 
nieuwe en nauwere vormen van 
Belgisch-Nederlandse samenwer
king zich op. Aan het anti-Vlaam
se en anti-Nederlandse gestook 
van Waalse heethoofden kan geen 
duimbreed worden toegegeven. 
Tevens dient aan de traditionele 
Haagse en Brusselse diplomatie-
kringen gezegd dat een veel gro
tere ruimte dient geschapen in 
het traditionele veld waarin de 
Belgische en de « Hollandse » 
diplomaten hun respektieve be
langen, met geaksentueerde koel-

REGERING, GIJZELAAR VAN FRANKOFONE IMPERIALISTEN 

Het Partijbestuur van de Volks
unie heeft de politieke toestand 
onderzocht. 

Het Partijbestuur laakt de voor
genomen afschaffing van de 
randfederaties rond Brussel die, 
mede omdat de splitsing van de 
provincie Brabant en de oprich
ting van het kiesarrondissement 
Brussel achterwege blijven, voor
alsnog een essentiële rol te ver
vullen hebben. 

Het Partijbesrtuur stelt vast dat 
de Brusselse PSC zich met onge
hoorde driestheid in deze zuiver-
Vlaamse aangelegenheid mengt 
en dat opnieuw het gevaar dreigt, 
dat bij een zogenaamd vergelijk 
Vlaanderen de betalende partij 
zal zijn. 

Terwijl het Vlaamse eisenpakket 
wordt verdaagd — zoals de zaak 
Nols —, wordt verwezen naar een 
hypotetisch gesprek tussen de 
gemeenschappen —• zoals de ei
sen van de Halle-betoging — of 
wordt afgewimpeld met een ver
wijzing naar de sociaal-ekono-
mische toestand, aarzelt men van 
franstalige zijde eens te meer om 
een regeringskrisis te dreigen als 
de imperialistische eisen niet 
ivorden ingewilligd. 
Het Partijbestuur van de Volks
unie stelt daarbij vast dat de re
gering de gevangene blijft van 
franstalige ekstremistische groe
pen, wier eisen en ambities in 
schrille wanverhouding staan tot 
hun werkelijke politieke omvang 
en betekenis. 

held plegen te vertegenwoordi
gen, in de stijl die ontstaan is In 
een periode waarin de opvolg-
Staten van de Verenigde Neder
landen afgestapt zijn van hun 
vijandigheid en overgingen tot een 
korrekte maar afstandse bejege
ning van elkaar. Vlaanderen wil 
dat de Benelux-politiek méér in
houd heeft. Het is sterk genoeg 
om ook in de internationale poli
tiek stand te houden tegen ge-
beurlijke Waalse afdreiging. 

Senator Hektor de Bruyne 

SCHIPPERSSTAKINC 
IN DERDE WEEK 
In 1973 duurde de schipperssta-
king drie weken. Ze eindigde met 
een overeenkomst waardoor de 
toenmalige regering (Leburton) 
zekere beloften deed en verbin
tenissen aanging. Nadien geraakte 
het hele schipperijdossier op de 
achtergrond. De schippers legden 
veel geduld aan de dag, misschien 
zelfs te veel in die ti jd ! Indien 
minister Chabert vóór het verlof 
enkele konkrete verwezenlijkin
gen ten bate van de schippers in 
nood aangekondigd had, was het 
konflikt nog achterwege gebleven. 
De regering Tindemans deed ech
ter niets, zegde niets, en verloor 
aldus elke vat op de zwaarst ge
troffen groepen van de binnen
vaart. Aangezien de beroepsbe-
langen van de schipperij zwak en 
in verspreide gelederen verdedigd 
werden, kon ook van die zijde 
slechts in zekere mate bepaald 
worden op welke wijze, volgens 
welke timing en tot welke limiet 
de verschillende onderdelen van 
het binnenvaartdossier kan be
handeld worden. 

We staan hier voor een klassiek 
voorbeeld van politieke onverant
woordelijkheid op regeringsvlak. 
Daar ligt de bron van de huidige 
toestand, die gevaarlijk wordt 
voor alle betrokkenen. 

IS HET NU GEDAAN NET DIE FEDERATIES ? 
(mvdb) Die titel is niet van ons, 
maar uit de vragende vorm waar-
In hij is gesteld, blijkt duidelijk 
dat hij uit de pen komt van ie
mand die vindt... dat er nu einde
lijk een punt moet gezet worden 
achter al het geschrijf over de 
afschaffing van de federaties. 
Dat betoogt — niet erg overtui
gend — de heer Van Haverbeke, 
aan wie wij deze titel ontlenen. 
Wij moeten evenwel toegeven dat 
de regering, waarvan hij een trou
we volgeling is, het hem lang 
niet gemakkelijk heeft gemaakt. 
Stel u voor dat die regering met 
één pennetrek, zonder daaraan 
vooraf enige ruchtbaarheid te ge
ven en zonder inspraak van de 
betrokkenen, de Brusselse rand
federaties heeft afgeschaft, na 
een kortstondig bestaan van am
per twee jaar. 

En wat schrijft nu de h. V.H. ? 
Dat '^p VU 100 % voorstander is 
van Gie federaties « omdat zij 
voorstander is van al wat haar 
aartsvijand, de Belgische staat, 
kan ondermijnen I ». 
Waar hebben we het nu over ? 
Als we die redenering doortrek
ken dan moeten we toch tot de 
logische konklusie komen, dat 
die federaties, die toch een 
schepping zijn van een regering 
waarin Van Elslande en Tinde
mans op kommunautair gebied 
de eerste viool speelden, enkel 
een geheim werktuig zouden zijn 
om de Belgische staat te onder
mijnen ! 
De VU bevindt zich ter zake al
leszins in goed gezelschap : de 
meeste federatiebesturen, die al
le beheerst worden door de CVP, 
hebben reeds vinnig geprotes
teerd tegen de afschaffing van 
de federaties. Die CVP-ers zijn 
dus ook voorstanders van al wat 
de Belgische staat kan ondermij-
.len : Beulemans zou in zijn aka-
demisch Frans zeggen : Awel 
fiske, maintenant nous allons un 
corridor (na goen we ne gang !). 
Verder lezen wij nog : « De VU 
verdedigt de federaties als een 
Berlijnse muur tegen de verfran-
slng van Vlaanderen ». Nog eens: 

die « Berlijnse muur » is dan 
toch het gewrocht van de CVP 
zelf, waar ze niet weinig trots op 
was ! Zei immers Van Elslande 
in het Parlement : « De randfede
raties zijn er absoluut nodig om 
Vlaams-Brabant te beveiligen I ». 
Na met een kwinkslag (waarop we 
niet nader ingaan) gepoogd te 
hebben de VU in het belachelijke 
te trekken zegt hij eigenlijk niets 
te hebben tegen « de ene volks-
nationale partij, voor wie alle 
buitenstaanders verraders van 
Vlaanderen blijven I ». 
Het grote woord is er uit : ver
raders van Vlaanderen ! Wij we
ten niet welke betekenis de au
teur aan het woord verraad hecht, 
maar wel hoe bvb. Verschaeve op 
het proces van Borms dit begrip 
heeft bepaald : •• Verraad is het 
verloochenen van een hogere lief
de voor lagere doeleinden ! ». 
En dan komen ons vanzelf enkele 
bedenkingen in de pen. 
In de eerste mars naar Brussel 
stapten tientallen CVP-parle-
mentsleden op achter duizende 
bordjes met de veelbetekende 
waarschuwing : « Geen gebieds-
roof », maar enkele maanden la
ter hechtten zij allen (met de 
dood in het hart, dixit de Ant
werpse senator Sledsens) hun 
goedkeuring aan de Hertoginne-
dalse kapitulaties, die de aanloop 
zijn gebleken van verdere ge-
biedsroof via de faciliteitenrege
ling in de zes randgemeenten 
(waarvan thans iedereen over
tuigd is dat het een rotoplossing 
was !). 

Niet zolang geleden, te Halle, wa
ren ze er weer bij, de politieke 
vrienden van de h. V.H., om te 
betogen voor de werkelijke be
veiliging van Vlaams-Brabant, 
maar toen onze vriend Jorissen 
de beweegredenen van diezelfde 
betogers in een wetsvoorstel 
verwoordde, stemden ze allen 
nogmaals tegen de doelstelling 
van hun eigen betoging I 
De wederinvoering van de vrij
heid van het gezinshoofd inzake 
de taalkeuze voor het onderwijs 
van zijn kinderen te Brussel is 

dat geen verraad gewest tegen 
de allereerste doelstelling van 
de Vlaamse strijd te Brussel, 
waaraan honderden Vlamingen de 
beste jaren van hun leven heb
ben gegeven ? Maakte die in
voering van de vrijheid van het 
gezinshoofd geen deel uit van 
de prijs, waarmede in de optiek 
van de CVP-leiders de bewegings
strategie, de veiligstelling van 
Vlaams-Brabant zou worden be
taald ? De randfederaties zijn af
geschaft, maar de vrijheid van 
het gezinshoofd, die volgens de 
aanvankelijke plannen pas na de 
gemeenteraadsverkiezingen van 
1976 zou worden ingevoerd, blijft 
bestaan ! Dit is natuurlijk geen 
verraad tegenover Vlaanderen, 
maar getuigt daarentegen van de 
hoge staatsmanswijsheid van de 
CVP-bonzen I 

Om te besluiten nog een citaat : 
« De bevoegdheden van de fede
raties, zoals het ophalen van het 
huisvuil, de brandweerdiensten, 
enz., wat heeft dat alles met de 
Vlaamse beweging te maken », 
zo vraagt de « Nieuwe Gids »-
hoofdredakteur. Inderdaad, maar 
de beveiliging van Vlaams-Bra
bant, daarmede staat of valt de ; 
Vlaamse Beweging in de huidige 
omstandigheden. We kunnen stel
ler niet volgen, zodanig verblind 
te zijn door partijpolitiek, dat hij 
het bijkomstige voorrang geeft 
op het hoofdzakelijke. 

Wij hadden deze bijdrage liever 
niet geschreven, maar wi j ach
ten deze onverantwoorde aanval 
op de VU ten zeerste ongepast, 
en alleszins geen gelukkige In
leiding tot een eventueel nieuw 
(maar in de huidige omstandighe
den z e e r twijfelachtig) par-
tijenoverleg met het oog op een 
tweede gesprek van gemeenschap 
tot gemeenschap. Wij zijn er 
overigens van overtuigd dat de 
Vlaamse intellektuelen die plichts-
halve deze krant lezen wel we
ten wat een boemerang is, en 
dat zij ook de geschiedenis van 
de splinter en de balk wel zullen 
kennen. 

HONDERD 
HANDTEKENINGEN 
TEGEN NOLS! 

Ruim honderd inwoners van Schaarbeek hebben bij de Raad 
van State klacht ingediend tegen de lokettenregeling in de 
Nolsgemeente. Aan de basis daarvan liggen twee Schaarbeek-
se Vlamingen, die reeds op 30 mei j l . de Raad van State om 
ongeldigverklaring van het betrokken besluit van burgemees
ter en schepenen verzochten. 

Over de ontvankelijkheid van dit rekwest was nochtans aan
vankelijk enige twijfel gerezen, vermits de Raad van State 
bij een drietal gelegenheden te verstaan gegeven had, dat 
het voor een verzet tegen de lokettenregeling reeds te laat 
was. Artikel 58 van de bewuste gekoördineerde wetten laat 
toe, alsnog klacht in te dienen, daar er van verjaring geen 
sprake kan zijn. Er is bovendien art. 4 van het procedure
reglement van de RvS die een termijn van 60 dagen na de 
publikatie van een aangevochten besluit voorziet. Vermits als
nog niet is bewezen dat deze publikatie komform art. 102 
van de gemeentewet is geschied is deze termijn nog niet 
beginnen lopen !... ' 

Dit laatste is een der nieuwe argumenten, die door VU-volks-
vertegenwoordiger advokaat Frans Baert in het bezwaarschrift 
naar voor werden gebracht. Over de grond van de zaak is 
er het arrest van de RvS zelf van 5 juli 1975 dat geen twijfel 
laat bestaan over de onwettigheid van de bestaande regeling 
te Schaarbeek. 

WAT ZAL ER NU GEBEUREN ? 

Het kollege van burgemeester en schepenen zal binnen een 
termijn van zestig dagen een memorie van antwoord moeten 
indienen, welke termijn eventueel kan verlengd worden. Bin
nen de dertig dagen na indiening van deze memorie kunnen 
de verzoekers een memorie van tegenantwoord indienen. 
Daarop volgt een verslag van het auditoriaat-generaal van de 
RvS met een advies in een of andere zin. Vervolgens worden 
de pleidooien vastgesteld en tenslotte kan na enkele weken 
de uitspraak volgen. 

Deze omslachtige procedure kan wel een half jaar in beslag 
nemen. Terzijde daarvan wachten we nu nog steeds op een 
advies van de Vaste Kommissie van Taaltoezicht, achter welk 
aavies de regering van Vlaamse bangerikken zich heeft ver
schanst om toch niet de beruchte « vijf minuten politieke 
moed » te moeten opbrengen, hoewel redelijker wijze de 
Raad van State Nols en zijn taaiextremisten moet veroordelen! 

KONINKRIJK BELGIË — MINISTERIE VAN FINANCIEN 

8.50 % LENIHG 
H75-19S3 

RENTE. — 8,50% 's jaars vanaf 1 oktober 1975. 
Betaalbaar op 15 juli van de jaren 1976 tot 1983. 

EFFECTEN. — Toonderobligaties van 5 000, 10 000, 25 000, 
50 000, 100 000 en 500 000 frank. 
De coupures van 5 000 frank worden als bij
passing afgeleverd. 

AFLOSSING. — Vanaf 15 juli 1977 uitsluitend door terugkoop. 
TERUGBETALINGSPRIJS. — Tegen het pari op de eindverval-

dag van 15 juli 1983. 
UITGIFTEPRIJS. — 99 %. 
OFFICIËLE NOTERING. — De obligates zullen officieel ter 

beurze worden genoteerd. 

INSCHRIJVING 

van maandag 15 tot dinsdag 30 september 1975 
Aan de inschrijving kan vóór laatsvermelde datum een einde 

worden gesteld. 

De inschrijvingen worden zonder kosten aangenomen bij de 
Nationale Bank van België en bij de in België gevestigde ban
ken, wisselagenten en de ertoe gemachtigde financiële in-
stellingen van de openbare sector en spaarkassen. 
De uitgifteprijs is volledig In speciën te betalen bij de in
schrijving. 

Brussel, 9 september 1975. 

De minister van Financiën, 
W. DE CLERCO 
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Leuven 28 september - 10 uur 
« Huis der Vlaamse Leergangen » 

VU-^DIALOOGDAG OVER 

HET KULTUURBELEID 
Met deze dialoogdag bedoelt de Volksunie een ruim gesprek 
met kulturele werkers uit verschillende ideologische en po
litieke windstreken. Het kultuurbeleid Is een volkszaak « die 
ons allen aangaat ». 

De opvattingen over de relatie overheid-kultuur zijn verbon
den met de algemene staats- en maatschappijstrukturen waar
in wij leven of die men nastreeft. 
In de Ancien-régime-maatschappij van het absolutisme en 
« Kerk = staatskerk », was de kuituur de zaak én van het 
Hof én van de Kerk. 
In de volledige liberale maatschappij van de 19e eeuw was 
de kuituur alleen aangelegenheid van privé-inltiatief, maece-
naat en voor de massa een soort« geestelijke liefdadigheid ». 
In totalitaire regimes is de kuituur, althans wat het toezicht 
erop betreft, een staatszaak. 
In onze neo-liberaie en gesocialiseerde maatschappij zijn de 
demokratische vrijheden van het privé-initiatief gewaarborgd 
maar zijn kuituur en kultureel werk (in de ruimste zin) sterk 
afhankelijk van het welzijnsbeleid van de overheid (infrastruk-
tuur, subsidiëring, rechtstreeks overheidsinitiatief). 
Er ontstaat dus een relatie overheid-partikulier Initiatief, ver
tolkt in een kultuurbeleid. 
Er is een vergelijking mogelijk met het sociaal en met het 
ekonomisch overheidsbeleid. 
De sociale wetgeving, hoe inkoherent zij ook moge zijn (cfr. 
haar groeiproces) is geëvolueerd van de noodzakelijkheid 
van bijstand aan behoeftigen naar onderdeel van algemene 
welzijnszorg en streven naar rechtvaardige verdeling van 
vermogen en inkomsten. Zo ook evolueert de subsidiëring 
van het kultureel werk van onvaste gunst-subsidies naar het 
recht op een vaste bijdrage van de overheid voor de diensten 
aan de gemeenschap bewezen. -
Evenals bij een plan-ekonomie een relatie overheid-vrije on
derneming moet ontstaan met het « welzijn » als doel, -is er 
van kultuurbeleid te gewagen. 
Evenals basis-sektoren van het welzijn, zoals energie en bo
dembeleid, overheidszorg zijn, zijn bv in kultureel opzicht de 
infrastruktuur en bepaalde initiatieven overheidszorg. Wat 
betreft de infrastruktuur zijn zowel partikularisme als gigan
tisme te vermijden. 
Evenals de overheid vanuit algemene welzijnsopties, ekono-
mische bedrijvigheden aanmoedigt zal zij zulks t.a.v. het 
partikulier initiatief in kultureel opzicht kunnen doen. 
Door haar subsidiebeleid kan de overheid een voorkeur doen 
blijken voor bepaalde uitingen of vormen van kultureel werk 
of voor bepaalde strekkingen of trends. 
De opties die de overheid te kiezen heeft moeten vrij blijven 
van ieder eenzijdig dirigisme. 
De overheid mag en moet de degelijkheid bevorderen. 
De overheid moet eisen dat er spaarzaam omgesprongen 
wordt met de gemeenschapsgelden. 
De overheid moet alle achtergeblevenen stimuleren. 
De overheid moet iedere politieke en ideologische diskrimi-
natie vermijden. Zijn kultuurpaktwet en -dekreet daartoe 
waterdicht ? L u i - j 
Allen die het aangaat moeten inspraak hebben in het beleid. 
Over dit alles en veel meer bestaan er waarschijnlijk geen 
grondige meningverschillen bij de « kulturele werkers •. 
Over andere zaken die op de dialoogdag zullen te pas worden 
gebracht voor een pluralistisch kultuurbeleid is een open ge
sprek aangewezen. ^^^.^^r,,-^. 

Senator M. VAN HAEGENDOREN 

VUJO - NATIONAAL 
WEEKEND IN CADZAND 
VUJO-nationaal organiseert een vormingsweekend in vor
mingscentrum • Hedenesse » te Cadzand (Zeeuws-Vlaande-
ren) van vrijdagavond 12 september tot zondagavond 14 sep
tember. 
Samen denken, samen praten, samen zoeken, samen luiste
ren, samen kreatief zijn, samen ontspannen. 

Tema : « WIJ IN ONZE KLEINSTE KRING : DE GEMEENTE » 

Programma : 

Vrijdag 12 september : 

19u00 : aankomst en kennismaking. 
20u00 : gedachtenverzameling + informatie i.v.m. jaarplan

ning VUJO 'TS-'TS. 
22u00 : gezelligheid. 

Zaterdag 13 september : 

9u30 : kortfilm als inleiding op het tema. 
lOuOO : konfrontatie van enkele visies op gemeentebeleid, 

met vertegenwoordigers van VU, PPR, Politiek Alter
natief, Jeugdparlement. 

14u30 : gespreksgroepen over tema. 
20u30 : groepsaktiviteit. 

Zondag 14 september : 

Voormiddag : vrije groepsaktiviteit. 
Namiddag : plenaire bespreking van de verslagen van de 
werkgroepen. 
Einde na het avondmaal (18u30). 
Begeleiding : Karel Van Reeth, Johan Beke, André De Beul. 
Deelnameprijs per persoon : 250 fr., alles inbegrepen. 
Inschrijving door overschrijving van 250 fr. op bankgiro 
001-0196241-86 van VUJO-nationaal, p.a. Rita Haudenhuyse, 
Tuinwijk J. Verhaegen 5, 9220 Merelbeke, met vermelding 
« Cadzand ». 

SLAPPE REGERING 
Met de hervatting van het poli
tieke leven blijken zeer velen 
— als bij afspraak — tot de 
vaststelling gekomen dat de re
gering Tindemans - De Clerck -
Perin (een CVP-PW-RW-regering 
voor hen die het soms niet meer 
weten I) een passieve regering 
is, die niet in zich zelf gelooft 
en die de evolutie van de belgi-
sche natlonallteitenkrisis én van 
de sociaal ekonomische krisis 
ondergaat, ze zeker niet be
heerst. 
De Europese en Zairese vlucht-
heuvels zullen deze situatie 
voor Tindemans slechts verer
geren. De huidige premier is 
een zwakkeling, een weifelaar, 
een Hamlet-figuur. Hij zou het 
veranderen. Hij heeft niets ver
andert. Dat hij het aftrappe ! 

'T MUZIEK 
VAN DE VOLKSUNIE 
Tweemaal ging te Brugge de 
prachtige Goudenboomstoet uit. 
Gedurende de ganse doortocht 
(bijna vier uren) speelt een In 
Vlaamse kleuren uitgedoste mu
ziekkapel van Assebroek de 
Vlaamse leeuw. Het maakte een 
overweldigende indruk, overal 
weerklonk daverend applaus. Er 
waren zelfs toeschouwers die 
groetten of in de houding gin
gen staan. Politie en rijkswach
ters brachten de groet. De op
roep door de mikro om ons 
volkslied en onze vlaamsnatio-
nale emblemen met de passende 
eerbied te groeten was vol
maakt overbodig : spontaan rea
geerden de meeste Vlaamse kij
kers entoesiast. En er was geen 
enkele wanklank in deze zee van 
geel en zwart. 

Vraag van een volksman, die 
zijn petje afnam : « Da's zeker 
't muziek van de Volksunie... ». 
Er is iets veranderd in Vlaande
ren. Maar niet door Leo An
ders ! 

DE SAEGER 
EN DE LUISTER 
VAN DE TAAL 
Senator Vandezande stelde aan 
de minister van Volksgezond
heid Jos De Saeger op 18 juli 
1975 een parlementaire vraag 
met betrekking tot het erbarme
lijk slecht Nederlands dat voo^ 
komt In het Aktiviteitsverslag 
van het ministerie van Volks
gezondheid. 
Enkele staaltjes van dit luister
rijk taalgebruik : 
1. Bladzijde 206 : « Zoals de 
vorige, Is het gekenmerkt van 
een onvoldoende nauwkeurig
heid In de terminologie ; daa^ 
enboven wordt er geen rekening 

gehouden met de specifieke ka
rakters van de werking van de 
gezondheidsdiensten in West-
Europa ». 
2. Bladzijde 226 : « De belang
hebbende bestuurschefs zouden 
ervan bewust moeten worden 
gemaakt dat het eveneens on
ontbeerlijk is de materie Inci
dentje te ramen en aan de huis
houdelijke dienst mede te delen 
van alle initiatieven dewelke im
pliceren op de materiële mid-
delenzorg Inzonderheid op de 
huisvesting ». 
3. Bladzijde 226, laatste para
graaf : « klaagt erover dat alle 
drukwerk als prioritair wordt be
stempeld. Dit valt misschien 
hierdoor te begrijpen dat de 
drukkerij, volgens de eigen 
woorden van de huishoudelijke 
dienst, « overbezadigd » is ». 
(laatste regel). 
4. Bladzijde 137 : « therapeutisch 
informatie » (paragraaf 3, 4e 
regel). 
Bladzijde 137, volgende zin : 
« een percentage « stijgt » van 
22,6% tot 15,5% ». 
5. Bladzijde 139 : « de standaard, 
oproepdossier (paragraaf 1, 3e 
laatste regel). 
« Bij geluk werd deze leemte 
opgevangen... » (3e paragraaf, 
in medio). 
Senator Vandezande vroeg wel
ke maatregelen de minister zou 
treffen opdat dit niet meer zou 
voorkomen. De minister ant
woordde dat, om de taak van 
de diensten te verlichten en tij
dig klaar te komen met het 
werk, bereidwillige ambtenaren 
enkele rapporten van het Akti
viteitsverslag zelf hebben ver
taald. De fouten, aldus de mi
nister, zijn te vinden In de hier
boven aangehaalde tekst. Dat is 
dan de bijdrage van de minister 
van Volksgezondheid om van het 
Nederlands een bestuurstaal te 
maken. Proficiat I 

LIEFDES
VERKLARINGEN 
OP HET 
HOOFDKUSSEN 
Dat zijn de kiesbeloften van de 
grote partijen. Twee voorbeel
den onder vele. 
Minister Vanden Boeynants, 
verklaarde voor de Franse TV 
dat het taaidekreet Vandezande 
op de vernederlandsing van het 
bedrijfsleven niet toegepast 
wordt (wat wij weten) en nooit 
(jamais !) zal toegepast worden. 
Erover geïnterpelleerd door VU-
kamerlid Mattheyssens dat een 
minister zo maar botweg ver
klaart o wetten van het Belgisch 
volk » aan zijn laarzen en pen
sen te vagen, antwoordde hij 
dat zulks maar verkiezingsbelof
ten waren... 
Tweede voorbeeld I De CVP, om 
te behagen aan de dames van 

haar KAV-mantelorganisatie en 
aan de mensen van de Bond van 
Frans Van Mechelen beloofde als 
'n sociale realisatie nr 1, de so
ciaal-pedagogische toelage voor 
niet buitenhuis werkende moe
ders. In zijn regeringsverklaring 
verklaarde Leo Andersen (30 
april 1974) dat de regering vast 
beloofde « het verlenen van een 
sociaal-pedagogische toelage 
aan gezinnen met bescheiden 
inkomen en kleine kinderen ten 
laste ». Zodra bleek dat de re
gering haar belofte niet zou 
nakomen diende senator Vand^ 
zande (de man aan wie niets 
ontgaat) een voorstel van wet 
in. Je zoudt menen : nu zal de 
CVP toch iets doen ! Des te 
meer dat Vandezande's voorstel 
zich tot een bescheiden toelage 
beperkte die zelfs beneden de 
CVP-belofte bleef. Neen I Ci-
nisch verwierp de CVP het 
voorstel ! 

WAAROM ZWEEG 
VAN ROEY ? 
Het maandblad « Het Pennoen » 
(24ste jaargang !) publiceert 
momenteel een reeks artikels 
over de repressie, onder de ti
tel « Het troebel-water-(gate) 
van de repressie ». In het juni-
juli-nummer drukte het blad een 
fac simili af van een brief van 
wijlen kardinaal Van Roey, date
rend van 9 september 1946, dus 
in volle repressie. In dit aan een 
partikulier gericht schrijven 
(die blijkbaar zijn beklag had 
gemaakt dat het Belgisch epis-
icopaat niets ondernam tegen de 
excessen van de Vlamingenver
volging) betreurde de kardinaal 
diep wat er gebeurde doch be
kende hij zijn onmacht om tus
senbeide te komen. Hij verschool 
zich achter het feit, dat België 
toen een anti-katolieke regering 
had In tegenstelling met Neder
land, waar een katoliek eerste-
minister was. Daardoor hadden 
de Nederlandse bisschoppen 
(steeds volgens Van Roey) naar 
aanleiding van de aankondiging 
door de Nederlandse minister 
van Justitie van klementiemaat-
regelen, van beide elementen 
gebruik gemaakt « het officieel 
gebaar van de regering met hun 
gezag te ondersteunen ». 
De « Pennoen «-redakteur stipt 
hierbij het volgende aan « Men 
zou bijna moeten besluiten dat 
hij (Van Roey) het na-oorlogse-
repressie-apparaat meer vrees
de dan de bezettende macht > 
(de kardinaal had Inderdaad tij
dens de bezetting geprotesteerd 
tegen bepaalde excessen ervan, 
nvdr). Hoe dan ook, de Belgi
sche, ook de Vlaamse bisschop
pen schoten tijdens de repressie 
aan ^un kristelijke plicht te 
kort door hun bevreesd en be
schaamd zwijgen. Overigens we
ten we maar al te goed dat in 
tegenstelling met andere volke
ren, In strijd gewikkeld om hun 
eiqen Identiteit te bewaren, de 
Vlaamse bisschoppen het Vlaam
se volk telkens opnieuw in de 
run schoten, verre van het te 
helpen of de vervolging aan te 
klagen. 

OOK IN 
DUITS-BELGIE 
Niet alleen te Brussel laat Wil
ly Declercq zich kennen als 
Franstalig burger. Voor Duits-
Belglë is hij eveneens een taal
wetovertreder. 
Volgens de wet kan men daar 
slechts ambtenaar worden wan
neer men ofwel een Duits diplo
ma heeft ofwel geslaagd is in 
een Duits taaiexamen. 
Willy Declerq stapt gezwind 
over deze taalwetten heen. In te. 
genstelling met andere minis
ters stelt hij er franstaligen 
aan aan de lopende band. Zonder 
Duits taaiexamen. En tegen de 
wet in ! 
Tindemans, die ooit de reputa
tie wilde genieten, belangstel
ling te hebben voor de Duitse 
Belgen laat ook hier begaan. 
Kunnen franstalige ministers 
meer doen om franstaligen te 
bevoordelen tegen de taalwet 
in dan de zogeheten Vlamingen 
uit de kleurpartijen ? 
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CVP 
TEN VOETEN UIT 
In het ministerie van Begroting 
werd een lioofdambtenaar, te
vens raadslid van liet Verbond 
van Vlaams Overheidspersoneel 
(VVO) door een ondergeschikte 
uitgescholden als « boche ». 
Wie nu denkt dat de onderge
schikte ambtenaar disciplinair 
zou gestraft worden omwille 
van die belediging heeft het 
mis voor. CVP-staatssekretaris 
Geens heeft integendeel de 
WO-ambtenaar overgeplaatst 
naar een andere dienst, zogezegd 
om zich te vervolmaken I Doch 
wanneer hij zich wil vervolma
ken dan krijgt hij niet de toela-
ling om deel te nemen aan ver-
volmakingskursussen. Begrijpe 
wie kan. 
Dat is nu tipisch de CVP. Het 
gaat inderdaad anders !... 

BRT 
OVER KORSIKA 
Op dinsdagmiddag 26 augustus 
II. hield Jan Drummen (Neder
lander, korrespondent in Frank
rijk voor de BRT) een radiopraat
je in de « Aktueel «-uitzending 
van onze omroep over de ge
beurtenissen in Korsika. 
Hij peilde vrij uitgebreid naar 
de achtergronden van dit zoge
naamd plots uitbreken van Kor-
sikaans geweld. 
Welnu, de man heeft het be
staan, heel deze kwestie te be
handelen alsof het gewoon ging 
om de revolte van een verwaar
loosd Frans buitengewest. Geen 
woord over het bestaan van een 
— bedreigde — Korsikaanse 
volksaard, geen enkel bezwaar 
in het kulturele vlak, iaat staan 
enige verwijzing naar een natio
nalistische beweging. 
Ziet hij het probleem niet ? (bij 
Noord-Nederlanders komt dit 
vaak voor). Begrijpt hij het mis
schien niet ? (zelfde bedenking). 
Sluit hij de ogen voor een pro
blematiek die normalerwijze zijn 
Viaadse luisteraars vertrouwd 
moet voorkomen ? 
Is hij dan wel een geschikte kor
respondent voor de BRT ? 
Of zou dit een politiek zijn van 
de BRT zelf ? (KJ) 

CRIEVEN-
TROMMELAARS 
Mevrouw Rika De Backer, mi
nister van Vlaamse Aangelegen
heden, heeft zich smalend uitge
laten over de grieventromme-
laars die tot het verleden zou
den moeten behoren. Nochtans 
is de CVP de uitvinder van de 
grieventrommel door de taal
wetten in het leven te roepen 
die veel energie kosten om ze 
toegepast te krijgen, terwijl wij 
integendeel voorstander zijn 
van strukturele hervormingen 
zoals de Frontsoldaten het wil
den. 
Zopas stelde senator Vandezan-
de een vraag aan de minister 
van Ekonomische Zaken om de 
verdeling van de betrekkingen 
per taalgroep te kennen in de 
Interkommunales voor Elektri
citeit- en Gasdistributie. 
Onze minister van Ekonomische 
Zaken antwoordde dat er in de 
administratie en bij de belrok
ken vakorganisaties geen 
dokumentatie ter zake voorhan
den is. 
Daarmee kunnen de Vlamingen 
het dan weer stellen of moeten 
wij verder w/ver de grieven
trommel roeren ? 

GEEN HAAR BETER 
De onbenullge Cooremans werd 
opgevolgd als burgemeester van 
Brussel door zijn even onbenul
lige schepen van Onderwijs, 
Schone Kunsten, Jeugd en Toe-

Na Mallemunt liep het Vlaams volksfestival over naar St. Agatha-
Berchem. Volgende week ontmoeten wij het in Anderlecht. Er leeft 
wat in Brussel ! 

risme, de 64-jarge Pierre Van 
Halteren, telg van een ingewe
ken en verfranste Vlaamse fa
milie. Als schepen poogde hij 
op de Grote Markt een fransta-
iige animatie te organiseren (uit 
naijver van Mallemunt, het schit
terend Vlaams initiatief in de 
hoofdstad, dat vooral dit jaar 'n 
voltreffer werd) maar dat een 
flop werd. Of Brussel met aan 
het hoofd deze middelmatige 
ex-notaris nieuwe wegen zal op
gaan, valt ten zeerste te be
twijfelen. Feitelijk is het maar 
best dat de strijdende Vlamin
gen te Brussel geen intelligente 
en dinamische tegenstrevers 
hebben !... 

HET RIJK 
DER VROUW 
Dit weekblad is sinds kort in 
handen van de groep Hoste 
(« Laatste Nieuws ») en de groep 
Astra-Sparta (o.a. weekblad « De 
Post ). De vroegere voornaam
ste aandeelhouder, de Franse 
uitgeverij Hachette verkocht in
derdaad een belangrijk gedeelte 
van haar aandelenpakket. 
Ons blad publiceerde een tijd 
geleden een artikel over de toe
standen in de redakties van 
H Het Rijk der Vrouw » - « Fem
mes d'Aujourdhui ». Daaruit 
bleek dat de Nederlandstalige 
redaktie absoluut niet aan haar 
trekken kwam en konstant ge-
minoriseerd en vernederd werd 
door de franstalige direktie en 
hoofdredaktie. Mogen we, nu 
twee Vlaamse uitgeverijen het 
voor het zeggen krijgen in deze 
weekbladen, de hoop uitspre
ken dat onze kollega's van het 
« Rijk der Vrouw » een betere 
behandeling zal te beurt vallen.. 
Deze vraag is vooral gericht tot 
direkteur-generaal Martens van 
« Het Laatste Nieuws », die nu 
« Het Rijk der Vrouw » zal run
nen. 

TWEEDE TAAL 
ENGELS 
Vorig jaar volgden in het Neder
lands middelbaar onderwijs van 
alle aard en stelsels 24.672 leer
lingen als tweede taal Engels, 
11 als 2e taal Duits en 374.389 
Frans, wat neerkomt op goed 
6% voor het Engels en wat min
der dan 94% Frans. 
Elk jaar sinds de keuzemogelijk
heid effektief werd, d.i. zes 
jaar, ghig het Engels er met on
geveer 4.000 eenheden op voor
uit. 
in bijzonderheden krijgen we het 
volgende beeld : 
Gemeentelijk onderwijs : 2.088 
Engels tegen 19.829 Frans. 
Rijksonderwijs : 7.554 Engels te
gen 71.219 Frans. 

Provinciaal onderwijs : 388 En
gels tegen 10.556 Frans. 
Vrij onderwijs : 14.642 Engels 
tegen 266.131 Frans, 
Zoals men kan zien ligt het per
cent dat Engels als 2e taal kiest 
hoger in het rijksmiddelbaar en 
in het gemeentelijk onderwijs 
(ongeveer 10%) dan in het vrij 
het provinciaal onderwijs BBB 
onderwijs (ongeveer 5%). In 
het provinciaal onderwijs ligt 
het cijfer het laagst : minder 
dan 4%. 
Het Duits werd gekozen door 7 
studenten in het provinciaal en 
4 in het rijksmiddelbaar onder
wijs. 
Deze cijfers werden door de 
minister van Nationale Opvoe
ding meegedeeld als antwoord 
op een parlementaire vraag van 
senator Jorissen. 

TIPISCH BELGISCH 
Een verbolgen lezer uit St-Ka-
tarina-Lombeek stuurde ons een 
foto-kopie van zijn telefoonreke
ning, waarop alle gedrukte me
dedelingen in het Frans zijn en 
de getypte rubriceringen in het 
Nederlands, evenals de adresse
ring. Precies alsof er geen ne-
derlandstalge formulieren be
staan ! De man stuurde terecht 
het « geval » terug aan de ex-
Baudrin-instelling met de ge
gronde bemerking, dat ook bij 
de RTT de klant koning moet 
zijn. Het wordt hoog tijd dat die 
knoeiers en uitdagers eens flink 
op de vingers getikt worden, 
nietwaar mijnheer Chabert ? 
Of zullen de Vlamingen die ope
ratie zelf grondig ter hand moe
ten nemen ? 

TU QUOQUE 
Onze frankofonen hebben des 
tijds groot misbaar gemaakt 
toen het tot hun — traag wer
kende — hersenen doordrong 
dat er een taalgebruik-dekreet 
in de Nederlandse (zal de « Li
bre » daarover ook struikelen ?) 
Kultuurraad werd goedgekeurd, 
waarbij in het bedrijfsleven de 
streektaal bedrijfstaal moet zijn. 
Wat zullen ze echter zeggen 
wanneer ze vernemen dat la 
douce France juist het zelfde de
kreet heeft uitgevaardigd, even
eens ten behoeve van het be
drijfsleven tegen het stijgend 
gebruik van het Engels in het 
zakenleven. Dat geldt o.a. voor 
fakturen, gebruiksaanwijzingen, 
offertes, leveringsvoorwaarden. 
Er mogen bovendien alleen in 
deze teksten maar vreemde 
woorden gebruikt worden, wan
neer het 100% vaststaat dat er 
geen Frans woord voor bestaat! 
En nu gij, Brusselse frankofone 
Vlamingen - (en september-de-
kreet-) vreters ! 

Carolien treedt ons tegemoet, een jonge vrouw, bruin van de 
voorbije zomerzon, felle ogen heeft ze. 
Ze was net 't ruim aan 't opvegen, ze nodigt ons gastvrij 
binnen en gaat zich eerst wat opknappen. 
— « Van 't werk beneden. » verontschuldigt ze zich. 
Haar schip is een duizendtonners-binnenvaarstschip, met 
leeuwevlag in top. 
— « Voor mij IS 't geen fantasie, 't is mijn mening ». 
En zo draagt ze Vlaanderen in 't buitenland uit, want meestal 
varen zij en haar man naar Duitsland, Nederland . 
— « I k begrijp niet goed waarom we zo plots in de belang
stelling staan.. ». 
Ze zegt het wat wrevelig, en ook dat we niet moeten denken 
dat de schippers sukkelaars zijn, dat ze goed hun boterham 
verdienen, maar dat ze hun rechten willen verdedigen. Het 
klinkt een beetje hard, maar ze zegt het met de fierheid, 
eigen aan de schippers. 
— « Zou je 't leven aan boord met een ander willen ruilen ? » 
vragen wi j . 
— « Voor geen geld ter wereld » antwoordt ze zonder aar
zelen. 
— « Wat is er dan zo aantrekkelijk aan 't varen ? ». 
— « D é vrijheid ». 
Dat is het dan, het lijkt voor haar één der belangrijkste 
dingen die er bestaan. Ze heeft altijd gevaren, eerst met 
haar vader naar Frankrijk, nu met haar man. 
— « Mijn zusters wonen aan de wal. Ze dachten dat ze tijd 
zouden hebben om te winkelen, naar de kapper te gaan... Als 
ik ze ontmoet, hebben ze nooit t i jd, van uur tot uur weten ze 
wat ze moeten doen ». 
Het hare verloopt tussen water en wind, ze verdeelt haar 
aandacht tussen echtgenoot, kind en schip, want ze is vol
waardige schipper, bezit het veel-besproken Rijnpatent. 
— « Maar dat is toch niet zo belangrijk ! Waar ze allemaal 
zo'n drukte over maken : als je op 't water bent geboren, 
dan leer je 't vanzelf ». 
Ze geeft zichzelf weinig toe, heeft wel kritiek op de journa
listen die van alles vertellen, en als we haar vragen, waarom 
de binnenscheepvaart staakt, dan weet ze 't wel. 
— « Wij zijn altijd aan ons lot overgelaten geweest. Maar 
een schippei is zo : zolang hij het goed heeft, zwijgt hij en 
aanvaardt hij zelfs soms onbegrijpelijke toestanden. Maar 
het is zo dat wij nog varen aan vrachtprijzen van tien jaar 
geleden en dat de index verschrikkelijk is gestegen. En de 
matroos die je aan boord neemt, moet je betalen aan de 
index. En de stookolie, en de vaartrechten. . In Nederland 
en Duitsland doen ze veel meer voor de schipperij dan in 
Frankrijk en België. En in Nederland waren ze't maar over 
één punt oneens, maar hier zijn oneindig veel meer diskus-
siepunten ». 
Ze heeft het ook over de konkurrentie van de Franse binnen
schepen in België, over de onvolledige akkoorden en over de 
lange duur van het konflikt. 
Als we 't echter over de ontvoogding van de schippersvrouw 
hebben, dan schrikt ze even op. 
— « Emancipatie ? Maar wij zijn toch altijd geëmancipeerd 
geweest... ». 
Daarin heeft ze in feite gelijk, maar de erkenning van de 
schippersvrouw in theorie is er niet, maar daarvan heeft ze 
geen besef. 
Een negentiende-eeuwse wet, in België nog altijd geldig, 
bepaalt dat in bepaalde omstandigheden het binnenschip twee 
mannen aan boord moet hebben, en of de aanwezige vrouw 
ny alle bekwaamheidsbewijzen heeft of niet, ze is van geen 
tel. 
We nemen dan afscheid van de twee, want de jonge schip
per kwam erbij, èn het schip dat voor het opkalefateren nog 
een paar weken aan de kaai blijft liggen. Carolien heeft on
dertussen de handschoenen terug aangetrokken, want het 
werk blijft niet liggen, en werken doet ze, evenwaardig en 
probleemloos. 

Huguette De Bleecker 

EEUWFEEST ROSA DE GUCHTENAERE 

Aanstaande zaterdag 13 september is het precies een eeuw 
geleden dat te Ledeberg Rosa De Guchtenaere werd geboren, 
een onvergetelijke figuur uit de Vlaamse Beweging zowel uit 
de beweging voor de vrouwenemancipatie. Deze geboren 
pedagoge en organisator ontsnapte na de eerste wereldoor
log niet aan de grijparmen van de eerste na-oorlogse repres
sie. Ze weigerde de bevoegdheid van de Belgische krijgsraad 
te erkennen en wees eveneens de bijstand van een advokaat 
van de hand ! 
Hoewel haar pleidooi indruk maakte, werd Rosa De Guchte
naere op goedevrijdag van 1919 tot 15 jaar dwangarbeid 
veroordeeld. Vrij spoedig werd voor haar vrijlating geijverd, 
zodat Rosa De Guchtenaere (die alle ondersteuning weigerde 
en door een kleinhandel in papierwaren in haar bestaan voor
zag) weldra opnieuw aktief in de Vlaamse Beweging was. 
Ze overleed op 8 april 1942, wat haar de ellende van de 
monsterachtige tweede Belgische vervolging bespaarde. 
Geen enkele niet-politieke organisatie was tot nogtoe bereid 
een gedenkplaat voor haar geboortehuis te Ledeberg te ont
hullen : voor de enen was ze te politiek geëngageerd, voor 
de anderen te vrijzinnig... 
Wij houden haar idealistische inzet voor de ontvoogding van 
ons volk hoog en eren haar deze week speciaal als een der 
grote voor-vrouwen van onze Beweging. 
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KORSIKA IN OPSTAND ! 

LIEVER PAOLI DAN BONAPARTE! 
Het gaat snel in Korsika. Een specialist als prof. Guy Héraud — bij de eerste uit
gave van zijn bekend werk « L'Europe des ethnies » — kon in 1963 nog schrijven 
dat Korsika van de verschillende Franse gewesten met eigen persoonlijkheid 
zich wel het minste tegen Frankrijk keerde. Die illusie is wel in elkaar gestort. 
Wie de Jongste jaren naar Korsika is geweest als een van de honderdduizenden 
toeristen en door het zonnebrandvernis heen met de bevolking kontakt nam wist 
het al. Het bewustzijn van de eigen identiteit is geweldig gegroeid. Opschriften 
als « Basta cusi » (het is nu genoeg), « Corsica corsa » (Korsika Korsikaans) of 
— o gruwel in Franse oren — « I Francesi fora » (De Fransen buiten) zijn niet 
alleen het werk of zeker niet alleen de opvattingen van de klassieke zondebokken 
« de extremistische autonomisten ». De recente gebeurtenissen in Aleria en Bastia 
moeten voor vele oogklepfransen wel een brutaal ontwaken hebben betekend. 
« L'ile de beauté » (het eiland van de schoonheid) het stukje Frankrijk dat de glo-
rieuse empereur Napoleon had voortgebracht heeft duidelijk genoeg van zijn opge
drongen rol. Als het hen te doen was zouden vele Korsikanen de talloze Napoleon-, 
Jeanne d'Arc- of Charles De Gaulle-pleinen wel omdopen in Pascal Paoli- of dr 
Simeoni-straatnamen. Want doorheen de Franse eenzijdigheid of geschiedenis
vervalsing heeft Korsika, vooral de jongeren in zeer brede lagen, zijn trikoloor 
Napoleonmasker afgerukt. 

EEN EIGEN GESCHIEDENIS 

In het historisch gebied van de Mid
dellandse Zee heeft Korsika er de gro
te historische golfbewegingen sterk 
van ondergaan. 
Liguriërs, Carthagers in de oudheid. 
Eeuwenlang de Romeinse geschiedenis 
meegemaakt. De voli<sverhuizingen : 
Vandalen en Ostro-Goten hielden er 
huis. Om dan geleidelijk zijn histori
sche plooi te vmden. En dat was geen 
Franse plooi. Wel een Noord-Italiaanse. 
Van de elfde tot de achttiende eeuw 
heeft Korsika het politieke wel en wee 
meegemaakt van Italiaanse stadssta
ten als Pisa en vooral dan Genua, de 
zeevaart- en stadsstaat. De Franse 
slagzinnen uit de Une-et-indivisible-
schoolboekjes wijken wel ver af van 
de werkelijkheid. Het is niet de Fran
se revolutie en de « grote keizer » 
die aan Korsika de « bevrijding » uit 
het ancien régime hebben gebracht. 
Dit vrijheidslievende volk dat de Kor
sikanen zijn had dit reeds 60 jaar voor 
1789 gedaan. Dit onder de leiding van 
Pascal Paoli, Babbu della Patrte (va
der van het vaderland) zoals menig 
Korsikaanse tekst uit de 18e eeuw 
hem terecht noemt. Het zou de moeite 
lonen bij latere gelegenheid terug te 
komen op deze merkwaardige figuur. 
In een merkwaardig manifest aan zijn 
volk heeft deze wijze staatsman een 
vrijheidskeure opgesteld, reeds in 
1735, die als model kan staan voor 
vele latere grondwetten. 
Noteer wel dit is 50 jaar voor de 
Amerikaanse grondwet. Een zelfstan-
digheidsbeweging greep snel om zich 
heen. Genua moest vallei per vallei, 
vesting na vesting terugwijken. Van 
1755 tot 1768 kan men spreken van 
een vrije, demokratische republiek op 
Korsika. Paoli, voor wie een Voltaire 
of Rousseau hun bewondering hebben 
uitgedrukt, organiseerde zijn volk vol
gens opvattingen jaren vooruit op die 
van het toenmalige Europa. Verplicht 
onderwijs in elk dorp. In Corte, hoofd
stad van de nieuwe staat richt Paoli 
een universiteit op. Landbouw en han
del worden aangemoedigd. Een begin
nende industrie. « En toen kwamen de 
Fransen met gedruis en geweld » zingt 
het ergens over Vlaanderen de jonge 
Brusselse protestzanger Wim De Crae-
ne. Zij kwamen inderdaad ook daar, 
« les libérateurs ». Genua verkocht, in 
zijn praktische machteloosheid, zijn 
« rechten » over Korsika aan de Franse 
koning in 1768. De jonge Korsikaanse 
staat houdt het bijna een jaar vol te
gen 'n Frans expeditieleger van 50.000 
man dat de koopwaar komt in bezit 
nemen. Na de nederlaag bij Puonto 
Novo in 1769 vlucht Paoli naar Enge
land, natuurlijke vijand toen van Frank
rijk. Bij de Franse revolutie kiezen de 
Korsikanen voor de federalistische 
stroming van de Girondijnen. Paoli 
wordt uit Londen teruggeroepen door 
de Fransen zelf. 

Als hoofd van de nationale garde voor 
Korsika wordt zijn terugkeer naar het 
eiland een triomftocht. De radikalise-
ring van de revolutie in Parijs, de gru
welen, doen deze humanist afstand 
nemen van het gebeuren in de Fran
se republiek. In 1794 roept Korsika 
opnieuw de onafhankelijkheid uit. De 
andere Korsikaan meer bekend in de 
gestroomlijnde boekjes zal een ramp 
worden voor Korsika. Een Frans ex

peditieleger verwoest Korsika te vuur 
en te zwaard. Bij ziin konsulaat zet 
Bonaparte Korsika buiten de wet. Deze 
Korsikaan met de ongebreidelde ambi
tie is een van die kwekelingen uit 
vooraanstaande families die door de 
Franse koningen na 1768 sistematisch 
naar Frankrijk werden overgebracht 
voor hun •< education ». Van Napoleon 
komt het woord over zijn geboorte
eiland : « Dit slecht geïntentioneerde 
land dat siddert onder de hand van 
een overwinnaar en steeds klaar is 
om het juk af te schudden ». De Fran
se republiek oefent 'n vreselijk schrik
bewind uit, een plunder- en moordre-
gime dat best kan vergeleken worden 
met de Engelse politiek in de 19e eeuw 
tegenover dat andere rebelleneiland : 
Ierland. De Franse bezettingsrapporten 
wemelen tot tegen het jaar 1830 van 
beschrijvingen over relletjes, opstan
den en anti-Franse gezinheid. Telkens 
opnieuw wordt de dinamische elite 
van dit volk vermoord, veroordeeld tot 
de galeien, in ballingschap gestuurd. 
Geestelijk, kreatief bloedt het eiland 
leeg zoals onze Nederlanden in de 16e-
17e eeuw, zoals Ierland in de 18-19e 
eeuw. De Franse « pacification » laat 
zijn dodenmantel dalen over « het 
eiland van de schoonheid », dat in de 
geschiedenis-vervalsing naar buiten de 
narrenhoed van het Bonapartisme 
krijgt opgedrukt. 

EEN WRAAKROEPEND BILAN 

Niets in de geschiedenis- blijft onge
wroken zolang men een volk niet hele
maal heeft vernietigd. Het ontwaken 
uit deze twee eeuwen dodenslaap 
heeft meegebracht dat de bewuste 
Korsikanen centralistisch Frankrijk de 
rekening van de eeuwen 'verdrukking 
willen aanbieden. Het is een vreselij
ke rekening. Meer dan ergens anders 

is hier het aanklagende woord « Paris 
et Ie desert frangais (Parijs en de 
Franse woestijn) op zijn plaats. De 
omvang van de ramp die door de aan
hechting bij Frankrijk Korsika heeft ge
troffen kan men best door vergelijking 
vaststellen. In het begin van deze 
eeuw had Korsika nog 320.000 inwo
ners. Op 50 jaar viel dit terug onder 
de 200.000. Men schat het aantal Kor
sikanen in de diaspora op meer dan 
600.000. Even in de buurt kijken. Het 
tot Italië behorende Sardinië zag in 
diezelfde periode zijn bevolking oplo
pen van 680.000 tot anderhalf miljoen. 
We vergeleken de rampspoed van Kor
sika met de ineenstorting van het Ier
land van de 19e eeuw. Men moet geen 
gediplomeerd socioloog zijn om de 
ontwrichting van het ganse ekonomi-
sche, kulturele, sociale leven van een 
volk te kunnen vermoeden bij derge
lijke cijfers. Men kent de grapjes over 
« Korsika dat Frankrijk heeft gean
nexeerd ». 
Ontelbaar waren ze de Korsikaanse 
jongeren die uitzichtloos hun land 
moesten verlaten om gendarm, douaan, 
ambtenaartje of wat ook te qaan wor
den op het vasteland of in de vroege
re Franse kolonies. 
Moeten we de neveneffekten van zul
ke evolutie schetsen in vogelvlucht ? 
Sluiting van de enkele kleine fabriek
jes bij een dalende bevolking en koop
kracht. Verouderd spoorweg- en we
gennet. Monopolieposities voor het 
scheepvaart\'ervoer naar het vaste
land [vooral Marseille). Sluitende 
dorpsscholen. Kulturele ontwrichting. 
Men kent het andere grapje van de 
grootvader die op pensioensleeftijd te
rug naar Korsika keert en op de loop
brug van het schip zijn 18-jarige klein
zoon ontmoet die een nieuwe emigran
tengeneratie gaat vormen in Frankrijk. 

VAN VERZET NAAR OPLOSSING ? 

Zoals in Occitanië, Bretanje, Frans-
Baskenland is het hier ook opmerkelijk 
hoe de jongeren de voorspits vormen 
van de nationale bewustwording. Uit 
een kritische ontleding van het ge
heel van de problemen van hun volk 
hebben zij konklusies getrokken die 
de ganse verhouding Korsika-Frankrijk 
loswringen van de vastgeroeste schar
nieren. De stroomversnelling is gewel
dig voor wie deze evolutie niet van 
nabij heeft gevolgd. Een sociale en 
nationaal-kulturele bewustwording die 
Korsika zeer snel gemaakt heeft tot 
de voorspits in de nationale ontwa
king van de verschillende minderheids
groepen binnen de Franse staat. 
Deze jeugd grinnikt over de vervalste 
geschiedenislesjes. 

Dokter Edmond Simeoni : « Dat men ons 
en Frankrijk ! * 

niet verplicht te kiezen tussen Korsika 

Het Regionaal ' Korsikaans studiecen
trum nam de leiding in 1968 van een 
krachtige aktie tegen de viering van 
van de twee eeuwen dat Korsika door 
Frankrijk was « bevrijd ». Het verzet 
was zo groot dat Frankrijk er heeft 
moeten van afzien. We werden ver
kocht in 1768 als slaven replikeerden 
de jonge Korsikanen. De Korsikaanse 
vlag draagt dan ook een Morenneger 
met een slavenband rond het voor
hoofd als een lugubere zelfspot over 
dat « Moreneiland » waar de gecivili
seerde dames en heren van Parijs 
steeds hun neus voor ophaalden. Reeds 
vroeger toonde een jongerengeneratie 
dat zij er genoeg van heeft door de 
Fransen en hun suppoostjes met de 
nek te worden aangekeken. De popula
riteit van de nu gevangen dokter Ed
mond Simeoni kreeg een forse stoot 
omhoog, toen hij enkele jaren geleden 
een sous-prefect (soort vice-goever-
neur) de das omwrong op een receptie 
en van de trappen gooide, toen deze 
Franse wingewestbeheerder meesmui-
lend zegde « De autonomisten zijn voor 
mij gelijk aan wilden ». De nu ontbon
den ARC (Action pour la renaissance 
de Corse) is absoluut niet de extreme 
groep tussen de talrijke Korsikaans-
bewuste verenigingen. Hun program
ma ontleden zou ons te ver voeren. 
Ik meen dat een samenvatting uit de 
de eisenprogramma's • van de meest 
representieve groepen vooral gaat 
over volgende punten : Afbraak van 
het binnenlands Franse kolonialisme en 
het staatscentralisme ; De erkenning 
van de Korsikaanse persoonlijkheid 
met al de politieke, ekonomische en 
kulturele gevolgen ; Ware gewestelijke 
instellingen gekozen op basis van een 
echt en zuiver kiesstelsel zonder ver
valsing, zoals nu nog steeds gepleegd 
door politieke klans met Parijse mede
plichtigheid ; Erkenning van de Korsi
kaanse taal op school met heroprich
ting van de universiteit van Corte ; 
Een efficient ekonomisch plan, onder 
bevoegde en geëngageerde Korsikaan
se leiding, zodat een einde kan ko
men aan de verplichte emigratie van 
zovele jongeren ; Een socialiserings
programma voor de natuurlijke rijk
dommen en de toeristische expansie ; 
Een Korsikaanse deelstaat in een ge
federaliseerd Frankrijk als stap naar 
een Korsikaanse regio binnen een 
Europa der volkeren. 
Deze programmapunten die van een 
volwassen nationalisme getuigen ma
ken de Vlaamse aandacht voor de Kor
sikaanse gebeurtenissen noodzakelijk. 
Tijdens een recent bezoek aan de ge
kende Europese federalist prof. Hé
raud, zegde deze Franse professor ons 
dat Korsika met Vlaanderen in de 
strijd voor een federaal Europa een 
leidende rol kan spelen. De domheid 
van velen zal daarbij moeten bestre
den. De Poniatowski's die er met ge
weld willen op ingaan, de Franse kom-
munisten die met hun bureaukratische 
klisjees aanbotsen tegen het Korsi
kaans gebeuren worden weldra de 
geestelijk achterlijken in deze strijd. 
Bladen als « Le Monde », « Nouvel 
Observateur », vooraanstaande Franse 
intellektuelen bestormen van binnen 
uit de Franse centralistische burcht. 
Het is een hoopvol teken voor Vlaan
deren en voor wie in Europa het recen
te woord van de Franse Sorbonnepro-
fessor Yves Person onderschrijft : 
« Men verwijte nu in een schijnheilig 
geroep niet het geweld aan de tot 
wanhoop gedreven Korsikanen. Het 
Franse kolonialisme wentelt zich reeds 
lang in het geweld, en het grofste ge
weld is trouwens aan een mensen-
groep te vragen dat ze zou verdwijnen, 
zonder protest te laten horen ». 
Dat Frankrijk en Europa als basisregel 
voor een nieuw begin zijn waarschu
wing versta en volge : « De revolte 
der volksgroepen kan een vernietigend 
probleem worden. Om te overleven 
moet Frankrijk zijn volkeren federeren 
en geen naties verdrukken ». 
Wij Vlamingen staan in de richting 
van de bevrijdende toekomst om deze 
boodschap uit te dragen in solidariteit 
met al de verdrukte volkeren die er 
hun grote hoop in stellen. 

WALTER LUYTEN 
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ARRONDISSEMENT ANTWERPEN 
ARRONDISSEMENTELE -
WERKING : 

- Vrijdag 12 sepember 75: Koop 
tatie bi] de Arrondissementele 
Raad. 

- Vrijdag 19 september: Arron-
dissementsbestuur. 

- Vrijdag 26 september: Arron
dissementele Afgevaardigde 
Partijraad. 

Deze drie verkiezingen grijpen 
plaats, telkens In lokaal 'Trefpunt, 
Turnhoutsebaan, 28 - Deurne. 
ROUW 

Arr bestuur en raad betuigen 
hierbij hun diep medevoelen en 
innige deelneming aan mevr. en 
Jef Geukens, afd.-voorz. van Ede-
gem, bij het overliijden van hun 
zuster mevr. Lutgart Geukens, 
echtgenoot Pelzer (Wilrijk). 
ARR VUJO-WERKING 

Kontakten met het arr. komi-
tee via voorz Eddy Gaublomme, 
Bist 35 te 2610 Wilrijk (27.52 41). 

VUJO-arr roept alle belangstel
lenden op tot deelname aan het 
studieweekeinde van VUJO te 
Cadzand op 12, 13 en 14 septem
ber Onderwerp • gemeenteverkie
zingen en VUJO (info • elders in 
dit blad). Het komitee tracht het 
vervoer te organiseren , wie nog 
plaats heeft in zijn eigen wagen 
wordt verzocht dit mede te delen, 
en idem voor wie geen vervoer 
ter beschikking heeft. 

Eerste kontaktvergadering ging 
door op vrijdag 5 september in 
Thierbrauhof te Kontich met de 
medewerkers van vorig werkjaar, 
de nieuw aangeduide plaatselijke 
verantwoordelijken en enkele jon
ge VU-afdelingsbestuursleden uit 
gemeenten waar geen plaatselijke 
VUJO-werking is. 

Info : binnenkort verschijnt on
ze maandelijkse berichtenstencil 
Info opnieuw. Deze wordt toege
zonden aan de aktieve kernmede
werkers ; de plaatselijke VUJO-
verantwoordelijken worden ver
zocht — indien nog niet gebeurd 
— zo vlug mogelijk dergelijke lijst 
over te maken aan het komitee 
Verder wordt hij ook overgemaakt 
aan arr. bestuur, aan mandataris
sen en aan iedere VU-afd-sekr., dit 
voor kennisgeving aan hun respek-
tieve afdelingsbestuur. Wie per 
vergissing zou vergeten worden, 
of wie belangstelt in persoonlijke 
toezending, gelieve dit aan het 
komitee mee te delen. 

STEUN ONS IN DE RODE RUPEL-
STREEK 

Op initiatief van de VU-afd. 
Boom, Reet en Rumst : groot 
leeuwkensbal op zaterdag 4 okto
ber te 20u30 in zaai Gildenhuis 
te Reet (Centrum). Toegangskaar-
ten bij de bestuursleden : 60 fr. 

COMMISSIE 
VAN OPENBARE 

ONDERSTAND 
VAN ANTWERPEN 
GENEESKUNDIG PERSONEEL 

Volgende bedieningen worden 
openverklaard • 

ALGEMEEN ZIEKENHUIS 
MIDDELHEIM 
Dienst voor Interne Geneeskunde 
1 plaats van bijgevoegd genees
heer-specialist (rang 4) voltijds 
1 plaats van assistent m oplei
ding (rang 5) in de subafdeling 
neurologie 
Dienst voor Anesthesie en Rea
nimatie 
1 plaats van geneesheer-specialist 
(rang 3) voltijds 
1 plaats van bijgevoegd genees
heer-specialist (rang 4) voltijds 
Dienst voor Algemene Heelkunde 
3 plaatsen van assistent in op
leiding (rang 5) 
1 plaats van geneesheer-specialist 
(rang 3) voltijds 
Dienst voor Urologie 
1 plaats van bijgevoegd genees
heer-specialist (rang 4) voltijds 
1 plaats van assistent in oplei
ding (rang 5) met chirurgicale 
wacht 
Dienst voor Oogziekten 
1 plaats van bijgevoegd genees
heer-specialist (rang 4) halftijds 
1 plaats van assistent in opleiding 
(rang 5) 
Dienst voor Stomatologie en 
Maxillo-Faciale Chirurgie 
1 plaats van assistent licentiaat 
tandheelkunde (rang 5) halftijds 
1 plaats van assistent geneesheer 
in opleiding (rang 5) 
Dienst voor Nucleaire Genees
kunde 
1 plaats van bijgevoegd genees
heer-specialist (rang 4) voltijds 
1 plaats van assistent in oplei
ding (rang 5) 
Dienst voor Radiologie 
3 plaatsen van bijgevoegd genees
heer-specialist (rang 4) voltijds 
(2 van deze plaatsen kunnen voor 
maximum één mandaat halftijds 
begeven worden) 
3 plaatsen van assistent in oplei
ding (rang 5) 
Dienst voor Fysische Geneeskun
de en Rehabilitatie 
1 plaats van geneesheer-specia
list (rang 3) voltijds 
Dienst voor Anatomo-pathologie 
1 plaats van bjgevoegd genees
heer-specialist (rang 4) voltijds 
1 plaats van assistent in oplei
ding (rang 5) 

ALGEMEEN ZIEKENHUIS 
STUIVENBERG 
Dienst voor Interne Geneeskunde 
5 plaatsen van assistent in oplei
ding (rang 5) 
Psychiatrische Afdeling 
1 plaats van assistent in opleiding 
(rang 5) 

ZIEKENHUIS ST-ELISABETH 
Dienst voor Interne Geneeskunde 
1 plaats van bijgevoegd genees
heer-specialist (rang 4) voltijds 
(met optie cardiologie) 
1 plaats van assistent in oplei
ding (rang 5) ( met optie gastro-
enterologie) 
Dienst voor Geriatrie 
1 plaats van bijgevoegd genees-
heer-omnipracticus (rang 4) half
tijds 
ALGEMEEN KINDERZIEKENHUIS 
GOOD-ENGELS 
Dienst voor Pediatrie en Kinder
psychiatrie 
1 plaats van geneesheer-dienst
hoofd 
1 plaats van bijgevoegd genees
heer-specialist (rang 4) voltijds in 
de subafdeling Kinderpsychiatrie 

De benoemingen zullen ingaan 
op 1 1 1976, behalve voor de kan
didaat geneesheer-diensthoofd m 
de dienst voor Pediatrie en Kinder
psychiatrie, waar de benoeming 
ingaat op 1.4.1976. Zij geschie
den volgens het statuut van het 
geneeskundig personeel van de 
COO-Antwerpen en voor volgende 
termijnen 
— voor de assistenten in oplei
ding en voor de assistent licenti
aat tandheelkunde : voor een ter
mijn van 1 jaar, die kan verlengd 
worden zoveel malen als de door 
de erkenningscommissie voorge
schreven opleiding vereist. 
— voor de bijgevoegde geneeshe
ren-specialisten • voor een ter
mijn van 2 jaar, die tweemaal 
hernieuwbaar is. 
— voor de geneesheer-dienst
hoofd en de geneesheren-specia
listen • in statutair verband in
dien de kandidaat voldoet aan de 
voorziene voorwaarden, t.t.z. ten 
minste 2 jaar dienst tellen in de 
gezondheidsinstellingen van de 
COO en ten minste als bijgevoegd 
geneesheer, ofwel voor onbepaal
de duur in contractueel verband. 
De kandidaten geneesheer-dienst
hoofd moeten de leeftijd van 35 
jaar bereikt hebben op 26.9.1975. 

De assistenten zijn gehouden 
tot voltijdse prestaties, met ver
bod van private praxis ; zij dienen 
de diensturen te verrichten die 
hun door de dienstnoodwendighe-
den worden opgelegd. Zij verze
keren de wachtdienst. 

De kandidaten moeten een 
eensluidend verklaard afschrift 
van hun diploma inleveren waarop 
het visum van de Provinciale Ge
neeskundige Commissie van Ant
werpen voorkomt Zij moeten te
vens het bewijs leveren dat zij 
ingeschreven zijn in de Orde der 
Geneesheren (met uitzondering 
voor de kandidaten assistent li
centiaat tandheelkunde). De kan
didaten die houder zijn van een 
diploma waaruit blijkt dat zij hun 
onderwijs niet in het Nederlands 
hebben genoten zullen, overeen
komstig de wet van 2.8.1963 op 

SEPTEIVIBER 

12 Antwerpen (Arr.) : Verkiezing . Koöptatie bij de arr. 
raad », te 20u. Lok. Trefpunt, Turnhoutsebaan 28, Deur
ne 

12 Kontich : Studiedagen « Gemeenteraadsverkiezingen » 
m m V Dosfelinstituut m vergaderlokaal BOC, Duivenstr 
45, om 20u 

13 Merksem : Grote Vlaamse kermis ingericht door «Vrou
wen van Vandaag ». Telkens te 15 u in Vlaams Huis 
Tijl, Bredabaan 298 (Ook op 14) 

13 Hoogstraten (Kant.) : Kant. bal om 20u30 in het Parochie
centrum te Rijkevorsel Gelegenheidsparade van drum
band Kempenland om 18u te Hoogstraten en om 19u 
te Rijkevorsel. 

13 Kontich : Studiedagen • Gemeenteraadsverkiezingen » 
m m V Dosfelinstituut in vergaderzaal BOC, Duiven 
str 45, van 9u30 tot 17u Slottoespraak door volksvert. 
Reim Mattheijssens 

19 Antwerpen (Arr.) Verkiezing Arr bestuur in lok Tref
punt, Turnhoutsebaan 28, Deurne, om 20u. 

20 Borsbeek : « Wij «-kolportage. Bijeenkomst te lOu bij 
H Van den Bergh, Schanslaan 82 Neem nog tel kontakt 
met Jef Demi, tel 21 01 91 

23 Merksem : VUJO-Ledenvergadering in Vlaams Huis Tijl, 
Bredabaan 298, te 20u30. 

26 Antwerpen (Arr.) : Verkiezing arr partijraadsafgevaar 
digden in lok Trefpunt, Turnhoutsebaan 23, Deurne om 
20u 

27 Kapellen : VU-bal in feestzaal Concordia, Dorpstr., om 
20u30 Orkest . The Dolfyns 

20 Geel : Filmavond door Piet De Pauw en zijn Takkers : 
<• De slag van Schaarbeek » in café Het Wijnhuis, Sta-
tionsstr om 20u. Inkom : 50 fr. Kaarten kunnen besteld 
worden vanaf 1 september bij sekr A Peeters, Dr. Van-
deperrestr 2 (014/58 97 36) 

OKTOBER 

3 Halle (Kempen) : VU-bal in dancing Bakkershof, Eiken
laan, te 20u. 

4 Edegem : VU-bal in zaal Elzenhof. Toegangskaarten bij 
alle bestuursleden en in Drie Enken 

4 Boom-Reet-Rumst : VU-bal in feestzaal Gildenhuis te 
Reet, om 20u30. Toegangskaarten bij de bestuursleden 

5 Antwerpen : Wim Maes-herdenking. Om 9 u. h mis, om 
lOu in VTB-zaal, St-Jakobsmarkt te Anrwerpen, vanaf 
14u30 bloemenhulde aan het graf van Wim op de be
graafplaats te Brasschaat. 

11 Hove : Inhuldiging VU-afdelingsvaandel. 
18 Merksem : Gezellige wijnavond door VUJO-kern in zaal 

Tijl, Bredabaan 298, vanaf 20u 

het gebruik van de talen in be
stuurszaken, aan een taalproef 
onderworpen worden. De kandida
ten voor de plaatsen van genees
heer-specialist, bijgevoegd ge-
neesheer-speciahst en genees
heer-diensthoofd moeten boven
dien een eensluidend verklaard 
afschrift inleveren van hun erken
ning als specialist. 

Zij moeten tevens een getuig
schrift van goed zedelijk gedrag, 
bestemd voor openbaar bestuur, 
inleveren terwijl de mannelijke 
kandidaten ook een militieattest 
moeten bijvoegen. 

Bij eventuele benoeming moe
ten de kandidaten de reglemente
ring omtrent de standplaatsver
plichting naleven. 

Opgave dient gedaan van huidi
ge activiteiten. Nevenactiviteiten 
kunnen slechts toegestaan wor

den onder beding dat hiervan mel
ding wordt gemaakt aan de Com
missie van Openbare Onderstand 
en hiervoor voorafgaandelijk toe
lating wordt bekomen. 

Aangezien de Commissie van 
Openbare Onderstand de wedde 
van het personeel uitbetaalt door 
tussenkomst van het Bestuur der 
Postcheks, zijn de kandidaten er
toe gehouden in het bezit te zijn 
van een postrekening op hun naam 
binnen de 2 maanen volgend op 
hun indiensttreding. 

De aanvragen dienen op het 
Secretariaat, Lange Gasthuisstraat 
33, Antwerpen toegekomen te zijn 
uiterlijk op 26.9.1975. 

Inschrijvingsrecht : 200 fr. 
Inschrijvingsformulier te beko

men op de 7e Afdeling/Perso
neelszaken, Maarschalk Gerard-
straat 2, Antwerpen, (advertentie) 
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ANTWERPEN (Stad) 
ABONNEMENTENSLAG 

Een abonnement op ons week
blad kan u schenken aan een on
zer minder bemiddelde leden. 
Neem kontakt op met ons sekr., 
tel. 36.84.65. 
DIENSTBETOON 

Het sekr., Wetstr. 12, Antw., 
tel. 36.84.65 is dagelijks toeganke
lijk van 9 tot 16u30. Wilt u een 
voiksvert., prov. raadslid of sen. 
aantreffen om uw problemen te 
helpen oplossen kom dan telkens 
op maandag, dan is het sekr. ge
opend tot 19u. Het dienstbetoon 
grijpt dan plaats van 16 tot 19u. 
KOO 

Met onze afgev. in de KOO-
Antw. Stad, kan u een afspraak 
maken : De Boel, tel. 33.97.90 of 
De Laet, tel. 38.66.92. 
STEUN KONTAKTBLAD 

Propagandasteun voor de ko
mende gemeenteraadsverkiezin
gen ; KB 404-3036801-68 van VU-
Antw. Stad. De steuners worden 
met naam en adres afgedrukt in 
ons volgend Kontaktblad. 
NIEUWE LEDEN 

Vanaf deze maand kunnen nieu
we leden aansluiten voor het jaar 
1976. Tot emd dit jaar gratis. 
Hoofdlid 100 fr. (bijlid of gezins
lid 50 f r ) . 
DIENSTBETOON 

Alle dagen op het sekr., Wet
str. 12, Antw., tel. 36.84.65, open 
van 9 tot 16u30. Wil u een voiks
vert. of prov. raadslid of sen. aan
treffen kom dan telkens op maan
dag van 16 tot 19u. 
KOO 

Met onze afgev. in de KOO, dhr 
De Boel en Fr. De Laet kan u een 
afspraak maken wanneer u proble
men hebt in verband met de KOO 
te Antwerpen. Tel. reap. 33.97.90 
en 38.66.92. 
VUJO 

Vonr alle informatie : me|. Erika 
De Motte, Venezuelastr. 6/91, 
Antw. 2030. 

HERIVIAN VAN DEN REECK-
HERDENKING 

Zaterdag 27 september om 19u: 
in de St-Annakerk te Borgerhout 
(Goedendagstr.) : een eucharistie-

FEESTZALEN 
HOF VAN ARAGON 

ARAGONSTRAAT 6, LIER 
TEL. (031)80.15.68 

viering ter nagedachtenis van 
Herman Van den Reeck en allen 
die in de strijd der Vlaamse Be
weging hun leven hebben gege
ven voor het welzijn van het 
Vlaamse volk. De homilie zal wor
den gehouden door pastoor L. 
Van Veldhoven. 

Zondag 28 september van 11 
tot 12u : op het erepark van de 
stedelijke begraafplaats « Schoon-
selhof » te Antwerpen : een be-
zinningsstonde rondom het graf 
van Herman, met bloemenhulde, 
samenzang, een « In Memoriam » 
en een toespraak door de heer 
Bert Verbeelen, schepen van kui
tuur te Borgerhout. We komen 
samen aan de wachthal van de 
begraafplaats. 

Bloemenhulde : alle personen 
en organisaties, die wensen deel 
te nemen aan de gezamenlijke 
bloemenhulde, kunnen dat doen 
door storting van 100 fr. op de 
PR nr 45.82.43 ten name van dhr 
Jos Mannaerts, René Carelsstr. 
25 te Borgerhout. Zo helpt u ons 
ook de kosten van deze herden-
kng dragen. Wij rekenen op uwe 
medewerking en danken u bij 
voorbaat ! 

BOOM 
VVVG 

Donderdag 18 september : toe
ristische uitstap naar het Pajot-
tenland. Vertrek lok. Nele om 8u 
30. Leden kunnen nog steeds in
schrijven in ons lok. of bij de 
bestuursleden. 

Zondag 28 september zijn wij te 
gast bij de VVVG-Aartselaar, waar 
wij worden uitgenodigd op een 
gezellige ontspanningsnamiddag 
met o.a. Theo Van den Bosch en 
anderen. Vertrek om 14u aan ons 
lok. Wij reizen met personenwa
gens, daarom graag tijdig inschrij
ven in het klublokaal. 

BORSBEEK 
GELUKWENSEN 

Het afd. bestuur wenst haar 
bestuurslid en mevr. R. De Belder 
hartelijk proficiat met de geboorte 
van René junior. 

NIEUW LID KOO 
In opvolging van J. Denil werd 

mevr. 1. Peustjens-Van Ballaer ge
ïnstalleerd ais lid van de KOO. 
Het afd. bestuur wenst Irma van 
harte proficiat. 
KOLPORTAGE 

Op zaterdag 20 september e.k. 
wordt met onze « Wij » gekolpor-
teerd in Schanslaan en Achterrot. 
Bijeenkomst te lOu bij H. Van den 
Bergh, Schanslaan 82. Kandidaat-
kolporteerders gelieve hun naam 
op te geven aan J. Denil, J. Bos-
str. 4, tel. 21.01.91. 

BRASSCHAAT 
DIENSTBETOON 

Elke 1ste donderdag van 20 tot 
21u30 op volgende adressen: Cen
trum : café Vogelzang, Miksebaan 
25 (Rik Decleir) ; Kaart : café 
Boerke, Rustoordlei (Monica Verij-
ke-Deschepper) ; Maria-ter-Heie : 
café Den Hovenier, Bredabaan 810 
(Stan Van Looveren) ; Bethanie : 
café Oud België, Pauwelslei 184 
(Roger Vanthillo) ; Mariaburg : 
café Cycle, Kapelsestwg 364 (Jaak 
Decru). 

DEURNE 
DIENSTBETOON 

ledere donderdag staan onze 
mandatarissen ter beschikking in 
ons lok. Trefpunt. 
ZITDAGEN 
VLAAMSE ZIEKENKAS 

ledere Ie en 3e donderdag van 
de maand. 
GROTE TOMBOLA 

Voor uitbreiding Vlaams Kultu-
reel Centrum « Trefpunt ». Loten 
van 1, 10, 50, 100, 200 en 500 fr. 
Trekking op 31.10.75 in het lokaal. 
Prijzen : o.a. reis naar Tenerife, 
kleuren-TV, 2 wit-zwart TV, koel
kast, enz. Steun ons. De winnende 
nummers verschijnen in « Wij ». 

EDEGEM 
SOC. DIENSTBETOON 

Onze gemeenteraadsleden : Lu-
do Van Huffelen, Drie Eikensti. 
171 ; Renaat Dekeyser, Graaf de 
Flenneslaan 47 ; Hilde Dewit-Ja-
cobs. Jan de Sadeleerstr. 16 ; 
Miei Claessens, Opstal 37. 

Onze afgev. bij de KOO : dr. 
Van Deun, Bonniverlei 44 ; Paul 
Wijns, Te Nijverdoncklaan 51. 
VAKANTIEPERIODE 

Is voorbij en er dient terug ge
werkt ! Ook bij ons in de afdeling. 
Bereidwillige hoofden en handen 
zijn steeds welkom, zowel oudere 
als jongere. Laat alles niet door 
een ander doen, doe ook iets ! 
GEZOCHT 

Voor ons bal van 4 oktober zoe
ken we allen mooie prijzen voor 
de reuze-tombola. Ook u vindt ze
ker iets dat de moeite waard is. 
Breng het bij Julia Engelen-Sae-
nen, Romeinseput 100, telefoon : 
57.11.51. Afhalen doen wij ook. 

EKEREN 
DIENSTBETOON 

Alfons Bollen, schepen, Koe-
koekl. 7 (64.49.43) ; Maurits Van 
Tongerio, gemeenteraadslid, Leli-
enl. 62 ( 64.55.14) ; Lode Van 
Vlimmeren, KOO-lid, Hoogboom-
stwg 22 (64.^1.48) ; Veerie Thys-
sens, KOO-lid, Geestenspoor 72 
(41.04.41). 
DIENSTBETOON 

Alfons Bollen, schepen. Koe
koeklaan 7 (64.49.43) ; Maurits 

Van Tongerloo, gemeenteraadslid, 
Leliënlaan 62 (64.55.14) ; Lode Van 
Vlimmeren, KOO-lid, Hoogboom-
stwg 22 (64.41.48) ; Veerie Thys-
sens, KOO-lid, Geestenspoor 72 
(41.04.41). 

ARR. BAL 
Zaterdag 29 november te 21 u 

in feestzaal Alpheusdal, F. Williot-
str. 22. Kaarten aan 80 fr. op het 
VU-sekr. of bij de bestuursleden. 

KONTICH 
STUDIEDAGEN « GEMEENTE. 
VERKIEZINGEN » 

In voorbereiding op de gemeen
teraadsverkiezing '76 richt VU-
Kontich, in samenwerking met 
het Dosfelinstituut, op 12 en 13 
september een studie-weekeinde 
in in het vergaderlok. BOC, Dui-
venstr. 47. De bijdrage beloopt 
125 fr. Teneinde het voorberei
dend werk te verlichten en de 
technische uitwerking van deze 
studiedagen te vereenvoudigen, 
verzoeken wij de leden tijdig in te 
schrijven via het sekr., Koster'j-
str. 6. 

MERKSEM 
Ve GROTE VLAAMSE KERMIS 

Op zaterdag 13 en zondag 14 
september, telkens vanaf 15u, vie
ren de « Vrouwen van Vandaag » 
het Ie lustrum van hun jaarlijkse 
grote Vlaamse kermis in zaal Tijl, 
Bredabaan 298. Ontspanning en 
amusement voor groot en klein, 
o.a. schiet- en smijtkraam, sjoel-
bak, vissen, behendigheidsproef, 
enz. Ook de fijnproevers en lek
kerbekken zullen weer aan hun 
trekken komen. Iedereen dus naar 
zaal Tijl ! 

VUJO 
De vakantie zit er weer op en 

de meesten zijn reeds weer aan 
het werk of hebben hun studie-
boeken weer ter hand genomen. 
Deze laatsten wensen we dan ook 
nu reeds alle sukses toe. Ook wij 
starten opnieuw met onze VUJO-
aktiviteiten en graag brengen we 
onze maandelijkse vergadering in 
herinnering die voortaan elke 4e 
dinsdag doorgaat in het VU-ont-
moetingscentrum, op de Ie ver
dieping, boven VI. Huis Tijl, te 
20u30. Deze maand is dat dus op 
dinsdag 23 september. Graag wil
len we nu reeds, jong en oud en 
tussenin uitnodigen op onze gezel
lige wijnavond, die zal doorgaan 
op zaterdag 18 oktober, vanaf 20u 
in zaal Tijl. 

VK ATLANTA 
Op 31-8 werd een derde vrien

denwedstrijd betwist tegen FC Fa-
milia, een ploeg die in de kompe
titie in 3e afdeling, dus 2 reeksen 
hoger, uitkomt. Het werd een aan

trekkelijke wedstrijd waarbij door 
beide ploegen aanvallend werd ge
speeld wat het spelpeil zeker ten 
goede kwam. Een eerste doelpunt 
kwam er na een mooie aanval 
van Atlanta die door een achter
speler van de bezoekers in eigen 
doel werd besloten. Kort na rust 
konden de tegenstrevers de cij
fers echter in evenwicht brengen. 
De 2e speelhelft werd dan vooral 

' door het fysieke overwicht van de 
bezoekers gekenmerkt, wat even
wel niet wil zeggen dat onze jon
gens van het terrein werden ge
speeld, wel in tegendeel, want zij 
konden zelfs nu nog mooie aan
vallen opbouwen en de uitsteken
de doelwachter van Familia tot 
enkele prachtige duSksprongen 
dwingen. Spijtig genoeg waren het 
echter de bezoekers die het win
nende doelpunt maakten en de 
eindcijfers op 1-2 konden vastleg
gen. 

Zondag 14 september start dan 
de nieuwe kompetitie met 'n eer
ste uitwedstrijd tegen FC Serris-
ten te Wommelgem en op 21 sep
tember volgt dan de eerste thuis
wedstrijd op het nieuwe terrein 
in het Fort van Merksem te 10u30. 
De supporters weten dus op zon
dagochtend waarheen, om in een 
rustige, gezonde omgeving van 
een fris partijtje voetbal te genie
ten. 

DIENSTBETOON 
Hebt u moeilijkheden of verlangt 
u bepaalde inlichtingen ? Aarzel 
niet om op één der navolgende 
nummers te bellen om een af
spraak met onze mandatarissen 
te maken : schepen Toon Dewach-
ter (45.65.59 of 45.24.38), KOO-
voorz. Leo Michielsen (45.55.90), 
gemeenteraadslid Luk Droogmans 
(45.51.81), gemeenteraadslid Jan 
Poels (45.51.71), KOO-raadslid 
Omer Stevens (45.25.17). Ook op 
één der volgende nummers kunt 
u terecht : afd.-voorz. Urbaan Du
bois (45.70.27), soc. dienstbetoon 
Mare Hendrickx (45.88.27), afd.-
sekr. Alfons Brat (46.02.79). 

COMMISSIE 
VAN OPENBARE 

ONDERSTAND 
VAN WILRIJK 

Volgende betrekking wordt open-
verklaard : 

1 KLERK-TYPIST(E) 
De kandidaturen worden inge
wacht uiterlijk op 2.10.75. 
Inlichtingen en voorwaarden te 
bekomen op het secretariaat der 
COO, Kleine steenweg 16, 2610 
Wilrijk. (advertentie). 

BRABANT 

VLAAMS-NATIONALE STUDENTENUNIE 
WERKJAAR 1975-1976 
Dit jaar herdenken wij de grote « beroeringe » ofte kontesta
tie, die vorm kreeg in de Blauwvoeterie, later in het AKVS 
en nog later in het KVHV en het VNSÜ. 
In de 6 Vlaamse studentencentra (Antwerpen, Brussel, Gent, 
Hasselt, Kortrijk, Leuven) werkt een VSNU-ploeg aan 't volks-
nationalisme om dat erfgoed eigentijds mee uit te bouwen 
naar een Nederlands zelfbestuur in het « Europa-der-Volke-
ren ». 
Ook jouw inzet in deze vriendengroep is méde-bepalend ; 
schrijf dus in voor het komende werkjaar door dit strookje 
teurg te zenden aan : 
Antwerpen : Dirk van den Broeck, Volhardingsstr. 13, 2020 

Antwerpen. 
Brussel : Rudi Brugmans, Jaargetijdenlaan 63, 1050 Eisene. 
Gent : VNSU-sekretariaat, Korte Kruisstr. 3, 9000 Gent. 
Hasselt-Kortrijk-Leuven : Hugo Noé, Lubbeeksestr. 73, 3370 

Boutersem-Roosbeek. 

Naam : Voornaam : 

Thuisadres : 

Kotadres : 

Fakulteit : Jaar : 

verlangt verdere inlichtingen over de VNSU-werking te ; 

Datum : Handtekening : 

BRUSSEL-HALLE-VILVOORDE 
(Arr.) 

De arr. afgev. van de afdelingen 
uit het arr. Brussel-Halle-Vilvoor-
de noteren nu reeds de volgende 
datum van de « verkiezingen op 
arr. vlak » : vrijdag 19 september. 
Programma : koöptatie bij de arr. 
raad ; arr. bestuur ; arr. afgev. 
Partijraad. 

Deze verkiezing vindt plaats 
in de zaal Rotonde (Meli-kompleks 
op de Heizei). De arr. raadsleden 
zullen hieromtrent de nodige 
richtlijnen eerstdaags ontvangen. 

BRUSSEL (Aggl.) 
GROTE DANSAVOND 

Op zaterdag 11 oktober om 20u 
30 met het Waltra-orkest in het 
gemeentehuis van Laken, E. Bock-
staelplaats. Deelname in de on
kosten : 70 fr. 

LEUVEN (Arr.) 
PROFICIAT 

De arr. verantw. prop. wenst de 
afd. Tremelo-Baal oprecht en van 
harte proficiat met haar initiatief 
tijdens de jaarmarkt te Tremelo 
op zondag 31 augustus j l . Bij deze 
gelegenheid werd de arr. diawa-
gen ingezet en werd om de 20 
minuten de prachtige diareeks 
•• Tremelo-Baal Nu » vertoond. 
Voorwaar een inititief dat navol
ging verdient. 

im 
SEPTEMBER 
11. Leuven : Arr. bestuur in zaal 't Broek. 
18. Tienen : Gewestplannen : debatavond met W. Kuijpers. 
19. Leuven : Arr. raad in zaal 't Broek. 
20. Vossem : 4de VU-bal om 20u in zaal Victoria, Smisstr. 

14, 
27. Kessel-Lo : Dansfeest van de Vlaamse Gepensioneerden 

in zaal Bad. 
27. Groot-Bijgaarden : 4de herfstbal in zaal Collegium, Brus-

selsestr. 257, om 20u30, met het radio-orkest •< The 
Dixie Dicks ». 

28. Leuven : Dialoogdag over Kultuurbeleid in Vlaamse 
Leergangen. 

29. Zoutleeuw : Debatavond over Gewestplannen met Willy 
Kuijpers in zaal Toekomst. 

OKTOBER 
18. Wilsele-Holsbeek : Bal in de parochiezaal St-Martinus te 

Wilsele. 
25. Liedekerke : Bal in zaal Mulhof, St-Gabriëlsinstituut. 

SPOEDIG HERSTEL 

De voorz. van de afd. Tremelo-
Baal, Bob Ceuppens, werd bij een 
werkongeval gekwetst. Wij wen
sen hem een spoedig en volledig 
herstel toe. 

TOMBOLA 

leder jaar wordt ons arr. dans
feest nog grootser door de sen
sationele prijzentafel met honder
den waardevolle prijzen. Langs de
ze weg doen wij een oproep tot 
ieder, die het zijne/hare wil bij
dragen om onze prijzentafel nog 
massaler en waardevoller te ma
ken. Ook de VU-afdelingen wor

den uitgenodigd het hunne bij te 
dragen. Hebt u iets klaarliggen, 
of wenst u iets te geven, neem 
dan even kontakt met André Van 
Hoof, Overwinningsstr. 24, Kessel-
lo, tel. 016/25.20.14. 

VLAAMSE NACHT 
VAN HET ARR. LEUVEN 

Dit jaarlijks weerkerend VU-
dansfeest gaat door op zaterdag 
11 oktober om 20u30 in de Salons 
Georges, Hogeschoolplein te Leu
ven. Het wordt beslist weer een 
daverend feest met honderden 
VU-ers uit het arr. Leuven, samen 
met hun familie en vrienden. Or
kest ; Peter Opsteyn. 

•1 
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LEUVEN (Arr.) 

STEENOKKERZEEL-PERK 
FILMAVOND 

Op 24 oktober om 20u over de 
jongste Vlaamse betogingen en de 
jongste IJzerbedevaart. Lok. Bij 
den Tipper, Kortenbergsestwg 25, 
Steenokkerzeel-Humelgem. 
BAL 

Tw/eede lustrumbal op 6 decem
ber te Steenokkerzeel in zaal De 
Molenkens, Wambeekstr. Orkest : 
Boogy Band uit Machelen. 

TREMELO-BAAL 
JAARMARKT 

Een zonnige zomerse zondag
morgen in augustus, heel wat volk 
op de jaarmarkt te Tremelo. Voor 
velen een verrassing, toen zij de 
volledig in het nieuw gestoken 
arr. diawagen in zijn modie oranje 
kleuren zagen staan. Langs de ene 
zijde een winkeltje waar vlagge
tjes, klevers, enz... werden ver
kocht en aan de andere kant een 
ruimte waar de diareeks « Tremo
lo-Baal Nu » werd vertoond. Vanaf 
de eerste vertoning krioelde het 
van volk rondom de wagen. Ieder
een wilde nu eens in detail zijn 
eigen gemeente bekijken. Voor ve
len was het helemaal nieuw dat 
bvb op de kerktoren van Baal een 

boom fier staat te groeien, zoals 
het voor velen een volledige ver-
rassiing was, dat er zich in Baal 
nog een oude botermolen bevind, 
waarvoor Willy Kuijpers de klas
sering heeft gevraagd. Naast het 
negatieve werd ook het positieve 
getoond. Zo konden we meema
ken, dat in Baal een nutteloze par
king werd aangelegd, terwijl in 
datzelfde Baal heel wat moois aan 
natuurschoon te beleven valt. Ook 
Tremelo kwam aan de beurt als 
handelscentrum, maar ook als ge
meente met vele wegen in slechte 
staat. Naast de slechte busverbin
dingen, kwam het geboortehuis 
van pater Damiaan aan de beurt, 
enz. Kortom een diareeks waar
van men kon genieten, wat het 
publiek dan ook deed. Terwijl de 
diareeks werd vertoond deelden 
de VU-mensen een pamflet uit, 
waarin, werd gezegd, dat Tremelo 
geen gehucht van Brussel mag 
worden, wat vele franstalige Brus
selaars wellicht zouden wensen. 
Met vele honderden komen zij 
ieder jaar in deze gemeente hun 
vakantie doorbrengen. De VU heet 
hen welkom maar vraagt hen tege
lijkertijd zich aan te passen bij 
de gewoonten van de plaatselijke 
bevolking. Gedurende een viertal 
uren was de diawagen een drukbe

zochte en een door velen gewaar
deerde attraktie. Pamfletten wer
den meestal bijgehouden, terwijl 
heel wat vlaggetjes en klevers 
werden verkocht. Het was een 
initiatief waarover wellicht nog 
druk zal nagekaart worden. 

VILVOORDE 

DEELNEMING 

Met ontzetting en ontroering 
vernamen we het overlijden, in 
tragische omstandigheden, van 
Jan Verlooy, ons trouw VU-lid en 
tevens lokaalhouder van de Gou
den Voorn te Vilvoorde. Wie Jan 
kende weet hoeveel wij aan hem 
verliezen, én als mens, en als 
overtuigde Vlaamse vriend, die 
ons steeds in al zijn eenvoud en 
openheid een grote steun was. 

Op vrijdag 28 augustus, onder 
een stralende hemel, hebben we 
op het kerkhof te Vilvoorde een 
laatste groet gebracht aan Jan. 
Geen vaarwel, want zijn figuur en 
zijn grootmenselijkheid zullen ons 
steeds bijblijven en een steun 
betekenen in de verdere werking 
van onze afdeling. 

Aan mevr. Verlooy, Mare en 
Nancy, evenals de ganse familie, 
betuigen we namens de ganse 
VU-afdeling ons diep medeleven. 

LIMBURG 

OOST-VLAANDEREN 
AALST (ARR.) 
ARRONDISSEMENTEEL 

De betrokken kaderleden note
ren nu reeds volgende vergaderin
gen : 

1) fusies : de arr. vergadering 
waar o.a. de samenwerking der 
verschillende afdelingen in fusie-
verband zal besproken worden, 
heeft plaats in het lok. Het Gul
den Vlies, Esplanade te Aalst op 
vrijdag 19 september te 20u. 

2) Bestuursverkiezing : De arr. 
raad tijdens dewelke het nieuw 
arr. bestuur zal verkozen worden, 
heeft plaat in het lok. Het Gul
den Vlies, Esplanade te Aalst op 
vrijdag 3 oktober te 20u. 
ETENTJE MET STRIJKJE 

Op zaterdag 13 (vanaf 17u) en 
zondag 14 september (van 12 tot 
21 u) organizeert de VU van het 
arr. Aalst te Welle in de zaal Bot
jeshof een « VU-etentje met strijk
je ». Drie verschillende menu's, 
goed bier, uitstekende wijn, mu
ziek, gezelligheid... dat alles aan 
de prijs van 200 fr. per persoon. 
Kaarten bij de bestuursleden van 
alle VU-afdelingen. 

AALST (Stad) 
DIENSTBETOON 

Jan de Neve, schepen Openbare 
Werken. Op het stadhuis : maan
dag, woensdag en vrijdag van 10 
tot 12u. Tel. 21.57.51, post 133. 

Frans De Brul : alle werkdagen 
van 17u30 tot 18u30, thuis, Al-
brechtlaan 38, tel . 21.44.56. 

Jan Gaudron : elke zaterdag van 
11 tot 12u in^Het Gulden Vlies, 
Esplanade, Aalst. 

Arseen Carler : alle dagen op 
afspraak thuis. Dirk Martensstr. 
6, tel. 70.11.70. 
SNEEUWSTUIVERSBAL 

Het jaarlijks « sneeuwstuivers-
bal » gaat, zoals steeds, begin ok
tober door en wel op zaterdag 4 
oktober in de zaal Gilbos te Her-
dersem, met het gekend orkest 
Stonne Wouters. 
ZIEKENFONDS FLANDRIA 

ZItdag : elke donderdag van 11 
tot 12 u., Ter Walle 12, tel. 
74.25.00. 

DENDERMONDE (Arr.) 
Vanaf heden wordt het sekreta-

riaat van het sociaal dienstbe
toon : Senator Maurits Coppie-
ters overgebracht naar ; Fernand 
Ronsmans, Fortstraat 20 - 9370 
Lebbeke. 

DRONGEN 
ZIEKENFONDS FLANDRIA 

Zitdag : Baarledorpstr. 13 : 
dinsdag van 9 tot 12u en vrijdag 
van 17 tot 20u. Tel. 82.69.13. 
SOC. DIENSTBETOON 
soc. dienstbetoon de 1ste donder
dag van september. Sen. De Facq, 
prov. raadslid K. Versyck en ge

meenteraadslid M. Smets zijn ter 
beschikking van 19 tot 20u in ons 
lok. Barloria. 

ERTVELDE 
VERBROEDERING VU-GENK 

Heeft plaats op zondag 21 sep
tember. Wij vertrekken om 6u30 
aan de kerk van Kluizen, Rieme 
en Ertvelde. Aankomst te Genk 
rond 9u. 's Voormiddags naar 
keuze geleid bezoek aan een 
steenkolenmijn of het prov. do
mein van Bokrijk. 's Middags maal
tijd (gratis) op het buitenverblijf 
van volksvert. J. Olaerts te Zuten-
daal en daarna gezellig samenzijn. 
Deelname in de onkosten : 170 fr., 
kinderen tot 10 jaar 100 fr. Terug 
rond 21 u. 

GENT 
TWEEDE VOETRALLY 

Op 5 oktober : tweede voetrally 
door het oude Gent. Vertrek bij 
Jan Yoens, Borluutstr., van 14 tot 
en met 15u. Aankomst voorzien 
rond 17u. Daarna gezellig samen
zijn. Alle Vlamingen, leden en 
niet-leden, waar ze ook wonen, 
kunnen aan de voettocht deelne
men. 

SOC. DIENSTBETOON 
Huguette De Bleecker, prov. raads
lid, is te bereiken, elke avond 
telefonisch thuis tussen 18 en 
19u (091/25.64.87); elke 2de maan
dag ten huize Schouls, Meuleste-
destwg 330, om 20u ; elke vrijdag 
tussen 11 en 12u, maar nu niet 
langer in Rubenshof, Borluutstr., 
maar na het sluiten van dit VI. 
Huis, wel in « Jan Yoens », in de
zelfde Borluutstr. ; tenslotte elke 
vrijdagavond in « Vlaams HiHs 
Roeland ». 

GENTBRUGGE 
ZIEKENFONDS FLANDRIA 

Zitdag : Veldstr. 51 : donderdag 
van 18 tot 19u. Tel. 23.91.32. 

HEUSDEN-DESTELBERGEN 
BESTUURSVERGADERING 

Vandaag, donderdag 11 septem
ber, te 20u bij Koen Van Meenen, 
Nederbroekstr. 1, Heusden. Ieder
een is welkom. 

STUK ZANDBERGEN GEKOCHT 
Tijdens de laatste gemeente

raadszitting werd door de gemeen
teraad besloten de enig mooie 
zandheuvel op de Zandbergen 
door de gemeente aan te kopen. 
Kostprijs : 5 miljoen + 2 mil
joen = 7 miljoen. Spijtig dat men 
20 jaar geleden voor een spot
prijsje niet gans de Zandbergen 
als enig wonderbaar natuurreser
vaat gekocht heeft. Maar ja, u 
kent ze... Wij ook... 

TAKFILM 
De Goossenaertskring organi

seert op zaterdag 11 oktober om 
20u een belangrijke filmavond te 

Heusden in zaal Autobus, Tram-
str. 53. U kunt er genieten van 2 
interressante TAK-filmen met o.a. 
de Uilenspiegelse inname van het 
kasteel van Laarne en « De Slag 
om Schaarbeek ». Kaarten te 
verkrijgen op het sekr. van de 
Goossenaertskring, Dorpslaan 7 te 
Heusden (tel. 30.93.86, bij Erna 
Haentjens) of bij de bestuursle
den. Inkom : volwassenen 40 fr., 
jongeren 20 fr. Taktivisten mogen 
gratis binnen. 
ZIEKENFONDS FLANDRIA 

Vanaf september hebben nu ook 
te Destelbergen 2 zitdagen plaats 
van het ziekenfonds Flandria, nl. 
de 2de en 4de dinsdag van de 
maand. De regeling is nu als 
volgt : Heusden : Ie en 3e dins
dag van 18 tot 19u op het sekr. 
van de Goossenaertskring, Dorps
laan 7, tel. 30.93.86 ; Destelbergen 
centrum : 2de dinsdag van 18 tot 
19u, Walbosstr. 7 (bij Georges 
Dessel) ; Eenbeekeinde-Pius X-
parochie : 4de dinsdag van 18 tot 
19u, Burg. Meiresonsstr. 86 (bij 
Gustaaf De Rocker). 

Verdere inl. bij Koen Van Mee
nen, Nederbroekstr. 1, Heusden 
of op het centraal sekr., Keizer 
Karelstraat 80, Gent, tel. 091/ 
23.52.27. 
WIJKKERMIS DRIES 

Heeft zoals ieder jaar plaats 
het 2de weekend van september. 
Dit is van vrijdag 12 tot en met 
maandag 15 september. Ons be
stuurslid Meirlaen nodigt ons al
len uit een bezoek te brengen 
aan het café « 't Hoeveken ». 

LANDEGEM 
ZIEKENFONDS FLANDRIA 

Zitdag : Vosselarestr. 16 : 3e 
zondag van 10 tot 11u. Tel. : 
71.63.25. 

LEBBEKE 
ZIEKENFONDS FLANDRIA 
SCHELDE, DENDER, DURME 

Zitdag : Ie en 3e donderdag van 
16 tot 17u, Brusselsestwg 145. 

LOCHRISTIE 
ZIEKENFONDS FLANDRIA 

Zitdag : zaterdag, 11 tot 12 u., 
Reinaartlaan 15, tel. 55.73.35. 

MELLE 
SOC. DIENSTBETOON 

Sen. Oswald Van Ooteghem en/ 
of prov. raadslid Georges Van Gy-
seghem stellen zich ten dienste 
van eenieder steeds de laatste 
zaterdag van de maand om 14u30 
in de Guido Gezellestr. 5, tel. 
30.05.75. 

Met uw problemen, bouwen, be
lastingen, pensioenen, huren, enz., 
kunt u steeds terecht bij : ge
meenteraadslid Julien De Sutter, 
Kard. Mercierl. 1, Melle-Vogel-
hoek, elke dinsdag van 20 tot 22u; 
Melle-Centrum, elke dinsdag van 

KflUnDCR 
SEPTEMBER 
21. Genk : Breugheliaans ledenfeest te Zutendaal bij Jef 

Olaerts. Verbroedering met afd. Ertvelde uit Oost-Vlaan-
deren. 

28. Tongeren : Filmavond « De Slag van Schaarbeek » met 
als spreker sen. Vandekerckhove. Om 20u in zaal Pala
ce, Haedsstr. 

OKTOBER 

25. Genk : Bal van sen. Vandekerckhove en volksvert. J. 
Olaerts in de feestzaal van het Centrum van Bethanië. 

MUnD€R 
SEPTEMBER 

11. Drongen : Debatavond over het samenvoegen van ge
meenten. Sprekers : F. Baert (VU) en CVP-, BSP- en 
PVVmandatarissen. Zaal Barloria (afrit autostrade Gent-
West), om 20 uur. 

20. Heusden : Bezoek van de Goossenaertskring aan de 
kerncentrale te Doel. Inschr. bij Hilda Ganssens, Neder
broekstr. 1, tel. 30.73.88. 

21. Drongen : De Sirkel, Wij Vrouwen, « Herfstontmoetings-
dag ». 

OKTOBER 

4. St-Niklaas : Arr. bal in zaal Terminus, om 21 u, orkest 
Leo Dess. 

5. Gent : Voetrally door het oude Gent. Vertrek bij Jan 
Yoens, Borluutstr., van 14 tot 17u. 

11. Waarschoot : Bal van de Waarschootse zelfstandigheid 
in zaal Tijl te Lembeke. 

18. Aalst : Bal in zaal FFR, Dendermondsestwg. Zanger : 
John Horton. Inkom : 80 fr. 

11. Lede : Dansavond in zaal Brouwershuis, om 20u. 

Daniel Beernaerts, Driesstr. 87, 
19 tot 22u ; Gratiën Leurqualn, 
Gontrode Heiirweg ,171, Melle-
Centrum, alle dagen ; KOO-zaken, 
Godelieve Van Loo, Driesstr. 61, 
Melle-Centrum, alle dagen ; of 
bel gewoonweg de VU, 30.05.75 of 
30.93.26 tussen 19 en 21 u., 

NINOVE 
ZIEKENFONDS 

ledere sociaal voelende Vla
ming sluit aan bij het Zieken
fonds Priester Daens. Inl. : Geor
gette De Kegel, Leopoldlaan 86, 
Ninove. 
VLAAMS SINDIKAAT 

Een Vlaming steunt enkel eigen 
organisaties, daarom sluit aan bij 
het AVVS. Inl. : Leopoldlaan 86, 
Ninove. 

WAARSCHOOT 
VERBROEDERING MET 
ASPELARE-NEDERHASSELT 

Het bestuur besprak de naken
de verwelkoming van onze gasten 
uit het zuiden. Een heel program
ma neemt stilaan vorm aan. Een 
geschikte datum nog, en het ver-
broederingsfeest kan beginnen ! 
KONKURRENTIE 

We vernemen zo pas, dat CVP-
Waarschoot een bal organiseert, 
uitgerekend op de datum van het 
Bal van de Waarschootse Zelf-
standgheid, ingericht door de 
VU. Het wordt een soort voor-ver

kiezingsstrijd, precies 1 jaar voor 
de gemeenteraadsverkieziingen : 
11 oktober 1975 I Voor ons een 
prikkel, om ons bal tot een gro
ter sukses op te tillen dan ooit te 
voor. 

OOSTERZELE 
PONYKOERS 

Zondag 14 september om 15u 
ingericht door de afdeling te 
Moortsele, Hoek ter Hulst, onder 
auspeciën van Oost-Vl. Ponyver
bond. 
ZIEKENFONDS FLANDRIA 

Zitdag : Dorp 8 : laatste zater
dag, van 17 tot 18u. Tel. 62.53.70. 

OOSTAKKER 
ZIEKENFONDS FLANDRIA 

Zitdag : Ie en 3e zaterdag van 
10 tot 11u., Eksaarde Rijweg 88, 
tel. 51.18.41. 

SCHELDE-DENDER-DURME 
ZIEKENFONDS FLANDRIA 

Zitdagen in het Dendermondse: 
Ie en 3e woensdag, 16 tot 17 u.. 
Grote Markt 18, tel. 21.25.94 ; 
2e en 4e woensdag, 16 tot 17 u.. 
Kon. Albertlaan 133 (St-G.), taL 
21.39.80 ; 4e woensdag, vanaf 17 
u. 30, Oude Vest 123, tel. 21.32.67. 

ST-DENIJS-WESTREM 
ZIEKENFONDS FLANDRIA 

Zitdag : zaterdag van 11 tot 12u, 
Jan Borluutplein 11, tel. 22.75.30. 

ANTWERPEN 

OPTIEK 
WALTER ROLAND 

58 KERKSTRAAT 
TeL (031)35.98.26 

WETTELIJK ERKEND OPTICIEN 
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WEST-VLAANDEREN 
BLANKENBERGE 
DIENSTBETOON 
Zich wenden tot gemeenteraads
lid Jef Fryns, de Smet de Naeyer-
laan 78, tel. 050/41.22.39 of tot H. 
Van Rijssel (KOO), K. Boudewijnl. 
25, tel. 050/41.12.01. 
HET VVVG OP REIS 

Het Vlaams Verbond voor Ge
pensioneerden richt een drie
daagse uitstap in op 20, 21 en 
23 september naar de Moesel-
vallei met verblijf te Bernkastel. 
Er zal een rondreis gemaakt wor
den langs Cochem en Echter-
nach met trip doorheen Klein-
Zwitserland. Prijs van deze reis 
1700 fr. alles inbegrepen. In
schrijving bij de voorzitter, 2, 
Astridlaan. 

BREDENE 
BESTUURSVERKIEZING 

Had plaats op 31 augustus. 
Voorz. : Kamiel Haeck ; onder-
voorz. : W. Levecke ; sekr. 
Georges Vandaele ; penningm. : 
Gyriel Knockaert ; org. : Rudie 
Joseph : prop. : Henri Groos ; be
stuurslid : Jules Durnez ; VUJO : 
Erik Debailiie ; arr. raad : Rudie 
Joseph en Willy Levecke. 

DIKSMUIDE 

NIEUW BESTUUR 

De eigenlijke verkiezingen 
vinden niet plaats, doch de sta
tutaire installatie en funktieverde-
ling is voorzien voor zondag 14 
september om lOu in het Vlaams 
Huis. 

GISTEL 

DATUM BAL 
Wij kunnen onze leden en vrien

den van het omliggende thans 
reeds meedelen dat het groot 
jaarlijks bal van onze afdeling 
doorgaat op zaterdag 8 november 
om 20u30 in zaal « Ter Putte ». 

HARELBEKE 
ZIEKENFONDS WEST-FLANDRIA 

Zitdagen : ieder laatste zater
dag van 18 tot 19 u. in café De 
Zwaan te Stasegem en iedere 
donderdag van 18 tot 19 u. ten 
huize van Roger Stock, Vlaande-
renlaan 46. 

WERVIK 

ZIEKENFONDS WEST-FLANDRIA 
Wervik : elke 2de en 4de vrij

dag van 18 tot 19u30. Voor ad
ministratieve verplichtingen en 
problemen kan men altijd terecht 
bij de afgev. Jef Claeys, Ten 
Brielenlaan 108, na 18u. Adres 
voor de uitbetalingen ; Magdale-
nastr. 75. 

Zandvoorde en Geluveld ; elke 
3de zaterdag van 9 tot lOu, bij 
Verbeke Wilfried, Zandvoorde-
dorp 22. 

Opgelet : voor september wordt 
de uitbetaling verschoven naar de 
4de zaterdag, dezelfde uren, dit 
wegens de jaarlijkse kermis te 
Zandvoorde. 

VLAAMS SINDIKAAT 

Elke Vlaming laat zich inschrij
ven bij Vlaamse sociale organisa
ties. Terwijl het Vlaamse zieken
fondswezen stilaan ingeburgerd 
geraakt, zijn er thans ook werkin
gen op sindikaal vlak. De mensen 
die reeds vroeger verlangden in
lichtingen te bekomen omtrent de 
Vlaamse sindikale werking, wor
den in de eerstvolgende dagen en 
weken bezocht. Alle inl. bij Hervé 
Vandamme, St-Maartensplein 2. 
VLAAMSE SOLDATENDIENST 
. IC DIEN » 

Mogen wij aan de jongens die 
binnenkort hun militaire dienst 
moeten beginnen, vragen ons hun 
» militair » adres te laten kennen, 
wij zorgen dan dat ze tijdens 
hun legerdienst ^regelmatig infor
matieve lektuur ter inzage krij
gen. Zich wenden tot Hervé Van
damme of Jef Claeys. 

ICHTEGEM 
AFDELINGSBAL 

Onze leden en vrienden van het 
omliggende gelieven te noteren 
dat ons jaarlijks St-Maartensbal 
vastgelegd werd op 22 november 
in de feestzaal De Engel. Toe-
gangskaarten bij alle bestuursle
den. 

lEPER (Arr.) 

VU-PROTEST TEGEN MILJARDEN
VERSPILLING 

De arr. raad van het VU-arr. 
leper heeft met ontsteltenis ken
nis genomen van het voornemen 
van de h. Defraigne, minister van 
Openbare Werken, een Waalse 
snelweg « met eigen statuut en 
karakter » aan te leggen van Ko
men naar Moeskroen over het 
Vlaams grondgebied. 

De aanleg van die nutteloze 
snelweg betekent een verspilling 
van ongeveer een miljard, een 
verspilling van 160 hektaren goe
de landbouwgrond, de afgrende
ling van de Vlaamse gemeenten 
Rekken, Menen, Geluwe en Wer
vik In een kneleiland tussen de 
snelweg en Frankrijk met de on
miskenbare bedoeling ze te ver
fransen. 

De VU-arr. leper zal zich der
halve hardnekkig verzetten tegen 
ieder plan voor de aanleg van een 
pure Waalse weg in Vlaanderen. 

KORTRIJK 
WELKOM 

Zaterdag 13 september om 20u 
4e afdelingsbal in Shok-Bar te 

Harelbeke. Toegang 60 fr. Disco-
bar en optreden van de bekende 
Kortrijkse Jazz-formatie : The Gol
den River City Jazz Band. Gezel
lig kader-intieme sfeer. Aangena
me en originele muziek. Barbecue 
vanaf 23u. 

DIRK MARTENS 
NINOVE 

Beverstraat 24-26 
Tel. (054)331.05 

AALST 
P.V.B.A. 

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

^ 
KINDERARTIKELEN : plooi- en wandelwagens - bedjes en 
wiegen - stoeien en looprekken - schommels - kamerversle

ringen wastafels en waskussens • kinderkleding. 

SPORTARTIKELEN : allerlei - turnkledij . ruiteruitrustingen -
ping-pongtafels - badkleding en alle toebehoorten - rol- en 

ijsschaatsen - kampingartikelen - turngerel. 
SPEELGOED : uitgebreide keus in merkartikelen : autobanen -
elektr. treinen der beste merken - auto's - go-carts - trakteren 
- poppen . poppenwagens en -wiegjes - burelen - lessenaars -
borden - fietsjes - alle gezelschapsspelen - alle soorten me-

kanieken - schooltassen - borden - tuinmeubelen -
tuinschommels. 

— ZEER VOORDELIGE PRIJZEN — 

« 1302 » 
De nieuwe uitbaters van kafee 

1302, Martine en Paul, heten alle 
Vlamingen hartelijk welkom. De 
VU-Kortrijk wenst hen alle sukses. 

LEFFINGE 
IN MEMORIAM 

Op 27 augustus overleed op 73-
jarige leeftijd ons lid Juul Braem. 
Als zoon van de stichter van het 
Vlaams nationalisme in Leffinge 
was hij één van die arbeiders die 
ervan overtuigd waren dat de 
Vlaams-nationale strijd een socia
le strijd is. Na de de repressie, als 
vader van een kroostrijk gezin, 
doorworsteld te hebben, trad hij 
tqt de VU toe om de strijd verder 
te zetten. Wij betuigen ook langs 
deze weg ons oprecht leedwezen 
en hopen dat de zonen van Juul, 
de vlag verder zullen dragen. 

MERKEM-WOUMEN 
BESTUURSVERKIEZING 

Had plaats op 30 augustus in 
café Nieuw Woumen. Voorz. : 
Jeroom Buicke ; sekr. : Jeroom 
Depover ; penningm. : Richard 
Beeckert ; org. : Juul Crevits ; 
prop. : Rob. Deproost ; soc. 
dienstbetoon : C, Tant ; VUJO : 
De Vlieghar Gery. . 

OOSTENDEVUURTOREN 
VLAG GEFEEST 

Zaterdag 27 september gaat in 
de Parochiezaal van de Vuurtoren 
(Thomas van Loostr.) de plechtige 
overhandiging door van onze afde-
lingsvlag. Utreiking en toespraak 
door prov. raadslid Kris Lambert. 
Bij die gelegenheid tevens een 
dansavond vanaf 20u30. 

OOSTENDE 
BESTUURSVERGADERING 

Had plaats op 1 september be
stemd voor alle bestuursleden 
van de 5 Oostendse afdelingen. 
Niet alleen werd de hand gelegd 
aan het familiefeest en het bal, 
doch tevens werden de eerste 
schikkingen genomen voor de ko
mende gemeenteraadsverkiezin
gen. Definitief werd thans beslist 
de plaatselijke « Westgalm » op
nieuw uit te geven. 

SEPTEMBER 
14. Diksmuide : Bestuursverkiezing in Vlaams Huis, om lOu. 

Oostende-Vuurtoren : 3e Herfstvoettocht der Noordzee. 
Oostende : Gemeenteraad vanaf 19u. 
Oostende-Vuurtoren : Vlaggefeest met Kris Lambert in 
de Parochiezaal. 
Diksmuide : Verkiezing nieuw arr. bestuur, 9u30. 
Groot-Oostende : Familiefeest in Koninginnehof, 15u. 
Oostende : VU-famillefeest met wafelenbak in het Ko-' 
ninginnehof. 
Diksmuide : Verkiezing van het nieuwe arr. bestuur in 
de voormiddag. 
Oostende : Groot VU-familiefeest in Koninginnehof in 
de namiddag. 

21. 
26. 
27. 

28. 
28. 
28. 

28. 

28. 

OKTOBER 
3. Groot-Oostende : Afdelingsbal in Elysee, om 20u30. 

11. Wakken-Markegem-Dentergem-Oeselgem : 10-jarig be
staan Vlaamse Vriendenkrina met groots bal in zaal 
« Hof van Vlaanderen » te Oeselgem. Orkest : Ronny 
Roland. 

ROESELARE (Arr.) 
PROV. ONTMOETINGSDAG 
VLAAMSE VROUWEN 

Heeft plaats op 5 oktober in 
drankhuis Au Damier, Stations
plein, Roeselare. Tema's : de 
vrouw en haar ontplooiing in het 
bedrijf, in haar sociale opdracht, 
in opvoeding en onderwijs. Deze 
ontmoetingsdag wordt georgani
seerd in samenwerking met het 
Dosfelinstituut en richt zich tot 
alle belangstellende dames en hun 
echtgenoten. Aanvang om 10u en 
einde omstreeks 17u. Deelne-
mingsprijs 100 fr. (middagmaal, 
twee maal koffie en syllabus inbe
grepen). Voor de goede orde ver
zoeken wij om voorafgaandelijke 
inschrijving bij Annie Pottie-Kindt, 
Kasteeldreef 2, 8800 Roeselare 
(051/20.41.68). 

VARSENARE 
NIEUW BESTUUR 

Voorz. : Willy Rovers ; sekr. : 
Ronald De Brabander ; penningm.: 
Gudo Patrouille ; prop. : Pierre 
Samaey ; rog. : Dirk Goubert ; 
afdelingsblad ; Herman de Weerdt 
en toegevoegd : Freddy Pieters 
(gemeenteraadslid). 
DIENSTBETOON 

Spreekuur door oud-volksvert. 
Pieter Leys op zaterdag 6 sep
tember van 10 tot 11u ten huize 
van Guido Patrouille, Zandstr. 29. 

COMMISSIE 
VAN OPENBARE ONDERSTAND 

VAN DE STAD IZECEM 
INSTITUUT VOOR CHRONISCHE ZIEKEN - INDEX « V » 
AANWERVING VAN EEN DIENSTOVERSTE 2DE KLASSE NUR
SING 
De Commissie zal eerlang overgaan tot de aanwerving van 
een Dienstoverste 2de klasse nursing, ten behoeve van haar 
Instituut voor Chronische Zieken. Deze aanwerving geschiedt 
in vast verband, mits een proeftijd van twee jaar, en op grond 
van een aanwervingsproef. De kandidaatstellingen dienen 
uiterlijk op 15 oktober 1975 per aangetekend schrijven ver
zonden te worden op het adres van de Heer Voorzitter van 
de Commissie van Openbare Onderstand, Kokelarestraat 2, 
8700 Izegem. 
Bij de aanvraag dient gevoegd : 
— Uitttreksel uit de geboorteakte. 
— Bewijs van goed gedrag en zeden en nationaliteit. 
— Eventueel militiegetuigschrift. 
— Eventueel bewijzen van voorkeurrechten. 
— afschriften van diploma's. 
Om aan de aanwervingsproef te kunnen deelnemen, moeten 
de kandidaten voldoen aan volgende voorwaarden : 
1. Belg zijn. 
2. De burgerlijke en politieke rechten genieten. 
3. Aan de militiewetten voldoen (mannelijke kandidaten). 
4. Van goed gedrag en zeden zijn. 
5. Lichamelijk geschikt zijn. 
6. De minimumleeftijd van 24 jaar en een maximumleeftijd 

van 40 jaar (vastgesteld op 1.1.1976), met toepassing van 
de bepalingen van de wetten op het voorkeurrecht. 

7. Bekwaamheidsverelsten : 
— Houder zijn van een diploma van gegradueerde verple

gende, of Sociale verplegende, mits het bewijs te leve
ren van vijf jaar effectieve praktijk in ziekenhuizen of 
gelijkgestelde inrichtingen. 

Na ontvangst van de kandidaatstellingen zullen programma 
en datum van de aanwervingsproef medegedeeld worden. 
Voor alle verdere inlichtingen zich wenden tot het Secretari
aat van de COO, Kokelarestraat 2, 8700 Izegem (Tel. 051/ 
30.28.51). 

Namens de COO : 
De secretaris. De voorzitter. 
Frits Hererman. André Deprez. 

mnmvoLm 
Taveerne - Restaurant 

« CHECK POST » 
De baas (echte Tunesische 

Vlaamse vriend) aan het fornuis. 
Ijzerenkruisstraat 84, 1000 Brussel 

Tel. (02)218.29.88 
(weekeinde gesloten) 

DE OUDE KRING 
Café - vu-lokaal 

Dorpsplein, Heusden-Limburg 

ALLE VERLICHTING 
lustrerie mare de vriese 

baron ruzettelaan 56c 
assebroek brugge 
tel. (050)33.54..04 

Dames en heren, in uw belang 
wendt U voor uw 

SCHILDER- BEHANGWERKEN en 
VLOERBEKLEDINGEN 

tot mannen van 't vak 
ADOLF CLAES 

EN ZOON ANDRE 
Kerkweg 8, 1760 Roosdaal-Strijtem 

Tel. (054)33.37.56 

BOUWBEDRIJF 

LUC ILEGEMS 
Vaartstraat, 9 

2251 MASSENHOVEN 

KARAVANS 
Verkoop - verhuur - stalling 

KARAVANCENTRA ANTWERPEN 
tel. (031)21.98.15 

Prans Beirenslaan 278, BORSBEEK 

KUNSTGEBITTEN 
HERSTELLINGEN 

Tandheelkundig Laboratorium 
VAN DER KLEUN 

Chazallaan 83 
1030 Brussel (Schaarbeek) 

(02)734.06.43 
Na 18 u. 425.46.42 

BOEKHANDEL TIJL 
Leuvensestraat 58, 
1800 VILVOORDE 
TEL. 02/251.03.86 

Alle grote uitgaven 
en ook... alle kleine. 

ELECTRA-BREE p.v.b.a 
Electro - Groothandel 

Boneputstraat 38 
3690 BREE 

011/46.11.88 -46.24.77 
Staatsbaan 1 - 3460 HALEN 

013/44.17.42 - 44.17.43 
MIELE - AEG - LINDE 

FEESTZALEN-SALONS 
DE LANDSKNECHT 

Aannemer van alle feesten. 
Ook verhuring van tafelgerief. 

Schilderstraat 33. 2000 Antwerpen 
(031/37.45.72) 

VERVOER - VERHUIZINGEN 
Laadruimte van 30 tot 50 m3 

VECOVEN Jozef 
Haneveldlaan 47 
1850 Grimbergen 

Tel. (02)268.14.02 

10 %vr.V.U. leden 
KOSTUUMS - VESTONS - BROEKEN - PARDESSUS 

OOK NAAR MAAT 

RICO-KLEDING V E R M E E S C H 
steenhouwers vest, 52 Antwerpen Tel. 03.31.35.83. 
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DOORHEEM VUANDEREN 

Het aantal gidsen voor de ontdek
king van de schoonheid, van het 
historisch — en folkloristisch — 
merkwaardige in onze Zuidneder-
landse kontrijen neemt van jaar 
tot jaar toe. De uitgeverij Lannoo 
verzorgde reeds een aantal van 
deze « gidsen ». — « IVlet de fiets 
door West-Vlaanderen » is alles
zins niet de minst interessante 
in deze gidsen-reeks. In 1973 
kwam « op zoek naar groen » 
van de pers, waarin een 50-tal 
uitstapjes in West-Vlaanderen 
werden beschreven. Nu komt een 
boek uit, dat 54 tochten door
heen het Westvlaams landschap 
voorstelt, tochten die de fietsen
de Vlaming zeker aanspreken zul
len. De fiets is bij ons nooit, 
zoals in de Verenigde Staten, al
leen een speeltuig voor kinderen 
geweest. Het was een volksver
voermiddel en is het gedeeltelijk 
nog — maar het heeft zich wel 
ontwikkeld tot een middel tot 
sportieve ontspanning. De jongste 
jaren heeft de fiets een verheu
gende terugkeer in ons straat
beeld gekend, niet in het minst 
door de propaganda van allerlei 
officiële en niet-officiële sportie
ve aansporingen zoals sportbien-
nales, sportiva-jaren en andere 
trim-aansporingen. Bij het bestij
gen van het ijzeren paard merkte 
de gewezen autorijder echter, dat 
de wegen die hij volgen wilde 
en die hem met de auto zo be
kend waren, niet al te zeer ge
schikt zijn voor het berijden per 
fiets. Fietspaden blijken op onze 
rijkswegen vaak nog een overbo
dige luxe te zijn en zo wordt het 
fietsen dan een experiment dat 
niet zonder risiko is. 
Verlaten wij daarom de drukke 
wegen en straten. Voor de fietser 
biedt de plattelandsweg het voor
deel van de betrekkelijke rust, 
van het rustige en mooie land
schap en meestal ook van de 
goedverzorgde wegbekleding, dit 
in tegenstelling met vroeger I 
In het lijvige (meer dan 370 biz. 
tellende) boek •• Met de fiets 
door West-Vlaanderen » heeft 
Michel Zwaenepoel 54 tochten 
doorheen het Westvlaamse land
schap uitgestippeld, waarbij tel
kens zowel landschap als be
zienswaardigheid samengebracht 
werden. Nuttige Informatie voor 
de fietser wordt eveneens gege
ven, zoals o.m. een lijst van fiet-
senverhuurders en van de voor
naamste toerismebureau's en 
VVV's. 

In « Beentje böiten » heeft Hugo 
van der Vennet een vijftiental 
" speelse tochten voor wande
laars, fietsers en ruiters » uit
gestippeld, waarbij hij zich niet 
aan één streek of gouw houdt, 
maar per Vlaamse provincie drie 
streken heeft uitgekozen. Het 
gaat hier om vijftien « Beentje 
buiten «-tochten, die als TV-pro-
gramma uitgezonden werden. Elke 
streek werd dan geëxploreerd, 
tijdens een tocht van ca. 25 kilo
meter, te voet, per fiets, te 
paard of in ieder geval per niet-
gemotoriseerd vervoermiddel. Er 
werden musea, boerderijen, per
sonen die typische ambachten 
uitvoeren en andere merkwaar
digheden bezocht en streekgebon-
den aktiviteiten als volkszang en 
volksdans georganiseerd. De be
schrijving van deze tochten werd 
samengebracht in dit prettig en 
origineel geïllustreerd boek, dat 
voor wandelaar, fietser en ruiter 
een aantal prettige zondagstrips 
heeft bijeengebracht. 

Het weekblad « Knack » bracht 
verscheidene weken achter el
kaar een aantal reportages over 

Antwerpen, samengesteld door 
diverse redakteurs. Deze repor
tages, impressies en interviews 
werden nu gebundeld in een 
pocket van 160 bIz. De veruit 
interessantste stukken zijn de 
interviews met burgemeester 
Craeybeckx, ex-burgemeester en 
schepen Delwaide en Jef Cas-
siers. De rest is wel eens prettig, 
soms informatief voor wie Ant
werpen niet kent — maar stijgt 
niet boven het nogal oppervlak
kige van de •• Knack «-journalis
tiek uit. 

De rondreizen in Vlaanderen van 
gewezen minister en nu — weer 
— BGJG-voorzitter Frans Van 
Mechelen, zijn meestal niet van 
toeristische aard geweest. In een 
vlot en prettig geschreven boekje 
« Pratend door Vlaanderen » heeft 
de praatvaardige en praatgrage 
Van Mechelen een aantal bevin
dingen over zijn sprekersloopbaan 
doorheen het Vlaamse land neer
geschreven. Beknopter dan de 
verteller Ernest Claes in « Voor
drachtgevers zijn avonturiers » 
(Claes was ook al een stukje 
ouder dan Van Mechelen toen hij 
dat boek schreef) maar vlot ge
schreven en aangenaam om le
zen. Of het vers « Hier en aan de 
overkant, hier en daar is Neder
land I » van Prosper van Langen-
donck is, zoals Van Mechelen 
beweert, weten wij niet : wij 
hebben niet alle gedichten van 
Van Langendonck gelezen. Ons 
werd altijd gezegd dat het van 
Joost van den Vondel was ! Met 
citaten en hun echte of vermeen
de auteurs moet men altijd voor
zichtig zijn. 

Een boekje dat met de toeris 
tische en andere tochten door 
heen het Vlaamse land minder te 
maken heeft, maar dat in ieder 
geval direkt het landschappelijke 
en zijn behoud raakt, is het 
« Groenboekje voor leven en 
overleven » : een verzameling 
van citaten en aforismen van de 
citaten- en aforismen-verzamelaar 
Gerd De Ley : 150 (kleine) blad
zijden waarschuwingen tegen 
iets, waartegen iedereen teore-
tisch protesteert, maar waarte
gen weinigen iets praktisch 
doen : de aftakeling van ons mi
lieu. 

De ekologen vergeten echter 
vaak, dat de strijd voor een ge
zonde omgeving geen zin heeft 
wanneer men op het terrein van 
de menselijke natuur zelf de na
tuurlijke gegevens gaat aftakelen 
om een aan de bodem ontwor
teld éénheidstype van mens té 
gaan scheppen, dat gemakkelijk 
manipuleerbaar zal zijn in een 
utopische « one world »... 
Men kan de natuur niet verdedi
gen op het ene en haar negeren 
of bestrijden op het andere ter
rein. . 

Zwaenepoel M. : « Met de fiets 
door West-Vlaanderen « - 374 
bh. - 330 fr. - Lannoo, Tielt. 

Van der Vennet Hugo : " Beentje 
Buiten » - 128 bIz. - 148 fr. • 
Lannoo, Tielt. 

Anthierens J. e.a. : « Seigneur 
Sinjoor » - 180 biz. - 140 fr. -
Lannoo, Tielt. 

De Ley G. : « Groenboekje voor 
leven en overleven » - 160 bIz. 
- 60 fr. - Standaard Uitgeverij, 
Antwerpen. 

Van Mechelen F. : « Pratend door 
Vlaanderen » - 80 bIz. - Boeken-
gilde De Clauwaert, Korbeek-
Lo. 

FEOERALISNE IN JOEGOSLAVIË 
Professor Guy Héraud, hoogleraar 
te Pau en te Nice-Aoste, gewe
zen dekaan van de rechtsfakulteit 
te Hanoi, direkteur van het Ma
rokkaans Instituut voor Rechtstu-
dies enz., is een specialist inzake 
rechtsteorie, federalisme, Euro
pese instellingen en etnopolitiek, 
schreef voor het jongste nummer 
van « Ons Erfdeel » (3/75 - mei-
juni 1975) een artikel over het 
federalisme in Joegoslavië. 
De federale volksrepubliek van 
Tito telt twee alfabetten (het La
tijns en het Kyrillisch), drie talen 
(Sloveens, Servo-Kroatisch, en 
Macedonisch), vijf volkeren (Slo-
venen, Serviërs, Kroaten, Mace-
doniërs en Montenegrijnen) en 
zes republieken (een per volk, 
plus Bosnië-Herzegowina). Er zijn 
bovendien nog minderheden : 
Albanezen, Roemenen, Hongaren, 
Slovaken ,Italianen, Bulgaren, 
Turken, enz. Administratief zijn er 
bovendien twee regio's, nl. Voj-
vodina en Kosovo, die recht
streeks vertegenwoordigd zijn 
op federaal vlak, ook al behoren 
ze tot de republiek Servië, leder 
burger mag trouwens een natio
naliteit weigeren (al wordt zelden 
van dit recht gebruik gemaakt). 
De kohesie wordt gewaarborgd 
door de ene, alleen zaligmakende 
kommunistische partij én door 
het etnisch federalisme. De kom-
blnatie van de twee (partij en 
etnie) is tot op vandaag een vol
doende sterk cement gebleken. 
De auteur evalueert zeer kritisch 
dit federale stelsel : het waar

borgt onvoldoende de mensen
rechten (maar dat is dan meer 
gericht tegen de partij en tegen 
vroegere, vooral Servische uit
spattingen) en de decentralisering 
is meer formeel dan echt. On
danks deze twee grote schaduw-
vlekken is er het grote voordeel 
van de etnische en linguïstische 
autonomie : elke natie wordt in 
eigen taal bestuurd, deze taal be
heerst alles. Dit sisteem ware 
perfekt Indien er geen onvrijheid 
ware, toestand waarvoor de au
teur niet blind is. 
Dit artikel bevat nog heel wat 
interessante gegevens over het 
Zuid-Slavisch federalisme, maar 
we moeten ons beperken en ver
wijzen naar enkele andere bij
dragen zoals « Mijn jaren als ver
taler » (Manfred Wolf), « Vroman, 
evangelist van een binnenwereld» 
(J. Veenstra) ; « Binus Van den 
Abeele » (J. D'Haese), « Nieuwe 
Nederlandse films » (D. Ouwen-
dljck) ; « De terugkeer van Sir 
Lawrence Alma Tadema » (Hans 
Redeker) ; « Gian Battista Guic-
ciardini » (Monique Jacqmain) ; 
« Roger Bonduel » (V. Ver-
meersch). 

Verder een zeer uitgebreide en 
gevarieerde kulturele kroniek en 
de tweede vaste rubriek « Neder
landse taal- en kultuurpolitiek ». 

ONS ERFDEEL — 100 bfr. los nr 
—abt. 500 fr. — PR Nr 000-0907 
100-53 Stichting Ons Erfdeel vzw, 
Murissonstraat 160 — 8530 REK-
KEM WVL. 

Het Duitse Bildgedicht is een ge
dicht bij, op of n.a.v. een beeld
houwwerk, schilderij of ander tot 
de plastische kunsten behorend 
werk. Hoe vertaal je dat in het 
Nederlands ? Ik geloof niet wij 
er een ekwivalent voor hebben. 
Dit is vanzelfsprekend een kwes
tie die Gilbert Kranz niet be
zwaard zal hebben bij het samen
stellen van zijn bloemlezing Ge
dichte auf Bilder. Anthologie und 
Galerie (Deutscher Taschenbuch 
Verlag, München, 1975, 8,80 DM). 
Hij heeft 173 Blldgedichte bijeen
gebracht bij 57 reprodukties van 
plastische kunstwerken. Ons taal
gebied is niet onaardig vertegen
woordigd inzake schilderkunst. 
Dat R.M. Rilke en Stefen George 
zich lieten Inspireren door werk 
van Rembrandt wekt niet zo'n 
verwondering. Maar wist je dat 
een Marcel Proust poësie schreef 
bij een Portret van Van Dyck en 
bij een tafereel van Albert Cuyp? 
Bosch, Breughel, Terborch, Van 
Gogh en Ensor zijn ook opgeno
men. Het blijkt vooral Breughel 
te zijn die dichters inspireerde 
of/en in de smaak viel van de 
samensteller. 

" f̂llf 

Met enige spannmg lopen je ogen 
over de lijst van opgenomen dich
ters. Gilbert Kranz woont toch in 
Aken ? Doet de ligging van de 
Karel de Grotestad er wat aan ? 
Onze Nederlandse literatuur is 
niet geheel afwezig dank zij en
kele vertrouwd klinkende namen 
en enkele nobele onbekenden. 
Maar bloemlezers en vertalers — 
en Gilbert Kranz is beide — heb
ben nu eenmaal het recht souve-
rein te beslissen. En Kranz' keuze 
viei op Joost van den Vondel, 
Albert Verwey, Oor Klinkenbijl, 
L. van Lange, Peter Spaan en . 
Karel Jonckheere. 
Het toeval wil — of is het geen 
toeval (?) — dat een (vroeger) 
antagonist van deze laatste mee 
zit in deze bloemlezing, nl. Georg 
Hermanowski. De man heeft zich 
enorm verdienstelijk gemaakt 
met het vertalen in het Duits 
van Nederlandstalig werk, hoofd
zakelijk van Vlaamse auteurs 
Voor wat hij terzake presteerde, 
verdient hij blijvend onze dank 
Natuurlijk ontbrak het niet aan 
naijver en kritiek. Daarbij kwam 
dat Hermanowski zich inliet met 
het beoordelen en katalogeren 
van onze literatuur in een aantal 
essays. Iets waarin hij ook al 
eens vermocht de plank mis te 
slaan. De rest laat zich raden, 
vooral als ik eraan toevoeg dat 
Hermanowski om geen polemiek 
verlegen zat. Op een bepaald 
moment gaf hij er de brui aan. Ik 
vertaal jullie niet meer, of iets 
in die aard moet hij de Vlaamse 
literaire wereld toegeroepen heb
ben. 

Eigenlijk een treurig verhaal I 
Waarom zou Hermanowski zijn 
vertaalwerk niet hervatten ? Zijn 
naam als vertaler zal nog een 
hele poos voort blijven leven, ter
wijl alle polemieken en zijn ei
gen uitspraken over onze taal en 
onze literatuur al lang vergeten 
zullen zijn. (ev). 
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VLAAMSE REAKTIES 

In de nacht van 15 op 16 maart 1946, 
om 24u15, werd de IJzertoren vernield 
door een deskundig aangebrachte, zwa. 
re springlading. De nabij wonende veld
wachter had niets gezien of gehoord 
en het onderzoek werd gevoerd op een 
wijze, die duidelijk liet verstaan dat 
men de zaak op de lange baan wilde 
schuiven en tenslotte in de doofpot 
duwen. 

Een dergelijke vernieling was alleen 
mogeijk mits een goede voorbereiding 
door technisch-geschoold personeel, en 
die vond men alleen in het leger. In 
de buurt lag een ontmijningsbataljtin 
Lokale Diksmuidse politici waren me
de in de zaak betrokken, maar het ge
recht bleef blind en twee magistraten 
— nadien nog in funktie en tegen 
Vlaamsgezinden optredend I — kre
gen tuchtstraffen omwille van hun hou
ding tijdens het onderzoek. (Prokureur-
Generaal Bekaert werd voor een maand 
geschorst I). 

De Vlaamse katolieke pers reageerde 
heftig tegen deze aanslag en ook ver
enigingen zoals het Katoliek Vlaams 
Hoogstudentenverbond, het Nieuw Ver. 
bond van Vlaamse Oudstrijders en hel 
Vlaams Verbond van Katolieke Scouts 
uitten een scherp protest tegen deze 
daad, die in de IJzertoren een Vlaams 
simbool wilden treffen. 
Nog geen maand later werd dr Borms 
gefusiljeerd in de kazerne te Etter
beek, na een proces waarop hij weiger, 
de aanwezig te zijn omwille van de 
morele en juridische onbevoegdheid 
der rechters. Het toeval wilde dat in 
het sanhedrin dat Borms veroordeelde 
een generaal Willems zetelde en dat 
er in de zaak van de IJzertoren even
eens een generaal Willems betrokken 
was. Het fusiljeren van Borms werd in 
de katolieke pers gekommentarieerd op 
een wijze, die ging van het onverschil 
lig-hautaine tot het walgelijke. Over 
de andere persreakties — de linkse én 
de Franstalige — willen wi j dan nog 
maar zwijgen. 

Na het dinamiteren van de IJzertoren 
had Theo Lefèvre, coming-man in de 
CVP en latere CVP-voorzitter, gezegd : 
« Hij ligt er en hij ligt er goed... ». 
« De Nieuwe Standaard », het blad 
van Lefèvres geestesgenoten, zou over 
Borms schrijven • dat hij geboet had 
voor zijn lage verraderlijke aanleg » 
en dat hij een • patologisch geval » 
was. Zowel in Borms als in de IJzer-

toren had men het simbool van de 
Vlaamse levenswil gezien : hun ver
nietiging en verguizing behoorde der
halve tot een anti-Vlaamse konse-
kwentie. 
De vernieling van de IJzertoren had 
echter in brede Vlaamsgezinde krin
gen een schok verooi zaakt. Het fusil
jeren van Borms had in een kleinere 
kring — die van het geslagen nationa
lisme — het besef nog meer versterkt, 
dat de represisie niet zozeer tegen de 
kollaboratie dan wel tegen de Vlaamse 
vooroorlogse zowel als oorlogsaktivi-
teiten gericht was. 

Borms had immers tijdens de oorlog 
in de kollaboratie geen vooraanstaande 
rol gespeeld en zijn dossier was eer
der dun ! 
De processen gingen trouwens hun 
gang Op 28 februari 1946 werd sena
tor van Dieren door de 'Krijgsraad van 
Brussel veroordeeld tot 8 jaar hechte
nis en op 8 juni van hetzelfde jaar zet
te het Krijgshof de straf om in 5 jaar. 
Het was het begin van een odyssee 
voor de Belgische rechtoanken, die in 
november 1947 eindigen zou voor het 
Krijgshof te Luik met een vrijspraak ! 
Eveneens in februari 1946 werd H 
Borginon veroordeeld door het Krijgs
hof van Brussel tot 20 jaar buitenge
wone hechtenis voor zijn funktie van 
kommissaris van de grote agglomera
ties tijdens de oorlog. Hij werd ter 
zitting aangehouden en na drie jaar 
vrijgelaten. 

Het reeds genoemde blad « Het Wes
ten » had geschreven : • Het Vlaamse 
geduld is niet oneindig ». Met de ont
ploffingen die de IJzertoren hadden 
doen ineenstorten, bleek er toch iets 
wakker geschud te zijn in Vlaanderen. 
Een jeugdbedevaart, die van katolieke 
zijde ingericht werd, ging door op 28 
april 1946 en bracht een 15.000-tal jon
geren samen. Buisseret, minister van 
Binnenlandse Zaken, die het Waals 
kongres in 1945 had bijgewoond waar 
een meerderheid voor annexatie bij 
Frankrijk had gestemd, wilde eerst de 
toelating voor die bedevaart weigeren. 
Prof. Jules Cardijn schreef dan een 
verklaring van Vlaamse platbroekerij, 
waarin o.m. gezegd wordt : « In mijn 
persoonlijke paam en in naam van alle 
inrichters verbind ik mij op mijn ere-
woord uit de rijen der bedevaartgan
gers te houden alle personen, kente
kens, zinnebeelden en opschriften die 
niet onberispelijk zijn wat de burger
zin betreft en alle zangen en kreten 
te verbieden die aan de misbruiken 
van het verleden herinneren, in één 
woord, ik verbind mij het nodige te 
doen om aan de betog'ing van 28 april 
een waardig en patriottisch karakter te 
verlenen l i 

Die patrottieke « waardigheid » werd 
nog bevestigd door de aanwezigheid 
van Belgische vlaggen, door het spe
len van de Brabangonne, door de aa.n-
wezigheid van kamervoorzitter Van 
Cauwelaert en door de toespraak van 
Jan Boon, die zelfs Ohurchill citeerde, 
wat bij sommige bedevaarders een 
voorzichtig-geuit protest opwekte. 
De reakties op de vernieling van de 
IJzertoren en op deze eerste schuch
tere jeugdbedevaart waren aan linkse 
zijde zeer « anti ». De IJzertoren was 
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immers een simbool en de IJzerleuze 
werd niet zozeer om haar kristelijk 
gedeelte — het « Vlaanderen voor 
Kristus » — bestreden dan wel oqj 
haar nationalistisch deel : het « alles 
voor Vlaanderen ». De IJzerbedevaart 
was volgens « Vooruit » wel altijd een 
klerikale manifestatie geweest, maar 
het was vooral een neo-fascistische 
en een anti-Belgische manifestatie. 
Ook de liberalen spraken van de IJzer-
toren als van een « simbool van ver
raad ». 

De regering Van Acker, die zich nog 
sterk voelde, gesteund door al wat 
links en Waals was, overwoog zelfs 
de grond van de bedevaartweide te 
onteigenen om er een Belgisch natio 
naai gedenkteken op te richten. Nu 
reageerde echter met alleen de Vlaam 
se pers. Prof. Eyskens interpelleerde 
in het parlement, noemde het dinami
teren een misdaad tegen Vlaanderen 
en tegen België maar desolidariseerde 
zich van de vooroorlogse bedevaarten. 
De Waal Pholien protesteerde in de 
Senaat, evenals de Vlaming prof. Edg. 
de Bruyne, tegen de voorgenomen 
onteigening. De « Libre Belgique » en 
zelfs de zeer patriottische « Nation 
Beige » verdedigden de Jeugdbede
vaart (wat wel geen diploma van 
Vlaams radikalisme betekende !). 
Er werden inschrijvingslijsten geopend 
op initiatief van « De Nieuwe Stan
daard » voor de heropbouw van de to
ren. De traditie der Bedevaarten zou 
pas in 1948 definitief hernomen wor
den. 

De Jeugdbedevaart was de eerste na
oorlogse Vlaamse manifestatie, waar 
Vlaams-nationale jongeren zich konden 
heen begeven : vandaar ook het groot 
aantal jonge nationalisten, en dit niet
tegenstaande het « Belgische » kader. 
Organisatorisch was er op Vlaams
nationaal vlak nog praktisch niets te 
bespeuren. De repressie woedde nog 
immer en de gevangenssen zaten nog 
vol. Toch zochten de kinderen van Je 
gevangenen elkaar op en zo ontston
den spontaan volksdans, en trekkers-
groepen, weliswaar zonder enige poli
tieke ambitie of idee, maar gedragen 
door de persoonlijke « afstamming ' 
uit Vlaams-nationale gezinnen : groe
pen als Uilenspiegel, Kere Weerom, 
enz., die mettertijd wel met elkaar in 
voeling traden voor gezamenlijke mei-
boomplantingen enz. Pas veel later 
zou aan een overkoepelend organisme 
gedacht worden. De bestaande VDCV 
(Volksdanscentrale voor Vlaanderen) 
was, als opvolgster van het VIVO dat 
na de oorlog verdween, sterk socialis-
tisch-getint en Belg'isch, zodat de na
tionalistische jeugd weigerde er bij 
aan te sluiten. 
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Daarnaast ontstonden spmcifiek-natlo-
nalistische jeugdgroepen zoals het 
vendel St-Arnold, het vendel Willem 
van Saeftinge, de Zilvermeeuwtjes e.a. 
Belangrijk was echter het impuls dat 
üitg'ing van de herlevende studenten-
groeperlngen tn Gent en Leuven, in
zonderheid van het KVHV, dat zich 
trouwens ook voor de jeugdbedevaart 
had ingezet. 

In Leuven had het KVHV reeds einde 
1944 onder voorzitter Carlos Gits ver
klaard, dat het een « radikaal-Vlaams 
strijdorganisme » zou blijven. Hoewel 
het Verbond zijn invloed beperkt zag 
na 1945 door de oprichting van het 
Leuvens Studentenkorps als overkoe
pelend organisme, was het echter al
dra weer aktief o.m. met de Artevelde-
viering van januari 1946, en bij de aktie 
tegen de franskiljons van « Louvain 
bilingue » wier vergaderzaal door de 
Verbondswacht werd ineengetimmerd. 
Praeses Roger Fieuw zou in 1947 nog
maals bevestigen dat het KVHV een 
strijdend-flamingantische vereniging 
bleef, ook als zij het Belgische feit 
erkende. 

In Gent was het Verbond, mede dank 
zij steun van prof. Frank Baur, herop
gericht einde 1945, met als eerste 
praeses Lode van der Vliet, en dit 
uit reaktie tegen de « Nationale Stu-
dentengroepering », die uitgesproken 
vrijzinnig en Belgisch-staats was op
gevat. Aanvankelijk was het Gentse 
KVHV wel voorzichtig en ging een 
eind mee met de patriottieke « trend » 
van die dagen. « Ons Verbond » ver
scheen opnieuw vijf maal per jaar. 
Wim Jorissen stichtte binnen het Ver
bond dan de Oranjekring, die vanaf 
1947 een sterke positie ging innemen 
en opnieuw in Vlaams-nationale en 
Groot-Nederlandse richting stuwen. 
De Vlaamsgezindheid bij de jeugd 
drong ook door tot in de KA-groepen : 
inzonderheid in het VVKS, dat reeds 
tijdens de oorlog onder Maurits Van 
Haegendoren een onafhankelijke 
Vlaamsgezindheid had aan de dag ge
legd (wat ook door « Volkskamp », 
het blad van de VNV-studenten, werd 
toegegeven) en in sommige Chiro-groe-
pen. 

Overschouwen wij deze eerste aktivi-
teiten, dan zien wi j dat het vooral de 
jeugd lis die haar stem laat horen en 
stuwt naar radikaler posities; de jeugd 
die voor het eerst weer de Leeuwe-
vlag uit de lade durft halen en er mee 
op straat komen. (De CVP zou haar 
gemeenteraadsleden in 1948 aanraden, 
aan te dringen op bevlagging met de 
Leeuwenvlag op 11 juli). Het jaar 
1946 w a ^ een jaar geweest, waarin 
Vlaanderen zwaar getroffen werd : de 
IJzertoren werd vernield ; Borms, 
Brouns e.a. werden gefusiljeerd. IVIaar 
juist hierdoor werd de psichológische 
schok veroorzaakt, die een lijdzaam en 
berustend volk nodig had. De jeugd 
aanvaardde met meer het tweederangs
burgerschap in de staat. Ze aanvaard
de niet meer de gelijkstelling van haar 
gezond en bewust nationalisme met 
iand-verraad. Wat pater Vanopden-
bosch had voorspeld, werd nu waar ! 
Dit verweer, deze eerste reaktie die 
zich nu ook kultureei en poiitek begon 
te uiten, tot op het parlementaire vlak 
toe, kreeg ook zijn uiting in de pers. 
Het kommun'istische tijdschrift « De
bat », aanvankelijk zéér sterk repres
sief, zag algauw de tekenen des tijds 
in. Hij publiceerde al in 1947 bijdragen 
over de Vlaamse beweging van dr A. 
Gerio en E. Laureys, waarin een fede
ralistisch standpunt werd ingenomen ! 
Anderzijds waren Vlaams-nationale 

jongeren, onder impuls van e.h. Her
man van Fraechem, gewezen leraar 
aan het Klein Seminarie van Hoogstra
ten en aan de Katolieke Normaalschool 
van Antwerpen, met een kultureei ti jd
schrift van wal gestoken, dat als t itel 
de naam van een van Wies Moens' 
verzenbundels droeg : • Golfslag ». De 
redaktie bestond uit Albe, Adriaan de 
Roover, Hendrik Storm, Ivo Michiels 
en Manu Ruys. Het ti jdschrift voerde 
op de omslag de Dietse Leeuw met 
zwaard en pijlen, ©n het richtte zich 
tegen de toenmalige pausen der « llte-
ratuurfabriek » evenals tegen de toen
malige anti-nationalistische ketterja-
gers zoals Van Boelare, Jonckheere en 
Lampo. Het stelde tevens de leegheid 
en de overschatting aan de kaak van 
nieuwe literaire grootheden zoals Re-
my C. Van de Kerckhove en de « win
derige rijmelarijen van het Hollands 
kamerverzet » maar trok ook scherp 
van leer « tegen de zg. lauwen, de 
bangerijkken, de opportunisten, de ar-
rivisten, palingen, tweezakken en ande
re Westerlinckse, Van Herreweghense 
of Paul de Rijckse kat-uit-de-boom-
kijkers, die vandaag een katolieke 
schrijversbond willen oprichten en 
morgen met Hogenbemt of Ivanowitsji 
D^isne koketteren, die wi j evengoed 
onze tegenstanders moeten noemen 
als een schijtende Walschap, een puis-
tige R.C. Van de Kerckhove of een 
lallende Van Duinkerken ». In de kul-
turele en literaire wereld van de drie 
« grote » tijdschriften wierp « Golf
slag » de nationalistische kei in de 
kikkerpoel. 

Het moedige « Rommelpot », naast 
« 't Pallieterke » spreekbuis van het 
onbeschroomd flamingantisme, bleef 
— voorlopig — nog verschijnen : de 
moeilijkheden zouden pas later komen. 
Naast het op een breder publiek afge
stemd « Pallieterke » was « Rommel-
f>ot » daarentegen in zijn onverbloemd 
radikalisme, zijn aanknopen aan de 
Vlaams-nationale traditie en zijn Groot-
Nederlandse idee, een uitgesproken 
Vlaams-nationalistisch weekblad : het 
eerste na de oorlog én (zonder af
breuk te doen aan de latere pubUka-
ties) het beste wat er in zijn aard Is 
verschenen. 

Met een in de jeugd doordringend 
Vlaams bewustzijn én een niet onaan
zienlijke eigen of goedgezinde pers, 
was de Vlaams-nationale gedachte 
echter nog geenszins aan een door
braak toe. Er waren geen organisaties 
zelfs niet embrionnair. Naast de 2<ich 
hergroeperende jeugd waren er voor 
de « ouderen • slechts de kleinere 
kringen. Kaartklubs, reisgezelschappen, 
handbal klubs en dgl. brachten de uit-
eengeslagenen echter weer met el
kaar in kontakt. De Antwerpse « Pallie-
ters » met hun druk bezochte, onder 
het waakzame oog van de Belgische 
Veiligheid doorgaande bals leggen een 
kontaktbasis voor latere meer politie
ke initiatieven : van Borms^herdenkin-
gen tot Vlaamse Koncentratie I 
En er waren ook de Vlaams-nationale 
cafr's, die zich « Amadou » of « Breu
ghel » of « Tijl • noemden, en waar 
vriendenkringen ontstonden, mensen 
elkaar ontmoetten, plannen gesmeed 
werden. Er is een hele studie te wij
ten aan de betekenis van het café in 
de Vlaams-nationale politiek en in de 
Vlaamse beweging in het algemeen, 
van Conscience tot op heden ! 
Reeds in 1946 was er zowel op het 
binnenlands als op het buitenlands 
politiek vlak een kentering waar te 
nemen. Op 21 mei 1946 werd het voor
stel Harmei ingediend tot het oprich
ten van een Vlaams-Waals overlegcen-
trum. Medeondertekenaars waren Du-
vieusart. Kofferschlager, Theo Lefè. 
vre, G. Van den Daele en A. Verbist. 
Pas in mei 1948 zou dit centrum tot 
stand komen I 

Op 10 juni 1946 viel de regering Van 
Acker en werd opgevolgd door de re
gering Huysmans op 3 augustus 1946. 
Deze regering — een liberaal-socialis-
tisch-kommunistische koalitie — be
schikte slechts over één stem meer
derheid. Huysmans zou in zijn gefor-
ceerd-ironische stijl spreken van « één 
meeuw op één poot ». Zij zou stand
houden tot 20 maart 1947, waarna zij 
afgelost werd door de regering Spaak-
Eyskens : een eerste koalitie tussen 
socialisten en kristen-demokraten. De 
rivaliteiten op ideologisch en politiek 
vlak — konir^gskwestie, schoolkwestie, 
enz. — waren echter nog te scherp om 

Boven : Vikingenkamp van de Zilvermeeuwtjes in de Panne (1947) 

Onder : Zilvermeeuwtjes op kamp in Tirol (1951). 

een stevige basis voor zulk een breed-
demokratisch front te vormen. 
Ook op Vlaams gebied liepen de Inte
ressen te ver uiteen én woog het par
tijbelang vooral bij de socialisten 
zwaarder dan het Vlaamse. 
Op internationaal vlak bracht de ver
strakking van de Westerse houding 
tegenover de Sovjetunie, die nu een 
groot gedeelte van Oost-Europa bezet 
hield, een nieuwe faktor in de Euro
pese politiek. In zijn grote rede te Ful
ton zou Churchill, de man aan wie het 
woord toegeschreven wordt « Wij heb
ben het verkeerde varken geslacht », 
verklaren : « Een ijzeren gordijn is 
neergelaten van Lubeck tot Triest ». 
Achter dit IJzeren gordijn stonden 
nog altijd de gevechtsklare divisies van 
het Rode Leger, terwijl het Westen ont
wapend was en de bezettingstroepen 
in Duitsland geen voldoende defensie 
boden : alleen het bestaan van de 
atoombom hield het militair evenwicht 
nog in stand. 

Het jaar 1947 bracht, behalve de val 
van de regering Huysmans en de nieu
we regering Spaak-Eyskens, op het 
politieke vlak een eerste Vlaams of
fensief, zij het in beperkte mate en 
met beperkt resultaat. Hoever de 
Vlaamse beweging teruggezakt was 
naar haar negentiende-eeuwse strijd-
objektieven, nl. de taalstrijd, bleek uit 
de interpellaties van Gerard van den 
Daele, o.m. op 15 juii 1947, over de 
toepassing van de taalwet van 1932 in 
het bestuur 

De Waalse plaatsjesjagerij had een 
omvang aangenomen, die alle voor
oorlogse maten nog overtrof : in de 
administratie waren er 3 Walen tegen 
over 2 Vlamingen. Van den Daeles 
amendementen werden steeds prompt 
verworpen Zijn offensief werd wel 
door een deel van zijn partijgenoten 
met simpatie begroet maar hij vond 
geen steun. Hij bleef een eenzame in 
de arena. Hij bereikte echter dat som
mige ministers — Eyskens, Vermeylen, 
Van der Straeten-Waillet — verbete
ring op hun departement beloofden en 
ook pogingen in die zin deden. 
Een ander parlementair initiatief zou 
tegen Vlaanderen uitdraaien. Op 14 
maart 1947 diende volksvertegenwoor
diger de Pelichy een wetsvoorstel in 
tot organisatie van de volkstelling. De 
wet van 22 november 1947 organiseer
de deze telUng, waaraan tevens een 
talentelling was gekoppeld. Deze talen
telling werd door Vlaanderens vijan
den als een referendum opgevat en de 
tekst zelf was — bewust — zó gesteld 
dat hij er ook aanleiding toe gaf. Er 
werd propaganda gevoerd om voor het 
Frans te opteren als voertaal ; er wer
den formulieren gestolen o.m. te Ron-
se ; er werd gebruik gemaakt van inti
midatie, en van de onwetendheid van 
de mensen ; tellers vulden zelf naar 
goeddunken de formulieren in, enz. De 
publikatie van deze telling zou leiden 
tot de verfransing van een aantal 
Vlaamse gemeerrten. Minister Coppé 
stelde de wetenschappelijke onmoge
lijkheid van bepaalde wijzigingen vast: 
van 50% naar 10%, van 85% naar 
44% Nederlandstaligen I 
Tengevolge van het Vlaams protest 
werd de publikatie uitgesteld, maar 
een wetsvoorstel Moyersoen dat de 
publikatie der vervalste telling zou af
schaffen, werd niet aangenomen, in 
1954, bij het aantreden van de socialis-
tisch-liberale regering Van Acker, ver
klaarde deze Brugse reaktionaire Bel
gische unitarist, om zijn Waalse en 
franskiljonse partners plezier te doen, 
dat de telling zou gepubliceerd wor
den I (vervolgt) 
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11 SEPTEMBER 

BRT 

18.00 Paulus de boskabouter 
18.05 Wickie, de Viking. 
18.30 Stuif in. 
19.10 Israëlitisch - Godsdien

stige uitzending. 
19.45 Nieuws. 
20.15 Wachtwoord met Piet 

Van Eeckhaut en Evrard 
Raskin. 

20.45 Pano '75. 
21.30 Monumentenjaar '75. 
21.45 Standpunten. 
22.50 Nieuws. 

NED 1 

10.45 Schooltelevisie. 
18.15 Teleac. 
18.45 Barbapapa. 
18.55 Nieuws. 
19.05 Mijl op zeven. 
20.00 Nieuws. 
20.20 Slippers. Blijspel. 
22.20 De gebroeders Helle. Do-

kumentaire. 
22.45 Uit de agenda van een 

bisschop. 
22.5 Nieuws. 

NED 2 

18.45 Barbapapa. 
18.55 Nieuws. 
19.05 Pipo en het grachtenge-

heim. 
19.30 Dokters ter zee. 
20 00 Nieuws. 
20 20 Melissa. Triller. 
21.10 50 jaar Vara 
21 50 Achter het nieuws. 
22.40 Den Haag vandaag. 
22 55 Nieuws. 

RTB 

17.40 Schooltelevisie. 
18 10 1, 2, 3 j 'ai vu. 
18.30 Loisirs a loisir 
19.00 Les secrets de la Mer 

Rouge. 
19 25 Antenne-soir. 
19 45 Nieuws. 
20 15 Contacts 
20 20 Le jouer Franse film 

naar Dostojewski (1958) 
22.00 De filmmolen. 
22 40 Nieuws. 

12 SEPTEMEBER 

BRT 

18 00 Paulus de boskabouter. 
18 05 Bobek en Lolek. 
18.15 De Indianen Dok. 
19.10 Trajekt. 
19.45 Nieuws. 
20 15 360 graden rond Carmen 

Sevilla. Spaanse show. 
21.05 De Pallisers. 
22.00 Nieuws. 
22.10 Grauwe dagen. Première 

van deze Franse film 
(1973). 

NED 1 

10.45 Schooltelevisie. 
18 15 Teleac. 
18 45 Barbapapa. 
18.55 Nieuws. 
19.05 Van nature Dok. 
20 00 Nieuws. 
20 20 De bruiloft van Figaro. 

Opera van Mozart. 
23 10 Tot besluit. 
23 15 Praten met de minister

president. 
23.25 Geloven in de onvoltooid 

verleden ti jd. 
23 55 Nieuws. 
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NED 2 

18.45 Barbapapa. 
18.55 Nieuws. 
19 05 Nationale hitparade. 
20.00 Nieuws. 
20.20 Mini & Maxi. Muzikale 

show. 
21.10 De gebroeders Ham

mond. 
21 55 Televizier magazine. 
22 40 Nieuws. 

RTB 

17.40 Schooltelevisie. 
18.10 1, 2, 3. j 'ai vu. 
18.30 Sept sur sept. 
19.00 Protestantse uitzending. 
19.30 Antenne-soir 
19.45 Nieuws. 
20.15 Neuf millions neuf. 
21 30 Un dimanche comme les 

autres. Britse f i lm. 
(1971). 
Nieuws. 23.15 

13 SEPTEMBER 

BRT 

14.00 Leef nu. 
14.30 De acht visies. Over de 

Olimpische Spelen 1972. 
18.00 Paulus de boskabouter. 
18.05 De magische jas Jeugd-

flm. 
19.45 Nieuws. 
20 15 Edgar Briggs, geheim-

agent. 
20 40 Hallo met Henk. 
21.30 Terloops. 
22.t5 Christie Love. 
23.05 Nieuws. 

NED 1 

10.30 Teleac. 
chemie. 

11.30 Voorlichtingsprogram
ma chemie. 

15.00 Nieuws. 
15,02 De rode autobus. 
15 45 Een Amerikaan aan het 

hof van koning Arthur. 
Burleske fi lm (1949). 

17.10 Wickie de Viking. 
18.15 Teleac. 
18 45 Barbapapa 
18 55 Nieuws. 
19.05 Rallycross 1975. 
20.00 Nieuws. 
20.20 De woeste hoogte. Film 

naar Emily Brontë. 
22.00 Avro's sportpanorama. 
22.40 Orgelklanken uit studio I 
22.50 Nieuws. 
22.55 Lied van de week. 

NED 2 

18 45 Barbapapa. 
18.55 Nieuws. 
19.05 De Flintstones. 
19.25 Verhalenderwijs. 
20.20 Mijn vrouw de buur

vrouw. 
20.50 The Pointer sisters. 

Show. 
21.40 Brandpunt. 
22.25 Great mysteries gepre-

Welles. 
22.50 Neuws. 

RTB 

16.00 
16.15 
17.30 
18.30 
19.00 
19.15 
19.45 
20.15 
20.45 

22.30 
23.05 

Landbouwmagazine. 
Le jeu video-pulsirs. 
Tenuto. 
Nic en Pic 
Festivals. 
Antenne-soir. 
Nieuws. 
Le monde sauvage. 
La tulipe noire. Mantel-
en degenfilm (1963) naar 
Alexandre Dumas. 
La Guimbarde. Show. 
Nieuws. 

14 SEPTEMBER 

BRT 

9.00 
9 30 

10.00 

11 00 

12.00 
14.30 
15.00 
15.15 

17.15 
18.10 
1815 
18.40 
19 45 
20 00 
20.40 

23.00 

Doe mee. 
Vrachtwagens in Turkije. 
Eucharistieviering vanuit 
leper. 
Op zoek naar de bronnen 
van de Nijl. 
Zeven op zondag. 
Voor boer en tunder. 
Zes en een halve gare. 
Binnen en buiten, 
met o.a. Parijs-Brussel. 
Koperen klanken. 
Paulus de boskabouter. 
Rhoda. Feuilleton. 
Bevrijdingsblues. Dok. 
Nieuws. 
Sportweekend. 
Trijntje van Saardam. 
Blijspel van Constantün 
Huygens. 
Nieuws. 

NED 1 

11.00 
14.00 
16 00 
16.02 
IC 27 
16.55 
17.00 
18.15 
18.55 
19 00 
19.05 
19.55 

21.30 

22 20 
22.40 
Aans 

Eucharistieviering. 
Teleac. 
Nieuws. 
Ti-Ta-Tovenaar. 
De Pasja ? 
Voetbaluitslagen. 
Vespers. 
Teleac. 
Barbapapa. 
Nieuws. 
Elsa, de leeuwin. 
De wereld van Hedwig 
Courths-Mahler. 
Beauty, Daisy, Violet, 
Grace en Geoffrey Mor
ton. Evokatie. 
Concerto Barocco. Ballet 
Humanistisch verbond, 

luitend : Nieuws. 

NED 2 

18.30 Woord voor woord. 
18.35 Barbapapa. 
18.40 Sam en de rivier. 
19 05 Studio sport. 
20.20 Amerika. Dok. 
21.10 Nieuws. 
21.15 Panoramiek. 
21.40 De tijgerbrigade. 
22.35 Odysseus achterna. 
23.25 Suriname deze week. 
23.30 Nieuws. 

RTB 

11.00 Israëlitische uitzending. 
13.00 Nieuws. 
13.05 Concertissimo. 
14.25 Walt Disney stelt voor : 

Pancho. 
15.25 Carnet de Bal. Show. 
15.50 Wielrennen. 
16.05 Vla mardi-gras. Karnaval 

van Equihen. 
17 35 Sportuitslagen. 
17.45 Variétés. 
18.45 Sportweekend. 
19.30 Antenne-soir. 
19.45 Nieuws. 
20.15 Suggestions. 
20.20 Au revoir Charlie. Kome

die. 
22.45 Nieuws. 

15 SEPTEMBER 

BRT 

17.00 Schooltelevisie. 
18.00 Paulus de boskabouter. 
18.05 Klein, klein kleutertje. 
18.20 De familie Partridge. 
18.45 Open school. " 
19.15 Sporttribune. 

19.45 Nieuws. 
20.15 De purperen vlam. Britse 

oorlogsfilm (1954). 
21.55 De vijfde windstreek. 
22.30 Nieuws. 

NED 1 

10.45 Schooltelevisie. 
18.15 Teleac. 
18.45 Barbapapa. 
18.55 Nieuws. 
19.05 Wickie de Viking. 
19.30 Saguaro. Dok. 
20 00 Nieuws. 
20.20 Uri Geiler : een feno

meen. 
21.05 Mijn vrouw de buur

vrouw. 
21.35 Voor een briefkaart op 

de eerste rang. 
22.25 Uitzending simbiose. 
Aansluitend : Nieuws. 

NED 2 

18.45 Barbapapa. 
18.55 Nieuws. 
19.05 Dr Who. 
20.00 Nieuws. 
19 30 In Londen staat een huis 
20.20 De FBI. 
21.10 50 X hartje Amsterdam. 
22.10 Aktua-TV. 
22.50 Nieuws. 

RTB 

14.00 Schooltelevisie. 
18.10 1, 2, 3. . j 'ai vu. 
18.30 TV-Femme.s 
19.00 Katoliek-godsdienstige 

uitzending. 
19.30 Lundi-sports. 
19.45 Nieuws. 
20.15 La familie Baussardel. 

TV-reeks. 
21.55 Folklore : mascarade 

Roumaine. 
22.30 Nieuws. 

16 SEPTEMBER 

BRT 

17.00 
18.00 
18.05 
18.30 
19.00 
19.45 
20.15 
21.10 

22.00 

22.50 

Nieuws. 
Paulus de boskabouter. 
Boy Dominic. 
Open school. 
Tienerklanken. 
Nieuws. 
Kamer 17. 
Als twee druppels wa
ters. Gezinsprogramma 
over tweelingen. 
Helen, een vrouw van 
deze t i jd. 
Nieuws. 

NED 1 

13.00 Opening Staten Generaal 
14.00 Schooltelevisie. 
18.15 Teleac. 
18.45 Barbapapa. 
18.55 Nieuws. 
19.05 Beertje Colargol. 
19.15 Rockkoncert. 
20.00 Nieuws. 
20.20 All in the family. 
20.45 Propagandafilms WO II. 
21.30 Tout va bien. Franse fi lm 

van Jean-Luc Godard 
(1972). 

Aansluitend : Nieuws. 

NED 2 

18.15 Staten Generaal. 
18.45 Barbapapa. 
18.55 Nieuws. 
19.05 Zij gingen de lucht in. 

TV-reeks over de lucht
vaartpioniers. 

19 30 De geheimen van de die
renwereld. 

20.00 Nieuws. 
20 20 Zij aan zij. 
21 35 Nana Mouskouri. 
22.20 Hier en nu. 
23.10 Den Haag vandaag. 
23 25 Nieuws. 

RTB 

14.00 Schooltelevisie. 
17.40 Schooltelevisie. 
18.10 1, 2, 3 j 'ai vu. 
18.30 Jean Rostand, le solitai

re de ville d'Avray. 
19.00 Les secrets de la Mer 

Rouge. 
19.25 Antenne-soir. 
19.45 Nieuws. 
20.15 l'Eneide. 
21.10 Le masque of Fu-Manchu 

Amerikaanse fi lm (1932) 
22.20 Nieuws. 

17 SEPTEMBER 

BRT 

16.30 
17.45 
17.50 
18.10 
18.20 
18.45 
19.45 
20.15 
20.40 

21.35 

22.15 

Tip-top. 
Paulus de boskabouter. 
Muziekfestival Neerpelt. 
Atelier-Bis. 
Vakantiekwis. 
Coronation Street. 
Nieuws. 
Chico. 
De dame met het hond
je. TV-spel naar Anton 
Tsjechow. 
Flandria extra muros. 
Dok. 
Nieuws. 

NED 1 

9.30 Schooltelevisie. 
15 30 Ein Lied geht um d'ie 

Welt. Duitse fi lm (1958). 
17.05 De gelukkige leeuw. 

Jeugdprogramma. 
18.15 Teleac. 
18.45 Barbapapa 
18.55 Nieuws. 
19 05 God schiep de mens om

dat hij van verhalen 
houdt. 

19.30 Kenmerk. 
20.00 Nieuws. 
20.20 Een dag uit het leven van 

Ivan Denisovich. 
22.00 Kerken In Rusland. 
22.25 Nader bekeken. 
22.35 Doug Oldham zingt in 

Leiden. 
Aansluitend : Nieuws. 

NED 2 

18.45 Barbapapa. 
18.55 Nieuws. 
19.05 Van gewest tot gewest. 

.19.50 Socutera. 
20.00 Nieuws. 
20.20 Politieke partijen. 
20.35 Het promotiefeest. TV-

spel. 
21.45 Werkwinkel. 
22.05 Studio sport. 
22.50 Dokter ja, dokter nee. 
23.00 Den Haag vandaag. 
23.15 Niieuws. 

RTB 

14.00 Schooltelevisie. 
16.45 Feu vert. 
18.25 Les volants. 
18.55 Pierrot. 
19.00 Les secrets de la Mer 

Rouge. 
19.25 Antenne-soir. 
19.45 Nieuws. 
20 15 Vive la France. Montage-

f i lm. 
21.35 Wedstrijd voor beroeps

dansers. 
Aansluitend : Nieuws. 
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BOUWEN 
MET 
KUNNEN 
BETEKENT 

een traditionele bouwmetode, oerdegelijk maar eigentijds, naar maat 
naar uw persoonlijkheid, budget en wensen. Echt iets voor U. 

Vil la's, eengezinswoningen, appartementen, opbrengsteigendommen, 
industrie. 

op uw grond, of de beste die Uzelf bij ons kiest uit een ruime keuze 
over het ganse Vlaamse land. 

uw inspiratie putten uit de fi jnste bouwti jdschriften en de beste archi-
tekten raadplegen. 

vooraf genieten van een gratis voorstudie voor de klant. Het enige de
gelijke en reële basisdokument waardoor U vooraf weet waaraan en 
waaraf. Ernstig werk vraagt een ernstige voorlichting. 

profiteren van de jarenlange ervaring van vakmensen, zowel tech
nische, financiële, ja zelfs fiskale. Wie weet beter wat duur en goed
koop is dan de aannemer zelf ! 

zien wat reeds gerealiseerd is, zien wat U kri jgt horen hoe tevreden 
men is, leren ui t hun ervaring en U vergewissen van de degelijkheid 
van het resultaat. 

kortom : verstandig beleggen in onroerende kwali teit onze klanten 
van 20 jaar geleden zi jn nu het levende bewijs dat een kwaliteitswo
ning veel beter rendeert. 

oud ruilen voor nieuw . ook dat ! Raadpleeg onze immo-inkoop en 
ruildienst. 

In onze zetels te Antwerpen, Gent, Leuven vindt U een antwoord op 
al uw vragen en een oplossing voor elk probleem. 

VOOR VRIIBUIVENDE INFORNAnE 
Naam : 

straat- : , 

gemeent'e : Postnr : 

wens inlichtingen voor het bouwen van een villa, een
gezinswoning, appartementsgebouw, industrie 

op mijn grond te 

of zoek een grond te 

datum 

KUNNEN N.V. 

ANTWERPEN 

CENT 

GENK 

LEUVEN 

600 ARBEIDERS 

MEIR 18 

ONDERBERCEN 43 

WINTERSLACSTRAAT 22 

BRUSSELSESTRAAT 33 

1001 MOGELIJKHEDEN 
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V|RIJ€ TUD 

1 GROTE TAAK 
Te Brecht werd een (voetbal) scheidsrechtersseminarie gehouden, waar 
(naar we hoorden echter nogal eenzijdig van boven uit) van gedachten 
werd gewisseld over de manier waarop de scheidsrechters hun taak 
dienen ter harte te nemen. 
Uit de verslagen blijkt dat er eerst en vooral gepleit werd voor een 
strenge beteugeling van het brutale spel. Geen mens twijfelt eraan 
dat dit hard nodig is, en iedereen hoopt dat de arbiters krachtdadig 
zullen optreden. Maar. zij moeten gesteund worden, en het is dan 
ook strikt noodzakelijk dat het sportkomitee en zo, als er een « woeste. 
ling » op het matje moet komen, er onmeedogend « invliegen ». Zon
der aanzien van persoon of klub of bestuur. 
Er werd te Brecht een tweede bemerking gemaakt. Er werd namelijk 
gezegd dat de scheidsrechters het element spektakel moeten dienen, 
en dat zij begrip moeten opbrengen voor de grote investeringen die 
de klubs doen om een zo goed mogelijke show te kunnen brengen. 
Wij kunnen begrijpen dat zoiets van hogerhand gevraagd wordt. Maar 
wij zijn het er niet mee eens. 
Spelers en klubs kennen de grenzen waarbinnen zij hun show (nou 
ja...) kunnen opvoeren. Wie de grenzen overtreedt, speelt in een ander 
stuk. Het is de taak van de arbiter ervoor te zorgen dat de grenzen 
niet worden overschreden, en dat lijkt ons — denkend aan het dikke 
boek reglementen en regels — maar weinig voor interpretatie vatbaar. 
Het is niet de arbiter die voor de show moet zorgen, en evenmin moet 
hij in dienst gesteld worden van de aandeelhouders. Zijn taak is heel 
simpel, maar heel moeilijk : de spelregels doen eerbiedigen. Dat is 
zorgen dat de show in de beste omstandigheden kan verlopen, en de 
beste waarborg voor de geïnvesteerde poen. 
Wij lezen trouwens dat heel wat scheidsrechters het ook zo zien, en 
helemaal niet voelen voor een dubieus rolletje in dienst van spektakel 
en kapitaal. Naar onze bescheiden mening hebben zij overschot van 
gelijk. Laten zij zich houden aan hun éne, grote taak. Dat volstaat. 

BESLIST ! 

Wij ontvingen een simpatiek 
briefje van een « werkzame 
knaap, van 73 jaar », die er ons 
op wijst dat handenarbeid inder
daad een waardevol alternatief 
is voor sportbeoefening, maar er
aan toevoegt dat hijzelf maar die 
gezonde arbeid aankan, dank zij 
een kwartiertje turnen iedere 
morgen. Dat turnen zorgt name
lijk, aldus onze korrespondent, 
voor de nodige lenigheid om ar
beid aan te kunnen. Hij heeft na
tuurlijk overschot van gelijk. 
Wanneer wij lichamelijke arbeid 
boven sportbeoefening verkozen, 
bedoelden wij met « sport » ech
ter ook niet de zo nuttige li
chaamsoefeningen Maar wij had
den het beter moeten « ekspli-
keren •> en danken dus onze kor
respondent omdat hij het voor 
ons deed. 

OOK TAALPROEVEN 

Verleden zaterdag legden de Bel
gische voetbalscheidsrechters 
weer de sedert enkele jaren ver
plichte proeven af om hun licha
melijke geschiktheid te bewijzen 
Tegen één van die proeven wordt 
nogal eens geprotesteerd, en o.i. 
niet zonder reden • het afleggen 
van 400 m in 75 sekonden. Dat 
vereist namelijk al enige atle
tische geschiktheid, en men kan 
zich afvragen of die noodzake
lijk IS om goed te arbitreren. Met 
Hugo Simons van de TV vragen 
WIJ ons overigens af of het niet 
beter zou zijn de scheidsrechters 
ook een taaleksamen te doen af
leggen. Het kan tenslotte niet 
zo'n heksentoer zijn om hun de 
drie woorden Nederlands of 
Frans — vergeet dat laatste 
maar — in te pompen die ze bij 
voetbalwedstrijden nodig hebben. 
En het zou veel « hambras » voor
komen. 

SHOW 

Te Aalst heeft men tijdens het 
afgelopen weekend een ware at-
letiekshow bijgewoond, gebracht 
door Guy Moreau en Bruno Brok
ken, onze twee hoogspringers die 
elkaar regelmatig het Belgische 
rekord afsnoepen. Moreau begon 
met het rekord van Brokken te 
verbeteren (2,21 m). Brokken 
evenaarde dat twee minuten ou
de Belgische rekord, en bracht 
het even later op 2,23 m. In één 
meeting twee rekordverbeterin-
gen en één evenaring, het is 
heel wat Daarmee wordt Bruno 
Brokken ook één van de grote 
mannen in deze discipline. Dit 

jaai deden nog maar een vijftal 
atleten beter dat hij. En als hij 
vorderingen blijft maken zoals t i j
dens het laatste jaar, dari wordt 
hij op de olimpische spelen vol
gend jaar de grote favoriet. Wij 
wensen het hem van harte toe 

NOG NIET ALLES 

Men heeft, vooral in de Fransta
lige pers, geweldig veel tamtam 
gemaakt rond de heropstanding 
van de Brusselse voetbalklub 
Union, waar een rijk zakenman 
genoeg geld inpompte om een 
heleboel « vedetten » te kopen. 
Die er zeker zouden moeten voor 
zorgen dat Union in een minimum 
van tijd weer van derde naar eer
ste afdeling promoveert. Het lijkt 
ons echter nog lang niet zo zeker 
dat geld en vedetten zullen vol
staan om dat in een handomdraai 
voor elkaar te brengen. Zondag 
verloor Union al zijn eerste kom
petitiewedstrijd tegen Zele. En 
naar iemand die de wedstrijd zag 
ons zei : het zal niet de laatste 
keer zijn, want de ploeg kan dan 
wel vedetten tellen, maar als ge
heel rammelt ze in al haar onder
delen. Ons kan het alleen ver
heugen dat in de sport nog niet 
alles met geld alléén bereikbaar 

IS. 

LES 

Christine Wasterlain heeft ver
klaard niet te zullen deelnemen 
aan de olimpische spelen. Zij zal, 
door haar studies, niet in de mo
gelijkheid zijn zich ernstig voor 
de bereiden. En de zoon van de 
trainer van de Franse roeiers, 
Bourandy, mag van zijn pa niet 
deelnemen, omdat hij eerst moet 
zien zijn studies tot een goed 
einde te brengen. In die twee 
feitjes zit voor veel mensen van 
bij ons een les. Er zijn in Vlaan
deren — helaas — nog al te veel 
jongens en meisjes die hun stu
dies verwaarlozen of opgeven om 
renner of voetballer of welk an
der soort vedette dan ook te 
worden. Zoals men uit de voor
beelden leren kan : de kinderen 
van het « groot volk » doen dat 
niet. Zelfs als het al kampioenen 
zijn. 

VRAAG 

« Les Sports » meldt dat in Grie
kenland een borstbeeld was op
gericht van de worstelaar Galac-
topoulos, een sportheld die kon 
doorgaan als lichtend voorbeeld 
voor U kent de rest. Dat borst
beeld is nu weer neergehaald. 
Reden : door onder de militaire 
diktatuur deel te nemen aan 
olimpische spelen en zo heeft 
Galactopoulos propaganda ge
maakt voor die diktatuur. Besluit 
van « Les Sports » : Men staat 
verbijsterd tegenover zoveel on
verdraagzaamheid vanwege men
sen die steeds de mond vol heb
ben over vrijheid ». Een vraag 
van ons (echt een vraag, want 
wij lazen in die tijd «Les Sports» 
nog niet) : heeft « Les Sports » 
na de oorlog ook in dergelijke zin 
geschreven in verband met men
sen zoals Karel Sijs bij voorbeeld? 
Die 'het tijdens de bezetting 
waagde te boksen. Zoals anderen 
het waagden te schrijven. 

WAARMEE BEMOEIT ZE ZICH ? 

Vorige week stond onder de enige 
foto In onze sportpagina dat twee 
Nederlanders, nl. de Noord-Neder
lander Kuijper en de Zuid-Neder
lander Roger De Vlaeminck tot 
de eerste drie van het wereld
kampioenschap wielrennen be
hoorden. De echo-schrijver van 
de « Libre Belgique » is daar
over gevallen en meent met ons 
de draak te kunnen steken door 
zich af te vragen, wat wij dan 
wel zouden geschreven hebben, 
had Eddy Merckx gewonnen ? Va-
derlandsloos ? 
De skribent blijkt niet te weten 
dat men in Vlaanderen al tiental
len jaren spreekt en schrijft over 
Noord- en Zuid-Nederlanders. Dat 
is bij ons koerant taalgebruik, 
beste « Libre ». Meer zelfs : wij 
vinden het dood-normaal over de 

Nederlanden als cf ons vader- . 
land » te spreken en onze taal ^ 
Nederlands te noemen. Ten over- | 
vloede : met de Latijnse bena- i-
ming Belgica werd vroeger de § 
Nederlanden bedoeld. ^ 
Trouwens « Libre », waarmee be- ^ 
moeit gij u ? Als frankofoon or
gaan gaat het u geen snaars aan, 
hoe wij onze erwtjes doppen ! 
Verder zou « de Libre » toch moe
ten weten dat Roger De Vlae
minck niet de eerste de beste is. 
Roger is een vent uit één stuk. 
Liever dan zich belachelijk te ma
ken bij vraaggesprekken met an
derstalige reporters spreekt hij 
stees zijn eigen taal. Zoals na de 
laatste wereldkampioenschappen 
met de RTB-joernalist van dienst. 
Roger De Vlaeminck zegt, en daar 
heeft hij gelijk in, dat joernalis-
ten gestudeerd hebben en dan § 
ook maar zijn taal moeten spre
ken. Een lesje voor vele van onze 
pedaalkampioenen. 

VAN DAG 

# MAANDAG : het schijnt de pe-
troleumlanden nog niet zo slecht 
te gaan. Teheran wil in 1948 de 
olimpische spelen organiseren. En 
daarvoor is poen nodig I # DINS
DAG : de wielerwedstrijd Parijs-
Brest en terug wordt opnieuw ge
organiseerd. Voor wielrenners is 
hij echter te lang. Hij wordt dus 
voorbehouden voor toeristen # 
WOENSDAG : onze jongste spruit 
gaat meedoen aan de pronostiek 
en twee miljoen winnen. Zo stond 
het op het formulier. U gaat ons 
dus niet lang meer lezen 9 DON
DERDAG : hoed af voor de 88-
jarige die in Japan deelneemt 
aan het wereldkampioenschap ma-
raton voor veteranen # VRIJDAG: 
Cassius Clay schonk vier miljoen 
voor de arme kinderen. Zouden 
wij niet doen. Bij gebrek aan vier 
miljoen # ZATERDAG : de IJs-
landse sjotters werden met 1-0 
verpletterd door Monne Goethals. 
De andere Belgen stonden er zo 
maar wat bij # ZONDAG : van 
het front der mechanische spor
ten geen nieuws. Op de omloop 
van Assen reed de motorrenner 
Nico van de Zande zichzelf de 
dood in • 

TOT DAG 

TE KOOP 
Strombeek, hoek nieuwe laan 
en Gemeenteplein, Res. J .Van 
Ruusbroec. 

LUXE APPARTEMENTEN 
1, 2 en 3 sipk. + ruime 
terr., voll. inger. keuken. Luxe 
4 HANDELSRUIMTEN 
uitv. 

Inl. IMMOPLANNING, Bloemen-
dreeflaan 12, 1810 Wemmei. 
tel. 02/269.55.56. 

Nu over hei ganse land de voetbalvelden weer bespeeld worHën, de 
scheidsrechters hun proeven hebben afgelegd, de pronostiekew weer 
worden ingevuld, de cafébaas iedereen terugziet, wordt de zondag
namiddag weer zinvol... 
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26 
MARS 2 

In de rij van planeten is Mars, 
van de zon vertrekkende, de 
vierde planeet (na Mercurius, 
Venus en de aarde). De afstand 
tot de zon bedraagt gemiddeld 
ongeveer 225 miljoen kilometer, 
en de omlooptijd om de zon be
draagt 687 (aardse) dagen. De 
helling van de as is ongeveer 
dezelfde als die van de aarde, 
zodat op Mars vergelijkbare sei
zoenen voorkomen. Alleen du* 
ren de seizoenen langer (hoe 
lang ?), en ligt de temperatuur 
lager, door de grotere afstand 
tot de zon. Men pleegt te zeg
gen dat Mars op de grens van 
de écosfeer ligt, d.w.z. op de 
grens van het gebied waarbin
nen — naar aardse normen al-
tans — leven mogelijk is. Hier 
dient er echter dadelijk op ge
wezen dat men ook op aarde 
de laatste jaren vormen van le
ven heeft ontdekt onder om
standigheden die tot voor en
kele jaren volkomen uitgesloten 
werden geacht. Op het Marsop
pervlak zouden de temperatu
ren — om er enige idee van te 
hebben — schommelen tussen 
O en — 100°. 

Een groter probleem voor mo
gelijke levenskansen zou de sa
menstelling van de atmosfeer 
vormen. De Marssondes hebben 
namelijk aangetoond dat de at
mosfeer er primo zeer ijl is (op 
het oppervlak is de druk niet 
groter dan op 30 km boven het 
aardoppervlak. Dit heeft o.m. tot 
gevolg dat de planeet niet be
schermd is tegen de ultra-vio
lette straling, en a.h.w. gesteri
liseerd is. Ten tweede bestaat 
de dampkring hoofdzakelijk uit 
koolzuur. 
Kortom, ook de atmosfeer maakt 
de kansen op leven op Mars 
uiterst gering. 
Tenslotte nog enkele cijfersge-
gevens : 
— op Mars duurt een dag iets 
langer dan op aarde, namelijk 
24u37m23s. 
— de diameter van Mars be
draagt 6.800 km, hetzij onge
veer de helft van die van de 
aarde. 
— de dichtheid is kleiner dan 
die van de aarde (4,09), het vo
lume bedraagt slechts 15% van 
dat van de aarde, zodat de mas
sa én de aantrekkingskracht ook 
veel geringer zijn. Op Mars zou
den wij merkelijk lichter zijn. 
— Mars heeft twee satellieten 
of manen, namelijk Phobos en 
Deimos, respektief op 9.000 en 
23.000 km hoogte. Het zijn heel 
kleine satellieten (16 en 8 km 
doormeter) .misschien vanuit de 
planetoïden afkomstig, vooral
eer ze gevangen werden in een 
baan om Mars. Deze kleine sa
tellieten zijn slechts met grote 
kijkers waarneembaar. 

Rechtzetting : vorige week werd 
beweerd dat de Mariner 4 Mars 
naderde tot op 10 km. In wer
kelijkheid : 10.000 km. 

infoKOSMOS 
Kultureeel Centrum 
1820 Strombeek-Bever 
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