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EERSTE RAMPZALIGE GEVOLGEN VAN 
GEWESTVORMING-MET-DRIE WORDEN ZICHTBAAR 

HONDERDEN MIUQENEN 
MINDER VOOR DE 
SOCIALE HUISVESTING 
IN VLAANDEREN! 
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Vanaf deze week gaat ook de redaktie van WIJ met vakantie Ons blad zal 
dus niet verschijnen op 5 en 12 augustus. Vanaf 19 augustus zijn we d'er 
weer, voor een nieuw werk- en strijdjaar. 

Ds hele pers heeft het dezer 
dagen uitgebreid over de nieu
we indeksvervaising van de re
gering. Het moeizaam uitge
werkte nieuwe indekssysteem is 
nog maar pas in voege, en daar 
haalt Tindemans er alweer het 
groente- en fruitpakket uit. Drie 
maanden lang wordt er dus een 
doekje gehangen vóór de baro
meter die aangeeft hoe snel de 
kosten van levensonderhoud 
voor iedereen oplopen . Het ty
peert de struisvogelpolitiek van 
deze regering. Zij redeneert ken
nelijk ' over drie maanden zijn 
we de kaap van de gemeente
raadsverkiezingen voorbij, en 

dan zien wij wel weer verder. 
Ondertussen betaalt jan-met-de-
pet het gelag. 
Als de regering knoeit met de 
indeks, dan moet de hele ioon-
en weddetrekkende bevolking 
daarvoor opdraaien. 
Voor een aantal gevolgen van 
de regeringspolitiek moeten ech
ter alléén de Vlamingen opdraai
en. En daar willen wij het van
daag even over hebben. 
Onze lezers vinden hieronder 
een biezonder welsprekend arti
kel uit het weekblad < De Bond » 
integraal geciteerd. Daarin slaat 
het Bondsbestuur terecht alarm 
omdat aan de Vlaamse gezinnen 

Uit het weekblad DE 30nD 

met kinderen honderden miljoe
nen onthouden worden, die er 
nochtans broodnodig zijn voor 
de sociale huisvesting in Vlaan
deren. Die miljoenen worden 
door de regering-Tindemans aan 
V\/allonie en Brussel toegewe
zen, en daar weet men niet goed 
wat ermee aan te vangen! Dit is 
dan een eerste zichtbaar gevolg 
van de «gewestvorming-met
drie » op huisvestingsgebied. 
Dit In toepassing van de wet 
Perin-Vandekerckhove (18.74) 
op de zgn. voorlopige gewestvor
ming, waartegen wij reeds zo dik
wijls van leer hebben getrokken 
omdat die over de hele lijn nade
lig is voor de Vlaamse belangen 
Reeds vorig jaar hebben wij op 
deze plaats in koeien van letters 
alarm geslagen, toen ons ter ore 
kwam dat er volop geknoeid 
werd met de struktuur van het 

Woningfonds van de Bond der 
Kroostrijke Gezinnen. Wij wezen 
er toen op dat deze drieledige 
struktuur financieel nadelig 
moest uitvallen voor de Vlaam
se gezinnen met kinderen. 
De rekening is vlug gemaakt: de 
tweederde van de grotere gewin
nen in dit land, die beroep kun
nen doen op het Woningfonds, 
zijn Vlaamse gezinnen. De leden
aantallen van de Vlaamse Bond 
en de Waalse Ligue spreken in 
dit opzicht duidelijke taal. Wel
nu, met die drieledige gewestvor
ming naar Tindemans' recept 
kunnen de Vlamingen nooit 
méér dan 51,14 "/o van de kredie
ten krijgen. De toewijzing van 
kredieten aan Vlamingen die in 
de Brusselse agglomeratie wo
nen is bovendien in handen van 
een volledig franstalig beheers-
komitee. Dit is op zichzelf ree'ds 

een schandaal, een georgani
seerde zakkenrollerij op kosten 
van de Vlaamse gemeenschap. 

Maar nu blijkt het n'og erger te 
zijn. Volgens de h. Van Breen 
van de BGJG zouden de Vlamin
gen niet eens 51,14% krijgen in 
1976 maar slechts 48 o/o ! Wan
neer zal de brede Vlaamse mas
sa begrijpen dat op de ministers 
de traditionele partijen niet moet 
gerekend worden waar het de 
verdediging van specifiek 
Vlaamse belangen betreft Alarm 
slaan is goed, maar lang niet vol
doende. Er is maar één goed mid
del om de heren tot betere 
gevoelens te brengen: hen een 
elektorale afstraffing geven. De 
eerstvolgende kans daartoe krij
gen de Vlamingen op 10 oktober 
as 

Paul Martens 

het woningfonds in Vlaanderen: alarm! 

O p 9 juli hebben wij 
ons verplicht gezien 
de alarmbel te doen 
klinken over de ontoe

reikende nniddelen die ter be
schikking van ons Woning
fonds werden gesteld om in 
1976 te voldoen aan de be
hoeften van de Vlaamse gezin
nen 

De wet van 24 juni 1975 toe
passelijk geworden door be
sluiten van 19 en 20 novem
ber 1975, heeft de voordelen 
van het Woningfonds uitge
breid tot gezinnen vanaf 3 kin
deren Het IS een nationale 
wet, voor dewelke alle Belgen 

gelijk zijn Zowel Vlamingen 
als Walen en Brusselaars 
moeten dus onder dezelfde 
voorwaarden kunnen aan
spraak maken op de voorde
len van deze wet De ter 
beschikking gestelde kredie
ten dienden vanaf 1976 reke
ning te houden met de uitbrei
ding der begunstigde gezin
nen Daar het huisvestingsbe
leid geregionaliseerd is moest 
ze ook verdeeld worden over 
de 3 gewesten rekening ge
houden met de welgekende 
(en in Vlaanderen reeds her
haald aangevochten] verdeels
leutel 51,14 % voor Vlaande

ren 39 27 % voor Wallonië 
9 59 % voor Brussel 

Groot was dan ook onze ver
bazing te vernemen dat voor 
1976 mocht gerekend worden 
op 1 200 miljoen voor Vlaande
ren (of 48 %) 1 100 miljoen 
voor Wallonië (of 44 %) en 
200 miljoen voor Brussel (of 
8 %] De verrichtingen van 
het Woningfonds over de vori
ge jaren bewijzen namelijk dat 
gemiddeld 60 % der leningen 
toegekend worden in Vlaande
ren tegen 36 % in Wallonië en 
4 % in Brussel Het was dan 
ook van het begin af duidelijk 
dat de voor Vlaanderen toege

kende kredieten ontoereikend 
zouden zijn De Regenng wist 
en weet dat Ze volgt dit pro
bleem van nabij zoals dat 
heet De Staatssekretaris 
voor Vlaamse streekekono-
mie Ruimtelijke Ordening en 
Huisvesting verzekerde zijn 
best te zullen doen om tot de 
gunstigst mogelijke oplossing 
te komen Ondertussen gaan 
we naar einde juli en het heet 
dat de Regenng dan definitie
ve beslissingen neemt 

Dat de toestand ernstig is 
bewijzen de resultaten van de 
eerste zes maanden van dit 

jaar beschikken Wallonië en 
vooral Brussel nog over ruime 
middelen om te voldoen aan 
de vraag, dan is er voor Vlaan
deren een tekort van 1 400 mil
joen om te voldoen aan de 
vraag in 1976 

Dit is een voor Vlaanderen 
onaanvaardbare toestand 
WIJ herhalen dus met aan
drang onze vraag aan de Mi
nisters die instaan voor de 
huisvesting in Vlaanderen de 
Vlamingen moeten op dezelf
de wijze kunnen genieten van 
de wet als de Walen en de 
Brusselaars 
Het volstaat met een politieke 

verdeelsleutel vast te stellen 
en deze al dan niet toe te pas
sen Huisvesting is bij uitstek 
gebonden aan het bevolkings
aantal, zodat op dit vlak elke 
verdeling volgens oppervlakte 
of inkomen van een gewest 
nefast moet uitvallen voor 
Vlaanderen Wij eisen dan 
ook dat de Vlaamse Ministers 
een deel van de door hen te 
verdelen kredieten zouden 
aanwenden om recht te trek
ken wat nationaal scheef gelo
pen IS Dient hierover einde 
juli beslist dan is het nu VIJF 
VOOR TWAALF tijd om de 
ALARMKLOK TE LUIDEN 

A VAN BREEN 
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DOKUMENT 

De Europese bizons, of wisenten, hebben eeuwenlang geleefd in de uit
gestrekte bossen van Europa. Stilaan verminderde het aantal dieren. In 
de negentiende eeuw bewoonden nog een paar honderd wisenten het 
Kaukasusgebergte. In het begin van deze eeuw bleef nog slechts één 
populatie over. Z e telde zevenhonderd bizons en leefde in Polen te Bia-
lowieza. Na de eerste wereldoorlog was ook deze dierengemeenschap 
uitgeroeid, zodat de soort enkel nog in dierentuinen overleefde. In 1930 
waren er in de verschillende Zoo's, in totaal nog een veertigtal raszui-
vere wisenten in leven. Er werd een internationaal kweekprogramma 
opgezet, met als resultaat dat er nu opnieuw bijna driehonderd wisen
ten in vrijheid leven in de wouden van Bialowieza en dat het dier ook 
elders in Polen terug in de vrije natuur voorkomt, in de Puszcza Bore-
cka en in het zuidelijk bergland van Bieszczady. Het verhaal van deze 
reddingsoperatie is vooral uniek, omdat ze ten volle geslaagd is. 

POLEN REDDE 
DE 
EUROPESE BISON 

« Hoe intens voelen wij de stilte en de verheven eenzaamheid aan van het 
woud, als we in een gelukkig ogenblik een kudde te zien krijgen, die voor
zichtig tussen de stammen trekt of in de avondschemering op de boswei-
de verschijnt En welk een eerbied voor de natuur grijpt ons aan, bij het 
zien van de oerwereldlijke held, de wisent, die als een onwezenlijk overblijf
sel uit een fabeltijd, nog tot in onze dagen bewaard bleef». [Uit « Tiere -
mein Abenteuer» van Prof Dr Lutz Heek). 
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De ingang van het natuurpark te Bialowieza, waar opnieuw honderden wisenten in 
vrijheid leven. 

In 1952 werden de eerste wisenten, 
afkomstig uit afgesloten kweekcentra, 
vrijgelaten in de bossen van Bialowie
za. Deze strekken zich uit ten zuidoos
ten van Bialystok in Polen tot over de 
Russische grens. De dieren pasten 
zich goed aan. Ze leerden naar voed
sel zoeken, werden bestand tegen het 
soms gure weer en zorgden voor de 
voortplanting in de vrije natuur. Bialo
wieza werd een nationaal park. In 
1972 kwam er een natuurhistorisch 
museum bij, waar bijzonder veel aan 
dacht wordt besteed aan fauna en flo
ra en aan de natuurbescherming. De 
Poolse Akademie voor Natuurweten
schappen richtte er een afdeling op en 
de Universiteit van Warschau bouwde 
er twee biologische stations. De jong
ste jaren wordt het natuurpark be
zocht door een toenemend aantal toe
risten uit binnen- en buitenland. Ze kun
nen er overnachten in twee hotels, 
vlakbij de ingang van het reservaat. 

Het aantal bezoekers bedraagt nu elk 
jaar ruim honderdduizend, waarvan on
geveer de helft buitenlanders zijn. 

Het dichte oerwoud, waar de wisenten 
leven, is omringd door een vlak land
schap, mat akkers en weilanden. Het 
is met zo gemakkelijk om de bizons, 
die meestal in kudden vrij ronddwalen, 
zomaar te zien te krijgen. Wie genoeg 
geduld opbrengt en met een kudde in 
aanraking komt, zal zeker onder de 
indruk komen van de wisent, met zijn 
hoge schoft, zijn gebogen kop en zijn 
puntige, kromme horens. Dit dier met 
zijn korte baard en zijn lange manen 
kan duizend kilo wegen. De lange wol-
haren aan de kop en aan de voorpo
ten zijn eveneens kenmerkend. 

Het beschermd gebied te Bialowieza 
heeft een oppervlakte van meer dan 
vijfduizend hektaren en ligt in het 
stroombekken van de Hwozna en 
Narewka, twee schilderachtige rivier
tjes. De wisenten verblijven niet alleen 
in de dichtbegroeide t)OSsen, maar 
ook in de open vlakte. Het woud zelf 
bestaat in hoofdzaak uit sparren, ei
ken en kleinbladige linden. Ook krui
den, varens, mossen, korstmossen en 
paddestoelen komen in een grote soor
tenrijkdom voor. De fauna is er nog 

goed vertegenwoordigd: herten, ree
en, wilde zwijnen, bevers, wolven, lyn
xen, naast een merkwaardige reeks 
van vogels en insekten. Het overgeble
ven bosbestand is nu ook maximaal 
door wisenten bewoond. Een verdere 
toename zou het evenwicht verstoren. 
Daarom werd er besloten om de popu
latie niet meer uit te breiden. In het aan
grenzende gedeelte van het woud op 
Russisch grondgebied, komt een ande
re kudde voor. Het is beter om niet alle 
dieren van deze soort in een gebied 
samen te trekken. Ziekten kunnen zich 
soms snel verspreiden en de hele kud
de bedreigen. 

Polen beschikt nog over vier andere 
centra, waar de wisent wordt ge
houden en gekweekt in gevangen
schap : Pless, Smardzevice, Niepotomi-
cka en Borki. De voorbije dertig jaar 
werden in Bialowieza ruim zeshonderd 
wisenten geboren. Meer dan tweehon
derd werden afgestaan aan dierentui
nen in binnen- en buitenland: Dene
marken, Joegoslavië, Zwitserland, Bul
garije, Tsjechoslovakije, Hongarije, En
geland, Rusland en België. 

De wisent, of Europese bizon, werd van de totale uitroeiing gered dank zij internat! 
schappelijke dierentuinen, zowat overal ter wereld. 

)werking tussen weten-

De teruggang van de bizon populatie 
in Europa was vooral te wijten aan de 
toenemende woudontginning, ten be
hoeve van de houtproduktie, de land
bouw, de industrie en de woonuitbrei-
ding. Daarom kunnen de meeste Euro
pese landen, met hun beperkt bosbe
stand ook nu het bizon- experiment 
van Bialowieza niet navolgen. 
Vooral Duitse en Poolse dierentuinen 
hebben bijgedragen tot het herstel 
van de bizonstand in de natuur. Ook 
de Antwerpse Zoo nam deel aan het 
herstelprogramma. Wisenten uit de die
rentuin van Warschau lagen in de 
jaren dertig mede aan de basis van de 
kweek voor Bialowieza. Deze Zoo 
werd gesticht in 1928 en heeft nu een 
oppervlakte van veertig hektaren. Elk 
jaar komen er één miljoen t)ezoekers. 
Nu IS het aantal wisenten er beperkt. 
Tussen de jaren zestig en zeventig 
waren er acht geboortes. De jonge 
wisenten werden geruild voor andere 
dieren uit Australië, Argentinië en 
Duitsland. 

In het wisent- stamboek wordt ook 
ons land geregeld vermeld. Namen 
zoals Anfa, Anhabella, Anki, Anono, 
Anpa en Anpia verraden hun oor
sprong : de Antwerpse dierentuin. 
Stamvader Anomo verblijft al vijftien 
jaar in Ranckendael, het bekende 
kweekstation van de Antwerpse Zoo 
te Muizen bij Mechelen. Daar kunnen 
de wandelaars in het parkdomein ook 
vrij gemakkelijk negen wisenten van 
dichtbij gadeslaan. 
In de hele werejd leven nu ruim vijftien
honderd Europese bizons. Hiermee is 
het sukses aangetoond van de interna
tionale samenwerking tussen dierentui
nen, ten voordele van bedreigde dier
soorten. Er is heel wat weg afgelegd, 
sinds in 1921 de laatste vrijlevende 
wisent werd neergeschoten. 
Hetzelfde geldt voor de Noordameri-
kaanse bizon, die eveneens van de 
totale ondergang werd gered door 
gelijksoortige maatregelen. Beide bi
zons gelijken trouwens goed op el
kaar ; daarvoor is hun gemeenschap
pelijke afstamming verantwoordelijk. 
Een stam trok via de Himalaja, over 
een landbrug naar Noord-Amenka; 
een andere verplaatste zich naar het 
westen en veroverde Europa. Het 
vroegere verspreidingsgebied strekte 
zich uit van Westelijk Europa tot Sibe
rië. Goed bewaarde holentekeningen 
uit de IJstijd, ondermeer te Altamira in 
Noordelijk Spanje, getuigen van de 
grote indruk die de wisent in dit tijd op 
de mens moet hebtjen gemaakt. Het is 
dan ook een kultuurdaad bij uitstek, 
dat de wisent ook voor de komende 
generaties van de ondergang kon wor
den gered. Polen zal daarbij het Land 
van de bizons blijven. Dirk Buyes 

WIJ 1 29 JUü 1976 
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GEEN DEFINITIEF GESPREK 
Het valt moeilijk een gesprek met 
iemand af te wijzen zelfs als men 
er haast zeker van is dat het niet 
in de bedoeling ligt een gesprek 
grondig te voeren. 
In de pers zijn al artikels versche
nen over «definitieve» gesprek
ken over het kommunautair 
vraagstuk. 
Reeds nu kan men met volstrekte 
zekerheid zeggen dat een eerst
volgend gesprek tussen de partij
en geen << definitief» gesprek kan 
zijn. Waarom niet ? 
Omdat het duidelijk is of moet zijn 
dat voor de Volksunie en voor 
andere federalistische partijen 
het definitief gesprek slechts kan 
gaan over het invoeren van een 
konsekwent federaal stelsel. Het 
is ook klaar dat de andere partij
en daarvoor niet gereed zijn. 

Wel heeft de BSP haar dwaze 
stelling prijs gegeven dat het 
volksgemeenschappenvraagstuk 
in dit land niet bestaat, of niet 
belangrijk is of alleszins in een 
sociaal-ekonomische krisisperio-
de niet aan bod mag komen. 

Het bleek een onhoudbare stel
ling te zijn omdat zelfs in een zwa
re ekonomische krisisperiode 
bleek dat ruime lagen van de 
bevolking er net wel gevoelig 
voor waren. 

Het vraagstuk van de onderlinge 
verhouding van de volksgemeen
schappen in plurinationale staten 
is overal in de wereld een wezen
lijk vraagstuk, dat telkens op
nieuw weer opduikt. België maakt 
daarop geen uitzondering. 
Het is niet omdat men het licht 
van de zon niet wil zien, dat de 
zon niet bestaat. 

Het IS met omdat de Vlamingen in 
de BSP willoos de visie van hun 
franstaligen ondergaan en steu
nen omwille van een fiktieve en 
onhoudbare Belgische eenheid 
dat alle Vlamingen verder het juk 
van de franstaligen wensen te 
dragen. 

De BSP heeft nu die onhoudbare 
stelling opgegeven. Ze heeft zelfs 
de stelling van de partijeenheid 
prijsgegeven vermits de Vlaamse 
medevoorzitter bereid is aller
eerst onder Vlamingen alleen te 
praten. 

Dat dit zou betekenen dat de 
Vlaamse BSP allereerst Vlaams 
wil zijn en daarna Belgisch is ech

ter allerminst zeker En het is zelfs 
onwaarschijnlijk dat de Vlaamse 
BSP-vleugel in de federale rich
ting wenst op te marcheren. 
Altijd in de loop van de geschiede
nis heeft die Vlaamse vleugel zich 
vastgeklampt aan de franstalige 
omdat ze zo vaker in de regering 
kon zetelen. En omdat ze vreesde 
in een Vlaamse staat bestendig 
of lange tijd in de oppositie te 
moeten zitten. 
Op zichzelf politiek een weinig 
moedige houding en daarbij zelfs 
geen realistische. Omdat vaste 
huwelijken in de politiek niet be
staan en partnerruil de regel is. 
Zeker als de oppositie oppositie 
durft te zijn wat de kiezers aan
trekt en de oppositie sterk maakt 
zodat de gelegenheidsmeerder-
heid wel moet toegeven wil ze de 
eigen partij niet bestendig ver
zwakken. 
In dezelfde positie als de Vlaam
se BSP staat de PSC. Wat aantal 
stemmen betreft is die partij 
zwakker dan de Volksunie. Ze zit 
echter altijd in de regering met 
evenveel ministers als de twee 
tot dnemaal sterkere CVP. 
Nooit heeft de CVP de PSC wil
len loslaten wanneer het op rege
ringsvorming aankomt en ze ont
kracht daardoor volledig de stel
ling alsof ze een afzonderlijke par
tij zou zijn. Ook de CVP blijft in de 
praktijk een Belgische eenheids
partij ook al heeft ze een tweeta
lig uithangbord en schijnbaar een 
ander programma. 
De Vlaamse BSP en de Waalse 
PSC zullen dus de laatste Belgi
sche patriotten zijn omdat ze 
menen zo grotere zekerheid te 
hebben wat betreft ministerporte
feuilles. Patriottisme verbergt 
vaak regeringsgeilheid, hebzucht 
en egoïsme. 

Wie de politiek de jongste jaren 
aandachtig heeft gevolgd kan wei
nig elementen naar voren bren
gen dat de mentaliteit van BSP 
en PSC terzake grondig zou zijn 
gewijzigd. 
Daarom dat we skeptisch staan 
wanneer men het bombastisch 
heeft over definitieve gesprek
ken. 
Men kan dit echter nooit honderd 
procent met zekerheid zeggen 
dat niets positiefs uit een gesprek 
kan voortvloeien. Daarom dat 
men het niet moet afwijzen, doch 
het waakzaam voeren. 

Waarom dan plotseling de BSP 
wel op een gesprek belust is of 
schijnt? Omdat de regeringsge
zinde vleugel van de BSP bang is 
dat hun partij afgezonderd zou 
geraken. En waarom ze per se 
voor de gemeenteraadsverkiezin
gen al willen praten. Omdat die
zelfde BSP-ers bang zijn niet 
meer in zoveel schepenkolleges 
te zetelen als waar ze thans in zit
ten. 
Waarom de CVP zo vlug op dat 
voorstel tot gesprek inging ? Om
dat ze zo een domper kan zetten 
op de stelselmatige afdreiging 
van het Rassemblement Wallon 
en op de druk van de PVV. Het 
RW en de PVV zullen een toontje 
lager zingen wanneer het gevaar 
werkelijk bestaat dat de BSP hun 
plaats in de regenng kan inne
men. 
Voor de CVP en voor de PVV 
bestaat er daarbij een bijkomen
de reden. 
Officiële gesprekken met de op
positie brengen de oppositiepartij
en in een minder gunstige positie 
voor de openbare mening. Als de 
oppositie bestendig praat met de 
regering dan zal de oppositie wel 
niet zo gemeend zijn oordelen 
velen die het politiek spel niet 
goed begrijpen. 
Overigens blijft het een feit dat 
men in Vlaanderen skeptisch 
moet staan tegenover zo maar 
een gesprek en tegenover deelak
koorden. 
Van al hetgeen de Vlamingen de 
jongste vijftien jaar door zulke 
deelakkoorden gekregen hebben 
zagen ze weinig of niets. Gemis 
aan durf van de Vlaamse minis
ters die niet nemen wat de ak
koorden hen geven en onbe
trouwbaarheid van de franstali
ge partners die nooit hun woord 
nakomen hebben in Vlaanderen 
terecht het geloof in deelakkoor
den ondermijnd. 
Slechts een ver doorgedreven fe
deralisme waardoor we in eigen 
huis doen wat we willen zonder 
frantalige pottenkijkers of bedil-
lers kan een oplossing brengen. 
En we vrezen heel sterk dat dit 
nog niet voor morgen is. Omdat 
de andere partijen dit (nog) niet 
willen. De traditionele en reaktio-
naire krachten op dat gebied zijn 
nog te sterk. 

Wim JORISSEN 
Senator 

IN MEMORIAM 
BURGEMEESTER 
LODE CRAEYBECKX 
Morgen, vrijdag, wordt in Antwerpen een van Vlaanderens 
grote mannen ten grave gedragen. 
Lode Craeybeckx (79), flamingant socialist beschermheer 
van kunsten en letteren, en 29 jaar lang de geliefde, wijze en 
bekwame burgemeester van Vlaanderens hoofdstad. Een 
man zoals Vlaanderen er, helaas, te weinig heeft. 
Daarom verdriet het elke Vlaming, die het hart op de rechte 
plaats draagt dat Lode er morgen niet meer zal zijn. De asse 
van Klaas klopte op zijn borst Hij was, van in zijn jonge jaren 
tot zijn dood, een van de onzen. Al stond hij in een partij die 
niet de onze is. 
Als jong student op het Antwerpse ateneum ontvlamde in 
zijn hart het flamingantische vuur, dat nooit meer gedoofd is 
sindsdien. Zijn aktivisme tijdens de Eerste Wereldoorlog 
bracht hem enkele jaren in de Belgische cel Via de Vlaams-
nationalist Herman Vos kwam hij in de Belgische Werklieden
partij — later « socialistische » partij — en werd langs die weg 
gemeenteraadslid, later burgemeester en parlementslid. 
In de BSP werd hij steeds, en door iedereen in Vlaanderen, 
beschouwd als een volkomen betrouwbaar Vlaamsgezinde. 
En dit wil wat zeggen op zijn machtsniveau! Vlaanderen 
heeft er zoveel zien klimmen op de ladder van de macht en 
hen na enige tijd de idealen van hun jonge jaren zien wegwer
pen als hinderende ballast op de weg naar de top... 
Lode Craeybeckx is echter geen steriele idealist gebleven, 
die in al zijn zuiverheid preekt in de woestijn. Hij is langs de 
hobbelige kronkelpaden van de politiek gegaan en geleidelijk 
een stevige macht en gezag opgebouwd. 
Niet alleen voor zichzelf echter Op moeilijke ogenblikken kon 
de strijdende Vlaamse beweging steeds op hem rekenen. En 
hielp hij door het gewicht van zijn grote gezag, menig initiatief 
slagen. 
Lode Craeybeckx was een veelzijdig flamingant Hij was niet 
enkel een verdediger van onze Nederlandse taal, die hij eer
de door ze steeds keurig en sierlijk te gebruiken, maar een 
zelfbewust bouwer aan de groei en grootheid van de Vlaam
se natie. 
Ons volk verliest in hem een van zijn meest markante burge
meesters en verdediger van zijn aloude Nederlandse ziel 

Paul Martens 

MAANDAG 19 JULI 

9 Gele trui Lucien Van Impe en zijn 
ploegmaats worden door de koning 
ontvangen. In Mere neemt de roes 
langzaam af. 
• In Limburg is onder de landbou
wers een solldariteitsaktle tot stand 
gekomen. Zuldlimburgse akkerbou
wers hebben 300 ha landbouwgrond 
aangeboden aan hun Noordllmburg-
se kollega's waarop deze nateelten 
kunnen kweken daar ze reeds ge
dwongen werden hun wintervoor-

«an ruwvoer te gebruiken. 

O m S O A O 20 JULI 

• In de Kempen maakt men de 
balans op van de door brartd ver
woeste bossen en heide. Ietwat te 
laat komt een algehele waarschu-
wingsaktie tot stand. Het rookver
bod in bos wordt algemeen. In en 
rond Helchteren stelt men vast dat 
meer dan 600 ha bos is verbrand. 

WOENSDAG 21 JULI 

• België viert zijn < drache nationa
le ». Het regent dan ook vrijwel heel 
de dag. 
9 In de avond komt een speciale 

ministerraad samen om de wachttijd 
op werkloosheidsvergoedingen van 
jonge werklozen en de groente- en 
frultprijzen te bespreken. 

DONDERDAG 22 JULI 

9 Vandaag raakt het verliescijfer 
van Sabena bekend. 2,47 miljard in 
1975. Daarbij komt nog eens het ver
lies van 1974: 1,21 miljard. Ondanks 
1,151 miljard aan staatssubsidies be
gon Sabena 1976 met een verlies 
van 2,5 miljard Bfr. 
9 D« baatf van d« V^mnse U i tv t )»^ 
versmaatschappij (ViJM)'André L«y-
seo wardt nu ook vo«»«(t*r van^ipt, 
lnve«teringskomitee (I4IM) dai ké-
last is met het onderzoek van dos
siers over overheidsinitiatieven in 
de industrie. 
9 Regering en sociale partners ko
men vandaag opnieuw bijeen om 
over een nieuw tewerkstellingsplan 
te spreken. 

VRIJDAG 23 JULI 

9 Vandaag was gepland dat de 
Vlaamse partijvoorzitters samenkwa
men. Ze deden dat echter reeds tij
dens het voorbije week-einde te Ant
werpen. Zij bespraken de te volgen 

weg bij een mogelijk nieuw kommu
nautair gesprek. Voor begin septem
ber werd een nieuwe afspraak ge
maakt 
9 De vier Vlaamse partijen in 
Schaarbeek protesteren krachtig te
gen de dure frans eentalige propa
ganda die het gemeentebestuur daar 
voert voor de gemeentescholen. 
9 De Rijksschuld is in juni'van dit 
jaar met 16 miljard gestegen. Dat is 
zowat het dubbele van de stijging in 
juni 1975. 
9 Tijdens de 21-juli-viering in Moes-
krom^ wkt e^n [«ne^ Waai e«n yiag-
JJWïtiiMiwen'" va* de 'î faSt. ffii) vo'nd 
het een schande tn een < Waalse > 
siJtTewi^ VtteMM vlag ujt (è hangaiv. 
De'jonge man wist niet dat de vlag 
van zijn provincie (Henegouwen] 
twa« Fode en t«*«e zwarte leeuwen 
voert... 
9 De Belgische frank is op zijn 
beurt tot zijn bodemkoers gedaald. 
Dat werd altans op de beurs van 
Frankfurt vastgesteld. De Bfr. behaal
de daarmee zijn laagst aanvaarde 
koers. 
9 Met betrekking tot een mogelijk 
gesprek tussen de twee volksge
meenschappen komen de Waalse 
partijvoorzitters bijeen. 
9 De konfrontatie over de tewerk
stelling lokt geen grote geestdrift 

uit. Het VBO is zeer teleurgesteld, 
het ACV ziet er een voorzichtig 
basisdokument voor onderhande
lingen in, het A B W acht over de 
rezultaten geen akkoord mogelijk. 

ZATERDAG 24 JULI 

9 De regering beslist op de nachte
lijke kabinetsraad dat de prijzen van 
aardappelen, fruit en groenten tij
dens de maanden juli, augustus en 
september niet zullen worden opge
nomen in de indeks. Zo zal de indeks 
tijdens d^ maand juli slecht^ mat 
fX9i'lii.v. 2,6» )*tfW»« at^en. Wat de 
tewerkstelling betreft beslist da re-
fémig het stelsel van i<«t brujipaa-
sioen vanaf 1 september uit te brei
den tot 60 jaar voor de mannen en 55 
jaar voor de vrouwen. 

ZONDAG 25 JULI 

9 In het Antwerpse Middelheimzie-
kenhuis overlijdt burgemeester Lo
de Craeybeckx. Hij was 78 jaar en 
sinds 1947 burgemeester van Ant
werpen. Hij was een verdienstelijke 
figuur uit de Vlaamse Beweging. 
9 In Montreal haalt een tweede 
Vlaamse sportman een zilveren me-
dalje. De lleuvenaar Yvo Van Dam
me op de 800 m. 
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OPIhl€^ 

Wi | ontvangen graag brieven van 
onze lezers als ze ondertekend zi|n 
Naamloze brieven gaan de scheur
mand in evenals scheld- en smaad-
brieven De andere publiceren w i | 
naargelang er plaats beschikbaar is 
W i | behouden ons dan ook het recht 
voor brieven in te korten en pers
klaar te maken zonder de essentie 
van de inhoud te veranderen 
De opinie vertolkt m een lezersbrief 
IS niet noodzakeli jk de onze 

De redaktie 

VLAAMSE UITGEVERSMAAT
SCHAPPIJ 7 

In Antwerpen werd dinsdag 29-6-
76 de VLAAMSE Uitgeversmaat
schappij officieel opgericht 
De nieuwe maatschappij, die zal 
instaan voor de uitgave van de 
kranten van de Standaardgroep, 
bestaat o a uit C M B Compagnie 
Mantime Beige) en Metallurgie 
Hoboken en Överpelt 
Zijn deze maatschappijen nu in
eens vlaamsminnend geworden 
of zijn WIJ Vlamingen al zo ver ver
kocht, dat het mogelijk is dat het 
VEV en deze maatschappijen 
een pot nat zijn ? 
Heel deze historie is al even ken
merkend als het feit dat de o zo 
kristelijke Standaardgroep de 
«Humanite», spreekbuis van de 
kommunisten in Frankrijk, en Lui 
en Playboy (seksbladen) kontro-
leerde 
Is het toppunt van verloedenng 
(enerzijds) en schijnheiligheid (an
derzijds) zo nog met ongeveer 
bereikt "7 
Gaarne zouden wij eens VU-
standpunten lezen in dit verband 
want altijd maar op Nolsen afge
ven wordt vervelend 
is het met zo dat kleine idealisten 
tegen mekaar mogen vechten om 
de schijn te redden en een rook
gordijn op te trekken, waarachter 
dan de hierboven aangehaalde 
praktijken mogelijk worden "^ 
Het IS bijna mogelijk ook voor ons 
landje te schrijven het zijn Syri
sche troepen in Russische tanks, 
die Libanon zijn binnengevallen 
om de knstenen te redden van de 
mohammedanen met de goedkeu-
nng van de joden 

M S, Aartselaar 

RECHTS OF LINKS ? 

Lezer B H, Wijnegem, vraagt kla
re taal van de partij Is de Volks
unie rechts of links "^ 
Dat die lezer nog in dergelijke 
absurde termen denkt, is onbegrij
pelijk Vooreerst is praktisch ie
der mens, iedere groep, iedere 
partij links en rechts en daartus
senin naargelang de matene 
waarover het gaat Vervolgens 
mag en kan de Volksunie niet 
links of rechts zijn en is dat ook 
met 

De partij kijkt en reageert op fei
ten, op gebeurtenissen en op han
delingen van hen die de politieke 
macht uitoefenen Dat is dan ook 
de enige goede manier Het lijkt 
mij dat deze lezer zoals nog som
mige van onze kaderleden en 
sympathisanten, te gemakkelijk 
onder de indruk komt van de 
opmerkingen en de kritiek op VU-
standpunten Ik zou dan ook met 
senator Coppieters willen zeggen 
dat de partij zeer terecht aan de 
«alarmbel» heeft getrokken Wij 
weten allen dat de «kristelijke» 
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PRK 000-0171139-31 

partij reeds meer dan 100 jaar 
haar grote macht voor Vlaande
ren met positief gebruikt Welnu, 
dat doet ze op dit ogenblik ook 
met voor het kultuurbeleid Ze is 
daann oneerlijk, onrechtvaardig, 
en dat moet aangeklaagd wor
den 

De waarheid is dat Gl de inspan
ningen die de VU via voorstellen, 
interpellaties, vragen en moties 
ten bate van de knstelijke ge
meenschap levert, door een pers 
worden doodgezwegen Het is 
nogal duidelijk waarom Mocht 
men hierover korrekt informeren, 
dan zouden nog veel meer kie
zers naar de VU komen 

Is er dan een probleem dat kom-
pleks IS, en dus per definitie met 
zeer duidelijk bij de grote massa 
overkomt, dan maakt men onmid
dellijk van de macht van de pers 
gebruik om op de demagogische 
toer te gaan en leugenachtige 
benchten te verspreiden Ik ge
loof dan ook onvoorwaardelijk se
nator Coppieters als hij zegt 
« W I J hebben het al zo dikwijls 
bewezen, dat de VU het even
zeer zou opnemen voor de knste
lijke gemeenschap als die wordt 
benadeelt Dat bij de laatste ge
beurtenissen de socialisten aan 
onze zijde stonden doet mets ter
zake, gelijk blijft gelijk, ook als 
socialisten of kommunisten dat 
aan hun kant hebben» 

H V d A , Schoonaarde 

Vlaamse staat waartegen deze 
rode rakkers waarschuwen 

Het besluit van de Jong-Socialis-
ten IS eenvoudig geen amnestie, 
geen individuele herziening, geen 
eerherstel mets i Geen woord 
van begrip i 

Het wordt tijd dat eindelijk het 
federalisme wordt bereikt Dan 
zal men in de eigen Vlaamse 
regio zonder veel moeite amnes
tie kunnen afdwingen en zullen 
de rode rakkers vlug merken dat 
ZIJ, in Vlaanderen althans, een 
machteloze minderheid zijn 

K V , Vilvoorde 

STUURMAN 
AAN DE WAL 

In het laatste nummer schrijft U 
«Tussen 1918 en vandaag is er in 
wezen met zoveel veranderd » 
Als men dit leest stelt men zich 
de vraag hoelang zal het dan 
nog duren vooraleer wij werkelijk 
iets zullen bekomen "̂  
U maakt het zich gemakkelijk U 
vraagt zich met af waarom er zo 
weinig veranderd is U trekt geen 
besluiten uit dit feit en U zoekt 
met naar middelen om sneller ver-
andenng te bekomen «Wij» is 
een bloemlezing van janklitera-
tuur 

Als er in 75 jaren weinig veran
derd IS, dan IS dit omdat de Vlaam
se Beweging met de gepaste mid
delen gebruikt heeft De Socialisti-
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AMNESTIE EN VLAAMSE BSP 

Sommige Vlaamse vnenden die 
militeren voor amnestie lijken me 
al te optimistisch Er bestaat im
mers geen parlementaire meer
derheid voor een gesprek over 
amnestie door het verraad van 
de Vlaamse (sic) BSP Bovendien 
wordt de amnestie-eis steeds 
meer uitgehold door de mossel-
noch-vis-houding van de PVV, 
sommige CVP-ers en de meeste 
linksen die in werkelijkheid aller
gisch blijven voor echte amnestie, 
en slechts enkele van de asociale 
gevolgen van de repressie willen 
verzachten De bewuste Vlamin
gen willen toch iets meer ? Of met 
soms"? 

Ten slotte is de haat tegen al wat 
neigt naar amnestie bij de rode 
Vlamingen groter dan ooit Niet 
alleen de KP het zgn Anti-Fascis-
tisch Front en A M A D A voelen 
mets voor amnestie, ook de Jong
socialisten willen de repressie be
stendigen 

In een «Amnestie-dossier» kra
ken de Jong-Socialisten zelfs de 
brave oproep van prof Denne en 
vnenden af als «rechts en fascis
tisch» In trikolore Polderbizon-
stijl worden alle «zwarten » — en 
dr Borms in het bijzonder — 
door het slijk gesleurd De Jong-
Socialisten menen dat de repres
sie helemaal met te hard of anti-
Vlaams was ZIJ ontkennen dat 
kleine «zwarten» nog te lijden 
hebben van de repressie Ten slot
te wordt afgegeven op de « zwar
ten» die strijden voor een eigen 

sche en de Vlaamse Beweging 
zijn ongeveer gelijktijdig begon
nen De Socialisten hebben het 
gehaald, de Vlaamse Beweging 
met Waarom"? De Socialisten 
hebben de harde drukkingsmidde-
len gebruikt De Vlaamse Bewe
ging kon dit met omdat zij hoofd
zakelijk geleid werd (en nog 
wordt) door intellektuelen vol goe
de wil maar die veel praten en 
weinig doen en geen invloed heb
ben op de massa 
De laatste gebeurtenissen bewij
zen het failliet zowel van de V U 
als van de Fondsen en van de 
andere zogezegde leidende 
Vlaamse orgamzaties Zij hebben 
mets kunnen bereiken, zelfs mets 
kunnen verhinderen 
In de politieke knngen van dit land 
worden de Vlaamse Beweging 
en de Vlaamse orgamzaties met 
ernstig meer opgenomen en 
veegt men er ongegeneerd zijn 
voeten aan 

De VU werkt bijna uitsluitend op 
een terrein waarop mets te berei
ken valt nl het parlementaire 
Daar wordt zij en zal zij altijd 
schaakmat gezet worden door 
de andere partijen 

Na vastgesteld te hebben dat er 
in 75 jaren weinig veranderd is 
begint « Wij» in hetzelfde nummer 
juist te doen wat al 75 jaren zon
der gevolg gedaan wordt statis
tieken over de achteruitstelling 
der Vlamingen publiceren i Als wij 
zo voortdoen zullen wij dit binnen 
100 jaar nog doen i Zo halen wij 
het met 

Orgamzaties die mets kunnen ver
wezenlijken zijn van geen nut Zij 

moeten vervangen worden door 
andere en betere omdat zij met 
meer in staat zijn zich te hernieu
wen 
Na de mislukking van de bestaan
de orgamzaties moet zo vlug 
mogelijk gans de strategie van de 
Vlaamse Beweging herdacht wor
den en moet er een nieuwe radi-
kalere Vlaamse partij en een nieu
we a-politiek Vlaamse orgamzatie 
opgericht worden 
Gebeurt dit met dan kan men een 
kruis maken over de Vlaamse 
Beweging HB 

RED En waarop wacht dr H B , 
die zo goed weet hoe anderen 
het moeten doen, om zelf de han
den uit de mouwen te steken 
Regelmatig pessimistische jam-
merbrieven schrijven en verder 
mets doen, is dat de aangewezen 
weg"? 

POSTCHECK 

Als teken van inlichting laat ik U 
weten, dat de laatste maanden er 
iets schort bij onze postcheck-
diensten Telkens ik een bewijs 
van bewerking ontvang bemerk 
ik dat mijn adres boven een frans-
talig adres is geplakt Dat het hier 
om een geraffineerd komplot 
gaat is duidelijk We krijgen een 
tweede Spaarkaszaak 
Na dertig jaar spaarder bij de 
Spaarkas heb ik mijn boekje en 
tevens dat van vrouw en kinde
ren laten vernietigen Nu ben ik 
verplicht ook mijn postchecknum-
mer op te zeggen 
De tijd IS aangebroken dat wij 
met ons met meer laten sollen 
Tevens zorgen wij voor werk in 
eigen streek Indien wij geen split
sing krijgen van die centrale dien
sten dan maar de radikale midde
len 

J V , Schoten 

ZUID-AFRIKA (5) 

Uit een ingezonden stuk in WIJ 
van 15 juli blijkt dat voor L V d W 
uit Oostende «orde en welvaart» 
de enige belangrijke waardenor
men zijn 
Mag ik dan ook aannemen dat, 
wat de toestand in ons land 
betreft, L V d W het officiële Bel
gië rustig zijn gang laat gaan en 
oogluikend de onrechtvaardighe
den, waarvan de Vlamingen in 
het unitaire België het slachtoffer 
zijn, toelaat? Want herrie schop
pen voor «futiliteiten » als Nols en 
zijn loketten betekent een onder
mijning van het gezag in België 
(waar, alles wel beschouwd «or
de en welvaart» heersen) en met
een een verzwakking van de 
NAVO, hetgeen ten slotte alleen 
ten goede komt aan de zo door 
L V d W gevreesde Sovjet-Umei 
Of vergis ik mij en drijft L V d W 
de konsekwenties van zijn rede
nering met zo ver door *? 

J V V , Brugge 

ZUID-AFRIKA (6) 

Dat Zuid-Afnka de zwarten zou 
opsluiten in hun thuislanden zoals 
J V V St-Kruis schrijft is toch de 

reinste onzin De zwarten hebben 
daar toch sinds generaties ge
woond en het is hun land 

Alleen mogen de blanken daar 
geen goederen verwerven om de 
zwarten te beschermen Alleen 
bouwen de blanken daar 80 nieu
we steden, duizenden kilometers 
nieuwe wegen, honderden brug
gen, tientallen industneparken, le
ren ze de zwarten hun (talrijke) 
bodemrijkdommen ontginnen, lei
den ze er duizenden ambtenaren 
op, kortom besteden ze twee
maal meer geld aan de zwarten in 
de thuislanden dan alle vnje lan
den van de wereld samen aan 
ontwikkelingssamenwerking be
steden 

De Russen geven mets aan ont
wikkelingssamenwerking tenzij 
wapens 

Voor de rest steunen ze overal 
potentaten zoals Amin die de 
zwarte bevolkingen uitzuigen en 
terroriseren Vruchteloos ver
wacht men hiertegen protest van 
progressisten wat bewijst met 
welk « progressisme » we te doen 
hebben dat ten voordele van ter
reur en uitbuiting 

Dat de zwarte thuislanden 
slechts 13 % van de grond van 
Zuid-Afnka beslaan of 5 maal het 
grondgebied van België is juist, 
maar Kaa'pland is 60 % van Zuid-
Afnka en daar woonden nooit 
zwarte volksstammen, omdat de 
helft van de grond er woestijn is 
en de zwarte zwerfvolkeren met 
hun kudden zich nooit in woestij
nen vestigden Dit werd het ge
bied van deBbsjesmannen, die zij 
verdreven 

Men kon Afrika nu eenmaal met 
met Europa vergelijken omdat het 
de industriële revolutie miste wat 
toch waarachtig met de schuld is 
van de blanken in Zuid-Afnka 

De meeste landen van Afnka zijn 
thans 10 tot 20 jaar vrij en nog is 
het een feit dat meer dan 50 % 
van alle Afnkaanse industrie en 
meer dan 50 % schuld van Zuid-
Afnka "? Of van Europa"? Of van 
Rusland? M J Mechelen 

DOSFELINSTITUUT 
DIAMONTAGE DE GEMEENTE, BOUWSTEEN 
VOOR EEN FEDERAAL VLAANDERER 

De tweedelige klank- en diamontage onder het motto «Een 
gemeente voor de mens/de gemeente, bouwsteen voor een 
federaal Vlaanderen » viel fel in de smaak op het VU-kongres 
over de gemeenteproblematiek Het Dosfelinstituut ncht hier
mee voorstellingen in, begeleid met spreker en debat voor 
afdelingen en andere geïnteresseerde groepen 

INLICHTINGEN Dosfelinstituut, Tribunestraat 14, 1000 Brus
sel Tel 02/2191202 (doorlopend van 8 u 30 tot 16 u 30) 
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ANTWERPEN 

lensen 
uit £SN stuk 

stemmen 

ANTWERPEN (arr.) 

Bovenstaande propagandatekening 
te verkrijgen op zelfklevers, grote en 
kleine affiches, lucifersdoosjes en bal
lonnetjes. Alle inlichtingen bij arr. pen
ningmeester Staf Hereygers, Aman-
dus Geenenlaan 14, 2100 Deurne. Tel. 
031 /24.88.06. 

ANTWERPEN (Stad) 

DIENSTBETOON 
Gedurende de uitgesproken vakantie
maanden, juli en augustus, is er geen 
zitdag op het sekretariaat. Weer terug 
vanaf maandag 6 september. 

VAKANTIE SEKRETARIAAT 
Het sekretariaat zal. gesloten zijn tot 
en met 5 aug. Briefwisseling blijft 
beantwoord. Voor dnngende aangele
genheden, tel W Willockx 37.22.70, J. 
Moens 38.56.87, Bergers G. 33.91.65, 

Brouwerij 

MOORTGAT 
BREENDONK 

Tel. 031/86.71.21 

Voor « AL » uw bieren 
en limonades 

Ëijhuizen : Cogels Osylei 73 
2600 Berchem-Antwerpen 

Tel. 031/36.10.11 
DeheegherJan 

Ledeganckstraat 19, Gent 
TeJ._091/2Z45.62 

De Bouvre R. 19.02.57, Viaene 
37.15.37, De Ryck 35.94.09, De Laet 
38.66.92, Monseur 27.91.14. 

VUJO 
Kontaktadres Mej. De Motte, Vene-
zuelastr. 6/91 - 2030 Antw. tel. 
42.26.84 of Brugmans R., Kruishof-
straat 144/129 - 2020 Antw. Tel. 
27.80.88. 

BRASSCHAAT 

DIENSTBETOON 
De maandelijkse zitdagen worden tij
dens de vakantiemaanden juli en au
gustus met gehouden in de gebruikelij
ke lokalen. Nochtans kunnen de be
langstellenden voor alle inlichtingen 
steeds terecht bij onze mandataris
sen en bestuursleden. 

TIEN-TIEN POEN VANDOEN 
De onlangs gehouden opiniepeiling 
steekt ons een riem onder het hart. 
Velen hebben zich opgegeven om 
aktief mee te werken aan programma 
en propaganda. Enkelen willen finan
cieel steunen en gaven een permanen
te opdracht aan de bank. 
Propaganda is noodzakelijk maar 
duur en we zullen ons zeker geen bui
tensporigheden veroorloven. Help uw 
partij en steun de aktie Tien-Tien, 
poen vandoen. Stort op rekening 415-
1019461-06 van Volksunie Bras-
schaat. Dank bij voorbaat. 

EKEREN 

LEDEN EN ABONNEMENTEN 
Wie lid wil worden van de Volksunie, 
gelieve zich in verbinding te stellen 
met het VU-sekretariaat, Geesten-
spoor 72, Ekeren. Tel. 41.04.41. 
Wie abonnent(e) wenst te worden op 
« WIJ », gelieve zich eveneens te wen
den tot het VU-sekretariaat of tot een 
bestuurslid. Abonnementsprijs vanaf 
augustus tot einde 1976. 250 fr 

HOVE 

OVERLIJDEN 
Bestuur en leden van onze afdeling 
bieden de heer en mevr. J. Vanderhey-
den-De Pooter hun innige deelneming 
bij het overlijden van hun vader mr. 
Vanderheyden. 
Wij wensen hen veel moed en sterkte 
om dit verlies te kunnen dragen. 

NAKLANK SPORENFEEST 
De opkomst was gering, toch willen 
we ondanks de vakantie verder vol
houden om voor de niet-in-vakantie 
zijnden, op 11 juli feest te houden I De 

ANTWERPEN 

OPTIEK 
WALTER ROLAND 

^ ö KERKSTRAAT 
Tel. (031)35.98.^6 

WETTELIJK ERKEND OPTICIEN 

dia-montage van Lode Van Hove was 
kunstvol en wees op vele mooie 
plaatsjes hier in Vlaanderen. 
Van Walter Luyten kregen we een 
echt goede 11 juli-toespraak. Ge
schiedkundig en met de nodige dosis 
vitaminen om met volle moed de strijd 
voor ons Vlaamse volk verder door te 
voeren. Hij wees ons op de opgehe
melde schijnoverwinningen en geka-
moefleerde nederlagen. 

RANST -BROECHEM -
EMBLEM - OELEGEM 

FIJN FEEST I -
Ter gelegenheid van onze feestdag 
op zondag 11 juli 1976 heeft de Volks
unie van deze fusiegemeenten gezel
lig gevierd in een gefusioneerde sfeer 
in het gildenhuis van Emblem. 
Ruim honderd deelnemers schaarden 
zich rond een echte Vlaamse tafel 
met volkorenbrood, koude kip, frika-
dellenkoek, kaas, krieken en echte 
boerenrijstpap. 
De kandidatenlijst met foto's, die 
prachtig omkleed werd met de leeu-
wevlag en zwartgele vlaggetjes aan 
elke foto, genoot een grote belangstel
ling. 
Dank zij de inzet en de spontane 
medewerking van de kandidaten, fami
lieleden en simpatisanten, is deze vie
ring een onvergetelijke gebeurtenis 
geworden die in de vroege uurtjes ein
digde en iedereen hoopvol stemde 
voor de komende gemeenteraadsver
kiezingen. 

ST.-JOB 

11 JULI-VIERING 1976 
Met als gast ons kaïrierlid W. Kuypers 
werd het een vriendschappelijke 
avond tussen de leden van onze afd 
Onze voorz. E. Pierie had voor een 
smulpartij gezorgd, waar ieder zich te 
goed aan gedaan heeft. Tijdens een 
korte toespraak van onze volksvert. 
werd een vert. van de Koerden voor
gesteld, die een woord van vriend
schap overbracht aan de Volksunie, 
aan het strijdende Vlaanderen, en dit 
in het Nederlands. 
W. Kuypers belichtte de rol van een 
Vlaamse Bondstaat in het Europese 

"parlement, en zette de vergadering 
aan op een nog hardere strijd voor 
het bekomen van een federaal Belgié, 
waar de basis de eerstkomende ge
meenteraadsverkiezingen het vertrek
punt is. E. Pierie stelde de eerste vijf 
kandidaten van onze fusielijst Brecht-
St.-Lenaarts-St.-Job voor alsmede de
ze van onze plaatselijke afd. 
Onze vijf eerste kandidaten : 1. R. Van 
Dijck, Provincieraadslid, Brecht; 2. J. 
Van Ginkel, St.-Lenaarts; 3. E. Pierie, 
KOO, St-Job; 4. Van Veldhoven, 
Brecht, 5. Mevr. Simonne Van den 
Bergh, St.-Job. 
Na een daverende Vlaamse Leeuw 
was deze kameraadschapavond 
maar in de vroege uurtjes voorbij. 

MEDEDELING VAN 
SENATOR JORISSEN 

In de maand augustus zijn er geen 
zitdagen voor sociaal dienstbetoon. 

NA EEN HETE ZOMER 

EEN ONTSPANNENDE REIS IN OKTOBER 

Als een toeristisch verantwoord programma uw voor
keur geniet, kan onze dienst groepsreizen u enkele 
belangwekkende voorstellen doen. 

2 oktober — Athene, rondreis en Kreta, 15 d., 
23.350 fr. 
Egypte, 16 d., 36.750 fr. 
Indonezië, 20 d., 69.500 fr. 

3 oktober — Rondreis Andaloezië, 15 d., 16.810 fr. 
Rondreis Marokko, 15 d., 21.500 fr. 
Rondreis Portugal, 15 d., 17.995 fr. 

4 oktober — Rondreis Sicilië, 15 d., 22.550 fr. 
1Ó oktober — Rondreis Andaloezië, 15 d., 16.810 fr. 

Kruisvaart Kanarische Eilanden en 
West-Afrika, 16 d., vanaf 30.125 fr. 

30 oktober - Egypte, 16 d., 36.750 fr. 

Op verzoek bezorgen wij u graag de gewenste pro
gramma's. 

Alle inlichtingen en boekingen: VTB-VAB-sekreta-
riaat, St.-Jakobsmarkt 45-47, 2000 Antwerpen. Tel. 
031/31.76.80 (20 lijnen) en de VTB-kantoren. Vergun
ning nr. 1185. Kat A. 
Eveneens alle inlichtingen bij de plaatselijke VTB-VAB-
vertegenwoordigers. 

OPROEP 
TOT DE VAKANTIEGANGERS 
Met het doel ook in de privé-sektor aan onze kust het Neder
lands meer tot zijn recht te laten komen, heeft de Werkgroep 
Taalgebruik van het Algemeen Nederlands Verbond (ANV) 
zich tot alle kustburgemeesters gericht om bij de Horeca-sek-
tor en middenstandsgroeperingen tussenbeide te komen om 
te trachten volgende punten te verwezenlijken: 
1) in elke eetgelegenheid een nederlandstalige spijskaart en 
die er voorrang krijgt, 
2] aanspraak van de klant in het Nederlands en pas overscha
kelen naar een andere taal wanneer blijkt dat deze nederlands^ 
onkundig is, 
3) vrijwaring van het Vlaamse karakter van de badplaats ip 
het taalgebruik bij benamingen, uithangborden en medede
lingen. 
Bijna alle kustgemeenten reageerden positief en namen de 
nodige kontakten met de Horeca- en middenstandskringen of 
namen zelf de passende initiatieven. 
Op het stuk van de vrijwaring van het Vlaamse karakter van 
de kust, onderstrepen we graag — ter navolging — het Initia
tief van de technische dienst van Middelkerke, om bij de 
oprichting van nieuwe gebouwen steeds aan te raden Neder
landse benamingen te gebruiken, en dit met sukses. 
Bij de aanvang van het nieuwe hoogseizoen doen we een 
dringend beroep op alle Vlaamse vakantiegangers opdat 
zij — zonder provokatle — doch zelfzeker, er zouden op 
staan dat het Nederlands aan onze kust, overal, zijn recht
matige eerste plaats zou krijgen. 

29 JULI 1976 WIJ 5 



WIJ in D^ l/OLK9UMI€ 

WOMMELGEM 

• DEN KLAUWAERT- GEOPEND 

'Geachte genodigden, als voorzitter 
van de Volksunie • afdeling van Wom-
melgem is het voor mij een waar 
genoegen U te mogen begroeten op 
de officiële opening van ons lokaal. Ik 
meen dat onze afdeling fier mag zijn 
dat zij amper 10 jaar na haar oprich
ting het heeft aangedurfd en aange
kund een eigen lokaal aan te kopen 
en in te richten...» Met deze woorden 
zette ons voorzitster Marie Louise 
Crauwels-Van Eester de opening in 
van «den Klauwaert». 
Jef Van Haesbroeck schetste hierna 
op humoristische wijze het verloop 
van de opbouwwerkzaamheden, 
dankte de inschnjvers op onze obliga
tielening die de aankoop en opbouw 

mogelijk maakte, en raadde hen aan 
dikwijls van dit prachtig lokaal gebruik 
te maken... want zegde hij «het is van! 
U » i 
Door Jef werd eveneens de familie 
Van Vaerenbergh-Gulickx met een 
boekenpakket bedacht. Zi) wonnen 
de prijsvraag «zoek een naam voor 
ons lokaal». Schepen Rik Vande We-
ghe zette de 22 leden en simpatizanten 
in de bloemen, die zich onder het 
werkleiderschap van Paul Crauwels 
hebben afgesloofd om het initiatief 
mogelijk te maken. Hun vrouwen die 
tijdens deze lange werkperiode op 
weduwschap werden gesteld kregen 
ieder een tuiltje rozen. 
Onder spontaan en gemeend ap
plaus I 

Hugo Schiltz, algemeen voorzitter, 
opende hierna door lintjeknippen, 
«Den Klauwaert» officieel. 

KLINKER en 

ASFALTWERKEN 
ASFALTA P.V.B.A. 

JOZEF HEYLEN 
Bremstraat 10, EKSEL 
Tel. 011-73.51.68 

Keurige afwerking. 
Vrijblijvende prijsopgave. 

vuiieji 
VOGEL 
V i U 

GEZANG 

Mallemunt is weer losgebarsten. Op het Muntplein tussen «de grote 
post •> en de Muntschouwburg kunt u op onderstaande data en uren 
evenementen van muziek, poëzie en show meemaken. 
Woensdag 4-8 om 11 u. 30. Donderdag 5-8 om 19 u. Woensdag 11 -8 
om 11 u. 30. Donderdag 12-8 om 19 u. Woensdag 25-8 om 11 u. 30. 
Donderdag 26-8 om 19 u. Woensdag 1-9 om 18 u. kunt u de finale 
meemaken met het groot koor en orkest van de Muntschouwburg. 

DIRK MARTENS 
NINOVE 

Beverstraat 24-26 
Tel. 054/331.05 

P.V.B.A. 
AALST 

Lange Zoufstr. 30, 29-33, 36-38 
Tel. 053/240.60 

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

en waskussens - kinderkleding. 

SPORTARTIKELEN : allerlei - turnkledij - ruiteruitrustingen - plng-
pongtafels - badkleding en alle toebehoorten - rol- en ijsschaatsen -

kampingartikelen - turngerei. 

SPEELGOED: uitgebreide keus in merkart ikelen: autobanen -
elektr. treinen der beste merken - autr ' - go-carts - traktoren - pop
pen - poppenwagens en -wiegjes - b elen - lessenaars - borden -
fietsjes - alle gezelschapsspelen - alle soorten mekanieken - school

tassen - borden - tuinmeubelen - tuinschommels. 

- ZEER VOORDELIGE PRIJZEN -

Uit zijn toespraak onthouden wij 
g raag : 
'Dat de hele regering een studie of 
retraite te Wommelgem mag door
brengen om te leren hoe van een vrij 
wankel gebouw, op korte tijd door de 
eensgezinde inzet van allen een 
prachtig lokaal is gemaakt». 
ZIJ kunnen er leren hoe met verenigde 
krachten en véél goede wil misschien 
ook van de oude bouwvallige Belgi
sche staat iets kan gemaakt worden, 
waar ook de Vlamingen zich zouden 
thuisvoelen. 

Aan de aanwezige Volksunieleden 
gaf hij als leidmotief: 
Zoals gij door uw eensgezinde inzet 
dit bouwvallig huis gemaakt hebt tot 
een tehuis van de Volksunie in Wom
melgem dat precies datgene wat ons 
bindt in de Volksunie, het besef dat 
wij allen de taak hebben, wij allen 

samen, door onze onbaatzuchtige in
zet, van dit land eindelijk een tehuis te 
maken waar ons volk inderdaad thuis 
kan zijn. 
Drie dagen lang liep het dan storm 
in Den Klauwaert. De hele kermis 
lang. Wie graag terugkomt, of wie 
nog niet de gelegenheid had even 
aan te l open : Den Klauwaert is 
open, elke zaterdag vanaf 17 uur, 
elke zondag vanaf 10 uur. 
Allen harteli jk welkom ! 

Staf Van Looveren 

STEUN DE AKTIE 

BRUSSEL 10-10 

PRK 000-0171139-31 

BRABANT 
KESSEL-LO 

MICHOTTEPARK 
WEER TER SPRAKE 
Op de dagorde van de gemeenteraad 
van 1 juli jl stonden twee agenda
punten die betrekking hadden op het 
Michottepark, dat op dit ogenblik nog 
steeds eigendom is van de bouwfirma 
Amelinckx. Een aktiekomitee, dat in 
1973 opgericht werd, tracht het park 
(3,5 ha.) volledig te behouden en te 
laten openstellen voor de inwoners 
van de dicht bebouwde woonwijken 
van Heverlee en Kessel-Lo. Het CVP-
gemeentebestuur, op schepen Van It-
terbeek na, beijvert zich om aan de 
bouwfirma een verkavelingsvergun
ning en bouwvergunning te verlenen 
voor het bouwen van drie flats. De 
bouwfirma zou er zich toe verbinden 
de rest van het park gratis aan de 
gemeente af te staan. Het dossier is 
nu onttrokken aan hét gemeentebe
stuur, nadat het provinciaal bestuur 
de verkavelingsaanvraag ongunstig 
adviseerde. Er waren, dank zij het 
aktiekomitee meer dan 1000 handte
keningen ingezameld om tegen de ver
kaveling te protesteren. De gemeente 
kon dan met anders dan de verkave
ling weigeren. De bouwfirma is daar
tegen in beroep gegaan bij de provin
cie. 

Thans bekwam het gemeentebestuur 
van de bouwfirma een gratis grondaf-
stand van 11,23 a. op een diepte van 
5 m. over de hele lengte van het park 
langs de Platte-Lostraat. De gemeen
te wil er parkeerplaatsen aanleggen, 
in het raam van verbeterings- en riole
ringswerken in de genoemde straat. 
Beide punten stonden op de agenda 
van de gemeenteraad. De VU-afde-
ling Kessel-Lo bracht onmiddellijk de 
inwoners van de wijk op de hoogte en 
ontmaskerde het maneuver van dé' 
CVP, dat handig verbonden was met 
de zo noodzakelijke verbeterings-
werken aan de Platte-Lostraat. Een 
technische ontleding van het dossier 
wees uit dat de straat langs het 
Michottepark niet verbreed moest 
worden. Ook zou de aanleg van een 
parkeerstrook op een diepte van 5 m. 
een definitieve vernieling betekenen 
van het groene scherm. Er zouden 
immers 36 bomen moeten gerooid 
worden. Alle elementen wezen duide
lijk in de richting dat de gemeente de 
bouwfirma een stok wou reiken om in 
het najaar de verkavelingsvergunning 
te bekomen. De gemeente ging zelfs 
zover door een werkgroep met CVP-
jongeren een enquête bij de bevol
king te laten organiseren, waarin ge
vraagd werd of de inwoners niet lie
ver een parkeerplaats wensten en 
hun bezwaren tegen de aantasting 
van het park wilden laten varen. Die 
enquête werd verijdeld, omdat enkele 

inwoners van de wijk onmiddellijk het 
gevaar ervan ingezien hadden. 
Tijdens de gemeenteraad kwam het 
tot heftige woordenwisselingen tus
sen schepen Vansina, CVP-lijsttrek-
ker voor Groot-Leuven en schepen 
Van Itterbeek (VU). De laatste ver
weet de CVP-schepen van Openbare 
Werken, de parkeerstrook voor de 
bouwfirma aan te leggen en ook de 
bouwfirma te laten profiteren van de 
rioleringswerken nodig voor het bou
wen van de flats. Hij vroeg hoe lang 
het gemeentebestuur zinnens was 
het spel van Amelinckx te blijven spe
len, terwijl er een klassenngsvoorstel 
aanhangig is bij de Rijksdienst voor 
Monumenten en Landschappen. Het 
resultaat van de diskussie was dat 
het punt over de gratis grondafstand 
van de dagorde gevoerd werd en dat 
de schepen van Openbare Werken 
de parkeerstrook opnieuw zou onder
zoeken. Van Itterbeek vroeg dat de 
wijkbewoners zouden geraadpleegd 
worden vooraleer nieuwe beslissin
gen zouden genomen worden. Op dat 
punt bleef de CVP op de vlakte, hienn 
gesteund door de BSP. 

HET DOORTREKKEN V A N DE 
KLEINE SPOORTUNNEL 
TE LEUVEN 

Tijdens de gemeenteraad van 1 juli 
kwam de doortrekking van de kleine 
spoortunnel onder het Leuvense sta
tion ter sprake. Het is de bedoeling 
aldus een betere verbinding tot stand 
te brengen tussen de kaaien en Kes
sel-Lo Op dit ogenblik gebruiken de 
reizigers een voetgangersbrug, die 
langs de Luikse kant het station over
brugt. 

Reeds jaren bestaan er plannen om 
het station en de verbindingen tussen 
Kessel-Lo en de stad grondig te ver
beteren. Iedereen is het erover eens 
dat kleinere oplossingen slechts pleis
ters zijn op een houten been en tel
kens de openbare instanties voor
wendsels in de hand geven om de 
hele kwestie niet grondiger aan te pak
ken. 
Het ontworpen plan zal, volgens de 
huidige vooruitzichten, 14 miljoen kos
ten, waarvan 10 miljoen ten laste van 
de Spoorwegen en 4 miljoen ten laste 
van de gemeente Kessel-Lo. De globa
le overeenkomst voorziet dat Kessel-
Lo 25 % van de kosten moet dragen. 
Schepen Van Itterbeek verklaarde 
voorstander te zijn van betere verbin
dingen, maar hij had met ontsteltenis 
vastgesteld dat over zo'n belangrijke 
kwestie geen technische informatie in 
de dossiers te vinden was, noch wat 
betreft de technische uitvoering, nog 
wat betreft de kostenraming. De eni
ge stukken wezen op de politieke tus
senkomsten terzake tussen de minis
ters Chabert en Geens. Hij wenste 
omstandige informatie, vooral omdat 

M E D E G E D E E L D 

N A G E D A C H T E N I S M . G E R A R D 
R O M S E E 
T i jdens d e p lech t ige euchar is t ie 
v ie r ing te r nagedach ten i s v a n mr. 
G. R o m s e e hield pa te r R. V a n d e 
W a l l e In d e abd i j ke rk v a n G r i m 
b e r g e n e e n homil ie, w a a r v a n 
i ede reen d ie ze h o o r d e ze i da t 
he t wense l i j k w a s d e z e in b r o c h u 
r e v o r m uit t e geven . Di t is ge
b e u r d . 
Z e kan bes te ld w o r d e n bi j V i ta l 
Peeters , Apo l l os t raa t 47, 2600 
B e r c h e m . 
M e n w o r d t vr iendel i jk v e r z o c h t 
e e n bi l jet v a n 20 fr. en e e n pos tze 
gel v o o r d e ve r zend ing bi j t e v o e 
gen . 

de kosten nog met duidelijk afgeba
kend waren. Ook achtte hij het ge
wenst dat mogelijke andere oplossin
gen zouden onderzocht geweest zijn, 
bij voorbeeld het doortrekken van de 
brede tunnel langs de Luikse zijde, 
een betere organisatie van de bus
diensten tijdens de spitsuren, het over
kappen van de voetgangersbrug, enz. 
Hierop kreeg hij zowel van de BSP 
als van de CVP (beide woordvoer
ders zijn respektievelijk voorzitter en 
afgevaardigde-beheerder van de 
G O M van Vlaams-Brabant) het ant
woord dat de gemeenteraad vertrou
wen moest hebben in de technici. Die 
mensen, werd gezegd, zien op zicht 
wat er moet gebeuren ! Dat is ook het 
verhaal van de zeesluis in Zeebrugge 
en op een bescheidener schaal de 
geschiedenis van de spoortunnel te 
Mortsel, die na voltooiing onbruikbaar 
blijkt te zijn .. 

L E U V E N (arr.) 

10 OKTOBER lEN 30 OKTOBER 

Net voor de redaktie van ons aller 
weekblad «WIJ» met krakende lede
maten de vakantie intuimelt voor een 
povere twee weken, willen wij de 
lezers toch even herinneren aan een 
belangrijke gebeurtenis, welke zich 
gaat voordoen in oktober. 

O p de 30ste van die maand komen 
andermaal honderden VU-vrienden 
samen in de ruime zaal van de 
«Salons Georges» in Leuven om er 
te dansen op de tonen van een knal-
steengoed orkest met de gekende 
«Rudy Anthony». 

Wie mocht vergeten zijn deze datum 
in zijn agenda te schrijven doet dit nu 
onmiddellijk. 

Meer dan waarschijnlijk wordt het 
een overwinningsbal, waar de vele 
nieuwe VU-gemeenteraadsleden ui
teraard de vedetten zullen zijn. 
Afspraak dus op 30 oktober I 

T E R A L F E N E 

ROUW 
Maandag 26 juli overleed de 
heer Clemens Van Liedekerke. 
Hij werd op 2 september 1898 te 
Herzele geboren. Hij was ge
huwd met Maria-Theresia Van 
Hoorde en de vader van ons 
redaktiel id Maurits Van Liedeker
ke. Zaterdag 31 jul i , op de vijf
t igste verjaardag van zijn huwe
lijk, wordt hij te Teralfene ten gra
ve gedragen. De begrafenismis 
gaat door in de kerk van SL-Jan 
te Teralfene om 10 u. 30. 

GEMEENSCHAPSSCHOOL 
Steunt de 

VOLKSNATIONALE 

ERASMUS 
Talen - steno - typen • boekhouden - direktiesekretariaat - medisch 
sekretariaat - verkoop - reklametekenen - etalage - hostessen - manne

quins - receptie - journalisten - public relations - AUTORIJSCHOOL 

BEGUNENVEST 99 (Nat. Bank) ANTWERPEN 
TEL. (031) 33 60 58 - 45 05 31 

Aalst - Brugge - Hasselt - Kortri jk - Leuven - Mechelen 
Algemeen directeur . Dries BOGAERT 
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OOST-VLAANDEREN 
Foto repor tages in k leur van 
huwel i j ken (met grat is vergro
t ing 50 X 70 voo r VU- leden) , 
geboo r t en en allerlei feestel i jk
heden 

• FOTOCENTRALE 1 
B e v r i j d i n g s l a a n 103, Gent . 

GEIVIEENTE 
S I N T - M A R T E N S - L A T E M 

De betrekking van politieagent is 
te begeven bij het gemeentebe
stuur (een jaar proef), minimum 
ouderdom 21 jaar 
De schriftelijke aanvragen dienen 
aangetekend verzonden en in het 
bezit te zijn van het schepenkolle-
ge voor 10 augustus 1976 
Voorwaarde en inlichtingen zijn 
te verkrijgen op het gemeentese-
kretariaat 

DRONGEN 

AKTIVITEIT 

Op 4/9 richt de Vu-afdeling een bar
becue-avond in, IR het gemeentelijk 
domein de Kampagne Het wordt een 
gezellig feest ter spijziging van ons 
kiesfonds Het bestuur verwacht er 

zeker alle leden en doet langs deze 
weg een oproep tot alle nieuwe WIJ-
abonnees voor een eerste kennisma
king met de afdeling 

DENDERLEEUW 

REIS NAAR DE SEMOIS 
Op 1 augustus reizen we per luxeauto
car naar een der mooiste streken van 
ons land de Semoisvallei 
De reis gaat over Namen naar Bohan 
(uitstap) over Vresse (gelegenheid tot 
middagmalen) en Rochehaut (aller
mooist vergezicht) 
Prijs 200 F Kinderen beneden 12 
jaar halve prijs 
Vertrek te 7 u 30 stipt op het Dorp 
Dadelijk inschrijven bij Herman Van 
De Velde, Zandplaatstr 105 A of tele
fonisch bij raadslid De Metsenaere 
665827 

ST.-AMANDSBERG 

VUJO 
Op 29 augustus e k reist onze VUJO-
kern naar Frans-Vlaanderen In de 
voormiddag bezoeken wij tevens het 
safaripark Bellewaarde te Zillebeke 
(leper) 
Wie wenst mee te gaan, kan inschrij
ven bij Armand Van Bogaert, Gent-
bruggestraat 170 te St-Amandsberg 
Men betaalt slechts 200 fr (toegang 
safanpark en fooi buschauffeur incll 

KflL<nD€R 
AUGUSTUS 
22 Oostduinkerke • Volksavond te 20 u 30 in de zaal «Gudnjn» 

DIAMONTAGE VOLKSNATIONALIS-
ME-STAATSNATIONALISME 
Een saaie spreekbeurt, zeker met i 
Op vrijdag 3 september om 20 uur 
brengt volksvertegenwoordiger Jaak 
Vandemeulebroucke ons een amu
sante, doch zeer interessante diamon
tage in zaal Tijl Klinkkouterstraat te 
Sint-Amandsberg Dit wordt een 
avond ter kennisname of bijvorming 
van de volksnationale visie 

S T A D S B E S T U U R 
A A L S T 

In het beroepskorps van de ste
delijke gemengde brandweer
dienst IS een betrekking van 
brandweerman-ambulancier bij 
de ambulancedienst te begeven 
De kandidaturen voor deelname 
aan de lichamelijke proeven en 
de vergelijkende selektieproef 
worden ingewacht tot uiterlijk 15-
8-1976 ZIJ moeten bij ter post 
aangetekende bnef worden ge-
ncht aan het kollege van burge
meester en schepenen - stadhuis 
- Grote Markt 3 te Aalst 
De volledige voorwaarden kun
nen op mondelinge, schnftelijke 
of telefonische vraag worden be
komen ten stadhuize, Grote 
Markt 3 te 9300 Aalst (Tel 053/ 
215751 - toestel 114) 

WEST-VLAANDEREN 
OOSTENDE-CENTRUM 

OVERLUDEN 
Op 23 juli ging de asverstrooiing door 
van onze vriend Lode Van Der Auwe-
ra, die na de oorlog en na de repres
sie vanuit de Rupelse polders onze 
rangen te Oostende kwam verster
ken Lode was op 40-jarige leeftijd 
nog vrijwilliger geworden aan het anti-
kommunistisch front, werd tweemaal 
gekwetst, doch bleef een ongebroken 
idealist en stnjder voor onze goede 
zaak WIJ bieden aan mevrouw en de 
kinderen onze inniqe deelnemina aan 

OOSTENDE-STENE 

HUWELIJK 
Op 26 juli traden in het huwelijk ons 
lid Peter Boterman en Laurette 
Dhoore van Waarschoot Zij gaan te 
Wondelgem wonen Aan het bruids
paar en de ouders onze hartelijke 
gelukwensen 

Feestzaal .JAGERSHOF» 
Zaal voor huwelijken, vergaderingen 

e d m met 1 200 zitplaatsen 
Gemeenteplaats, St.-Andries 
Tel 050/31.32.10 en 31.34.06 

BEAUVOORDE 

OVERLUDEN 
Op 21 juli werd te Wulveringem de 
heer Robert Cosman ten grave gedra

gen, de vader van ons arr bestuurslid 
Herman Cosman en van het Koeke-
laars bestuurslid Dame! Lachat Velen 
hadden eraan gehouden aanwezig te 
zijn, het bijna volledig bestuur van 
Veurne o I v voorz Vandoorne de bei
de kamerleden Huyghebaert, Van-
sijnghel, mevr Lootens, Nagels en 
Huyghe van het A B Met hem is een 
man heengegaan die ook voor de oor
log nationalist was Aan de beproefde 
nabestaanden bieden wij onze innige 
deelneming aan 

OOSTENDE-MARIAKERKE 

GEBOORTE 
Op guldensporendag werd Arnoud 
geboren, zoontje van Geert Defurne, 
arr VUJO-komiteevoorzitter, en Karla 
Knockaert Wij bieden aan de ouders 
en familieleden onze hartelijke geluk
wensen aan 

OOSTENDE-VEÜRNE-
DIKSIVIUIDE (ARR.) 

LEDENSLAG GEWONNEN 
De laatste loodjes wogen het 
zwaarst, doch OVD heeft de leden
slag gewonnen, en is aldus aan de 
kop geplaatst van het Vlaamse land 
Ons doel was nogal hoog gemikt, nl 
twee tenhonderd van de totale bevol
king I Hetzij 4 542 leden en we zijn er 
lichtjes overgegaan Wij danken onze 
bestuursleden vooral van de afde

lingen die 100 % van hun streefnorm 
behaalden of overschreden van har
te Ziehier de eindstand Behaalden 
100 % en meer 1 Ettelgem 120, 2 
Koksijde 110,53, 4 Middelkerke 
107,43 , 4 Mariakerke 106,32 , 5 Ste-
ne 104,58, 6 Westende 103,97 7 
Diksmuide 102,96 8 Vuurtoren 
102,31, 9 Koekelare-Leke 102, 10 
Alvenngem 101 96 11 Ichtegem 
101,48, 12 Oostende-Stad 101,32, 
13 Gistel 10051 14 Oostduinkerke 
met Nieuwpoort 100,65, 15 Veurne 
10041 , 16 ex aequo Leffinge, Zand-
voorde, Oudenburg en Westkerke-
Roksem 100% Behaalden 9 0 % 
van hun streefcijfers 20 Zarren-Wer-
ken 97,88,21 De Panne 9486,22 
Bredene 94,52 23 Eernegem 94 
24 Kortemark-Handzame 90,40 
Kwamen dan met 80 % 25 Merkem-
Woumen 87,66, 26 Houthulst 
8750 27 Lo-Reninge 82,90 en De 
Haan 8248 

VAKANTIETIJD 

WIJ wensen onze bestuursleden en 
kaders een aangename vakantietijd 
en goede rust om met volle vuur in 
september aan de verkiezingsslag te 
gaan Toch willen wij U allen aanra 
den onze nieuwe afdeling van Oost
duinkerke een hand toe te steken 
deze organizeert op 22 augustus een 
volksavond in zaal Gudrun met 't 
Kliekske en een spreker 

Z0€l«Rg«*20€K^RC]« * ZO€K€RCJ€S 
Zoeken een aangepaste betrekking 
1 16-jarige jongedame (bij voorkeur 

hulp in de administratie) 
2 21 -jange jongedame, diploma « kan

toorwerken - met ervaring in boek
houden (correspondentie) 

3 18-jarige jongedame, diploma hoge
re beroepsopleiding (bureelwerk) 

4 Kinderverzorgster met 2 jaar erva
ring in een tehuis voor lichamelijk 
gehandicapten 

Voor verdere inlichtingen volksver
tegenwoordiger dr Jef Valkeniers, Ni-
noofsesteenweg 11,1750 Schepdaal 
Tel 02/5691604 N84 

Centrum van Bijzondere Gezond
heidszorg zoekt aktieve en belang
stellende personen die hun burger
dienst als gewetensbezwaarden wil
len verrichten in dit interessante ka
der Bijzonder wordt uitgekeken naar 
mensen met het diploma lichamelijke 

opleiding, ervaring in jeugd- en andere 
verenigingen, voor allerlei revalidatie-
werk. ontspanningsbegeleiding, bezig
heidstherapie enz 
De aandacht van de kandidaten 
wordt er op gevestigd dat 
1 het Centrum in Brabant gelegen is, 
2 dat de kandidaten die zich verbin

den in dit soort werk slechts 
16 1/2 maand dienst dienen te ver
vullen 

Kontakt via Kamerlid Willy Kuijpers, 
Swertmolenstraat 23 3020 Herent, te
lefoon 016/229642 - liefst om 9 u 's 
morgens N85 

Senator E- de Facq, Europalaan, t l , 
9820 St-Denijs-Westrem heeft 
1) een vakature voor een verzeke-
ringsinspekteur in Oost-Vlaanderen 
2) Werkzoekenden 
— medische sekretaresse 21 j 
— handelssekretans hogere araad, 
20 j • N87 

Pas afgestudeerden Elektriciteit A2 
en Mechanica A2 zoeken werk op 
passende afstand van Landen 
Kontakt via oud-senator Van Haegen-
doren, G Gezellelaan 63 3030 Hever-
lee N88 

ZOEK TE KOPEN . 
1 Postzegelverzamelingen 
2 Vijver - gelegen in het gebied 
( ± 25 km) rond Leuven - Rotseiaar 
- Aarschot 
Aanbod bij P Mispelter, Aarschot-
sestwg 14,3110 Rotselaar N 89 

Jonge man, 27 jaar Maatschappelijk 
assistent A8/A1 , Technisch middelb -
industriële wetenschappen A2 Erva
ring als stafmedewerker personeels
beleid, zoekt passende betrekking 
Schrijven W Jonssen, Louisastraat 
31,2800 Mechelen N90 

VAN 
TECHNISCH 
TOT 
INDUSTRIEEL 
INGENIEUR 
Ons Koninkri jk telt niet minder 
dan 53 scholen voor technisch 
ingenieur; Nederland telt er 3, 
Zwitserland 2 en Duitsland 60... 
De ene school levert de titel na 
drie jaar studie, de andere na 
vier jaar. Zowat 30.000 gediplo
meerden telt dit staatje voor 
deze opleidingen. En iedereen 
voelt dat er duchtig moet gera-
tionalizeerd worden ; deels om
dat de Europese Gemeenschap 
richtli jnen gaf, deels omdat deze 
supergespreide stuktuur over 
vier wedijverende inrichters 
(Rijk, Vri j , Provinciaal en Ge
meentelijk) niet meer te betalen 
noch te bevolken zal zijn. 

TOUWTJESTREKKEN... 

Belgie-op-zijn-smalst Samenwer
kingsscholen zaten er niet in , een 
kompromis tussen de netten wel 
En na 7 jaar kommissiewerk werd 
uiteindelijk in de Kamer op 29 en 
30 juni dit kompromis goedge
keurd, dat 23 scholen voorziet en 
intussen wildweg wat inhakt op 
de personeelsvoorziening van de 
Ekonomische Hogescholen en de 
Instituten voor Vertalers-Tolken 
Logisch IS dit alles met Temeer 
dat de grafische- en textielindus-
tne onuitgebouwd blijven Ook be
taalt de Vlaamse gemeenschap 
weer haar prijs verhoudingsge
wijze minder scholen voor meer 
studenten Over dit alles en nog 
meer kwamen Jaak Vandemeule
broucke en Willy Kuijpers vrij uit
voerig tussen tijdens de kamerzit
tingen 
Belangstellenden kunnen gratis, 
op schrifteli jk verzoek het Be
knopt Verslag van hun teksten 
per ommegaande ontvangen bij 
Kamerlid Wil ly Kuijpers, Swert
molenstraat 23, 3020 Herent 

ASSIMILATIE VAN OUDE EN 
NIEUWE DIPLOMA'S 

J Vandemeulebroucke 
Negatief noem ik het uitblijven 
van een definitieve regeling inza
ke bij voorbeeld de automatische 
assimilatie en de gegradueerden 
Bovendien hebben wij een kans 
inzake pluralisme verkeken 
De rationalizatie is onvoldoende 
evenwichtig doorgevoerd Op 
welke visie steunt zij"? De automa
tische assimilatie is volgens ons 
een principieel en logisch stand
punt De titel van technisch inge
nieur moest gewoon vervangen 
worden door industrieel inge
nieur, en de tussenkategorie 
moest met behouden blijven. 
De automatische assimilatie had 
kunnen vermijden dat er een tus-
sentype ontstond De assimilatie 
IS met automatisch Zij hangt af 
van een nieuwe valorizatie, van 
een proef, of van andere voor
waarden 

De'bezwaren inzake de automati
sche assimilatie zijn legio Moeten 
de technisch ingenieurs boeten 
voor de chaotische toestand die 
nu al jarenlang bestaat in onze 
scholen"? 
Het niveau van onze technisch 
ingenieurs ligt in Europees ver
band voldoende hoog Het moet 
met geherwaardeerd worden 

VLAANDEREN-WALLONIË-
DUITS TAALGEBIED 

J Vandemeulebroucke 
Ook de verhouding Vlaanderen-
Wallonie is minder gelukkig 
Vlaanderen heeft 56 % van de 
scholen met 62,5 % van de stu
denten 
W Kuijpers 
Wat de verdeling per taalgebied 
betreft, verwachten we een assi-
milatievoorstel op Europees ni
veau om studenten uit het duitsta-
lig gebied van Eupen-Malmedy 
naar de Hochschule te Aken te 
laten gaan 
In Vlaanderen wordt ook veel 
meer verwacht van de leerkrach
ten dan in Wallonië Uit een verge
lijking tussen de jaren 1973 en 
1974 blijkt immers dat er voor de 
laatste twee jaren per school 241 
nederlandstalige studenten tech
nisch ingenieur waren tegenover 
158 franstaligen In de kandidatu
ren zijn er 170 nederlandstalige 
studenten en 124 franstaligen per 
kandidatuur Per afdeling zijn er 
gemiddeld 70 nederlandstaligen 
tegenover 58 franstaligen 
Wanneer we de totale schoolbe
volking nemen voor Vlaanderen 
en Wallonië zal met de tijd de stij
ging in de Nederlandse inrich
tingen veel groter worden dan in 
de franstalige Vlaanderen telt 
5444 studenten Wallonië 3886 
Met de bestaande omkadering 
zal de Nederlandse leerkracht 
een steeds grotere inspanning 
moeten leveren dan zijn Waalse 
kollega 

GRAFISCHE WERKEN EN TEK-
STIEL 

W Kuijpers 
In de kommissie wees de minister 
mijn amendement voor de institu
ten voor grafische werken af Er 
bestaan slechts twee dergelijke 
instituten Men had ze gemakke
lijk kunnen aanpassen 
Het probleem van het grafisch 
onderwijs is met nieuw In 1971 
was er een voorstel om het op te 
nemen in de struktuur van het 
type industrieel ingenieur Op Eu
ropees vlak bestaan daarvan 
voorbeelden o a in Duitsland en 
Zwitserland 

Het IS een aanfluiting voor een 
echte rationalizatie dat U deze 
studies ook met tot het niveau 
van industneel ingenieur hebt op
getrokken Hetzelfde geldt voor 
de tekstiel-opleiding 
Willy KUIJPERS 
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VLAAMSE 
EN FRANSE FAMILIENAMEN 
IN ZUIDELIJK 
WEST-VLAANDEREN 
Met heelwat minder middelen dan een 
volkstelling kan men zich een idee vor
men van een interessant gegeven 
zoals de penetratie van Vlaamse of 
Franse familienamen in eikaars taalge
bied. Aan de hand van het telefoon
boek voor West-Vlaanderen van 1971, 
werd een studie gemaakt voor Ko-
men-Moeskroen en vier aangrenzen
de Henegouwse gemeenten, en om 
een basis tot vergelijking te hebben, 
van de streken waaruit de Vlaamse 
inwijking aldaar vooral gekomen is: de 
rest van de zone Kortrijk, en de zone 
leper. Alles samen 112 gemeenten of 
belangrijke wijken, 38.628 partikuliere 
abonnees. De voor het ogenblik gefu
sioneerde voormalige gemeenten wer
den zoveel mogelijk als afzonderlijke 
gehelen behandeld. 
De naamkunde is het over de oor
sprong van heelwat familienamen niet 
eens. Daarom werden de namen een
voudigweg ingedeeld in duidelijk 
Vlaamse, Franse of vreemde namen, 
en twijfelgevallen. Deze laatste bedroe
gen 6,7 % van het algemeen totaal. Ze 
werden voor de berekening voor de 
helft bij de Vlaamse, en voor de helft 
bij de Franse namen 'gevoegd. Juist
heid tot op het laatste procent kan 
men dus in de uitslagen niet bereiken. 
De onderlinge verhoudingen kloppen 
heel wat beter, want in de verschillen
de gebieden werd steeds dezelfde 

beoordeling toegekend aan dezelfde 
naam. 
Een bijzondere plaats werd ingeruimd 
voor namen die destijds door de Fran
sen vertaald werden, bv. Lefèvre = 
Desmet, Delberghe = Van den Berge, 
Delahaye = Verhaege, enz... Deze 
bedragen 3 % van het het algemeen 
totaal, 6 % van het totaal voor Komen-
Moeskroen-Henegouwen. Benoorden 
de taalgrens nemen ze af met de 
afstand ervan. Ze werden bij de 
Vlaamse gerekend. Achteraf bleek dit 
ten volle gerechtvaardigd. 
Het aantal vreemde namen bedraagt 
0,9 % van het algemeen totaal, en 
stijgt enkel in de stad Moeskroen, 
met 2,4 %, boven de 2 %. Men weet 
dat in werkelijkheid het aantal vreem
delingen heelwat hoger ligt. Daar is 
een verklaring voor: een telefoonaan
sluiting onderstelt een zekere wel
stand, en komt dus weinig voor bij 
recente inwijkelingen, die meestal tot 
de arbeidersstand behoren. Om dezelf
de reden, nl. de sterke Vlaamse inwij
king vóór de oorlog, moesten de uit
slagen vooral voor het Moeskroense 
te weinig Vlaamse namen geven. 
Als het gemiddelde gezin 4 personen 
telt, vertegenwoordigt een aansluiting 
3 naamdragers. De 2.379 aansluitingen 
voor de stad Moeskroen dus zowat 
8.000 personen op een 35.000, of onge
veer een vierde. De 3.869 aanslui

tingen in de stad Kortrijk vertegen
woordigen meer dan een derde. 
Als eerste stap werd bij elke naam 
van een partikulier een teken als 
beoordeling aangebracht, als tweede 
stap werden de tekens per gemeente 
geteld en vernietigd. Gemeenten die 
gedeeltelijk tot andere zones behoren, 
werden buiten beschouwing gelaten 
als er minder dan 50 aansluitingen bij 
de bestudeerde zones behoorden. Als 
er meer dan 50 waren, werd de verde
ling als representatief voor de ganse 
gemeente aanzien. Anders hadden we 
uit het bij de zone Kortrijk horend deel 
van de abonnees van het Henegouw
se Warcoing moeten besluiten dat 
daar 100 % Vlaamse familienamen 
zi jn! 

De algemene resultaten zijn belang
wekkend : het percentage Franse na
men blijft zelfs in de bestudeerde 
Franstalige gebieden overal ruim on
der de helft (zie kaart). Slechts drie 
gemeenten geraken daar aan een der
de. Het rekord wordt, met 45 %, 
gehouden, niet door een Henegouwse 
gemeente, maar door Ten Brielen, de 
Vlaamse wijk van Komen, nu bij Wer-
vik gevoegd. Slechts een stuk verder 
komt, met 41 %, het een eind in Hene
gouwen gelegen Leers-Noord. Nog 
verder volgen het overgehevelde 
Waasten (36 %] en Houtem (34 %) , 

het Vlaamse Wulvergem (32 %) , Voor-
mezele en Rekkem, en het Henegouw
se St.-Leger (elk 30 %) . Komen staat 
op dezelfde plaats als Proven (elk 29 
%) , Moeskroen (26 %) op hetzelfde 
percentage als verschillende gemeen
ten uit het leperse, en dichtbij de ste
den Poperinge, Wervik (elk 25 %) , en 
leper zelf (23 %) . Het Henegouwse 
Evregnies vertoont minder Franse fa
milienamen (20 %) , dan het in volle 
Vlaamse land gelegen Langemark (21 
%) , het overgehevelde Neerwaasten 
(25 %) , minder dan het ver van de 
taalgrens gelegen Stavele (27 % ] . 

Kortrijk heeft er 19 %, evenals Menen 
en vier verschillende Vlaamse gemeen
ten bezuiden deze steden. Waregem 
heeft er 11 %. Het laagterekord houdt 
Gijzelbrechtegem (O %) , gevolgd door 
St.-Baafs-Vijve (5 %) , Desselgem en 
Zulte (6 %) , Wielsbeke (7 %) , enz... 
De gemeenten ten Oosten van Kort
rijk vertonen in het algemeen lagere 
percentages dan die ten Westen. 
Naar leper toe stijgen ze tot boven 25 
%. In heel die streek moet er van ouds
her een belangrijke Franse inwijking 
geweest zijn, met als zwaartepunt de 
driehoek Ten Brielen-Waasten-Voor-
mezele, zonder tot veel verfransing 
aanleiding te geven («Expansion en 
triangle» is dus niets nieuws). Dit 
wordt verder geïllustreerd door Wer-

jzelbrechtegem 
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vik: een vierde der inwoners dragen 
een Franse naam, en het grenst voor 
ongeveer de helft aan franstalig ge
bied. Het IS dus het evenbeeld van 
Moeskroen, maar het is een zuiver 
Vlaamse stad in al zijn uitingen. 
De gemiddelden voor de verschillende 
streken zijn : zone Kortrijk 15 % Fran
se namen, zone leper 23 %, Moes
kroen 27 %, Komen 30 %, Henegouw
se gemeenten 30 %. Een metode die 
met de recente Vlaamse inwijkelingen 
ten volle rekening houdt (bevolkingsre
gisters), zou voor Komen-Moeskroen 
percentages moeten geven die nog 
minder verschillen van die van het Kor-
trijkse. 

Als slot van de studie werd een kontro-
letelling verricht per beginletter van de 
naam. De beginletters V en D spannen 
natuurlijk de kroon: resp. 29 % en 
25,4 % van het totaal aantal Vlaamse 
namen voor het Kortrijkse, 24,4 % en 
26,8 % voor het Moeskroense. Hoe
wel namenstrukturen niet veel kunnen 
verschillen over zo'n korte afstand, 
loopt het aantal V's in beide gebieden 
dus merkelijk uiteen Dit is kwantitatief 
volledig te verklaren door de grotere 
frekwentie van vertaalde namen in het 
Moeskroense (6 % tegen 2,5 % ) : 
deze hebben hun V verloren en heb
ben een D gekregen. Andere namen 
hebben hun D verloren en een L gekre
gen ; voor de andere letters is de struk-
tuur in beide streken praktisch dezelf
de. Er lijken zelfs te weinig franstalige 
namen als vertaalde Vlaamse aanzien 
geweest te zijn. 

In de zone Kortrijk beginnen slechts 
0,9 % van het totaal aantal Franse 
namen met een V. Men vindt dus 
onder deze letter praktisch uitsluitend 
Vlaamse namen. Dit verschaft een mid
del voor een zeer vlugge schatting van 
het percentage Vlaamse namen in 
ander zones. Voor de zone Kortrijk 
stemmen 24 bladzijden V's op 100 met 
100 % Vlaamse namen overeen. Dit 
verschilt over grotere afstanden. 
Schatten we in het Vlaamse land het 
aantal Franse onveranderlijk op 10 %, 
dan bevatten 100 bladzijden Vlaamse 
namen in de zone Gent 25 bladzijden 
V's, in de zone Hasselt slechts 13, Ton
geren slechts 7,5. In de Limburgse 
streek worden de namen veeleer ge
vormd met het achtergoegsel -en(s) 
dan met de voorvoegsels Van of De. 
Voor Leuven-Tienen is het 21, voor 
Aalst 25. 

Voor de zone La Louvière bedraagt 
het aantal bladzijden met de letter V 5 
% van het totaal. Ook daar bevatten 
ze praktisch geen Franse en geen fir
manamen. Nemen we aan dat de dra
gers van een Vlaamse familienaam 
zonder onderscheid uit verschillende 
Vlaamse streken stammen, dan kun
nen we schatten dat 20 % bladzijden 
V 100 % Vlaamse namen zou beteke
nen. 5 % geeft dus 25 % Vlaamse 

' namen in de ganse zone. In de stad La 
Louvière zelf zou meer dan de helft 
der inwoners van Vlaamse afkomst 
zijn. Het verschil kan te verklaren zijn 
door het bestaan van een ingeweken 
Vlaamse arbeidersstand waarmee het 
aantal telefoonaansluitingen niet vol
doende rekening houdt, door het feit 
dat in de plattelandsgemeenten van 
de zone de Vlaamse namen minder 
dicht zullen zijn, en doordat de Vlaam
se inwijkelingen ook een deel Franse 
namen meegebracht hebben. 
Voor de zones Charleroi en Doornik 
vinden we eveneens ongeveer 1 
Vlaamse naam op 4. Als we aanne
men dat een groot deel van de inwij
king in Luik uit Limburgers bestond, vin
den we er door vergelijking met de 
zone Hasselt ongeveer 1 Vlaamse 
naam op een totaal van 3 Als de 
zaken liggen zoals in La Louvière, zou 
een nauwkeurig onderzoek misschien 
uitwijzen dat de meerderheid van de 
inwoners van de hoofdstad van Wallo-
niè een Vlaamse familienaam hebben I 
In Namen vinden we slechts zowat 15 
% Vlaamse namen In Aarlen 10 %, en 
daar zijn de Duitse f rekwent 

Naargelang we Brussel vergelijken 
met Aalst of Leuven, vinden we resp. 5 
of 6 Vlaamse namen op 10. Naast 15e 
onvoldoende vertegenwoordiging van 
de lagere standen, maakt ook de grote 
dichtheid van firmanamen, diensten, 
enz. op andere bladzijden dan die met 
de letter V, dat de werkelijkheid hoger 
moet liggen. De vreemde namen ma
ken in Brussel een merkelijk deel uit. In 
alle geval hebben de Vlaamse er de 
meerderheid. Voor gans het land is 
een voorzichtige schatting 3 Vlaamse 
namen op 4, 1 op 4 Franse en vreem
de. 

Volledigheidshalve werd ook even ge
bladerd in het telefoonboek van het 
Frans-Noord-departement. Voor wie 
ons telefoonboek gewoon is, is het 
een onoverzichtelijk geval, in goedko
pe offset-druk, vol reklames tussen de 
tekst, maar het biedt het grote voor
deel, de abonnees te geven per ge
meente. Bij ons vraagt het een hele tijd 
zoekwerk om tussen de honderden 
Desmets in soms twee zones, diege
nen uit die bepaalde gemeente uit te 
halen die men nodig heeft! 

Ook in het Franse telefoonboek vindt 
men onder de letter V bijna niets 
anders dan Vlaamse namen. Praktisch 
alle reklames zoals men er tussen 
andere letters vindt, ontbreken daar. 
Nemen we aan dat elders de helft van 
de plaats ingenomen wordt door rekla-
me, dan vinden we voor Rijsel één 
Vlaamse naam op vier, voor zijn twee 
zustersteden Robeke en Torkwijn één 
op twee. In Duinkerke eveneens 
slechts één op vier, en hetzelfde voor 
Kamerijk en Maubeuge. Dit laatste ligt 
nochtans ten zuiden van Henegou
wen, een heel eind onder Bergen. In 
het echte Frans-Vlaanderen vinden 
we bv. voor Hazebroek en Gode-
waarsvelde twee Vlaamse namen op 
drie, met veel minder dan in de aan
grenzende streek van leper Een klei
ne gemeente als Warhem telt zelfs 82 
% Vlaamse namen. 

Al deze resultaten tonen dat er ook in 
Frans-Vlaanderen immigratie geweest 
is, van Fransen deze keer, naar de gro
te steden veel meer dan naar het plat
teland. Een eind ten zuiden van de 
taalgrens moet er een familienamen-
grens liggen, met waarschijnlijk een 
veel gniliger verloop dan de taalgrens, 
en met misschien een aantal eilanden 
ter plaatse van agglomeraties. 
De Franse namen in Moeskroen wer
den even nader bekeken. Ze bleken te 
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kunnen ingedeeld worden in namen 
met grote frekwentie (een tiental of 
meer), en met kleine frekwentie (1 of 
een paar). Eerstgenoemde zijn ook fre
kwent in het Kortrijkse, op Duthoit (11) 
en Hubaut (11) na. Bij laatstgenoemde 
is dit minder het geval, en ze moeten 
dus bij echte ingeweken Fransen of 
Walen behoren Ze maken geen 10 % 
van het totaal aantal partikuliere aan
sluitingen uit. Ze lijken ongeveer het 
verschil in totaal percentage Franse 
namen tussen het Kortrijkse (19 %) 
en het Moeskroense (27 %) te kun
nen verklaren. Dat de inwoners van 
beide streken dus praktisch dezelfde 
afstamming hebben, behoeft geen ver
der betoog. 
In dit licht is het moeilijk verstaanbaar 
dat Moeskroen zo anders ontwikkeld 
is. Nauwelijks 1,25 % der abonnees 
staan in het Nederlands vermeld, en 
0,25 % tweetalig. Dezelfde cijfers gel
den ongeveer in heel het Moeskroen
se. Het zijn enkel partikulieren. In het 
Komense zijn het ook handelaars, 2,25 
% Nederlands en 3,4 % tweetalig 
voor Komen. Dit is daar het minimum, 
Ploegsteert bereikt 8,8 % Nederlands
talige en 3,2 % tweetalige en Houtem 
met een rekordcijfer voor Franse na
men (34 %) , 26 % Nederlands, 4 % 
tweetalig. Hoeveel zouden er dat zijn 
moest het van een Vlaams zonecen
trum afhangen ? De Winkler Prins-en
cyclopedie van 1950 noemt Houtem 
«terug Vlaams geworden». «Per ver
gissing» overgeheveld"? Voor Vlaam
se gemeenten vinden w e : Spiere 46 
% Franse vermeldingen en 6 % twee
talige, Helkijn 33 %, Mesen 18 %, Ten 
Brielen 43 %. Deze gemeenten en 
wijk kwamen indertijd in aanmerking 
voor overheveling. 
Verder zijn alleen het vermelden 
waard Menen (2 % tweetalige) en de 
aangrenzende gemeenten Rekkem 
(met 30 % Franse familienamen), 3,3 
% tweetalige, 1,5 % Frans en Lauwe 
resp. 2,1 % en 1,3 %. Dikwijls gaat het 
om een «epicene», «charcuterie», 
« bonneterie », waarvoor de Nederland
se ekwivalenten in de streek niet erg 
gebruikelijk z i jn, verder om een paar 
oude fabnekjes, waarbij de traditie 
speelt, en tenslotte om hier of daar 
een «industriel», «directeur de ban-
que», «Mme la Baronne», of een 
onlangs overleden «ministre d'état». 
In het Komense is er dus blijkbaar een 
gematigder sfeer dan in het Moes
kroense. Dit klopt met de feiten. de 
verfransing is er dikwijls niet veel ver

der dan dat men thuis Vlaams spreekt, 
maar in het publiek is Frans de mode. 
In Moeskroen heeft op de fransgezind-
heid nooit enige rem gestaan. Het is 
tiperend voor de mentaliteit: Moes-
kroenenaars, die met hun ouders 
Vlaams spreken (en vooral dezen!), 
beginnen, op bezoek bij Vlamingen in 
het Kortrijkse, onmiddellijk met veel 
Franse chi-chi, maar houden liever hun 
mond stijf-toegeknepen dan één 
woord Vlaams of Nederlands te moe
ten uitbrengen De vergelijking van per
centages Vlaamse namen in Brussel, 
Henegouwen en Luik met het meer 
bezadigde Namen en Luxemburg, leidt 
tot dezelfde eigenaardige regel: hoe 
meer Vlamingen, hoe fransdoller. Ook 
in de Kerk zijn de recente bekeer
lingen het vurigst... 

PIETER ELSLOO 

De geklasseerde kerk van Wervik 

WIJ 9 
29 JULI 1976 



WIJ IM D^ l/OLK^UMI€ 

SOCIAAL DIENSTBETOON 

Volksvert A DE BEUL 
ANTWERPEN VU sekretariaat Stad Antwerpen 
Wetstr 12 tel 36 84 65 Elke maandag van 16 tot 
19u 
WILRIJK (ten huize van volksvert A De Beul) 
Frans Nagelsplein 18 Tel 2715 44 Elke maan 
dag van 13 u tot 15 u 30 en van 19 u 30 tot 21 u 

Volksvert R MATTHEYSSENS 
BROECHEM lok Frankenheem» Dorpsplein 
1 ' en 3' maandag van 19 u 30 tot 20 u 30 
BORSBEEK Cafe P a r k i n g , hoek Weniger 
straat en Karel Soetelaan 

1 ' maandag van 18 u 30 tot 19 u 30 

Cafe «Riviera» Jos Reusenslei 17 
3 ' maandag van 18 u 30 tot 19 u 30 
BRECHT ten huize van de h Alois Van Hoof 
Lessiusstr 37 tel 13 81 95 
2 ' woensdag van 20 tot 21 u 
WESTMALLE ten huize van de h Frans Dams 
Maliebaan 40 tel 12 04 52 
2' woensdag van 19 tot 20 u 

Sen H DE BRUYNE 
WIJNEGEM . V leminckho f , Marktplein 8 (tel 
53 89 26) 
1 ' en 3' maandag van 19 tot 20 u 
BURCHT ten huize van de h Edw Lemmens K 
Albertstr 62 tel 52 7745 
Elke 3 ' dinsdag van 20 tot 21 u 

Volksver t H GOEMANS 
BERCHEM ten huize van dr Goemans Grote 
Steenweg 86 tel 39 02 30 
Elke maandag van 14 tot 16 u 
KAPELLEN ten huize van de h M Op de Beeck 
Wilgenstr 4 tel 64 55 93 
2 ' en 4 ' donderdag van 20 tot 21 u 
KALMTHOUT ten huize van de h Jef Bosmans 
Korte Heuvelstr 35 tel 66 74 59 

BRASSCHAAT 1* donderdag van de maand van 
20 tot 21 u 30 
Afwisselende lokalen (zie benchtgeving onder 
afdel Brasschaat). 

Volksver t JO BELMANS 
Eerste dinsdag van de maand 
VORST KEMPEN van 19 u 30 tot 20 u De Vier 
Wegen Klem Vorst 
VEERLE van 20 u 15 tot 20 u 45 De Wijngaard 
Dorp 
HULSHOUT van 21 u tot 21 u 30 Duivenlokaal 
Grote Steenweg 135 
RAMSEL van 21 u 45 tot 22 u 15 De Pere 
boom Vosdonken 
Tweede dinsdag van de maand 
KASTERLEE van 19 u 30 tot 20 u Breugelhof 
Geelsebaan 
WECHELDERZANDE van 20 u 15 tot 20 u 45 
De Keyzer Dorp 
HERENTALS van 21 u tot 21 u 30 Kempen 
land Statieplein 9 
HERENTHOUT van 21 u 45 tot 22 u 15 De 
Nieuwe Kroon Markt 
Derde dinsdag van de maand 
MEERLE van 19 u 30 tot 20 u De Posthoorn 
Kerkplein 

MEER van 20 u 15 tot 20 u 45 Heidegalm Hoog 
straatsebaan 
RIJKEVORSEL van 21 u tot 21 u 30 Parochie 
centrum Dorp 
MERKSPLAS van 21 u 45 tot 22 u 15 Breu 
gelhof Kerkstraat 12 
Vierde dinsdag van de maand 
BEERSE van 19 u 30 tot 20 u t Witte Paard 
Vredestraat 
O U D TURNHOUT van 1 0 u 1 5 tot 20 u 45 
Brouwershuis Dorp 
ARENDONK vN 21 u tot 21 u 30 Vrijheid -
Vri jheid 92 
MEERHOUT van 21 u 45 tot 22 u 15 Wevers 
berg Weversberg 41 

Senator W JORISSEN 
Eerste maandag van de maand 
BORNEM 19 u tot 20 u Ontmoetingscentrum 

De Bron Kapelstraat 71 
WILLEBROEK Vlaams Ziekenfonds Dender 
mondsesteenweg (Suykens) van 20 u tot 21 u 
Tel 03186 8648 
TISSELT Cafe De Vlaamse Leeuw - Westdi jk 
37 van 21 u tot 21 u 30 Tel 031 86 76 61 Smets 

Tweede maandag van de maand 
BOOISCHOT Van de Broeck Mechelbaan 23 
van 18 u tot 19 u Tel 015 22 22 86 
HERSELT 3150 Bij de Mike Jozef Carens 
Bergom van 19 u tot 20 u Tel 014 5448 71 
HEIST O D BERG Cafe Amelieke Heist Goor 
van 20 u tot 20 u 45 Tel 015 241961 
HOMBEEK VU Lokaal Bankstraat via 015 
41 40 74 Jaspers van 21 u tot 22 u 
Derde maandag van de maand 
VORSELAAR Cafe Bierhuis Kerkstraat 4 
van 18 ü tot 18 u 30 Tel 014 51 19 97 
HERENTALS Cafe In de Zalm Grote Markt 
van 18 u 30 tot 19 u 15 Tel 014 21 11 17 
OLEN 2430 T Geens Heikens 37 van 19 u 15 
tot 19 u 45 Tel 014 2141 00 
NOORDERWIJK 2420 bij Marcel Mertens de 
Ghellincklaan 14 van 19 u 45 tot 20 u 15 Tel 014 
2117 83 
NIJLEN 2260 TAK Lier Kerkplein van 20 u 30 
tot 21 u 15 tel via Cools Herman (031 81 8023) 
Andere dagen thuis Louisastraat 31 2800 
Mechelen Telefonisch af te spreken 015 
413596 

Senator G BERGERS 
KONTICH iedere eerste en derde donderdag 
van de maand om 19 uur in «Alcazar» Mechel 
sesteenweg 22 Tel 5713 52 
B O O M iedere eerste en derde donderdag van 
de maand om 20 uur in Onthaalcentrum « Nele 
Antwerpsestraat 378 Tel 88 0503 

Senator C VAN ELSEN 
Eerste vri jdag 
BALEN 19 ü tot 19 u 30 - De Leeuwen » Kerk 
straat 57 (Berckmans lel 312042) 
Tweede maandag 
EZAART 19 u 15 tot 19 u 45 Onder de Lm 
den Ezaart 151 (Van Hoof Alers) tel 313936 
HESSIE 1 9 u 4 5 tot 20 u 15 V issershuis-
Hoogeind 16 (Vandeput Hannes) tel 316919 
ACHTERBOS 20 u 15 tot 20 u 45 « W e l k o m -
Achterbos 80 (Luyten Siegers) tel 31 12 34 
SLUIS 20 u 45 tot 21 u 15 « S p o r t - Sluis 178 
(Peeters Buts) tel 31 42 14 
Tweede dinsdag 
MILLEGEWI 19 u 30 tot 20 u « Cafe Mast - Mil 
lostraat 66 (Mast Vancraenendonck), tel 
31 1528 
Derde woensdag 
MEERHOUT 19 u 15 tot 1 9 u 1 5 «Watermo 
len Molenpad 8 tel 300327 
VEERLE 20 u tot 20 u 30 « De Wijngaard -
Dorp 74 tel 54 5120 

TONGERLO 20 u 45 tot 21 u 15 « Volkslust -
Dorp 
VOORTKAPEL 21 u 15 tot 21 u 45 «Frituur 
Ingrid (Gysels) tel 2136 97 
Derde donderdag 
DESSEL 49 u 15 tot 19 u 45 Bij de Koerei » 
Meistraat (Siegers), tel 37 75 32 
TURNHOUT 20 u tot 20 u 30 De Ster Hei 
einde (Pauwels De Vrij) tel 61 13 92 
VOSSELAAR 20 u 45 tot 21 u 15 « D e S t e r -
Heieinde Pauwels De Vry tel 161392 
Vierde maandag 
GINDERBUITEN 19 u 15 tot 19 u 45 De Wit 
te Ginderbuiten 213 (Nuyts Geubbelmans). tel 
31 37 33 
RAUW 19u 45 tot 2 0 u 15 «Zi lverhoek Kie 
zeiweg 254 (Geboers) tel 31 3581 
WEZEL 20 u 15 tot 20 u 45 Spor t ing» Balen 
Neetlaan 46 (Vervoort Verachten) tel 312032 
Vierde donderdag 
KASTERLEE 19 u 15 tot 19 u 45 De Dru i f -
Markt tel 55 6021 
OLEN 20 u tot 20 u 30 ten huize De Heikens 
37 
WESTERLO 20 u 45 tot 21 u 15 W e e k e n d -
Oosterwi jk tel 21 32 57 

Volksvert Joos SOMERS 
Elke maandag 
ST KAT WAVER van 18 u 30 tot 20 u 30 of op 
afspraak Lierse S twg 11 tel 015 2179 00 
Eerste zaterdag van de maand 
ITEGEM van 10 u 30 tot 11 u Lokaal Mimosa 
Bevelsesteenweg 
NIJLEN van 11 u 15 tot 12 u lokaal Zieken 
fonds tak Lier Kerkplein 
Tweede vri jdag van de maand 
MECHELEN (centrum) van 18 u 15 tot 19 u 15 
Vlaams hu s Brigand Hoogstraat 57 
WILLEBROEK van 19 u 30 tot 20 u lokaal Zie 
kenfonds tak Wil lebroek Dendermondse steen 
weg 72 
HINGENE van 20 u 15 tot 20 u 45 lokaal - In de 
oude poor t» 
Tweede zaterdag van de maand 
KESSEL Volksvertegenwoordiger Joos So 
mers ten huize van de voorzitter Jan Vranken 
Schransveld 22 van 11 u 15 tot 12 u 
LIER van 10 u 30 tot 11 u Taveerne Rebels Ber 
laarstraat 51 
Eerste zaterdag van de maand 
NIJLEN van 11 u 15 tot 12 u lokaal Zieken 
fonds tak L e r Kerkplein 
Eerste en derde maandag 
O L VROUW WAVER van 20 u 30 tot 21 u 
Waverveldeken 10 
Tweede en vierde maandag 
MECHELEN (Noord) van 20 u 15 tot 20 u 45 
Galgestraat 106 
WALEM van 21 u tot 21 u 30 Oude Baan 66 

Volksvert VIC ANCIAUX 
ALSEMBERG iedere 1° dinsdag van de maand 

• van 20 tot 21 u in cafe De Hoorn Pastoor 
Bosstr 16 met prov raadslid W De Saeger) 
VLEZENBEEK 3* woensdag van de maand van 
20 u 30 tot 21 u in De Vrede 
OVERUSE 4" maandag van de maand om 20 u 
op het gemeentehuis Taymasstraat met fed 
schepene M De Broyer 
MACHELEN 3* maandag van de maand van 21 
tot 22 u bij De Coster Van Obberghenstraat 12 
PEUTIE 3" maandag van de maand van 19 tot 
20 u bij Couvreur Hartenstraat 43 
VILVOORDE 3 ' maandag van de maand van 20 
tot 21 u in De Gouden Voorn 
STEENOKKERZEEL PERK MELSBROEK 2e 
en 4e maandag van de maand van 20 tot 21 u in 
t Kraainest Torrekensstr 2 te Steenokkerzeel 
(achter de kerk) met prov raadslid Theo Pauwels 
en de plaatselijke mandatarissen 
WEZEMBEEK 2* dinsdag van de maand van 

20 u tot 20 u 30 bij Mathilde naast gemeente 
huis met fed raadslid B Ceuppens). 
BEERSEL 1" dinsdag van de maand van 20 tot 
21 u in Teirlinckpl (met fed schepene F Adang) 
ASSE De 3* dinsdag (van de pare maanden) in 
het VI Soc Centrum van 20 tot 21 u . Prieelstraat 
2 
HEKELGEM de 3* dinsdag (van de pare maan 
den) in Cafe Lmdenhove van 19 tot 20 u met 
fed raadslid De Schri jver 
WEMMEL in Vlaams Centrum voor Sociaal 
Dienstbetoon Merchtemsesteenweg 28 elke 
vierde dinsdag van 18 u tot 19 u 

Volksver t Paul PEETERS 
ASSE 2 ' dinsdag van 19 20 u, in Vlaams Sociaal 
Centrum 
EPPEGEM 1" maandag van 20 j 30 21 u bij Jan 
Loos Driesstraat 163 
KAPELLE o-d BOS d i n s d a g , v a n 1 8 u 3 0 tot 
20 u en zaterdag van 11 u tot 12 u bij Paul Pee 
ters Mechelseweg 62 
LONDERZEEL 2' maandag van 18 u 30 tot 
19u 30 in Zaal Centrum Kerkplein 
LONDERZEEL SJ 3' maandag van 19 u tot 
20 u in Cafe - De Vette Os • 
MERCHTEM 3' maandag van 20 u tot 21 u 
MUIZEN 1 ' maandag van 21 u tot 22 u bij Alex 
Benoit Vredestraat 8 
NIEUWENRODE dinsdag van 18 u 30 tot 20 u 
bij Paul Peeters Mechelseweg 62 
OPWIJK 3" maandag van 21 u tot 22 u bij J 
Mulders Oud Cafe Doken 
RAMSDONK zaterdag van 11 u tot 12 u bij 
Paul Peeters Mechelseweg 62 
VILVOORDE maandag van 19 u tot 20 u bij 
Enk Clerckx Heldenplein 22 
WOLVERTEM 2 ' maandag van 19 u 30 tot 20 u 
in Cafe St Maarten Gemeenteplein 
WEMMEL 1» dinsdag van 17 u 30 tot 18 u 30 in 
Vlaams Sociaal Centrum 

Volksvert W KUiJPERS 
Swertmolenstr 23 Herent T 016 22 96 42 Op 
afspraak 
Kanton AARSCHOT 
AARSCHOT bij gemeenteraadslid A Macken 
Duivenstr 191 tel 016 568687 
BEGIJNENDIJK bij gemeenteraadslid R Bue 
lens Raamstr 26 tel 016 568300 
LANGDORP bij A De Samblanx Franse Li 
niestr 3 tel 016 568437 
Kanton DIEST 
BEKKEVOORT bij R Costermans Oude Tiense 
oaan 47 tel 016 634718 
DIEST bij gemeenteraadslid R Rijnders Bloe 
menlaan 35 
KAGGEVINNE bij Godelieve Vanhellemont 
Diestersteenweg 290 
KORTENAKEN bij K Hermans Dorp 26 tel 
011 58 73 20 
SCHAFFEN bij Gust Celis Klembaan 9 tel 013 
33 3316 
MOLENSTEDE bij schepen D Van de Weyer 
Langenberg 30 tel 013 331408 
SCHERPENHEUVEL bij schepen M Gemoets 
Vesting Noord 28 tel 013 771798 
TESTELT bij A Van Aalst Tuinwijk 11 tel 013 
77 20 09 
ZICHEM bij W Jor is Markt 38 tel 013 77 19 18 
Kanton GLASBEEK ZUURBEMDE 
ATTENRODE WEVER bij gemeenteraadslid D 
Geyskens Heirbaan 1 tel 016 77 7353 
HOELEDEN bij gemeenteraadslid R Lenaerts 
Halensestr 37 tel 016 777661 
LUBBEEK bi) Laurent Iwens St Maartensdal 
25 tel 016 634910 
ST JORIS WINGE bij Roland Ceuleers Kleer 
beekstraat 11A 
Kanton HAACHT 
BAAL bij Georges Mattheus Zandstraal 23A 
Tel 016 5665 99 
BOORTMEERBEEK bij F Buelens Lange Bruul 
7 tel 015 512885 
KEERBERGEN bij R Van t Velt Kruishoeve 
straat 3 lel 015 513728 
ROTSELAAR bij M Mispel ler Stwg op Aar 
schot 14 
TILDONK bij A Verschueren Weckx Kruineike 
straat lel 6006 75 
TREMELO bij provincieraadslid E Van Besien 
Kruisslr 29 tel 016 601804 
WESPELAAR bij J De Meersman Neysetterstr 
31 tel 016 601556 
Kanton LANDEN 
LANDEN Gilbert Antheunis Strijderslaan 6 Tel 
011 88 2040 
Kanton LEUVEN NOORD 
ERPS KWERPS bij Herman Schil lebeeckx Pa 
ter Stroeykensstraal 5 lel 02 /75 97889 
EVERBERG bij Emiel Penninckx Lozendaal 
straat 25 Tel 02 731 13 57 
HERENT bi) R De Deken O L Vrouwplein 91 
tel 016 22 96 77 
KORTENBERG bij gemeenteraadslid A David 
Beekstr 48 
MEERBEEK bij Andre Penninckx Dorpsstraat 
57 Tel 02 759 61 14 
LINDEN bij J Morlelmans Remon Jachthuis 
laan 13 lel 016 232506 
PELLENBERG bij Alois Vanden Eynde 

VELTEM BEISEM bij provincieraadslid R Over 
loop Si Michielsslraat 12 tel 016 4882 75 
WILSELE bij H Houdart Aarschotse stwg 240 
lel 016 44 41 77 
WINKSELE bij A Van Laar Dienksgroebe 3 tel 
016 48 8321 
WIJGMAAL bij J Vanderelst Wi jveld 44 en Joz 
Loosen Wijveld 17 tel 016 443013 
Kanton TIENEN 
BOUTERSEM bij Th De Vos Oude baan 110 
tel 016 733101 
HOfcGAARDEN bij Joz Vandeplas Oudstr i jders 
straal 18 
KUMTICH bij A Verstraeten Leuvensestr 11 
tel 016 8135 52 
TIENEN bij J Weyne Leuvenselaan 43 eerste 
en derde maandag van 17 u 30 tol 20 u Tel 
016 /813435 en bij Roger Rawoe Grote Markt 
24 eerste en derde maandag van 17 u 30 tot 
20 u Tel 016/81 1682 
W O M M E R S O M bij Etienne Foffe Kleine Broek 
straat 54 
Kanton ZOUTLEEUW 
HALLE BOOIENHOVEN bij R Geukens lid 
C O O Vinneslr 14 tel 011 78 9812 
BUDINGEN bij P Matterne 6roenstr 2 tel 011 
58 73 27 
GEETBETS bij Dany Bamps Glabbeekstraal 
12b 
LINTER bi| R Houtmeyers Pelesstr 11 
RUMMEN bij Frans Cools Oude straat 24 
ORSMAAL bij Hugo Sacreas Overhespen 
straal 7 Tel 011 7896 44 
ZOUTLEEUW bij W Laroy Stationsstr 38 tel 
011 78 96 53 

Volksvert Dr J VALKENIERS 
SCHEPDAAL voor Schepdaal Sint Martens 
Lennik Itterbeek Wambeek en Sint Martens Bo 
degem Gemeentehuis te Schepdaal (Tel 
56921 01) Elke maandag van 19 u tol 20 u Elke 
donderdag van 11 u lot 12 u 
TOLLEMBEEK voor Tollembeek Galmaarden 
en Vollezele Bever en Sml Pieters Kapelle Cafe 

Commando » Plaats te Tollembeek Elke 4 ' dins 
dag van de onpare maanden van 19 u 30 tot 20 u 
HERFELINGEN voor Herfelmgen Heikruis 
Leerbeek Kesler en Herne Bij Weverbergh 
Roger (lokaal van de Vlaamse Ziekenkas). Honm 
geveld 7 te Leerbeek (532 4505). Elke 4 ' dinsdag 
van de onpare maanden van 20 u tot 20 u 30 
BEERT aanvragen langs schepen J Meert 
BELLINGEN en BOGAARDEN aanvragen langs 
gemeenteraadslid Mevr I Swil lens Tel 
356 7985 

PEPINGEN aanvragen langs schepen H De 
Clercq Tel 35648 40 
BUIZINGEN en OMGEVING aanvragen langs 
federatieraadslid Jules De Nayer Tel 356 30 25 
ELINGEN GAASBEEK OUDENAKEN en SINT 
LAURENS BERCHEM aanvragen langs sche 
pen H De Rauw Tel 53243 58 
GOOIK en OETINGEN aanvragen langs sche 
pen en provincieraadslid G De Doncker Tel 
054 56 65 62 
DILBEEK aanvragen langs provincieraadslid M 
Panis Ie' 465 49 97 en langs schepen O Grauls 
lel 522 72 89 
VLAAMS SOCIAAL CENTRUM Prieelstraat 2 
1700 Asse tel 452 93 57 Voor Asse Bekkerzeel 

Kobbegem Mazenzele Merch lem Mollem Op 
wijk Sint Ulriks Kapelle en Ternal op 2 decem 
ber van 19 tol 20 u in samenwerking mei Juul 
van u o o r e n 
VLAAMS SOCIAAL CENTRUM Opperstraat 
168 1770 Liedekerke lel 053 66 57 83 Voor 
Borcht lombeek Essene Hekelgem Liedekerke 
Roosdaal Sint Katherina Lombeek en Teralfene 
samenwerking mei Staf Kiesekoms 
VLAAMS CENTRUM VOOR SOCIAAL DIENST 
BETOON Steenweg naar Merch lem 28 1810 
Wemmei Voor Brussegem Groot Bijgaarden 
Hamme Meise Relegem Wemmei en Zellik in 
samenwerking met Walter Van Mieghem tel 
47939 81 

Senator R VANDEZANDE 
Naamsestraat 167 Leuven tel 016 2284.20 
Leuvense Agglomeratie 
HEVERLEE bij gemeenteraadsleden F Aerts 
Kapelberg 19 en H Lorent Egenhovenweg 
47/32 tel 016 232134 en K O O lid E Van de 
Voorde Pakenstraat 10 lel 016 22 4513 
LEUVEN elke dinsdag Naamseslraat 167 van 
19 u 30 tot 21 u 30 Tel 016 22 84 20 
KESSEL LO elke tweede maandag van 20 u tol 
22 u bij Ariette LambreChts Degeest Diest 
sesteenweg 75 
Kanton LEUVEN Z U I D 
BERTEM bij F Goedseels Dorpstraat 2A tel 
016 23 23 58 
BIERBEEK bij A Laurent Ruisbroekstraat 5 lel 
016 462139 
D U I S B U R G i 3" donderdag m Cafe Zaal «De 
Smedt Kerkplaals 8 Duisburg 
HAASRODE BLANDEN bij O Steeno Boetsen 
berg 11 lel 016 46 2189 
NEERIJSE bij Federalieraadshd J De Baetselier 
Kamstraat 8 
O U D HEVERLEE elke vierde maandag van 
20 u tot 22 u in Cafe « De Luchtbode Dorps 
straat 
TERVUREN MOORSEL gemeenteraadslid G 
Vandendnessche en federalieraadshd J Depre 
cafe In de Oude Smidse - Kerkstr 5 elke 1 ' 
donderdag 
VOSSEM LEEFDAAL Federatieraadslid J De 
pre zaal Casino Gemeenteplein elke 4' donder 
dag 

Senator Bob MAES 
DILBEEK Elke dinsdag en donderdag van 18 tot 
20 u bij M Panis Moeremanslaan 86 
GROOT BIJGAARDEN De 4' dinsdag van de 
maand bij R De Ridder Brusselstraal van 19 tot 
20 u 
ZELLIK 4 ' dinsdag van 20 u 30 tot 21 u 30 in 
De Zwaan 
ST PIETERS LEEUW 4 ' zaterdag van 11 tot 
12 u bij fed schepene Frans Adang Ruisbroek 
sesteenweg 109 
BERG 3 ' dinsdag van 20 u tot 21 u 30 m Fauna 
Flora (samen met mevr Van Hecke Thiebaut) 
MELSBROEK 1 'donderdag van 19 tot 20 u in 
Cafe Alcazar Gill i jnslraal 1 
ZAVENTEM 3 ' dinsdag van 19 u 30 tot 20 u ten 
huize van Bob Maes Parklaan 44 
WEMMEL in Vlaams Centrum voor Sociaal 
Dienstbetoon Merchtemsesteenweg 28 elke 
derde dinsdag van 17 u 30 lo l 18 u 30 
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Senator R VANDEKERCKHOVE 
Eerste maandag van de maand 

ZELEM van 18 u tot 19 u bij I Decap Stations 
straat 79 

ST TRUIDEN van 19 u tot 20 u bij U Dnljeux 
Verbiest 25a 

Elke vri)dag van de maand 
GENK van 18 u tot 19 u Schaapsdries 29 tel 
011 35 46 40 

Tweede maandag van de maand 
BREE van 18 tot 19 u bi| J Gabre ls Siemens 
straat 28 
NEERPELT van 19 u tot 20 u bi| G Van Duffel 
Kol isbos 1 

Derde maandag van de maand 
KINROOI van18u lot 19 u bij T Schoofs Bree 
ersteenweg 85 
Vierde maandag van de maand 
HOUTHALEN van 18 u tot 19 u bi) T Dirix Zwa 
luwstraat 9 
TESSENDERLO van 19 u tot 20 u bij R De Cos 
ter Industriepark 

Volksver t J OLAERTS 
GENK iedere zaterdag en maandag van 9 u tot 
12 u Neerzijstraat 
ZUTENDAAL iedere 1« vri jdag om 16 u 30 in 
St Hubertuskr ing 
AS iedere 1 ' vrijdag om 17 u 30 bij Hubert Ver 
heygen Dorpsstraat 

ZONHOVEN iedere 2' vrijdag om 48 u Zonne 
hof Kerkplein 
PAAL iedere 2' vrijdag om 49 u cafe Huysmans 
tegenover de kerk 
HEUSDEN iedere 2' vri jdag om 20 u in de 
Oude Kring 
ST TRUIDEN iedere 3' vrijdag cafe Het Kaart 
huis Stationsstraat 
HERK DE STAD iedere 3' vrijdag Cafe Area 

Volksvert E RASKIN 
ledere eerste zaterdag van de maand 
HELCHTEREN Cafe Eden Houthalensesteen 
weg 30 van 9 u 30 tot 10 u tel 011 534655 
EKSEL Cafe t Vlaske Eindhovensebaan 33 van 
10 u 30 tot 11 u Tel 011 734178 
PEER bij Jan Plas Collegelaan 5 van 11 u 30 tot 
12 u Tel 011 7352 44 
BREE Cafe Wit Paard Nieuwstad 28 van 
12 u 30 tot 13 u Tel 011 461479 
KAULILLE bij Gerard Vossen Kleine Fonstein 
straat 14 van 14 u tot 14 u 30 Tel 011 462467 
SINT HUIBRECHTS LILLE bi| Hubert Lipkens 

Venderstraat 5 van 15 u tot 15 u 30 Tel 011 
64 30 74 
OVERPELT b j Jos Van Bree Zavelstraat 53 van 
16 u tot 16 u 30 Tel 011 64 3630 
LOMMEL bij Mevr De Roo Neven Beemd 
straat 92 van 17 u tot 17 u 30 Tel 011 54 4817 
ledere derde zaterdag van de maand 
SINT (HARTENS VOEREN Kultureel Centrum 
Kwinten 36 van 9 u 30 tot 10 u Tel 041 7665 59 
MAASEIK Cafe Posthoorn Bosstr 3 van 11 u 
tot 11 u 30 Tel 011 56 44 08 

DILSEN Cafe Metropole Rijksweg 406 van 
12 u tot 12 u 30 Tel 011 75 56 32 
MAASMECHELEN Hotel Limburg Rijksweg 
194 196 van 13 u tot 13 u 30 Tel 0 1 1 7 6 4 0 8 6 
TONGEREN bij Pol Jorissen Blaarmolenstraat 
13 van 14 u 30 tot 15 u Tel 012 23 1092 
BORGLOON bij Sylvio Wijnants Graeth 1 van 
15 u 30 tot 16 u Tel 012 74 2128 
HOESELT Cafe ABC Tongerse Baan 3 van 
16 u 30 tot 17 u Tel 011 4122 33 
ledere maandag 
AAN HUIS Ursulastraat 1 Eigenbilzen van 19 u 
30 tot 20 u 30 Tel 011 41 24 54 

Senator M COPPIETERS 
Eerste zaterdag van de maand 
BUGGENHOUT o m 1 4 u bij de h Keldermans 
Kasteelstraat 186 
LEBBEKE op telefonische afspraak 2138 89 
WIEZE DENDERBELLE o m 1 6 u Cafe Cen 
trum 
DENDERMONDE o m 1 7 u Cafe Scaldis Brus 
selsestraat 
Tweede zaterdag van de maand 
WETTEREN om 14 u Vlaams Hu s De Klokke 
SCHOONAARDE o m I S u Cafe Mikene 
OVERMERE om 16 u cafe Den Hoorn 
ZELE o m 1 7 u Vlaams Huis Pallieter 
Derde zaterdag van de maand 
HAMME o m 1 5 u Spinnershof 
DENDERMONDE om 16 u Cafe Scaldis 

GREMBERGEN om 17u Sekretariaat 
Vierde zaterdag van de maand 
WETTEREN om 14 u Vlaams Huis De Klokke 
SCHELLEBELLE WICHELEN om 15 u 
SCHOONAARDE om 16 u Mikene 
ZELE o m 1 7 i j Vlaams Huis Pallieter 

Senator E DE FACQ 
Persoonli jke afspraken op telefoonnummer 
22 64 23 22 36 30 of schriftelijk Europalaan 11 
9820 St Den js Westrem Ook voor het arr 
Oudenaarde Ronse 
NEVELE tweede zondag van de maand O Mor 
tier Kerrebroekstr 34 a (11 12 u ) 
GENT Brugsepoort derde maandag van de 
maand Bloemekenswijk Dahliastraat 95 (20 21 

u ) 
DRONGEN eerste donderdag van de maand 
Restaurant Barloria afrit autostrade (19 20 u) 

GENT STERRE elke maandag van 10 tot 12 u 
Maaltebruggestr 231 

Senator O VAN OOTEGHEM 
Elke maandag 
GENTBRUGGE van 19 tot 20 u in het nieuw 
gemeentehuis 1" verdiep ng 
Eerste en derde donderdag 
GENT van 20 u 30 tot 21 u 30 Vlaams Huis Roe 
land Korte Kruisstraat 3 

Tweede donderdag 
HEUSDEN van 20 tot 21 u Dorpslaan 7 
Laatste zaterdag van de maand 
ZAFFELARE van 11 u tot 12 u De Beurs Dam 
5 
MELLE van 14 u 30 tot 15 u 30 Cafe De Snoek 
Gontrode Heirweq 49 Tel 30 0653 
MERELBEKE van 15 u 30 tot 16 u 30 bij Geor 
ges Van Gijseghem Gaversesteenweg 335 

BOTTELARE van 16 u 30 tot 17 u bij de Geyter 
Koningin Astridlaan 19 
OOSTERZELE van 17 u tot 17 u 30 bij Pare 
wijck Dorp 8 
DIKKELVENNE van 17 u 30 tot 18 u 30 bij Van 
Gysegem Kerkstraat 83 

Volksvert G DE KEGEL-MARTENS 
NINOVE ledere zondag van 10 u tot 12 u ten 
hu ze Leopoldlaan 86 
ledere laatste zaterdag van de maand 
GERAARDSBERGEN van 10 tot 12 u Post 
koets Markt 
Eerste zaterdag van de maand 
MEERBEKE van 11 u tot 12 u Frans Tielemans 
Kapellestraat 15 
POLLARE van 14 tot 15 u Herman De Kegel 
Dorpsstraat 33 
APPELTERRE van 15 u tot 16 u Roger Van 
Oudenhove Eichemstraat 24 
OUTER van 16 u tot 17 u Alfons De Clercq Aar 
deweg 70 
Derde dinsdag van de maand 
KERKSKEN van 19 u tot 20 u Ward De Kegel 
Berg 140 
Tweede zaterdag van de maand 
AALST van 10 u 30 tot 11 u 30 Cafe Den IJzer 
Vlaanderenstraat 
Tweede dinsdag van de maand 
DENDERLEEUW van 19 u tot 20 u Perreman 
Jozef Moreelstraat 46 
Derde zaterdag van de maand 
ZOTTEGEM ten huize van W Cautaert Hof 
straat 18 van 10 u 30 tot 11 u 30 

Volksvert dr R VAN LEEMPUTTEN 
ZOTTEGEM Ten Huize Korte Munte 6 
VELZEKE Tel 091 6008 32 elke voormiddag 
van 9 u 30 tot 14 u Ook s zondags 

Volksvert P VAN GREMBERGEN 
Eerste zaterdag van de maand 
MIDDELBURG van 9 u tot 10 u Cafe De Prins 
Dorp 
ERTVELDE van 18 u tot 19 u bij F Delemarre 
Hoogstraat 14A 
ADEGEM van 10 u tot 11 u Gemeentehuis 
EEKLO van 11 u tot 12 u Middenstandhuis 
Markt 

Tweede zaterdag van de maand 
WATERVLIET van 9 u tot 10 u Zaal Scala 
Dorp 
KAPRIJKE van 10 u tot 11 u D Coppejans 
ERTVELDE v a n 1 1 u t o t 1 2 u Emile Hullebroeck 
straat 14 
WAARSCHOOT van 14 u tot 15 u bij F Van Hol 
derbeke Nijverheidsstraat 
Derde zaterdag van de maand 
EVERGEM van 9 u tot 10 u bij D Notteboom 
Stationsstraat 
SLEIDINGE van 10 u tot 11 u bij R Van Hoor 
ebeke Dorp 
ASSENEDE van 11 u tot 12 u cafe Diederiks 
Diederiksplein 
Vierde zaterdag van de maand 
WACHTEBEKE van 11 u tot 12 u bij Mark Her 
reman Isegem 
Eerste maandag van de maand 
OOSTEEKLO van 18 u tot 19 u bij Jules Cnel 
Dorp 
Tweede maandag van de maand 
ERTVELDE van 18 u tot 19 u Cafe Ritz Linden 
laan 
Vierde maandag van de maand 
ERTVELDE van 17 u tot 18 u Emile Hullebroek 
straat 14 

Volksver t F BAERT 
Elke eerste zaterdag 
DEINZE 10 u cafe Rosbrau Markt 
GENT 11 u Koningin Astridlaan 123 
LOVEN DEGEM 14 u 45 cafe Volkshuis 
Elke eerste zondag 
OOSTAKKER afwisselend bij Dr De Pillecijn 
Holstraat of in cafe t Smisken Lourdes 
Elke eerste maandag 
GENT 20 u bij Karel Rigo Peerstr 129 
VURSTE 21 u bij Roger Van Gyseghem Wanne 
gatstraat 1 
Elke derde zaterdag 
AALTER 11 u cafe Casino Markt 
Elke derde zondag 
LANDEGEM bij Guido Schaeck Vosselare 
straat 16 om 11 u 

flensen 
nit SSH stuk 

stemmen 

Volksvert E VANSTEENKISTE 
Arr VEURNE DIKSMUIDE OOSTENDE 
Vlaamse soldatendiens Ik dien » Van Iseghem 
laan 6 Oostende (alle inlichtingen m b t proble 
men bij het leger militie enz) 
Eerste zateidag van de maand 
VEURNE De Beurs Markt om 9 u 
D IKSMUIDE Vlaams Huis I jzer laan om 10 u 

MERKEM W O U M E N cafe Nieuw Woumen . 
Dorp 77 Woumen om 11 u 
HOUTHULST bij raadslid M Van Cleven Terre 
straat 8 om 11 u 30 
KORTEMARK bij wed J Darras cafe - Gu 
drun » Statiestraat om 12u 
KOEKELARE Hertog van Arenberg Moere 
straat om 12 u 30 
ICHTEGEM Engelstraat 10 mevr L Dekeyser 
om 13 u 30 

Derde zaterdag van de maand 
NIEUWPOORT bij gemeenteraadslid W De 
v rend t Recollettenstraat 66 om 9 u 
WESTENDE Gistelstraat 74 

MIDDELKERKE « Were Di» de Smet de Nayer 
laan 19 om 10 u 
EERNEGEM <• Riva Venus » Aartri jkestraat 62 
o n 11 u 
DE HAAN De Ter 'e » Gasthof bij Tramhalte 
om 11 u 30 
VLISSEGEM bij Irma Van Haecke Kerkstraat 
( D O - D ) OT- 1 2 U 

BREDENE bij Kamiel Haeck Dri f tweg 59 om 
12 u 30 
OOSTENDE (wijk Vuurtoren) Vlaams Huis Voor 
havenlaan 20 om 13 u 
LEFFINGE Gasthof T Steen Dorpsstraat 
70 om 13 u 30 
Elke maandag op afspraak 
OOSTENDE Van Iseghemlaan 6 tel 059 
709548 

Volksver t J VANDEMEULEBROU-
CKE 
Aan huis elke maandag op afspraak Anjelieren 
laan 25 8400 Oostende Tel 059 80 0428 

Eerste zaterdag van de maand 
DE PANNE om 9 u Helvetia Kerkstraat 32 
WESTENDE o m l O u Gistelstraat 74 
LEFFINGE om 11 u Gasthof t Steen Dorps 
straat 
DE HAAN o m 1 2 u De Torre Tramhalte 
MIDDELKERKE om 15u Were Di De Smet de 
Naeyerlaan 
te rs te maandag van de maand 
SPERMALIE o m 1 8 u «Spor tv r iend» Diksmui 
destraat 15 Slijpe 
ETTELGEM om 1 9 u De Bagge Dorpsstr 30 
Derde zaterdag van de maand 
VEURNE om 9 u De Beurs Markt 
D IKSMUIDE opr 10 u Vlaans Huis I jzer laan 
83 
MERKEM W O U M E N om 11 u Nieuw Woumen 
Dorp 77 Woumen 

KORTEMARK om 12 u »Gudrun» Stations 
straat 76 
KOEKELARE om 12 u 30 Hertog van Arenberg 
GISTEL o m 1 5 u Kantoor Zwaenepoel Stations 
straat 2A 

Derde zondag van de maand 
NIEUWPOORT om 9 u Willy Devriendt Recol 
lettenstraat 66 
ALVERINGEM om 10 u t Vlierhof Dorpsplaats 
LO om 11 u Meir Mevr Ascrawat Weststraat 
5 
LEISELE om 11 j 45 Drie Ridders Weegsche 
de 1 Gyver inkhove 

Volksvert M BABYLON 
ROESELARE iedere maandag van 16 u tot 19 u 
of op afspraak tel 051 2002 08 Westlaan 145 

Volksvert LUK VANSTEENKISTE 
SOLDATENDIENST voor alle problemen betref 
fende dienstplicht kunt U zich wenden tot onder 
staande zifdagen of bellen naar 056 41 43 32 
Elke maandag 
KORTRIJK - 1 3 0 2 » B Reynaertstraat 9 van 
17 u 30 tot 19 u Tel 050 21 1756 
WEVELGEM Vredestraat 10 van 20 u tot 21 u 
Tel 050 4143 32 
Elke eerste maandag van de maand 
LENDELEDE « D e Handboog» Plaats van 
11 u 30 tot 13 u Tel 051 301314 
Elke eerste vri jdag van de maand 
BISSEGEM «Leopold Stationsstraat 3 van 
20 u tot 21 u Tel 056 22 54 30 
Elke tweede zaterdag van de maand 
INGOOIGEM zaal «Streuvels - St Antonius 
straat 20 van 16 u tot 17 u Tel 050 7774 67 
WAREGEM « W e e k e n d » Holstraat 23 van 
17 u 15 tot 18 u 15 Tel 050 602656 
GULLEGEM «Stadium Weveigenstraat , van 

18 u 30 tot 19 u 3C Tel 050 41 16 78 
Elke derde woensdag van de maand 
MENEN De Beiaard Kortri jksestraat van 
18 u tot 19 u 
Elke derde zaterdag van de maand 
DEERLIJK . Bloemenhof» Tulpenlaan 26 van 
16 u tot 17 u Tel 050 715140 
VICHTE N Waelkens Harelbekestraat 35 van 
17 u 15 tot 17 u 45 Tel 050 777376 
HARELBEKE STACEGEM « De Zwaan . Dorp 
plaats 2 van 18 u tot 19 u Tel 050 22 11 50 

Senator Frans BLANQUAERT 
lEPER elke eerste zaterdag van de maand van 
11 u 30 tot 12 u 30 in cafe «Rembrandt» Me 
nenstraat 46 (057 203297) 
POPERINGE elke eerste zaterdag van de 
maand tussen 10 u en 11 u 

Senator VAN IN 
BRUGGE elke 2' en 4 ' zaterdag van 11 u tot 
12 u in Breydelhof J Suveestraat 
BRUGGE elke maandagavond van 18 tot 19 u 
aan huis Predikherenlei 23 
TORHOUT 1 ' zaterdag van de maand tussen 
9 u 30 en 10 u 30 ten huize van gemeenteraads 
lid P Vlieghe apoteker Hofstraat 
JABBEKE elke 1 ' zaterdag van de maand van 
11 tot 12 u bij gemeenteraadslid G Eeckeloo 
Aartr i jkesteenweg 39 
3* zaterdag 
KNOKKE HEIST van 10 u tot 11 u , ten huize 
van V De LiUe Helmweg 12 Knokke 

Senator W PERSYN 
WiNGENE elke dag op het gemeentehois na 
telefonische afspraak 0 5 1 6 5 5 0 5 0 Elke maan 
dag vanaf 18 u (na afspraak) Ratelinge 11 tel 
051 655090 
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kRITKCH DCKCKCM 

Tegen mijn gewoonte in heb ik bij Mensje Van Keulen geen citaat 
gevonden om bovenaan dit opstel te plaatsen. Dat bevestigt de 
indruk die ik opdeed bij het lezen van Bleekers zomer en Van lieverle
de : in deze romans wordt enkel beschreven, niets voorgehouden, de 
auteur schuift zijn eigen denkbeelden niet in het verhaal, hij blijft als 
het ware op de vlakte, hij tracht volkomen buiten het verhaal te blij
ven. Wat IS daarbij zijn bedoeling ? Een «zuiver» verhaal te schrijven, 
zoals een Flaubert het wou, of de werkelijkheid te laten spreken ' 
Gaat het om de werkelijkheid of om het verhaal ? Laat me vooraf zeg
gen, dat ik beide romans geboeid gelezen heb. Alhoewel het niet gaat 
om ophefmakende gebeurtenissen, toch ben ik geïnteresseerd in het 
lot van de personages. 

Mensje van Keulen beschrijft eerder toestanden dan personen. Men
sen als Willie Bleeker, de hoofdpersoon uit Bleekers zomer, of 
mevrouw Beijer en haar beide dochters Coby en Hannah, hangen 
vast aan bepaalde toestanden, waarvan ze met loskomen. Ze bezit
ten niet de innerlijke kracht om aan hun bestaan een bepaalde rich
ting te geven : het zijn mensen die wegteren of die een oplossing 
trachten te vinden In drank, seks of leeglopenj. In hun omgeving vin
den ze ook geen enkel volwaardig bestaansmodel. Dat geldt even
zeer voor de vrouw als voor de man. In Bleekers zomer wordt de 
wereld beschreven vanuit het standpunt van de man, in Van lieverle
de gaat het om twee vrouwen, een moeder en een ongehuwde doch
ter, die aan elkaar vastgekluisterd liggen. De mensen duwen mekaar 
onder water Ze wonen in dicht bevolkte buurten, waar ze mekaar de 
godganse dag bespieden en kwaad spreken. Het leefmidden zelf 
biedt geen enkele kans tot verheffing. Is dat een stellingname van de 
schrijfster ? Ik geloof van met • er wordt mets betoogd. Om die reden 
is de verhaalvorm van Mensje van Keulen met sociaal-realistisch 
maar gewoon realistisch onverantwoord. Wat is dan de maatschap-
pelijk-literaire relevantie van dit realisme ? 

REALISTISCHE 
VERHALEN 
VAN MENSJE 
VAN KEULEN 
Als het leven nu zo uitkomstloos is, hoe kan er dan nog verhaalstof in 
zitten ? In Bleekers zomer verhaalt de auteur hoe Willie Bleeker het 
kantoor uitvlucht, nadat hij door onoplettendheid (hij keek naar mooie 
meisjes die op het dak van een woonschip lagen te zonnen) een 
proef liet mislukken Wel dient gezegd dat hij tegen zijn zin werkte op 
het bedrijf. De man was gehuwd en had twee kinderen. De huwelijks
band IS blijkbaar ook niet sterk genoeg om aan Bleekers leven een 
zin te geven. Hij neemt zijn intrek bij een nicht van z'n moeder, Daatje 
Kippers, een vrouw die veel gelijkenis vertoont met mevrouw Beijers 
uit Van lieverlede. Ze woonde op een eenzaam kamertje boven een 
kapperssalon, ze was ziek en leefde voort tot de dood haar zou 
komen halen. Vanaf haar vijfentwintigste jaar had ze gedurende acht 
jaar haar vader verzorgd. In dat opzicht is haar leven te vergelijken 
met dat van Hannah, die, bijna helemaal afgesloten van de wereld, in 
een donker huis met haar zieke moeder leeft en er in opstandigheid 
wegkwijnt. Op haar veertigste jaar had Daatje nog een kindje gekre
gen, Marietje, dat nu als gids de rondvaart doet op de Amsterdamse 
grachten. Zij is een van de figuurtjes uit de verhalen van Mensje van 
Keulen, die aan afkomst wilTen ontsnappien, maar die daarin toch niet 
helemaal slagen. Ook mevrouw Beijers uit Van lieverlede heeft zo'n 
dochter, Coby die in de dans en de striptease een toevlucht zocht Zij 
zal trouwens in konflikt komen met Hannah, die in Coby eerst een 
kans had gezien om aan haar eentonig bestaan te ontkomen Later 
zal ze Coby haten. Ik maak graag vergelijkingen tussen de persona
ges uit de verschillende verhalen van Mensje van Keulen om aan te 
tonen hoezeer haar romans, zoals ik al zei, herscheppingen zijn van 
een bepaald sociaal milieu en de spanningen die zich daarin voor
doen. 

Welnu, Bleeker bleef niet lang inwonen bij Daatje Kippers, hij zocht 
werk bij Gerrie Fontijn, een jongen uit de buurt, die oude klokken her-, 
stelde. Die Gerrie was een vrouwenloper. Gedurende een achttal 
dagen vertoefde Bleeker in een milieu waartegen hij evenmin opge
wassen was. Uit zuivere ellende nam hij de aftocht en zocht hij zijn 
vrouw en zoontje terug op, hiermee onderstrepend dat hij voor het 
avontuur niet geschapen was: «Ik ben geen scharrelaar, souteneur 
of student, ik ben een man met een gezin, een man die een gewoon 
autootje heeft waar ie door de week geen kilometers mee maakt. Ik 
eet het smakelijkst als ik een prak met 'n kuiltje jus voor m'n neus 
heb ». Je kunt geen banaler zelfportret schetsen. 

De twee romans van Mensje van Keulen laten zien, door de opbouw 
zelf van het verhaal, dat de vluchtpogingen van de personages of het 
avontuur, struktureel gezien, het leven in geen enkel opzicht wijzigen. 
Vandaar dat elk van de twee romans eindigen zoals ze begonnen 
zijn: Bleekers keert terug naar zijn gezin, Hannah blijft even ver
knocht aan haar moeder als in het begin van het boek, ook al was 
Coby enn geslaagd een wig te drijven tussen beiden. Naar de inhoud 
bekeken ligt er aan het leven van de mensen, zoals Mensje van Keu
len ze in hun maatschappelijke groep situeert, geen enkel socio-kultu-
reel of maatschappelijk-etisch waardenpatroon ten grondslag. Welis
waar komt in de figuur van mevrouw Beijers herhaaldelijk de gods
dienst als sociaal gegeven naarvoren Maar in haar leven is de gods
dienst meer een vorm van bijgeloof en een bezwering van angst- en 
schuldgevoelens dan een werkelijk geloof, wat er opnieuw op wijst 
hoezeer deze personages niet alleen maatschappelijk maar ook 
geestelijk weerloos zijn. 

Eugene VAN ITTERBEEK 

Mensje van KEULEN, Bleekers zomer, Amsterdam, Erven Thomas 
Rap, Spuistraat 283, Amsterdam (7e dr.,) 64 biz., 158 F ; Van lieverle
de, Amsterdam, De Arbeiderspers, 1975, 156 bIz., 250 F. 

VERKLAAR 
JE 
DROMEN 
ZELF 
In de Oudheid plachten heersers 
er een staf sterrenwichelaars en 
droomuitleggers op na te houden, 
een funktie die niet altijd zonder 
risico's was, vermits sommige 
heersers er niet voor terugdeins
den, een waarzegger of een toe
komstvoorspeller, die zich vergist 
had, een kopje kleiner te maken. 
En vermits dromenuitleg vaak ge
paard ging met duiding in het alge
meen en met toekomstduiding in 
het biezonder, was dromenuitleg 
dus ook een riskante bezigheid. 
Sinds Freud is men met de droom 
en zijn betekenis de w.etenschap-
pelijke toer opgegaan, nadat 
reeds geruime tijd eerder de belij
ders van de esoteriek eenzelfde 
weg waren opgegaan. De diep
tepsychologie van Jung is even
min denkbaar zonder het intus
sen nog steeds niet op volle waar
den en betekenis achterhaald fe
nomeen, dat droom heet. 

DE WERELD 
EEN DANSFEEST 

sommige dromen • ontstaan uit' 
angst, begeerte (wensdroom) 
e.d.m. Dromen zijn echter vaak uit 
het onderbewustzijn stijgende 
beelden van oer-gevoelen of ar
chetypen. Hans Kurth ontleedt bij
na dertig jaar het droomverschijn
sel. Uit de massa droombeelden 
stelde hij een alfabetisch gerang
schikt dromenlexikon samen. 
Daardoor kan de lezer gemakke
lijk de droomverklaring vinden die 
hij zoekt tot duiding van zijn eigen 
of van andermans dromen. Enke
le grepen uit dit interessante 
boek: soorten dromen; niet alle 
dromen hebben een betekenis; 
verband met bloedsomloop en 
maag; dromen als voorbeeld, als 
waarschuwing, als voorbode van 
ziekte; ontspanning door de 
droom; dromen in kleur, met ge
luid, met muziek enz. Het eigenlij
ke droomlexikon bevat 400 
droomsymbolen. 

Het is dan ook niet te verwonde
ren dat wij van deze tijd even
eens geïntrigeerd zijn door onze 
dromen, die volgens zeer ernstige 
wetenschapsmensen «lang niet 
altijd bedrog zijn». Lang niet alle 
dromen hebben een betekenis : 
de spijsvertering speelt een rol. 

Het boek uit het Duits vertaald 
door Boudewijn Sondervan en 
verschenen onder de t i t e l : 'So 
deute ich Traume» bij het Wi l 
helm Goldman Verlag te Mün-
chen. Uitgegeven door de Neder
landse Boekhandel Kapelse-
straat 22, 2080 Kapellen - 179 
bIz. (S.W.) 

HET PROTESTANTISME 
IN VLAANDEREN 
Van de hand van ds. Ernest Pichal — 
thans ere-voorzitter van de Synode 
van de Protestantse Kerk in België en 
o.a. lange tijd medewerker aan het 
weekblad van deze vereniging — ver
scheen enkele maanden geleden een 
geschiedenis van het protestantisme 
in ons land, dat een zeer grote ver
spreiding van het protestantisme 
heeft gekend (later verdonkermaand 
door een obskurantistisch-katolieke 
«geschiedschrijving») en dat in de 
voorste linies stond in de strijd tegen 
de Spaanse bezetter, tevens onder
drukker van de godsdienstvrijheid, die 
niet paste in het denkpatroon van Filip 
II en ook met overeenstemde met de 
ekonomische belangen van de katolie-
ke kerk. Dat er dus weinig literatuur 
over het protestantisme in ons land 
bestaat is met deze stand van zaken 
(die tot in onze tijd nawerkt) niet ver
wonderlijk 

Dit boek is een eerste poging om het 
protestantisme in onze gewesten 
recht te laten wedervaren en vult 
aldus een leemte, ook al kan deze 
geschiedenis geen aanspraak maken 
op volledigheid noch op een echt his-
tonsch-wetenschappelijke aanpak. 

Dat belet ons met dit werk van ds. 
Pichal aan te bevelen, niet het minst 
omwille van de geschiedkundige rol 
die het protestantisme heeft gesjjeeld 
in de bloedige bevrijdingsstrijd van 
het Nederlandse volk (waartoe wij 
behoren) in de 16e en 17e eeuw. 
(CVB) 

1 De geschiedenis van het protestan
tisme . - E. Pichal - 233 bIz. - 360 fr -
Standaard Wetenschappelijke Uitge
verij - Antwerpen/Amsterdam - NV 
Scriptona, Belgiélei 75, Antwerpen. 

Arthur Van Schendel is haast een 
klassieker in de Nederlandse letter
kunde, niet in de gangbare betekenis 
dan wel dat hij een vaste waarde is, 
die in de bloemlezingen voorkomt en 
over wiens werk geen kritiek meer 
wordt geschreven. De auteur van 
«Een zwerver verliefd», «Een zwer
ver verdwaald », « Het fregatschip Jo
hanna Maria» e.a. schreef ook het 
zeer bekende» De wereld een dans
feest ». 

Kenners — of die zich als dusdanig 
voorstellen — beweren dat een boek 
goed is, als het van de eerste zin af 
boeit. Klopt dat dan is dit zeker het 
geval voor «De wereld een dans
feest». Wij kenden het boek alleen 
van naam, hoewel het dit jaar zijn der
tiende druk beleeft, sinds 1938, wat 
dan toch wat wil zeaaen. 

De dans (en de dansmuziek) is het leid
motief van deze bundel. Telkens komt 
per hoofdstuk een andere verteller 
aan het woord. De eerste is een 
Amsterdamse makelaar, die voor een 
zakelijk onderhoud te Middelburg op 
Waiclieren moet zijn, met de notaris 
Walewijn. Deze is vooreerst afwezig 
en van de gelegenheid maakt de beto
verende mevrouw Walewijn gebruik, 
om haar gast het dansen aan te leren. 
Het is een kostelijk, boeiend verhaal, 
eigenlijk een niemendalletje doch ge
schreven in een schitterend proza en 
in de sfeer van een opgewekte (dus: 
niet-zwartgallige) thriller. De volgende 
hoofdstukken zijn niet allemaal even 
boeiend, maar ze zijn alle zonder uit
zondering een schakel in dit fresco, in 
dit defilee van karakters van scherpe 
waarneming, van milde ironie, steeds 
met een ondertoon van opgewekt
heid, die de lezer vaak doet glimla
chen. Van Schendel is geen man van 
de schaterlach, deze geboren Bataaf 
(Batavië) (1874) is een meester in de 
stille lach, speels, fantasierijk maar 
ook niet zonder ernst die aan het dar
tele element reliëf geeft. 

In dezelfde Salamanderreeks versche
nen van dezelfde schrijver « De men
senhater» (hoe een man erin slaagt 
een verstokt mensenhater te bevrij
den van zijn negatieve levensinstel
ling) en « Voorbijgaande schaduwen », 
een terugblik op zijn jeugd (posthuum 
in 1948 verschenen). (CVB) 
Salamander — Em. Querido's Uitge
verij, Amsterdam — 185 bIz. — Prijs 
5,5 F. 

KOFSCHIP-KRING 

Met ingang van 1 september 
1976 zal een vereniging zonder 
winstgevend doel opgericht wor
den, genaamd de KOFSCHIP-
KRING, die tot doel heeft de liter
aire bedrijvigheid en het kunstle
ven te stimuleren in Vlaanderen. 
De oprichters zijn 8 schrijvers en 
kunstenaars uit alle hoeken van 
het Vlaamse landsgedeelte : Ger-
rit Achterland, Marcel Anckaert, 
Paut Boogers, Less S Cornwell, 
Gie Luyten, Eddy Alfred Ots, Ali
ce van Meirvenne en Gustaaf 
Van Nieuwenbergh. 

Auteurs en kunstenaars kunnen 
zich bij deze KOFSCHIP-KRING 
aansluiten met het oog op het 
voorstellen en verspreiden van 
hun ideeën en hun werk. 

Als spreekbuis van de KOF
SCHIP-KRING zal het reeds be
staande tijdschrift «'t Kofschip-
Zonder Meer» door deze groep 
overgenomen worden en volledig 
omgevormd en vernieuwd wor
den tot een tweemaandelijks liter
air en kunsttijdschrift «'t Kof
schip ». 

De Kring zal het tijdschrift aan
wenden om de aktiviteiten, opvat
tingen en werken van de leden 
bekend te maken bij een zo groot 
mogelijk publiek. 

Wie in aanmerking wil komen om 
aktief lid of bestuurslid te worden 
van deze vereniging, kan zijn kan
didatuur stellen op het sekreta-
riaat van de KOFSCHIP-KRING, 
Baron de Vironlaan 172, 1710 Dil-
beek. 

Wie lid wenst te worden van de 
v z w . KOFSCHIP-KRING, kan al
le inlichtingen bekomen op het 
voornoemde adres. 
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DE RAADSELACHTIGE AAULTATULI 
Er werd over de figuur en het 
werk van Multatuli reeds heel wat 
geschreven en nog schijnt de 
belangstelling voor de schnjver 
van Max Havelaar met te luwen 
Er moeten thans zowat plus mi
nus een 1500 a 1600 studies en 
essays over Edward Douwes 
Dekker zijn en thans komt er een 
nieuwe bij 216 biz groot formaat 
van de auteur en joernalist Wil
lem Frederik Hermans Het boek 
is rijk geïllustreerd blijkbaar 
maakten de uitgevers dankbaar 
gebruik van het voorhanden ma 
teriaal in het Multatulimuseum 
van Amsterdam (Korsjespoort-
steeg) 

Deze zoveelste biografie over 
Multatuli leest zeer vlot ook al 
brengt ze niets nieuws over dit 
bewogen leven Maar voor ie 
mand die nog maar weinig gele
zen heeft over een der markant
ste Nederlandse auteurs van de 
vorige eeuw zal het boek van 
Hermans een welkome gelegen
heid tot kennismaking zijn 

Voor Hermans lijdt het intussen 
geen twijfel «dat hoe krom ge 
groeid ook in Nederlands krom
me literair klimaat Multatuli zon
der enige twijfel kan genoemd 
worden de enige Nederlandse 
auteur die meer dan honderd jaar 
interessant gebleven is •> Dit is 
met het minst te danken aan het 
feit dat met zijn Max Havelaar 
Multatuli een ferme deuk gaf aan 
de Hollandse zelfvoldaanheid en 
dit op een meesterlijke wijze ver
woordde Welke roddelpraat 
over zijn prive leven en liefdesle
ven ook de ronde deed en nog 
doet het belangrijkste is toch dat 
Multatuli storm liep tegen de bur 
gerlijkheid en tegen het Neder
lands kolonialisme in het Oosten 
Behalve een overgrote hoeveel
heid details uit dit schrijvers- en 
zwerversleven komt Hermans ui
teraard op zijn beurt terug op de 
zaak van Lebak na een vrij boei
end overzicht van Multatuli s kolo
niale loopbaan (en waarbij blijkt 
hoezeer Multatuli zich vergist 
heeft over de ware ingesteldheid 
van sommige van zijn chefs en 
kollega s tegenover zijn persoon] 
De auteur beweert dat Multatuli 
met tegen het kolonialisme ge
kant was doch wel tegen een 
soort kolonialisme dat noch voor 
de kolonisator noch voor de geko
loniseerde goed was Multatuli 
zou dus voor een ander een z i 

beter kolomaal sisteem geweest 
zijn In het bestek van dit artikel 
valt deze knoop hier moeilijk door 
te hakken Sinds Max Havelaars 

woord laat nu precies met de hou
ding van de ideale biograaf — 
met zo sterk als dusdanig over
komt (cvb) 

ï 

.o.ov-h,j.,.. ,a ^ . j . . de meningen 
over Multatulis houding tegen 
over het kolonialisme verdeeld ge
bleven Vast staat wel dat het 
boek uit een eerlijke verontwaar
diging over wantoestanden en 
over sommige facetten van het 
kolonialisme is ontstaan Dat ook 
de Nederlanders alles behalve al
truïstisch tegenover hun kolomen 
stonden weet trouwens iedereen 
(en het Brusselse kolonialisme in 
Kongo is al even slecht indien 
met nog erger geweest) 

Hermans is er wel in geslaagd 
een goede biografie te schnjven 
over een groot schnjver die naar 
Bilderdijk van zich zelf getuigde 
ook «een vat vol tegenstnjdighe 
den was» Zijn we dat allen zelf 
met mm of meer 7 |n deze tegen
strijdigheden schuilt dan het raad
selachtige dat echter in dit boek 
— waann de schrijver soms te 
nadrukkelijk zich zelf aan het 

-DE RAADSELACHTIGE MUL-
TATULI» door Wil lem Frederik 
Hermans — 216 bIz Uitgever 
Boelen Amsterdam 

RAM HORNA 

«Ram Horna en andere verhalen» 
van Anna Blannan is een heruitgave 
met weglating van een verhaal (Feest 
avond) en toevoeging van een (Ont 
moeting met Selma) Blamans v^rha 
len zijn eerder stemmingsbeelden 
met tedere liefde als centraal tema bij 
enkele mensen die in een strikt eigen 
wereld leven Het is soms nogal her 
metisch en precieus proza Anna Bla-
man relativeert ook zich zelf (cfr Een 
zaamheid — De aantekeningen van 
Myra) Salamander — Em Querido's 
Uitgeverij Amsterdam — 126 bIz — 
Prijs 5,5 F 

Een tijd geleden is er even wat te 
doen geweest rond ons voorstel 
meer werk van eigen bodem» voor 
de BRT radio te brengen We werden 
toen wenkbrauwfronsend bekeken 
en een blad als HUMO verdacht er 
ons zelfs van dat wij alles goed vin
den als het maar Vlaams is 
Het heette toen dat als de BRT meer 
muziek van bij ons moet draaien de 
oogst ook wat groter zou moeten wor 
den Een waarheid als een koe Mu 
ziek maken veronderstelt echter « een 
ten » en dat weten platenfirma s drom 
mels goed ' 
Neem nu het geval Kris Vlamings 26 
onderwijzer om den brode maar als 
het effe kan nijver bezig achter orgel 
en piano In 1974 kapte hij met Tam 
boenjn een groepje waarvan hij een 
tijd lang de spil was en dat met mee 
stampers als « Waar is de Vader ? » en 
andere «Liedjes van de Massa» 
goedkope suksessen skoorde 
Vlamings wou ook nog wel wat an 
ders kwijt en ging toen resoluut de 
solotoer op Zijn oude platenfirma die 
de hoempa hoempa van Tamboerijn 

om de centen steeds had aangemoe 
digd en geproprageerd was er als de 
kippen bij om Vlamings een nieuwe 
opname aan te smeren Deze henn 
nerde zich de artistieke aderlatingen 
waartoe RCA hem vroeger verplicht 
had — zo was er een franstalige Brus 
selaar die over de waarde van Vla 
mings nederlandstalige teksten 
moest oordelen i — en stapte zonder 
verpinken bij Teaterbureau Merlijn 
binnen dat toen net met zijn eigen pla 
tenmerk «Parsifal» gestart was Vla 
mings mocht de studio in en zong zo 
zichzelf begeleidend op orgel en pia 
no en met de ruggesteun van enkele 
ervaren studiomuzikanten een eerste 
LP bij elkaar waarover hij terecht 
tevreden mag zijn 

«VOOR HET DONKER WORDT, 
staat vooral muzikaal zeer sterk je 
voelt dat eraan gewerkt is dat op de 
teksten geen begeleiding is geplakt 
die je elders nog hebt gehoord Rug 
gegraat daarbij is uiteraard het piano 
en orgelwerk van Vlamings zelf die er 
zich met toe beperkt teksten en lied 
jes te schnjven maar ook zelf voor de 
arrangementen instaat 
Vlamings zingt over de dingen die 
hem dagelijks beroeren de sleur van 
elke dag in « De eerste Maandag » de 
onmacht om met je man of vrouw 
eeht kontakt te hebben in • Liefste > 
heimwee naar vroeger in « Heb jij nu 

ook Iemand» en «Toen ik terug 
kwam » en de angst voor later in « Als 
ik oud zal zijn » 
Zo te zien dus geen plaat die over 
loopt van levensblijheid maar hoeft 
dat wel ieder vogel zingt zoals hij 
gebekt is en belangrijk is toch dat hij 
met zijn teksten de beklemming 
doorbreekt dat je uiteindelijk tot het 
besluit komt dat er nog genoeg rede 
nen zijn om ermee door te gaan 
(Als en Het is nog met te laat) Het is 
overigens met al ernst wat de plaat 
draait «Tante Germaine» «Een Fo 
to » en « Als je Katlene ontmoet» zor 
gen ervoor dat de toon met te strak 
wordt 

Dit interessant platendebuut hebben 
WIJ dus te danken aan Parsifal en 
daarmee zijn we terug bij ons vertrek 
punt platen maken kost geld en om 
die investering renaabel te maken 
worden al te dikwijls koncessies ge 
daan aan de goede smaak Moest 
men op Nederlandse Kuituur inzien 
dat subsidies aan kleine zelfstandige 
en hardwerkende platenfirma s als 
Parsifal er ook bij horen dan konden 
ze weldra bij de BRT die kreet -bij 
ons wordt er toch mets waardevols 
gemaakt» misschien opbergen i 
< VOOR HET DONKER WORDT» 
(KLE 4000 461) mag half september 
op de toonbank worden verwacht 
(W Decoene) 

^^Z^^^lke week een ^ i ^ ' ^^ iO^É^B 

TIINTOONSTKLLIMTS 
De belangstelling voor het stnpverhaal beleeft de laatste jaren een hoogkonjunk 
tuur die op zn minst verwonderlijk te noemen is hoewel niet onbegrijpelijk 
Immers de hedendaagse pop kuituur haalde de kunst finaal uit haar elitaire 
afzondering en plaatste haar in het daglicht der alledaagsheid Geen wonder 
dus dat Suske en Wiske zopas de deuren van een heus museum binnenstapten 
Tot 4 september loopt er in het Noordbrabants Museum te s Hertogenbosch 
een tentoonstelling gewijd aan Vlaanderens populairste stnp-duo en zijn schep
per Willy Vandersteen Een goede reden dus om tijdens een zomerweekeinde 
ns naar Den Bosch te trekken (een overigens mooi stadje in een fraai en nog 
vrij ongerept landschap) 

SUSKE EN WISKE 
IN HET MUSEUM 
Het Belgische stripwezen geniet een wijde internationale faam en namen als 
Francqui Herge Morns en Vandersteen zijn wellicht bekender dan deze van 
onze biënnale vedetten (zij hebben dan ook een dagelijkse miljoenen oplage 
mee en de probleemloosheid van de deus ex machina der stoutste fantazie) 
Tussen de groten van de stripwereld is Willy Vandersteen een even opmerkelij
ke als kleurrijke figuur die zijn hobby tot een werkelijk bedrijf (de Studio Vander 
steen) uitbouwde dat hem beslist geen windeieren legt 
Voor wie dat uit de albums zelf nog met mocht weten Willy Vandersteen werd 
te Antwerpen geboren (1913) Aan de beroemde akademie aldaar volgde hij de 
kursussen beeldhouwen en ornamentiek Maar een door de muzen verwend 
kind was hij met want tot diep in de dertiger jaren wees niets op een artistieke 
loopbaan Integendeel hij verdiende zijn brood — hoe eervol ook — beurtelings 
als timmerman etaleur en kantoorbediende waarbij het stnptekenen enkel als 
avondlijke huisvlijt bedreven werd Maar in 1941 verscheen zijn eerste echte 
strip « De lollige avonturen van Pudifar» in een bijlage van de populaire krant De 
Dag Meteen was de eerste stap naar het sukses gezet want even later geeft 
Ons Volk de tekenaar de kans om op een soliedere basis verder te werken 
In 1945 dan verschijnt de voorloper van het vandaag de dag zo bekende rak 
kersduo Dit eerste album -Rikki en Wiske in Chokowakije» werd trouwens 
onlangs heruitgegeven met de originele tekeningen Welke zielsroerselen eraan 
ten grondslag liggen maakt de huidige tentoonstelling met duidelijk maar feit is 
dat in 1947 Wiske haar vriendje Rikki in de kou laat en met de van het Eiland 
Amoras geïmporteerde Suske de wegen van het sukses gaat bewandelen 
(vreemd daarbij is dat Rikki s tante Sidonia nu plots ook de tante van Suske is 
een Griekse tragedie is er flauwe kost bij) Prettig in de tentoonstelling is het ont
dekken of herontdekken van de vele plezierige figuren die de eindeloze reeks 
albums bevolken Lambik die in «De spnetatoom- uit een regenten stapt, 
Jerom (die in Nederland Jeroen heet) die als geheim wapen in « De dolle muske
tiers zijn opgemerkte verschijning maakt professor Barabas die met zijn tele-
tijdmachine aan Willy Vandersteen de mogelijkheid biedt om met een pennetrek 
het verleden en de toekomst in zijn verhalen te betrekken Arthur de vliegende-
aap broer van Lambik enz 

leder weet natuurlijk dat de Suske en Wiske albums oorspronkelijk als kranten-
verhalen getekend werden en aldus ook verschenen Daarna kwam dan de 
album editie aanvankelijk in tweekleurendruk vanaf het einde der zestiger jaren 
ook in vierkleurendruk Minder bekend is dat de heruitgegeven oudere verhalen 
totaal hertekend werden met zozeer om de wat stuntelig lijkende tekenstijl der 
eerste verhalen wat op te trekken maar eenvoudig omdat de originele tekenin
gen ervan zoek geraakt waren (de bescheiden Meester Vandersteen rekende 
blijkbaar met op de hedendaagse onsterfelijkheid) 
De tentoonstelling in het Noordbrabants Museum bestaat uit drie gedeelten Het 
eerste biedt een (te beknopt eigenlijk) overzicht van de geschiedenis van het 
stripverhaal in het algemeen terwijl het laatste een prettige keuze maakt uit de 
massa tekeningen die in de loop der jaren al zoveel harten verblijd hebben Het 
tweede deel van de tentoonstelling is echter veruit het interessantste omdat het 
toont hoe de tekenverhalen tot stand komen van de eerste schetsen over de in 
inkt uitgewerkte tekeningen tot de uiteindelijke produktiefazen Kunst met een 
grote K is er deze zomer in het Noordbrabants Museum met te zien maar wie 
een aangename en leerzame familie uitstap wil maken kan er best een prettig 
uurtje beleven Doen dus 

Willy Vandersteen en Suske & Wiske 
Noordbrabants Museum, 's-Hertogenbosch, 
tot 4 september 

Zo maakte Lambik in • De Spnetatoom- zip debuut als internationale stnp-
vedette 
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BRT 

1730 De Olympische Spelen te 
Montreal 

19 00 Volzet Tienerklanken 
1945 Nieuws 
2000 De Olympische Spelen te 

Montreal 
22 30 Standpunten 
2250 Nieuws 
2300 De Olympische Spelen te 

Montreal 

NED. 1 

1400 Laurel en Hardy 
1505 The new Dick Van Dyke 

show 
1530 Hennnenngen aan de zon 

Spaanse show 
1600 Little house on the praine 
17 30 Olympische Spelen 
1845 Toeristische tips 
1905 Water lucht en wind Doku-

mentaire 
1925 Flap uit 
19 30 De Waltons 
2015 Windkracht 16 
2040 Connie Smith persoonlijk 
21 05 Olympische Spelen 1976 
21 35 Nieuws 
21 50 De wedloop 
2200 Olympische Spelen 

NED. 2 

1845 Ti-ta-tovenaar 
1855 Nieuws 
1905 Filmblik 
2000 Nieuws 
20 25 Nederlands elftal 
20 55 Fanfan la Tulipe Franse film 

(1951) 
22 30 Achter het nieuws 
2300 Nieuws 

RTB 

1645 1 2 3 ja i vu 
1715 De Olympische Spelen 
18 45 Le village englouti 
1900 Antenne-soir 
1915 Nieuws 
19 30 Face au public - show 
20 00 De Olympische Spelen 
21 45 Nieuws 
22 00 De Olympische Spelen 
2300 Nieuws 
2305 De Olympische Spelen 

30 JULI 

BRT 

1730 De Olympische Spelen te 
Montreal 

1915 Wickie de viking 
1945 Nieuws 
2000 De Olympische Spelen te 

Montreal 
2310 Nieuws 
2320 De Olympische Spelen te 

Montreal 

NED. 1 

17 30 Olympische Spelen in Mon
treal 

1855 Nieuws 
\3li& Twietie Kmderprogramfni^, 
1920 Wof id l»c«w«reWond i^« i# ' 

ter Dokumentaire 
1945 De g ro t * ktok Triller 
21 15 Olympische Speten tn'Mon

treal 

NED. 2 

1845 Ti-ta-tovenaar 
1855 Nieuws 
1905 Avros toppop prezenteert 

de nationale hitparade 
2000 Nieuws 
2025 De onzichtbare man 
21 15 Donny en Mane Osmond-

show 
22 45 Help een klant 
2310 Nieuws 

RTB 

1845 1 2 3 ja i vu 
1715 De Olympische Spelen 
1845 Le village englouti 
1900 Antenne-soir 
1915 Nieuws 
19 30 Mandrin Nieuw feuilleton 
20 25 De Olympische Spelen 
21 45 Nieuws 
22 00 De Olympische Spelen 
2310 Nieuws 
23 15 De Olympische Spelen 

31 JULI 

BRT 

1730 De Olympische Spelen 
1976 te Montreal 

1855 Disneyland 
1945 Nieuws 
20 05 Brasil Tropical 

Show uit Brazilië 
21 05 Mysterieuze verhalen 
2130 De Olympische Spelen 

1976 te Montreal 
2240 Nieuws 
22 50 De Olympische Spelen 

1976 te Montreal 
Met de aankomst van de 
Maraton 

NED. 1 

1600 Olympische spelen in Mon
treal 

1830 Teleac 
1845 Toenstische tips 
1855 Nieuws 
1905 Komm Zigane Show 
20 35 Het verhaal van de Hyena s 

Dokumentaire 
21 25 Tot besluit 
21 35 Nieuws 
21 50 Olympische spelen in Mon

treal 

NED. 2 

1530 
1532 
1557 

1625 

1655 
1845 
1855 
1905 
1930 
1955 
2000 
2025 
21 10 
2200 
2225 

2315 

Nieuws 
Papermoon 
De vele gezichten van India 
Dokumentaire 
Roetsj 
Humoristisch verhaal 
Klaartje Tip en Balthasar 
Ti-ta-tovenaar 
Nieuws 
The Flintstones 
Buster Keaton 
t Zand 33 
Nieuws 
The great Sorcar 
Alias Smith en Jones 
Brandpunt 
Graham Greene 
Korte verhalen van Gra
ham Greene 
Nieuws 

RTB 

1730 Olympische Spelen Mon
treal 

1830 Spectacles et festivals 
1845 Colargol 
1900 Antenne-soir 
1915 Nieuws 
1930 La vie passionnee de Vin

cent Van Gogh 
VS-film (1956] 

21 30 Olympische Spelen Mon
treal 

21 55 Nieuws 
2210 Olympische Spelen 
2300 Nieuws 
2310 Olympische Spelen 

1 AUGUSTUS 

BRT 

1000 Euchanstievienng vanuit 
Bauwel 

13 00 Olympische Spelen in Mon
treal 

1600 Folkorefestival van Middel
kerke 

1645 Het spook van Monnikenei 
land 
Brits jeugdfeuilleton 

17 00 Koningin Elisabethwedstrijd 
1976 

1845 Barbapapa 
1850 Het Amenka van Alistair 

Gooke 
1945 Nieuws 
2015 Operettemelodieen van 

Franz Lehar 
20 30 Olympische Spelen in Mon

treal 
22 00 Nieuws 
2210 Olympische Spelen in Mon

treal met de sluitingsplech-v 
tigheid 

NED. 1 

1100 
1445 
1500 
1502 
1855 
1900 
1905 

2035 

2125 

2215 
2245 

Euchanstievienng 
Teleac 
Nieuws 
Olympische spelen 
Toeristische tips 
Nieuws 
Roman Scandals 
VS-film (1933) 
Vrouwen die histone maak
ten 
Operette 
Uit het museum van de 
scheppende mens 
Aktua special 
fslieuws 

NED. 2 

1847 Bericht van de wilde gan
zen 

1850 Woord voor woord 
1855 Ti-ta-tovenaar 
1900 De kinderen van nummer 

47 A 
19 25 De wonderbaarlijke beginja

ren van de film 
Negende deel 

19 50 Studio Sport 
2030 De vrede van Appomattox 

VS-film 
21 20 Nieuws 
21 25 Olympische spelen 

Montage van hoogte 
punten 

RTB 

1300 Olympische Spelen 
1625 Eerste cirkusfestival van 

Monaco 
1710 Entre Nous Show 
1800 Roquet belles oreilles Ani

matiereeks 
1830 Le Francophonissime 

Van Gogh door hemzelf Zaterdag 31 juli zendt de RTB om 19 u 30 de 
film over Van Gogh's woelige leven u i t 

1900 Antenne-soir 
1915 Nieuws 
19 30 L homme de Picardie 

Frans feuilleton 
2025 Suggestions 
2030 Olympische Spelen 
2200 Nieuws 
2215 Mary Marquet 

Dokumentaire 
2240 Nieuws 

2 AUGUSTUS 

BRT 

1855 Barbapapa 
1900 Klem klem kleutertje 
1915 Olympische Spelen te Mon

treal 
1945 Nieuws 
2015 Rad der fortuin 
21 00 De kroniek van de familie 

Adams 
2200 Nieuws 
22 10 De gouden stad 

Duitse film 1942 

NED. 1 

1700 Olympische spelen 
1855 Nieuws 
1905 Het luchtschipavontuur 

Zweedse dokumentaire 
1955 Kleingoed m de dierenwe

reld 
2045 Filter Furore show Gallag

her and Lyle 
21 10 Paardensport anders 
21 35 Nieuws 
21 50 The collaborators 

Canadees tv-feuilleton 
2240 De Zweedse zanggroep 

Cholerna 
2250 Nieuws 

NED. 2 

1845 
1855 
1905 

2000 
2025 

2135 

2225 
2310 

Ti-ta-tovenaar 
Nieuws 
Okavango Natuurfilm over 
de Okavango-moerassen m 
Afrika 
Nieuws 
De Rangers 
VS-film uit 1974 
Shirley Madame Een ge
filmd portret 
Aktua TV 
Nieuws 

RTB 

Olympische Spelen 
1 2 3 ja i V L T 

TV-Femmes 
Le village englouti 
TV-reeks 
Lundi-sports 
Nieuws 
La-haut les quatre saisons 
Frans feuilleton 
Dreyfus ou l'intolerable ve-
rite 
Montagefilm (1974) 
Nieuws 
Modern Style Hennne
nngen aan Paul Collaer 
Nieuws 

1700 
1755 
1815 
1845 

1900 
1915 
1930 

2025 

2155 
2210 

2320 

3 AUGUSTUS 

BRT 

1855 Barbapapa 
1900" Studierichting 

Wat na de vakantie ' 
1945 Nieuws 
2015 De hoeder van mijn broe

der 
20 40 Beschuldigde sta o p ' 

Herhaling 
2225 Nieuws 

NED. 1 

14 00 De laatste paradijzen 
Dokumentaire 

1845 Toeri.<5tische tips 
1855 Nieuws 

•T%-

19 05 K R O s wereldcirkus 
1945 Voor een briefkaart op de 

eerste rang 
2040 Ten huize van Willy Van-

dersteen 
21 35 Nieuws 
21 50 Gunsmoke 
2240 Nieuws 

NED 2 

1845 Ti-ta-tovenaar 
1855 Nieuws 
1905 Pauline Petrova en Posy 
19 30 Eddy-Go-Round-special 
2000 Nieuws 
2025 Sutherland grijpt m 

Nieuwe aflevering 
21 15 Operatie Muenchen 

Gespeelde dokumentaire 
23 05 Afscheid van Dr Allan Bou-

sak teoloog 
2320 Nieuws 

RTB 

1745 1,2 3 j'ai vu 
1815 Netsilik 

Dokumentaire over de Eski
mo s 

1845 Le village englouti 
1900 Antenne-soir 
1915 Nieuws 
19 30 Les aventures de Marco Po

lo 
VS-avonturenfilm (1938) 

2110 La revolution Mexicaine Do
kumentaire 

2202 Nieuws 
2217 TV-school 
2240 Nieuws 

4 AUGUSTUS 

BRT 

1730 Tip-Top 
1830 Barbapapa 
1835 De onzichtbare man 
1925 Zomeragenda 
1945 Nieuws 
20 20 Het meisje van de TV 
2045 Het poppenhuis 

Toneel 
2220 Nieuws 

NED 1 

1530 Vogelleven in groepsver
band 

1600 Hademar de Straatzanger 
1620 Tommie 
16 25 De reus die huilde 
16 40 Pas op Swiebertje 
1845 Verkeers(p)licht 
1855 Nieuws 
1905 In God we trust Dokumen

taire 
1955 De vluchteling VS-film 
21 35 Nieuws 
21 50 Panoramiek 
22 30 Nieuws 

NED. 2 

1845 Ti-ta-tovenaar 
1855 Nieuws 
1905 Jouw wereld mijn wereld 
1930 Kenmerk 
2000 Nieuws 
20 20 Sais Cahuide 

Film over Peru 
20 30 Veronica op het IJsselmeer 
2240 Starsky and Hutch 

Amenkaanse politiereeks 
23 28 Veronica s agenda 
2330 Nieuws 

1&30 Feu vert 
1810 Le gargon et la mouette 

Dokumentaire 
1840 Chapi-Chapo 
18 45 Le village englouti 
1900 Antenne-soir 
1915 Nieuws 
19 30 Le monde des animaux Do

kumentaire 
1950 Les SIX femmes d'Henry VIII 
21 20 Henri Guillemin Elf jaar in 

1914 
21 50 Nieuws 
2205 Katoliek godsdienstige uit

zending 
22 35 Nieuws 
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REIMS IN CHAMPAGNE 

HET HOGE 
ZWARTE 
WOUD 
Wie er slechts voor een week wil uittrek
ken kan nog een plaatsje vinden in het 
Hoge Zwarte Woud een stukje Duitsland 
waar het nog rustig en werkelijk groen is 
Het IS een paradijs voor mensen die graag 
wandelen varen van folklore houden een 
goed stukje eten 
Hoofdstad van dit gebied is de universiteits-
stad Freiburg met zijn heropgebouwde 
oude stadskern en zijn gezellig marktplein 
met groentenmarkt de beekjes met fris 
water die zomaar door de straten lopen en 
het standbeeld van die monnik die dacht 
dat hij goud had uitgevonden 
Ietwat verderop ligt de Feldberg van waar 
je haast tot m Zwitserland kunt kijken en 
waarnaar prachtige wandelingen leiden 
Achteraf kun je overal in het Hoge Zwarte 
Woud aan een lekkere tafel aanzitten een 
bad nemen in de vele zwembaden je intrek 
nemen in een van de vele vakantiehoeven 
en met de boer een kirsch drinken 
Voor wie reeds vooruitblikt naar de winter 
biedt dit landschap de beste mogelijkheden 
voor een prachtige skivakantie 

F E L D B E R G 

1 495 meter boven de zeespiegel steekt de 
top van de Feldberg Het gebied rondom 
het hoogste punt van het Hoge Zwarte 
Woud behoort tot de populairste en be
kendste Duitse herstellingsoorden 
De schoonheid van het landschap en het 
heerlijke klimaat vermengen zich daar voor
treffelijk met de alom bekende gastvnjheid 
Schitterende dalen en diepe wouden wis
selen elkaar af evenals de weidse uitzich
ten vanaf de bergtoppen met de karaktens-
tieke bergmeren in het Zwarte Woud b v 
het Titimeer Schluchmeer of Windgfallwei-
her en de levendige kuurplaatsen van inter
nationale allure met de kleine herstellings 
oorden en afgelegen oude boerenhoeven 
Het Hoge Zwarte Woud is van alle kanten 
via goed aangelegde wegen te bereiken 
Tussen Freiburg en Donaueschingen leidt 
de Hollental autoweg dwars door het ge
bied de Dreiseen-autoweg die afbuigt naar 
de Titisee voert ons door een prachtig land 
schap Een dicht busnet ontsluit het hele 
gebied dat ondanks zijn wegen en moder
ne instellingen voor het toerisme een uniek 
en grotendeels beschermd natuurpark is 
gebleven 

F O L K L O R E 

In vele plaatsen van het Hoge Zwarte 
Woud draagt men nog klederdracht Boerin
nen bij de zondagse kerkgang in St-Peter 
en St-Margen of de processies in kleder
dracht aldaar de Eulogiustocht in Lenzkirch 
en andere gebruiken tonen aan dat de 
oude gebruiken en gewoonten in dit gebied 
veelal worden gehandhaafd Talrijke glaspa
rels schitteren op het hoofd van de jonge 
vrouwen uit het Zwarte Woud en oudere 
vrouwen zien er waardig uit in hun kleder
dracht 

Vroeger woonden de boeren uit het Hoge 
Zwarte Woud vooral in de winter zeer een
zaam en ekonomisch onafhankelijk op hun 
verafgelegen hoeven Het museum « Husli» 
in Grafenhausen-Rothaus bij het Schluch
meer gunt u een interessante blik op de kui
tuur en eendoudige boerenkunst van eigen 
bodem die zich vele generaties lang ontwik
kelde 

W I J weten de stad Reims liggen, wij kennen 
Champagne als drank wij weten dat bis
schop Remigius er in de prachtige basiliek 
de fiere Sicamber Clovis doopte Wij snel
len Reims voorbij wanneer wij ons naar de 
Provence haasten Maar Reims kennen 
Champagne kennen dat is wat anders En 
toch biedt deze stad en haar omgeving een 
enige kans voor een aangename vakantie 
Reims IS een oude stad ze was de hoofd
stad van de Romeinse provincie Gallie in 
de 11 de en de 12de eeuw werd er de Remi-
giusbasiliek opgericht In 1429 leidde Jean
ne d A r c er Karel VII naar het altaar om 
hem te laten kronen 

Later toen de grote oorlog aan de Marne 
woedde en de streek in een waar slacht-
veld herschiep waren de forten van Reims 
het sluitstuk van de verdediging In die 
ruines werd pas in 1968 het museum van 
de Eerste Wereldoorlog opgericht Het is 
een van de meest volledige musea over die 
tijd geworden 

W A T U IN R E I M S 
M O E T Z I E N 

De katedraal In 1211 werd met de bouw 
begonnen en de werken waren in de 13e 
eeuw geheel voltooid vandaar de volmaak 
te eenheid van stijl De dne diepe portalen 
bekroond met sierlijke puntgevels de grote 
rozet en de twee torens geven de voorge 
vel een onovertroffen schoonheid Aan de 
basis van de torens bevinden zich de beel
den die de koningengalenj uitmaken 
De binnenkant van het groot portaal is rijke-

G E Z O N D H E I D ! 

Het Hoge Zwarte Woud is een belangrijk 
wandelgebied met goed uitgezette wandel-
wegen van ettelijke duizenden kilometers 
In de uitgaanscentra van het populaire 
vakantiegebied gaat het er wat levendiger 
toe Zeil- en andere boten schitteren tegen 
de blauwe bergwanden rondom het 
Schluchmeer en het Titimeer Een stoeltjes-
lift voert u hoog door de lucht naar de Feld
berg en de Hasenhorn De meeste moder
ne openluchtzwembaden worden ver
warmd en zijn tot oktober aangenaam van 
temperatuur 

Het milde aantrekkelijke klimaat is voelbaar 
van geneeskrachtige aard Speciaal in de 
kuurplaatsen wordt dit voor de genezing 
doelmatig toegepast De ultraviolette stra 
len zijn op deze hoogte zeer intensief en de 
duur van de zonneschijn is er gemiddeld 
erg lang 
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lijk versierd met beeldhouwwerk mooier 
dan in welke katedraal ook gesculpteerd 
bladerwerk scheidt de sierlijke nissen waar
in uitzonderlijk mooie beelden staan uit de 
13e eeuw Tijdens de zomer kan men aan 
de muren van de zijbeuken 17 grote 16e-
eeuwse wandtapijten bewonderen die het 
leven van de H Maagd voorstellen Ver
geet eveneens niet de kerkramen te bewon
deren en de hoge galerijen en de schat te 
bezoeken 

Wandelend naar de Feldbergtop een heerli jke ervaring ' 

Nabij de absis ligt het oude 17e-eeuwse 
Aartsbisschoppelijk Paleis het zogeheten 
Tau-paleis dat uitziet op een Franse tuin 
Hier bevinden zich mooie monumentale 
beeldhouwwerken herkomstig van de kate
draal wandtapijten en vooral de Kronings-
schat (de kelk van de H Remigius de Talis
man van Karel de Grote enz) 

Basiliek en abdij van de H Remigius deze 
werd grotendeels in de 11 de eeuw ge
bouwd Het prachtige koor met zijn krans-
kapellen en zijn opengewerkte ramen werd 
rond 1170 opgencht De gevel van de zuide
lijke dwarsbeuk werd in het begin van de 
16e eeuw heropgebouwd in vlammende 
gotiek Tenslotte werd in de 17e eeuw het 
achterste gedeelte van het koor met een 
opengewerkte afsluiting in Renaissancestijl 
omgeven 

Oude St-Remigiusabdij (Museum voor ge
schiedenis) In deze benediktijnerabdij her
opgebouwd in de 18e eeuw vindt men met 
enkel het slot in klassieke stijl en een prach 
tige LOUIS XVI-trap maar ook een mooie 
gotische kapittelzaal met een spitsbogenge-
welf rustend op romaanse kapitelen Drie 
achtereengelegen gewelfde zalen uit de 
17e en 18e eeuw bevatten de verzame
lingen van het Museum voor geschiedenis 
De eerste zaal is gewijd aan de middel
eeuwse beeldhouwkunst en het aksent ligt 
op de romaanse sculpturen 

De grootste zaal is voorbehouden aan de 
gallo-romeinse penode waarvan de over
blijfselen het belang bevestigen van Reims 
als Romeinse stad De derde zaal tenslotte 
(de oude abdijkeuken) omvat de Gallische 
en voorhistorische vondsten 

Museum voor Schone Kunsten ingericht in 
de oude in de 13e eeuw herbouwde abdij 
van de orde van de H Genoveva is een 
van de eerste musea buiten de Franse 
hoofdstad Men kan er o m bewonderen 
13 portretten van Duitse prinsen uit de Her
vorming portretten door Holbein en Amber-
ger tien grote wandtapijten over het leven 
van de H Remigius (16e eeuw), 19 schil
derijen in grisaille met kleuropwerking (15e 
en 16e eeuw) Werken uit de 17e eeuw uit 
de 18e eeuw pasteltekeningen uit de 19e 
eeuw meer dan 30 van de beste doeken uit 
die tijd en uit de 20e eeuw (Bonnard Vuil-
lard Marquet Rouault Dufy Matisse Bra-
que Picasso ) 

Marspoort, deze poort is in werkelijkheid 
een Romeinse triomfboog van 33 m leng
te waarschijnlijk in het begin van de 3e 
eeuw opgetrokken Onder de gewelven is 
half verheven beeldhouwwerk aange
bracht dat gedeeltelijk beschadigd werd 
Aan het uiteinde is er een mooie smeedijze-
ren hek in 1774 ter gelegenheid van de 
kroning van Lodewijk XVI opgericht de 
zogenaamde «Panjzer Poort» 
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Onze simpatie gaat onverdeeld uit 
naar de Amenkaanse zwemmers met 
hun kale knikker De lezer mag dne-
maal raden waarom 

Wie er nog meedoet aan de spelen is 
moeilijk te zeggen Wie wint is duide
lijker dezelfden als altijd, dus USA, 
USSR en DDR 

* * 
Wat volgens ons al lang ontbreekt in 
de spelen is een beetje seks Daann 
komt langzaam verandering Een 
Zweedse zwemster ging poedelnaakt 
oefenen De te hoop gelopen offisje-
len hebben haar na langdunge vast
stelling van de feiten naar de kleed
kamer gejaagd 

* * 
Een Arabier wou een olimpische hos-
tes kopen, maar dat was een misver
stand En de meisjes die in het olim-
pisch dorp werken, beklagen er zich 
over dat de vedetten hun pootjes met 
kunnen thuishouden Maar vedetten 
moet veel vergeven worden Zij zijn 
delikaat 

* * 
De Russen vonden een nieuwe de
gen uit Daarmee kan men naar belie
ven treffers aantekenen op het elek
tronisch bord Handige jongens 

« * 
Het loopt uit de hand met de spelen 
Men heeft een sportieveling moeten 
opsluiten die het had gewaagd de 
queen van Engeland een handteke
ning te vragen Hij dacht dat het Nad-
ja Comaneci was Duidelijk een vergis
sing dus 

* « 
Een diepzinnige vraag van één onzer 
BRT-sportreporters ter plaatse uit 
welk zilver zjjn de zilveren madolles 
g e m a a k t ' Ah bon 

Kornelia Ender heeft in de zwemwed-
stnjden een zodanig meesterschap 
aan de dag gelegd dat wij het ergste 
vrezen voor de heer Matthes, met wie 
ze na de spelen wil gaan trouwen En 
die tijdens de spelen al zoveel klop 
kreeg 

* * 
De Russen ontkennen dat Alexeev de 
hand zou geslagen hebben aan een 
politieagent en zij baseren zich daar
voor op het feit dat men van de agent 
nog twee broeksknopen en een sjar-
tel heeft weergevonden in herkenba
re staat 

In Montreal wordt ook nuttig werk ver-
ncht Een Frans joernalist stichtte er 
de zeer liefdadige IVLF-beweging 
Voor de onsportieven onder ons de 
internationale vodkaliefhebbers-fede-
ratie 

* * 
Hoewel beladen met dne gouden 
medailles mocht Nadia Comaneci het 
olimpisch dorp met meer binnen 
Geen toegang voor kinderen, heette 
het Is het gezelschap daar dan zo 
hoogstaand ' 

* * 
Nog iets dat u moet weten als u aan 
de toog staat 24 uur op 24 kunnen 
de bewoners van het olimpisch dorp 
kiezen uit 85 verschillende schotels 
Zonder verplicht te zijn ze allemaal op 
te eten 

En opdat u met zou denken dat wij 
geen oog hebben voor de sport zelf 
WIJ vinden de broeken en truitjes van 
de Russische deelneemsters abomi
nabel, en stellen dus voor dat vrouw
volk voortaan uit te sluiten De think 
of beauty moet in ere worden ge
houden 

Als WIJ de gazetten mogen geloven — 
en wat is objektiever dan een sport-
j oe rna l i s f —, dan is het stuk dat de 
Belgen spelen in Montreal een heel 
speciaal stuk Zoals van hen ver
wacht werd 

* * 
Om eerst te antwoorden op een vaak 
gestelde vraag dat kolossale aantal 
delegees is inderdaad nodig Wie gaat 
anders die enorme hoeveelheid eten 
en drinken kleinkrijgen ' 

Mollet met meer Hij keerde met een 
zieke lever naar zijn dorp Als kolonel 
moet hij nochtans een stevige training 
achter de rug hebben 

Behalve de delegees, de moedigen, 
die het goed stellen, hapert er aan 
iedere Belg wat Als het zo verder 
gaat zal men nog deze week moeten 
overgaan tot noodslachtingen 

* « 
Is het dan te verwonderen dat de dok
ter de buik volhad van dat gek qedoe, 
en voor een dag of twee naar de Nia-
gara-watervallen trok ' 

WONDERKINDEREN? 
Het IS begonnen met Olga Korbut 
een kind-vrouwtje dat met ongelooflij
ke toeren — veel meer akrobatie dan 
gymnastiek — en kinderlijke lieftallig-
heid publiek en jury's moest vertede
ren, met het oog op de gewenste 
goodwill en propaganda 
Men IS op de ingeslagen weg verder 
gegaan Olga, al «oud» geworden, 
werd vervangen door nog jongere kin
deren Nelli Kim, Nadia Comaneci, 
Mana Filatova Deze laatste al dertig 
kilo zwaar 

ZIJ doen verbluffende dingen, die klei
ne meisjes Zij zouden zo de show en 
het cirkus binnenkunnen Hun trainers 
— en naar hen dient onze « bewonde
ring» uit te gaan — hebben deze 
« onbeschreven bladen » ijveng volge-
pend ZIJ hebben bewezen dat men 
met onmondige en willoze kinderen 
veel kan bereiken, enorm veel Als 
meri maar geen rekening houdt met 
hun persoonlijke verlangens, wensen, 
gevoelens, eigenheden Met hun per
soonlijkheid om het in een woord te 
zeggen 

Wij zullen het niet hebben over «ge
dresseerde apen », want het gaat om 
kinderen 

Maar wij vinden het spijtig dat het 
publiek en de jury zo begeesterd 
raken door de spektakulaire dressuur-
nummertjes van die kinderen Zo 
spektakulair dat ze enkel door (nog) 
niet denkende heel jonge mensen te 
verwezenlijken zijn Alles dan nog 
opgesmukt met de attributen waar 
het publiek weg van is de kushand
jes, de traantjes, de vlechtjes, de stnk-
jes, de teddybeer, de kinderlijke ge
baartjes 

W I J vinden het spijtig dat de jury's — 
en WIJ vroegen dit aan iemand die het 
weten kan — die nummertjes over
waarderen, en meer echt sportieve 
turnprestaties onderwaarderen Nadja 
en Nelli kregen tienen waar andere 
deelneemsters voor betere (turn-tech-
nisch gezien] prestaties veel minder 
kregen 

W I J vinden dat men de zeer mooie 
turnsport de nek aan het omwnngen 
IS Men wil geen turnen meer Men wil 
spektakulaire dressuur, wonderkinde
ren, wel wetende dat er noch een 
wonder, noch een kind bij te pas 
komt Dat laatste woord stuit ons 
tegen de borst Kinderen offeren aan 
sensatie en spektakel — en wat is 
deze dressuur a n d e r s ' — is walge
lijk En men begint pas 

Jos de Bakker is met in Montreal Hij 
IS de man die de (voorlopig) enige 
madolle-winnaar ontdekte en begeleid
de Men kan met iedereen meenemen, 
n ie twaa r ' 

* ft 
«Den doktoor» van de Belgen heeft 
het met onder de markt 87,7 van de 
honderd eksempels voor de jeugd 
hebben doorlopend pillen, spuitjes 
en drankjes nodig 

Over het algemeen zijn onze landge
noten heel tevreden in Montreal Zij 
zijn enkel met te spreken over de huis
vesting, de bedden, het eten, het dnn-
ken, het weer, de vliegen, de omge
ving, de ontspanning, de begeleiding, 
het strenge regime, de training, de ver-
plaatsingsmogelijkheden, de WC's, de 
badkamers, de TV, de omgeving, het 
gezelschap en de andere deelnemers 

* * 
De (of een) basketbaldelegee koopt 
zijn tiketten voor de basketbal wed
strijden op de zwarte markt 4000 
knotsen per stuk Het gemeentekre
diet zal wel afdekken 

« « 
Er zijn natuurlijk ook prettige berich
ten Zo dat de topatleten in hun buiten
verblijf (jaja) een beetje moesten op
letten voor beren, en dat er geen 
enkele (atleet) werd opgevreten 

* * 
Er wordt in het Beize kamp ruzie 
gemaakt dat het klettert, maar ter gele
genheid van de receptie op 21 juli 
was de eensgezindheid roerend 

En voor ons, punteinen, dat de Belgi
sche delegatie weigerde haar intrek 
te nemen in het «Aards Paradijs», 
nochtans een nudistenkamp 

VAN DAG... 
• M A A N D A G : Van Impe vereert 
Boudewijn met een kort bezoek En 
ondanks de plechtigheid van de ston
de wordt er Vlaams gesproken 
• D INSDAG : Alle ware Belgen ver
geten nu even patatten en legu-
men, want er moet gespaard worden 
voor tiketjes voor de supermatch An-
de r lech t -Baye rn • W O E N S D A G : 
Staan paf van bewondering voor de 
korporaals en generaals en zo, die 
een halve ton madolles door Brussel 
zeulen Met de glimlach Supersport 
zogezegd • DONDERDAG: In 
Oostende is de velo van Eddy te vere
ren Alle weldenkende patnotten we
ten dus waar hun plaats is • VRIJ
DAG De Brusselaars hebben hun 
Eddy De Vlamingen hebben nu hun 
Van Impe En de Walen astembl ie f t ' 
Dat is nu minorizatie, zie • ZATER
DAG • Weet u wat wij vandaag de
den ' Een heel ouderwetse Flandria-
boottocht En weet u wat het was, in 
deze tijd van groot toensme, heerlijk 

• Z O N D A G : En dan was er die 
oud-koereur die zijn medeminnaar 
wou vermoorden Weer een misluk
king natuurlijk En de sport gaat vrijuit 
Even natuurlijk ...TOT DAG 

flfinB^UOUn p o k e t i n o 
ELECTRA-BREEpvb.a. 
Electro Groothandel 

Boneputstraat 38 2690 BREE 
011/461188-462477 

Staatsbaan 1 3460 HALEN 
013/441742-441743 
MIELE AEG LINDE 

BOUWBEDRIJF 
LUC ILEGEMS 

Vaartstraat 9 2251 MASSENHOVEN 
Uit sympathie 

BOEKHANDELTUL 
Leuvensestraat 58 
1800 VILVOORDE 
TEL 02/2510386 
Alle grote uitgaven 
en ook alle kleine 

KUNSTGEBITTEN 
HERSTELLINGEN 

Tandheelkundig Laboratorium 
VAN DER KLEUN 

Chazallaan 83 
1030 Brussel (Schaarbeek) 

(02)7340643 
Na18u 4254642 

Specialist in grammofoonplaten, mag
neetband, cassetten en toebehoren 

Em Jacqmainlaan 144-146,1000 Brus
sel 
POKETINO-ASSE 
Steenweg 19 (Hoek de Vironstraat), 
1700Asse 

FEESTZALEN-SALONS 
DE LANDSKNECHT 

Aannemer van alle feesten 
Ook verhurina van tafeloenef 

Schilderstraat 33.2000 Antwerpen 
(031/374572) 

AL-AL keukeninnchtingen 
Jan Claes 

Bondgenotenlaan 163 
LEUVEN tel 016/234794 

DE OUDE KRING 
Cafe-VU-lokaal 

Dorpsplein, Heusden-Limburg 

COSTAN BELGIUM • HEIDI FRIGO'S 
Voor uw koel en winkelinstallaties te 
Hekelgem tel 053/667125 Te Sint-Ni-
klaas tel 031/765880 

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 054/3337 56 

VERVOER - VERHUIZINGEN 
Laadruimte van 30 tot 50 m3 

VECOVEN Jozef 
Haneveldlaan 47 
1850Gnmbergen 
Tel 02/268 1402 

PVBA RomDECRAEN 
Verwarming 

Stoom- en Sanitaire installaties 
Molenstr 78-2921 Nieuwenrode 

Tel 015/711240 

lustreiie 
mare de vriese 
baron ruz«ttelaan 
assebroek-brugge 
tel. 0 5 0 / 3 5 4 0 4 

10%vr.V.U.Ieden 
I KOSTUUMS V E S T O N S B R Ö Ê K Ê ^ P A R D Ë S S Ü S 
i OOK NAAR MAAT 

IRICO-KLEDING VERMEESCH 
^Stetnhouwersvest, 52 Antwerpen T»l 03 3135 83 

WIJ 
Abonnementendienst Volders 

straat 71 1000 Brussel 
Tel 02/512 5160 

Jaarabonnement 500 fr 
Halfjaarlijks 300 fr 
Driemaandelijks 150 fr 
Steunabonn 1 000 fr 
Losse nummers 16 fr 
Alle stortingen voor het blad op 
Drk 000-0171139 31 van .< Wij » 
Voldersstraat 71 1000 Brussel 
Hoofdredakteur Paul Martens 
Redaktie en publiciteit Drukpers

straat 20 1000 Brussel Tel 
02/217 9798 (liefst in de voor 
middag) 

Ver intw uitg Hugo Schiltz Te 
Cowwelaerlei 135 2100 Deurne 

P U L S E R E N D E S T E R R E N 

Ver leden week werd hier ge
zegd dat er sterren zijn die niet 
alti jd even helder zijn, en dat 
een eerste soort van die « ver
anderl i jke s terren» de bedek
kingsveranderl i jken zijn. 
In feite zijn die bedekkingsver 
anderl i jken geen echte pulse
rende sterren. D e wijziging in 
helderheid is niet eigen aan de 
ster zelf, maar aan de wi jze 
waarop een heldere en een min
der heldere ster om elkaar 
heendraaien. Al is, opt isch ge
zien, op aarde het rezultaat het
zelfde. 

Er zijn verschi l lende types, 
waarvan het voornaamste het 
zg. C e p h e ï d e t y p e is. 
Dit zijn sterren die in een perio
de van 1 dag tot twee maand 
de een keer helder zijn, de 
andere keer minder helder. Het 
verschi l in heiderheid schom
melt zo om en nabij de twee 
magni tudes (ze is de ene keer 
dus ongeveer zes maal zo hel
der als de andere keer). 
W a t precies de oorzaak is van 
die voor tdurende wijziging in 
helderheid kan men niet met 
zekerheid zeggen. Het is ech
ter opval lend dat alle C e p h e -
'iden zeer grote sterren zijn 
(reuzen), dus sterren die de 
hoofdreeks ( z i e : Her tzsprung-
Russel l -diagram) verlaten heb
ben, en zich niet langer in hun 
evenwichtsstad ium bevinden. 
Het is t rouwens niet al leen hun 
helderheid die verandert . O o k 
hun omvang. D e Cephe' iden-
sterren kr impen en zwel len 
voortdurend. 

Daarenboven gaat de wijziging 
in helderheid en in omvang 
gepaard met een wijziging in 
temperatuur. Bij Del ta C e p h e i 
(de ster die haar naam gaf aan 
het type) schommel t de tempe
ratuur bij voorbee ld in een 
per iode van iets meer dan 5 
dagen tussen 5800 en 4 6 0 0 gra
den. 
In verband met de Cephei 'den 
deed de Amer ikaanse astrono-
me Leavitt een belangri jke ont
dekking. 
Uit onderzoek van een groot 
aantal Cephe'i'den in de zg. 
Mage l laanse W o l k (een ster-
renhoop die vanop het N o o r d e 
lijk halfrond niet waarneem
baar is) bleek dat er een ver
band bestaat tussen de perio
de (de tijd waarbinnen de ster 
de minimum-maximum-cyclus 
door loopt ) en de helderheid er
van, meer bepaald de absolute 
helderheid. 

Van vroeger weten wij reeds 
dat er anderzi jds een verband 
bestaat tussen de absolute en 
de schi jnbare helderheid, en 
dat dit verband toelaat de af
stand van de ster te bereke
nen. 
Kombineer t men nu deze twee 
zaken, dan kan men uit de 
per iode van een verander l i jke 
ster haar afstand berekenen. 
D e z e metode laat toe afstan
den van sterren te berekenen 
tot op ongeveer 2 mil joen licht
jaar. 
Dit bleek van bi jzonder groot 
nut om de afstand te bepalen 
van zeer ver gelegen sterren, 
en het was dank zij deze meto
de dat Rubble kon aantonen 
dat de zg. Andromedaneve l 
niet behoort tot ons melkweg-
stelsel , maar een extra-galak-
tisch stelsel is. 

WIJ lO 
29 JULI 1976 


