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het wantrouwen regeert 
Het blijft bladstil in en om de Wetstraat. Een stilte 

vóór de storm, of een symptoom van de lusteloosheid 
die deze regering tot nogtoe kenmerkte ? Bracht deze 
vakantietijd meer cohesie in de regeringsploeg en wordt 
er in oktober eindelijk gestart met het grote werk ? 
Wij twijfelen eraan : de verhoudingen tussen de beide 
regeringspartners zijn immers even zuur gebleven. Teke
nend daarvoor was de wijze waarop BSP-medevcorzitter 
Van Eynde in zijn krant onlangs de frak uitborstelde, 
naar aanleiding van de onthulling van het « werkdocu
ment » over de samenvoeging van gemeenten. 

Of Leburton de CVP nog altijd beu is weten wij niet, 
maar zijn achtbare collega-voorzitter laat in elk geval 
geen gelegenheid voorbij gaan om elkeen duidelijk te 
maken dat hij een aantal CVP-ministers voor geen zier 
betrouwt. Van hun kant maken de CVP-ers er geen 
geheim van dat zij zo stilaan genoeg krijgen van de arro
gante BSP-dictatuur. 

In zo'n sfeer en door die partners moet dan het land 
worden geregeerd en moeten de strukturen worden uit
gebouwd waar het kiezerskorps in het laatste decennium 
met steeds meer nadruk om vroeg ! 

Wij moeten ons niet veel illusies maken : deze regering 
zal van de zo genoemde regionalisering niet veel zinnigs 
terecht brengen. Hoe kan het anders met vertegenwoor
digers van partijen die in deze materie zozeer verschil
lende wegen opwillen. Waar de een duwt, trekt de andere 
tegen, en omgekeerd. Het resultaat moet een halfslachtig 
en chaotisch geheel van nieuwigheden worden, die nie
mand tevreden stellen en die een bom duiten kosten. 
Machiavellisten zullen het volk dan trachten wijs te 
maken dat dit alles de schuld is van die vervelende fede
ralisten, en dat men veel beter alles maar bij het oude 
(unitarisme) had gelaten. 

De struktuurvernieuwing van de instellingen dreigt te 
verzanden in het wederzijdse wantrouwen en de daaruit 
volgende besluiteloosheid van de regeringspartners. Wij 
bevinden ons op een gevaarlijk punt : ofwel komt de 
hele regionalisering opnieuw in de muffe kartons van 
het conservatisme terecht ofwel zal men er een karika
tuur van maken. 

De federalisten in Vlaanderen en in Wallonië mogen 
het zover niet laten komen. Het is nu de tijd om er de 
regering aan te herinneren dat het politiek meest be
wuste deel van de natie indringende veranderingen wil 
in federalistische zin. Een probaat middel daartoe is 
een nieuwe, felle federalistische kampanje die elke kiezer 
weet te bereiken. Een kampanje die definitief de door
slag geeft, die de balans voorgoed doet overhellen, die 
ook de meest hardleerse politici duidelijk maakt dat er 
geen weg terug is. De uitvoeringswet van artikel 107 
quater en al wat errond komt kijken biedt daartoe de 
gelegenheid. _ , , , ^ 

Paul Martens. 

aan de verantwoordelijke» 
van de streekpers 
Zoals eerder aangekondigd wordt opnieuw een vergadering be

legd voor de verantwoordelijken van de streekpers. 
Wij nodigen u hiermee hartelijk en dringend uit op deze verga

dering, die plaats heeft op zondag 10 september e.k. om 10 u. 
(einde rond 17 u.). 

PLAATS: 
VTB-gebouw, Emiel Jacqmainlaan 126 te 1000 Brussel. 
PROGRAMMA : 
lOu.30 : Werkgroepen : Brain-storming over : Waar staan we en 

welke zijn onze moeilijkheden op technisch, organisato
risch en financieel vlak. 

llu.00 : Koffie. 
llu.15 : Enkele hoofdpunten voor een goed blad. De politieke lijn 

van een blad. Tliematiek. Referent : W. Augustijnen. 
12U.00 : Vragen. 
12U.30 : Lunch. 
14U.15 : Rubricering van de vragen (voormiddag) en antwoord 

door paneel met medewerking van Joos Somers, Kris Van 
Esbroeck en H. Neukermans. 
Koffie. 

15U.30 : « Work-shop » : vragen en praktische problemen en op
drachten : organisatie en financiën o.l.v. J. Somers ; lay
out + tekst O.I.V. K. Van Esbroeck ; drukken o.l.v. H. 
Neukermans. 

DRINGEND INSCHRIJVEN : 
Stuur 50 fr. + volledig adres naar Dosfelinstituut, Tribunestraat 
14 te 1000 Brussel. 
Er wordt gezorgd voor broodjes + koffie (in deelnemingsgeld in
begrepen). 
Gezien het belang van deze streekpersdag en de onmogelijkheid 
om dit iedere maand te doen, dringen wij aan op de aanwezigheid 
van één deelnemer per streekblad. 

Maandag is ook voor hen de vakantiepret uit en zuüen ze weer elke morgen braaf in 

het schoolrijtje moeten gaan staan. Het begin van een nieuwe etappe in de lange, 

lange voorbereiding op een grote-mensen- bestaan. Zullen de grote heren die in Brussel 

praten over een nieuw schoolpakt ook even aan hen en aan hun toekomst denken ? 

Wil men het ZO ? 

oog om oog, land om land 
Daarmee is dan weer een nieuw hoofdstuk geschreven in het 

dupespel van de zgn. faciliteiten voor Vlamingen in officieel frans-
talige gemeenten op de taalgrens. 

Dat was de vette titel van het dagblad « Het Volk » boven een 
voordeur waarop een groot grijnzend hakenkruis in zwarte verf 
was geschilderd. De foto dateerde niet uit de septemberdagen 
1944. Ze was deze week genomen in Komen. De voordeur behoort 
aan een Vlaming uit Komen, ingenieur Moerman, die het ge
waagd had op het postkantoor van zijn gemeente met faciliteiten 
voor de Vlamingen, zijn recht op Nederlandstalige formulieren 
te laten gelden. « Onbekenden » hebben deze euvele moed door 
hakenkruisennachtwerk dadelijk bestraft. 

Een ander Vlaming, Remi 
Vandenbroucke, verantwoorde
lijk uitgever van het recent 
opgerichte maandblad « Ons 
Kanton » van « de Vrienden-
ring van het Komense », heeft 
zijn durf ook al zwaar moeten 
betalen. Men wil hem « weg-
pesten » met reeksen naamloze 
scheldtelefoons, ge jouw en ge
bonk op zijn vensters bij 
avond en «belleketrek» tot drie 
uur in de nacht. In zijn blad, 
tweetalig opgesteld, gaat zijn 
« extremisme » nochtans niet 
verder dan de eis dat men, zo 
de Voerstreek wordt losge
maakt van Limburg en recht
streeks onder het ministerie 
van Binnenlandse Zaken komt, 
het kanton Komen eveneens 
zou losmaken van Henegouwen 
en begiftigen met eenzelfde 
statuut als het Voerkanton. Na 
de vervalste talentelling van 
van 1947 bleek immers uit een 
onderzoek van de kiezerslijsten 
dat meer dan de helft van de 
inwoners van deze streek als 
Vlaming moet beschouwd wor
den. 

twee maten 
en twee gewichten 

En nu wordt een vergelij
king interessant. Het blad ver
volgt het verhaal over de be
levenissen van twee Komense 
Vlamingen met de slotbeschou
wing dat de klacht ingediend 
bij de gerechtelijke diensten in 
dovemansoren viel. « Daar 
heeft men van die taalwet
met-faciliteiten blijkbaar ook 
niet gehoord, want de tweeta
lige ambtenaren ontbreken. 
Men gaat dus bij de duivel te 
biechten » zo besluit het blad. 
Maar «Het Volk» klaagt het be
drogspelletje slechts aan in de 
gevolgen. Wij voegen eraan 
toe : het is een zoveelste uiting 
van de blijvende Belgische on-
rechtpolitiek van twee maten 
en twee gewichten tegen Vla
mingen. Jaren wordt de wet op 
de faciliteiten in één richting 
toegepast. Zie de toestand in 
de randgemeenten rond Brus
sel, zie de Waalse hetze in de 
Voerstreek. Slechts na een hef

tige « buitenwettelijke » aktie 
van Vlaamse « extremisten » 
in Vloesberg wordt minister 
Van Elslande wakker. Dat voor 
de uiterlijkheden. Maar wee 
degenen die de toepassing van 
die wetten hebben durven ei
sen. Een Nederlands blad als 
de « Nieuwe Linie » staat met 
zijn mening niet alleen dat on
ze kamerleden Babyion en 
Kuijpers in hun gerechtelijke 
tribulaties de weerwraak van 
een door de partijpolitiek sterk 
beïnvloed gerecht moeten voe
len, omwille van hun reeks 
manifestaties van het voorbije 
jaar, waarin zij toepassing van 
de wet eisten. Het vroeger in 
ons blad afgedrukte memoran
dum aan Van Elslande toonde 
voldoende aan hoe dubbelzin
nig de houding van het gerecht 
is tegenover Vlamingen die de 
wetten willen doen toepassen 
en tegenover Franstaligen die 
ze stelselmatig overtreden. 
Worden ze dan toch verplicht 
de wet toe te passen voor en
kele uiterliikheden (taaibor
den, enzomeer) dan hangen da 
tweetalige opschriften er geen 
dag, zoals in de streek van 
Moeskroen. 

Maar veel erger is de onge
strafte terreur tegen bewuste 
Vlamingen in deze gebieden. 
Er is het schandaal van de ter
reur tegen de h. Roman in 
Vloesberg. En nu weer in het 
Komense tegen Vlaamse men
sen die gewoon hun demokra-
tische en grondwettelijke rech
ten durven opeisen. De mees
ten durven daar gewoon niet 
hun rechten als Vlaming opei
sen, dat vraagt meer dan 'lel-

(lees door blz. 3X 
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engij 
21 juli-vandalen 

Ik nam met mijn gezin mijn 
vakantie in een kleine hadstad 
aan « onze » kust. 

In de nacht vóór 21 juU werd 
ik het slachtoffer van één der 
allerl af ste vandalenstreken. 
Mijn wagen stond geparkeerd 
op een openbare en verlichte 
parkeerplaats. De vier handen 
van mijn wagen werden name
lijk met een puntig voorwerp 
doorstoken, terwijl mijn wa
gen bovendien werd «versierdn 
met twee hakenkruisen. De 
aanleiding hiertoe : een Vlaam
se Leeuw op de achterzijde van 
mijn auto. 

De plaatselijke politie had 
dit feit reeds vastgesteld in de 
voormiddag... na deze schur-
kendaad. ik zelf moest het 
vaststellen omstreeks 16 uur in 
de namiddag, toen ik er toeval
lig voorbijkwam, aangetrokken 
door een menigte omstaanders. 

Graag zou ik, ter voor
koming van dergelijke handie-
tenstreken en ter bescherming 
van hen die zich duidelijk als 
Vlaming durven veropenharen 
(er zijn er nog veel te wei
nig !) hier volgende bedenking 
en raadgeving willen aan toe
voegen : 

Is het bvb. niet mogelijk dat 
de politiediensten de vakantie
gangers hierop opmerkzaam 
maken ? Is er gedurende die 
fameuze periode van 21 juli (ik 
vernam nu dat dit zich jaar
lijks voordoet rond « onze » 
nationale feestdag — Is dat de 
enige kultuuruiting van frans-
dolle gekken ? Geen uitgebrei
der politie- of rijkswachtkon-
trole mogelijk ? Op een bepaal
de Vlaamse plechtigheid heeft 
men nochtans geen tekort aan 
materiaal en personeel... 

Vlayningen met een « ge-

leeuicSe » ivaaen. neemt de 
grootst mogeVjke voorzorgen 
hij het parkeren. De « sluip
moordenaars » verkiezen nach
telijk duister hoven 't gesprek. 
Een bijkomstige onverwachte 
uitgave van enkele duizenden 
franken gedurende de vakan
tieperiode koelt het vlaamsvoe-
len zeker niet af (integendeel) 
— en het is nog goeie « rékla-
me » ook — maar toch komt 
dit hard aan. 

Vlamingen scherp de klau-
lopn van de leeuw ! 

B.W., Roeselare. 

politieke hypocrisie ! 

Op het Cepess-colloquium, te 
Brussel op .9 ten 10 juli jl. ver
nemen wij « dat in de uitge
breide Europese gemeenschap 
de kriste n-demokratie niet 
meer hetzelfde gewicht zal 
hebhen als in die van de Zes » 
en dus ook niet als in het eigen 
land. Dat belet daarom niet dat 
deze politi'eke stroming het 
ideaal van de Europa-idee ge
negen blijft en zelfs rechtzin
nig ijvert voor haar verwezen
lijking. 

Deze houding steekt scherp 
af tegen de politieke inslag 
van de ESP, die alles in het 
werk stelt om de grondwette
lijke regionalizering van ons 
staatsbestel uit te holben, zo 
niet : de kop in te drukken. 
Deze partij voelt zich aldus 
geminorizeerd in ons gewest 
en klimt daarom op de harri-
kade om luidkeels de patriot 
uit te hangen, die het vader
land redden wil voor het te 
laat is. 

Waar is de tijd van vader 
Anseele die Leopold de kop 

ging afwringen, van het gebro
ken geweer, en van « Sire, er 
zijn geen Belgen ». Die tijden 
zijn reeds lang voorbij voor de 
BSP ! Hoerah ! 

Hoe een politiek dubbeltje 
toch aardig rollen kan. 

J.D. M., Hofstade. 

vogelvangst 

Over het artikel in « Wij » 
van 19 september betreffende 
het verbieden van de vogel
vangst hen ik zeer ontgoocheld. 

Jaren hen ik lid van de VU 
en lever mijn maandelijkse bij
dragen. Ik ben vogelvanger en 
-kweker uit loutere hobhy (Ik 
ben volkomen tegen de com
mercialisering en misbruiken). 
Waarom keurt de VU het be
sluit van de h>ser Tindemans 
goed, terwijl de jacht, sport 
van de rijken, onaangeroerd 
blijft ? Tindemans' besluit treft 
toch de gewone man. niet ? 
Welnu, als de VU toch voor de 
gelijkheid partij kiest, waarom 
dan geen voorstel voor vangst 
op 6 zondagen per jaar, met 
net van 3 meter ? Dit kan on
mogelijk de vogehtand scha
den. 

H.P., Denderleeuw. 
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ros slechts een gore maar goed
kope danskeet. Al de rest was 
louter faqade om de lieve dui
ten van overheidswege binnen 
te rijvzn. Wij wensen niet te 
veralgemenen, maar daar liep 
het letterlijk de spuitgaten uit. 

In « Wij » wordt al eens ge
hamerd op het aankioeken van 
Vlaams nationaal bewustzijn 
bij de jeugd. Dat gebeurt in 
onze Vlaams-nationale jeugd
verenigingen ; want die zijn 
er nog. goddank. Maar waar
om lüorden juist zij doodge-

zivegen 
E.C.. Antwerpen. 

ontmoedigd ? 

jeugdtehuizen 

« Gaat uw dochter ook naar 
het jeugdtehuis ? » (« Wij » 
10,6.72). Neen, dat doet ze be
slist niet, althans ni<et meer. 
Die beslissing nam ze uit eigen 
beweging na een ontgoochelen
de ervaring : het jeugdtehuis 
waarvan zij lid werd bleek al-

De ene is altijd onverschillig 
geweest de andere is het ge
worden, ontmoedigd ' no een 
zinloos lange strijd. Vloesherg. 
Lezersbri^f van F.J.V. Erem-
hodegem « Wij » van 15-7-72. 
Ontmoedigd en zinloos ? Kop 
op man gij staat tussen hon
derdduizenden Vlamingen oud 
en jong. die niet ontmoedigd 
zijn, die verbeten voortvechten 
met de «souriren en met reden. 
Ik dartel al meer dan 70 jaar 
rond in ons dierbaar Vlaamse 
land en ik weet waar wij van
daan komen en waar wij nu 
staan, dte uolfcsmisleiders en 
verraders zijn er niet gerust in. 

Het zijn niet de « cheznoe-
ters » die ons kunnen plagen 
en broodroven, het zijn wij 
Vlamingen die met bijna zes 
miljoen jaarlijks miljarden uit
geven die de macht hebhen, de 
renegaten te pesten en te 
broodrov>en. Geen Vlaams geen 
centen, die slogan integraal 
toepassen is onze force de frap
pe, onze goedendag. 

R.C. Bruxelles zonder meer 
is daar om ieder rechtgeaard 
Vlaming op de vlucht te doen 
slaan... geen rooie duit aan 
r.c.-ers. Ieder Volksunist heeft 
een spaarvarken waarin de no
dige stuivers worden gespaard 
om onze Vlaamse zaak te steu
nen. Héél belangrijk, het be
staan van onze weekbladen, 
want heel ons streven hangt er 
van af. Wel FJV, de honderd

duizenden optimisten hebben 
geen tijd om ontmoedigd te 
zijn of te worden, te veel nut
tig werk is te do'en. en er is te 
veel lol te beleven bij het zien 
van de altijd maar langer wor
dende tronies van de Doeners 
en dienaars van het Establish
ment. En wij Vlaamse nationa-
li.^ten zouden ontmoedigd zijn? 
Wie zal er voortleven, geëerd 
en gevierd, wie wordt met lief-
d'3 herdacht in Vlaanderen ? 
De Vlaamse nationalisten, de 
strijders, zij die alles geofferd 
hebben voor hun volk. De an-
deren, de zaktivisten, de volks-
misleiders worden vergeten, 

M.C., Terimren. 

De redakfie draagt geen verant
woordelijkheid voor de Inhoud der 
gepubliceerde lezersbrieven. Ze be
houdt zich het recht van keuze en 
inkorting voor. Over de lezersbrie
ven wordt geen briefwisseling ge
voerd. 
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20 % Korting 
OP AL UW AANKOPEN 

BOVEN DE 1.000 F en 

10 % Korting 
OP ALLE AANKOPEN 
BENEDEN DE 1.000 F 

DOE NU EENS DE UITSTAP 
NAAR NIEL. 

HET GAAT U BIEZONDER 
MEEVAl LEN ! 

Met meer dan 30.000 Gloednieuwe Kledingstukken voor 
DAMES - HEREN en KINDEREN opent «Succes Kleding» 

het nieuwe Winterseizoen 
SPECIAAL AAN U, BESTE WIJ-VRIENDEN, 

zouden wij willen zeggen 

NU is het "uiste moment voor uw 
winteraankopen te doen, ER IS EEN 

KEUS, zoals U die nog nooit 
hebt gezien ! 

AARTSELAAR 

BAAN 1 bis 

RESTAURANT 
IINDENBOS 

B O O M » 

Open alle werkdagen van 9 to t 20 u. 
Zaterdag's to t 18 uur. 

Zon- en feestdagen gesloten. 

BON voor GRATIS 
KEeurenbrochure 
te zenden aan ons adres. 

St NIKLAAS 

*TEMSE 

Kerk NlEl SUCCESKLED1N( 

MEYERS 
RUIME PARKING 

• • ••> B A A ^ ^ a a ^ b u d ^ ^' Ê e L a n g l é s t r a a t 4 - 1 0 

succes kleding msySFS ^^ ^^^^ TEL (03)88.11.44 en (03)88.35.39 
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links en de zaak babyion 
In het jongste nummer van 

he t weekÉlad « Links » heeft 
de Gentse advokaat (en BSP-
gemeenteraadslid) Piet Van 
Eeckhaut een lang artikel ge-
wijdt aan wat hij de « aftaire-
Babylon » noemt. Nadat hij met 
veel omslag van woorden af
s tand heeft genomen van de 
VU-manifestatie te Brugge, die 
hi j een « betoging zonder zin » 
noemt (kwestie van zijn linkse 
lezerspubliek niet al te zeer te 
mishagen), gaat hij verder als 
volgt : « Had de betoging naar 
ons gevoel geen zin, was zij 
zelfs een uit mg van een totaal 
verkeerde politieke optie, dan 
is dit nog geen goedpraten van 
het politie-optreden. We gera
ken het gewoon : waar mensen 
de straat op gaan om voor hun 
polit ieke opvatting uit te ko
men, is er de politie, wordt er 
me t ongehoorde brutal i tei t op
get reden en zijn de betogers 
van voor af aan de slechten. Er 
d ient de nadruk te worden op 
gelegd dat dit algemene « ge-
'bruik » de demokraten in dit 
l and de keel begint uit te han
gen. De politie, de repressie-
miacht van alle slag (rijkswacht, 
stedelijke politie, s t raks mis
schien het leger) schijnt te 
b randen van genoegen iedere 
keer dat een ideologische beto
ging te lijf kan worden gegaan. 
Het is zeker de schuld niet van 
de eenvoudige agenten of rijks
wachters. Er zit meer achter 

dan dat. Het justitiebeleid van 
de laatste jaren vormt ook een 
stevige schutse in de rug van 
degenen die denken dat zij op 
die manier het kl imaat m 
Vlaanderen moeten bepalen. 
Wat bezielt er eigenlijk de 
overheid ? Is dat de manier 
waarop de grondwettelijke vri j
heden worden beschermd ? Is 
het politie-apparaat, zijn de 
rechtbanken, is de minister van 
Justi t ie er uiteindelijk om als 
een soort middel te dienen om 
de demokratie te nekken ? En 
wat is de houding van het par
ket en van de parketten-gene
raal ? Zijn zij niet de hoge be
waarders van diezelfde demo-
kratische waarden ? Wat blijft 
daar van over ? Het is noodza
kelijk dat men zich daarover 
gaat bezinnen ». 

Van Eeckhaut is ook in ge
nendele te spreken over het 
misbruik dat in ons land gere
geld gemaakt wordt van de 
voorhechtenis, misbruik waar
tegen de Volksunie zeer scherp 
heeft geprotesteerd naar aan
leiding van het aanhoudingsbe
vel tegen Mik Babyion. Hij 
schrijft : « Babyion is onze 
vriend niet. Maar toch moeten 
wij zeggen dat ook tegen hem 
de voorhechtenis op een totaal 
onverantwoorde manier is toe
gepast geworden ». Na enige 
juridische uitleg over het waar
om besluit Van Eckhaut als 
volgt : « Het gerecht komt niet 

mooi uit de zaak Babyion. Er 
is geen andere mogelijkheid dan 
met duidelijke nadruk te zeg
gen dat de bepalingen nopens 
de voorhechtenis opnieuw zijn 
toegepast op een wijze die niet 
demokratisch verdedigbaar is. 
Dat het m casu gaat over een 
VU-mandataris zal ons niet be
letten dit te onderschrijven. De 
verdediging van Babyion en 
zijn entourage hebben daar de 
nadruk opgelegd. Terecht ». 

Het BSP-gemeenteraadslid 
Van Eeckhaut is ten slotte ook 
mistevreden over de reaktie 
van zijn part i j op deze gebeur
tenis. Hij is niet mals in zijn 
kommentaar : « Wanneer zal 
de parti j toch eens beginnen af 
te leren dat hooghartige staats
mansair aan te nemen dat zij 
zich nu al enkele jaren als een 
privilegie toeeigent ? Is het de 
socialistische parti j die de 
s t rukturen van de kapitalisti
sche staat moet beschermen ? 
Het wordt hoog tijd dat wijze 
staatsmannen in de parti j af
scheid nemen. Het is niet aan 
ons om deze maatschappij , zo
als zij waait en draait, met ge
recht en al, onder onze vleugels 
te nemen. De BSP kri jgt hoe 
langer hoe meer het uitzicht 
van een staatsmannen-bour-
geoispartij, met een sterk appa
raat ». Tot daar Piet Van Eeck
haut. 

Prosit, Jos Van Eynde ! 

oog om oog 

tand om tand 

denmoed. Ondertussen worden 
in de Vlaamse Voerstreek in 
een zelfde atmosfeer van psi-
chologisch terrorisme Vlaamse 
klassen gesloten en worden te
gen alle « nieuwe grondwet
ten » in subsidies gestemd voor 
de onwettige Franse klassen. 
In wat voor een schijnheilige 
staat leven wij ? En dan zeg
gen dat cynische figuren als 
een Van Elslande : « Eindelijk 
zal ik de wetten in de twee 
richtingen doen toepassen », 
Hij weet nochtans dat in de 
bestaande atmosfeer die faci-
l i tei tenhumbug is als de koers 
van de Vlaamse kreupele te
gen de in de watte gelegde 
Franstalige atleet. In het ge
heel van die Belgische voorge
schiedenis en bestendige inti

midatie vinden wij het dan ook 
een luguber stukje cynisme als 
die minister in mei van dit 
jaar aan het West-Vlaamse 
« Wekelijks Nieuws » op vol
gende vraag, volgend ant
woord verschafte : 

— Vraag : « Merkwaardig ia 
terzake wel, dat er alleen over 
de Voer gesproken wordt. 
Waarom ook niet meteen over 
Komen ? ». 

— Antw. : « Dat is omdat de 
Vlamingen in het kanton Ko
men minder lawaai maken en 
minder herrie schoppen dan de 
frankofonen in de Voer. De 
Vlaamse gemeenschap heeft 
blijkbaar in haar geheel gedu
rende zoveel jaren vrede geno
men met het arrangement vaa 
1963. De Walen volgen vrij dik
wijls dezelfde politiek : eerst 
akkoord afsluiten en dan trach
ten nog wat af te knabbelen. 
Misschien is het alleen een ver
schil van volkskarakter. 

Wij zouden aan Van Elslan
de dan ook willen vragen of 
dit antwoord van hem het zo
veelste vluchtmisdrijf is om op 
de schouders van het « Vlaam
se volkskarakter » de fouten 
af te wentelen waarvoor de 
traditionele politiekers uifc 
Vlaanderen verantwoordelijk 
zijn. 

Als hij zijn antwoord zo niet 
bedoelde dan kunnen wij er 
enkel een oproep in zien om 
eindelijk als Vlamingen ook 
wat meer herrie te gaan schop-
ppen, in de hoop dat dit even 
straffeloos kan gebeuren als 
de franstaligen. Of moet net 
ten einde raad een beroep wor
den op het oude Joodse « oog 
om oog, tand om tand » ? 

W.l. 

drogredenen 
Het Gemeenschappelijk Front 

van Automobielverenigingen 
XVAB, Touring Club en Tou
r ing Wegenhulp, Koninklijke 
Automobielclub, Motor Union 
en Belgische Motorrijders
bond) roept alle automobilisten 
op tot een verkeersstaking van 
5 minuten op woensdag 13 sep
tember a.s. van 8 u. 30 tot 8 u. 
35. Het gemeenschappelijk front 
wii daarmee protesteren tegen 
het voornemen van de regering 
om de automobilisten nog 
zwaarder te belasten door de 
heffing van 4.5 miljard bijko
mende belastingen. 

De regering zit met een vele 
mil jarden groot gat in haar be
groting, zoals door de oppositie 
herhaaldel i jk was voorspeld. 
Hoewel Eyskens uitdrukkeli jk 
beloofde geen nieuwe belastin
gen te zullen heffen, doet hij 
he t toch maar, zij het wat on
rechtstreeks. Dat zullen s traks 
o.m. de radioluisteraars en tv-
kljkers, de ouders van vele stu
denten en de grote massa der 
automobilisten ondervinden. 
Öeze laatsten zijn nogal eens 
tueer de kip die door de rege-
rbigen-in-geldnood gemakke
lijk wordt gepluimd. Er zijn al 
meer protesten van de verenig
de automobilisten geweest. 

maar het heeft tot nog toe niet 
veel mogen baten. 

Bepaald ergerlijk bij deze 
dreigende nieuwe belastings
heffing op de kap van de auto
mobilisten is de cynische 
schijnheiligheid waarmee mijn
heer de éérste-minister deze 
zakkenrollerij t racht te moti
veren. Het zou er de regerng 
om te doen zijn een bijdrage te 
leveren in de strijd tegen de 
milieuverontreiniging door de 
prijs van de brandstof drastisch 
te verhogen ! Je moet het toch 
maar durven. 

Ten eerste is het al te klaar 
dat de verwachte nieuwe in
komsten in genendele zullen 
aangewend worden om ingrij
pende maatregelen voor het 
zuiverhouden van ons leefmi
lieu te financieren. Hoe zou het 
ook : deze regering en ook de 
vorige ploeg-Eyskens niet, heeft 
al iets noemenswaardig gepres
teerd op dit terrein, enkele 
goedkope improvisatorische 
maatregelen van een paar mi
nisters niet te na gesproken. 
Daarvoor ontbreekt haar te 
zeer de vaste overtuiging dat 
de milieubescherming een 
ui termate dringende aangele
genheid is geworden, en de po
litieke wil tot handelen. 

Ten tweede weet ook de eer-
ste-minister heel goed dat door 
deze nieuwe heffing het auto
verkeer, tenzij misschien heel 
tijdelijk, zeker niet zal afne
men. Was dit zo, dan zou zij er 
geen nieuwe inkomsten ten be-
lope van 4,5 miljard van ver
wachten. Als het t rouwens haar 
bedoeling zou zijn het autover
keer af te remmen, waarom, 
heeft de minister van Openbare 
Werken in de voorbije ja ren 
het hele land zo grondig laten 
doorkerven om steeds nieuwe 
autowegen aan te leggen ? 

En ten derde doet de rege
ring geen de minste moeite om 
aan autofabrikanten en brand
stoffabrikanten reglementerin
gen op te leggen die ertoe kun
nen bijdragen dat de auto's op 
onze wegen in de toekomst min
der atmosfeer-vervuilend zou
den zijn. Het vergt minder 
moed de afzonderlijke automo
bilist te pluimen, dan onsimpa-
tieke maatregelen te moeten 
nemen tegen machtige indus
triëlen. 

Met milieuzorg heeft deze 
regeringsmaatregel dan ook 
niets te maken. Wie het zo wil 
voorstellen t racht het volk om 
de tuin te leiden met drogre
denen. 
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Kardinaal Mindzsenty, de verbannen primaat van Hongarije, 
kwam op bezoek naar ons land, waar hij samen met de in ons 
land verblijvende Hongaren de duizendste verjaring herdacht 
van de stichting van het koninkrijk Hongarije door de H. Steja-
nus. Hij maakte van de gelegenheid gebruik, onze talriik<e land
genoten en organisaties als Oostpriesterhulp en Caritas Catholica 
te danken voor de gastvrijheid en de hulp betoond aan duizenden 
van zijn landgenoten na de twee wereldoorlogen De 80-jarige 
primaat heeft niets van zijn strijdlust verloren en hekelde on-
i^echtsireeks het kommumstisch reghne in zijn land « waar de 
ontkerstening en de geestelijke nood groot is ». Naar aanleiding 
van dit bezoek schreef het weekblad « Kerk en Leven » « Op 
8 februari 949 werd hij veroordeeld tot levenslange opsluiting. 
Publicisten hebben toen beweerd dat hij de doodstraf zou hebben 
gekregen, indien de reactie van de publieke opinie in het Westen 
niet zo groot zou geioeest znu- Wat toen reeds de thesis bewees 
dat onze Westerse protesten in 'het Oosten zeker loeerklanK vin
den (ook van een Mik Babyion en een WiUil Kuijpers. en van om 
het even wie). Ook nu nog ». 



WIJ - 2-9 

de staat en de 
mindervaliden 

Het nieuws dat de Staat 
600 minder-validen wil te-
werkstellen kreeg geen gro
te koppen in de kranten van 
woensdagmorgen. In de 
commentaren werd aange
stipt dat het hier om een 
eerste uitvoeringsm?afregel 
gaat van een wet die bijna 
tien jaar oud is nl. de wet 
op de sociale reclassering 
van minder-validen dd. 
16.4.1963. Een decennium 
lang spoorde men van staats
wege de privé-berlrijven er
toe aan gehandikapten in 
dienst te nemen maar de 
Staat zelf gaf het slechte 
voorbeeld. Wat in de kran
ten niet vermeld stond is 
het feit dat de VU-senatoren 
Van Haegendoren en Van de 
Zande bij herhaling ver
scheidene ministers daar
over hebben lastig gevallen. 
Zij drongen er met klem op 
aan dat de Staat nu eens 
eindelijk zijn eigen wetsbe
sluiten zou gaan uitvoeren 
en 'n aantal minder-validen 
een betrekking zou bezorgen. 
Het aandringen van onze se
natoren is blijkbaar niet te
vergeefs geweest. We jui
chen de beslissing vanzelf
sprekend toe en hopen dat 
het nu niet bij beloften 
blijft. 
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het nieuwe 
schoolpakt 

Er zal de komende maan
den nog heel wat te doen 
zijn over de herziening van 
het schoolpakt. In « De Stan
daard » van woensdag pleit
te Hugo De Ridder terecht 
voor een zinnig onderwijs
beleid. Hij vreest namelijk, 
en hij niet alleen, dat dit 
tijdens de besprekingen wel 
eens volledig op de achter
grond zou kunnen geraken 
aangezien de aandacht zich 
voornamelijk schijnt toe te 
spitsen op kwesties van ge
bouwen, personeelswedden, 
sociale voordelen, werkings
kosten, pluralistische experi
menten en dergelijke. Hij 
vindt het bijvoorbeeld ken
schetsend dat een lezens
waardig memorandum over 
deze aangelegenheid, dat is 
uitgegaan van de drie chris
telijke onderwijscentrales, 
zo weinig weerklank heeft 
gevonden hoewel er zeer be-
hartingswaardige dingen in 
neergeschreven staan. Het
zelfde kan trouwens gezegd 
worden van het dokument 
dat volksvert. Maurits Cop-
pieters namens de Volksunie 
maanden geleden openbaar 
maakte en dat precies over 
dezelfde materie handelt. In 
zijn artikel maakt ook Hugo 
De Ridder daarvan geen ge
wag. Bij aandachtige lezing 
ervan zou hij nochtans moe
ten toegeven dat het wellicht 
nog substantiëler overwegin
gen bevat dan het geciteerde 
memorandum. 

ha/ ha 

Het is een vaste gewoonte 
dat Jan Piers, de folkloristi
sche burgemeester van Oos
tende, aan zijn trekken moet 
komen wanneer in een van 
de kranten van zijn schoon
broer De Smaele een artikel 
over het toerisme verschijnt. 
Onlangs nu ging Jos Lamote 

voor « De Standaard » aan 
de kust even poolshoogte ne
men naar de toekomst van 
het kusttoerisme. Die toe
komst baart zorgen, wat op 
het einde van het stuk Jan 
Piers de veelbetekende 
woorden in de mond legt : 
« Meer dan ooit hebben wij 
'n staatssekretaris voor toe
risme nodig ». 

de jeunesse 
beige 
mocht wel 

En om nog even te verwij
len in de gewezen « konin
gin der badsteden ». Tijdens 
de jongste zitting van de 
Oos'̂ endse gemeenteraad 
vroeg VU-gemeenteraadslid 
Miei Vansteenkiste (gewe
zen adjunct-politiekommis-
saris van die stad, nu VII-
volksvert.) warom de JBJ 
op 6 augustus met een dozijn 
auto's lawaaierig door de 
binnenstad mocht rijden met 
toelating van het stadsbe
stuur en onder het welwil
lend oog van de begeleiden
de politie, daar waar de toe
gang tot de binnenstad en
kele jaren geleden ontzegd 
werd aan een kolonne terug
kerende Ijzerbedevaarders. 
Burgemeester Piers begon, 
zoals gewoonlijk, rond de 
pot te draaien om zijn poli
tiek van twee maten en twee 
gewichten goed te praten. 
Toen de Vtf-oppositie hem 
vinnig van antwoord dien
de, sprong zijn CVP-vriend-
je Dries Claeys hem ter 
hulp met brutale opmerkin
gen aan het adres van de 
VU-opposanten. Jef Nagels 
nam dit scheldproza niet en 
de VU-fraktie verliet uit 
protest de openbare ziting. 
« Flamingant » Jan Piers 
zat er, witjes rond zijn neus, 
maar verwezen bij te kijken. 

financieel 
éénrichtings
verkeer 

Het Vlaams Aktiekomitee 
voor Volksgezondheid dat 
de verdeling der gelden tus
sen de nederlandstalige en 
franstalige gemeenschap in 
het Nationaal Fonds voor 
Wetenschappelijk Onder
zoek en geassocieerde fond
sen, zoals ze werd vastgelegd 
in het zgn. inhaalplan van 
1969, niet langer aanvaard-
t%a Ml * 1 ^ 

Het VAKV kan niet lan
ger aanvaarden dat in het 
NFWO 55 % der gelden toe
gekend worden aan Fransta-
ligen en 45 % aan Neder-
landstaligen i.p.v. de verhou
ding 40/60 volgens het aan
deel van de respektieve 
taalgemeenschappen. Het 
VAKV aanvaardt de drog
reden niet als zou de Neder
landse taalgemeenschap moe
ten betalen voor het weten
schappelijk onderzoek van 
buitenlandse bursalen in 
franstalige laboratoria. 

Ook in de geassocieerde 
fondsen dient een 40/60 ver
houding in de verdeling der 
gelden in acht genomen. 

Het VAKV kan ook niet 
aanvaarden dat « unitaire » 
laboratoria van de universi
teit te Brussel zowel gelden 
op de franstalige als neder
landstalige begroting toege
kend worden, gezien blijkt 
dat deze gelden een één-
richtingsbestemming krij
gen. Deze laboratoria dienen 
te bepalen tot welke taalrol 
zij behoren. 

Voorzeker aanvaardt het 
VAKV niet langer dat 
Vlaamse professoren in ne
derlandstalige en unitaire 
kommissies van de weten
schappelijke fondsen hun 
eigen taal niet spreken tij
dens de kommissievergade
ringen. Het VAKV zal 
waakzaam toezien en deze 
toestanden met naam en toe
naam bekend maken, indien 
hierin geen verandering 
komt De Vlaamse professo

ren mogen niet vergeten tot 
welke taalgemeenschap zij 
behoren, welke taalgemeen-
szhap zij vertegenwoordigen. 

hollands 
stokpaardje 

Het was te verwachten. 
Toen het privé-ereparkje 
voor gesneuvelde Oostfron-
ters te Stekene in 't nieuws 
kwam, zei 'n vriend : «Weer 
een gedroomde kluif voor 
een bepaald soort Hollandse 
journalisten ». Voor ons ligt 
het proza van een dezer pen-
neridders die enkel naar 
Vlaanderen komen als er 
weer eens wat over opko
mend nazisme of zo kan ge
luld worden, ene Henk Kolb, 
medewerker van de « Haag-
sche Courant ». Ziehier dan 
de aanhef van zijn journalis
tiek gewrocht : « Een ere-
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veld voor gesneuvelde 
Vlaamse SS'ers. Wat bete
kent dat nog, vandaag de 
dag, in een land waar men 
— in « De Leeuw van Vlaan
deren » te Antwerpen — 
voor de luttele som van vijf 
franken tweemaal mag kie
zen uit een jukebox vol van 
Hitlers brallende strijdzan
gen ? Wel, het betekent een 
nieuw draadje in het romme
lige borduurwerk van de zo
genaamde « Vlaamse gedach
te », die radicale kortzichtig
heid door de jaren heen zo 
heeft gepaard aan gerecht
vaardigde afkeer van een 
tweedehandsbestaan, dat ne
derlagen aan de zijde van 
v e r k e e r d e bondgenoten 
slechts nieuwe extremisten 
in het gelid vermochten te 
stellen ». Ach, we zullen er 
maar even de schouders bij 
ophalen, of sturen wij nu op 
onze beurt een reporter voor 
een lekker stukje over 
apartheid en racisme naar 
de Rotterdamse Afrikaan-
derbuurt ? 

hoe situeert 
zich het 
klerikaal 
konservatisme ? 

De « Libre Belgique » 
wordt voor 36 % in Wallo
nië, 30 % te Brussel, en 34 % 
in Vlaanderen verkocht. De
ze percentages kunnen ruw
weg als maatstaf dienen. 

Het aantal mensen, die de 
« Libre » lezen omdat het 
de best opgestelde Belgische 
krant is en er daarom nog 
niet akkoord mede gaan, zal 
procentueel wel overal even 
hoog liggen. 

geen 
5 procent ! 

Bij de Commissie's van 
Openbare Onderstand in de 
Brusselse agglomeratie zijn 
724 geneesheren in dienst. 
Slechts 34 daarvan zijn Ne-
derlandstaligen (4,6 %) . Dit 
blijkt uit het antwoord van 
de minister van Volksge
zondheid op een paremen-
taire vraag van VU-senator 
Jorissen. Om een idee te ge
ven hoe de toestand is in de 
verschillende gemeenten : 
te Brussel-stad zijn er 26 Ne-
derlandstaligen op 450 COO-
dokters, te Eisene 2 op 74, te 
Etterbeek 1 op 48, te St. 
Joost-ten-Node geen enkele 
op 13, te Schaarbeek 1 op 68, 
te St. Gilles 2 op 29 en te 
Anderlecht, de gemeente 
van minister-burgemeester 
Simonet aan de Vlaamse 

westkant : geen enkele op 
33. 

Pfff, zo reageren de fran-
cofonen op dergelijke ont
stellende cijfers, het belang
rijkste is toch dat die dok
ters hun beroep kennen en 
hun cliënten naar behoren 
kunnen verzorgen ! « Het 
Volk » stipt daar terecht bij 
aan : « De vraag rijst echter 
hoe het zo belangrijke kon-
takt met de patient kan ge
schieden als de dokter het 
Nederlands weinig of niet 
beheerst ». Niet te verwon
deren dat je in Brusselse 
ziekenhuizen als Vlaming 
bij manier van spreken kunt 
binnengaan voor verzorging 
van een tand en er, voor je 
't goed beseft, een nier kunt 
uitgehaald worden. 

de nationale 
solidariteit 

De Waalse BSP-voorzitter 
Leburton heeft het de laat
ste tijd weer voortdurend 
over wat hij de « nationale 
solidariteit » noemt. In feite 
komt dit erop neer dat 
Vlaanderen stelselmatig een 
deel van wat het rechtens 
toekomt zou moeten afstaan 
aan Wallonië. Ook een mid
del om geld uit Vlaamse 
zakken te halen ten gerieve 
van de Waalse economie. 
Sommige kemphaantjes wil
len het zelfs doen voorko
men alsof het Walenland in 
de voorbije jaren schrome
lijk werd tekort gedaan 
door de regeringen. Zij gaan 
dan met een wijde boog 
voorbij aan gegevens als de
ze : van 1 juli 1968 tot 31 
december 1970 ontving Wal
lonië aan rechtstreekse over
heidstoelagen per geschapen 
werkgelegenheid 218.000 fr., 
Vlaanderen slechts 99.000 fr.; 
de overheidshulp voor grote 
investeringsprojekten be
droeg in de voorbije jaren 
gemiddeld 30 % van het in
vesteringsvolume in Wallo
nië tegen zo'n 7 a 8 % in 
Vlaanderen ; als toepassing 
der expansiewerkgeving in 
de periode 1967-71 kreeg 
Wallonië 3.870fr. overheids
steun per inwoner, Vlaan
deren kreeg 2.070 fr. per in
woner ; in diezelfde periode 
kreeg Wallonië 3,2 miljard 
voor nijverheidssektoren in 
moeilijkheden, Vlaanderen 
slechts 2 miljard ; tegen 
1975 verwacht men dat 73 % 
van het overschot aan ar
beidskrachten in Vlaanderen 
zal te vinden zijn, tegenover 
27 % in Wallonië ; de na
tuurlijke aangroei van de 
aktieve bevolking zal zich 
dan voor 83 % in Vlaande
ren situeren en voor 17 % 
in Wallonië ; in 1975 zal 
63 % van de Belgische be
volking uit Vlamingen be
staan, en nog voor 37 % uit 
Walen. 
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ook gehan
dikapten het 
slachtoffer 

Er wordt van Vlaamse zij
de reeds jarenlang geprotes
teerd tegen het feit dat de 
Vlaamse beroepsmilitairen 
in Duitsland in 't verst ver
wijderde garnizoen gelegerd 
zijn. Wat dat aan menseijke 
en familiale nadelen met 
zich meebrengt is niet in en
kele regels te beschrijven ! 
Onlangs werd in « Gazet van 
Antwerpen » aangeklaagd 

dat ook de gehandikapte kin
deren van die militairen 
daarvan het slachtoffer zijn. 
Minister Vanden Boeynants 
gaf daarop een antwoord dat 
totaal naast de kwestie is. 
Het blijft een feit, en dat 
moest hij toegeven, dat er 
voor Vlaamse gehandikap
te kinderen uit de verst ver
wijderde garnizoenen hele
maal niets wordt gedaan. Een 
en ander gaf een jong 
Vlaams officier de bedenking 
in de mond dat deze on
rechtvaardige toestand het 
resultaat is van een doelbe
wuste anti-Vlaamse menta
liteit bij de legerchefs en 
stafofficieren die herstruk-
tureringsplannen maken, of
wel wijst het op een schro
melijke onbekwamheiad. En 
dan te weten dat de Vlaming 
Segers (CVP) jarenlang aan 
het hoofd stond van het mi
nisterie van Landsverdedi
ging. Wat moet er dan wel 
verwacht worden van de 
Brusselaar Vanden Boey
nants ? " 

zij weten 
het niet... 

In een vraaggesprek met 
« De Standaard » had Staats
sekretaris Dhoore over het 
regionaal economisch beleid 
en meer speciaal over de 
sterke vermindering van het 
aantal investeringsdossiers, 
zowel in Vlaanderen als in 
Wallonië. Daardoor blijft 
er momenteel heel wat geld, 
dat zou kunnen gebruikt 
worden als overheidshulp 
aan investeerders, onaange
roerd. Is het de onzekere 
conjuctuur ? Dhoore oordeelt 
dat men zich in het verleden 
te gemakkelijk heeft laten 
leiden door de omstandig
heden. Er is te weinig ori
ëntering aan de investerin
gen gegeven. Op de vraag 
van de journalist of de re
gering wel voldoende inge
licht is over de resultaten 
van haar beleid, ook wat de 
regionale politiek betreft, 
gaf Dhoore het volgende 
eerlijke maar bedenkelijke 
antwoord : « Ze kent de re
sultaten onvoldoende en ze 
trekt er ook te weinig con
clusies uit. We weten niet 
in hoever de ondernemingen 
die rijkssteun hebben gekre
gen hun verbintenissen na
komen inzake tewerkstel
ling, leefmilieu, enz. ». 

Met andere woorden : de 
regering geeft massa's geld 
aan industriëlen op basis 
van beloften van hunnen
twege, maar of die beloften 
nagekomen worden weet zij 
niet eens ! Wat zijn al die 
cijfers over nieuw gescha
pen werkgelegenheden dan 
nog waard ? 

initiatief 
van defacq 

Vorige week zijn we onge
wild wat onrechtvaardig ge
weest tegenover onze Brus
selse volksvert. Eugeen De
facq. Wij hadden er melding 
van gemaakt dat senator 
Coppieters, met het oog op 
de waarschijnijke Europese 
topconferentie in oktober 
a.s. en rekening houdend 
met de betreurenswaardige 
houding van de Europese 
Gemeenschap op Unctad III 
in Chili, er bij de voorzitter 
van de Senaatscommisise 
voor Ontwikkelingssamen
werking op aangedrongen 
had de Commissie reeds half 
september bijeen te roepen 
om de standpunten van de 
regering te bespreken. Een 
lofwaardig initiatief alles
zins. Wij hadden er echter 
geen melding van gemaakt 
dat dit initiatief uitging van 
volksvert. Defacq, die na
mens de VU-Kamerfraktie 
reeds eerder zo'n verzoek 
richtte tot de voorzitter 
van de Kamercommissie. 
Het is trouwens op zijn 
voorstel dat z'n collega Cop
pieters een gelijkaardig ver
zoek richte tot de voorzitter 
van de Senaatskommissie. 



't Pallieterke heeft wel de indruk dat Vlaanderen slaapt, maar 
dat geldt dan toch zeker niet voor alle strijders aan het Vlaamse 
front. Zo ontplooide de recent opgerichte aktiegroep die zich 
« T.A.K. » noemt (Taal-Aktie-Komitee) in de voorbije maanden 
en ook tijdens de periode van de zomervakantie een opvallende 
aktiviteit. Wij ontvmgen een beknopt overzicht van de genomen 
initiatieven ten bate van een Vlaamser Vlaanderen : optreden 
tegen franstalige voordrachten van Touring Secours te Gent ; 
hetzelfde tot tweemaal toe tegen franstalige vertoningen van 
Exploration du Monde te Gent ; eerste taalgrensmars naar Dhoppe 
op 26 maart jl : overhandiging van memorandum aan minister 
Van Elslande op 25 april ; uitbouw van taal-aktiegroepen in de 
vjjf Vlaamse provincies ; optreden tegen franstalige preken aan 
de kust en verspreiding van 10.000 vijftalige pamfletten onder de 
toeristen ; protestbezoek aan postkantoor en gemeentehuis van 
Vloesberg waar burgemeester Van Lierde zegde de taalwet 
NOOIT te zullen toepassen ; bezoek aan alle taalgrensgemeenten 
en opstellen van rapporten over de niet-toepassing van de taal
wet ; verspreiden van 5.000 aanplakbiljetten langs de taalgrens 
met de tekst « dit is Vlaamse grond - weg met de faciliteiten » ; 
« m orde brengen » van ettelijke richtingaanwijzers langs de taal
grens ; mini-betoging te Leuven op 4.8.72 over de broodroof te 
Vloesberg en overhandiging van protestbrief aan de hh. Eyskens 
en Van Elslande, om nog niet te spreken van talrijke persmede
delingen en brieven aan parlementsleden. 

En vorige week nog verspreidde dit komitee enkele honderden 
affiches « Vlaamse kinderen naar Vlaamse scholen » in de Brus
selse agglomeratie. 

Een indrukwekkende lijst in elk geval op zo korte tijd. 

Voor de onmiddellijke toekomst staan nieuwe initiatieven op 
het getouw o.m. een nieuwe taalgrensmars in het Pajottenland op 
1 oktober, een aktie ten voordele van Leo Roman, de veelge
plaagde Vlaamse uitbater van het Roman House te Dhoppe-
Vloesberg en nieuw optreden in alle taalgrensgemeenten waar de 
wet niet wordt toegepast. 

Wie niets doet, waagt ook niets. De « T.A.K. «-leden lopen wèl 
risico's : zo moeten 16 van hen zich volgende woensdag voor de 
rechtbank te Gent verwoorden voor « ordeverstoring ». Wie mee 
de vele uitgaven « T.A.K. » wil helpen delgen kan dit doen door 
overschrijving op prk 18893 van Kredietbank-Ledeberg, voor re
kening nr. 444-5584141 van T.A.K. 

Te Verviers betoogden vorige zondag naar schat
ting zo'n 20.000 vogelvangers uit Vlaanderen en 
Wallonië tegen het door minister Tindemans 
onlangs uitgevaardigde vogelvangstverhod. Er 
komt een tweede dergelijke manifestatie op 24 
sept*einher ergens in West-Vlaander en en « helpt 
het dan nog niet, dan gaan we naar Brussel ! » 
zo dreigden de inrichters. Het ziet er dus naar 
uit dat de animositeit onder de vogelvangers in 
de komende weken nog scherpe vormen kan 
aannemen. Jammer, want deze mensen betogen 
voor een verloren zaak. 

In een vorig nummer hébben wij ons standpunt 
bepaald : de drastische maatregel van Tinde
mans is volkomen verdedigbaar en elk redelijk 
mens zal dat inzien. Het is echter ook zo dat het 
slechts een zeer onvolkomen maatregel zal blij
ven zolang geen even drastische maatregelen 
genomen worden tegen het overmatig en onge
controleerd gebruik van landbouwvergiften en 
tegen bepaalde jagerspraktijken. 
Als Tindemans op die terreinen verder passief 
blijft, dan zullen de vogelvangers zich niet zortr 
der reden gediskrimirteerd voelen. 

VILVOORDE 15 OKTOBER 

wij in nederland 

universiteiten wacht lange hete nazomer 
(jeeveede^) Het zou wel eens een lange hete nazomer kunnen worden 

aan de Nederlandse universiteiten. Nauwelijks werd de afgelopen week 
de inschrijving van nieuwe eerstejaarsstudenten opengesteld, of de boy-
cot-actie tegen het vervijfvoudigde kollege-geld (van tweehonderd naar 
duizend guld'en) barstte in volle omvang los. In Utrecht (Rijksuniversi
teit) moest de politie er aan te pas komen om de nieuwkomers de kans 
te geven de inschrijvingslokalen te betreden, want de ouderejaars hadden 
ter plaatse een cordon opgetrokken. Het werd een flinke rel met als gevolg 
dat nog niet de helft van de nieuwe « lichting » ingeschreven kon worden. 
In Amsterdam (gemeentelijke universiteit) weigerde het bestuur de poli
tie te laten optreden tegen studenten die het inschrijvingsbureau hadden 
bezet. Hier verklaarde het universiteitsbestuur zich solidair met de bezwa
ren van de studenten, maar vond tegelijk dat de eerstejaars gelegenheid 
moesten krijgen om zich in te laten schrijven. En aan de rijksuniversiteit 
van Groningen plaatsten zich vier vooraanstaande hoogleraren aan de 
kant van de protesterende studenten. Alles bijeen (want ook op de andere 
hogescholen en universiteiten loopt de zaak niet op rolletjes) een duid'e-
lijice chaotische toestand, waarvan een oplossing nog lang niet in zicht is. 

profijtbeginsel 

De verhoging van het kollegegeld tot 14 duizend fr. per jaar is een 
uitvloeisel van het « profijtbeginsel » dat een jaar geleden in de Neder
landse politiek werd geïntroduceerd. De geestelijke vader ervan was 
dr Willem Drees jr, Demokratisch Socialist '70 en minister van Financiën 
in het vijfpartijen-kabinet-Biesheuvel. Zijn stelling was dat iedere Neder
lander maar moest betalen voor de diensten die de overheid bood, m.a.w. 
wie profijt trok van een overheidsdienst, het onderwijs bij voorbeeld, 
moest zelf in de kosten bijdragen. Drees' partijgenoot De Brauw, minister 
van Wetenschapszaken, ging meteen het profijtbeginsel in het onderwijs 
hanteren. Van hem is de kollegegeld-verhoging afkomstig, al heeft het 
hem nogal wat moeite gekost om de « duizend gulden » door de volksver
tegenwoordiging aangenomen te krijgen. In de senaat moest hij zelfs 
dreigen met aftreden van de hele regering vóór hij zijn fiat op zijn wets
voorstel kreeg. De ironie van het politieke lot wilde overigens dat kort 
na de duizend-gulden-beslissing in de senaat (eerste kamer) Drees en De 
Brauw tóch de regering verlieten. 

Het is de dwangpositie waarin De Brauw de senaat bracht, die voor 
de studenten een voornaam uitgangspunt is bij hun krachtige boycot-
akties van dit moment. Zij rekenen er vast op dat de nieuwe regering die 
na de verkiezingen van 29 november gevormd zal worden, hun bezwaren 
zal erkennen en de gehate maatregel zal intrekken. Die hoop is tevens 
hun zwakte, want : 1. weet niemand welke regering er straks uit de bus 
zal komen, en 2. staat nog helemaal niet vast dat die nieuwe regering 
de duizend-gulden-wet zal terugschroeven. Immers : óók voor die nieuwe 

regering zullen in deze moeilijke tijden de miljoenen van het verhoogde 
kollegegeld een welkome bijdrage kunnen zijn voor het stoppen van de 
begrotingsgaten ! 

veel bezwaren 
Intussen kunnen we ons de felle bezwaren van de vrijwel gezamenlijke 

grote studenten-organisaties en van menige professor best voorstellen. 
Als de regering ernst wil maken met demokratisering van het onderwijs, 
moet zij niet een barrière opwerpen. De ontplooiingsmogelijkheden van 
een groot aantal jongeren komen nu in het gedrang, want voor veel gezin
nen vormen ook in deze tijd duizend gulden nog altijd een som geld die 
niet achteloos in een hoekje van de portemonné zit. Weliswaar zijn er 
kompensatiemogelijkheden en kent Nederland ook een beurzen-systeem, 
maar de berekeningen daarvan wijzen uit dat de studenten en gezinnen 
die daarvan « profiteren », er danig op achteruit gaan in vergelijking 
met vorige jaren. Bovendien komt de zelfstandigheid van de haast-vol-
wassene of de jonge volwassene niet tot haar recht zolang er een finan
ciële binding is met het gezin waar deze jongeren uit komen. Het sys
teem van de renteloze voorschotten die meer en meer de beurzen gaan 
verdringen, brengt de student daarnaast in een sterkere onafhankelijk-
heidspositie ten opzichte van de overheid, want het voorgeschoten geld 
moet later allemaal terugbetaald worden. 

vak-opleiding 
De boycot-aktie van de Nederlandse studenten moet ook gezien wor

den in samenhang met de bezwaren die leven tegen de globale herstruk-
terering van het hoger onderwijs. De tendens (niet alleen in Nederland) 
is meer en meer om de wetenschappelijke betekenis van de universiteiten 
naar de achtergrond te verschuiven ten voordele van een hogere opleiding 
voor vakkundigen. De studenten beseffen ook wel dat het bedrijfsleven 
behoefte heeft aan goed opgeleid kader, maar zij verzetten zich er tegen 
dat tegelijkertijd de universiteit haar betekenis als wetenschappehjk 
centrum voor het hele volk zou gaan verliezen. Dezelfde vrees leeft bij 
heel wat hoogleraren die dagelijks gekonfronteerd worden met allerlei 
(ook weer wetenschappelijke !) studierapporten waarin een soort « nieuwe 
universiteit » wordt uitgestippeld. 

Men kan dus zeggen dat de protest-akties waarvan Nederland nu 
getuige is, zich zowel richten tegen het huidige regeringsbeleid als tegen 
de plannen-op-lange-termijn. Gezien de schimmige toestand waarin het 
« verlengde » kabmet-Biesheuvel moet opereren en tegen de achtergrond 
van de komende verkiezingen lijkt het studenten ver zet niet op een bui 
die wel over zal drijven. Integendeel, de nazomer aan de Nederlandse 
universiteiten dreigt lang en heet, en niet zonder donderwolken te gaan 
verlopen. 
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rationaati 

de rust van het kerkhof 

(Argos) Een paar dagen vóór zijn arrestatie verklaarde de bekende 
Praagse radiokommentator Karel Kycl in een vraaggesprek met een 
Zwitsers tv-team dat hij zichzelf als een zelfmoordenaar zou beschouioen 
indien hij anders schreef en sprak dan zijn heilige overtuiging hem dik-
teerde. Kyncl doelde hierhi] duidelijk op de politiek van « geestelijke » 
zelfmoord waartoe het Husak-regi^m al diegenen wil brengen die de geest 
en de kuituur van een natie schragen . de intelligentsia van zijn land die 
het politiek sisteem van de diktatuur afwijst en niet bereid is aktief m?de 
te werken (lees : te kollaboreren) met de ortodokse beioindsploeg die 
Dubcek is opgevolgd. Dife intelligentsia die weigert geestelijke zelfmoord 
te plegen werd inmiddels gekonfronteerd met de brutaalste zuivering uit 
de geschiedenis van het geestesleven in Tsjecho-Slovakije... en dit door 
een regiem dat alleen overeind blijft met de steun van een bezettings
leger, van partij-apparatsjiks en veiligheidsdiensten die zich slechts dank 
zij Russische bescherming kunnen handhaven. 

black-out 

De Tsjechoslovaakse werkelijk
heid is inderdaad beangstigend 
genoeg : in de voorbije drie jaar 
moesten meer dan 30.000 Tsje
chische en Slovaakse mtellek-
tuelen hun job opgeven. Twee 
derde hiervan is vandaag taxi
chauffeur, monteerder. hotelpor
tier, steen kapper of fabrieksar
beider. De rest kwam op de on
derste ladder van de administra
t ie terecht. . en de toestand eska-
leert met de dag naar grotere 
onverdraagzaamheid. Tot voor 
kort mochten de betrokkenen nog 
biblioteken bezoeken om via lek-
tuur het geestelijk kcntakt met 
de wetenschap en artistieke bui
tenwereld te behouden. Vandaag 
heeft het bewmd al een eind ge
maakt aan die «tegemoetkoming». 
Fysici, historici, schrijvers en 
schilders moeten eerst onderda
nige volgelingen van het regiem 
worden. Pas dan mogen ze weer 
aan het door de Parti j gedirigeer
de werk. De diskriminatie van de 
intellektuelen lijkt wel een wraak 
van geborneerde primairen, die 
onbeperkt en willekeurig de la
kens uitdelen. Het regiem wil 
immers niet alleen het bestaan 
verontrusten van hen die weige
ren te buigen voor het ortodoks 
bewind . de hele gemeenschap 
moet ahw worden vermurwd. 
Ene dr. Zdenak, Mynar, voorma
lig secretaris voor de ideologie 
van de Tsechoslovaakse KP (en 
een van de geestelijke vaders van 
een aktieprogram waarin het zg. 
demokratiseringsproces werd ont
worpen) werkt als entomoloog in 
het instituut voor mikrobiologie 
van de Akademie voor Weten-
schapoen te Praag. Voor het mid
dagmaal mag hij gewoon niet 
aanzitten met zijn werkgenoten 
uit andere afdelingen. De Part i j 
vreest nl dat hij met zijn kollega's 
zou diskussiëren over de politieke 
malaise en de groeiende onver
schilligheid van de massa t.o.v. de 
politieke, ekonomische en sociale 
streefdoelen van het regiem. Voor
malige universiteitsprofessoren zo
als de filosoof dr Milan Machovesj 
is verbod opgelegd met haar stu
denten buiten het auditorium te 
praten. De internationaal bekende 
dramaturg Pavel Kohout werd de 
toegang tot Praagse schouwbur
gen ontzegd. Vierhonderd leden 
van de Vereniging van Letterkun
digen en 2.000 ex-leden van de 
vereniging van dagbladschrijvers 
mogen de clubs en spijshuizen 
van hun respektievelijke organi-
zaties niet betreden. De Tsje
chische uitgeverijen werden dras
tisch in hun bewegingsvrijheid 
geremd. Hun programma's moe
ten voorafgaandelijk door het 
ministerie van Kuituur en door 
een bevoegd departement van de 
K P op hun « toelaatbaarheid » 
•worden gekontroleerd. Bovendien 
mogen de ontslagen redakteurs, 
joernalisten en schrijvers niet 
eens extern voor hun vroegere 
opdrachtgevers gaan werken. 
Daar de nieuwe partij benoemde 
funktionarissen m e e s t a l geen 
vreemde talen beheersen, verschij
nen nagenoeg geen boeken meer 
van westerse auteurs. Dit geldt 
ook voor westerse schrijvers van 
kommunistische obediëntie. Ware 
het geen bittere tragedie dan zou 

men de hele Tsjechoslovaakse si
tuatie als een satire kunnen be
schouwen, gerealiseerd door het 
genie van een Jaroslav Hasek ! 

geen « kadarisme » 

Vóór luttele maanden nog 
meende men te Praag een ont
wikkeling mee te maken die aar
dig geleek op de Hongaarse evo
lutie onder leiding van Janos 
Kadar. Medewerkers van parti j
voorzitter Husak lieten doorsche
meren dat allen die zich niet 
openlijk tegen de ortodokse koers 
hadden uitgesproken genade zou
den vinden en in hun vroegere be
voegdheid zouden gerehabiliteerd 
worden. In die samenhang ver
wees men graag naar de leuze van 
Kadar die in 1957 op alle Hon^ 
gaarse muren te lezen stond • «Zi j 
die niet tegen ons zijn, zijn onze 
kameraden ! ». Maar de mogelijk
heid een « Hongaarse koers » te 
vinden is met de arrestatiegolf 
van 1971 (herfst) en van 1972 
(lente), en met de processen die 
op dit ogenblik te Praag hun be
slag krijgeïi, kompleet verdwe
nen. Van een voorzichtige libera
lisering waarbij ontslagen en ver
volgde intellektuelen opnieuw in 
de kommunistische werkgemeen
schap zouden opgenomen worden 
is niet langer sprake. De epuratie-
golf waarvan men geloofde dat, 
ze met de politieke processen, 
over haar hoogtepunt heen was, 
wordt vandaag met onverminder
de hardheid voortgezet. De part i j
leiding vergenoegt zich niet lan
ger met het verwijderen van hen 

»*>M 

die in de « krisisjaren 1968-69 » 
onder Dubcek aktief aan een re
formatieproces hebben gewerkt. 
De nieuwe officiële vragenlijsten 
peilen onverbiddelijk naar het 
gedrag van naaste verwanten-ou-
ders, kinderen, broers en zusters. 
Als de sollicitant pozitief wordt 
bevonden kan hij nog altijd over
boord gaan door het « politiek 
wangedrag » van zijn bloedver
wanten. Dat hierbij de persoon
lijke gevoelens en simpatieën van 
de inkwisiteurs vooraan staan is 
bij de ongenuanceerde aanpak 
van de uitvoerende organen een 
vanzelfsprekende omstandigheid. 

heerschappij van de angst 

In Tsjechoslovakije is de massa 
tot zwijgen veroordeeld. Het over
heersend sisteem is weer eens de 
angst. En toch vragen de mensen 
zich af hoe het nu verder moet, of 
een land straffeloos zijn intellek
tuelen kan uitschakelen en ze ahw 
beperken tot weerloze pionnen op 
het schaakbord van de macht. De 
logika geeft aan dat Praag ooit 
weer zijn intellektuelen zal nodig 
hebben. Maar zolang de primairen 
de macht uitoefenen (met de ze
gen van Moskou kan dat nog ja
ren duren !) is het Tsjechoslo
vaakse geestesleven tot een 
schraal bestaan veroordeeld. Een 
vriend die dezer dagen uit Praag 
terugkeerde beschreef de Tsje
choslovaakse situatie als de rust 
van een begraafplaats. Voor Hu-
sak en soortgenoten is die politie
ke kerkhofstilte alvast een waar
borg en zekerheid dat de demo-
kratische tendensen (het socialis
me met een humaan gezicht !) 
uit het jaar 1968 niet zo gauw 
opnieuw zullen opleven. Vier jaar 
na de Praagse lente en de Sovjet-
invasie hebben de kommunisten 
van Husak meer angst dan ooit 
voor een volk dat zo duidelijk be
seft waarvoor het loont te leven. 
Intussen waait ook daar de geest 
waar hij wil. Husak's gehand-
schoende repressie zal uiteinde
lijk machteloos blijken tegenover 
de ongebroken vrijheidswil van 
een volk. 

Vier jaar geleden.. 

• Nixon opent de repuklikeinse kies-
kampanje met een « beroep op de ont
goochelde demokratische kiezers » doch 
rept met geen woord over de vredes-
kansen in Vietnam. Kennelijk s turen 
de republikeinen aan op een verkiezing 
van Nixon met een grote meerderheid 
(groter dan de nipte overwinning op 
Humphrey) en op het verwerven van 
de meerderheid in het Huis van Afge
vaardigden. 

• Hoessein logenstraft bericht over af
zonderlijke vrede met Israël. Hij blijft 
zweren bij het plan, op een federatief 
Jordaans-Palestijns koninkrijk op te 
richten. Golda Meir pleit voor aanhech
ting van Gaza bij Israël. 

• Noord-Vietnam weigert de door Zuid-
Vietnam vrijgelaten 600 zieke en gewon
de Noordvietnamese krijgsgevangenen 
op te nemen : Hanoi beschouwt het aan
bod als een list. 

• BOAC en zes private Britse lucht
vaartmaatschappijen leggen van 1 sep
tember af een luchtbrug Engeland-
Oeganda in om de uitgewezen Aziaten 
naar Engeland te evakueren. Londense 
kruiers betogen tegen deze nieuwe 
kleurlingeninwijking. 

• Zuivering in leger, marine en lucht
macht in Marokko en onder de vrienden 
en medewerkers van Oef kir. Laattijdig 
gelukwenstelegram van Sadat voor Has
san II, die door de weigerachtige hou
ding van de oppositie geïsoleerder dan 
ooit staat. 

deze week 
in de wereld 

• Juan D. Perron, met vakantie te Bil
bao in Spanje verklaart de voorwaarde, 
opgelegd door de Argentijnse regering, 
dat kandidaten voor het presidentschap 
in het land moeten verblijven, ongrond
wettelijk. Dardoor ontneemt hij presi
dent Lanusse de kans het peronisme 
voor eigen winkel te misbruiken. Te 
Buenos Aires overvalt de politie de be
grafenis van drie gedode peronistische 
guerilleros en voert de lijkkisten onder 
gewapend escorte zelf naar de begraaf
plaats. In Argentinië groet de spanning 
na de ontsnapping van meestal peronis
tische politieke gevangenen, waarvan 
er tien via Chila op Kuba politiek asiel 
verkrijgen. 

• Nieuw topoverieg Gandi-Boetto nood
zakelijk geacht om de in het slop ge
raakte Indisch-Pakistaanse overeen
komst van Simla weer vlot te maken. 
Er is al een kompromis over Kasjmir, 
waar de UNO-warnemers mogen blij
ven. 

• Taiwaanse tennisspelers via Aziati
sche tennisvereniging uitgenodigd te 
Peking tegen Chinees-kommunistische 
tennisploeg te gaan spelen. Te Taiwan 
wordt dit bericht gelogenstraft. 

• Twintig gevallen van dodelijke ver
giftiging door gebruik van een bepaald 
soort talkpoeder van 20 babies in 
Frankri jk. De kontrole op de cosmetica 
blijkt onvoldoende te zijn. 

• Olimpische spelen te München in een 
gezellige sfeer gestart, zonder veel of
ficieel vertoon en helemaal zonder mi
litair vertoon. 

• West-Duitsland ontkent dat het tus
sen Egypte en de USA zou gaan bemid
delen voor betere betrekkingen. Toch 
heeft de belangrijke hoofdredakteur 
van « Al Ahram » te Bonn een onder
houd met bondskanselier Brandt. 

• Hanoi en Haifong in Noord-Vietnam 
herhaaldelijk door Amerikaanse bom
menwerpers bestookt terwijl de strijd 
in Zuid-Vietnam voortwoedt o.a. om het 
bezit van de strategisch belangrijke 
stad Que Song, die herhaaldelijk van 
bezitter wisselt. 

• Afrekenint, onder Kroatische nationa
listen « wegens mislukking van plan tot 
oproer in Kroatië ». Toch blijken de 
Oestasjis bedrijvig te zijn in Kroatië, 
waar de anti-nationalistische zuivering 
onder de part i j-ambtenaren voortduurt. 

• In zeven maanden tijds sloot Peking 
8 luchtvaartakkoorden met Europa en 
Afrika, op welke kontinenten ze weldra 
gaan vliegen, o.a. met de supersonische 
Concorde, waarvan reeds drie exempla
ren in Frankri jk en Engeland zijn be
steld. 
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van 9 tot 24 september 1972 te gent internationale jaarbeurs van Vlaanderen 

Voor ons kinderen van toen borrelde de Gentse 
Jaarbeurs als een onuitputtelijke bron van genoe
gens en vermakelijkheden 7e kon met alleen van 
alles bekijken van Marokkaanse tapijten en ko-
perwerk tot de pantsei wagens en de twijfelachtige 
(maar dat beseften we toen nog niet) glo'^ie van 
het stoere « vaderlandse » leger, maar je kon ook 
van alles proeven moeder gaf je een ijsje zodat 
je zoet bleef teiwiil zij de nieuwste naaimachines 
kemde , van een vriendelijke stand-juffrouw 
kreeg je een stukje kaas, en tenslotte mocht je 
ook wat van een gemikst mengsel hebben en dat 
bood een opgeivonden mijnheer je aan, nadat hij 
met allerlei bekertje en kutsmesjes had gejon
gleerd Je wist eigenlijk met waarnaar het smaak
te maar het was als de Jaarbeurs heerlijk en 
niet te definiëren 

De Gentse Jaarbeurs blijft voor de Gentse jeugd 
de gebeuitenis die de vakantiesfeer er even in 
houdt want de maand september leent haar milde 
nazomerdaqen aan het internationale handelsge-
heuren 

Kopen en verkopen dat is het eeist en vooral 
Je mag als huisvrouw er nog zo'n leuke mlich-
tingen-namiddag van maken ('s morgens blijven de 
poorten van het Floialiapaleis-Casino-Pistegebouw 
en aanverwant tentenkompleks potdicht), tenslotte 
ontdek je het teeveetje dat je oude kijkkast zal 
vervangen Als tiener ga je met de handelsschool 
de fotokopieermachines bekijken en blijf je toch 
voor de stereo-installatie diomen Als handelaar 
krijg je een uitgebreide keuze uit allerlei winkel
inrichtingen Als wijnkenner laveer je van het ene 
wijnterrasje naai het andere Als bibliofiel krijg 
oe inzage in de allernieuwste naslag-v er zamel-kom-
püatiewerken Je komt er om bewust of onbe
wust te konsumeren om je geld dadelijk of later 
te besteden, en je leert er ook dat zuur-v er diende 
zoetjes-rationeel aan te wenden 

Tenminste naast loutere stimulans voor de lo
kale negotie (de beheerraad biedt een indrukwek
kende reeks bekende Gentse namen het oude 
franstalige patriciaat beïnvloedt nog steeds enigs
zins Arteveldes stad ) heeft de Jaarbeurs steeds 
meer de moeilijke taak de Vlaming een konsumen-
tenheschaving bii te brengen, hem en haai op te 
voeden tot giotere verfijning en elegantie m het 
gébiuik van alledaagse dingen zodat de alledag 
wat van zijn banaliteit verliest Het is de bedoeling 
van de organisatoren Peter en Griet mettertijd 
vooial woonkunst en -kunde bij te brengen Als 
je zo de gevels van de « villa's » en het aangezicht 
van onze steden bekijkt, lijkt zo'n volwassenen-
opvoeding zeer noodzakelijk De Jaarbeursmensen 
willen ons leren rationeel de looonruimte aan
wenden, stijlvolle meubelen kiezen, de keuken met 
de meer dan gebi uikelijke ^nufjes m te richten 
en indien we bovendien de schoonheid van een 
origineel siervoorwerp leeiden ontdekken, dan kon
den we allen uit het bierpotten- en koperen-bor-
dentijdperk treden 

Opdat deze kulturele bedoeling tot konkrete re
sultaten zou uitbloeien, krijgen sociale en grote 
organisaties (K AV ) de kans de jaai beurs tn 
groep te bezoeken Ook jij, lieve lezer, kan dan 
met velen een aantal studiedagen bijwonen • op 
14 september kan je meer over de kunst van het 
behangen vernemen, op 19 septembei krijg je de 
techniek van het diepvriezen onder de knie, de 
twintigste vertelt meer over woninginrichting Heb 
je kleintjes, dan kan je ze aldaar vooi de poppe-
kast neerzetten je ziet stilaan ontdekt de han-
derswereld de moeder-met-hummeltjes 

Vermits de Jaarbeurs al 27 ^aar niet alleen be
staat, maar ook internationaal leeft, kunnen wij 
tn de ruime tentoonstellingshallen over de horizon 
kijken, iets van de wereldbeschaving assimileren 

Alle buurlanden bieden o zo tipische koopwaren 
aan de Fransen zeggen het met wijn, de Neder
landers met kaas en de Duitsers met gestroom
lijnde technische realisaties Niet alleen de EEG-
gebieden, maar ook de rest van Europa laat zich te 
Gent op de handelsveertiendaagse gelden Russen, 
Bulgaren en Portugezen 

Naast de traditionele staten komen elk jaar één 
van 's weields landen in de commerciële spots 

Dit jaar krijgt de Ivoorkust alle belangstelling 
— Want — zegt de sekretaiis-geneiaal de heer 

Persin — zo doen we aan zinnige ontwikkelings
hulp we trachten voor de mensen uit dit verre 
land een handelsmarkt te ontsluiten en zo kriiqen 
ze de kans m eigen land een indw^trie uit te bou 
wen » HIJ vertelt lirisch over de produkten die 
Ivoorkust ons kan aanbieden koffie en (prachtig) 
hout cacao en alleilei fruit en bloemen 

— « Het zijn tropische, prachtige, eksotische bloe
men » En hoe die hier gaaf op de markt komen "> 

— « Er bestaat toch een diiekte luchtvaartlijn-
dienst Brussel-Abidjan » 

En die naam klinkt dan naar de onontgonnen 
oerwouden van Afrika's Westkust 

De Gentse Jaarbems verwerft een internationa

le uitstraling, niet enkel door de deelname van 
vreemde landen, ook komen de jaarbeursbezoekers 
uit het zuiden van Nederland, de Duitse Roer en 
het Noord-Franse industriegebied eigenliik ver
hoogt Gents gunstige haast commercieel strate
gische ligging m West Einopa het internationaal 
belang van deze Jaarbeurs 

Gi oot-Brittame ligt dichtbij en na haar effektte-
ve deelname aan de EEG kunnen wij een verhoog
de Blitse participatie aan het Gentse handelsge-
beuren verwachten 

Eigenlijk is de geschiedenis lan de Gentse Jaar
beurs in een paar woorden samen te vatten een 
stijgende publieke interesse gioter sukses en 
gloeiend handehbelang 

Weliswaar hield Gent het bii een Jaarbeurs van 
algemeen aanbod (net zoals het Oostduitse Leipzig 
en m tegenstelling tot de andeie jaarbeurssteden) 
maar je kan het handelsgebeuren met een bloeiende 
boom vergelijken die stevige takken ontwikkelt.. 
zo zal m maart 1973 de derde achtdaagse Lente-
beurs de jeugd en alle jeugdig-geblevenen over 
echte vrije-tijdsbesteding onderhouden 

De Gentse Jaarbeurs barst weldra vol vitaliteit 
uit haar (te oude) gebouwen 

huguette d b. 

Betoging in Wales De « rode draak » de nationalistenvlag wordt 
meegedi agen. 

van conway 

naar conwy 

Alleen op verouderde 
kaarten zal de naam « CON
WAY » voortaan nog aan te 
treffen zijn De plaats zelf 
— een havenstadje aan Wa
les' noordkust — heet nu 
CONWY Zo heeft de stads-
raad het eenparig gewild 
Het is niet het enige geval 
en zeker niet het laatste De 
voorvechters van de Welshe 
taal zijn vrij snel aan het 
toenemen, al komen ze — 
zoals hun Keltische verwan
ten de Ieren — van zeer ver 
De drijvende kracht achter 
deze campagne, om plaatsen 
in Wales opnieuw hun Wel
she naam te geven, komt 
van de Vereniging voor de 
Welshe taal (Welsh Langua
ge Societ) De zaak is met 
eenvoudig • zeer vele Wel
she plaatsen hebben Engel
se namen en dit soms sedert 
eeuwen Deze namen zijn 
met steeds (al of met op-
zettelijke)vertalingen , een 

aantal van hen zijn gewoon 
de (gebrekkige) weergave 
van de Welshe uitspraak in 
Engelse spelling In het En
gels zullen deze namen na
tuurlijk onveranderd blij
ven De Welshmen willen 
echter met berusten m een 
toestand waarin de inge
voerde, Engelse, plaatsnaam 
de officiële is en de inheem
se, Welshe, alleen monde
ling of onofficieel gebruikt 
wordt Het ziet er zelfs naar 
uit dat ZIJ het stadium van 
de dubbelnamen (Conway-
Conwy bv of Conwy-Con-
way) willen overschnkke 
len en ineens de Welshe na
men als enige officiële doen 
mgang vinden Zolang zij 
over geen vorm van auto
nomie voor heel Wales be
schikken (vermoedelijk zal 
dat nog heel lang zijn) zal 
dat moeten gaan zoals het 
nu gaat stad voor stad, 
dorp voor dorp Het zal een 
moeizaam werk worden 
Het herinnert treffend aan 
ons eigen, niet zo ver ver
leden toen de Vlaamse kul 
tuurverenigmgen nog moes
ten Ijveren, propageren en 
pennetwisten om te beko
men dat eindelijk, m het 
Belgische Staatsblad van 21 
juni 1929, een lij&t van 
Vlaamse gemeentenamen 
kon verschijnen m wat toen 
moderne spelling was Dit 
tegen het gestook m van de 
meeste franskiljons die, zo 
als men weet, de oude 

Vlaamse spelling als de 
Franse a a n z i e n En de 
Welsh-men v e r g a a t het 
evenzo 

Want van Engelse zijde 
heeft men al laten voelen 
hoe vervelend zij het vin
den tegen plaatsnamen aan 
te kijken die zij niet kun
nen uitspreken 

Maar wij weten hoevee! 
vasthoudendheid, w e r k-
kracht en bezieling achter 
een nationale beweging kan 
steken Het meest recente 
bewijs daarvan is de publi
catie, door voornoemde ver
eniging, van 'n atlas waar
op nagenoeg alle plaatsna
men van Wales in het 
Welsh voorkomen 

Gelukkig is dit voor het 
Nederlandstalige gedeelte 
van België met meer nodig 
Een reden te meer, dunkt 
ons, om eens een weten 
schappelijk verantwoorde 
atlas uit te geven van Ne
derland m Frankrijk, met 
alle plaatsnamen in het Ne 
derlands (en bv achteraan 
een register met de over
eenstemmende huidige Fran
se benamingen) ook van die 
gebieden waaruit het Ne
derlands verdreven werd 

Is er geen ploeg van aard
rijkskundigen, plaatsnaam-
kundigen e a voor zulk op
zet te vinden ' En zou onze 
kultuurraad met bereid zijn 
het te bekostigen ' 

karel (ansegers 
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Kermis, ontstaan uit het woord « kerkmis », betekende 
oorspronkelijk de mis die jaarlijks bij het gedenkfeest van de 
kerkwijding werd opgedragen. Later ging de naam 
op dit gedenkfeest over en tenslotte 
op de jaarmarkt die ter gelegenheid daarvan werd gehouden. Vele 
middeleeuwse kermissen zouden waarschijnlijk in de plaats 
gekomen zijn van de oudere Germaanse oogstfeesten. 
Vooral de boerenkermis is meermaals 
het onderwerp geweest van uitvoerige gedichten als de 
Boerekermis ( 1 7 0 8 ) van Lucas Rotgans. 
Ook in de schilderkunst is de kermis meermaals afgebeeld : o.m. 
door Pieter Breugel de Jonge en Teniers. 
De hierbij geschreven en afgebeelde vermaken als ganstrekken 
en katknuppelen ^ijn sinds lang verdwenen. 
Daarentegen vormen koek- en wafelkramen nog steeds 
een onafscheidelijk bestanddeel van de kermis. 
Voor het overige hebben de foren 
een niet te ontkennen metamorfoze ondergaan, 
heeft het inbrengen van de elektrische molens op deze foren een 
omwenteling teweeggebracht waardoor het verleden 
van de kermissen toch vrij sterk kontrasteert 
met het hedendaagse beeld. 
De autoscooter, die inzonderheid de jonge voerders 
geblutst en gebuild achterlaat, maar niettemin de onaantastbare 
kampioenen van de moderne kermissen blijft, 
was voriye eeuwen gewoon niet denkbaar op de markten. De nieuwe 
molens bevatten bij voorkeur angstaanjagende en 
spanning verwekkende elementen, die de volwassenen aan 
het rillen en het gillen brengen. 
De « kindermolens » zijn een plaats aan het ruimen 
voor de « molens van de huiver ». Hetgeen — zeer begrijpelijk -— 
ertoe leidt, dat bejaarden het hebben over de foor in de 
« goede oude tijd » 

kermissen 
van 
weleer 

molens 
en 
mensen 

Dan gaat de fanfare uit. 

De kermismolens, in het Frans « caiv 
rousels» of «manéges» geheten, bestaan 
misschien even lang als de foren zelf. 
Max Rosseau, die m 1960 voor de uitgave 
zorgde van « De boeiende geschiedenis 
van enkele kermisnijveraars en de 
Gentse foor », meent dat m-het-rond-
draaien-op-een-houten-paard-gezeten zo
wel voor de dreumes als voor de vol
wassene alti]d grappig is geweest. De 
voorboden van zulk een aantrekkelijk* 
heid zouden zeer waarschijnlijk de be
scheiden konstrukties zonder sieraad ge
weest zijn, die m beweging werden ge
bracht door kleine jongens voor wie een 
gratis ritje de beloning was. « De paar
den waren bestemd voor de dappere lief
hebbers, en een paar schuitjes voor de 

Jklemtjes, die zo lieflijk schrik kunnen 
hebben », schrijft Rosseau, die er nog 
aan toevoegt : « De m de volkstaal ge
naamde « 't Saóy », stelde elke dag, 
rond 1880, een uiterst klein molentje 
op St. Pietersplein, gedurende het op
bouwen der barakken Dit was voor de 
kinderen een voorproef van hetgeen de 
foorreizigers aan het voorbereiden wa
ren ». 

Een stootkar volstond in de tijd om 
het ganse boeltje te veroveren. De acht 
kleme, grof gebeitelde paardjes verdwe
nen bijna helemaal als een volwassen 
persoon er op gezeten was, maar in wer_ 
kelijkheid waren zij enkel voor de kin
deren voorbehouden. Die een halve cent 
voor een rit betaalden. De kinderen kon
den ook met een stokje ringsteken. Het
geen dan recht gaf op een nieuwe 
« rondreis ». 

« 't Saóy », aldus Rosseau, « bezat ook 
een grote door een paard gedreven mo
len welke men ieder jaar op de Vrijdag-
markt zag, ter gelegenheid der vasten-
avonddagen ; maar dan betaalde men 
een hele cent om er eens op te zitten ». 

In Gent dagtekent de eerste gevonden 
aanvraag om een plaats voorbehouden 
te krijgen op de kermis voor een paar-
denmolen van het jaar 1826. Pas m 1860 
werd, ter gelegenheid van de halfvast-
tenfoor, een door een paard in beweging 
gebrachte molen op de kermis inge
voerd. De eerste door een stoomtuig ge
dreven molen zag men m de Artevelde-
stad in 1868. In een bnef gericht aan het 
adres van de stad Gent schreef de eige
naar van deze molen hierover : « Er is 
hier een, door zijne majesteit de koning 
der Belgen gepatenteerde, leuning aan
gebracht, omdat niemand zou vallen ». 
Opvallend is, dat de wedloop naar nieu
wigheden en curiosa op de kermis toen 
reeds verregaand was. Als men in Gent 
in 1860 de paard-molen zag verschijnen, 
dan had de bezitter ervan reeds het vol
gende jaar te doen met de mededinging 
van iemand die een gevaarte van 13 m. 
middellijn innoveerde. Dit gevaarte 
was m feite een (twee) paar den-mol en, 
weelderig versierd met geborduurde 
draperieën en overladen met parels en 
klatergoud. M. Rosseau : « Men kon 
vaststellen dat de oorlog tussen de mo
lens gmg beginnen, want Le Clercq en 
Van den Bossche kwamen ook hetzelfde 
jaar naar Gent »• De koers naar nieuwe 
snufjes leverde m 1883 de eerste bootjes-
molen op. De schuitjes waren volledig 
uitgerust met mast en zeilen, en zij 
zwierden alsof zij door de golven van 
de zee werden gedreven. (Drie paarden 
waren nodig om dit ding op gang te 
brengen). Maar reeds het volgende jaar 
werd deze attraktie verdrongen door de 
« Grote Oceaan », die een middellijn 
had van 15 meter en gedreven was door 
een stoomtuig. Een prospektus lichtte 
het zaakje toe : « Hier krijgt men de 
zeeziekte op aarde ! » De vernieuwings
drang liet het echter hier ook nog niet 
bij : van de rijwielmolens, die een gro
te bijval kenden, zag men voor het eerst 
reeds in 1887 enkele exemplaren Het 
ene, m beweging gebracht door een 
stoomtuig, bestond zelfs uit een dubbele 
rij fietsen Ook in 1887 begon het tijd
perk van wat Rosseau de toverachtig 
verlichte molens noemt. Men moet toe
geven, dat dit tijdperk nog niet afge
sloten is. Men kan dan ook de kermis-
kramers alleen maar bewonderen om
dat zij hun verouderde rommel altijd 
weer weten op te kalefateren en in een 
andere verpakking te presenteren. On
danks het feit dat sommigen reeds in 
1812 voorspelden dat de foren eerstdaags 
zouden verdwijnen. 

barakken 

Niets nieuw onder de zon zijn trou
wens ook de barakken waarin men een 
kleme voorstelling kan bijwonen. Zij 
hebben bij de kermisgangers steeds veel 
sukses gekend. M. Rosseau hierover : 
« In die goede oude tijd moest men de 
toeschouwers « binnen pompen » met 
de hulp van een schouwspel op het in
gangspodium. Alzo, meest des zondags, 
werkten de kunstenaars meer buiten 
dan binnen de barak. Om geld te ver
dienen kwam het er op aan de voorstel
lingen zo kort mogelijk te maken ». 
Vooral de arena's voor worstelaars en 
andere atleten genoten de voorliefde 
van de volksmensen. Sterke en trotse 
jongens troonden met gevouwen armen 
op het voorplein of de parade, in af
wachting van de komst van de liefheb
bers die met hen de kamp aandurfden. 
Er werd wat met gewichten en halters 
gewerkt, tot iemand van de toeschou

wers d 
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Slenteren langs de kramen en een rondje op de ma 
paard, nu een raket,.. 
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wers de handschoen wilde opnemen en 
in het strijdperk treden met de kam
pioen-worstelaar. De ontmoetingen tus
sen liefhebbers en vakmensen eindigden 
meestal met de zege van de laatsten. 
Door in ernstige kampen verboden gre
pen toe te passen, konden de beroeps
worstelaars hun tegenstanders in een 
handomdraai in het zand doen bijten, 
Men was evenwel, om iedereen te vol
doen, verplicht de liefhebber ook een 
kans te gunnen. In dit geval was het 
steeds een medeplichtige — liefst een 
soldaat — die de rol van altijd overwin
nende krijgsman vervulde. De baas van 
de barak verleende hem in ruil voor de
ze medewerking wat zakgeld en een 
deel van de onmisbare omhaling. (Er 
werd inderdaad tijdens een zelfde sean
ce dikwijls een beroep gedaan op de 
edelmoedigheid van de bezoekers, om 
het soms karige loontje van het perso
neel aan te vullen). 

Over R. de la Ruelle, volgens de in
lichtingsbronnen van de 19e eeuw onder 
de vermaardste atleten gerekend, weet 
Max Rosseau ons mede te delen : « In 
1890 zag men Raymond op de Gentse 
foor met een barak waarvan de vooiv 
gevel 12 meter in beslag nam. In een 
roze tricot gestoken, dat gereed stond 
om onder de rondheid der spieren te 

.1 V 

op de mallemolen. Vroeger was het een 
in raket,.. 

bezwijken, deed Raymond vele tengere 
vrouwenhartjes sneller kloppen. Het 
verwijderen van alle bedrog en het aan
werven van uitstekende goedbetaalde 
medehelpers hielpen veel aan het ont
staan van zijn fortuin. Raymond kwam 
ieder jaar met iets nieuws. In 1896 zag 
men hem een soort weegschaal optillen, 
waarop twintig toeschouwers mochten 
plaatsnemen. Later werd dit toestel ver
vangen door een schip met mast en zei
len en dat door tien personen bezet 
werd. De sterke man nam de last op 
zijn rug als ware het een zak aardappe
len geweest. Hi] verliet de foorplemen 
in 1899, na gemaakt fortuin ». 

Na de in ongenade gevallen worste
laars kwamen de boksers — in het be
gin van onze eeuw — nieuwe lauweren 
plukken. Zoals bij de worstelaars was 
de vertoning van de boksers in hoofd
zaak een schijnoptreden. Het gebeurde 
dat al de aan een zogenaamde boksers
barak verbonden personeelsleden de 
avond van de première doorbrachten in 
het ziekenhuis. Nu nog steeds m trek — 
bievoorbeeld op de Antwerpse Sinksen
foor — is de barak waarin men een 
worstelkamp mag aangaan met een 
beer. Het ontstaan ervan dateert even
wel ook van de 19de eeuw. 

Een heel ander soort van schouwspel 
was het voorstellen van de onderwereld. 
Het heet, dat het jonge volkje veel 
vreugde beleefde aan « De Hel », toen 
Antoon Ghisher in 1880 als eerste met 
het « duivels » spel de Gentenaars amu-
zeerde. Vier jaar later was dit soort van 
vertoning echter geëvolueerd en geper-
fektioneerd. Een behoorlijke juffrouw, 
in duivelin gekleed, zat toen de séance 
voor. Na aangekondigd te hebben, dat 
de nietdeugen voor hun zonden gingen 
boeten, rees het gordijn op en zag men 
de rode hel. Links en rechts stond een 
duivel, gewapend met een drietandige 
vork. Na de ondervraging van een be
schuldigde, sloeg de duivelin op een 
tamtam en riep : « Bedrieg(st)er, de 
ketel in ! ». De veroordeelde kreeg dan 
de drietandige vork in het lijf, sloeg 
achterover en verdween in het rijk van 
de duivel. Het aansteken van een kleine 
hoeveelheid magnesium veroorzaakte 
een grote vlam, die er op wees dat het 
vuur van Satan de prooi verteerde. 

Andere barakken zijn geweest : de 
« Bronzen mannen » (levende beelden), 
die verdreven werden door de barakken 
waarin de buikdans werd uitgevoerd ; 
deze van het poppenspel of waarin op
getreden werd door variété-artiesten. 
Er zijn vrouwelijke duikers (« De ge
zusters Niagara ») geweest, die volgens 
een aan de voorbijgangers uitgedeelde 
prospektus tussen de sporten van een 
stoel en een ladder wisten te zwemmen, 
naaiden en rookten in het water van een 
aquarium, die gevuld was met 5.000 liter 
water. Eén van deze vrouwelijke arties
ten zou zonder enig kunstmatig middel 
of truukje soms goed twee minuten on
der water bewogen hebben. Men heeft 
op de kermis het « Illusie Teater » ge
kend, waarin een behendig goochelaar 
zichzelf « wegtoverde », waarna hij 
slechts enkele sekonden nodig had om 
in burgerkleding onder de toechouwera 
te zitten. 

Een schouwspel tenslotte dat mo
menteel mensonterend en moreel ver
werpelijk zou genoemd worden, heeft 
het lange tijd gedaan : gebrekkigen en 
zieke personen stelden, om aan de kost 
te komen, zichzelf gewoon tentoon. On
der hen vooral de « rompmens », die 
zonder armen of benen geboren was en 
op zijn romp kon lopen, of de zwaar
lijvige dame die zich niet buiten de 
tent mocht vertonen, of nog : de leven
de pop « Prinses Maria », die op 30-jari-
ge leeftijd amper 60 cm mat en slechts 
7 kilogram woog.Deze laatste kroop, om 
de aandacht der voorbijgangers te trek
ken, in een aantrekkelijk huisje dat 
men op een voetstuk vóór de barak 
plaatste. Het toppunt van wansmake
lijkheid was echter het voorstellen van 
een hermafrodiet. In het verslag van 
twee geheime kgenten : « Het natuur-
wonder verklaarde tot de twee geslach
ten te behoren ; gaf breedvoerig uitleg 
over de delen van zijn lichaam, en liet 
zijn benen betasten mits wat drinkgeld. 
Hij droeg een bezoedelde witte trui en 
een veruitgesneden lijfrok. Hij bezat 'n 
manstem, was glad geschoren, en zijn 
haarkapsel geleek aan dat van een 
vrouw.Een driedubbel parelsnoer om
ringde zijn verschrompelde hals. Het 
walgelijk schepsel verklaarde meer het 
mannelijk geslacht te bezitten, en be
kende langs geen kant hartstochtelijke 
gevoelens te ondervinden, noch lust tot 
betrekkingen met een man of een 
vrouw Zijn verdorven gelaat en diep
liggende ogen boden het beeld van een 
bijzonder weinig gewaardeerde soort 
van mensen ». 

rariteiten 

Eigenlijk heeft het m de vorige eeuw 
op da kermissen gewemeld van de meest 
gezochte rariteiten. Goochelaars en illu
sionisten zag men bij de vleet. Zij maak
ten bijna steeds gebruik van gezichts
bedrog om hun nummer uitgevoerd te 
krijgen. Vooral de « Vliegende Vrouw », 
voorgesteld m een zogenaamd anato
misch museum, haalde het sukses naar 
zich toe. 

Dat het africhten van dieren het ook 
steeds deed bij het publiek, kan nie
mand verwonderen die het sukses kent 
dat de cirkusnummers steeds gehad heb
ben Het hart van de volksmens werd 
in de 19de eeuw echter ook gewonnen 
door de artiest die enkele variété-num-
mertjes ten beste gaf, waarna hij tafe-
reler voorstelde uit de « Passie van On
ze Heer ». Een andere keer kwam hij op 
de foor met « voorvallen van Jeanne 
d'Arp ». Tot de verbeelding zou mis
schien ook nu nog het « Vlooiencirkus » 
kunnen spreken, waarvan de eigenaar 
veroordeeld was om de kwekelingen met 
zijn eigen bloed te voeden. Een strooi-
briefje wijst er op hoe zo'n eigenaar 
wel eens in nood kon zitten : « De be
stuurder van het vlooiencirkus koopt 
mensenvlooien tegen één frank het do
zijn Elk zegge het voort ». 

Natuurlijk hebben de kermiskramers 
ook de aktualiteit niet uit het oog ver
loren. Er zijn bievoorbeeld de zoge
naamd bezielde lichtbeelden geweest, 
die men nu overal films heet. Dit soort 
van wetenschappelijke uitvinding deed 
haar intrede op de foor nadat de mon
sters er waren aangeworven. Nog vóór 
zij in de bioskopen van de steden wer
den afgerold, deden de filmprenten 
reeds hun intrede op de kermissen. In 
Gent waren de eerste stomme films te 
zien op het St. Pietersplein, in het jaar 
1896. Zij waren zeer beperkt van duur 
en lieten eenvoudige feiten zien zoals 
het uitstappen van reizigers in een sta
tion te Parijs of een reeks mannen en 
vrouwen, die, zonder doel, elkaar ach
terna liepen. Behoorden ook tot de eer
ste onderwerpen : een vechtpartij met 
oorkussens en een jacht op wandluizen. 
Om de beweegbare fotografie aan te 
duiden werd zeer vlug een hele hoop 
benamingen gebruikt : vitagraaf, vito-
scoop, velograaf, bioscoop, biograaf, kos-
mograaf, enz. Na 1902 bereikten de 
« grafen » en de « scopen », die als uit 
de grond waren gerezen, hun toppunt. 
M. Rosseau : « Een voor een verlieten 
zekere foornijveraars hun dikwijls 
bloeiende zaak, om een donkere zaal uit 
te baten. In 1905 zag men reeds zes zul
ke aitrakties op het plein ; en vermits 
de elektriciteit toen aan de foorlieden 
nog niet door de Centrale geleverd 
werd, bezat ieder zijn eigen bron. 

Nieuwe stoomtuigen vermeerderden 
de reeds veelvuldig bestaande der mo
lens. St. Pietersplein geleek een echte 
fabriekstad. Bij de toewijzing der 
plaatsen in de steden der provincie 
vreesden de postulanten de stormaanval 
niet, en rosten elkander af bij middel 
van bankbiljetten van 1.000 fr. Toen het 

Stadsbestuur van Antwerpen in 1907 
enkel zeven plaatsen voor lichtbeelden
barakken toestand, waren er minstens 
twintig aanvragen. Nochtans zag men 
reeds in 1910 op het Gentse St. Pieters
plein geen enkele « kinematograaf » 
meer. Voor tal van ondernemers was 
het dan ook een luchtspiegeling ge
weest, fortuin te maken door middel 
van de bioskoop. 

foor-fotografen 

Alvorens nu het gordijn te laten val
len over de kermissen, dient toch nog 
even verwijld bij de foor-fotografen. 
Want de foorreizigers zijn weer eens de 
eersten geweest om de uitvinding van 
de fotografie kommercieel in hun 
« kraam » te doen passen. In een barak 
van vier bij vijf meter kon de kermis
gast in 1860 reeds een negatieve plaat 
krijgen, waarvan één zijde met een bie-
zonder soort van zwart vernis gemaakt 
was. Enkele jaren later wisten de ge
meentebesturen weer geen raad meer 
met de plaatsing van de talrijke foto
grafen op de kermis. Dat de klant zich 
nauwelijks kon herkennen op het por
tretje (lichtbeeld op blik of ferrotypie 
geheten), was dus aanvankelijk blijk
baar van zeer ondergeschikt belang. 

Tot de veelvuldige kermisattrakties 
— werkelijk té veel om ze allemaal op 
te noemen —, wier sukses gehandhaafd 
bleef, moeten wij tot slot beslist nog de 
(mechanische) schietbarakken rekenen. 
Nog steeds inderdaad worden gegadig
den gevonden om enkele kogels te schie
ten met de « Flobert «-karabijn. Hetzij 
om het klassieke kartonnetje te door-
boren.hetzij om een stenen pijp aan dig
gelen tedoen vallen, of om nog op een 
andere wijze de omstaanders te tonen 
hoe handig men wel is met het geweer. 

Heden ten dage kan men het materieel 
van tal van kermisvermakelijkheden in 
musea — vooral het « cirkusmuseum » 
— terugvinden. En vorig jaar nog werd 
in de gewezen St. Pietersabdij te Gent 
een tentoonstelling gehouden met als 
tema « Cirkusherinneringen ». Frangois 
Mauriac heeft nu ergens geschreven : 
« Le cirque est Ie dernier refuge de la 
pureté ». Parafrazerend zouden wij dur
ven stellen, dat de kermis de laatste 
toevlucht is van de spelende mens, die 
uit het keurslijf van technische verwor
venheden wil ontsnappen en die zomaar 
eens geld wil spenderen om zich gewoon 
prettig te voelen en niet om een politie
ke relatie aan te knopen, een loopbaan 
uit te bouwen, te intrigeren e.dm. Ker
missen voldoen o.i. aan een primitieve, 
een eerste behoefte. Zij dragen iets in 
zich van een feest. Iets wat het Vlaamse 
volk altijd begrepen schijnt te hebben. 
Maar wat volgens velen nu dreigt ver
loren te gaan. 

p.p. 

•««Vl̂ llIL JinLilil i„, 

Stilaan gaat men meer naar de griezel 
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@ŷ _.C3__arnm0 n am 

11> 
A N N 

CRTT 
E H 

g^tsgagEa o aa aam n 
miTi a Cl aan Daan H 

ara HORiBn HEI 
ID O N 

aa 

1 2 3 4 5 6 7 9 10 1 1 1 2 13 14 15 16 17 18 19 20 

opgave nr 28 vert ikaal 

hor izonfaal 

1) Leegloper Verzachten — 2) Waas 
landse senator Eminentie Maarschalk 
u i t Joegoslavië — 3) Daar maakt men 
bier von longens ' Dubbele medeklin 
ker Haagschoolhouder — 4) Een 
Verbl i / fplaats van Van Gogh Tijdperk 
in de popmuziek (1968 1970) — 5) 
Meisiesnoam Slede Autokenletters 
van Poten Oude stad m Portugal — 
6) D)t IS Boskische vrijheidsstrijders 
Maatschappij Paard Voorzetsel — 
7) Soctaol Demokratische Porti) Wang 
- Vorm van a eten » Tweeklank En 
gelse N V — 8) Voornaam van a Cru 
soe » Melodramatische meezinger 
Twee kl inkers — 9) Futloze — 10) 
Eetbare paddestoel Indrukwekkend — 
I l ) Uitroep Oudste afdel ing van het 
Tert ioir t i /dperk Engelse voormiddag 
— 12) Liefkozende naam Poolbewoner 

•— 13) En andere Nikkel Voornaam 
von Berkhof — 14) Gebouw voor onder
richt - Muzieknoot — 15) Boom Ten 
bedrage van Anagram van « GLAS » 
- Franse poets — 16) Auteur van « East 
of Eden » Voor een hele klas — 17) 
Kansspel - Buit Meisjesnaam En der 
gel i jke — 18) Niet - Ter stede - Lec
tor i salutem Vorm van « ETEN * -
Nikke l — 19) Onderricht Godheid 
Japanse fabriek van autoren motos — 
20) Familienaam van Fred Wil ma en 
Pebbles - Amerikaans schrijver, Nobel 
pri jswinnaar 

1) De zondebok van het voetbal Voor 
schoot — 2) Wedde Wereldtaal 
Komt voor « KIRI » Engels stadje tn 
Buckingham — 3) Het is o l t t jd voor 
z icht ig eentje voor de dorst Part i j 
bestuur Tennisterm Chinese lengte 
maat — 4) Mi l i ta i re pohtie - H i | 
Befaamd ex atlet iekbeoefenaar u i t 
Erembodegem - Inwoners van Erin — 
5) Kaper Drinkbokje voor vogels -
Hoort bi) « TAC » Nummer - Sint -— 
6) Twee kl inkers - Grote bij l - Feestkle 
dl) — 7) Meterton Muzieknoot Aan 
Olgo Gemeente nabi) Aarschot - Ten
nisterm —' 8) Leuvenaar - Twee mede 
klinkers Ri|ks onderricht — 9) Veel 
erts bevat t ing Melkacht ig w i t te hal f 
edelsteen - Vorstel i jk hoofddeksel — 10) 
Rijksschool Voeg er « appel » bi] en 
je hebt een Zuiderse vrucht - Selenium 
—• 11) Mannel i jk schaap - Limiet -
« Gezondheid » maar m t Deens — 
12) Tweestromenland - Schilder von 
« Onze Lieve Vrouw van de IJzer » — 
13) Eerste stoot Middeleeuws vor 
overoar wiens sporen nog resten in Zu id 
Europa Muzieknoot Voegwoord — 
14) Spoed Oud Testament - Ini t ia len 
van Poordekooper Bloot Fins gebruik 
— 15) Anagram van « BIL » - Spaar -
Drie klinkers - Sint Niklaas - Duits 
persoonlijk voornaamwoord — 16) Jon 
gensnaam - Telwoord Volkomen — 
17) Anagram van « TEL » - Nummer -
Gezaagd plot stuk hout - Vuurpi j l — 
18) Liefel i jk Niet Ti jdperk - Voeg
woord — 19) Baskische vri jheidsstr i j 
ders - Muziekinstrument - Hoofdstad 
van het departement Calvados — 20) 
Gebied tn West Frankr i jk - Knaogdier 

H O U T W O R M ? 
BeharuMnj] van dakwerken tegen afle hout-
hieekten. TWHfna JAAR WAARBOna 
Dok. op «anvresg Qratia bestek in gans tiet 
land P.VJBA INDUSTRADE. Vanderigpenair 
12, Wemmei p t ) - TeL 02/78 20LOO 

Brouwerij 
MOORTGAT 

BREENDONK 
te l . (03) 86.71.21 
voor AL Uw bieren 

en Limonades 
• 

Biihulzen . Cogels Osylel 73 
2600 Berchem-Antwerpen 

Tel (03) 36 10 11 
Gent 

tel (09) 22 45 62 
Deheegher Jan 

ledeganckstraat 19 

ÖFFStrr - STENCILWERK - l=OTOKOPU 
I N K A 

Tumtioutsebaen 40e - Boroertiout 
TKL 03 3S.70 00 

• • Vlamingen, 
• ^ • l vraag GRATIS ADVIES 
^ i ^ voor uw hypotheek-
^ ^ ^ ^ (eningen (1e en 2e r ) 

on uw bouwgrondkred ie ten 

aan de 
HYPOTHEEKMAATSCHAPPiJ 

UNITAS n.v. 
neem konfakt met ons I 

Korfri jkse Steenweg 304 
9000 GENT - Tel 09 /22 88 33 

van 9 tot 18 u ('s zal . geslot.) 
Agenten en makelaars 

ANTV^/ERPS 
REKLAMEBUREAU 

vraagt 
half-time 

MEDEWERK(ST)ER 
met ervaring 

voor haar buitendienst. 
Schrijven bureel blad 
onder de letters R D. 

ONZE SCHOOL ? 

ERASMUS 
NATUURLIJK ! 
Pluralistisch, volksnationaal 
onderwijs l 
Talen - boekhouding - steno - daktylo 
sekretariaat - )ournalistiek - etalage 
verkoop - hostessen - mannequins -
wegcode - rijlessen (door de Staat er 
kend) 

Lange Ridderstraat 36 - 2800 MECHELEN 
Bondgenotenlaan 84 - 3000 LEUVEN 
Priester Daensplem 2 - 9300 AALST 
Gulden Viieslaan 26 - 8000 BRUGGE 
Thonissenlaan 23 - 3500 HASSELT 
Sint Jonsstraat 33 - 8500 KORTRIJK 
BegiiPenvest 99 - ANTWERPEN 

Dries BOGAERT 
Algemeen Direkteur von da 

ERASMUSSCHOLEN 

Tel 
Tel 
Tel 
Tel 
Tel 
Tel 

( 015 )17368 
(016)224 85 
(053)284 55 
(050)372 75 
(011)237 12 
(056)159 18 

Tel (03)33 60 58 en 30 01 80 

iEi mm m 
wam irii[P§B™i2iG3 
KOELTOSEM 
KOELKAMERS 
01EPVRlÊZ£fi3 

DIEPVRIESTUNNELS 
KAMJONKOELINS 
WlNK6UNBl£*tTlNQÊM 

0,0, VOOB SUPERMARKTEN, INDUSTRIE EN VOEDINGSNUVHBHEID 

ETN JEURISSEN PVBA DeWinters t raat24 
Borgerhout/Aritv^/erpen Tel.: (03) 36.11,35-36.59.31 

zoekertjes 

Jonge dame - diploma weten
schappen A2 zoekt werk in 
labo of soortgelijke instelling, 
provincie Antwerpen Schrij
ven senator Wim Jorissen -
Louisastraat 31, 2800 Mechelen 

— R125 

1) Jonge aame - lager middel
baar ondel WIJS + avondschool 
boekhouden - zoekt passende 
betrekking m het Antwerpse 
2) Doktersassistent met erva
ring zoekt betrekking bij huis
arts, specialist of kliniek 
Voor 1 en 2 schrijven senator 
Jorissen, Louisastraat 31 - Me
chelen — R 126 

DOSFELINSTITUUT - Tribu
nestraat 14 - 1000 Brussel, zoekt 
bekwame Nederlandstalige se-
cretaresse-steno-dactylo, niveau 
Ab A2, die eveneens bereid is 
algemeen kantoorwerk te doen 
Belangstellenden geheven tele
fonisch contact te nemen op het 
nr 02/19 12 02 — R 123 

Magazijnier - 48 jaar - goede 
getuigschriften, zoekt passende 
bet iekkmg, Brussel - Halle -
Nmove - Aalst Schrijven of 
telefoneren W Jorissen -
Louisastr 31 - Mechelen, tel • 
015-43596 R 128 

Gediplomeerde m informatiek, 
met buitenlandse ervaring, zeer 
ernstig element, zoekt betrek
king, liefst centrum van he t 
land Contact via sen M Van 
Haegendoren, Guido Gezelle-
laan 63, 3030 Heverlee (tel 016/ 
245 45) — R 132 

Lerares vraagt huishoudster ; 
half time, 1 schoolgaand kind, 
modern appartement Je t t e In
licht De Berlangeer Tel : 
28 3480 — R 1 3 0 

Gevraagd voor de Gentse om
geving: : jonge mannel i jke 
krachten voor volgende funk-
ties : een adniinistratief-com-
mercieel bediende (A2 of A l 
handel en sekretariaat) ; een 
magazijnier ; een technicus 
(A3) voor klantenservice ; een 
computer-operator. Kandidaten 
nemen kontakt op met volks-
vert. E. De Facq, tel. 09/22.64.23 
of schriftelijk (Domentstr 3, 
Essene of Europalaan 11, S t 
Deniis-Westrem). — R 131 

«oek t aangepast werk m het 
Antwerpse, gegradueerde boek-
houdei, A6/Ai , 2 jaar, leger
dienst beëindigd Zich wenden: 
volksver tegen w E Raskin, Ur-
sulastraat 1, Eigenbilzen, Tel. 
011/19454 — R 133 
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bomans 
blijven 
gedenken 

« Lieve, arme jongen ». 
Het was mevrouw Bomans 
die deze woorden sprak in 
de late avond van 22 decem
ber van verleden jaar. En 
daarmee was een einde ge
komen aan Bomans leven, 
een leven van schijnbare 
zorgeloosheid. Zo staat het 
te lezen in een herinnerings-
boek aan de betreurde Hol
landse Vlamingenvriend. 

Wij zien hem nog staan 
tussen de duizenden op de 
IJzerbedevaart. Hij keek 
verbaasd rond want hij had 
zoiets nog nooit meege
maakt. Nederlanders, die 
heelwat koeler zijn, moeten 
inderdaad zoiets vreemds 
vinden. Hij geraakte niet 
uitgepraat over Diksmuide. 
« Jullie durven nog roman
tisch zijn ». Het klonk als 
een soort ekskuus voor zijn 
verbazing w a a r v a n hij 
meende dat ze ons een beet
je zou gekwetst hebben. 

Wij hadden de indruk dat 
hij de Vlaamse Beweging 
doorhad en zijn mening was 
dan ook dat die beweging 
aan zoveel mogelijk mensen, 
en vooral jongere, moest 
worden meegedeeld. 

Hij was in die dagen op 
ontdekking in Vlaanderen, 
reed van oost naar west, 
van zuid naar noord. Hij 
ontmoette « iedereen » en 
was zowat « overal », van de 
leeuw van Waterlo waar hij 
met senator Coppieters wan

delde tot het huis van Ge-
zelle waar hij met studen
ten keuvelde. Op zijn gelaat 
waren toen reeds harde lij
nen van moeheid te zien. 
En men bleef hem van hier 
naar ginder sleuren en hij 
deed het dan nog graag ook. 
Hij kon niet weigeren. Zijn 
naaste omgeving heeft hem 
dat meer dan één keer kwa
lijk genomen. Godfried Bo
mans wou echter bestendig 
kontakt, hij had mensen no
dig, moest mensen ontmoe
ten, moest praten, en hij 
deed het allemaal nog mees
terlijk ook. Gesprekken 
voor de tv werden zijn ge
sprekken. Niet hij ontmoet
te iemand, maar iemand 
ontmoette hem. Iedereen 
wou met hem eens praten, 
wou een fotootje met hem. 
Zelfs doodmoe ontving hij 
's avonds laat nog mensen 
die hem eens kwamen ge
dag zeggen. « Waar het aas 
is, verzamelen de gieren ». 
In het gedenkboek schrijft 
een bevriende arts • « Dat 
avontuur door Vlaanderen 
en zijn eenzaam verblijf op 
Rotummerplaat waren mis
dadig voor hem ». Inder
daad hij, die steeds kontakt 
nodig had, verbleef van 10 
tot 17 juli alleen op een ei
land. Het werd voor Bo
mans inderdaad een zwaar 
avontuur. Toen de radio 
hem na de zevende dag vra
gen stelde wist Godfried Bo

mans haast niks te antwoor
den. Toch zei hij eindelijk: 
« Ik zie het allemaal veel 
beter, dat ik ben wie ik ben 
en dat het zo heeft moeten 
zijn ». In dit antwoord en 
in zijn dagboek is de scha
duw van de dood reeds te 
merken. Hij schreef veel 
over ziekte, ongemak en 
dood... 

De herinneringen aan Bo
mans is een lijvig boek. 300 
geïllustreerde bladzijden, 
geschreven door vrienden 
afkomstig uit de meest uit
eenlopende middens. Het is 
een monument van een 
boek geworden, een bewijs
stuk dat Bomans werkelijk 
geliefd was. Van zijn broers 
en zuster is eveneens wat te 
lezen. Zijn broer-monnik 
sprak de woorden aan zijn 
kist. Zij getuigen eveneens 
van de gave die Bomans 
bezat nl. : zinnen wonder
lijk te kunnen formuleren. 
De zaken, ook de dood, in 
hun relatie van Alles te 
zien. Met op de achtergrond 
« het zeker zijn omtrent de 
toekomst ». Monnik Ar
nold herhaalde Bomans' 
woorden uit het Triplo-pro
gramma over de dood van 'n 
broeder : Hij weet het nu ». 
Een soort half-antwoord op 
de vraag die zovelen, ook 
Bomans, bezighield en 
houdt. 

Ook mensen uit de wereld 
van de literatuur schrijven 
over Bomans. Zodat wij ons 
eveneens de vraag kunnen 
stellen : « Was Bomans 
groot omdat hij een goed 
schrijver was ? » 

Een niet gemakkelijk te 
beantwoorden vraag. Een 
diskussie zonder einde. Hij 
schreef gezellig, schijnbaar 
zorgeloos. Hij was inder
daad geen L.P. Boon. Zijn 
pen was in 'n andere inkt ge
doopt. Hij was niet zwaar 
op de hand, hij buitelde tus
sen de regels van zijn blad, 
met een paar fijne trekken 
tekende hij koppen, maar 
het was niet oppervlakkig. 
In zijn benaderen ging hij 
diep, daar waar de ziel zit. 
Hij was een « ontdooide ne-
gentiende-eeuwer ». Een ge-
zelligaard, hij waardeerde 
het karnavallint, hij had de 
wijnroemer lief en de pijp 
(alhoewel hij een ketting
roker was). En deed het al
lemaal zeer gekultiveerd. 
Hij was een fijnproever van 
en met het woord. Een 
mooi-prater. Hij wist de zin
nen te boetseren, zowel in 
geschrift als in gesprek. Hij 
kende daarom zijn taal te 
goed. Dat bezorgde hem zijn 
populariteit waarmee hij 
leefde. 
Hij gaf ons wat stilaan ver
loren gaat. Vaste waarden, 
gemoedelijkheid, gezellig
heid. Hij deed iedereen 
weer een beetje hopen en 
geloven toen hij met zijn 
zuster en broer m het kloos
ter voor de tv sprak. Hij 
beheerste het medium net 
zoals hij het schrijven in de 
hoogste graad machtig was. 
Herhaaldelijk werden zijn 
programma's tot driemaal 
toe, op algemene aanvraag 
zowel in Nederland als in 
Vlaanderen opnieuw uitge
zonden. 

Wat moet het heerlijk zijn 
geweest hem te horen goo
chelen met het woord toen 
hij voor de door hem ge
stichte kulturele kring Tei-
sterband sprak Hoe hij de 
Charles Dicken bijeenkom-
.sten voorzat enz Bomans 
had natuurlijk ook tekorten 
waarmee zijn tegenstrevers, 
vooral de afgunstelingen om 
zijn financieel sukses, hem 
te lijf gingen. Bomans hoed
de er zich voor bedenkingen 
te maken over derde wereld 
enz. Hij voelde zich niet 
thuis in dergelijke debatten 
en meer dan eens sloeg hij 
dan de bal mis. Zijn werk 
lag inderdaad ergens anders 

Met veel eerbied zullen 
wij Bomans gedenkboek in 
de kast bewaren. Op tijd en 
stond wat lezen in de uit
treksels achteraan het boek 
om ons deze meesterlijke 
causeur te herinneren. Mi-
chiel van der Plas die het 
boek samenstelde weze be
dankt. 

Tot de figuur van dit ge
denkboek kunnen we enkel 
de troosteloze woorden van 
mevrouw Bomans herhalen-
« Arme, lieve jongen ». 

Herinneringen aan God
fried Bomans, Elsevier-
Briisel — 303 hlz — geïl
lustreerd 295 fr. 

(mvl) 

ernst von Salomon 
Op 9 augustus stierf in de ou

derdom van 69 jaar de Duitse 
schrijver Ernst von Salomon. 

Von Salomon schreef een aan
tal — grotendeels autobiografische 
— werken, die hem in de moder
ne Duitse literatuur een eigen 
plaats hebben verleend. Een werk 
als « Der Fragebogen » is wellicht 
het belangrijkste dat er na de 
oorlog verscheen over de situatie 
in Duitsland tussen de twee we
reldoorlogen. 

Dat dit boek, evenals zijn ander 
werk, na de aanvankelijke lof en 
erkenning nadien door het na
oorlogse « esthablishment » dood
gezwegen werd, zal wel aan de 
genadeloze oprechtheid en aan de 
geestelijke onafhankelijkheid van 
deze auteur gelegen hebben. 

Von Salomon behoorde immers 
met Gottfried, Benn, Ernst Jün-
ger, Friedrich Georg Jünger, Carl 
Schmitt, Ernst Bertram, Hans 
Grimm e.a.m. tot dit « andere » 
Duitsland dat in tegenstelling tot 
het huidige wirtschafts-wunder 
liche, in verleden en heden zijn 
onafhankelijkheid, zijn aristokra-
tische levenshouding en zijn ver
bondenheid met de nationale tra
dities had bevestigd. 

In een tijd waarin het nationaal 
gevoel afgestompt, de traditie ver
loochend en het eigen grondge
bied verkwanseld wordt, en in 
een land waarin het tot de goede 
toon behoort zichzelf in het ge
zicht te spuwen, waren mensen 
als een von Salomon een besten
dig verwijt. 

bewogen leven 

Von Salomon stamde uit een 
adellijke beambtenfamilie .: zijn 
vader was Pruisisch politie-offi-
cier in Kiel, waar Ernst geboren 
werd. Naar de kadettenschool ge
zonden was hij echter te jong om 
nog aan de oorlog te kunnen deel
nemen. Aan zijn verblijf in deze 
school, waar een keurkorps zijn 
opleiding kreeg, wijdde hij een 
boek : « Die Kadetten ». 

Na de oorlog nam hij als sol
daat in de Brigade-Erhardt deel 
aan het neerslaan van de Sparta-
kusopstand en aan de Kapp-
putsch. Hij vocht ook met de vrij-
korpsen in Opper-Silezië en in de 
Baltikum tegen de Poolse an-
nexionisten en de bolsjewiki. 

Teruggekeerd naar de heimat 
sloot hij zich aan bij een « akti-
vistische » nationalistische organi
satie, die in Rathenaus « Er-

füllungspolitik » een g e v a a r 
zag voor Duitslands toekomst 
Omwille van zijn als nefast be
schouwde politiek moest Rathe-
nau verdwijnen — en van Salo
mon nam indirekt deel aan de 
aanslag. 

Na vijf jaar gevangenisstraf te
rug in vrijheid, verzaakte hij ech
ter niet aan zijn politieke aktivi-
teit : zowel in de Land-volkbe-
weging als in de « widerstandsbe-
wegung » van Ernst Niekisch en 
in diens tijdschrift « Widerstand » 
(waaraan ook de gebroeders Jün
ger, de tekenaar A. Paul Weber 
e a.m. meewerkten) was von Sa
lomon aktief. Een grote weer
klank vond zijn boek « Die Ge-
achteten » waarin hij de feiten 
verhaalt die tot zijn gevangenis
straf leidden. 

Tijdens de nationaal-socialisti
sche periode hield hij zich poli-
tiek-afzijdig, hoewel hij zijn vroe
gere vriendschap met voor- en te
genstanders van het regime niet 
opgaf. Hij vond werk als di-aai-
boekauteur bij de UFA. 

der fragebogen 

Na de oorlog werd hij door de 
Amerikanen gevangen genomen. 
Op de hem voorgelegde vragen
lijst ter « denazifikatie » ant
woordde hij op zijn manier : met 
een lijvig autobiografisch werk 
dat deze vragenlijst zeljE als stra
mien gebruikt. De openhartigheid 
van dit boek, waarin hij zijn vroe
gere vrienden niet verloochende, 
schokte menigeen die gewoon was 
geworden aan de officiële zwart-
wit-kategorieën. 

Von Salomon, als moedig en ta
lentvol vertegenwoordiger van 
dit « andere » Duitsland dat zich 
weigerde te onderwerpen aan de 
verloochening van zichzelf, was 
herhaaldelijk mikpunt van linkse 
aanvallen, hoewel hij zich van de 
partijpoliteik ver hield. Nog dit 
jaar werd hij slachtoffer van zulk 
een aanval. Op de uitzonderlijke 
persoonlijkheid van Von Salomon 
werd ook door Roger Stéphane 
de nadruk gelegd in een boek 
waarin hij hem naast Malraux en 
Laurence plaatst, deze andere 
condottieri die geest en daad wil
den verenigen. 

Met von Salomon gaat een stuk 
Duitse geschiedenis heen. Zijn 
werk blijft : een literair, hoog
staand en oprecht getuigenis voor 
de rechtlijnigheid van deze man, 
en voor zijn geloof in de geestelij-
ge kracht van het nationalsme. 

29 ste Vlaamse poëziedagen 

te deurie 

De 29e der Vlaamse Poëziedagen dit jaar vindt andermaal te 
Deurie plaats op zaterdag 9 september a.s 

Het programma voorziet een Leievaart van Gent naar Deurie, 
een paneelgesprek over het vertalen van poëzie, de opvoering 
van tivee middeleeuwse wagenspelen door de Zomercompagnie 
'72 o.l.v. Berten De Bels, de proclamatie der uitgeschreven poë-
zieprijzen met voordracht van de weerhouden gedichten door 
Leah Thys en Jo De Caluwe. 

Het vertrek van de boot is vastgesteld op 10 uur stipt aan de 
Recolettenlei. Bij minder mooi weer wordt tijdens de vaart het 
voordragen van poëzie voorzien in het salon van de boot. 

Na aankomst te Deurie : koffietafel (bij goed weer in open 
lucht) en nadien te 15 uur, in de hovingen van het kasteel : 
paneelgesprek waaraan deelnemen : Bert Decorte, die bijwijze 
van inleiding persoonlijke herinneringen brengt uit zijn verta
ler sactiviteit, Mm Barones Mad. Buysse, Chr. d'Haen, James 
Holm,es, Jacq De Decker, Jan Vercammen en Anton van Wilde
rode. 

receptie in het kasteel ; daarna Na de namiddagbijeenkomst 
avondmaal en samenzijn. 

Alle deelnemers worden gratis per wagen naar Gent terugge
bracht. Deelname in de onkosten 280 fr te storten op postrekening 
nr 876006 van de Vereniging van Óostvlaamse Letterkundigen, 
Karel Van de Woestijnelaan 29, 9910 Mariakerke, of terplaatse 
te betalen. 
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bewegingsliJnz^ 
ARB. ANTWERPEN 
KALENDER DIENSTBETOON : SEPTEMBER 1972 
ANTWERPEN : 
Maandag 4 september : volksvert. A. De Beul en R. Mattheyssens. 
Maandag 11 september : sen. H. De Bruyne en A. De Beul. 
Maandag 18 september : volksvert. R. Mattheyssens en A. De Beul. 
Maandag 25 september : sen. H. De Bruyne en A. De Beul. 
Lokaal : VU-sekretariaat, Wetstr. 12, Antwerpen (tel. 36.84.65), 
van 16 tot 20 u. 
WUNEGEM : 
Maandag 4 september : sen. H. De Bruyne. 
Maandag 18 september : sen. H. De Bruyne. 
Lokaal : « Vlemlnckhof », Marktplein 8 (tel.53.89.36), van 19 tot 
20 u. 
KAPELLEN : 
Donderdag 7 september : volksvert. dr. H. Goemans. 
Lokaal : ten huize van dhr. M. Op de Beeck, Wilgenstraat 4 (tel. 
64.55.93), van 20 u. 30 tot 21 u. 30. 
KONTICH : 
Woensdag 13 september : volksvert. R. Mattheyssens. 
Woensdag 27 september : volksvert. R. Mattheyssens. 
Lokaal : « Alcazar », Mechelsesteenweg 22, (tel. 37.13.32), van 19 
tot 20 u. 
MERKSEM : 
Donderdag 21 september : volksvert. dr. H. Goemans. 
Lokaal : « Tijl », Bredabaan 298, (tel. 45.89.76), van 20 u. 30 tot 
21 u. 30. 

Senator Hektor De Bruyne 
deelt ons mee dat hij zijn aan
gegane verplichtingen (spreek
beurten e.d.) niet zal kunnen 
nakomen in de periode van 3 
tot en met 9 september a.s. Hij 
woont dan een commissieverga
dering voor Economische Zaken 
en Ontwikkeling van de Raad 
van Europa bij te Izimir in Tur
kije. 

antwerpen 

ANTWERPEN (Arr.) 
MEDEDELING 

De afdelingen die « verzuim
den » hun leden-kiezerslijst (in 
dubbel exemplaar) aan het arr. 
sekretariaat over te maken, 
dienen onmiddellijk dit ver
zuim goed te maken, en « per 
kerende » deze lijsten aan arr. 
sekr. Wim Claessens te zenden. 

Ook dienen nog enkele afde
lingen, dag, datum, uur en lo
kaal van de afdelingsbestuurs
verkiezingen aan het arr. se
kretariaat mede te delen. Even
eens onmiddellijke melding ! 
NATIONALE BETOGING 

Van heden af zet elke afde
ling zich met alle krachten in, 
ten einde de plaatselijke deel
name aan de « 15 oktober-beto-
ging te Vilvoorde » degelijk te 
organiseren. 

BERCHEM 
BAL VAN DE VLAAMSE 
RANDGEMEENTE 

VU-Berchem opent op zater
dag 14 oktober te 20 u. 30 het 
balseizoen. Wie op onze vorige 
dansavonden aanwezig was, wil 
dit feest natuurlijk niet missen. 
Wie er nog niet was, verwach
ten wij nu ! Onder de leiding 
van het combo Leo Dess dan
sen wij tot in de vroege uur
tjes. Afzonderlijke bar met 
mingsmuziek, reuze verras-
singstombolo (geen speenvar-
ken ditmaal, maar een super 
geheime prijs). Afspraak 14 ok
tober, zaal Alpheusdal (nabij 
Berchem Sport). U hoort nog 
van ons ! 
PROFICIAT 
J E F BRENTJENS ! 

Ons gemeenteraadslid, tevens 
provincieraadslid, Jef Brent-
jens, werd op 19 augustus 50 
jaar. Proficiat namens alle le
den en ook vele niet-leden, die 
nooit tevergeefs een beroep op 
hem deden. Al wie hem kent 
weet wat Jef reeds presteerde. 
Soc. dienstbetoon is voor hem 
geen ijdel woord. Zijn talloze 
tussenkomsten, vooral ten voor
dele van de gehandikapten, ble
ven niet onopgemerkt. Dank u 
Jef, en nog vele jaren ! 
OVERLIJDEN 

Een van onze oudste en trouw
ste vrienden, ons medelid de h. 
Hypolite Covents, verliet ons 
op 22 augustus 1972. Nationalist 
van voor de oorlog, heeft de 
overledene zich steeds belang-
loos voor Vlaanderen ingezet. 
Met hem verliezen wij iemand 
die ons zeer dierbaar was en 
wie wij veel dank verschuldigd 
zijn. Tijdens de begrafenis van 
26 augustus waarop een afvaar
diging van de afdeling aanwe
zig was, namen talrijke Vlaam
se vrienden afscheid van hun 
medelid. Wij bieden de familie 
onze blijken van oprechte deel
neming aan. 

15 OKTOBER : VILVOORDE 
Op de Vlaamse betoging te 

Vilvoorde mag niemand ont
breken. VU-afd. Berchem legt 
een autocar in, om belangstel
lende naar Vilvoorde te voeren. 
Praktische inlichtingen volgen. 

EDEGEM 
MOSSELSOUPER 

Op zaterdag 9 september zet
ten wij het nieuwe werkjaar 
in j n e t een etentje. Het wordt 
ditmaal een heerlijk mossel-
maal. Wie echter deze week-
diertjes niet lust, kan een co
pieus koud gerecht krijgen. In
schrijven tegen 7 per persoon 
(alles inbegrepen) in « Drie 
Eiken » of bij bestuursleden. 
KEGELWEDSTRIJD 

Zodat 3 september is er weer 
« grote » kermis in Edegem. 
Dus verwachten wij alle ver
woede kegelaars weer in « Drie 
Eiken » vanaf 15 uur. Eerste 
prijs : 500 fr. U kan reeds in
schrijven in ons gemeenschaps
centrum tegen 10 fr. 
15 OKTOBER : VILVOORDE 

Edegem zal door een massale 
deelname meehelpen om van de 
nationale betoging te Vilvoorde 
een denderend sukses te ma
ken. Wij leggen autocars in. In
schrijven in « Drie Eiken » of 
bij onze bestuursleden tegen 
100 fr. (reis + kenteken). 

VUJO 
Wij hebben ons voorgenomen 

om een Vujobus uit Edegem 
naar Vilvoorde te laten rijden. 
Iedereen moet mee ! Meer 
nieuws volgt. 

Eerstdaags ontvangen jullie 
nieuws over onze eerste aktivi-
teiten van dit jaar. 

MEDEDELINGEN 
Morgen zondag 3 september 

om 15 u. : grote kegelwedstrijd 
in ons gemeenschapscentrum. 
Eerste prijs : 500 fr. Inschrij
ven tegen 20 fr. in «Drie Eiken». 

Op zaterdag 3() september en 
zondag 1 oktober vieren wij het 
éénjarig bestaan van ons ge
meenschapscentrum op gran
dioze wijze. Er wordt duchtig 
gewerkt aan de voorbereiding. 
Eerlang meer informatie hier
over. 

HOBOKEN 
VLAAIENSLAG 

De afdeling houdt haar jaar
lijkse vlaaienslag op 23 en 24 
september. Grote Limburgse 
vlaaien naar keuze met abriko
zen, appelen en pruimen. Kost
prijs 60 fr. Bestel bij de be
stuursleden af langs het sekre
tariaat, Jozef de Costerstr. 38, 
tel. 27.85.58. Wij rekenen ook 
op bestellingen van de omrin
gende afdelingen. 

KONTICH 
BESTUURSVERKIEZING 

Gaat door op vrijdag 22 sep. 
tember van 20 tot 22 u. in lo
kaal Alcazar. Nadere inlichtin
gen zullen schriftelijk worden 
medegedeeld. 
LEDENFEEST 

Aansluitend wordt dezelfde 
avond een ledenfeest gepland. 
De organisatie ervan berust bij 
Maurits Vanbaelen, Jordaens-
str. 17. Prijzen voor een tombo-
laatje worden er met dank aan
vaa rd 

VOS - TOMBOLA 
De VU verleent haar mede

werking aan de grote tombola 
van VOS-Kontich ten voordele 
van hun sociale werking. Kan
didaat-verkopers kunnen loten 
verkrijgen bij Luk Sermeus, E. 
Tinellaan 18. 
KOLPORTAGE 

Op zondag 20 augustus kol-
porteerden wij met negen man 
in Waarloos, met het speciaal 
« Wij «-nummer « Uitdaging ». 
Ruim honderd nummers wer
den er aan de man gebracht. 
DIA-AVOND 

Op donderdag 28 september 
houdt de Vlaamse Kring haar 
eerste dia-avond van het nieu
we winterseizoen. Het wordt 
een lerlandavond die je beslist 
niet moogt missen. 
GELUKWENSEN 

Onze hartelijkste gelukwen
sen aan onze penningmeester 
Luk Sermeus en Vera bij de 
geboorte van hun Freek. 

MORTSEL 
BAL 

Zaterdag 30 september e.k. 
zal 't dansorkest «Jacky Sands» 
de gewenste sfeer brengen op 
ons VU-dansfeest, in het Paro
chiaal centrum, St. Lodewijk 
(Dieseghem). Dit is dan ons 
eerste treffen na deze vakantie. 
Enkele dagen later zullen onze 
Mortselse leden opgeroepen 
worden voor de statutaire afde
lingsbestuursverkiezingen. 

NIEL-SCHELLE 
BAL 

Op zaterdag 30 september 
straat, Niel. Aanvang 20 uur. 
danst VU-Niel Familia, Dorps-
Orkest Jan De Wilde. Toe
gangsprijs 40 fr. 
VUJO-FIETSENRALLY 

Op zaterdag 2 september 
richt de Nielse VUJO-afdeling 
een zoektocht in per fiets. We 
beschikken over een gevulde 
prijzentafel : Transistor, foto
apparaat en andere prijzen. 
Vertrek tussen 13u30 en 13u30 
aan het sekretariaat, Antwerp
sestraat 186, Niel. De tocht gaat 
over een afstand van 15 km 
door Niel, Hellegat en Schelle. 
Iedereen mag deelnemen mits 
betalen deelnemingsprijs : 30 
fr voor niet-leden ; 25 fr voor 
VUJO-leden. 

Prijsuireiking met « STUIF 
IN » in de Blauwe Kuip, E. 
Claessenslaan, Niel om 19u30. 
BETOGING VILVOORDE 

Op zondag ligt de VU-Niel 
een bus in naar deze manifes
tatie. Belangstellende wenden 
zich tot de bestuursleden of tot 
het sekretariaat elke vrijdag 
van 19u30 af. 

'S GRAVENWEZEL 
2e VU-BAL 

Iedereen houdt zaterdag 23 
september vrij, want dan richt 
onze afdeling voor de 2e maal 
een dansavond in. Het belooft 
een waar sukses te worden. Be
gin te 20 u. 30 in de kantien van 
het voetbalterrein, Wijnegem-
steenweg. Breng vrienden en 
kennissen mee. want behalve 
de gezellige avond die u bij ons 
zult doorbrengen, is uw aan
wezigheid voor ons een steun 
om het in de toekomst nog be
ter te doen. 

WILRIJK 
15 OKTOBER : VILVOORDE 

Nu het verlof er definitief op
zit, verdient de Nationale Be
toging te Vilvoorde onze volle
dige aandacht. Om deelname te 
vergemakkelijken denken wij 
er sterk aan 'n eigen afdelings
bus in te leggen. Meer hierover 
op de algemene vergadering in 
september. Intussen vragen wij 
u met aandrang deze betoging 
(waarvan heel wat zal afhan
gen) mee op gang te brengen 
door u enkele vignetten (20 fr.) 
aan te schaffen. Zij zijn ver
krijgbaar bij Ludo Cautreels, 
Vredelaan 65, tel. 27.03.18 en bij 
Guy Eggermont, Hulststr. 18, 
tel. 28.05.62 die ook nog over 'n 
aantal sets originele leeuwen
schildjes beschikt. 
BESTUURSVERKIEZING 

Deze gaat door tijdens de al
gemene ledenvergadering wel
ke gepland is voor dinsdag 19 
september. 
OFFSETMACHINE 

Afdelingen die, met het oog 
op het nieuwe werkjaar, erover 
nadenken een eigen afdelings
blad uit te geven, maar er ma
terieel niet over heen kunnen, 
wij beschikken over een kleine 
bureeloff-setmachine. Hiermee 
kunnen wij u tegen een rede
lijke vergoeding aan een uit
stekend verzorgd afdelingsblad 
helpen. Belangstelleniden ne

men hiervoor kontakt op met 
mevr. A. De Beul, Cederlaan 
18, tel. 03/27.15.44 die u graag 
alle nutt ige inlichtingen zal 
verstrekken. 

WUNEGEM 
SOC. DIENSTBETOON 

Vanaf september terug zitdag 
door sen. De Bruyne, elke eer
ste en derde maandag van de 
maand telkens tussen 19 en 20 
u in het Vleminckhof. 

ZWIJNDRECHT 
NATIONALE BETOGING 

Een autocar wordt ingelegd 
voor de massale betoging te 
Vilvoorde op 15 oktober. Laat 
u nu reeds inschrijven bij ons 
gemeenteraadslid Piet Severins 
in het Vlaams Huis. Raamaffi-
ches zijn eveneens te bekomen. 

brabant 

VOOR ARR. BRUSSEL 
De teksten voor de « Bewe

gingswijzer » dienen ten laat
ste de zaterdag aan te komen 
bij de arr. sekr. Rom De Craen, 
Molenstr. 78, 2991 Nieuwenrode. 

De teksten die later aanko
men verschijnen dan pas in de 
daaropvolgende uitgave. 

ALSEMBERG 
STICHTINGSBAL 

Op zaterdag 28 oktober 1972 
te 20 u 30 in de zaal « De 
Zwaan », Pastoor Bolsstraat te 
Alsemberg, Privé-Stichtingsbal 
van de afdeling Alsemberg. 
Met Disco-Bar. Ingang 50 fr. 
Kaarten te bekomen door stor
ting op P.R. 15.02 van de N.V. 
Euralbank, Lange Lozannestr. 
220 te 200 Antwerpen voor re
kening nr. 0/2/1159 van Volks
unie Alsemberg, Ingendaellaan 
43 te 1641 Alsemberg. Wij re
kenen, als jonge afdeling, op 
een talrijke opkomst. 
DIENSTBETOON 

Vanaf september 1972 zullen 
de heren Vic Anciaux, volks-
vertegenw. ; Frans Adang, Fe-
deratieschepen Halle en Frank 
Verbiest, voorzitter afdeling 
Beersel zitting houden in de 
herberg « De Zwaan », Pas
toor Bolsstraat te Alsemberg 
en dit iedere eerste dinsdag 
van de maand tussen 20 en 21 
uur. Voor 1972 zullen de zitda-
gen gehouden worden op dins
dagen 5 september, 3 oktober, 
7 november en 5 december. 

Komt ons opzoeken met uw 
problemen ! 

SOC. DIENSTBETOON 
VOLKSVERT. E. DE FACQ 
SEPTEMBER 1972 

Dinsdag 5 september : St. 
Martens-Bodegem, VU-lokaal, 
Stationsstr. ; Temat , café De 
Posthoorn te 20 u. 

Dinsdag 12 september: Merch-
tenm, ten huize van Herman 
Depril, Burssensstr. 31, te 19 u. 

Dinsdag 19 september : Esse-
ne, café De Keizer, te 19 u. ; 
St. Katharina-Lombeek, VU-lo
kaal Uilenspiegel, te 20 u. 

Dinsdag 26 september : Bui
zingen, café De Welkom, Kerck-
hove d'Exaerdestr., te 19 u. 

Woensdag 27 september : 
Mollem, ten huize van schepen 
K. Van den Koutte, te 19 u. 

DIEST (Kanton) 
DANSFEEST 

In de bosrijke omgeving van 
het domein « De Vijvers » te 
Averbode zal de VU-kanton 
Diest haar dansfeest geven op 
maandag 2 september. Het or
kest « Crescendo » speelt vanaf 
20 u. ten dans in de prachtige 
glazen zaal van het domein. In
kom slechts 50 fr. Omwille van 
de fijne muziek en van de 
Vlaamse gezelligheid bevelen 
wij u deze avond aan. Komt 
gij ook ? 

DEPREZ P.V.B.A. 
Vismijn 104 — OOSTENDE 
Zeevisgroothandel - voor allen 

ELECTRA-BREE 
P.V.B.A. 

Boneputstraat 28 - Bree 
Tel. 011/65.188 en 66:477 

MIELE - AEG - LINDE 

RESTAURANT 
« HET PALINGHUIS » a / d Schelde 

Het huis met fami l i t radi t ie 

jan PAUWELS-DEBRAUWER 
Brugstraat 10 - 9328 Schoonaarde 

Tel. 052/43246 
wek. rustdag : v r i j d 14u tot zat. 16u 

OPratrr-BTVNCILWERK-POTOKOPIJ 
I N K A 

TumhouMabaan 400 - Borgwhoul 
T B . 08^8.7000 

HEVERLEE 
BESTUURSVERKIEZING 

Kandidaturen voor de taak 
van bestuurslid en VUJO-ver-
antwoordelijke dienen gezon^ 
den te worden aan de sekreta-
ris (Kapelberg 9) vóór 10 sep
tember. 
SOC. DIENSTBETOON 

Adresverandering : H. Lorent 
Egenhovenweg 47/32. 
HUGO SCHILTZ KOMT 

Donderdag 21 september om 
20 u. in de St. Jozefschool, al
gemene ledenvergadering. Gast
spreker : Hugo Schiltz. Ieder
een welkom. 

JETTE 
SOC. DIENSTBETOON 

Alle zaterdagen van 11 u. 30 
tot 12 u. 30. Jan De Berlangeer, 
De Smet de Nayerlaan 158, tel. 
28.34.80. 

KESSEL-LO 
VUJO 

Op donderdag 7 september te 
20 u. in de benedenzaal van ' t 
Paviljoentje, Diestse stwg 300, 
informatie-avond over « Hoe en 
waarom weiger ik dienst ? », 
met medewedewerking van Re-
laese. Internationale voor oor
logstegenstanders, Vlaamse ve
reniging voor dienstplichtige 
militairen, Berten Fermontko-
mitee. 

MOLENBEEK 
SOC. DIENSTBETOON 

Alle zaterdagen van 10 tot 
11 u. bij Emiel De Smet, J. Du-
brucqlaan 101, tel. 26.57.53. Dit 
in samenwerking met J. De 
Berlangeer, agglomeratie- en 
gemeenteraadslid. 
ALGEMENE 
LEDENVERGGADERING 

Dinsdag 19 september a.s. om 
20 u. in lokaal « Het Castel », 
Lod. Bertrandlaan. Spreker : 
sen. Bob Maes over nationalis
me 1972. Mededelingen betref
fende het kiezen van een nieuw 
bestuur en onze medewerking 
aan de betoging te Vilvoorde 
op 15 oktober a.s. 

OVERUSE 
DRUIVENFEESTEN 
EN LEGER 

Zoals vorig jaar pakt het Bel
gische leger met een propagan
distische stand uit op de Drui-
venfeesten. VUJO Overijse pro
testeert morgen zondag 3 sep
tember tegen de taaitoestanden 
in het leger. Alle simpatisanten 
sluiten aan bi.i deze « vredelie
vende » betoging, dit door mee 
te betogen of toch tenminste 
door aanwezig te zijn en aan 
te moedigen. Vanaf 14 u. 
VLAAMSE ZIEKENKAS 

Op donderdag 7 september 
van 19 u. 30 tot 20 u. 30 houdt 
de plaatselijke afgevaardigde 
zijn maandeijkse zitdag te J e -
zus-Eik, zaal Luxemburg. In
dien u belet bent te komen, 
een telefoontje (53.91.62) vol
staat en de afgevaardigde komt 
bij u thuis. 

Vanaf volgende week komt 
ook Overijse-Centrum maande
lijks aan de beurt . 
SOC. DIENSTBETOON 

Nu de verlofperiode achter 
de rug is, wordt opnieuw ge
star t met de reeks soc. dienst
betoon. Jezus-Eik komt op
nieuw aan de beurt op maan
dag 25 september. 

OPWIJK 
ER OP UIT ! 

10 september om 10 u. Samen
komst aan het Jeugdheem. De 
afdeling t rekt erop uit voor een 
uitstap naar het provinciaal do
mein te Wachtebeke. Lunch
pakket meebrengen. Vrienden 
en simpatisanten, allen op p o s t 
BAL 

Eveneens delen wij mede da t 
ons bal doorgaat op zaterdag 4 
november. Hou die datum vr i j . 

ST. KWINTENS-LENNIK 
EN ROOSDAAL 
FEEST 

Op zaterdag 16 september 
1972 te 20 uur, jaarli jks Zo-
merbal met het orkest : Stan 
Philips. Warme en koude scho
tels. Tombola en inkom : 50 fr. 
Plaats : Frans Luckxstraat 51 
(Hallebaan) St-Kwintens-Len-
nik. 

Op zondag 17 september 1972 
vanaf 12 uur : warme en koude 
schotels : vanaf 15 uur : groot
se amusementsnamiddag met 
Jef Burm. (Flogge de Orgel
draaier) en Werkgroep Kaba-
re t Jeugdkring Roosdaal ; 
Keurdansgroep Lot o.l.v. J a n 
Bayens. 

Inkom": 50 fr; kinderen 20 fr. 
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STROMBEEK-BEVER 
BESTUURSVERKIEZING 

Weldra zal u opgeroepen 
worden om het bestuur voor 
1973 te verkiezen. Wij moeten 
daar met velen zijn. Dat er in 
Strombeek vele VU-ers zijn 
heeft de uitslag van de federa
tieverkiezing bewezen, nl. 1 op 
6 kiesgerechtigden heeft voor 
de Volksunie gekozen. Weet u 
hoeveel personen dat vertegen
woordigt ? Dus 1 op 6 pesonen 
boven de 21 jaar in Strombeek 
zijn Volksuniegezind. Wij moe
ten voor de volgende gemeen-
teraadsverkiezmgen met eer 
machtige groep staan. Van de 
Volkspartij moeten we geen 
heil meer verwachten, ze zit 
volledig in de handen van de 
CVP. Dat heeft men bij de be
noeming van het schoolhoofd 
öp de laatste gemeenteraad nog 
kunnen meemaken. Wij moeten 
ons zelf zijn en niet meer af
hangen van anderen, die hou
den met ons ook geen rekening. 

Dus, als u uw oproepbrief 
ontvangt voor de bestuursver
gadering, doe uw plicht en kies 
mannen en/of vrouwen die on
ze afdeling zullen doen werken 
en uitbouwen tot meerdere eer 
en glorie van Strombeek. 

HALLE 
DE BRUEGELROUTE 
PER FIETS 

Zondagochtend 20 augustus 
scheen de zon reeds op de glun
derende kasseien van de Grote 
Markt te Halle. Iets na 10 uur 
werd het startsein gegeven 
voor onze fameuze « hruegel-
route per fiets », een verwezen
lijking waarop de inrichters, 
VU en Volksuniejongeren van 
de afdeling Halle terecht fier 
mogen op zijn. Niet minder 
dan 228 enthousiaste vertrek
kers meldden zich aan hij de 
inschrijvingstaf el. De nieters-
lange karavaan zette zich in 
beweging langs de Basiliek
straat met als eerste doelwit : 
de permanente tentoonstelling 
Felix de Boeck te Drogenhos. 

Eventjes na 11 uur meldde 
de volledige groep zich aan 
voor het kasteel-gemeentehuis 
van Drogenbos waar wij door 
de burgemeester en kunstenaar 
Felix de B&eck, himself, opge
wacht werden. 

De middag brachten we 
door in de pony expressranch 
te Schepdaal. 

Het ging nu heel vlot naar 
Sint Gertrudis Pede om zo 
langs de achterzijde van het 
kasteel van Gaasbeek aan de 
schandpaal uit te kom,en. Er 
werd niet geaarzeld een van de 
deelnemers vast 1fe binden aan 
deze beruchte paal, maar de 
terechtstelling werd dan toch 
maar uitgesteld. 

In Oudenaken kwam onze 
karavaan nog in een wieler
wedstrijd terecht, waar wij 
maar wijselijk langs de straat 
kant bleven, om de plaatselijke 
vedetten toe te juichen. Met 
een stralende glimlach en een 
uitbundig vertolkte « Vlaamse 
leeuw » reden 222 fietswande-
laars de Grote Markt van Halle 
op. (zes anderen vertoefden in 
de bezemwagens). Tenslotte 
werd nog door de inrichters de 
VU en Volksuniejongeren van 
Halle een woordje van dank 
ffericht aan alle deelnemers en 
deelneemsters. Het tandemduo 
kreeg een enorm applaus, als
ook de oudste en jongste deel
nemers die met hun respektie-
velijk 64 en 7 lentes onze op

roep « bruegelroute voor jong 
en oud » beantwoorden. 

De fotoreportage zal uit-
.gehangen worden in herberg 
« In de Sleutel » en de foto's 
kunnen besteld worden bij on
ze gelegenheidsfotograaf Fred 
Derijck'ere, Basiliekstraat 118 
te Halle, tel. 56.89.67. jpv. 

oost-vlaanderen 

AALST (Arr.) 
VERGADERING 
ARR. RAAD 

Volgende vergadering van de 
arr. raad heeft plaats heden 2 
september e.k. te 14u in het 
lokaal « De Vriendschap », 
Kerkstraat 9, te Aalst. Belang
rijke dagorde. Iedereen rekent 
het zich tot plicht aanwezig 
te zijn. 

EREMBODEGEM-TERJODEN 
PROFICIAT 

Op zaterdag 26 augustus 1972 
vierde het voltallig bestuur van 
anze afdeling het huwelijks
feest van haar trouw bestuurs
lid Gaston Van der Spiegel met 
Bea Philips. Maandag 28 augus
tus was iedereen terug thuis. . . 

GENT 
SCHITTEREND GESLAAGD 
VISFESTIJN 

We mochten op het buiten
verblijf van mej. Goethyn op 
zondag 27 augustus te Vurste 
ruim vijfhonderd vis-gegadig-
den verwelkomen. Er was veel 
meer volk dan vorig jaar, leden 
en simpatisanten uit het Gent
se en het arr. kwamen zelfs per 
speciaal ingelegde bussen. La
ten we onze voorz., Vik De Vo-
geleer, in de bloemetjes zetten : 
hij bakte ongeveer honderd
vijftig kilo vis. Deze culinaire 
krachttoer werd door oud (het 
V W G ) en jong (VNJ en VU-
JO) en alle aanwezigen zeer op 
prijs gesteld. In de vroege mor
gen hadden we nog even met 
een vracht eieren de heilige 
Clara gunstig gestemd zodat 't 
weer best meeviel. Een leuk 
orkest zorgde voor de nodige 
stemming en het openluchtbal 
onder de lampionnetjes besloot 
een heerlijke dag ! We danken 
ook de onvermoeibare dames 
van de Sleepst., de dapperen 
achter de bar en het koffieven-
ster, de visbereidsters en onze 
onversaagde méé-organisator, 
Ward De Schrijver. Volgend 
jaar keren we allemaal terug 
en brengen nog eens zoveel 
vrienden en bekenden mee. 

GENTBRUGGE 
MIK BABYLON KOMT 

Vrijdag 8 september a.s. 
komt Mik Babyion spreken op 
uitnodiging van de afdeling, in 
de zaal Lunapark, Brusselse 
stwg 408 (rechtover het plein 
KAA Gent) , om 20 u. Daarna 
dia-vertoning over de Bokrijk-
reis in juni jl. van de Jef Goo-
senaerskring. 
VU-BAL 

Voor de Be maal verwachten 
de afdelingen Gentbrugge en 
Ledeberg honderden danslusti-
gen op hun gezamelijk bal, in 
de gemeentelijke feestzaal van 
Ledeberg op zaterdag 7 okto
ber e.k. te 21 u. 
MILIEUBESCHERMING 

Door VU-raadslid J. De 
Moor werd een open brief aan 
het schepencollege protest aan
getekend tegen het feit dat aan 
een immobiiënvennnootschap 
vergunning werd verleend tot 

het rooien van 2 statige eiken 
zonder hiervoor het advies van 
Stedebouw en het gemeentelijk 
Groencomité te vragen zoals 
vereist. 

HEUSDEN 
NAAR VILVOORDE 

Te Heusden zelf is 'n plaat
selijk 15 oktober-komitee op
gericht, dat onder de bescher
ming staat van de Vlaamse 
Volksbeweging. Personen, ge
lijk van welke politieke of fi-
lisofische strekking die tot het 
bestuur van dit aktiekomitee 
wensen toe te treden, stellen 
zich in verbinding met ge
meenteraadslid Koen Van Mee-
nen (tel : 52.73,88) of met Ro
ger Van Brussel (Zondernaam-
straat 16, te Heusden). Verdere 
gegevens volgen. 

SCHOONAARDE 
OVERLIJDEN 

Onze afdeling werd onver
wacht gekonfronteerd met het 
afsterven van de h. Gustaaf 
Dolschaert na een korte ziekte. 
De h. Dolschaert was een der 
trouwste leden van onze afde
ling en volgde het politieke ge
beuren zeer grondig. Vrij 
zwaar getroffen door de repres
sie steunde hij als begoed man 
onze afdeling en de VU in het 
algemeen herhaaldelijk finan
cieel. Wij bieden aan zijn be
proefde zuster onze zeer op
rechte gevoelens van deelne
ming. 

SLEIDINGE 
NIEUWE AFDELING 

In een pamflet, dat huis aan 
huis werd besteld, werd de 
stichting van onze nieuwe af
deling bekendgemaakt. 

Het voorlopig bestuur is reeds 
bezig met het organiseren van 
een eerste bal. Binnenkort de
len we meer bijzonderheden 
mee. 

ST-AMANDSBERG 
VUJO 

Het 2de grote VUJO-dans-
feest gaat door op zaterdag 16 
september in de nieuwe feest
zaal van café « Drie Koningen » 
Antwerpse stwg 91. We dansen 
op de muziek, voor ons door de 
disc-jockey van « Studio Mony-
cuul » uitgezocht. Inkom 50 fr. 
Star t te 20 u. Kaar ten bij de 
mensen van St.-Amandsberg en 
ook bij de leden van het arr. 
komitee. Wie er vorig jaar was, 
keert beslist naar ons septem-
berbal terug. 

WAARSCHOOT 
WANDELTOCHT 

Onze tweede « Dwars door 
Waarschoot » is uitgegroeid tot 
een groot sukses. Wij danken 
alle vrienden en mandatarissen 
uit het arr. om hun talrijke op
komst en nodigen allen nu 
reeds uit voor volgend jaar. Het 
optreden van de Jagerskapel uit 
Gent maakte ophef. De verre
kijker werd gewonnen door 
Erik Verpaele, zoon van ge
meenteraadslid Aimé uit Gent
brugge. 
HUWELIJK 

Harteli jke gelukwensen aan 
ons lid Freddy Verselder, die 
heden zaterdag 2 september in 
het huwelijksbootje stapt met 
mej. Jeanet te Dellaert uit Ert-
velde. 

WETTEREN 
SOC. DIENSTBETOON 

Walter Braeckman, voorzitter 
der COO, houdt zitting iede
re eerste en derde zaterdag van 

de maand van 14 u. 30 tot 16 u. 
in zijn bureau in de kantoren 
van de COO, binnenplaats van 
de kliniek, Wegvoeringstr. te 
Wetteren. Iedereen is welkom. 
Discretie en ui teraard geen 
verplichtingen. 

ZANDBERGEN- GRIMMINGE 
VU-BAL 

Op 30 september om 21 u. in 
de zaal Denderhof, heeft ons 
tweede groot Volksuniebal 

?(laats. Orkest : The Starliners. 
rUtom 50 fr. Voorverkoop 40 

fr. Kaarten zijn te bekomen bij 
de bestuursleden. Steun onze 
afdeling door uw aanwezigheid. 

ZULTE-OLSENE 
BAL 

Ons eerste groot VU-bal gaat 
door op zaterdag 21 oktober in 
de prachtige zaal « Fiertelhof » 
te Zulte. Orkest : Ronny Ro
land. Deuren : 20 u. 

west-vlaanderen 
ADINKERKE 
15 OKTOBER : VILVOORDE 

Niet minder dan zes gemeen
teraadsleden zonden hun steun 
in voor de betoging te Vilvoor
de. Het spreekt vanzelf dat de 
VU massaal zal deelnemen. Men 
wende zich tot Juul Haezebaert, 
Doornestraat 36. 

ALVERINGEM 
GEBOORTE 

Bij Willy Cavijn en Lena De-
leu werd een zoontje Pim gebo
ren. Langs deze weg om onze 
hartelijkste gelukwensen aan 
de gelukkige ouders. 

BREDENE 
15 OKTOBER : VILVOORDE 

De burgemeester heeft zich 
akkoord verklaard met de doel
stellingen van de betoging. Het 
spreekt dan ook vanzelf dat de 
leden van de VU ook hun man 
moeten staan. Inschrijvingen 
bij Kamiel Haeck, Hugo Van 
Lede, Raymond Ruysschaert en 
Willy Levecke. 
GEBOORTE 

Bij onze sekr. Hugo Van Lede 
en zijn vrouw Ghislaine Van 
Canneyt, kwam op 24 juli een 
tweede zoontje : Diederik. On
ze hartelijkste gelukwensen. 
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De jeugd was sterk aanwezig I 

DE HAAN 
BESTUURSVERKIEZING 

Op 22 september a.s. gaat de 
verkiezing door van ons nieuw 
bestuur, zoals voorzien in de 
statuten. Elk hoofd- en elk bij-
lid, elke man en elke vrouw, 
zullen uitgenodigd worden om 
zich kandidaat te stellen : tus
sen de kandidaten zal dan ge
kozen worden, zoals het past in 
elke demokratie. 

DE PANNE 
OVERLIJDEN 

Op 16 augustus overleed te 
Veurne mevr. Elisabeth Van
der Kruys-Van Rompaey, de 
moeder van mevr. en de schoon
moeder van de h. Daan Ges-
quiere, onze penningmeester. 
Onze innige deelneming aan al
le naastbestaanden. 

DIKSMUIDE 
DEVREESE 50 JAAR 

Onze afdeling wil Leo een 
verdiende hulde brengen bij 
zijn 50e verjaardag. Deze gaat 
door op zaterdag 23 september 
in het Vlaams Huis met korte 
toespraken van C. Bultynck, L. 
Van de Weghe, Pater Brauns en 
Willy Kuijpers. 

ETTELGEM 
BESTUURSVERKIEZING 

Alle leden werden aangesche-
ven om zich kandidaat te stel
len voor de verkiezing van een 
nieuw afdelingsbestuur. Deze 
verkiezing gaat door te Ettel-
gem op 9 september a.s. Men 
kan zich nog steeds melden bij 
J.P. Vandenberghe, Oude Kerk-
wegel 13. 

ICHTEGEM-EERNEGEM 
BESTUURSVERKIEZING 

Het bestuur heeft de datum 
van de verkiezing vastgesteld 
op 30 september a.s. Eerlang 
krjgen ale leden een uitnodi
ging om zich kandidaat te stel
len. Weer zal een poging ge
daan worden om van Eernegem 
een afzonderlijke afdeling te 
maken. Het wordt de hoogste 
t i jd 

Het wordt een reuze-avond t 
Iedereen wordt samen met 
vrienden en kennissen harte
lijk uitgenodigd. 

Toegangsprijs 50 r. Kaarten 
te bekomen bij de bestuurs
leden en in de afdelingsloka
len. 

KOKSIJDE 
15 OKTOBER : VILVOORDE 

Wij vernamen met genoegen 
dat onze schepen Delie zich ak
koord heeft verklaard met de 
betoging. Dat kon ook moeilijk 
anders. We hopen nu dat Kok-
sijde ook een bus zal samenkrij-
gen, waarvan de VU-ers een 
flink gedeelte moeten uitma
ken. 

KOEKELARE-LEKE 
BESTUURSVERKIEZING 

Het bestuur heeft besloten de 
verkiezingen voor het nieuwe 
afdelingsbestuur vast te stellen 
op zondag 8 oktober. Elk lid 
krijgt een uitnodiging om zich 
kandidaat te stellen vanwege 
het arr. sekretariaat. 
15 OKTOBER : VILVOORDE 

Onze afdeling heeft op zich 
genomen een volle bus, moge
lijk twee, in te richten voor de
ze belangrijke betoging. Jaak 
Vandemeulebroucke zal op een 
volksvergadering spreken op 15 
september a.s. 

LO-RENINGE 
15 OKTOBER : VILVOORDE 

Onze afdeling heeft op zich 
genomen ook voor een massale 
deelneming te zorgen aan de 
betoging te Vilvoorde. Men kan 
zich laten inschrijven bij Rik 
Ascrawat, Wetstr. 5. 
BESTUUR 

De herverkiezing van ons 
bestuur werd vastgesteld op 
zondag 17 september a.s. Ook 
wij hebben nieuwe krachten 
nodig om onze afdeling verder 
uit te bouwen. Aan alle leden 
wordt een oproepingsbrief ge
zonden ! Help mee. 

OOSTENDE-VEÜRNE-
DIKSMUIDE (Arr.) 
KOLPORTAGE 

De derde arr. kolportage gaat 
door in de stad Diksmuide en 
omgeving, en wel op zondag 
24 september. Deze kolportage 
zal weer massaal gehouden 
worden met medewerking van 
alle afdelingen en mandataris
sen. 
ZIEKENFONDS 

Wij vragen aan alle afdelin
gen tegen 15 september ten 
laatste nog een flinke duw te 
geven aan de « West » ! De 
afdelingen die hieraan nog 
niets gedaan hebben zouden 
eindelijk eens mogen wakker 
worden ! 
NATIONALE BETOGING 

Het spreekt vanzelf dat onze 
afdelingen zich met volle geest
drift moeten zetten achter de 
belangrijke nationale betoging 
van de VVB op 15 oktober te 
Vilvoorde. Het arr. bestuur zet 
alle leden, doch vooral alle be
stuursleden en gekozenen aan 
om alle vorm van hulp te ver
lenen aan de VVB, en zo nodig 
zelf het initiatief te nemen, om 
een bus in te leggen. 

OOSTENDE 
SEN. DE BRUYNE 

Op vrijdag 8 september ope
nen de afdelingen van Groot-
Oostende hun « seizoen » met 
een toespraak door sen. Hektor 
De Bruyne over de Derde We
reld, Unctad, enz, Hij maakte 
deel uit van de Begische delega
tie in Chili. Wij verwachten U 
in lokaal « Noordzee », Wapen-
plein om 20 u. 30. 

KORTRIJK 
BAL 

Zaterdag 30 september a.s. 
om 20 u : Volksunie-afdelings
bal in Shok-Bar, Kortrijkse-
steenweg 278 te Harelbeke. 

OUDENBURG 
BESTUURSVERKIEZING 

De datum is vastgesteld op 
vrijdag 15 september in café 
Moderne, Marktplein. Alle le
den hebben het recht zich kan
didaat te stellen. 

VUURTOREN 
NATIONALE BETOGING 

Ons afdelingsbestuur heeft 
beslist, tijdens zijn jongste ver
gadering, een eigen bus in t e 
leggen naar de 15-oktoberbeto-
ging te Vilvoorde. Dit is onze 
eerste aktiviteit met grotere 
omvang. We verwachten dan 
ook dat één bus te klein zal 
zijn ! Liefhebbers kunnen zich 
inschrijven bij de bestuursle-

I den. 
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AANBEVOLEN 
HUIZEN 

F I T o 
Kollegestraat 79-81 
2440 GEEL Tel. 014/59369 

DRANKHUIS BEIAARD 
VLAAMSE GEZELLIGHEID 

Trefpunt van de Vlamingen 
— Stemmige muziek — 

Mevrouw LAURENT DELEU 
Kortrljksestraat 3 - MENEN 

MARC UYTDEWILCEN 
Wouter Haecklaan 6 en 7 - Deurne 

Tel. 21.66.99 - 21.66.90 
UW KLEUREN T.V. TECHNICUS 

Koop bij ons in vertrouwen 

"DE PRIJSBREKER" 
van het goede meubel 

Groenstraat 84 . Antwerpen 

bij Carnotstraaf en Turnhoutsebaan 
Keizerstraat (Markt - Ternat) 

Boekhandel TIJL 
leuvensestraat 58, 1800 VILVOORDE 

TEL. (02) 51.03.86 
ALLE GROTE UITGAVEN 

en ook... alle kleine. 

VOOR UW VERBLUF AAN ZEE I 

De ideale oplossing bij : 

WEST-LITTORAL 
Leopold II laan 212 - Tel. 058 526.29 

8458 OOSTDUINKERKE 

— PROSPEKTUS OP AANVRAAG — 
Verhuring - Verkoop van villas 
Appartementen - Bouwgronden 

ZAKENKANTOOR 

DE REUSE E.F. 
Bredeweg 55 - 1780 Teralfane 

Tel. (053)66.235 

BEZOEK 
CASTHOF LINDENHOVE 

LAUWEREYS - DE BRUYN 

Koud en warm buffet 
Gezellige vlaamse sfeer 

wekeliikse rustdag woensdag 

Bellestraat 49 - HEKELGEM 
Tel. (053)687.40 

STANDING 
2 X kopen 1 x betalen 

(5.000 in stock) 
Voorbeeld : kostuum kopen, 

EEN GRATIS 
Dendermondse steenweg 276 

AALST 

Leder en kunstlederwaren 
Klein en Groothandel 

XAVANNA 
Tel. 02/51.21.82 - 51.49.60 

Toekomststr. 21 - 1800 VILVOORDE 
Eksklusieve modellen - VU 1 0 % 

AL AL KEUKENS CLASAL 
Fabrieken te Ramsdonck 

Tel. 015 714.47 
Leuven : Jan CLAES 

Bondgenotenlaan 171 
Tel. 016/347.94 

Voor West-Vlaanderen 
DE MEYER Walter 

Bruggestraat 136, Zwevezele 
Tel. 051 612.84 

|an PAUWELS-DE BRAUWER 
RESTAURANT 

« HET PALINGHUIS » a/d Schelde 

Het huis met familietraditie 
Brugstraat 10 - 9328 Schoonaarde 

Tel. 052/43246 
wek. rustdag: vrijd 15u. tot zat. 15u 

CORTHALS 
« UW KOFFIEHUIS » 

Kanestraat 20 - 9300 AALST 
Tel. 053/244.80 

« HOME » 
Eigentijdse WONINGINRICHTING 

KUNSTNIJVERHEID 
HUWELIJKSLIJSTEN 

Rijschoolstraat 45 B St. Truiden 
Tel. 011/74196 

Meubelen VERBEKEN 
Caudenberg 8, 1790 Hekelgem 

tel. 053/67190 
MODERNE EN STIJLMEUBELEN 

KEUKENINRICHTINGEN 
Vertrouwelijk adres 

ERKEND VERDELER keukens ALNO 
en SIE MATIC 

H. PELEMAN - MARCKX 
Van den Nestelei 16 - Antwerpen 

Tel. 39.19.27 
TV - RADIO 

ALLE ELEKTRISCHE TOESTELLEN 
HERSTELLINGEN A A N HUIS 

TV PELMAR 61 scherm 
12.500 fr. i.p.v. 18.950 fr. 

Andere merken grootste korting 
T.V. VANAF 9.000 F 

Hotel-Pension BREUGHEL 
Smet de Nayerlaan 141, 

BlanUenberge, - Tel. 050/41637 
Uitbater : TERSI JULIEN 

vol. pens. 300 fr alles inbegr. 

VERZEKERINGEN VAN ALLE AARD 
LENINGEN V A N ALLE SLAG I 

KONTAKTEER IN VERTROUWEN 
LUC THIBAUT & CO 

Tel. (03)27.75.86 - (03)27.43.34 

Laat uw huis bouwen door een 
Vlaamse firma met Vlaamse mensen. 

Bungalow's en villa's vanaf 
650 000 F architektkosten inbegr. 

TeL 016/657.29 of schrijf : 
EMIEL VAN DEN EYNDE 

Buurtspoorweglaan 16 
3080 STEENOKKERZEEL 

Vlaamse, gothische stijlschouw ? 
of slerschouw naar eigen keus, 
in volslagen arfisanaafswerk I 

d a n d u s 
Boomsesteenweg 890 - 2610 Wilrijk 
Tel. 87.51.07 - 87.51.54 ook na 19u 

Natuursteenbedrijf - Kunstdekor 
Abonnees « WIJ » 8 % korting 

VOOR HET BETERE WERK 
Houtwerken |. VERHULST 

Kasteeldreef 174 - 2750 Beveren-W. 
Tel. 03/75.97.00 

VOOR COMFORT IN HUIS... 
VAN DER CRUYS 

Badkamers - Keukens 
Sanitair 

Kerkstraat 46 St. Katharina-Lombeek 
Tel. 02/52.29.15 

HANDELAARS ! 
BALLONS MET UW N A A M 

SUCCESRECLAME 
Tijdelijk gratis opblaastoestel 

PRIJS - STALEN •? 

V.D. BROECK 
Polderstraat 30 HAMME. 

Tel. 052/479.24 
Ideaal bij braderi], handelsbeurs, 

winkeiopening 

PUBLI SKY 
lUchtreklame 

7 vliegtuigen in dienst 
luchthaven 1200 DEURNE 

MILADY Couture 
Lippenslaan 191 

8300 KNOKKE-HEIST 1 
DAMESSTOFFEN - GORDELS 

GALONS - NAAIBENODIGDHEDEN 

HUIS MEYNTJENS OKTAAF 
Dorpstraat 47, TEL. 52.89.38 

BURCHT 
Kruibeekse stwg. 32, TEL. 52.74.72 
Vloerbekledingen, tapijten, papier, 

folderdeuren, louverdrape, 
luxaflex, schilderwerken. 

VU-leden en « Wij »-lezers 10 % 
vermindering 

Kasterlee 
ft BREUGHELHOF » 

VLAAMSE GEZELLIGHEID 
BROODJES 

CAFE - PANNEKOEKEN 

Eigenaars, u denkt uw grond, villa, 
huis of appartement te verhuren ot 

te verkopen ? 
UW AGENTSCHAP 

WEST LITTORAL 
Leopold ll-laan 212 - Oostduinkerke 

Tel. (058)526.29 

BECO 
levering 

BECO 
Vraag FORT 1 

BECO 

van gas-

ZECELS aan 

en 

onze 

verwacht ook uw 

p.v.b.a. BECO, Krijgsbaan 236, 

BECO 
stookolie ! 

BECO 
benzinestations 

bestelling 

ZWIfNDRECHT 

Tel. : (03) 52.81.73 

WALTER ROLAND 
gediplomeerd optIcIer>, 

erkend door alle ziekenfondsen 
KERKSTRAAT 58 - ANTWERPEN 

(Let op het huisnummer !) 
Telefoon 03,36.86.62 

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

Groepen 

en 

maatschappijen 

voor U 

bedacht 

allerhande ! I I 

Speciaal 

IEDER DORTMUNDER 
TH IER BRAU HOF 

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

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

in een gezellige sfeer. 
Nadien krijgt U gratis gedurende 5 uur, 

een der beste Oberbayern-orkesten 
Middag- en avondmaal in groep i gezellig, f i jn, goed en goedkoop. 
De grote specialiteiten zijn : Ochsenschwanzsuppe - Hongaarse goe-
lasj - FIsbeIn mit Sauerkraut - Kip aan het spit - Krachtvleosschotel 

beter dan In Duitsland. 
LEUVEN : Tervuursevest 60. Tel. 016/287.72 - 1500 plaatsen. 
ANTWERPEN : Groenpl. 33 T. J3/31.20.37 - mooiste zaal van de stad 
LEUVEN (Bierkelder) : Oude Markt 11 . Tel. 016/268.69 - mooiste 

kelder van Europa. 
BRUSSEL : Nieuwbrugstraat 28. Tel. 02/18.74.89 - mooiste van Brussel 
AALST (Klaroen) : Autoweg. Tel. 053'228.53 - 1.000 plaatsen. 
HULSTE (Kortrijk) : Brugsesteenw. 1. Tel. 056/715.36 - 2.400 plaatsen 
KONTICH : Mechelsesteenweg - 2.400 plaatsen - Tol. 03/53.09.32 
TORHOUT i Stwg Torhout-LIchtervelde - 2.000 nl. - Tol. 051/72.822 
DRONGEN : Autoweg Brussel-Oostenda . Tel. 09/26.74.32 
SINT-TRUIDEN ; Spaansebrugstraat : Tel. Ot 1/736.30 
KESSENICH : Venio Steenweg - Tel. 011/619.71 
KNOKKE : Steenweg Knokke-Maldegem-Moerkerke • Tel. 050/502.96 

Binnenkort 3 nieuwe THIER BRAU-HOVEN. ttz. : 
BERINGEN - MIDDELKERKE - en LANAKEN 

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

VLAAMSE Z I E K E N K A S 
1951 - 1971 - 20 )AAR DIENSTBETOON 
Ziekteverzekering voor ARBEIDERS 

BEDIENDEN 
ZELFSTANDIGEN 

Dagvergoeding ZELFSTANDIGEN 
LOONTREKKENDEN 

Vraag nog heden inlichtingen bij uw plaatselijke afgevaardigd*. 
Geen moeilijkheden bij overschakeling van een ander ziekenfonds. 

BESTENDIGE SEKRETARIATEN : 

Brabant : E. jacqmainlaan 1Z4 - 1000 Brussel - T. 02 /19 .08 .64 
Kipdorp, 40 - 2000 Antwerpen - Tel. 03/32,73.05 (2 lijnen}] 
Limburg : Zuivelstraat 9 - Hasselt - Tel. 011 /220 .57 

V.Z. = SYMBOOL V A N VERTROUWEN + ZEKERHEID + DIENSTBETOON 

Wi j HEBBEN NOC PLAATS VOOR DE REIS NAAR 

ZUID-OOST-AZIE 
SINGAPORE, MALEISIË (Borneo), HONGKONG, TAIWAN, 
FILIPPIJNEN en THAILAND. 
Reisleider : de heer BERNARD HENRY 
VERTREK op 21 OKTOBER - 24 dagen 

DE reis van hef jaar met DE reisleider bij uitstek 

REISSOM : 74.750 FR. 

Vraag het uitvoerig programma ! 

2000 ANTWERPEN - ST-JACOBSMARKT 45-47 — TEL. (03)31.09.95 
9300 Aalst, Kerkstraat 12 - Tel. (053)717.27 — 8000 Brugge, Wollestraat 28 - Tel. (050)364.43 — 1000 Brussel, Em. Jacqmainlaan 126 -
Tel. (02)18.55.55 - 17.83.61 — 3600 Genk, Stationsstraat 51 . Tol. (011)563.10 — 9000 Gent, Kalandenberg 7 - Tel. (09)23.60.21 — 
3500 Hasselt, Demerstraat 60-62 - Tel. (011)235.70 — 8500 Kortrijk, St-Jorisstraaf 33 - Tel. (056)235.15 — 3000 Leuven, Bondgenotenlaan 102, 
Tel. (016)267.20 — 2800 Mechelen, O.L. Vrouwstraat 34 - Tel. (015)420.09 — 8400 Oostende, Kerkstraat 14 - Tel. (059)783.61 — 8800 Roe-
selare, St-Michielsstraat 7 - Tel. (051)223.63 — 2700 St-Niklaas, Stationsstraat 18 - Tel. (03)76.38.95 — 2300 Turnhout, Herentaltettraaf 3 -
Tel. (014)428.40 — 1800 Vilvoorde, Heldenplein 22 - Tel. (02)51.17.15 

Ook alle inlichtingen bij de plaatselijke vertegenwoordigers 
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LAAT U NIET INBLIKKEN IN EEN WECWERPHUISIE 
U KAN HET NET IETS GOEDKOPER EN STUKKEN BETER 

Voor onze k lanten maken w i j naar hun eigen smaak en leef

gewoonte, gratis en vooraf een grondige studie, waarbi j al 

hun wensen volgens hun budget worden verwerk t . 

Z w a r t op w i t weet U wa t U k r i jg t , hoe degel i jk het word t 

ui tgevoerd en wa t het U zal kosten. 

Dus geen alledaags onpersoonl i jk vooraf geprepareerd koeke-

broodje. 

BAKSTEEN HEEFT ELKE VUURPROEF DOORSTAAN 
AANPASBAAR - DEGELIJK - WARM - MOOI -

V A N D A A G : 1.784.255 F voor een grote v i l la, die morgen 

zeker meer dan 2.000.000 F waard is. 

Na één jaar is het du ide l i j k dat U een goede zaak heeft ge
daan. 

U bespaart 5 % munton twaard ing . 

U geniet 8 % waardevermeerdering en U woon t grat is . . . 
en hoe ! 

Probeer dat maar eens met een wegwerpding waarvan ieder
een weet dat het morgen goedkoper is dan vandaag. 

GOED OP EEN GOEDE LIGGING 

Het resultaat van een goede belegging hangt ook af van de ligging, daarom maken wij er een erezaak van gunstigere en voor
deligere bouwgronden ter beschikking te stellen op de beste ligging. 

WILR IJK : Sint-Augustinus bij Nachtegaalpark ; percelen van 6, 5, 7 en 12 m. breedte voor mees
terwoning of appartementsgebouw vanaf slechts 495.000 F 
DRONGEN : Mariakerke op 3 km van het centrum van Gent. Residentiële Villagronden « Prinsen-

Voorbeelden : hof y> vanaf slechts 450.000 F 
LEUVEN : Heverlee, de mooiste residentiële verkaveling tussen prachtige villa's ; percelen 
vanaf 550.000 F 
L IMBURG : Opoeteren « Wouterbossen » prachtig heuvellandschap ; percelen van 45 m. breedte, 
2.000 m2, slechts 250.000 F 

ALGEMEEN BOUWBEDRIJF 

KUNNEN N.V. 

MEIR 18 
ANTWERPEN 
03/31.78.20 

ONDERBERGEN 43 
GENT 
09/25.19.23 

' 

WINTERSUGSTRAAT 22 
GENK 
011/54.442 

BRUSSELSTRAAT 33 
LEUVEN 
OU/33.735 

Ook de zaterdag van 9 tot 12 uur en van 14 tot 16 uur 

BON 
N A A M : 

ADRES: 

— beschik over een bouwgrond Gemeente : 
breedte : 

en wens de voordelen te kennen die U mij kan bieden 
— beschik niet over een bouwgrond en verzoek U mij een 

aanbieding te doen voor ' t bouwen van ri jwoning, villa
bouw of half open bebouwing in volgende gemeenten : 

— houdt U mij ter beschikking van één uwer afgevaardig
den of zal ik een bezoek brengen aan uw informatiecen
trum te op te u 

Handtekening 

600 arbeiders 1001 mogelijkheden 
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olimpische 
zetduiveltjes 

Het zetduiveltje heeft ervoor 
gezorgd dat in « WIJ » van ver
leden week te lezen stond dat 
er aan de olimpische spelen te 
München en Sapporo 800 sport
lieden deelnamen. In dit geval 
was het niet « Ene O te veel », 
maar ene O te weinig. 

De tekst over het al dan niet 
deelnemen van Rhodesië aan 
de spelen werd geschreven op 
het ogenblik dat praktisch 
vaststond dat Rhodesië wèl 
zou deelnemen, en gelezen op 
het ogenblik dat helemaal 
vaststond dat Rhodesië niét 
zou deelnemen. Tussenin, bij 
het zetten, werd dan nog rap-
rap een en ander aangepast. 
Het rezultaat : een nagenoeg 
onbegrijpelijk hutseklutsje. 

Tenslotte hebben wij onze 
stoere landgenoten enig on
recht aangedaan door hen een 
tiental olimpische medailles te 
weinig toe te kennen. Dit komt 
echter omdat wij bij voorbeeld 
voor het tamdem-rijden maar 
één medaille rekenden, hoe
wel de twee berijders er eigen
lijk ieder een krijgen, hetzij 
twee in het totaal. 

Voor al deze — en misschien 
nog andere « verkeerde din
gen » ekskuus, en in het ver
volg beter. 

tip 
Hier volgt een kosteloze tip 

voor de vroede vaderen van 
onze goede moeder voetbal
bond. Hier in België liggen 
tientallen ploegen hun nestel 
af te draaien om mee te kun
nen doen aan een of andere 
Europese kompetitie. En dat 
terwijl bijna alle belangstel
lende ploegen zouden kunnen 
meedoen, zonder enige voorbe
reidende inspanning. Even 
goed immers als Engeland, 
Schotland, Wales en Noord-
lerland, hoewel samen maar 
één natie vormend, vier zelf-
standge leden van de FIFA 
zijn, en dus ieder klubs mogen 
afvaardigen in de Europacups, 
zouden Vlaanderen, Wallonië 
eh Brussel zelfstandige leden 
kunnen zijn. Het zou volstaan 
de nieuwe beschikkingen van 
de Belgische grondwet aan de 
verbaasde FIFA-heertjes voor 
te leggen, opdat de poorten zou
den opengaan voor een massa 
Vlaamse klubs, evenveel Waal
se en zoveel Brusselse dat de 
Leopold Club de Bruxelles zo
waar nog een kans zou hebben 
tegen Ajax uit te komen. En a 
propos, als men in de BVB ooit 
eens een ventje met ideeën 
nodig mocht hebben .. Maar 
wij zijn wel duur. 

pover 
Eerlijk : dit stukje schrijven 

wij niet graag. Wij doen het 
omdat het de bedoeling is van 
dit sportrubriekje in alle eer
lijkheid één standpunt, het 
onze uiteraard, aan de lezers 
ter beoordeling voor te leggen. 
Wat wij in dit stukje dan wil
den zeggen is dat onze TV-
kommentatoren in München, of 
de meesten altans, nog alles te 
leren hebben van hun Neder
landse kollega's. Wanneer men 
in de laat-avond door elkaar 
de Vlaamse en de Nederlandse 
joernalisten hun kommentaar 
hoort geven, dan is het wel op
vallend hoe ver wij nog ach
terstaan. Zowel wat de taal 
betreft, als wat de inhoud van 
de kommentaar betreft, als 
wat de houding tegenover het 
sportgebeuren én de kijker be
treft, staan wij nog nergens. 
Wij gaan het onze TV-jongens 
zeker niet verwijten. Wij zou
den hen alleen wllen vragen : 
doet een inspanning, leert uw 
stiel, weest niet zo vlug tevre
den over uzelf. En tracht voor
al de kijker wat meer bij te 
brengen dan wat hij zelf ziet 
en de lengte, breedte, hoogte, 
zwaarte en ouderdom van de 
deelnemers. 

verstandig 

Momon Goethals, mirakel
trainer van de Belgische na
tionale wonderploeg, heeft er 
bezwaar tegen dat de voetbal
wedstrijd België - Nederland 
doorgaat in Antwerpen. «Zaain 
quip» speelt daar — volgens 
hem — als het ware op vreemd 
terrein. De supporters zijn er 
niet vaderlandslievend genoeg, 
en geven bijgevolg niet genoeg 
« petrol ». Er zouden te veel 
Nederlandse supporters zijn. In 
één woord, de wedstrijd moest 
volgens « zwanzer » Goethals, 
en volgens enkele « grosses le
gumes » van de bond, sommige 
cherzamis uit de franstalige 
pers, sommige krijsers van de 
Club Belgique, doorgaan op 
Anderlecht of Standard. Ge
lukkig bleken er in de bond 
nog verstandige mensen te zit
ten, die Momon en zijn disci
pelen niet gevolgd zijn in de 
kinderazie, en kort en goed be
slist hebben : het blijft Ant
werpen. Als men in ons land 
meer en meer hartelijk begint 
te lachen met al dat potsierlijk 
nationaal gedoe van het kliek
je dat meent het nog voor het 
zeggen te hebben, dan dient de 
reden niet altijd gezocht bij de 
lachers. 

5000 
Wij hebben met ontroering 

kennis genomen van het feit 
dat ene grote Leuvense brou
werij — ra ra, welke zou dat 
zijn ^- voor de Belgische deel
nemers aan de olimpische spe
len 5000 blikken bier naar 
München heeft laten verslepen. 
Wij rekenen op onze vingers 
uit dat zulks neerkomt op een 
anderhalve liter bier per dag 
en per kop, en voor zeer asce
tische atleten lijkt ons dat 
meer dan voldoende. Temeer 
omdat, als onze herinneringen 
aan onze bezoeken aan Mün
chen — maar die herinnerin
gen zijn, kurieus genoeg, zeer 
vaag — goed zijn, er in Mün
chen ook wel een en ander te 
verkrijgen is dat op bier lijkt. 
Het zou dus zelfs kunnen zijn 
dat 5000 blikken een beetje te 
veel blijkt. In dat geval dur
ven wij er op rekenen dat onze 
« offisjellen », hoewel meer ge
woon sjampieter tot zich te 
nemen, zich nog maar eens zul
len opofferen om een aantal 
van die blikjes te ledigen. 
Hierbij hebben wij er enkelen 
op het oog, maar hun onbaat
zuchtigheid kennende, en we
tende hoe graag zij in stilte 
offers brengen, zullen wij 
geen namen noemen. 

afgelast 

Net zoals in 1971 zal ook in 
1972 de wielerwedstrijd Bor-
deaux-Parijs niet gereden wor
den. De reden is simpel : er 
bestaat geen belangstelling 
vanv/ege de merken en de koe-
reurs. Men zou slechts enkele 
tweede-klassers aan de start 
krijgen, en daarvoor doet men 
het niet. Wij vinden het spij
tig, en voor ons is de afwezig
heid van vedetjes géén reden. 
Als die liever ergens rond een 
stamineetoog gaan rijden in 
een zogenaamd kriterium — 
waar niets tegen in te brengen 
is, want het zijn beroepsren
ners — zonder zich moe te ma
ken, waarom zou men ze dan 
niet laten rijden, en aan Bor-
deaux-Parijs beginnen met het 
volk dat men is ? 

In ieder geval schijnt het af
gelasten van Bordeaux-Parijs 
er nogmaals op te wijzen dat 
men verder afglijdt in de rich
ting van een wielersport, totaal 
afgestemd op het showelement, 
korte ritjes op gesloten omloop-
jes, met héél veel publiciteit, 
en daartussen hier en daar een 
renner, zelf bedolven onder de 
publiciteit en de door de publi
citeit opgelegde verplichtingen, 
In de wielersport komt hoe 
langer hoe minder plaats voor 
de sport. De sport gaat eruit, 
zoals Bordeaux-Parijs. 

De olimpische jongens zijn, naar het heet, bezweken onder de 
politieke druk van de Afrikaanse landen, en zij hebben uiteinde
lijk Rhodesië niet toegelaten tot de spelen. Dit omdat in Rhodesië 
de zwarte bevolking het slachtoffer is van rassendiskriminatie. 

• • • 
Vermits Rhodesië «erst toelating had gekregen deel te nemen, is 
deze lOK-opIossing een rot-oplossing. Dit vond ook radio Vatikaan. 
Wie wist er echter, in de gegeven omstandigheden, een betere ? 

• • • 
Laten wij aannemen dat in Rhodesië en in Zuld-Afrika de zwar
ten inderdaad verdrukt worden. Laten wij aannemen dat dit een 
geldige reden is om niet tot de spelen toegelaten te worden. Welk 
land mag dan echter wèl deelnemen, want in welk land is niet 
een of andere minderheid of bevolkingsgroep slachtoffer van een 
of andere vorm van diskriminatie ? 

• • • 
Heeft het zin dergelijke vragen te stellen ? Heeft het zin ze te 
verzwijgen ? 

• • • 
Vóór de aanvang van de spelen '72 werd beslist dat de 85-jarige 
big boss Avery Brundage na de spelen zal opgevolgd worden door 
de Ier Lord ('tuurlijk) Killanin. Ditmaal zal het een joviale voor
zitter zijn, zegt men. 

• • • 
De vraag of hij er evengoed zal in slagen het olimpisch schip (of 
wrak) door de woeste golven van gigantisme, professionalisme, 
politisering en nationaisme te loodsen als de « zure » Brundage 
het — ondanks de vele schipbreuken en averij — deed, die vraag 
zouden wij toch nog niet zo direkt met een struis « ja » durven 
beantwoorden. 

• • • 
Ofwel zal Killanin trouw willen blijven aan de afgetakelde maar 
eerbiedwaardige olimpische idealen, en dan zal hij steeds vaker 
op verzet stuiten. Ofwel zal hij de spelen laten afglijden in de 
richting van prof-wereldkampioenschappen-ten-behoeve-van-de-
op-spektakel-beluste-massa, en dan heeft het geen zin nog over 
olimpische beweging te spreken. 

• • • 
Ondertussen is de opening van de spelen '72 uitgegroeid tot een 
tot in de Duitse perfektie georganiseerde show van reusachtige 
omvang. Indrukwekkend mooi — bij voorbeeld de bloemenhulde 
van de jeugd — en peperduur. Maar mijlen ver verwijderd van 
de oude olimpische opvattingen. 

• • • 
Het Vietnamkomitee heeft van de gelegenheid gebruik gemaakt 
om een soortement vreedzame betoging te houden en aan presi
dent Nixon te vragen om tenminste voor de duur van de spelen 
de bombardementen stop te zetten. 

• • • 
Er zijn op veel meer plaatsen nog veel meer dingen in die aard 
te vragen. Dat neemt niet weg dat de vraag aan Nixon óók een 
positieve daad was, en misschien meer in overeenstemming met 
't olimpische streven naar vrede dan wat in het stadion gebeurde. 

• • • 
Daar, op hun dure plaatsen, en overweldigd door de dure show, 
hebben wellicht slechts weinigen gedacht aan de minder briljante 
jeugd, die niet aanwezig was. Omdat zij bezig was met kreperen 
in oorlogen, hongersnood, bombardementen, kampen, burgeroor
logen, revoltes en repressies en andere « menselijke » aktiviteiten. 
Olga Connolly, leidster van de Amerikaanse damesploeg, heeft er 
wel aan gedacht. 

• • • 
Indrukwekkend was het niettemin al die duizenden jonge mensen 
uit schier alle landen ter wereld te zien opstappen naar deze mas
sale, tenslotte toch vreedzame manifestatie. Verheugend was het 
dat tienduizenden opgekomen waren om die jongens en meisjes 
toe te juichen, of ze nu kwamen uit het donkere Afrika, de rode 
Sovjetunie, het andere Duitsland of uit eigen land. 

• • • 
Een kleine, ietwat bittere bedenking daarbij : wanneer zal men 
ooit eens zoveel entoesiaste mensen van goede wil bijeenkrijgen 
voor iets dat meer waarde heeft voor het mensdom dan sportpres
taties en rekords ? 

• • • 
Maar laten wij mild zijn. Laten wij het op prijs stellen dat de 
olimpische beweging haar best doet om van de spelen óók een ma
nifestatie voor de verstandhouding onder de jongeren van heel 
de aarde te maken. Laten wij blij zijn dat de sport deze gelegen
heid biedt. Als het tenslotte allemaal op niets uitloopt, als al die 
goede bedoelingen uitdoven, samen met de olimpische vlam, dan 
is dat niet de schuld van de — zelfs ontspoorde — olimpische 
beweging of van de aanwezige sportlui. 

956^ 

Deze olimpische tijd is ook het hegin van de voethaltijd die 
maar balj schop maar voet... 

dit weekeinde van start gaat. Rol 


