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SCHERP PROTEST 
VAN VLAAMSE OUDERS 
TE LUBUMBASHI 

DUBOIS (6SP) BAUDRIN (BSP) ANSEELE (BSP) 

Twee BSP-kopstukken gingen nu reeds voor de bijl 
als gevolg van de RTT-scliandaalzaak. Staatssekretaris 
Dubois trad op 4 juni j l . af nadat gebleken was dat Hij 
via zijn vrouw mee profiteerde van het RTT-manna dat 
administrateur-generaal Baudrin zo kwistig rondstrooi-
de. Baudrin zelf is nu geschorst en hij zal voor het 
gerecht komen voor valsheid in geschrifte en strafoa-
re deelname aan partikuliere firma's. De man echter 
die politiek verantwoordelijk is voor die hele vieze at-

faire, de BSP-mandarijn Anseele, blijft schaamteloos in 
zijn ministerzetel zitten. Tijdens zijn jarenlange be
wind werden PTT en RTT uitgebouwd tot BSP-bastions 
en gebeurden ook de strafbare feiten. Als Anseele 
zelf, zijn partijgenoten en de hele regering nog ean 
greintje respekt hebben voor de politieke moraal in 
dit land dan blijft er slechts één uitweg : ook Anseela 
moet ontslag nemen, onmiddellijk ! 

BELGISCH ONDERWriS IH lAIRE 
YERFRAHST VLAAMSE KINDEREN 

De Vlaming is als de klei uit de Lage Landen waar hij is grootgegroeid : 
blaast hij de bruggen met het vaderland op en strijkt hij neer in een 
vreemd land, dan laat hij zich vlug modeleren door het nieuwe milieu : 
de nieuwe taal heeft hij vlug onder de knie, zijn kinderen lopen naar 
school met de anderen, zij assimileren snel en worden burgers van het 
land. Nergens wordt hij, als « vreemdeling », lang met de vingers gewe
zen en zeker nooit op misprijzende wijze • zijn aanpassingsvermogen is 
groot. 

Hoe zielig daartegenover de transkiljonse Brusselaar die, amper over 
zijn taalgrens, bij zijn gastheren staat te janken om Franse preken, Franse 
scholen enz... Maar, de Vlamingen in Centraal Afrika zijn er geen blijvers, 
zij zijn er hoofdzakelijk als ontwikkelingshelpers en medewerkers van 
maatschappijen : leraars, dokters, landbouwtechnici enz... die vroeg of 
laat naar de Nederlandsspiekende gemeenschap terug moeten. Daarom 
verlangen zij niet alleen onderwijs voor hun kinderen maar ook onderwijs 
in hun eigen taal. 

Er bestaat onderwijs naar Belgisch programma in de bijzonderste centra 
van de Republiek Zaïre en de ex-voogdijgebieden van Rwanda en Burundi. 
Het wordt bekostigd uit de Belgische schatkist en door hoge schoolgelden 
van de ouders. Maar... 

kelingssamenwerkmg met deze 
« Verenigingen zonder winstoog
merken » overeenkomsten voor 
subsidiering en steun. Deze VZW's 
werden nergens erkend en waren 
dus eigenlijk niets méér dan een 
ander soort <• vogelpikmaatschap-
pijen ». Sommige bepalingen van 
deze overeenkomsten waren grof 
beledigend voor de Vlaamse ge
meenschap, in die zin, dat zij op 
onbeschaamde wijze voor de 
Vlaamse kinderen alleen « toepas
singsoefeningen » voorzagen. D.w.z. 
er werd aan deze kinderen, door 
een Vlaamse knecht, nog eens In 
het Vloms uitgelegd wat zijn ge
distingeerde Franse professeurs 
hen in de taal van Pompidou had
den geëxplikeerd en dat zij natuur
lijk niet begrepen hadden. Dat de 
Nederlandssprekende leerlingen die 
niet vlug genoeg transmuteerden 
daarbij ettelijke lieve dingen naar 
het hoofd kregen is zo reëel en 

nog zo speurbaar doordat sommige 
negers het vocabularlum nog ge
bruiken en in momenten van be
wogenheid elkaar met « sale tla-
min » zaligheid toewensen. 

Een ander geliefkoosd middel tot 
transmutatie werd het invoeren van 
taalgemengd onderwijs ; de Neder
landse leerlingen werden samen-
gezet met de Franse (daardoor kon 
in die klassen veelal het ontdubbe-
lingskworum bereikt worden !) 
overeenstemmende klas voor een 
aantal kursussen en, de bedoeling 
werd niet onder stoelen of banken 
gestoken. In een nota aan het Bel
gisch konsulaat te Lubumbashi 
schreef de voorzitter van de be-
heerraad van de school aldaar « het 
doel van het taalgemengd onder
wijs is de overgang naar de Franse 
afdeling te vergemakkelijken ». Een 
dergelijk geval te Lubumbashi was 
bijzonder beroerd in het voorbije 
schooljaar : 20 leerlingen van de 

Nederlandse wetenschappelijke B 
moesten er gaan samenzitten met 
een Franse klas van 8 leerlingen. 
Prompt moesten ze overschakelen 
naar Franse handboeken om het 
die minderheid van 8 leerlingen ge
makkelijk te maken. 

De inspraak van de ouders in 
deze instellingen is nihil, de auto
ritaire dwingelandij is er zo opval
lend dat een ambtenaar van de 
Belgische ambassade te Kinshasa, 
— en een Franssprekende nog 
wel ! — na inspektie v.d. instelling 
in zijn rapport schreef : « Deze 
school wordt geleid door een eng 
gesloten groepje dat niet het min
ste kontakt heeft met de ouders, 
ze niet raadpleegt en ze niet infor
meert ». 

(Lees door biz. 3) 

het noodlottige 
koninklijk besluit 
van 14 oktober 1969 

Dit voorzag weliswaar onderwijs 
voor ALLE Belgische kinderen (art. 
2] in die gebieden, maar zweeg 
voorzichtig (en opzettelijk ?) over 
de taal waarin het moest gebeuren. 
De ministers P. Vermeylen, R. 
Scheyven en A. Dubois zetten hun 
handtekening onder dit besluit. 
Daarmee stond de deur open : het 
Wjerd Frans onderwijs met hier en 
daar een Vlaamse klas als aanhang
sel, als lastpost. 

De organisatie van deze scholen 
werd toevertrouwd aan zg. « Ver
enigingen zonder winstoogmerken », 
die, volgens het KB •• de hoofdgroe
pen van de Belgische gemeen
schap » moesten vertegenwoordi
gen. 

Welke deze hoofdgroepen waren, 
daarover ook zweeg het besluit in 
beide talen. Daarmee stond de 
deur nog meer open ! 

Frans is steeds de kolonisatie-
taal geweest van Centraal Afrika. 
Franssprekenden zijn d a a r o m 
steeds de troetelkinderen geweest 
van het vroegere « Minsterie van 
Koloniën » weshalve dat soort men
sen steeds talrijker was en ook nu 
nog is want, om als ambtenaar de 
etterbuilen van de negers in de 
brousse te gaan verzorgen wordt 
er voor de Belgen, vanwege het 
ministerie voor Ontwikkelingssa
menwerking, een grondige kennis 
van het Frans vereist. 

Om kort te gaan, in de ontwikke
lingslanden vertoeven veel meer 

Franssprekenden dan Nederlands
sprekenden. Daarom werd er nog 
een stok bij de deur gezet : het 
KB voorzag nl. dat de voor de sub
sidiëring in aanmerking te nemen 
bevolkingsnormen van de klassen 
afzonderlijk zouden worden toege
past op de Nederlandse en de 
Franse afdelingen. Daarmee maakte 
het openen van Nederlandse klas
sen op vele plaatsen geen kans : 
zij vielen onder de norm, ze wer
den niet opgericht of ze werden 
al voor transmutatie op de lijst ge
schreven. En daarmee was voor de 
Nederlandssprekenden al dikwijls 
de kous af : ze konden hun kinde
ren laten verfransen en hun oplei
ding verknoeien, ze konden ze ook 
naar België terugsturen of, nog 
liefst, met heel de familie hun bie
zen pakken. 

Het KB zei natuurlijk ook niet 
dat de beheerraden van die scho
len bv. paritair zouden zijn : in 
sommige raden zetelde één een
zame vertegenwoordiger van de 
Nederlandssprekende ouders : een 
man die er Frans moest spreken, 
een man die als alibi diende. 

Maar de toelagen in geld en per
soneel zouden uit de schatkist ko
men en die is wei nationaal : de 
Vlaamse gemeenschap spijst ze 
voor 60 %. 

diskriminatie, dwingelandij 
en transmutatie 

Op grond van dit manke KB te
kende het ministerie voor Ontwik-

DE SABOTEURS 

De gigantische regering-Leburton kwam een goed 
half jaar geleden tot stand omdat er nu eenmaal 
een tweederde meerderheid noodzakelijk was voor 
de realisatie van de gewestvorming. Zo heette het. 
In het regeerakkoord werd daartoe een schema 
opgenomen, dat behalve de unitaristische konser-
vatieven wellicht, niemand bev/redigde. En in het 
bijgevoegd protokol werd een voetklem neergelegd : 
indien de te vormen bijzondere parlementaire kom
missie tot geen alternatief kwam, met eenparigheid, 
dan zou dit zeer gebrekkige en onsamenhangende 
schema door de regering in de vorm van een wets
ontwerp worden weergelegd. 

Omwille van die voetklem weigerde de Volksunie 
aan de werkzaamheden van die bijzondere parle
mentaire kommissie deel te nemen. Zij was volgens 
haar tot onvruchtbaarheid gedoemd omwille van de 
te verwachten tegenwerking en onwil van sommige 
invloedrijke unitaristen in de regeringspartijen. Dit 
is inmiddels gebleken : het rapport en het ad
vies (?) van die kommissie werden een lachertje. 

Er werd alleen vastgesteld dat het stuntelige 
regeringsschema op verschillende punten zelfs 
technisch niet uitvoerbaaris, dat het een biezonder 
ingewikkelde boel dreigt te worden als men in die 
richting wil gaan. Maar een betere en meer logische 
oplossing kreeg al evenmin enige kans. 

De unitaristen van het slag Vanaudenhove en 
Van Eynde vinden het maar best zo. Ze zijn in feite 
tegen elke werkelijke gewestvormng, bewijzen 
hooguit soms wat lippendienst aan de regionalise
ring, maar werken tegen en saboteren waar ze 
maar enigszins kunnen 

Het dreigt nu zo'n ingewikkelde en ondoelmatige 
poespas te worden dat mensen uit de regerings
meerderheid die het eerlijker menen, zoals vice-
premier Tindemans, publiek verklaren vooralsnog 
liever helemaal geen gewestvorming te hebben dan 
een doorslechte. Toch zullen Tindemans en zijn 
akolieten in oktober een wetsontwerp indienen, 
gebaseerd op het... onverwezenlijkbare schema van 
de regering. 

Ofwel komt er van de gewestvorming niets in 
huis, in afwachting van betere tijden, en dan heeft 
de drieledige regering-Leburton geen reden van 
bestaan meer. Ofwel maakt men er een's te meer, 
zoals een politiek kommentator onlangs schreef, 
een schijnvertoning van die alleen maar de ontred
dering in het land kan vergroten. De vraag is dan 
of de CVP, ondanks de vele mooie verklaringen van 
haar leiders en ondanks haar kongresresoluties, 
daaraan zal meewerken. 

Op de PVV, die oude « pest voor Vlaanderen •>, 
moet voor een eerlijke, eenvoudige en logische 
gewestvorming niet worden gerekend. Dat blijkt 
steeds meer Op de staatsbehoudende BSP al even
min. In die partijen zitten de saboteurs die nog 
liever een chaos scheppen dan een klare regiona
liserende staatshervorming te helpen verwezenlij
ken, in de hoop er daarna anti-federalistische argu
menten uit te smeden. In het najaar kan de CVP 
bewijzen of het haar menens is met de gewest
vorming. 

Paul Martens. 
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N A T I O N A L E LOTERIJ 
16 de TRANCHE 

HET BILJET : 230 fr. 
HET TIENDE : 25 fr. 

H O G E L O T E N : 

1 X twaalf miljoen 

Sxéén miljoen 

3 X een half miljoen 

Trekking op 13 augustus 

GEEN AFHOUDING OP WINSTEN 
WIN 12 miljoen : U 0NTVANGT12 miljoan 

INSTITUUT P. VERMEIR 
AALST : Dirk Martensstraai- 48 
KORTRIJK : Gentse Steenweg 37 
DENDERMONDE : De Bruynlaan 1-3 
ROESELARE : H. Consciencelaan 46 

teL (053)205.16 
te l . (056)120.61 
te l . (052)215.14 

tel . (051)237.20 

BESTUURSSEKRETARIAAT 
BOEKHOUDEN 
INTERNATIONALE 
HANDELSBRIEFWISSELINC 

GEEN ALGEMENE VAKKEN 
GEEN AANVANGSDiPLOMA 

KINDERBIJSLAG 
PLAATSINGSDIENST 

V L A A M S E Z I E K E N K A S 
1951 - 1971 20 |AAR DIENSTBETOON 

Ziektevergoeding voor A R B E I D E R S 
B E D I E N D E N 

Z E L F S T A N D I G E N 

Dagvergoeding Z E L F S T A N D I G E N 

L O O N T R E K K E N D E N 

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

Bestendige sekretariaten : 

Kipdorp, 40 - 2000 Antwerpen - Tel. 03/32.73.05 (2 I.) 
Brabant : E. Jacqmainlaan 124 - 1000 Brussel 
Tel. 02/19.08.64 
Limburg : Zuivelstraat 9 - Hasselt - Tel . 011/220.57 

V.Z. = SYMBOOL van VERTROUWEN + ZEKERHEID + DIENSTBETOON 

limburgs 
universllair centrum 
stelt vanaf het academiejaar 1973-74 volgende 
opdrachten vacant : 

- INLEIDING TOT DE TANDHEELKUNDIGE MATERIALEN 
(eerste kandidaatsjaar Tandheelkunde) 
Deze opdracht omvat een elementaire theoretische studie 
van de Tandheelkundige materialen met een uitgebreid prac
ticum waarbij de handvaardigheid van de studenten intensiel 
geoefend wordt. 

- ASPECTEN VAN HULPVERLENING 
(eerste kandidaatsjaar Geneeskunde) 
Deze opdracht omvat elementen van verbandleer, ziel<enver-
zorging en dringende hulp. 

- GEDEELTEN uit de opdrachten « TANDHEELKUNDIGE 
ASPECTEN VAN DE BASISWETENSCHAPPEN » en « ME
DISCHE ASPECTEN VAN DE BASISWETENSCHAPPEN », 
respectievelijk eerste kandidaatsjaar Tandheelkunde 
en eerste kandidaatsjaar Geneeskunde. 
In deze leeropdrachten worden en/ce/e exemplarisch geko
zen onderwerpen uit de Tandheelkunde, respectievelijk de 
Geneeskunde door een team van docenten multi-disciplinair 
en in relatie tot de basiswetenschappen benaderd. 

Voor de vermelde opdrachten wordt de benoeming In deeltijdse 
functies bij het onderwijzend personeel overwogen. 
De kandidaatsstelling dient te gebeuren via formulieren welke 
alleen op schriftelijke aanvraag kunnen bekomen worden op het 
Rectoraat van het L.U.C., Dr. Willemsstraat 23, 3500 HASSELT, 
en welke, ingevuld, uiterlijk op 31 augustus 1973 op dit adres 
moeten toekomen. 

GEMEENTE MOL 
Bericht van aanbesteding 

AUTOMATISCHE DRIEKLEURIGE LICHTINSTALLATIE 
Op woensdag 29 augustus 1973 om 10 uur zal er ten gemeente-
huize van Mol, ten overstaan van de heer voorzitter, overgegaan 
worden tot het openen der biedingen, ingekomen voor leveren 
en plaatsen van twee automatische driekleurige lichtinstallatie's. 
De lastvoorwaarden liggen ter inzage op het Kantoor der Aan
bestedingen, Luxemburgstraat 49, 1040 Brussel, en op de bure
len van de gemeentelijke technische dienst. Markt 22, Mol, al
waar zij te bekomen zijn mits storting van de som van 30 Ir', op 
P.R 9161 van het Gemeentebestuur van Mol 

Groepen 

en 

maatschappijen 

voor U 

bedacht 

allerhande ! ! ! 

Speciaal 

THIER BRAU HOF 
IEDER DORTMUNDER 

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 
IVtiddag- en avondmaal in groep : gezellig, fijn, goed en goedkoop. 
De grote specialiteiten zijn : Ochsenschwanzsuppe - Hongaarse goe-
lasj - Eisbein mit Sauerkraut - Kip aan het spit - Krachtvleesschotel 

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

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

Wij zoeken dringend • als medewerkers : Ernstige families waarvan 
de man 6f de vrouw de keuken kan en leiden — Vast loon - Kost en 
inwoon gratis - In regel met de sociale wet - Liefst mensen van 't vak 
Sehrifteliik aanbieden bij : ABTS ; TIensesteenewg 128, Korbeek-Lo. 

ADVERTEERT IN « WIJ » 

DIRK MARTENS 
NINOVE 

Beverstraat 24-26 
Tel. (054) 331.05 

AALST 
P.V.B.A. 

Lange Zoutstr. 30, 29-33, 36-38 

Tel. (053) 240.60 

^ 

KINDERARTIKELEN : plooi- en wandelwagens - bedjes en wiegen 
stoelen en looprekken - schommels - kamerversleringen - was

tafels en waskussens - kinderkleding 

SPORTARTIKELEN : allerlei - turnkledij - ruiterultrustingen - plng-
pongtafels - badkleding en alle foebehoorten - rol- en Ijsschaat

sen - kampingartlkelen - turngerei. 

SPEELGOED : uitgebreide keus in merkartikelen : autobanen -
elekr. treinen der beste merken - auto's - go-carts - traktoren -
poppen • poppenwagens en -wiegjes . burelen - lessenaars • 
borden - fietsjes - alle gezelschapsspelen - alle soorten meka-
nleken - schooltassen - borden - tuinmeubelen - lulnschommel». 

— ZEER VOORDELIGE PRIJZEN — 

Brouwerij 
MOORTGAT 

BREENDONK 
tel . (03)86.71.21 

voor AL Uw bieren 
en Limonades 

• 
Bijhuizen ; Cogels Osylei 73 

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

Ledeganckstraat 19 
Gent 

Tel. (09)22.45.62 

(£/ 
Vlamingen, 

vraag GRATIS ADVIES 
'^ Ë voor uw hypotheek

leningen ( I e en 2e r.) 
en uw bouwgrondkredieten 

san de 

HYPOTHEEKMAATSCHAPPIJ 

UNITAS n.v. 
Kortrijkse Steenweg 304 

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

Agenten en makelaars 
neem kontakt met ons I 

WALTER ROLAND 
Gediplomeerd opticien, erkend door 

alle ziekenfondsen 

KERKSTRAAT 58, AJJTWERPCN 

(Let op het huisnummer!) 
Telefoon 35 86 62 

ALLE GLAZEN 
ALLE MONTUREN 

Voor lezers van dit blad : 10 V# korting 

Kernredaktie 
T. van Overstraeten (elnd-
red.), P. Martens (hoofdred.). 
R. Corty (red. sekr.], M. van 
Liedekerke. 
Redaktie en publiciteit : 

Drukpersstraat 20 
1000 Brussel 
Tel. 17.97.98 

Administratie en beheer ; 
Voldersstr. 71 , Brussel 1000 
Tel. 02/12.51.60 

Alle klachten voor niel ontvan
gen van blad op dit adres. 
Jaarabonnement 350 F 
Halfjaarlijks 195 F 
Driemaandelijks 105 F 
Steunabonnem. (min.) 500 F 
Losse nummers 10 F 
Alle stortingen voor hei blad 
op prk. 1711.39 van < WIJ », 
Voldersstraat 71 , 1000 Brussel. 

Veranfw. uitgever Mr F. Van
der Eist, Beizegemstraat 20 

Brussel 1120 
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de wereld 

Baudrin geschorst en ...gerechtelijk vervolgd 

BELGISCH ONDERWIJS 
IN ZAIRE 

(vervolg van biz. 3) 

het geval lubumbashi 
is typisch 

De heren van de beheerraad zijn 
er buitengewoon arrogant. Even
eens in een nota aan het Belgisch 
konsulaat ter plaatse deelden zij 
mede « dat zij geen Vlaamse klas
sen op de rug van de Fransspre-
kende ouders konden oprichten » 
on, dit terwijl de Belgische schat
kist per jaar grosso modo 200 mil
joen spendeert aan dit onderwijs 
en dat alleen al als « buitengewo
ne • toelage. Elk onnozel kind in 
België weet natuurlijk dat alleen de 
Franssprekenden er belastingen be
talen ! De slechte wil van deze 
beheerraad bleek nog duidelijker 
toen hij botweg een aanbod van 
enkele leraars om kosteloos les te 
geven, van de hand wees. De Ne
derlandse afdeling omvat er, vanaf 
de froebel tot de hoogste klas, 202 
leerlingen. Een leefbare kern waar
van de middelbare afdeling verle
den schooljaar de enige was die 
aangroeide, terwijl de Franse afde

ling er achteruitboerde In aantal. 
Geleid door een verstandig en er
varen pedagoog die met de ouders 
kan omgaan, zou zij een bloeiende 
kleine Instelling worden. In de 
Franse -klassen zitten nu noodge
dwongen een aantal Vlaamse kin
deren, zij hadden geen andere keus. 

de techniek 
van de sabotage 

De beheerraad van de school be
staat uit Franssprekenden, en ook 
uit vreemdelingen. De leden ervan 
zijn niet aangeduid door de ouders, 
ze kiezen zichzelf en men vraagt 
zich terecht af ten welken titel zich 
handelaars met onderwijs bemoei
en. Er zetelt één vertegenwoordi
ger van de Vlaamse gemeenschap, 
dat betekent dat hij op gelijke voet 
geapprecieerd wordt als de vreem
delingen die er ook één vertegen
woordiger hebben. Bij stemming 
heeft hij er niets in de pap te brok
ken : hij zit er alleen als alibi. De 
studieprefekt Is een eentalige 
Waal, die dus ook over de Neder
landse afdeling heerst, maar met 

onderwijs in zaïre en burundi 

Het is ons bekend dat talrijke agenten elk jaar teleurstellingen 
tegemoet gaan omdat zij in Atrika in streken zullen terechtko
men w/aar geen onderwijs of geen passend onderwijs is voor hun 
kinderen en aldus het opvoeden van deze laatsten gevaar loopt 
verbrod te w/orden. 

Daarom vestigt het Ouderkomitee van de Nederlandsspre
kende gemeenschap te Lubumbashi, Prov. Shaba, Rep. Zaïre zeer 
nadrukkelijk de aandacht op het volgende : in de bijzonderste 
centra van de Republieken Zaïre, Rwanda en Burundi wordt er 
froebel-, lager en middelbaar onderwijs verstrekt in het Neder
lands aan scholen met Belgisch programma. De ouders in 't al
gemeen, maar vooral de nieuwkomers : hetzij agenten van Bel
gische of Nederlandse maatschappijen, ontwikkelingshelpers, 
— vrijwilligers of in staatsdienst — consulair of ander personeel, 
wordt op het hart gedrukt zich volledig te laten inlichten over 
bestaande onderwijsmogelijkheden in de centra waar zij denken 
heen te gaan, nl. de afdelingen, de klassen, de sclioolgelden en 
de handboeken die zij uit Europa dienen mee te brengen enz... 
Teneinde hun ontgoochelingen te besparen raden wij hen af ie 
solliciteren voor plaatsen waar geen geschikt onderwijs voor 
hun kinderen aanwezig is maar een standplaats te eisen bij een 
gevestigde school met Nederlands onderwijs. 

wie km u inlichten ? 
In de eerste plaats de officiële dienst van het ABOS (Alge

meen Bestuur van de Ontwikkelingssamenwerking), Marsveld-
plein 5 te B-1050 Brussel (tel. 02/13.90.60/post 165 Dienst van 
de Betrekkingen met het publiek). Informeren naar de centra 
met Nederlands onderwijs en de adressen van de sctiolen. 

Voor de provincie Shaba in de Republiek Zaire (mijnstreek 
van de centra Lubumbashi, Klpushi, Likasi, Kolwezi) kan u terecht 
op volgende adressen : 
• Ouderkomitee Lubumbashi, P.B. 2259 te LUBUMBASHI, Rep. 

Zaïre 
• De Vlaamse Vriendenkring, P.B. 1699 te LUBUMBASHI, Rep. 

Zaïre 
• tijdelijk, In België (augustus), bij onze afgevaardigden : Dirk 

WALGRAEVE, Zeedijk 16, WENDUINE (tel. 050/413.10) - G. 
DE GRAEVE, Maria Hendrikastraat 84, B-9110 St-Amandsberg. 

Op al deze adressen kan u lijsten van boeken en sclioolbe-
hoeften medegedeeld krijgen en persoonlijk ingelicht worden 
door mensen met lange ervaring in Afrika. 

Op atle adressen is u hartelijk welkom ! 
Wij verzoeken de lezers dit bericht door te geven aan familie

leden of kennissen die het door verlofs- of andere omstandig
heden eventueel niet onder ogen zouden krijgen. 

geen enkele ouder een gesprek in 
zijn taal kan voeren. Terwijl er voor 
de Franse afdeling een hele waaier 
van afdelingen bestaat, moeten de 
Nederlandssprekende kinderen het 
stellen met één enkele afdeling, nl. 
de wetenschappelijke B. Herhaal
delijk wordt er met de klassen ge
prutst om de ouders te ontmoedi
gen : zo is er voor het volgende 
jaar wel een 2e wet. B maar, de 
beginklassen van de hogere en van 
de lagere cyclus werden opge
schorst : de kinderen van de lagere 
school en van het einde van de 
lagere cyclus worden aldus naar de 
Franse afdeling geprest. De bedoe
ling is duidelijk ! 

Het personeel van de Nederland
se afdeling dat voorbeeldig en toe
gewijd werkt, werd gedurende het 
voorbije schooljaar ' herhaaldelijk 
onder druk gezet en gechanteerd : 
steeds werd het « uitgenodigd » 
verklaringen te ondertekenen waar
in bevestigd werd dat zij het eens 
waren met de politiek van de be
heerraad en van de schooldirektie. 
Deze stukken moesten dan langs 
het diplomatieke kanaal naar Brus
sel gestuurd worden. Zij die wei
gerden het stuk te ondertekenen, 
werden aldus de « verdachten ». 
Al deze maneuvers waren bedoeld 
om de personen die in België de 
wantoestanden aankloegen voor 
schut te zetten. Hetzelfde procédé 
werd aangewend ten overstaan van 
de Vlaamse verenigingen ter plaat
se. Er werden aan het Nederlandse 
Ouderkomitee en aan de leden van 
de Vlaamse Vriendenkring geprefa-
briceerde brieven ter onderteke
ning voorgelegd waarin verklaard 
werd dat de aangklaagde toestan
den vals en verzonnen waren en 
het werk van onverantwoordelijken 
en opruiers. In de rapporten van 
de Beheerraad (die doorgestuurd 
worden naar het Staatssekretariaat 
voor Ontwikkelingssamenwerking 
te Brussel) werden de Vlaamse af
gevaardigde dusdanige tendentieuze 
en voor de volksvertegenwoordi
ging kwetsende verklaringen in de 
mond gelegd dat hij telkens erom 
moest verzoeken ze te schrappen. 

Het spreekt vanzelf dat derge
lijke grove procédés bij de Vlaam
se gemeenschap ter plaatse op een 
kordate weigering zijn uitgelopen. 
Het is vanwege de Franse beheer
raad van de Belgische school een 
gortige naïeviteit om te veronder
stellen dat de kulturele organisa
ties en het komitee van de ouders, 
zich door chantage zullen laten 
verleiden om de senatoren en 
volksvertegenwoordigers die in 
België hun rechtmatige belangen 
behartigen, in de rug te schieten. 

De maat was vol en de etterbuil 
is gebarsten : het komitee van de 
ouders en de Vlaamse Vrienden
kring die In Lubumbashi vrijwel 
alle Nederlandssprekenden groepe
ren, hebben hun afgevaardigde 
opdracht gegeven niet meer In de 
Beheerraad van de school te zete
len en verder alle medewerking te 
weigeren. 

Het woord Is nu aan mevrouw 
Petry, staatssecretaris voor Ont-
wkkelingssamenwerking. Zij heelt 
een berg klachten ontvangen en 
werd voldoende ingelicht en ge
waarschuwd. 

En nu maar afwachten of zij de 
moed en de kunde zal opbrengen 
om, met andere personen en dege
lijker principes, het Belgisch on
derwijs in Zaïre en Rwanda et, 
Burundi te reorganiseren. In elk 
geval zal de Vlaamse gemeenschap 
op haar zaak letten, zij wenst zich 
niet langer te laten bedotten I 

(Argos) Na het ruchtbaar worden van massamoorden door Portugese 
troepen op weerloze inlanders in Mozambique en Angola gepleegd, staan 
de Portugese Afrikapolitiek en de persoon van premier Caetano weer 
centraal in het internationaal kruisverhoor. De kritiek gaat niet alleen naar 
Caetano's overzees beleid. Ook in het moederland heeft de premier zijn 
hervormingsbeloften niet waar gemaakt. 

De op 17 aug. 1906 te Lissabon geboren Marcelo José das Neves 
Caetano die in 1917 promoveerde op een proefschrift over « De devaluatie 
na WO I » moest in 1972 ervaren dat de inflatie nergens zo scherp is als 
in Portugal waar hij op 28 augustus 1968 Salazar opvolgde. Caetano kent 
weliswaar de wortels van het kwaad, maar lijkt niet erg gehaast om het 
« evolutionair » programma door te drukken dat hij bij zijn ambtsaanvaar
ding omschreef als •< vernieuwing door kontinuïteit ». De koloniale oorlog 
(in Angola, Mozambique en Guinea-Bissau) weegt inderdaad zwaarder op 
de nationale begroting dan de inflatie en de groeiende vraag naar kon-
sumptiegoederen van de Portugezen in het moederland. Met amper 600 
dollar per jaar ligt het jaarlijks inkomen van de Portugees nog merkelijk 
lager dan dit van zijn Spaanse buurman. 

Toen Caetano in augustus '68 de « almachtige » Antonio de Olivelra 
Salazar opvolgde, verklaarde hij dat de overleden diktator een genie was 
en dat Portugal voortaan zou moeten wennen aan leiders met menselijke 
dimensie. Die bescheidenheid rezulteerde dan ook In het uitblijven van 
konkrete verwezenlijkingen : van de beloofde hervormingen kwam niets 
terecht. Aanvankelijk leek Caetano ook maar een overgangsfiguur. Tege
lijk zag hij er onschuldig uit met zijn goedmoedige blik en zijn verbale 
schuchterheid. Maar vandaag is hij zeker geslaagd in zijn toegangseksa-
men tot de autoritaire beleidsorganen van zijn land. Toch mag men aan
nemen dat hij menselijker bewogen is dan de ontoegankelijke Salazar die 
alleen voor statistieken warm liep. Bij het begin van zijn premierschap 
ging Caetano zelfs de verdraagzame toer op : hij liet een door Salazar 
verbannen bisschop en een sociaal-demokratisch advokaat naar hun vader
land terugkeren, deed de beruchte geheime politie (PIDE) en de oproer
politie (PSD) wat inbinden en kondigde allerlei vrijheden af. Maar veel 
bleef dode letter omwille van de « uitzonderingstoestand ». Die uitzonde
ringstoestand, zegt Caetano, is noodzakelijk door het ageren van kom-
munlstische groepen in het moederland en door het groeiend verzet in 
de overzeese gebieden. 

caetano en Portugal 

Caetano had de duur van zijn regering berekend op het liberalizerings-
proces. Bij de verkiezingen van 1964 figureerden nl. ook 13 linkskatolieke 
kandidaten op de lijsten van Caetano's . nationale volksaktie-partij ». Da 
oppositie zelf bleef maar wikken en wegen en kon ten slotte niet verdoe
zelen hoe verdeeld ze was. Oppozitiepartijen kennen in Portugal een een-
dagsbestaan : om de vier jaar mogen ze luidruchtige verkiezingskomitees 
organizeren, maar na de kampanje moeten ze onverwijld naar ondergrond
se verblijfplaatsen hollen, achternagezet door de staatspolitie. In die 
omstandigheden kan de oppozitie geen voordeel halen uit haar « demo-
kratisch » recht. Ze bleef dan ook verdeeld achter en slaagde er niet in 
een van de 140 parlementszetels weg te kapen. Bij de verkiezingen van 
1973 werd opnieuw een grotesk spelletje opgevoerd. De vertegenwoor
digers van de oppozite werden door leden van de Witte Hand, een rechts-
radikale organizatie van bed gehaald en duchtig toegetakeld. Dit had voor 
gevolg dat de oppozitie het deze keer kompleet liet afweten. De terreur-
akties van de Witte Hand en de anti-terreur van links speelden Caetano 
het argument toe dat een harde houding verkieslijk is boven burgeroorlog 
of andere revolutionaire narigheid. Geleidelijk kwam de premier in het 
autoritaire vaarwater van zijn <• geniale » voorganger terecht. Vandaag 
zitten al een 500-tal oppozitiemensen achter de tralies. Het is niet kontro-
leerbaar of ze op de koop toe gefolterd en afgeranseld worden, zoals 
onder Salazar gebruikelijk was. 

De Portugese premier heeft dus zijn oorsprong als het ware opnieuw 
ontdekt : hij was toch altijd een trouwe dienaar van Salazar. Zijn houding 
was alleen maar minder rechtlijng. Tussen '40 en '44 stond hij aan de top 
van de Mecidade Portuguesa, een uiterst rechtse jeugdorganisatie. Maar 
later nam Caetano ontslag als professor aan de universiteit van Lissabon... 
uit protest tegen een brutale invazie van de politie in de universitaire 
auditoria. Zijn tegenstanders beweren dan ook dat hij een man is met vele 
aangezichten, een taktikus die geregeld da bakens verzet om toch maar 
aan de macht te kunnen blijven, een • Streber » die nu eens luistert naar 
« liberaal » advies, en dan weer toegeeft aan zijn voorkeur voor drastische 
oplossingen. 

Er is geen twijfel aan dat Caetano door de extremisten in eigen partij 
tot « standvastigheid » en • dapper volhouden » wordt aangespoord. Dit 
geldt vooreerst voor zijn overzees beleid waar belangrijke materiële mo
tieven meespelen : Angola en Mozambique barsten van de bodemrijk
dommen, terwijl het moederland zowat de « armoezaaier • van Europa is 
gebleven. Verder kan men er van op aan dat Caetano de gewraakte wreed
heden in Angola en Mozambique niet heeft gewild. Maar zijn land zal 
geïzoleerd blijven zolang de koloniale oorlog en het Portugees kolonialisme 
duren. Alleen kan Portugal, al wordt het dan ook gesteund door Rhodesié 
en Zuid-Afrika, niet blijven optornen tegen de internationale beroering en 
verontwaardiging. Caetano staat voor hete vuren : door verder te strijden 
kan hij de nederlaag van zijn blanke kolonisten alleen maar uitstellen... 
terwijl zijn bruuske kapitulatie het moederland zou achterlaten op een 
vulkaan van ekonomische instorting en sociale revoltes. Per slot zal 
Caetano de geschiedenis ingaan als een tragische en twijfelzieke Hamlet. 
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dosfelaktiyiteiten 

KADERVORMING 

POLITIEK OPBOUWWERK 

In het najaar organiseert het Dosfelinstituut nog vier kadervormings-
kursussen « politiek opbouwwerk ». Hierdoor wordt aan kaderleden 
een unieke kans geboden om hun ideologische en politieke bagage 
bij te werken. 
Deze kursussen worden gespreid over 6 lessen en zijn gratis. Elke 
kursist ontvangt vooraf een inleidende nota. 
Hieronder reeds enkele gegevens : 

Arrondissement AALST 

10 september, 21 september, 1 oktober, 19 oktober, 29 oktober en 
12 november 1973, telkens van 20 tot omstreeks 23 uur in het lo
kaal « Het Gulden Vlies », Esplanadepiein, te Aalst. 

Arrondissement GENT 

29 september, 13 oktober, 27 oktober 1973 telkens van 9 uur 30 
tot 17 uur 30 in volkshogeschool De Sirkel, Dorpsplein 13 te 9810 
Drongen. 
Inschrijven bij de heer H. Leyseele, direkteur Dosfelinstituut Oost-
Vlaanderen, Zwijnaardesteenweg 689, 9000 Gent {tel. 09/22.76.64) 
of bij de heer Staf Scheerlinck, Bertstraat 1 B, 9405 Nederhasselt 
[tel. 054/343.41). 

Arrondissement MECHELEN 

22 september, 6 oktober, 20 oktober 1973, telkens van 13 uur 30 tot 
19 uur 30 in « Het Klein Seminarie », Bleekstraat 5 te Mechelen. 
Inschrijven via de kantonale afgevaardigde of rechtstreeks bij de 
heer Joos Somers, Liersesteenweg 11, 2580 St-Katelijne-Waver (tel. 
015/179.00). 

Arrondissement ANTWERPEN 

3 november, 17 november, 1 december 1973 telkens van 10 uur tot 
18 uur. Lokaal en adres van inschrijving wordt binnenkort in dit 
blad medegedeeld. 
Inlichtingen omtrent deze aktiviteiten kunnen ook rechtstreeks ge
vraagd worden aan het Dosfelinstituut, Tribunestraat 14, 1000 Brus
sel (tel. 02/19.12.02). 

pessen • • • 

't Is treurig gesteld met de taalkennis van ons volk. Iedereen 
loopt voorbij aan de schreeuwende aanklacht van anderhalve eeuw 
verbastering, die diep heeft ingevreten — zélfs in die gewesten 
waar het Frans er nog niet in gelukt is, de taal der Vlamingen te 
verdringen. Maar ons staat het vrij iedereen bij de nek te vatten, 
waar het pas geeft ; ja, er iedereen met de neus op te duwen 
telkens als onze taal geweld wordt aangedaan... Zo kwam onlangs 
onze jonge melkboer ten onzent, en — toen ik voor mijn vrouw het 
karweitje van melk-en-eieren-aanpakken had opgeknapt — vroeg de 
jeugdige zuivelhandelaar mij, zo maar op de man af : 

— ' Meneeir, hade gej van PESSEN "> ». 
Of ik hield van...?!! Ik verstond hem doodgewoon niet I Of beter : 

ik dierf hem niet verstaan... Ik verdacht hem ervan, dat hij me 
'n gore mop ging tappen... 

— « Van pessen ?? • zei ik aarzelend En ik legde ook — gelijk 
hij het gedaan had — de klemtoon op de (volgens mij) verdofte 
i-ktank van het onwelvoeglijke werkwoord, dat door mensen van 
boven de tJloeidiik wordt weergegeven door het véél voornamere 
' urineren »... Maar de blozende melkboer wilde mij alleszins 
helpen : 

— ' PESSCHEN ! ' verbeterde hij, met een goed schuivende 
« sch '... Maar nu proestte ik het uit I Stel u voor : pesschen .'.'.' 

Ge moet weten dat mijn vader zaliger, 'n Westvlaming was. En 
als ' widder ter kerremesse » togen, hoe dikwijls, dikwijls heb ik 
dan — bachten de kuppe — deze uitdrukking gehooid van pinte-
horende kermisgasten, bij wie een kleine nooddruft tot 'n dringende 
behoefte was uitgegroeid : 

— ' 'k Ga e keer zéére pesschen .'... ». 
Wat er ook van zij, mijn melkboerke stond in elk geval getroffen 

door zoveel domheid en onkunde van mijnentwege. Maar hij gaf het 
niet op en nu verduidefijkte hij andermaal, maar deze keer in zuiver 
vernederlandst Gallisch : « PESJEN .'.' » en hij wees triomfantelijk 
naar enkele bakjes PERZIKEN, die op zijn wagen te pronk stonden... 
Ik heb er dan maar gekocht in de hoop dat hij de les van Neder
lands zou onthouden bij mijn uitroep : « O, 't zijn PERZIKEN, die 
ge bedoelt !! ». 

En ik denk wèl dat het helpen zal, want « hij is veur 't Vloms » 
(wat 'n geluk !) én « veul van z'n femilliej hebben óók overlest 
veur de Volksunie gestemd » (nog een groter geluk !'). We kunnen 
dus gerust zijn : hij zal voortaan èèrst PERZIKEN aanbieden .. én hij 
zal het woord <> pessen » maar alléén gebruiken.. « als ze hem niet 
zouden verstaan .'.' ». Toen hij me dat zei, heb <k de naam van God 
bijna ijdelijk gebruikt II... 

Intussen heb ik, in een groente- en fruitwinkel, te Antwerpen aan 
de Vlasmarkt, alwéér PESSEN ontdekt. Het stond met krijt geschre
ven op 'n lei van gekauwd papier.. En die lei sprak onwaarheid, 
want het waren ABRIKOZEN ! Wat is dat woord PESSEN toch 
duideliik I 

En nu, de klap op de vuurpijl : In de Quellinstraat van onze Schel-
destad, verkoopt men « EETPESSEN « wat bij mij het vermoeden 
wekt, dat er wellicht ook PRONKPESSEN bestaan !? 'SMUTPESSEN^ 
misschien !? 

Zo ja, wil ik er wèl 'n paar kilos bestellen... om ze te sterilizeren 
en ze later, als munitie, te gebruiken als we nog eens ooit een 
officieel bezoek brengen aan onze kust of aan Broekzele, la bien-
aimée !... 

jo wannes. 

tik van 
de kromstaf 

Mevrouw Verlackt, staatsse-
kretaris voor het gezin, is er 
het hart van in. Kort geleden 
hadden de socialisten haar nog 
verweten een streng-katolieke 
zedepreekster te zijn, en nu 
krijgt zij me daar een regel
rechte bolwassing van de Gent
se bisschop Van Peteghefn. 
Monseigneur Van Peteghem is 
er niet over te spreken dat de 
wetgeving op de voorbehoeds
middelen versoepeld werd en 

dat de regering daaromtrent 
een voorlichtingskampanje wil 
voeren. Het is precies de taak 
van de katolieke mevrouw Ver
lackt om die uit te voeren. Het 
standpunt van bisschop Van Pe
teghem is respektabel op zich
zelf, en het is zijn volste recht 
daar rond voor uit te komen, 
maar toch hebben velen opgeke
ken van de wijze waarop hij een 
lid van de regering, die handelt 
in opdracht van het nagenoeg 
eenparige parlement, heeft me
nen te moeten terecht wijzen. 
De brief van monseigneur Van 
Peteghem heeft tevens nog 
eens spektakulair aangetoond 
welke kloof er ligt tussen zijn 
opvatting van de katolieke mo
raal terzake (voorbehoedende 
middelen en metodes zijn objek-
tief slecht en moreel niet te 
verantwoorden) en de levensop
vattingen van de overgrote 
meerderheid van de katolieken. 

de vrede 
van ede^em 

Naar aanleiding van het 800-
Jarig bestaan van de Antwerpse 
randgemeente Edegem organi
seerde men daar op 21 juli j l . 
een groots opgezet « verbroede-
rlngsfeest » tussen oudstrijders 
uit Wesel (West-Duitsland), St.-
Omers (Frankrijk), Brixlegg-
KundI (Oostenrijk), Ans (Wallo
nië) en Edegem zelf. Een goed 
initiatief op zichzelf, het wordt 
immers de hoogste tijd dat de 
vijanden van weleer mekaar op
nieuw de hand kunnen reiken. 
Maar het feest baadde in een 
sfeer van schijnheiligheid, want 
onder de aanwezige oudstrijders 
van te lande bevonden er zich 
verscheidenen die kunnen ge
rekend worden tot de beroeps
haters die in eigen land hard
nekkige tegenstanders blijken 
van elk gebaar van verzoening, 
van elk amnestie-initiatief. 

De plaatselijke Volksunie-afde
ling nam de gelegenheid dan ook 
te baat om op deze hypokrisie 
te wijzen en verspreidde o.m. 
een drietalig pamflet waarop het 
volgende te lezen stond : « De 
buitenlandse gasten heten wij 
hartelijk welkom in onze ge
meente Wij verheugen er ons 
oprecht over dat oudstrijders uit 
beide kampen verbroederen en 
zo uiting geven aan hun bereid
heid tot verzoening en aan hun 
vredeswil. Tot onze spijt kunnen 

wi{ aan zulke verbroedertngs-
bijeenkomsten niet deelnemen, 
zolang de Belgische overheid 
halsstarrig weigert ook maar één 
verzoeningsdaad te stellen om 
de gevolgen van een hatelijke 
en anti-Vlaamse ispressie op te 
ruimen. Verzoening moet in 
eigen midden beginnen. Zolang 
België amnestie voor oorlogsfei-
ten blijft weigeren kan er voor 
ons van werkelijke verbroede
ring geen sprake zijn ». De tekst 
was ondertekend door de VU-
gemeenteraadsleden van Ede
gem. Vice-premier Tindemans, 
die er ook het woord voerde, 
keek natuurlijk verveeld tegen 
het gebeuren aan... 

slordig 

De slordigheid waarmee op 
de BRT steeds meer te werk ge
gaan wordt Degint de spuiga
ten uit te lopen. Iedereen her
innert zich nog de lamentabele 
historie van het zoekgeraakte 
geluidsbandje op 11 juli j l . Maar 
wie de laatste tijd wat TV-oro-
gramma's heeft gevolgd, kreeg 
nog andere staaltjes te zie i 
van slordigheden allerhande : 
tijdens een Echo-uitzending kïe-
gen wij tot driemaal toe in vijf 
minuten de lakonieke medede
ling te bewonderen dat de film 
gebroken was, even later was 
een ondertiteling totaal onlees
baar — « weer eens » zei de 
speaker — en onlangs nog kon 
Je net vóór een uitzending van 
« vergeet niet te lezen » een 
rommelig gedoe op het scherm 
zien, blijkbaar werden de deel
nemers te vroeg in de huiska
mers geprojekteerd. Dit is maar 
een los groepje. Het wordt tijd 
dat de verantwoordelijken hel 
sommige BRT-mensen diets ma
ken dat de betalende kijker in 
Vlaanderen beter verdient. Of 
wil onze BRT voorgoed het eti
ket van minst genietbare 7.en-
der van gans West-Europa ver
werven ? 

staatssteun aan 
dagbladen 

De socialisten dringen sterk 
aan op een vorm van staats
steun aan de pers. Het is im
mers een publiek geheim dat 
hun dagbladen het steeds moei
lijker hebben om de eindjes lan 
mekaar te knopen. Ook andere 
bladen hebben het moeilijk. De 
kostenkurve loopt immers se
dert Jaren sneller op dan de in-
komstenkurve. In die omstandig
heden dreigen steeds meer bla
den te moeten verdwijnen wat 
tot een verschraling van de 
opiniewaaier in de pers moet 
leiden. Voor de demokratie is 
dit geen goeie zaak. Nu hun par
tijgenoot Leburton de regering 
leidt willen de BSP-ers het ijzer 
smeden terwijl het warm is. 
Eerlang zullen ze dan ook wel 
de miljoenen krijgen van de 
Staat die zij voor hun pers zo 
hard nodig hebben. Men onder
handelt enkel nog over de mo
daliteiten van steun-toekenning: 
dit is inderdaad een delikate 
kwestie. 

Een zaak valt bij dit alles op : 
bij het zwaaien met mooie de-
mokratische beginselen (in 
stand houden van de opiniepers 
en zo) wordt stelselmatig ge
zwegen over de weekbladen. 
Men praat enkel over de proble
men van de dagbladen, alsof 
de opinieweekbladen niet te 

kampen hebben met gelijkaardi
ge financiële problemen die hun 
leefbaarheid bedreigen. Noch
tans is het zo dat in ons land 
vooral de weekbladpers opinie-
pers is geworden. Dat de 
Vlaams-nationale en de kommu-
nistische opinie enkel maar 
over weekbladen beschikt om 
haar opvattingen te verspreiden, 
dat zal de heren een zorg we. 
zen... 

beton... 

Vorige zaterdag werd er in de 
parochiekerk van Alveringem, 
waar priester-dichter Cyriel Ver-
schaeve dertig Jaar lang de ver
eerde kapelaan was, een plech
tige mis gecelebreerd voor zijn 
zielelafenis. Het was een inge
togen plechtigheid waaraan — 
ondanks de vakantieperiode en 
de weinige ruchtbaarheid die 
eraan gegeven werd — honder
den Vlamingen deelnamen. 
Toch lag er een schaduw over 
deze plechtigheid. VU-parle-
mentslid Miei Vansteenkiste 
verwoordde na de mis wat er 
velen op het hart lag : de grove 
en ontluisterende wijze waarop 

Verschaeve's stoffelijk over
schot de dag voordien in alle 
vroegte in het graf gebeton-
neerd werd. Burgemeester De 
Baenst had dit zo beslist « ten 
einde alle moeilijkheden te ver
mijden ». Men vraagt zich af 
wie hem op dit idee bracht of 
ertoe verplichtte... Het is alsof 
sommigen geen kans willen la
ten voorbijgaan om de mensen 
die Verschaeve's gedachtenis in 
ere willen houden te ontste.n-
men en te verbitteren. Bijna 
dertig jaar na de pijnlijke oo'-
logsomstandigheden die zo die
pe littekens nalieten in Vlaan
deren wordt het toch wel de 
hoogste tijd dat iedereen oe 
nodige sereniteit en humaan 
respekt weet op te brengen 
voor de doden, uit welk kamp 
zij ook stamden, In welk land 
leven wij eigenlijk ! 

mop 
In een humoristische bui 

heeft staatssekretaris Dhoore 
voorgesteld dat de 36 ministers 
en staatssekretarissen van He 
regering-Leburton, in het kader 
van hun « bezuinigingspolitiek » 
elk 300.000 fr. van hun Jaarwed
de (van ongeveer 1.000.000 fr. 
per Jaar) zouden laten vallen. 
De « geste » zou de schatkist 
dan zo'n 10 miljoen opleveren... 
Slimme Luc denkt daarmee 
psychologisch een goeie beurt 
te maken bij de belastingsbeta
lers en vooral bij de brave Lïm 
burgers, maar hij onderschat 
toch wel hun realiteitszin. Geen 
mens gelooft immers dat onze 
excellenties tot zo'n bloedige 
opoffering in staat zijn. Het 
enige wat de man met zijn 
« pschychologische zet » be
reikte is dat een aantal van zijn 
achtbare kollega's enigszins be
ginnen te twijfelen aan zijn ver
standelijke vermogens. Een 
« staatsman » stelt zoiets im
mers niet voor.-
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Sr gaan steeds meer stemmen op die pleiten voor een 
zinnige stadskernvernieuwing. De straat, de wijk, de 

'stad moet bewoonbaar blijven voor mensen van vlees 
en bloed. Maar de promotoren van het gigantisme 
gaan maar door met hun barbarij, te Brussel (foto) en 
elders in het land. Nadat de heilige koe van de wel
vaartstaat, de auto, straten en pleinen als ontmoetings

plaatsen voor mensen vernietigde, sluiten de ontwer
pers van de immense blokkendozen de stadsmens 
steeds meer op in de moderne hokjes der eenzaam
heid. Met rondom slechts griezelige leegte. Dat brengt 
goed op, en laat de romantici maar verder dazen over 
leefbaarheid en zo... 

EVEN GRIMUCHEN. 

het vloms van 
slgillis-brussel 

Ogenschijnlijk lieet het, dat ook 
bij de politie van Sint-Gillis beide 
taalgroepen op dezelfde leest ge
schoeid worden. 

Niets is echter minder waar. Se
dert jaren hebben de Vlamingen er 
kunnen ervaren dat ze aan het kort
ste eindje trekken en de gelijkbe
rechtiging is beslist nog niet voor 
morgen. De administratieve taal 
was en blijft Frans en de Vlamin
gen moeten zich daar maar bij neer
leggen. 

Het is er dan ook zowat een ge
woonte dat dringende en vaak zeer 
belangrijke berichten uitsluitend in 
het Frans ter kennis van het perso
neel worden gebracht. Daarenboven 
gebeurt het regelmatig dat de me
dedelingen helemaal niet of slechts 
gedeeltelijk in het Nederlands ver
schijnen. Bovendien is de tekst in 
vele gevallen zo stuntelig of mis
leidend dat men zich de vraag mag 
stellen, of de gemeentelijke auto
riteiten dan geen greintje schaam
tegevoel hebben, en onder welk re
genscherm ze zich wel zouden 
verschuilen indien een verkeerde 
interpretatie ervan eens dramatisch 
zou uitdraaien. 

Een greep uit de annalen van de 
Nederlandstalig proza te Sint-Gillis 
is wel overduidelijk (tekst letterlijk 
overgenomen]. 

PERSONEEL : " Ik feliciteer de 
agenten A. en B. die door hun ge
duldige opzoekingen, de identifika-
tie veroorloofd hebben van drie 
dieven die diefden in een op bouw 
Zijnde gebouw ». 

Van tonaliteit gesproken .'... 
POLITIEOPERATIE : « Opstellen 

van de processen-verbaal : de bij-
zondere-agent C onder de mantel 
van zijn officier, aan het gemeente
huis om 20,30 uur ». 

Blikbaar had Pien regen voor
speld .'... 

ONDERZOEKEN VOOR BRAND, 
RAMP enz. : « Bij hoffelijkheid van 
de reserve van beschermingsklede-
ren, hoofddeksels en laarzen ter 
plaatse aangebracht worden ter be
schikking van de HH. Magistraten, 
leden van de Gerechtelijke Politie, 
deskundigen, enz. die het zouden 
wensen ». 

Hopelijk hebben de HH. Magis
traten en Co begrepen : voor ons 
blijfï het Latijn .'... 

PERSONEEL : « Ik richt mijn har
telijke felicitaties aan de agenten 
D. en E. die door hun plichtsgevoel 
en hun observatiegeest, een Ita

liaan gedekt en aangehouden heb
ben die op verschillende CSB werd 
geseind ». 

Stof tot echtscheiding ?... 
TROUWFEEST - ORDEDIENST : 

« De heer F. trouwt zijn zoon ». 
Mispunt .'... 
PERSONEEL : « Ik feliciteer onze 

agenten G. en H., die de nieuws
gierigheid hadden een op bouw 
zijnde garage te kontroleren en de 
Italiaan I. er ontdekten wiens men 
niet weet of hij binnentrad om te 
dieven ofwel om belang te stellen 
in de kinderen die er speelden ». 

« Zeer goed heren, 't Is zoals 
dat met erge zaken vermijdt ». 

En het is zo dat het duurt .'... 

BERICHT AAN PERSONEEL -
VERBETERING : « Maar een mis
sing vedlegaan bij het opstellen 
van de inroeging gedaan bij de 
dagordes 18 dezer, het is geschrikt 
te leven voor wat betreft... » enz. 

Gelukkige terechtzetting !... 
—STAAT VAN INLICHTINGEN BE
TREFFENDE BRAND : « Ik heb, ter 
bestemming van het divisieperso
neel, staten van inlichtingen aan
gaande branden, in het bureel der 
wachtofficieren doen neerleggen. 
Zij zullen gebruikt worden mits na
lating der Wet, op het gebruik der 
talen in gerechtszaken ». 

Een aansporing om hun voor
beeld te volgen ?... 

PERSONEEL : « Aan de felicita-
taties, die ik aan bijzonder-agent 
J. richtte, moet ik ook de agent K. 
verenigen, die, met vrucht een hand 
leendd aan bovenvermelde overste, 
bij de aanhouding van de dader van 
een diefstal en zijn overbrenging 

naar het politiekommissariaat ». 
Zou men ook eens een handje 

kunnen lenen om het korps te ver
enigen met behoorlijk Nederlands ? 

PERSONEEL : (in verband met 
interventie van personeel in toren
gebouw na uitwasemingen van 
koolzuur in stookoliekamer). 

«Drie keer zijn K. en L. in de 
mazoutkamer getreden, zelfs on
derzochten zij heel zorgvuldig de 
tandkasten (in het Frans alveoles) 
die zich onder de vloer van de ma-
zout en de rooster bedekt met wa
ter bevonden... », enz. 

Voorwaar de eerste wolkenkrab
ber ter wereld in tandkasten... 

ONTVANGSTEN DER PRIJZEN 
VAN TRANSPORTEN PER AMBU-
LANTIE : « De KOO ondervind zeer 
ernstige moeilijkheden om het te-
rugverkrijgen der kosten van trans
port per ambulantie, vooral wan
neer het vreemdelingen betreft, 
dring van mijnertwege er op aan 
omdat U een inspanning zou doen 
en altijd blijvend in de perken van 
wetroeglijkheid om het te innen der 
kosten der transporten (alles laten 
gaan in dit domein brengt verschil
lende geschrijften voor dit mee). 
De KOO heb dikwijls zonder voel
baar resultaat ! Het hab U niet ont
snapt zijn ter gevolge van onge-
mergdheid en het ontbreken van 
genetensleznaar zelfs de zerijen, 
geheeb zoals tydens de diefstallen 
in de grote magazijnen, het tegen
deel van het ontbreken der ont
vangsten hervalt op de kollektivi-
teit, het si te zeggen op de burgers 
die hun belastingen betalen, in tot 
overmaat van, zekere kleine belas-
tingpluchtige mag soms het trans
port van zijn echtgenote of van zijn 
kind betalen en nog een aandeel 
voor een derde misschien beter 
gemiddeld dan hij als politie-agent 
zijnde en houdend van de rendelen-
de gerechtigheid moet ze gevaalen 
dat dit aanstaatgerend is en in de 
mate van het mogelijke van Uw 
middelen er een maat op zetten 
zelfs indien het U niet mogelijk is 
of de sociale angerechtigheden te 
herstellen. 

Aangezien zulk onze rod niet is». 
Alles is zo klaar als een donkere 

wolk ' 
PERSONEEL - MERKIN VAN VOL-

DOERING : « Een overtreder zon
der vijandschap en « fairplay » de 
Heer... die. de hierna vriendelijke 
kaart (tekst handerschrijft) : 

« Ik houdt en aan lieb in te bij
zonder mijn sympatiek en gehachte 
mensen te rechter aan de djunkt-
kom die mij een grote vriendelijk
heid betuigd hebben de zondagmor
gen... ; aan wanneer mijn wagen 
bij dageraad moet weggenomen 
worden 19 Grondwetplaats onne-
tend het lastaan van de markt ! 
Het ongeval had vlug een oplossing 
dank zijdevriendelijkheid en ik 
houd er aan hen te verecheien, 
voor mijn zoon e nvoor mijzelfvan 
mijn beste herinnering, al hem te 
bedankend voor hun begrijpelijk
heid ». 

Zonder kommentaar ! 

ALGEMENE KONKLUSIE : 

LEVE DE BI^USSELSE 

TWEETALIGHEID ! 

ONDANKS GRUWELEN IN MOZAMBIQUE 

belgië levert verder 

wapens 

aan portugal 

Onze Wase senator Maurits Coppieters heeft op 1 augustus Ji. MJ 
hoogdringendheid de Senaatskommissie voor Buitenlandse Zaken laten 
bijeenroepen en hij stelde daar een aantal pertinente vragen over de hou
ding van de regering t.ó.v. de Portugese gruweldaden In de Afrikaansa 
« gebiedsdelen » en de voortdurende volkerenmoord In Boeroendi. Na 
afloop stelde de meerderheid zich tevreden met een slap en dubbelzinnig 
kommunikee. Van Elslande kan verder doen alsof zijn neus bloedt... 

De aanwezige CVP-senatoren waren met hun ministers van oordeel dat 
België zich In die aangelegenheden niet als een « Don Quichote » moet 
gedragen. Leynen, hoofdredakteur van « Het Belang van Limburg » betwij
felde zelfs nog de echtheid van de bekend geraakte gruwelen, hoewel 's 
anderendaags In zijn krant een ooggetuigenverslag zou verschijnen van 
een Vlaams missionaris... Nee, de heren blijven liever « realistisch » en 
willen liever niet die Westerse landen voor het hoofd stoten die grota 
financiële en ekonomische belangen hebben in Portugees Afrika en daar
om niet enkel niets ondernemen tegen Portugal, maar de militaire onder
drukking zelfs steunen met speciale bijdragen of met milities allerhande. 

De dubbelzinnigheid van het Belgisch buitenlands beleid komt pas In het 
volle daglicht wanneer vragen gesteld worden over de Belgische wapen-
leveringen aan Portugal. Op 15 juni j l . nog vertrok een schip met een be
langrijke lading FN-wapens vanuit Zeebrugge naar Portugal. In haar kom
munikee beperkte de Senaatskommissie er zich toe de minister te vra
gen dat dergelijke wapenleveringen in de toekomst zouden stopgezet 
worden... indien mocht blijken dat Portugal inderdaad Belgische wapens 
gebruikt tegen de Afrikaanse vrijheidsstrijders. Dat missionarissen getui
gen dat dit gebeurt telt blijkbaar niet mee. De regering weet bovendien 
heel goed dat de waarborgen die zij terzake vraagt nutteloos en ondoel
matig zijn. Portugal blijft, ondanks de UNO-resolutie die België mee goed
keurde, volhouden dat Mozambique, Angola en Guinea gewoon Portugese 
gebiedsdelen zijn zoals iedere Portugese provineie. Een wapenleveri^ig 
kan dus volgens deze « logika » evengoed in Portugal zelf als in een v^n 
de Afrikanase « gebiedsdelen » worden gebruikt. Dit is dus een Portugep 
. binnenlandse aangelegenheid » en daar l iv rBf i fg ' TWÖkrTéKr regering 
zich niet mee moeien... 

België zou nochtans, zich steunend op eigen wetgeving, de wapenuitvoer 
naar Portugal kunnen stopzetten. De wet van 11.9.1962 bepaalt dat de 
regering geen vergunningen uitreikt voor wapenuitvoer naar landen die 
in een • gewapend konflikt » zijn verwikkeld. Van Elslande blijft de Portu
gese koloniale oorlog in Afrika echter een « binnenlandse aangelegen
heid . noemen, hoewel hij dit al lang niet meer is. Vooreerst kent de 
UNO-resolutie (waarop hij zich zo graag beroept) zelfbeschikkingsrecht 
toe aan de Portugese koloniën en bovendien wordt de reeds 10 jaar aan
slepende Portugese strijd in Afrika als een ware oorlog gevoerd waarbij 
voortdurend ook niet-Portugese strijdkrachten zijn gemoeid. Maar zelfs 
wanneer de regering het bij dit halfslachtig standpunt houdt, kan zij nog 
onmiddellijk en radikaal alle wapenleveringen aan Portugal stopzetten op 
grond van de wet van 19 juli 1968. Volgens die wet mag de regering iede
re wapenuitvoer naar een bepaald land verhinderen met het oog « op de 
naleving van de algemene beginselen van het recht en van de menselijke 
samenleving die door beschaafde naties worden erkend ». Acht de rege
ring en haar meerderheid de gruwelijke moordpartijen in Mozambiqua 
soms niet in strijd met deze beginselen ? Of is het dan toch zo dat de 
belangen van FN-Herstal (In de kommissie verdedigd door senator da 
Stexhe) zwaarder doorwegen, alsook die van Belgische investeringsmaat
schappijen in Portugees Afrika ? 

Sommigen, zoals minister van Buitenlandse Zaken Van Elslande en be
paalde CVP-senatoren, achten de verontwaardiging tegen het Portugees 
optreden en regiem verdacht « links » en oordelen dat de verontwaardi
ging zich moet keren tegen élke verdrukking en tegen iedere volkeren
moord. Senator Coppieters kon daarop terecht replikeren dat hij dit In het 
parlement ook steeds heeft gedaan, en steeds op aandrong dat België zijn 
stem zou verheffen tegen elke misdaad en verdrukking tegen om het even 
welk volk. Er weze trouwens aan herinnerd dat diezelfde kringen — bij 
monde van de CVP-burgemeester van Brugge — het VU-optreden tegen 
Gromyko op 11 juli 1972 (als protest tegen de verdrukking der Baltische 
volkeren) ook al « ongepast » vonden... 

Wanneer het echt gaat om landen en regimes waarmee België innig 
verbonden is in internationaal verband, hetzij NAVO of EEG, dan wordt 
protest een dwingende plicht. Zoniet kan ons land terecht ontrouw aan 
de beginselen van deze overeenkomsten en zelfs medeplichtigheid wor
den verweten. 

VLAAMSE KULTUREIE INSTELLING TE BRUSSEL 

vraagt : 

NEDERLANDSTALIGE STENO DACTYLO 

welke bereid is ook algemeen l<antoorwerk fo doen. 

SOLLICITATIES MET OPGAVE VAN CUI?R VITAE 
ADRES BUREEL BLAD REF. NR W.A.1 
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VOOR ONZE LANDBOUWERS 

vakantie... 
Een van mijn vrienden landbouwers vroeg mij onlangs waai om 

ik nog geen stukje geschreven had over de vakantiemogelijk-
heden voor land- en tuinbouwers Eigenlijk had hij het 
met over de vakantiemogeliikheden maar wel over de onmoge 
lijkheid om er eens met vakantie ondeiuit te trekken Omdat ik 
op die vraag het antwoord moest 'schuldig blijven ga ik vandaag 
wat dieper op de opwerping van mijn vriend in, tenslotte is 
augustus ook nog een vakantiemaand. 

Men moet geen statistieken napluizen van onze toeristische 
diensten om te weten dat de meeste land en tuinbouwers geen 
geld uitgeven aan een reisagentschap Een er op uittrekkende 
landbouwer of tuinder is vandaag nog altijd een grote uitzon
dering en dat terwijl jaarlijks een paar miljoen arbeiders en 
bedienden het met zonder hun vakantie buitenshuis kunnen 
doen Terecht vraagt men zich af waarom al is daar geen slui
tend antwoord op te geven Er is bv het verschil in de aard van 
het werk Een arbeider of bediende is verplicht zijn « uurtjes 
te kloppen » op een bepaalde plaats en vanaf een bepaald uur 
Voor een buitenstaander lijkt dit normaal maar die opgedrongen 
manier van werken is helemaal met prettig Bovendien wordt het 
werkritme soms tot het uiterste opgedreven met alle gevolgen 
vandien (om voor de zenuwen) Voor een land- en tuinbouwer 
ligt dat doorgaans wel enigszins anders Wie eens met om 7 uur 
wil beginnen en tussendoor een praatje wil slaan met zijn buur
man kan dat zonder daarvoor op de vingers getikt ie worden, 
terwijl men ook het werkritme aan de eigen mogelijkheden kan 
aanpassen 

Er IS echter meer Steeds meer werknemers zoeken zich een 
woning in de buurt van hun werk (voor de landbouwer is dat 
uiteraard geen probleem) En omdat onze traditionele partijen 
blijven lijden aan de centralisatie ziekte is men verplicht in de 
stad te gaan wonen Een stad die dooi gaans onleefbaar is, maar 
wat doe je bij gebrek aan wat beter "> Er gedurende veertien 
dagen eens uit vliegen, eens de stofferige straat, de stank, de 
rook en het ooiverdovende lawaai achterlaten in de hoop het 
daarmee nog maar eens een jaartje te kunnen uithouden bij de 
terugkeer Ik ben ervan overtuigd dat landbouwers in zekere 
mate te benijden zijn ook al zullen weinige boeren of tuinders 
dat willen toegeven 

Natuurlijk worden vele landbouwers van vakantie nemen af
geschrikt door de vele moeilijkheden die dit met zich meebrengt 
Tijdens de zomermaanden er onderuit trekken is praktisch al 
onmogelijk omdat juist deze maanden ook de drukste zijn Blij
ven nog de minder drukke maanden Wie het uitsluitend bij 
akkerbouw houdt kan wel eens weg als hij dat wil doch -i> neem 
aan dat boeren die uitsluitend land bewerken nog altijd uitzon
deringen zijn we hebben in dit land nu eenmaal geen land 
teveel De overgrote meerderheid kan er zonder moeilijkheden 
ook wel eens een dagje uit, maar wat is een dag vandaag nog ? 

Wie langer weg wil moet het over een andere nieuwe boeg 
gooien Men kan bv in het minst drukke seizoen met een kol-
lega afspreken dat hij voor een zekere tijd een bedrijf wil « run
nen ' Dat kan alleen maar wanneer beide boeren al met hun 
handen ineei dan vol hebben en er zichzelf kunnen toebrengen 
aan mekaar werkelijk de ondeischeidene bedrijven te leren ken
nen, dit IS met onmogelijk, doch zekei wel moeilijk 

Een tijdelijke arbeidskracht binnenhalen lijkt op het eerste 
zicht doenbaar doch valt in de praktijk bijna zekei falikant uit 
Daarom zie ik bv weinig of mets in het inschakelen van mensen 
die verbonden zijn aan de zogenaamde diensten voor onder
linge bedrijlshulp Die mensen kunnen misschien een goede 
hulp zijn bij dringende noodgevallen maar een werkelijke oplos 
sing zie ik er met in voor mogelijke vakantienemende bedrijfs-
leideis 

Wie nu opmerkt dat er voor een boer met vakantieplannen met 
bijster veel mogelijkheden bestaan om eruit te wippen heeft 
gelijk alhoewel alles van bedrij! tot bediijl verschilt en ook veel 
van de eventuele vindingrijkheid van de plannenmakers afhangt 
Voor wie met weg kan is dit misschien een troost je kan ook 
thuis prettig « vakantie vieren » het is een manier van leven de 
mogelijkheid om aan zijn dagelijks werk een zinvolle inhoud te 
geven 

ka 

zoekertjes 

Commissie van Openbare Onderstand Merksem : 

Vakante plaatsen van GEZINS- en/of 
BEJAARDENHELPSTER, waarvoor tevens een 
werfreserve wordt aangelegd. 

Aanvragen dienen uiterlijk op 27-S 73 ingediend 
Nadere inlichtingen te bekonnen op het personeelsbureau van 
de COO, Jaak De Boeckstraat 3 11, 2060 Meiksem 

Graag zouden wij een gemeen
schapshuis hebben met verschil
lende personen Zelf ben ik een 
alleenstaande moeder met twee 
kinderen Wij wonen heel ruim aan 
de Bijlstraat 72, te Borgerhout -
tel 03/84 31 44 Onkosten worden 
gelijkelijk veideeld Wie belang 
stelt kan kontakt opnemen — R 91 

Vlaamse instelling Leuvense om 
geving zoekt voor haar technische 
diensten een dynamische ingenieur 
A 1 Electronica, geiicht naar in
dustriële electronica Contact via 
senator M Van Haegendoren, Guido 
Gezellelaan 63 3030, Heverlee 
(Tel 016/245 45) — R 92 

Gevraagd juff , minstens 21 jaar, 
lager mid onderwijs, voor hulp en 
toezicht in kindertehuis Zich wen
den dr G De Paep, senator, 
Beveren Waas — R 93 

Ardennen • Chalet en buitenver
blijf Alle komfort - 3 en 5 sipk Per 
jaar - maand - 14 d W end Zw 
H Charles - rue de Alle, 8, Mou 
zaïve - 6848 Alle s Semois Tel 
061/503 82 — R 88 

Ardennen Chalet - nieuw - Alle 
komfort 3 sIpk Garage Nog 1ste 
helft V aug vrij Z w M Ameel • 
Vestenstr 5, Zottegem - Tel : 
09/70 10 87 Gunstprijs v lezers v 
« WIJ » - 11000 fr alles inbegre
pen — R 89 

TE HUUR Ukkel bij Brussel 3 
plaatsen + badkamer voor 2 een
voudige Volksuniemensen Drieko
ningenstraat 41 Tel 76 58 27 Tram 
52 - Goede verbinding met tram 55, 
58 en station van Kalevoet (2000 fr / 
maand) — R 90 

SINT GENESIUS RODE 

Wegens bereiken leeftijdsgrens 

OVER TE NEMEN: 

Bloeiende handel in kranten 
boeken - tabak - papiei - Met 
bruto winst van + 750 000 fr 

TE KOOP: HANDELSHUIS, 
Belovende zaak voor jonge dur 
vende kiacht - Tel 02/581391 

MHBB 
ofwel MAATCONFECTIE (36 pasmodellen) ofwel 
AFWERKING Mter KLEERMAKER ENGELSE & 
INLANDSE STOFFEN Op verzoek kom ik overal 
aan huis de maat nemen passen en afleveren 

Vraag zonder de minste verplichting 
stalen en prijzen 

RICO-KLEDING VERMEESCH 
Steenhouwersvestt 52 Antwerpen Tel 03 31 35 83, 

GEMEENTE BURCHT 

PLAATS GEOEFEND WERKMAN B OPENVERKLAARD. 

Voorwaarden : 
— belg zijn en de burgerlijke en politieke rechten 

genieten 
— minimum 21 ; oud en met ouder dan 30 / op 

1-1 1974 De leeftijdsgrens wordt verhoogd met 
5 i voor pi loriteitsgerechtigden 

— aan de militieplicht voldaan hebben 
— van goed gedrag en zeden zijn 
— lager onderwijs genoten hebben 
— lichamelijk geschikt zijn 
••— slagen in een bekwaamheidsproef. 

De kandidaturen dienen bij aangetekend schrijven gezonden aan 
de Burgemeester van de gemeente Burcht voor 15 augustus 1973, 
vergezeld van de nodige bewijsstukken 

VERENIGING 

VLAAMSE 

ZIEKENFONDSEN 

U als Vlaming . 
sluit zeker aan bij het 
VLAAMS ZIEKENFONDS 
van uw STflEEK ' 

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

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

Provincie Oost-Vlaanderen 

- 9900 

ARR AALST: 
Ziekenfonds Priester Daens, Hopmarkt 36, 9300 Aalst. 
Tel . 053/745 53. 
ARR GENT EN DENDERMONDE : 
Ziekenfonds Flandria, Keizer Karelstraat 101 • 9000 Gent. 
Tel • 09/23 52 27 
ARR EEKLO EN KANAALZONE : 
Ziekenfonds Flandria Meetjesland, Gravin Johannalaan 8 
Eekio Tel. • 09/77 23 51. 
ARR OUDENAARDE : 
Vlaamse Mutualiteit Waasland, Vrasenestraat 14 - 2750 Beveren-
Waas Tel 03/75 66 66 

Provincie West-Vlaanderen 
ARR KORTRIJK-IEPER : 
Ziekenfonds West Flandria, Verruelaan 41 • 8500 Kortrijk. 
Tel 056/256 98 
ARR OOSTENDE-VEURNE-DIKSMUIDE 
Ziekenfonds De West, Recollettenstraat 66 - 8450 Nieuwpoort 
Tel 058/237.15 
ARR ROESELARE TIELT : 
Ziekenfonds West Flandria, Westlaan 45 - 8800 Roeselare. 
Tel 051/202 08. 

VVZsekretariaat Dagobertstraat 57 - 3000 Leuven T 016/329 75 

COMMISSIE VAN OPENBARE ONDERSTAND AALST 

De Commissie van Openbare Onderstand van de Stad Aalst 
heeft in haar verplegings- en verzorgingsinstellingen volgende 
betrekkingen opengesteld 

1) TWEE BETREKKINGEN VAN VROEDVROUW 
2) NEGENTIEN BETREKKINGEN VAN GEGRADUEERDE 

ZIEKENHUISVERPLE(E)G(ST)ER 
3) ZES BETREKKINGEN VAN GEBREVETTEERDE 

ZIEKENHÜISVERPLE(E)G(ST)ER. 
De kandidaturen moeten bij ter post aangetekende brief worden 
gestuurd aan de Voorzitter van de Commissie Gasthuisstraat, 
40, 9300 Aalst, en dienen met de bewijsstukken uiterlijk op 26 
augustus 1973 ter bestemming te zijn 

Bijkomende inlichtingen zijn op dat adres te verkrijgen bij de 
Personeelsdienst (Tel 053/223 93, binnenpost 104 bestuursse-
kretaris H Barrez) 

matthieu's beddenbedirijf 
biedt voor elk probleem een wooninrichting ^-^^^^ 

onze studiedienst 
lost uw woon

probleem gratis op 
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een doerlichring van de belgische politiek 

machts
groepen 

onze 
samenleving 

De « 200 families » van beheerders 
en bankiers bepalen onze arbeid, onze 
welvaart en welzijn en onze konsump-
tie. 

Om de tegenstellingen te manipu
leren, de verzuilde machten solidair in 
stand te houden en kompromis-koehan-
del te bedrijven moet de politiek ont
trokken worden aan het parlementair 
forum. Eervolle toegevingen bij over
leg zijn onvermijdelijk wil men het niet 
met de vuist uitvechten maar school-
pakt en Ibramco ruilen en overbodige 
dure benoemingen doen om de poli
tieke dosering toe te passen zijn het 
niet. 

Het gevolg van heel de situatie is 
de bevoogding van de kiezer door po
litieke cenakels, kanapeepolitiek en 
vriendjespolitiek. 

De burger kan er niet meer aan uit 
maar hij merkt er genoeg van om te 
weten dat de politiek een ijsberg is 
waaraan men alleen de top ontwaart 
tot wanneer toevallig een RTT-schuit 
op de verdoken ijsmassa te pletter 
vaatt. Het eert de Volksunie dat zij 
ongetwijfeld de partij is die de groot
ste inspanning levert om haar leden 
een alzijdige politieke vorming te ge
ven en om het parlement te valorise
ren. 

Stijgend aantal b!ankokiezers 

In de Horizonreeks van hei Davids-
fonds verscheen een lezenswaardig 
essay van de hand van L. Huyse en os, 
getiteld « Machtsgroepen in de sa
menleving ». De lektuur ervan beve
len wij aan, aan allen die het Belgisch 
politiek gebeuren, de invloed van het 
grootkapitaal en van de reklame wil
len doorzien. 

De volgende vasteliingen verdienen 
onze aandacht en eigen kommentaar. 

het politiek leven 
wordt gekenmerkt door drie 
permanente tegenstellingen: 
de levensbeschouwelijke, 
de sociale 
en de ff kommunautaire » 

Wanneer men de aandacht wil aflei
den van één van deze tegenstellingen 
zal men de aandacht van de kiezer 
trachten te vestigen op één van de 
twee andere.De Vlamingen hebben het 
steeds ondervonden. Zodra hun eisen 
op de voorgrond treden oordeelt het 
establishment dat de Vlaamse Bewe
ging in de koelkast moet om « de 
dringende sociaal-ekonomische vraag
stukken op te lossen » of « de ziel 
van het kind • te redden. 

Deze alternatief-politiek heeft als ge
volg dat men In het immobilisme vast
geraakt ; men noemt zulks « politieke 
stabiliteit ». In feite komt het er op 
neer dat men de « kiezer-kleine-man » 
manipuleert. Wil hij als Vlaming zijn 
recht doen gelden moet hij horen : je 
bent toch eerst en vooral arbeider ! 
Wil hij als werknemer gaan tornen aan 
de Inkomsten- of bezitsverhoudingen 
verneemt hij : de « kristelijke sociale 
leer » kan alle vooruitzichten bieden. 

Men heeft het steeds zo bekok
stoofd dat de twee grote ontvoogdings
bewegingen nl. het volksnationalisme 
en de sociale beweging de twee co-
ninxkinderen waren die niet bij el
kaar konden komen. Het is de ver
dienste van de Volksunie beide stro
mingen even radikaal te verdedigen. 

het openbaar leven in belgië 
wordt gekenmerkt door een 
bevroren verzuiling 

Sedert 1830 heeft het woord • vrij
heid • een magische klank maar het is 
dubbelzinnig. Sommigen willen een zo 
groot mogelijk levensbeschouwelijke 
individuele vrijheid, anderen willen de 
vrijheid van de machtigen om de zwak
ken er onder te houden [onbeperkte 
« vrije onderneming • tot en met los
bandige grondspekulatie — « liberté 
du père de familie « als taalimperialis-
me). 

Voor de klerikalen betekent vrijheid 
« staatsonthouding • teneinde een kle

rikale schaapstal of zuil uit te bouwen 
met het gevolg dat er ook een anti
klerikale zuil ontstond. 

Men wordt in dezelfde zuil geboren, 
men gaat er ter schole, volgens het 
schoolpakt wordt men er in benoemd 
en men sterft in een ziekenhuis van 
zijn zuil. 

Naarmate deze verzuiling minder vat 
heeft wordt ze i.p.v. zuiver levensbe
schouwelijk meer en meer als louter 
politiek machtsapparaat uitgebouwd 
door de drie nationale partijen. Om aJs 
kristen door te gaan vraagt men niet 
of men kristelijk leeft, men eist dat 
men als CVP-er militeert. 

Om als socialist aanvaard en bevor
derd te worden vraagt men niet of 
men er socialistische beginselen op na 
houdt ; men kontroleert de lidkaart 
van partij en ziekenfonds en men re
kent uit hoeveel moeder de vrouw bij 
de socialistische koöperatieve koopt. 

het openbaar leven in belgië 
wordt gekenmerkt 
door het kompromis 

Verre van ons een regime te verkie
zen waar de meerderheid de minder-
heir verdrukt. Het is demokcatisch dat 
de meerderheid rekening houdt met 
de minderheid. In die zin is iedere goe
de politiek een kwestie van overleg en 
van inspraak. 

Het is echter onaanvaardbaar dat de 
minderheid de wet mag stellen. De 
grendelprocedures in de gewijzigde 
grondwet huldigen dit beginsel .Zij 
werden geëist en bekomen door de 
reaktionaire PVV die de Vlaamse ont
voogding en de sociale vooruitgang 
die er kan mede gepaard gaan wil kun
nen afremmen ten bate van de kon-
servatieve minderheid. 

het openbaar leven in belgië 
wordt in de hand gehouden 
door een 
fi elite acht«r de schermen » 

Is het te verbazen dat de burger 
zich afwendt van de politiek ? 

Het aantal blanko-kiezers wordt 
steeds groter, als wij de jongste opi
niepeilingen mogen geloven. In hun 
eigen ogen zijn zij de zuiveren die geen 
hand willen uitsteken naar de « vuile 
politiek . ZIJ zien niet in dat blanko 
kiezen betekent : een stem uitbrengen 
voor het establishment. 

Zij zien niet in dat politieke idealen 
slechts kunnen uitmonden in de nodige 
politieke macht door groepsvorming in 
politieke partijen. 

In dit opzicht is een twee-partijen 
stelsel gebouwd op één enkele tegen
stelling ondemokratisch. Het laat geen 
voldoende keuze aan de burgers. Het 
is een oplossing van de gemakzucht. 
De politieke machtsvorming wordt ge
makkelijk maar er wordt te veel in de 
cenakels van ieder der twee uitge
vochten. 

Een stelsel, zoals in Nederland, met 
een dertigtal partijen klopt evenmin : 
het belang van een algemeen groot 
ideaal moet de doorslag geven op 
twistzieke versplintering. Verdraag
zaamheid en bescheidenheid eisen dat 
men na volledige informatie en demo-
kratische besluitvorming zijn persoon
lijke voorkeur weet te temperen. 

m. van haegendoren, 
senator. 
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het dekreet-vandezande 
tot vernederlandsing van het bedrijfsleven 

t a a l van de a r b e i 
t a a l van de f abr i 

Tijdens de befaamde marsen op Brussel in het begin van de zestiger jaren, en 
in vele betogingen nadien, liepen strijdende Vlaamsgezinden met de slogan 
« taal van de arbeiders, taal van de fabrieken ». Zij eisten dat er een einde 
zou komen aan het franskiljonse kolonialisme van de verfranste bedrijven in 
Vlaanderen. Generaties lang is het er zo gev/eest in de meeste grotere fabrie
ken dat de leiding en het kaderpersoneel steeds Frans spraken en alle pape-
rasserij volledig in die taal werd opgesteld. De Vlaamse arbeiders werden al
dus, na de loonslavernij van de 19e eeuw, op kultureel gebied verder behandeld 
zoals kolonialisten dat met « inboorlingen » plachten te doen... 
Onder felle druk van de Vlaamse beweging, die hiermee nogmaals bewees ter-
zelfdertijd een sociale ontvoogdingsbeweging te zijn, verbeterden de taaitoe
standen in het Vlaamse bedrijfsleven geleidelijk vanaf het begin van de jaren 
zestig. De laatste jaren ging het zelfs in versneld tempo de goede richting uit, 
maar toch zijn er nog veel hardleerse franskiljons in de top van een groot aan
tal bedrijven in Vlaanderen. 

Als bekroning van vele jaren onverdroten ontvoogdingsarbeid van generaties 
flaminganten, heeft de Nederlandse Kultuurraad onlangs een dekreet goedge
keurd (op voorstel van onze Leuvense senator Rob Vandezande) tot verneder
landsing van het bedrijfsleven in Vlaanderen. Het geeft allen die willen mee
werken aan de opruiming van de laatste kolonialistische toestanden in deze 
fabrieken een stevig wettelijk wapen in handen. Daarom achtten wij het nut
tig de volledige tekst van dit dekreet-Vandezande in ons blad af te drukken. 

Van nu af aan moet het tot de vaste taak van eik VU-gezind arbeider, bediende 
en kaderiid belioren er mede op toe te zien dat alle bedrijven de beschikkin
gen van dit dekreet zorgvuldig toepassen. Geen genade voor de laatste frans
kiljonse mohikanen, die nog wel zullen trachten achterhoedegevechten te 
leveren. Overtredingen dienen gemeld aan de toezichthoudende instanties. 
Wie mede de strijd wil aanbinden kan steeds de nodige inlichtingen bekomen 
bij senator Vandezande, op het adres van de VU-studiedienst. Tribunestraat, 14. 
1000 Brussel. 



— n^1973' 

dekreet 

DEKREET tot regeling van het gebruik 
van de talen voor de sociale betrek
kingen tussen de werkgevers en da 
werknemers, alsmede van de door de 
wet en de verordeningen voorgeschre» 
ven akten en bescheiden van de onde^ 
nemingen. 

ers 

ken 

I. toepassingssfeer 

Artikel 1. 

Dit dekreet Is van toepassing op de 
natuurlijke personen en rechtspersonen 
die een exploitatiezetel In het Neder
landse taalgebied hebben of die perso
neel in het Nederlandse taalgebied te-
werkstellen. Het regelt het taalgebruik 
voor de sociale betrekkingen tussen de 
werkgevers en de werknemers, alsme
de voor de wettelijk voorgeschreven 
akten en bescheiden van de onderne
mingen. 

Voor de toepassing van dit dekreet 
worden gelijkgesteld : 

1" met werknemers : de personen 
die anders dan krachtens een arbeids
overeenkomst, arbeid verrichten on
der het gezag van een ander persoon, 
of die arbeid verrichten In gelijkaardi
ge voorwaarden als die van een ar
beidsovereenkomst ; 

2° met werkgevers : de personen die 
de 1° genoemde werknemers tewerk-
stellen, ongeacht de aard van hun be
drijvigheid ; 

3° met een onderneming : de inrich
ting van werkgevers en met werkge
vers gelijkgestelde personen, die een 
aktivlteit buiten het bedrijfsleven uit
oefenen. 

Art. 2. 

De te gebruiken taal voor de sociale 
betrekkingen tussen de werkgevers en 
de werknemers, alsmede voor de wet

telijk voorgeschreven akten en beschéK 
den van de ondernemingen, Is het Ne
derlands. 

II. sociale betrekkingen 
tussen werkgever 
en werknemer 

Art. 3. 

De « sociale betrekkingea • omvat
ten zowel de mondelinge als schrifte
lijke individuele en kollektieve kontak
ten tussen de werkgevers en de werk
nemers, die rechtstreeks of onrecht
streeks verband houden met de te
werkstelling. 

Art. 4. 

« Sociale betrekkingen » tussen 
werkgevers en werknemers omvatten 
ook onder meer : 

§ 1. alle betrekkingen tussen de 
werkgevers en de werknemers, die op 
het vlak van de onderneming plaats
vinden In de vorm van bevelen, mede
delingen, publikaties, dienstvergaderin-
gen of personeelsvergaderingen, socia
le dienst, arbeidsgeneeskundige dienst, 
maatschappelijke werken, vervolma-
kingscyklussen, disciplinaire procedure, 
onthaal en andere ; 

§ 2. de betrekkingen die op het vlak 
van de onderneming plaatsvinden In de 
ondernemingsraad, het komitee voor 
veiligheid, gezondheid en verfraaiing 
van de werkplaats, of tussen de werk
gever en de sindikale afvaardiging, als
mede in of met elk ander orgaan dat 
tot Instltutionalisatle van die betrek
kingen bij wet of kollektlef overleg 
zou worden opgericht ; 

§ 3. alle betrekkingen tussen de 
werkgever en privaatrechterlijke of pu
bliekrechterlijke instellingen die hun 
oorsprong vinden in de arbeidsverhou
ding. 

III. bescheiden en dokumenten 

Art. 5. 

Worden door de werkgever In het 
Nederlands gesteld: alle wettelijk voor
geschreven akten en bescheiden van 
de werkgevers, alle boekhoudkundige 
dokumenten, alle dokumnten welke be
stemd zijn voor hun personeel. 

Zo de samenstelling van het perso
neel zulks rechtvaardigt en op eenpa
rige aanvraag van de werknemers-le
den van de ondernemingsraad of bij 
ontstentenis van een ondernemings
raad op eenparige aanvraag van de 
sindikale afvaardiging of bij ontsten
tenis van beide op verzoek van een 
afgevaardigde van een representatieve 
vakorganisatie dient de werkgever 
evenwel bij de berichten, mededelin
gen, akten, getuigschriften en formu
lieren bestemd voor het personeel een 
vertaling te voegen in één of meer ta
len. 

De In het voorgaande lid bedoelde 
regeling geldt voor één jaar en dient 
op straffe van nietigheid, schriftelijk 
gesteld. Zij dient aan de ambtenaren 
belast met het toezicht op de uitvoe
ring van dit dekreet, door de werkge
vers binnen een maand betekend. 

lY. toezicht 

Art. 6. 

Onverminderd de plichten van de of
ficieren van gerechtelijke politie, hou
den de ambtenaren belast met het toe
zicht en de inspektie van de bevoegde 
Ministeries en de ambtenaren van de 
Vaste Kommissie voor Taaltoezicht, 
toezicht op de uitvoering van dit de
kreet. 

Art. 7. 

De in artikel 6 bedoelde ambtenaren 
mogen bij de uitoefening van hun op
dracht : 

1° op elk ogenblik van de dag of van 
de nacht, zonder voorafgaande verwit
tiging, vrij binnengaan in alle inrichtin
gen, gedeelten van inrichtingen, loka
len en andere werkplaatsen, waar per
sonen zijn tewerkgesteld die onder de 
bepalingen van dit dekreet vallen ; tot 
de bewoonde lokalen hebben zij even
wel enkel toegang wanneer de rechter 
in de politierechtbank vooraf toestem
ming heeft verleend ; 

2° elk onderzoek, elke kontrole en 
enquête instellen, alsook alle inlich
tingen inwinnen die zij nodig achten 
om zich ervan te vergewissen dat de 
dekreetsbepalingen werkelijk worden 
nageleefd, en met name : 

a) hetzij alleen, hetzi] samen,, de 
werkgever, zijn aangestelden of last
hebbers, alsook de werknemers en 
Inzonderheid de leden van de sindika
le afvaardiging, van de komitees voor 
veiligheid, gezondheid en verfraaiing 
der werkplaatsen en van de onderne
mingsraden, ondervragen over alle 
feiten welke het nuttig is te kennen 
voor de uitoefening van het toezicht ; 

b) zich zonder verplaatsing alle boe
ken, registers en dokumenten doen 
voorleggen, die bij de wet en bij de 
uitvoeringsbesluiten ervan zijn voor
geschreven, en afschriften of uittrek
sels ervan opmaken ; 

c) inzage en afschrift nemen van al
le boeken, registers en dokumenten 
die zij nodig achten voor het volbren
gen van hun opdracht. 

Art. 8. 

De in artikel 6 bedoelde ambtenaren 
hebben het recht waarschuwingen te 
geven, voor de overtreder een termijn 
te bepalen om zich In orde te stellen 
en processen-verbaal op te maken die 
bewijskracht hebben tot het tegendeel 
is bewezen. 

Op straffe van nietigheid moet een 
afschrift van het proces-verbaal ter 
kennis van de overtreder worden ge
bracht binnen zeven dagen na de 
vaststelling van de overtreding. 

Art. 9. 

De In artikel 6 bedoelde ambtenaren 
kunnen in de uitoefening van hun ambt 
de bijstand van de gemeentepolitie en 
van de rijkswacht vorderen. 

V. sankties 

De stukken of handelingen, die In 
strijd zijn met de bepalingen van dit 
dekreet, zijn nietig. De nietigheid 
wordt ambtshalve door de rechter vast
gesteld. 

De bevoegde arbeidsauditeur, de 
ambtenaar van de Vaste Kommissie 
voor Taaltoezicht of iedere persoon of 
vereniging die van een rechtstreeks 
of onrechtstreeks belang kan doen 

blijken, kan de nietigverklaring vorde
ren voor de arbeidsrechtbank van de 
plaats waar de werkgever gevestigd 
is. 

Het vonnis beveelt ambtshalve de 
vervanging van de betrokken stukken. 

De opheffing van de nietigheid heeft 
slechts uitwerking vanaf de dag van 
de vervanging : voor geschreven stuk
ken vanaf de dag van de indiening van 
de vervangende stukken bij de griffie 
van de arbeidsrechtbank. 

De nietigverklaring kan geen nadeel 
berokkenen aan de werknemer en laat 
de rechten van derden onverminderd. 
De werkgever is aansprakelijk voor de 
schade veroorzaakt door zijn nietige 
stukken of handelingen ten nadele van 
de werknemer of van derden. 

De sankties vervat in dit artikel gel
den eveneens ten aanzien van de ak
ten en bescheiden van de ondernemin
gen, voorgeschreven bij wetten en re
glementen, en van die bestemd voor 
het personeel, die reeds, overeenkom
stig artikel 52, § 1, van het koninklijk 
besluit van 18 juli 1966 houdende ko-
ordinatie van de wetten op het ge
bruik van de talen in bestuurszaken, in 
het Nederlands dienden te worden ge
steld. 

Art. 11. 

Op de werkgever die zich schuldig 
maakt aan een overtreding van dit de
kreet kan, onder dezelfde voorwaarden 
en met dezelfde toepassingsmodalitei
ten als die van de wet van 30 juni 1971 
betreffende de administratieve geld
boeten toepasselijk ingeval van in
breuk op sommige sociale wetten, een 
administratieve geldboete toegepast 
worden. 

Art. 12. 

Onverminderd de artikelen 269 tot 
274 van het Strafwetboek, worden ge
straft met gevangenisstraf van acht 
dagen tot één maand en met geldboete 
van 26 tot 500 fr. of met één van die 
straffen alleen : 

1° de werkgever, zijn aangestelden 
of lasthebbers die de bepalingen van 
dit dekreet hebben overtreden ; 

2° de werkgever, zijn aangestelden 
of lasthebbers, alsmede de werkne
mers die het krachtens dit dekreet ge
organiseerde toezicht verhinderen. 

Art. 13. 

Bij herhaling binnen één jaar na een 
vorige veroordeling kan de straf het 
dubbel van het maximum bedragen. 

Art. 14. 

De werkgever Is burgerrechtelijk 
aansprakelijk voor de betaling van de 
geldboeten waartoe zijn aangestelden 
of lasthebbers worden veroordeeld. 

Art. 15. 

Alle bepalingen van boek I van het 
Strafwetboek, uitgezonderd hoofdstuk 
V, maar inet inbegrip van hoofdstuk Vil 
en van a»-tikel 85, zijn van toepassing 
op de bij dit dekreet bepaalde misdrij
ven. 

Art. 16. 

De publieke rechtsvordering wegens 
overtreding van de bepalingen van dit 
dekreet, verjaart na verloop van één 
jaar na het feit waaruit de vordering 
is ontstaan. 
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VIMNDEIIEN 
IIER6UT 

Op het strand van De Panne, waar het li cht geschut aan het oefenen is, en Frans
talige officierskinderen soldaatje spelen brengt koning Albert een bezoek aan de 
troepen. Florimond en zijn twee vriende n maken dit tafereel mee. Bij goedgezinds 
mensen ontmoet Flor toevallig Jan Broeckx maar ook nog iemand anders... 

door JOZEF SIMONS 

Drukte onder de batterijen. Zenuw
achtige kommando's. De kanonnen wer
den aangehaakt, iedere; man sprong op 
zijn plaats, de kapiteins draafder rond; 
een laatste maneuver. 
Fiks ! Een onberispelijk „ Halte et 
front I ". 

De koning en de kroonprins reden te 
paard voorbij, groetten militair-weg. In 
de verte, gemakkelijk aan haar sluier 
te herkennen, bleef de koningin, met 
een gezelschapsdame, wandelen langs 
de zee. 

Kort na de noen werd FlorirnonH mee
getroond naar Zannekin, de grote win
kel waar hij, bij zijn aankomst op 't 
front, maanden geleden, een pakje si
garetten gekocht had, en waar Achiel 
en Jeroom thuis waren. 
Hij liet zich voorstellen aan de vrouw 
des huizes, die druk mee geriefde met 
de winkeijuffrouwen achter de toon
bank. 

t Was een kleine bazaar, waar handel 
werd gedreven in kant, In tabak, in 
oorlogssouveniers, briefkaarten, brief
papier, enz., en hoewel op de middag, 
stond nij nog vol klanten : officieren, 
soldaten en burgers. 
,, Gij weet de weg, nietwaar, Achiel en 
Jeroom ? Clara is achter en zal u ont
vangen. En mijnheer moet maar doen 
als gij, alsof hij thuis bij moeder was ". 
Dit was het huis van de Vlamingen. 
Achter de winkel liep rechts een gang 
naar de keuken : een deur links gaf 
toegang tot een ruime eetkamer-salon, 
met piano en brandende kachel, tafel, 
zetels en stoelen ; de muren gegar
neerd met vaatwerk, opgehangen rond 
portretten van de familie van de eige

naar, die in vredestijd gewoon was het 
huis 's zomers aan badgasten gemeu
beld te verhuren. 
Toen zij die deur achter zich sloten 
ging de deur van de keuken open en 
een lachend meisje van vooraan in de 
twintig, de werkschort nog voor, heet
te hen hartelijk welkom : 
„ Dag Achiel ; dag, Jeroom ! ". 
„ Dag, Clara, meisje, hoe gaat het met 
u ? En dit is onze vriend Flor, eigen
lijk Florimond op zijn Frans I Maar bui
ten zijn naam is alles Vlaams aan hem. 
zijn overtuiging en zijn hart... Made
moiselle Clara ! ". 
,, Aangenaam, juffrouw ! ". 
Wat een frisse verschijning ! 
„Jull ie hebben zeker honger ?" . 
„ Om een hele haas op te eten, al 
was 't ook een kat ! ". 
„ U w eetlust kennen we ! Achiel en... 
mijnheer Florimond... ". 
„Laat er die mijnheer maar af .. ", 
„Wat kun je ons voorzetten, Clara ? ". 
„Soep heb ik niet meer... Kalfsvlees. 
zo je wilt, met erwtjes, of biefstuk 
met kampernoeliën... ". 
„ Kalfs én biefstuk, Clara, en dan nog 
een pudding of zo iets... ". 
"Een pudding a la minute". 
„Dat is 't... a la minute ! Hoe eer we 
met de voeten onder tafel zitten, hoe 
beter. Ik scheur van de honger... ". 
„ Zachtjes aan, Jeroom ; niet te ge
weldig... Wacht, la musique adoucit 
les moeurs ! " en Achiel nam plaats 
op de pianostoel en speelde de toen 
opgeld doende Serenata van Toselli, 
terwijl Clara zich naar de keuken 
spoedde om de meid een handje toe 
te steken. 
Jan Broeckx had hier het eerst zijn 
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thuis gevonden : Clara's broer was 
jonge rekruut in de sektie waarover 
Jan nu tot sergeant 'adjoint au chef 
de peloton' was aangesteld. Langza
merhand had Jan vrienden meege
troond, tot het een echt tehuis was 
geworden voor een groot aantal inge
wijden. 
Na de lange wandeling en het luie 
uurtje in de zeelucht smaakte het maal 
verkwikkend. 
Om gepraat van de meid te voorko
men diende Clara zelf op. Hoe meer 
zij in- en uitging en babbelde, hoe 
meer Florimond keek naar dit lenige 
lichaampje, naar die blanke hals, naar 
die schitterende ogen onder de lange 
wimpers. 
Jeroom, die thuis een liefje had, en 
Achiel de seminarist, vingen ook wel 
gretig een blik op van het lieve meis
je, maar Florimond was de jongste en 
zoveel eenvoudige gedienstigheid, zo
veel ongedwongen natuurlijkheid van 
een mooi kind niet gewoon. Heel wei
nig nog had hij met jonge meisjes om
gegaan, en dan alleen met Juffrouwen 
van zijn stand, die allen te goed wis
ten hoe mooi hun naam klonk en hoe 
zwaar of hoe licht hun beurs woog. 
Clara, zich onbewust van de indruk 
die zij maakte ging voort met schikken 
en zwatelen als een bezorgde zuster. 
Florimond was er beschaamd over, 
dat hij zichzelf niet meer meester 
bleef. Zijn polsen klopten, het bloed 
drong hem naar de hersens. Maar hij 
wou zijn aandacht nu niet laten aflei
den door een vrouw. Een hogere liefde, 
het 'salus populi' zou hem geheel voor 
zich opeisen. 

Na een fles bourgogne te hebben op
gehaald, was Clara zich gaan opschik
ken. 
Toen ze terug kwam met haar mooie 
haren uitgekamd, in het 'Vlaams' jurk
je — zwart en geel, de kleuren pas 
door Parijs gelanceerd — vroeg Achiel 
haar een nocturne van Chopin te spe
len. 
Ze liet zich niet pramen, ging voor de 
piano zitten, en speelde Chopin met 
een hartstochtelijkheid, een Slavische 
onstuimigheid, die alle wekelijkheid 
bande. Een opvatting, die hier een ka
rakter openbaarde. 
Was dat het meisje, dat zoeven het 
eten had opgediend ? 
„ Bravo. Clara, en dank je. Nu Rach
maninoff, alsjeblieft 
Een zonnestraal trilde op haar glan
zend bruin haar, terwijl ze, rechtstaan
de, in de muziekstukken bladerde. 
„ Het Preludium of de Melodie ? ". 
Florimond onderbrak : 
,. Waar hebt u zo leren spelen ? ". 
„ Aan het Konservatorium te Brugge ". 
En in de loop van het gesprek vernam 
dan Flo.imond dat haar moeder een 
paar laar voor de oorlog de goudwin-
kel te Brugge had overgedaan om een 
gesloten huis te betrekken. Clara, pas 
thuis uit de kostschool, wou konserva
torium lopen. In juli 1914 naar De Pan
ne gereisd om er het badseizoen door 
te brengen, waren zij niet meer terug 
naar Brugge geraakt ; door de om
standigheden gedwongen, had haar 
moeder weer een zaak opgezet. 
Clara vernam dan ook wat meer over 
Florimond en zijn familie. 
Zij kon haar tevredenheid, en ook een 
zekere verwondering niet verbergen. 
„ Een mooie aanwinst voor het Vlaam
se kamp ! " vond ze. 

„ In een land als het onze, waar de 
hogere standen verfranst zijn, kon het 
nationalisme alleen opschieten uit het 
volk en de kleine burgerij... Weinig 
ontwikkelden die er rechtstreeks mee 
in voeling blijven... 't Heeft dan ook 
een tijd geduurd eer de beweging vat 
kreeg op de vrouw, om een zeker ge
brek aan verfijning. Ik begroet met 
geestdrift elke versterking van het 
meer voorname element". 
Florimond kon zijn blik niet meer af
wenden van die fascinerende ogen. 
„Bravo ! " zei Jeroom, „ w i j kiezen 
u vast in de Kamers ! ". 
En Achiel : „ Kom, Clara, de Melodie 
van Rachmaninoff ; wij hebben straks 
nog zoveel te filosoferen ! ". 
En zonder omhaal — was zij niet ge
komen om eenvoudig en ernstig de 
'jongens' gezelschap te houden ? — 
zonder aanstellerigheid, schoof zij 
weer bij de piano. Haar hoofdje boog, 
haar voetje wipte op het pedaal — 
de zon flitste een straal in de blanke 
hals — en, spel en speeltuig meester, 
liet zij de piano zingen, met passie, die 
gloedvolle Slavische muziek, ietwat 
somber, een somberheid echter van 
gelaten overgave aan het onafwend
baar noodlot. 

Florimond voelde zich bleek worden. 
Hij beet het eindje van zijn sigaar tot 
kauwtabak. Hij wou de liefde, die ot»-
weerstaanbaar uitbrak, wel aanvoelen 
en binnenlaten langs hoofd en hart, 
langs de hogere mens — van dit lieve 
mooie meisje houden om haar voor
naamheid, haar innemend karakter, 
haar oordeel en intellektuele gaven, 
om haar fijnzinnig interpreteren van 
hartverheffenda klaviermuziek... daar 
sloeg zij hem wild in het bloed, brak 
binnen, onstuimig, langs hart en ziel 
en zinnen... 

Neen, Koning Wil moest meester blij
ven. De geest moest de zinnen be
heersen. Te vier uur, daar in dezelfde 
kamer, was 't algemene vergadering, 
waarop misschien tot een beslissende 
stap — tot de beslissende daad voor 
Vlaanderen zou besloten worden. Da 
rangorde der liefde gebood hem te 
zeggen : Vlaanderen eerst, Vlaande
ren bovenal I 
Zichzelf weer beheersend, stond hij 
recht, verontschuldigde zich, sprak 
met een gulle glimlach over alles wat 
hij voor de mannen van de batterij be
loofd had te zullen meebrengen, pata-
tes-frites-vet, sigaren, een vij l , honig, 
enz. 't Was tijd voor hem om te gaan 
winkelen !! En hij ging. 
„ Tot vier uur. Flor I ". 
„ Je kunt op me rekenen ". 

Toen hij terugkwam, kwart voor vier, 
was het zaaltje vol volk en vol tabaks
rook. 
Een Limburgs aalmoezenier speelde op 
de piano het Blijheidslied van Mest-
dagh ; aan de overkant kwam Clara uit 
de keuken met bier en wijn, glazen en 
roemers. 
Florimond deed de ronde, iedereen de 
hand drukkend, een praatje houdend 
met wie hij meer van nabij kende : een 
kapitein, een dokter, een paar aalmoe
zeniers, twee piepjonge onderluite-
nants, enkele soldaten, onderofficieren 
en brankardiers. 
't Gaf wel een volledig beeld van het 
Vlaamse volk. Officieren en soldaten 
van alle legerafdelingen, uit alle gou
wen, verbroerderden er in de liefde 
voor Vlaanderen. De Westvlamingen 
haalden er de overhand, ofschoon Lim
burg en Antwerpen ook goed verte
genwoordigd waren, terwijl Braban
ders en Oostvlamingen zich deden gel
den door hun vrijer woord, hun meer 
doordrijvende gedachten, hun grotere 
daadvaardigheid. 
Toen Florimond wou gaan zitten In een 
hoekje, terwijl Clara weer eens uit de 
keuken kwam, ditmaal met sigaren, be
merkte hij door de spleet zijn vriend 
Jan Broeckx, die In de keuken op zijn 
eentje bij de koffietafel zat. 

(Vervolgt) 
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toerisme 
bedreigt 
de 
comorgue 

Waar de begane grond, wijkt voor de zee, waar water 
het lage land everspoelt, waar de Rhone, via ontelbare 
armen de vrije loop krijgt, daar is de Camargue, gevangen 
tussen de Grand Rhone in het oosten, de Middellandse 
Zee in het zuiden en de Petit Rhone in het westen. 

Deze aanslibbingsvlakte in de Rhöne-delta vormt een 
driehoek, met de Middellandse Zee als basis en Aries in 
de top en waarvan de oppervlakte 75.000 ha bedraagt. 
Haar grenzen lopen langs Ie Grau-du-Roi, Aigues-Mortes, 
Aimargues, Saint-Gilles-du-Gard, ArIes en Fos-sur-Mer. 

merkwaardige flora en fauna 
Dè Camargue bezit een merkwaardige flora : langs de 

Rhone, het overblijfsel van het vroegere woud ; in het 
verdronken land, rietvelden en zoutminnende planten ; 
op de eilanden, ondoordringbaar dicht struikgewas en 
geurende kruiden ; In de duinen, een kenmerkende, oude 
zandflora. 

Het Is ook een streek waar watervogels, witte wilde 
paarden, verwilderde stieren tot tientallen soorten mug
gen toe, thuishoren. In een milieu van zand, zout, water 
en zon evolueerde een merkwaardig biotoop, met ken
merkende flora en fauna, waaronder insekten, vissen, 
reptielen, knaag- en roofdieren, maar vooral vogels. Hun 
aantal wordt geschat op 200.000, verdeeld over 160 
soorten. 

zoogdieren 
De Camargue herbergt twee merkwaardige waterbe

woners : de bever, het bekende knaagdier en dammen-
bouwer, evenals de otter. Deze nachtelijke rover en vis
ser nestelt In onderaardse, moeilijk te ontdekken holen 
onder het water, waar hij slechts verblijft om voor zijn 
twee tot drie jongen te zorgen. Hij meet tot 1m60 en kan 
15 kg wegen. 

De vlottende eilanden zijn een schuilplaats bij uitstek 
voor de laatste everzwijnen van de Camargue, die goede 
zwemmers zijn. 

Kenmerkend voor dit uitgestrekt natuurlandschap zijn 
de kudden stieren. Ze lopen met honderden samen vrij 
rond in de zoutvlakte, waar ze het nodige voedsel vinden. 
Alleen bij droogte en strenge koude worden ze gevoederd. 
Af en toe zoeken ze de meest afgelegen plaatsen op, 
steeds geleid door een oud oud mannetje, dat zich kan 
doen gelden. Soms is hun bewegingsvrijheid beperkt door 
afsluitingen. Hun aantal hangt al van de beschikbare op
pervlakte. Wordt de kudde te talrijk, dan wacht de oudere 
of minderwaardige dieren het slachthuis, tenzij vorst of 
koorts zorgt voor een natuurlijke selektie. 

De stier van de Camargue is licht, sluw, loopt op slanke 
poten. Na drie jaar wordt hij als volwassen beschouwd. 
Hij draagt twee vertikale, licht gebogen horens, die doen 
denken aan een lier. 

De paarden van de Camargue vertonen eigenschappen 
die overeenstemmen met de eisen van het milieu : ze 
zijn met schraal voedsel tevreden, gehard en moeilijk te 
temmen. De smaak van haver, evenals stallingen zijn hen 
onbekend, want ze zoeken zelf hun voedsel en slapen 
bij weer en wind in open lucht. Soortgenoten strijden nog 
onder elkaar, gedreven door een oeroud instinkt. Daarbij 
zijn de soms ondoordringbare moerassen een toevluchts
oord voor de verslagenen. Deze zilverwitte paarden zijn, 
met hun sterk ontwikkeld gevaarinstinkt, de vrijheren van 
de Camargue. 

vogels 

De in Europa weinig verspreide flamingo's komen met 
duizenden voor in de Camargue, met een maximum in 
zomer en herfst. Hun aantal schommelt zeer sterk van 

jaar tot jaar. Ze zijn overwegend afkomstig uit Afrika en 
trekken via de Balearen, Sardinië en Andalousië. 

De flamingo's van de Camargue leven in en rond de 
lagunen. Ze zijn schuw en erg gevoelig voor de koude.. 
Ze voeden zich met schelpdieren, kreeftachtigen, algen 
en insekten, waarbij hun snavel dienst doet als filter. 
Ze zijn gemiddeld 1m30 lang, wegen tussen 2 en 4 kg, 
de spanwijdte van hun vleugels bedraagt 1m40 en ze 
vliegen met een snelheid tot 60 km per uur. Hun veren 
zijn roze-wit met aan de vleugelrand heviger rood. Hun 
naam danken zijn aan deze kleur. Hij is afgeleid van het 
Provencaals « flamenc », wat kleur van een vlam beduidt. 
Ze nestelen in het slijk op lichtjes uitgeholde zandhoop-
jes van 40 cm doormeter. Het wijfje legt daar één tot 
twee eieren die na 30 tot 32 dagen, afwisselend door het 
wijfje en het mannetje zijn uitgebroed. Reeds na enkele 
dagen zijn de jongen goede zwemmers. 

In 1971 schommelde het aantal flamengo's in de Camar
gue van 6.000 in de lente tot 25.000 in de zomer. Er waren 
toen 7.000 geboortes. Ook in 1972 en 1973 hebben de 
flamengo's in de Camargue gebroed. 

In Frankrijk is de flamengo, door de wet van 15 februari 
1970, beschermd. Hij mag daar dus niet worden gejaagd. 

beschermende maatregelen 

Tegenover de toenemende, dreigende aanslagien op het 
natuurpatrimonium van de Camargue staan de akties voor 
natuurbeheer. Reeds in 1928 stond de « Société Sali-
nière de Camargue », traditonele zoutwinningsmaatschap
pij een filiaal van Péchiney. het hart van de Camargue 
af aan de • Société Nationale d'Acclimatation de France ». 
Nu beheert de « Société Nationale de Protection de la 
Nature - meer dan 10.000 ha, waarvan het bekende meer 
« Etang de Vaccarès », volgens de jaargetijden 6.000 ha 
tot 7.000 ha, de kern is. Het doel van deze organisatie 
is het behoud van dit biotoop, door de integrale bescher
ming van planten en dieren en het aanmoedigen van de 
ekologsche studie ervan 

Hef toerisme bedreigt op vele plaatsen de natuurreser
vaten. Dit is o.m. ook het geval voor de Camargue in 
Frankrijk. De kontestatie tegen dergelijke toestanden is 

sprekend. 

wetenschappelijk onderzoek 
In 1954 werd op privé-initiatief het biologisch station 

« La Tour du Valat » opgericht, in een landgoed van 
2.000 ha naast het natuurreservaat. Daar wordt de nadruk 
gelegd op de studie van migraties en op het ringwerk. 
De vogeltrek is een waardevolle faktor van biologisch 
evenwicht, zodat de resultaten van dit vorserswerk ook 
van groot praktisch nut zijn. Elk jaar worden er tot 25.000 
vogels geringd. Ornitologen volgen hun verplaatsingen in 
Griekenland, Turkije, Spanje, Joegoslavië, Roemenië, Bul
garije, Tunesië en Marokko. 

bedreigingen 
In de Camargue strijden natuurvrienden, -vorsers en 

eerlijke jagers samen voor natuurbehoud. Destijds kwam 
het zelfs tot een jagersstaking, als protest tegen wan
beheer en roofbouw. Een groot aantal weigerden de 
jachtvergunning, zodat het inkomen van de gemeente en 
het departement fel verminderde. 

Maar, zware vergrijpen tegen de natuur bedreigen dit 
uniek paradijs ; gekommercialiseerd toerisme, konkurren-
tiële rijstbouw en daarbij aansluitend de nood aan elek
trische drijfkracht en aan asfalt. In de rijstvelden neemt 
het gebruik toe van herbiciden en insekticiden. In 1965 
werd zelfs het in Vietnam berucht geworden ontblade-
ringsmiddel 2-4-5 T aangewend. Tientallen ton chemisch 
gif doodt er elk jaar ontelbare muggen, maar ook andere 
insekten, zelfs vissen en vogels, die zic^ ermee voeden. 
En, dit jaar overvlogen vliegtuigen de oniliggende stran
den, voorzien van brede spandoeken met sprekende slo-
gns. om bij de toeristen het toenemend verbruik van 
Insekticiden te prijzen. 

c'>k buyes. 
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bewegi 
ARRONDISSEMENT ANTWERPEN 
AAN ONZE GEACHTE LEDEN EN « WIJ »-LEZER(E]S(SEN) 

Het VU-arr. bestuur Antwerpen heeft het genoegen u, uw familie en 
vrienden, vriendelijk uit te nodigen tot het groots <> Arrondissementeel 
Herfstbal - Nacht van de Vriendschap » op zaterdag 17 november e.k. te 
21 u. In de reuze feesthal « Alpheusdal » te Berchem [aan stadion Ber-
chem-Sport). , , , . 

Zo u uw toegangskaarten (60 fr.) nog niet bezit, raadpleeg dan uw 
plaatselijk afdelingsbestuur en bestel zonder uitstel uw kaarten. 

Wij hopen u op deze grootse VU-arrondissementele feestnacht per
soonlijk te mogen begroeten. 

Arr. sekretaris Antwerpen, 
Wim Claessens 

antwerpen 

ANTWERPEN (ARR.) 
SOC. DIENSTBETOON 

Tot en met 2 september zijn er 
geen dienstbetoon-zitdagen wegens 
de vakantieperiode. Voor dringende 
gevallen kunt u mogelijk telefonisch 
kontakt nemen, ofwel met volksver
tegenwoordiger A. De Beul, tel. 
27.15.44, volksvertegenwoordiger R. 
Mattheyssens, tel. 55.34.99, volks
vertegenwoordiger dr. H. Goemans, 
tel. 39.02.30, senator H. De Bruyne, 
tel. 19.25.78, of schriftelijk vraag 
richten aan het adres : VU-stadsse-
kretariaat, Wetstr. 12 te Antwer
pen (2000). ' 

ARR. RAAD 
Eerste na-vakantie arr. raad op 

vrijdag 14 september e.k. te 20 u. 
30 in lok. « Nieuwe Carnot » te 
Antwerpen. 

HUWELIJK 
Arr. bestuur en arr. raad wensen 

Annemie Mees en Joost Goris van 
harte een welgemeend proficiat ter 
gelegenheid van hun huwelijk op 
4 augustus 1973. 

ANTWERPEN (STAD) 
DIENSTBETOON 

Vanaf maandag 3 september '73 
weer het normaal dienstbetoon ver
zorgd door de parlementairen : De 
Beul, Mattheyssens en De Bruyne 
die men steeds elke maandag op 
het sekretariaat Wetstr. 12 om 

'beurten aantreffen kan, vanaf 16 
tot 20 u. 
VAKANTIEPERIODE 

Het sekretariaat is terug open 
op woensdag 29 augustus. Alle da
gen vanaf 9 tot 16 u. 30 en 's 
maandags tot 20 u. Tel. 36.84.65. 
KONTAKTBLAD 

Het volgend nummer verschijnt in 
september en zal buiten de leden 
en simpatisanten, weer een extra 
oplage kennen, die in duizenden 
bussen van de stad gestoken wordt. 

' KVO 
\ Op woensdag 28 november richt 

de VI. Aktie en Kultuurgemeen-
schap van onze afdeling weer een 
KVO-voorstelling in. Op het pro
gramma « La Bohème ». 

STADSWANDELING 
Op zondag 7 oktober wandeling 

doorheen oud-Antwerpen onder lei-
' ding van stadsgids. Dit gebeurt 's 

morgens. In de namiddag bezoek 
aan poppenschouwburg Van Cam-
pen. Het middagmaal zal gezame-
lijk gebeuren : mosselen of koude 
schotel. Inlichtingen : tel. Moens 
nr 38.56.87. 

HERFSTWANDELING 
Op zondag 21 oktober doorheen 

de bossen van 's Gravenwezel. 
Ook onder leiding van gids Meer 
informatie, tel. Moens 38. 56.87. 

BORGERHOUT 
VUJO 

Ook in de verlofperiode is de 
Vujo nog aktief : inderdaad op 16 
juli j l . werd er ledenvergadering 
gehouden en op 21 juli werden er 
door de Vujo in onze gemeente 
verscheidene zelfklevers en sluit-
zegels verkocht voor het natuurre
servaat •• De Zegge ». Reeds wor
den interessante plannen gesmeed 
voor de herfst- en winterperiode 
o.a. een bus-uitstap naar Diksmuide 
op 11 november waarvoor men nu 
reeds kan inschrijven. Belangstel
lende nemen kontakt met Vujo-
verantwoordelijke Walter Van Nis
pen, Wolfsjagerslei 14. 

GEPENSIONEERDEN 
Ook onze afdeling van het Vlaams 

Verbond voor Gepensioneerden zet 
haar aktiviteiten voort. Op 31 juli 
j l . noteerde men inderdaad meer 
dan 100 aanwezigen in de zaal Reu-
zenpoort voor een gevarieerde na
middag : dia's, kwis, een optreden 
van troebadoer Jan de Wilde, een 

uiteenzeting over de grote VVVG-
dag op 8 september a.s. te Ekeren 
maar vooral de gezelligeid en de 
gemoedelijke stemming zijn eigen 
aan de VVG-bijeenkomsten. Wie in
lichtingen wil nemen voor aanslui
ting neme kontakt met de ijverige 
sekretaris de h. Van Driessen, Blij
de Inkomststr. 12, tel. 35.77.59. 

OVERLIJDEN 
Wij bieden onze oprechte deel

neming en medevoelen aan aan de 
gehele familie Biereau, bij het over
lijden van ons lid en simpatisant, 
de h. Jan Blerau. 

GELUKWENSEN 
Op 4 augustus traden mej. Lud-

wina Jacobs (dochter van ons ge-
meenteradslllid dr Jacobs) en Hans 
Van den Berghe in het huwelijk. 
We wensen de jonggehuwden een 
gelukkige vaart toe en delen mee 
in de vreugde van beide families. 

Heden 11 augustus treden mej. 
Ingrid Broeckx (zus van ons be
stuurslid Ledy) en Paul Van Gysel in 
het huwelijk. Oprechte wensen voor 
een zonnige toekomst en tevens fe
licitaties aan de simpatieke familie 
Broeckx. 

BRECHT 
MIDZOMER-OPENLUCHTFEEST 

Op 19 aug. verzorgt VU-Brecht in 
de weide voor gasthof « Hanepad » 
een Breugiliaans etentje, in vakter
men « Asado » geheten. We ont
steken de vuren om 6 u , om 11 u. 
zullen de eerste worsten geroos
terd zijn, terwijl de schape"' aan het 
spit tot 15 u. geduld zullen moeten 
oefenen. Wij verorberen dit alles 
met bruin brood, groenten en land-
wijn. Het einde van de dag bepaalt 
u zelf, wij doven de vuren om 24 u. 
Alle Vlamingen die houden van een 
dagje-uit in de open natuur, met 
zang en een hartig stukje eten ver
wachten wij. Zij dienen zich voor 
12 augustus telefonisch op te ge 
ven bij Lombaerts 13.84.01, Laurijs-
sens 83.29.14, Wilmsen 13.86 23. 
Deelname in de kosten 100 fr. (50 
fr. tot 14 jaar). Gasthof Hanepad 
is gelegen aan de afrit E10-Brecht, 
eerste zandwegel rechts. 

EDEGEM 

GESLAAGDE AMNESTIEAKTIE 

Zoals bekend organiseerde het 
« Eenheldsfront » op 21 juli in onze 
gemeente een « Internationale Ver
broedering van Oudstrijders». waar
aan oud-gedienden der twee we
reldoorlogen uit beide kampen met 
mekaar kwamen verbroederen. Wij, 
van onze kant, menen dat van echte 
verzoening slechts kan sprake zijn 
wanneer door algemene amnestie 
de spons over het verleden wordt 
geveegd Onze gemeenteraadsleden 
deelden daarom aan de deelnemers 
van bovengenoemde verbroede
ringsfeesten drietalige pamfletten 
uit met de motivering van hun af
wezigheid. Tijdens de uitvoering van 
de « Brabangonne » werd door onze 
mandatarissen een groot spandoek 
ontrold met daarop « Amnestie ». 
Later bij de bloemenhulde aan het 
oorlogsmonument werd door Alo'is 
Verbist, gewezen weerstander, een 
krans neergelegd om de nagedach
tenis van de gevallen Oostfronters 
uit Vlaanderen en Wallonië te eren. 

OVERLIJDENS 
Wij rouwen om het heengaan van 

de vader van Frans Biereau en om 
het verscheiden van Gaston Van 
Stappen, aktief lid van de VVVG-
Edegem. Aan de familie betuigen 
wij onze oprechte deelneming. 

TE ONTHOUDEN DATA 
Vrijdag 7 september om 19 u. : 

kolportage in de Wilsonwijk. 
Zaterdag 14 september om 20 u. : 

gezellig etentje, aangeboden door 
Vujo. 

Woensdag 19 september om 20 u. 
afdelingsraad, met als gast Wim 
Jorissen. 

Zaterdag 13 oktober om 20 u. 30 : 
reuze VU-bal in « Produce ». 

EKEREN 
LEDEN EN ABONNEMENTEN 

Wordt lid of neem een abonne
ment op « Wij ». Gelieve zich te 
wenden tot 't VU-sekretariat, Gees-
tenspoor 72. Tel. 41.04.41. 

KWISAVONDEN EN HERFSTBAL 
De arr. •> kwisavonden » zullen 

plaats hebben op vrijdagen 26 okto
ber en 2 november 1973. Het arr. 
« herfstbal » zal plaats vinden op 
zaterdag 17 november 1973. Inlich
tingen hieromtrent op het VU-sekre-
tariaat, Ekeren. 

DIENSTBETOON 
Alfons Bollen, schepen van Fi

nanciën, Handel en Nijverheid, Koe
koeklaan 7 (De Steure). Tel. : 
64.49.43. 

Mauiits Van Tongerloo, gemeen
teraadslid, Leliënlaan 22 (Maria
burg). Tel. 84.55.14. 

Lode Van Vlimmeren, KOO-lid, 
Hoogboomstwg 22 (Hoogboom). Tel. 
64 41.48. 

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

KAPELLEN 
10 JAAR VU 

Op 6 oktober te 20 u. 30 in de ge
meentelijke feestzaal « Concordia », 
Dodpstraat, feestelijke dansavond. 
Onze bestuursleden zullen aan de 
deur komen met toegangskaarten 
voor het bal. Ontvang hen goed. 
De zaal moet te klein zijn. Zij die 
een prijs willen geven voor de tom
bola kunnen deze bezorgen aan M. 
Opdebeek, Wilgenstr. 4. 

MERKSEM 
KERMIS 

Het is nu traditie geworden dat 
de Volksunie met de kermisdagen 
ook met muziek op de straat komt 
En veel van onze leden houden 
daaraan. Zaterdag 25 augustus, op
tocht door onze gemeente met de 
Ekerse drumband Deugd en Vreugd. 
Bijeenkomst en vertrek aan het 
Vlaams Huis Tijl, Bredabaan 298, te 
15 u Op zondag 26 augustus, ster
optocht door de gemeente met de 
gekende harmonie Kempenland. 
Plaats van vertrek en uur wordt in 
Tijl bekend gemaakt. Deze twee 
muziekoptochten worden ingelegd 
op verzoek van vele leden die er 
aan houden tijdens de ke'-misvie-
ring eens achter een Vlaamse har
monie op te stappen Het bestuur 
van afdeling rekent er oo ddt de 
supporters talrijk zullen zijn. 

NIET VERGETEN 

Tijdens de kermisdagen een of 
meer pinten komen drinken in ons 
lokaal Vlaams Huis Tijl, Bredabaan 
298. Mem heeft den Tijl in een 
nieuw kleedje gestoken, en daar 
mag ook wel eens naar gekeken 
worden. 

HOBBY 
Als men tijdens de kermisdagen 

over hobby hoort praten, denkt men 
aan de Vlaamse Kring Groeninghe, 
die ook dit jaar weer in de school 
Borrewaterstraat, uitpakt met de 
hobhys hare leden. Al de kermis
dagen gratis toegankelijk, van 3 tot 
21 u. De kermiszondag vanaf 10 u. 

MORTSEL 
GEBOORTE 

VU-afdeling en bestuur Mortsel 
wensen de h en mevr. J. De Wit-
Boudewijn van harte proficiat bij 
de geboorte van kleine « Pieter ». 
Een flinke opgroei voor Pieter en 
welgemeende wensen aan de groot
ouders 

OVERLIJDEN 
Vorige maand namen wij afscheid 

van ons trouw en zeer geacht me
delid, de h. L.A. Van Hove Diep 
getroffen door dit plotse heengaan, 
bieden de VU-afdeling en bestuur 
Mortsel hun innig medevoelen aan, 
aan mevr. Van Hove-Lenchant, kin
deren en familie. 

VLAAMS VERBOND 
GEPENSIONEERDEN 

Buiten de autokar uitstap op 21 
augustus e.k naar het Pajottenland 
(waarvoor de inschrijvingen reeds 
afgesloten zijn), vragen wij aan on
ze Mortselse VVVG-leden nog hun 
biezondere aandacht ten einde ten 
spoedigste in te schrijven voor vol
gende VVVG-gebeurtenissen : 1) 
Zaterdag 8 september uitstap naar 
Ekeren met deelneming aldaar aan 
de grote VVVG-dag, met o.a. vaan
del-inhuldiging. Heen en terug : 20 
fr. Inschrijven vóór 15 augustus bij 
één der onderstaande bestuursle
den ; 2) Donderdag 20 september 
uitstap naar naar het domein van 
Bokrijk. Prijs : 100 fr. Inschrijven 
uiterst op 9 september bij : mevr. 
J. Claessens-Van MierIo, Pastoor 
Deensstr. 13 ; H. Kunnen, Krijgs-
baan 80 ; Fr. Dewil, Nieuwelei 70 ; 
De Vijver, Nieuwelei 65 ; Tuerlinckx 
Edw. Arsenstr. 129 en Van Horen-
beeck 8., Rietveld 7. 

MECHELEN 
DIENSTBETOON 
SENATOR JORISSEN 
Gezien het jaarlijks verlof vallen de 
zitdagen van senator Jorissen ge
durende de eerste drie weken van 
augustus weg. 

NIEL 
VUJO 

Zaterdag 25 augustus trekken on
ze jongeren naar Wachtebeke naar 
het prov. domein Puyenbroek voor 
een ganse dag gezonde ontspan-
nig. Inlichtingen bij Joost Vanden-
driessche, Dorpsstr. 50 of bij Ma-
rie-Claire Janssens, Boomsestr. 294. 

Na het sukses van vorig jaar 
richten we opnieuw een fietsen-
rally in op zaterdag 8 september. 
Vertrek tussen 13 en 14 u. aan het 
VU-sekretariaat, Antwerpsestr. 186. 
ledere deelnemer krijgt 5 u. tijd 
om deze zoektocht af te werken. 
We beschikken over prachtige prij
zen. Deelnemingsprijs Vujo-leden 
25 fr. Niet leden 30 fr. We rekenen 
op een enorm aantal sportieve jon
geren (en ook ouderen). 

REISJE 
VU-Boom plant een tweedaags 

reisje naar Rudesheim op 6 en 7 
oktober. Wie eens gaarne deel
neemt aan de wijnfeesten kan voor 
max 1.000 fr. mee. Inlichtingen bij 
de bestuursleden. In de prijs is al
les begrepen (bus, slapen, eten, 
BTW). Sterk aanbevolen. 

DIENSTBETOON 
Ook tijdens de vakantieperiode 

kunnen mensen met problemen te
recht op het sekretariaat, Antwerp
sestr. 186, waar Guido Michiels, 
Frans De Meulemeester en Jos De 
Koek ter beschikking zijn elke vrij
dagavond van 20 u. af. 

WIJNEGEM 
THUISFRONT 

Het bestuur van de afdeling doet 
een beroep op haar leden en abon-
nenten om adressen van hun fa
milieleden-soldaten door te geven 
aan het sekretariat. Wij zorgen er 
dan voor dat onze stoere verdedi
gers op tijd en stond ook eens wat 
nieuws krijgen van het Vlaamse 
thuisfront. 

BEDELING « WIJ . 
Sporadisch ontvingen wij klach

ten van abonnees wier « Wij » 
niet of niet tijdig in de bus komt. 
Indien u ook dergelijke klachten 
hebt, stuur ze ons dan door. Wij 
doen het nodige om de onregelma
tige bedeling te regulariseren. 

BROXEELE 
Op 9 september trekt de Vlaamse 

Vriendenkring er weer eens op uit 
voor een reuze gezellige familie-
uitstap. Daar wij reeds enkele ke
ren zeer goed onthaald werden in 
de gemeente Broxeele (Frans-
Vlaanderen) gaan we nog maar 
eens die richting uit. Nadere gege
vens over de reisplannen bij de 
bestuursleden van de Vlaamse 
Vriendenkring. Nu al inschrijven in 
het Vleminckhof. 

BESTUURSVERGADERING 
Nog deze maand komen de be

stuursleden terug bijeen om het 
werkplan 1973-74 op te stellen. Te
vens zullen de resultaten bekend
gemaakt worden van de leden- en 
abonnentenwerving, die voor de 
vakantie werd aangevat. 

HUWELIJK 
Een hartelijk proficiat voor Her

man Luyckx en zijn verloofde mej. 
Peeters die deze maand het huwe
lijksbootje ingaan. Proficiat ook aan 
beide ouderparen. Wij van onze kant 
duimen voor een zonnige huwelijks
dag en voor een lang en voorspoe
dig huwelijksleven. 

WOMMELGEM 
BLOEMENSTOET 

Op 26 augustus. Een dag van 
feest, kleur en vlaggen... zoveel mo
gelijk leeuwevlaggen I De leeuwe-
vlag, nu door een dekreet van de 
Nederlandse Kultuurraad als natio
naal simbool van Vlaanderen er
kend, moet méér nog als vorige 
jaren de straten onveilig maken. Ze
ker de Wommelgemse lezers van 
dit blad mogen dit jaar niet manke
ren. Wie géén vlag heeft, schaft 
zuch nu een « leeuwke » aan. Ver
krijgbaar : Welkomstr. 116. 

brabant 

Dl EST 

BAL 
Eerste VU-bal, afd. Diest op 1 

september in de « Hallezaal », 
Grote Markt, met het orkest «Cre
scendo ». Aanvang 20 u. 30. Par
king Grote Markt en omliggende. 

Dit bal wordt gegeven fn Dies^ 
blauwe burcht van Omer Vanaudet» 
hove. Langzaam brokkelt deze v e x j 
ting af. Nu reeds zetelt 1 VU-ga« 
meenteraadslid in de meerderheiif 
Help ons door uw aanwezigheid onpt' 
die burcht verder te slopen. 

HEVERLEE 
GEBOORTE 

Bij de h. en mevr. Luc Steeg» 
mans-Degol werd een Liesbet ge
boren. Welkom aan de nieuwe we
reldburger en proficiat aan ouder» 
en familie. 

KORTENBERG 

GELUKWENSEN 
Hartelijk proficiat aan Andrea en 

Gaston Van Buick-Leflot, kaderis» 
den, met hun zoontje Antoon. 

LEUVEN (Arr.) 

KALENDER 
13 augustus : Arr. bestuur. 
24 augustus : arr. raad te Diest. 
27 augustus : arr. bestuur. 
1 september : bal, afd. Diest. 
10 september : arr. bestuur. 
15 september : bal, afd. Vossem, 

LIEDEKERKE 
OVERLIJDEN 

De moeder van ons provicie- en 
gemeenteraadslid Frans Van Dro» 
genbroeck werd zaterdag 4 augus
tus onder grote toeloop ten grave 
gedragen. Bij deze biedt de ganse 
VU-gemeenschap van onze gemeen» 
te haar gemeenteraadslid en fam*» 
lie haar innige medeleven aan. 

TIENEN 
GELUKWENSEN 

Hartelijke gelukwensen aan Rita 
en Etienne Poffé-Van Roy bij da 
geboorte van hun zoontje Roel. 

oost-vlaanderen 

GENT 
VISFESTIJN 

De inschrijvingen voor het vis-
festijn te Vurste op 26 augustus 
a.s. moeten binnen zijn uiterlijk 
tegen 19 augustus. Ook alle ver-
voermoeilijkheden moeten voor dia 
datum gemeld zijn bij de h. Vie Da 
Vogeleer, tel. 09/25.05.36. 

NIEUWKERKEN 
ROUW 

Op 7 juli overleed ons trouw lid 
mevr. Madeleine Schepene, 80 jaar, 
dit na een langdurige ziekte. Ónze 
oprechte en innige deelneming aan 
haar zuster Anna en familie. 

Op 18 juli overleed te Gent, pro
fessor Karel Deleu, 58 jaar, dit na 
een lange en pijnlijke ziekte. Hij 
was vader van onze sekretaressa 
Lutgard. Wij bieden Lutgard en fa
milie onze oprechte en innige deel
neming aan. 

Op 24 juli overleed bij een tra
gisch ongeval te Zelina Laguna 
Porec, Noëlla Van der Veken, 7 
jaar, en dochtertje van onze trouwe 
leden Robert en Cristianne Van der 
Veken-Van Royen. Onze innige en 
oprechte deelneming aan de zwaar 
beproefde familie. 

KAMPVUUR 
Op zaterdag 22 september met 

de medewerking van Willem Da 
Meyer en andere kleinkunstgroe-
pen. 

NINOVE 
OVERLIJDEN 

Vandaag wordt onze betreurde 
vriend Frans De Kegel ten grave 
gedragen. Heel onze VU-gemeen
schap biedt de familie De Kegel 
haar innigste medeleven aan. 

WAARSCHOOT 

ZITDAG 
Zaterdag 1 september a.s. tussen 

14 en 15 u. houdt kamerlid Frans 
Baert zitdag ten huize van Fons 
Van Holderbeke, Stationsstr. 6. 

FIETSTOCHT 
Op 15 augustus fietsen wij naar 

Moerbeke en bezoeken er de 
jeugdherberg Franchipanne. Inlich
tingen volgen. 

BAL VAN DE BEVENDE HAZELAAR 
Het reeds befaamde bal van VU-

Waarschoot gaat deze keer door in 
de nieuwe zaal Piedbceuf op wijk 
Oostmoer, op 13 oktober. 

VU-Sleidinge danst op 2 oktober. 
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BORGLOON 
ORGANISATIE 

Senator W. Jorlssen en volksv. 
E. Raskin legden een aantal huls-
bezoeken af In het kanton Borg
loon, meer bepaald te Hoepertin
gen en te Wellen, met het oog op 
de verdere uitbouw van de organi
satie. 

EIGENBILZEN 
VLAAMSE HARMONIE 
. RECHT DOOR ZEE » 

De jaarlijkse muziekfeesten van 
de Vlaamse harmonie « Recht door 
Zee » hebben plaats op zaterdag 
11, zondag 12 en woensdag 15 aug. 

HERDEREN 
AFDELINGSREIS 

Onze afdeling organiseerde 
o.l.v. Miei Reynders en Lambert 
Poosen een reis naar Antwerpen 
op zaterdag 28 juni j l . Aan deze 
reis, die in alle opzichten een suk-
ses is geworden, namen 35 perso
nen deel. 

TONGEREN 
HUWELIJK 

Op vrijdag 17 aug ek wordt het 
huwelijk ingezegend van mej Ma
rie-Christine Peumans met de h. 
Ludo Jorissen. Laatsgenoemde is 
de oom van ons gemeenteraadslid 
en lid arr. raad Pol Jorissen. 

Aan het toekomstig paar en aan 
beider families onze oprechte ge
lukwensen. 

TONGEREN-MAASEIK 
ARR. BESTUUR 

De eerstvolgende vergadering 
van het arr. bestuur heeft plaats 
op dinsdag 28 aug. e k. Dit wordt 
dan de start van een nieuw werk
jaar in ons arrondissement. 

wesNvlaanderen 

IZEGEM 
GELUKWENSEN 

Onze gelukwensen gaan naar Raf 
en Annemie Dujardin-Willaert, die 
de trotse ouders werden van hun 
eerste kindje : Geert, op 25 'uli 
geboren. 
FIETSTOCHT 

Heden zaterdag 11 augustus pak
ken we de rit « Bachten de Kupe » 
aan. We verzamelen om 13 u. in 
het Vlaams Huis, Grote Markt, om 
daar per auto naar Alveringem te 
vertrekken (ook voor de fietsen is 
er vervoer voorzien). Ginder start 
dan de eigenlijke fietstocht. Wie 
trapt mee ' 

ZWEVEGEM 
11 JULI-VIERING 

In een feestelijk getooide zaal 
vierde de afdeling Zwevegem op 7 
juli de Vlaamse hoogdag. Na het 
welkomstwoord van de voorzitter 
Walter Verschaete vierde Willem 
De Meyer meteen de vrije teugel. 
Zijn reputatie getrouw kreeg de 

Vlaamse bard wind in de zeilen. De 
ruim 120 aanwezigen zongen onze 
liederenschat mee uit volle borst. 
Zelfs de jeugd liet zich niet onbe
tuigd. De stemming kwam er pas 
voorgoed in toen de Zwevegemse 
Chirojeugd in bonte klederdracht 
fel gesmaakte volksdansen te berde 
bracht. Het ernstige gedeelte 
nam Michel Capoen, voorzitter VU-
leper voor zijn rekening. « Ons 
leefmilieu » dat hij op de korrel 
nam leerde ons inzien dat ook in
dividueel kan opgetreden worden. 
We danken hem voor de klare uit
eenzetting en beloven hem de tips 
te zullen naleven. We noteerden 
onder de aanwezigen een afvaardi
ging van volgende gemeenten : Tie-
gem, Marke, Harelbeke en een 
Kortrijkse eenzaat. Dank voor de 
belangstelling Op het einde van de 
avond nodigden de volksdansers 
het publiek uit met hen de beentjes 
te heffen Zo geschiedde Wie lie
ver een frisse dronk hief kon dat 
ook Gezondheid op alle Vlamin
gen ! 

ZEDELGEM 

VUJO 
Op 1 en 2 september richt Vujo-

Zedelgem verbroedermgsdagen in 
met de omliggende Vujo-afdelingen. 

Deze dagen gaan door onder het 
motto • Vujo Eén ». Deze manifes
tatie heeft plaats In het domein 
Groenhove, Ruddervoordestr. 1, 
Zuidwege. De kontaktdagen nemen 
een aanvang op zaterdag 1 septem
ber om 14 u. Nelly Maes zal ons 
spreken over « Vujo Eén » waarna 
de deelnemers in diskussiegroepen 
het besproken onderwerp verder 
zullen uitdiepen. Zondag 2 septem
ber voortzetting van de tweedaag
se met medewerking van Nelly 
Maes, Hugo Coveliers en J.M. Bo-
gaert. Belangstellenden kunnen in
schrijven bij Rudy Verbeke, P. Van-
haeverbekestr. 3, te 8220 Zedelgem 
door storting van een zeer lage 
deelnemingsprijs van 100 fr. op PC 
rek. nr 886.085 met vermelding van 
naam en adres en « deelneming 
kontaktdagen ». De inschrijvingen 
worden verwacht tegen uiterlijk 25 
augustus. In de deelnameprijs is 
inbegrepen : 1 avondmaal, 1 over
nachting, 1 morgenmaal en 1 mid
dagmaal. Voor diegenen die wen
sen te overnachten is er slaapge
legenheid voorzien, maar zij worden 
verzocht hun slaapzak mee te bren
gen. Wij hopen op een flinke deel
name te mogen rekenen, want Ze
delgem wordt zeker het trefpunt 
van de Vujo voor nieuwe kontakten 
die zo noodzakelijk zijn voor een 
goede samenwerking. 

HOUTWORM ? 
Behandeling van dakweiken tegen alle hout-
Insekten. TWmnQ JAAR WAARBORG. 
Dok. op aanvraag Gratis bestek in gans het 
land. P.V.BA. INDUSTRA13E. Vanderzijpenstr. 
12, Wemmei (Bt.) - Tel 02/79 20.00. 

medegedeeld 
wijnegem 
NATIONALE VAB-RALLY 
ZONDAG 2 SEPTEMBER 

Er zal een zeer gemakkelijke en 
voor iedereen duidelijke formule 
worden toegepast. Alleen een toe
ristisch opgevatte ontspanningsrit : 
+ 80 km op de mooiste wegen van 
onze Kempen. Geen snelheid. Geen 
behendigheid. Geen koffervolle do-
kumentatie. Geen belleke-trek. Al
leen vereist : woordenboek -I-
meet- kijk- en schrijfgerief. Deelne
mingsprijs : alleen leden van de 
VAB — of zij die lid worden bij de 
inschrijving —• kunnen deelnemen. 
Het inschrijvingsgeld bedraagt tot 
25 augustus : 200 fr. ; na die da
tum en bij de start : 50 fr. toeslag. 
Inschrijven vanaf heden op prk nr. 
1364.17 van •• Vlaamse Toeristen
bond, afd. Wijnegem, Ertbruggestr. 
35, 2110 Wijnegem » en in alle 
VTB-VAB-kantoren. Schrijf vlug in. 
Het is uw eigen belang en het ver
licht de organisatie. Verschillende 
inschrijvingen per wagen zijn toe
gelaten. 

Voor 250 000 fr. aan prijzen. Ie 
prijs : een Renault 12 TL I Wij waar
borgen een nuttige prijs voor elke 
deelnemer. 

vt b-fotowedstrijd 
voor jongeren tot 21 jaar 

Onderwerp 
Alle nog bestaande en voormali

ge begijnhoven. De foto's en dia's 
moeten genomen worden in de 
maanden augustus en september. 
Welke fototechniek ? 

Zwart-wit foto's ; kleurenfoto's, 
waarvoor u Agfacolor moet gebrui
ken ; kleurdia's. 

Welk formaat ? 
Voor zwart-wit en kleurfoto's : 

minimumformaat 9 x 9 cm ; maxi-
mumformaat 18 x 24 cm. 

Voor dia's zijn alle formaten toe
gestaan, mits ze zijn ingelijst in 
raampjes van 5 x 5 cm. 
Aantal 

Onbeperkt. 
Uiterlijke datum van inzending 

31 oktober 1973. 
Hoe moet u inzenden ? 

De foto's en dia's moeten stevig 
verpakt worden, tussen karton, en 
moeten vergezeld zijn van een goed 
ingevuld inschrijvingsformulier, dat 
te verkrijgen is door eenvoudige 
aanvraag in het Antwerps bondsse-
kretariaat, St.-Jakobsmarkt 45 te 
2000 Antwerpen (waar ook alle in
lichtingen te bekomen zijn). Op de 
omslag vermeldt u : VTB-Fotoprijs-
kamp voor de jeugd samen met het 
aantal foto's en/of dia's. 
Prijzen : 

Er worden 3 prijzen voorzien per 
kategorie en per leeftijdsgroep, nl. 
10-15 en 16-21 jaar. Dus in totaal 
18 prijzen, waaronder boeken en 
fotomateriaal. Daarenboven drie 
gouden, drie zilveren en drie bron
zen penningen. 

de hopfeesten 
te st. ulriks-kapelle 

Dank zij de onverdroten werking 
van het inrichtend komitee hebben 
de plannen voor de hopfeesten, die 
te St. Ulriks-Kapelle op 8 en 9 sep
tember zullen doorgaan, vaste 
vorm gekregen. 

De leden van de VZW « De Hop
perank » die deze hopfeesten in
richt, hebben blijk gegeven van hun 
vaste wil om van deze manifesta
tie iets enigs te maken. Zij hebben 
hun beste krachten gewijd aan de 
organisatie van deze feestelijkhe
den, niet uit eigenliefde om enig 
ander voordeel, maar zonder enige 
berekening. 

De medewerking van het minis
terie van Nederlandse Kuituur, de 
provincie Brabant, de gemeentebe

sturen van Groot-Bijgaarden, St. 
Martens-Bodegem en St. Ulriks-
Kapelle, heelwat belangrijke firma's 
kan beschouwd worden als een 
blijk van waardering voor de inge
richte manifestatie. 

Het programma zaterdag 8 sep
tember : 
Om 15 u : Wielerwedstrijd voor 
junioren - Vertrek en aankomst te 
St. Ulriks-Kapelle. 
Om 21 uur : Nachtbal in de feest
tent (Brusselstraat), (Amusements-
show Oberbayeren, Dansorkest Ro
ger Moens). 

Zondag 9 september : 
Om 15 uur : Groot Folkloristisch 

feest In het domein van de eervA 
zusters te St. Ulriks-Kapelle m « 
de medewerking van het Russisi» 
balletensemble « Litoeva » - 4Q 
dansers en muzikanten in nation» 
Ie klederdracht (Litauen) 

Om 19 uur : Bal met het dansoi^ 
kest : « The Wautstones ». 

In het kader van deze hopfees» 
ten verzorgt Heemkring Bodeghave 
een tentoonstelling gewijd aan d0 
hop en alles wat ermede verband 
houdt. Vrije kosteloze toegang —. 
doorlopend open de zaterdag en da 
zondag van 9 tot 19 uur. (Patro* 
naalszaal dichtbij de kerk). 

uit de yt-b-bfblioteek 
aan de beneden-mandel • 

De bekende Vlaamse auteur André Demedts, die uit een boerenfamilie 
uit Sint-Baafs-Vijve stamt, heeft voor de Vlaamse Toeristische Biblioteeh 
de brochure met bovenstaande titel geschreven. Zij is zopas uitgekomen 
onder nr. 160. 

Schrijver hangt ons een beeld op van zijn geboortestreek, het gebied 
aan de beide Mandelvertakkingen, die uitmonden in de Leie, te paard op 
West- en Oost-Vlaanderen. De dorpen van de Beneden-Mandel, — en wg 
citeren Sint-Baafs-Vijve, Dentergem, Markegem, Wakken, Oeselgem, Got-
tem en Grammene — zijn niet uitgestrekt en weinig bevolkt. De destijds 
talrijke molens en de oude volkskundige gebruiken zijn verdwenen. Het 
platteland ontvolkt. De vlasnijverheid zelf is in gevaar. Weef- en hout
industrie kennen echter opgang. Wakken is het kultureel en ekonomisch 
centrum van de streek. Grote mannen kende de streek : Jodocus Hondiua, 
de kartograaf. Petrus de Borchgraeve en Eugeen van den Poel, letterkutv 
digen, Joris van Severen, Vlaams politicus. 

Niettegenstaande de hoger opgesomde negatieve kenmerken bevelen 
wij toch een bezoek aan deze streek aan, want tipisch is ze met haar verro 
horizonten, schaars gestoffeerd door enkele hoeven en met rijen wilgen 
aan de waterkant, een echt Vlaams landschap. 

hooft en het muiderslot 

Marcel Lambin, die reeds enkele brochures voor de Vlaamse Toeris
tische Biblioteek op zijn aktief heeft, zorgde voor een nieuw «buitenlands» 
onderwerp. 

In de aflevering met bovenstaande titel, nr. 157 in de reeks, behandelt 
hij de geschiedenis van een der merkwaardigste historische kastelen van 
Nederland. Te Muiden, nabij het IJselmeer, verheft zich het Muiderslot, 
een stuk geschiedenis van Nederland. Denk o a. aan de moord op Floris V, 
graaf van Holland, en, vooral, aan het verblijf van de drost Pieter Cornells-
zoon Hooft in de 17e eeuw. Levensschets en ontleding van het literair 
werk van een onzer eerste en grootste renaissancedichters — die ook 
een bekwaam geschiedschrijver was — komen aan bod. Ook heeft de 
auteur het over de Muiderkring, een selekt intellektueel gezelschap, waar
toe o.a. Joost van de Vondel, Constantijn Huygens, Hugo de Groot, Bredere 
e.a. behoorden. Zij waren er de gasten van drost P.C. Hooft. 

Een bezoek aan het rijksmuzeum Muiderslot is alleszins aanbevoleru 
Deze brochure is daartoe een geschikte dokumentatie. 

Losse nummers van de Vlaamse Toeristsche Biblioteek zijn zolang de 
voorraad strekt, te koop in al de VTB-boekhandels tegen 23 fr. per exenv 
plaar (eventueel te verhogen met 2 fr. voor toezending over de post). Men 
kan daar ook inschrijven op een abonnement voor twaalf achtereenvol
gende nummers tegen slechts 230 fr. verzendingskosten inbegrepen. 

EEN JUWEEL MET S T A N D I N G 

KIES JE BEST BIJ 

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

2000 Antwerpen 

Tel. : 33.46.31 

HORLOGES- LONG!NES 
VERDAL - MONDIA 

AANSTEKERS DUPONT 

ZATERDAG 11 AUGUSTUS 

O 18U.30 : Fabeltjeskrant. 
O 18U.35 : Follyfoot. 
O 19U.00 : Ticnerklanken. 
O 19U.45 : TV-nieuws. 
O 20U.10 : Mijn vrouw van hiernaast. 
O 20u,40 : Operetten. Muziek van Offen

bach, Johann Strauss, Franz Lehar, e.a. 
O 21U.20 : Mannix. 

O 22U.10 : Jerry Lee Lewis Show. 
O 22U.50 : TV-Nieuws. 

ZONDAG 12 AUGUSTUS 

O 16U.00 : Skippy. 
O 16U.25 : De burggraaf van Bragelonne. 

Avonturenfilm. 
O 17U.50 : Sport -f. 
O 18U.20 : Fabeltjeskrant. 
O 18U.25 : Disneyland. 
O 19U.10 : Laurel e . Hardy. 
O 19U.45 : TV-nieuws. 
O 20U.00 : Sportweekend. 
O 20u 25 : De filosoof van Hagem. 
% 21U.15 : The Royal Variety Performance 

1972. Galaprogramma ten bate van de 
Engelse hulpbehoevende artiesten. 

O 22U.45 : TV-nieuws. 

IVIAANDAG 13 AUGUSTUS 

O o o o o 

o 

18U.55 : Fabeltjeskrant. 
19U.00 : Frac, de schrik der katten. 
19U.10 : Sporttribune. 
19U.45 : TV-nieuws. 
20U.10 : '^pel zonder grenzen. Kort ver
slag over de voorbereidingen in Blanken
berge. 
20U.15 : Muiterij op de Bounty. Avonti> 
renfilm. 

O 22U.25 : Laureatenkoncert van de 3e 
Zwitserse orgelwedstrijd in Zurich. 

O 23U.00 : TV-nieuws. 

DINSDAG 14 AUGUSTUS 

O 18U.55 : Fabeltjeskrant. 
O 19U.00 : Ballet Adagio. 
O 19U.10 . Het Humanistisch Verbond. 
O 19U.45 : TV-nieuws. 
O 20U.10 : Spel zonder grenzen. Voorbe

reidingen. 
O 20U.15 : Hollywood O I Hollywood. 
O 20U.45 : Landelijke verhalen. De gezus

ters Sullens. 
9 21U.35 : De pinguïns van Terra Adeiia. 

Dokumentaire. 
O 22U.25 : MASH. 
O 22U.50 : TV-nieuws. 

WOENSDAG 15 AUGUSTUS 

O 16U.00 : Rozen uit het Zuiden. Muzikale 
gezinsfilm. 

O 18U.15 : Jevanjong. 
O 19U.30 : Fabeltjeskrant. 
O 19U.45 : TV-nieuws. 
O 20U.10 : Spel zonder grenzen. Voorbe

reidingen. 
O 20U.15 : Dubbeldekkers. 
• 20U.40 : De natuur - onze erfenis. 

O 21U.05 : Spel zonder grenzen.Met en var»-
uit Blankenberge. 

O 22U.25 : TV-nieuws. 

DONDERDAG 16 AUGUSTUS 

O 18U.55 : Fabeltjeskrant. 
O 19U.0O : Koning Artur. 
O 19U.30 : Tips voor Trips. 
O 19U.45 : TV-nieuws. 
# 20U.10 : Wachtwoord. Kwis met Nand 

Baert, Gert Fonteyne en Willy Carlier. 
O 20U.40 : De reis. De Gouden Roos van 

Montreux. Finse bijdrage. 
O 21U.05 : De man die Duys schreef. TV-

spel. 
O 21U.55 : Horen en zien. Extra-editie l.v.m. 

het Festival van Avignon. 
O 22U.25 : TV-nieuws. 

VRIJDAG 17 AUGUSTUS 

O 18U.55 : Fabeltjeskrant. 
O 19U.00 : Vakantiekwis. HoppelarKJroute. 
O 19U.30 : Ziet u er wat in ? 
O 19U.45 : TV-nieuws. 
O 20U.10 : Het ding op zichzelf. Komedie. 
O 21U.10 : Panorama. 
O 21U.55 : TV-nieuws. 
% 22U.05 : Ik ben een danser. Film over de 

balletdanser Rodolf Nurejev, m.m.v. o.a. 
Margot Fonteyn. 
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AANBEVOLEN 

HUIZEN 

Aanbouwkeukens 
HELEMAAL naar maat. 

Apart en per klant gemaakt. 
Niet duurder dan seriefabricatie, 

en zelfs beter i 
Prijsbestek en studie zijn gratis. 

K e u k e n b e d r i j f R- R O S S E Y 
Kokstraat 53 - 8450 Nieuwpoort 

Tel. (058) 235.81 

P A P Y R U S 
B o e k - , p a p i e r - e n 
f o n o p l a f e n h a n d e l 

Zaakvoerder FONS LABEAU 
de Ribaucourtstraat 7 

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

MACONFECT - KLEDING 
Oppersfraat 37 — LIEDEKERKE 

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

F I T O 

Kollegestiaat 79-81 
2440 GEEL Tel. 014/59369 

VLAAMSE TOERIST bezoek ook eeni 

DE VOERSTREEK 
Rust in uniek landschap 

Inlicht. V V V DE VOERSTREEK 
Kerkstraat S3 - Moelingan 

AL - AL AANBOUW
KEUKENS UIT CLASAL 

FABRIEKEN TE RAMSDONK 
TEL. 015/714.47 - 719.13 

TOONZALEN 
BRUSSEL 02/17.71.99 

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

HERENTALS 041/239.10 
ZWEVEZEIE 051/612.84 

TIELT (W.VL.) 051/420.15 
GENT 09/25 50.85 

DEPREZ P.V.B.A. 
Vismijn 104 - Oostenda 

ZEEVISGROOTHANDEl 
— Prijslijst op aanvraag — 

STANDING 
2 kopen 1 X betalen 

(5.000 in stock) 
HEREN - DAMES - KINDEREN 
Dandermondse steenweg 276 

AAIST 

T e c h n i s c h I n s t i t u u t 

« LOUISE-MARIE » 
— KINDERVERZORGSTERS 
— VERPLEEGASPIRANTEN 
— SANITAIRE HELPSTERS 

2 of 3 laar studie - van 15 laar af 

LANGE LOZANASTRAAT 244, 
ANTWERPEN - TELEFOON : 28.72.34 

Inlichtingen alle dagen 
's Zaterdags op afspraak 

O O S T D U I N K E R K E a a n z e e 

verkoop 
VILLAS - APPARTEMENTEN 

BOUWGRONDEN 
promotor 

VILLA - LANDHUIZEN 
sleutel op de deur 

verhuring 
BEMEUBELDE VILLAS 

APPARTEMENTEN - STUDIOS 

WEST-LITTORAL 
Leopold il laan 212, 
8458 Oostduinkerka 

Tel. (058)526.29 

MET VOLKSWAGEN 
GEEN PROBLEMEN 

GARAGE St. JOZEF 
Assesteenweg 117 

TERNAT - Tel 52 13 12. 

A.V.V.S. - V.S.O.D. 
Algemeen Verhond van Vlaamse 

Sindikaten 
St Bernardse Steenweg 424 

2020 Antwerpen - Tel 38 74 08 
Andere gewestelijke adressen op 

aanvraag ! 

Gemeentelijke 
muziekschool EKEREN 
B E R I C H T 

Volgende betrekkingen in vast dienstverband zijn te 
begeven : 

LERAAR NOTENLEER, PIANO, VIOOL. GITAAR. 
SAMENSPEL. SAMENZANG. 

VOORWAARDEN : 

— Belg zijn 

— van goed zedelijk gedrag zijn 

— voldaan hebben aan de dienstplichtwetten 

— een eerste prijs behaald hebben aan een kon. 

Conservatorium in de discipline waarvoor 

gepostuleerd wordt 

(voor samenspel : een eerste prijs kamer

muziek) 

— slagen in een bekwaamheidsproef. 

Vrijstelling van diploma's en/of bekwaamheidsproef kan worden 

aangevraagd (art. 5 • K.B. 26.1.1968). 

Aanvragen te richten aan het College van Burgemeester en 
Schepenen, uiterlijk tegen 12 SEPTEMBER 1973, met bijvoeging 
van de nodige bewijsstul<ken. 

Wij zoeken! 
ZELFSTANDIGE UITBATERS 

voor « VLAAMS CENTRUM » 
omgeving Aalst. 

Café - Restaurant. 
Kulturele act iv i tei ten. 

WIJ BIEDEN: 
— MOOIE TOEKOMSTMOGELIJKHEDEN. 

' — PRACHTIG GEBOUWENKOMPLEKS MET 

RUIME PRIVAAT WOONGELEGENHEID. 

CENTRALE VERWARMING, BADKAMER, 

3 SLAAPKAMERS, 2 KEUKENS. 

RUIME HOF. MOOI BINNENTERRAS, 

PARKING, ENZ... 

WIJ VERLANGEN : 
— JONG VLAAMS IDEALISTISCH GEZIN, 

MET OPLEIDING EN ONDERVINDING 
IN SOORTGELIJKE INSTELLING. 

— VRIJ VANAF 1 OKTOBER. 

VOOR VERDERE INLICHTINGEN : 

SCHRIJVEN AAN BLAD ONDER Nr R.C. 10. 

1 

1 

i\ 
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lir-gen Dries Bog 

B ONZE SCHOOL ? 

E R A S M U S 
^ NATUURLIJK ! 
^1 Pluralistisch, voiksnationaai 
WÊ onderwijs t 
I I Talen - boekhouding - steno - daktylo 
^ B sekretariaat - journalistiek - etalage 
^M verkoop - hostessen - mannequins -
l p wegcode - rijlessen (door de Staat er-
aert k e n d ) 

Lange Ridderstraat 36 - 2800 MECHELEN Tel. (015)173.68 
Bondgenolenlaan 84 - 3000 LEUVEN Tel. (016)224.85 
Priester Daensplein 2 - 9300 AALST Tel. (053)284.55 
Gulden Vlieslaan 26 - 8000 BRUGGE Tel. (050)372.75 
Thonissenlaan 23 - 5800 HASSELT Tal. (011)237.12 
Sint Jorisstraat 33 - 8500 KORTRIJK Tel. (056)159.18 

Begijnenvest 99 - ANTWERPEN Tel. (03)33.60.58 en-30.01.80 

KI 
mmm 
KOELTOGEfl 
K0ELKAMER3 

ClEPVRIESTUNNELS 
KAMI0NK0EUN9 

©.a VOOR SUPERMARKTEN» tNDUSTRlB EN V0EDINC5SNIJVERHEID 

ETN JEURISSEN PVBA De Wmterstraat 24 
Borgerhout/Antvy/erpen Tel.: {03)36.11.35-36.59.31 

GEMEENTE MOL 
BERICHT VAN AANBESTEDING 

Op WOENSDAG 29 AUGUSTUS 1973, te 10.30 u. zal er ten 
gemeentehuize van Mol overgegaan worden tot het openen der 
biedingen, ingekomen tot het aanleggen van een sportveldbe
kleding in het omnisportveld. 
De stukken liggen ter inzage op : 
— het kantoor der aanbestedingen, Luxemburgstraat 42 - 1000 

Brussel. 
— Op de burelen van de gemeentelijke technische dienst -

Markt 22, Mol. 
Zij zijn KOSTELOOS verkrijgbaar op laatst vermeld adres. 

GEMEENTE MOL 

Op WOENSDAG 29 AUGUSTUS 1973 TE 11 UUR, op het gemeen
tehuis van MOL, zal overgegaan worden tot de OPENING DER 
BIEDINGEN voor : 

VERBOUWINGSWERKEN BUREEL BEVOLKING. 

Erkenning : kategorie O klasse 2. 
Raming : 2.142.667 frank + BTW. 

De biedingen kunnen ter zitting afgegeven worden of dienen 
vooraf aangetekend verzonden te worden aan de Heer Burge
meester van de gemeente Mol. 
De dokumenten kunnen geraadpleegd worden : 

/ . op het gemeentehuis van Mol. 
2. op het verkoopkantoor voor Aanbestedmgsdokumen-

ten, Luxemburgstraat 44, te Brussel. 
3. op het bureel van de ontwerper : J. Van der Voort, 

ir. architekt, Gaststraat 56, te Mol. 

De aanbestedingsdokumenten zijn te koop door overschrijving 
van de som van 450 frank, BTW inbegrepen, op postrekening 
nr 92.28 06 van J. Van der Voort, Gasstraat 56, te Mol. 

(Gelieve bij overschrijving het BTW-nummer te vermelden). 

COSTA DEL SOL 
Reissom volgens vertrek 

VERGUNNING : 1185 - KAT. A 

VERBLIJF te ALMUNECAR, MARBELLA of TORREMOLINOS 

MARBËLLA 
EL PALOMAR * * • 
ALMUNECAR 
CARIBE • • • 
TORREMOLINOS 
ALOHA (1) • • • 
TORREMOLINOS 
LA COLINA (1) * - * • - * • 

-
23/9 en 30/9 

15 d. 22 d. 
8.530 10.760 

Plaats en hotels 
19/8, 26/8 

2/9, 9/9, 16/9 
15 d. 22 d. 
8.990 11.560 

8.580 

9.990 

10.840 

10.580 

12.990 

14.260 

9.780 

10.990 

11.440 

12.250 

14 610 

Toeslag eenpersoonskamer per week (indien mogelijk) : El Palomar 1.000 fr. ; Caribe 350 fr. 
(1) 550 fr vermindering per week voor verblijf met half pension te Torremolinos. 

COSTA BLANCA - VERBLIJF te BENIDORM 

14 990 
Aloha 1.200 fr. 

BENIDORM 

AGUA-AZUL 
en VORAMAR 
ROSAMAR 

29/9, 13/10 
en 27/10 

15 d 22 d. 
6.290 8.130 
7.120 8.990 

22/9 
15 d. 
6.540 
7.470 

22 d. 
3.480 
9 560 

18/8, 25/8 
1/9, 8/9 

15 d. 22 d. 
6 940 8.990 
7.870 10.110 

Toeslag eenpersoonskamer (indien beschikbaar) : 350 fr. per week. 

Inlichtingen : 2000 ANTWERPEN - ST-JACOBSMARKT 45-47 — TEL. (03)31.76.80 en in al onze andere kantoren • 
fuoL^^Vi!^%'iV^'^^ « „ „ ! ? ' • / ' ' " ) 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 - Tel. (011)563.10 — 9000 Gent, Kalandenberg 7 - Tel. (099)23.60.21 — 3500 Hasselt De-
" ^ ' , t ! r r . * . ^ i?^, • Tel. (011)235.70 — 8500 Kortrijk. St.-Jorisstraat 33 - Tel. (056)235.15 - 3000 Leuven, Bondgenolenlaan 102 - Tel. (061)267 20 
« J T 7 T''^*fo"c,?,-~;cr"'"l*,'f^*c?''v,",T^' (051)420.09 - 8400 Oostende. Kerkstraat 14 - Tel. (059)783.61 - 8800 Roeselare. St. Michiels-
^ «Z " f . - ^ 2 ? V i * ^ ? ^ ~ « ? ^ ° " St-Niklaas, Stationsstraat 18 • Tel.(03)76.38.95 - 2300 Turnhout, Herentalsestraat 3 - Tel. (041)428.40 — 
1800 Vilvoorde. Heldenplein 22 - Tel. (02)51.17.15. Alle inlichtingen eveneens bij onze plaatselijke vertegenwoordigers 
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|e kunt |e werkelijk afvragen... 
aan wat wij onze reputatie danlten... 
waarom duizenden reeds met ons bouwden., 
hoe wij he^iieden... en liet nog steeds doen.. 

Het antwoord ligt gewoon voor de liand : 

emdat wi| ANDERS zijn dan anderen 
DAT HOUDT I N : 

dat wij onze toekomstige Iclanten desl(undig voorlicliten !! 
dat wij iien iiet niet denlibeeidige bouwavontuur besparen!! 
dat wij hun desiderata inwilligen I 
dat wij hun financiële mogelijkheden grondig bestuderen 
en hun behoeden tegen risicoverplichtingen. 

wden wij aan onze eigen reputatie, maakten wij DUIZENDEN TEVREDEN 
EN en volharden wij nog heden in ons opzet: 

de klont 
te dienen! 

U vindt onze werven verspreid over gans het Vlaamse landsgedeelte, dus zeker 

in uw buurt! Loop die werf niet voorbii: GA EENS KIJKEN !! Wil je nog andere 

adressen... vraag er ons om... wij hebben referentieadressen voor elk type van 

woning die u wenst te bouwen! 

En zo u dan UITVOERIGE inlichtingen wenst, kom of schrijf naar ons INFOR

MATIECENTRUM... dan praten we samen over duizend en één mogelijkheden, 

over wat kan en niet kan, over wat mag en niet mag! 

Mensen waarop je kan BOUWEN verwachten je., 

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

Antwerpen Gsni Leuven Genk 
Meir 18 Onderbergen 43 Brusselsestr, 33 Wintersïagstr. 22 
03/31,78,20 09/25.19.23 016/337.35 011/544.42 

6oo arbeiöersi^*. lOOl mogeliifefjeben 

BON 
^r^Anr) • ^ «.«««•„„•»,««, » MN.» »..». 

Tel : ™ 

• beschik, over bouwgrond - gemeenten— ™ 
- breedte : „..„.„. 

en wens de voordelen te kennen die U mij kan 
bieden. 
• bescliik niet over bouwgrond en verzoek U mij 

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

• houd mij ter beschikking van uw afgevaardigde 
• zal een bezoek brengen aan uw informatie

centrum ta - . op . . „— — t e ~....u. 

Handtekening 
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nafouren 
Zo zijn wij : altijd ernstig. Daarom beginnen wij deze week met de serieu
ze zalten en zullen wij volgende week verder gaan met de anekdoten. 
Deze week dus nakaarten over de ronde van Frankrijk 1973, en volgende 
week even van gedachten wisselen over de dood van de autorenner 
Williamson op de omloop van Zandvoort. 

- • -
De ronde van Frankrijk 1973 werd gewonnen door Eddy Merckx. Persoon
lijk vinden wij dit de grootste prestatie uit de loopbaan van Eddy : niet 
meerijden en toch de ronde winnen. 

- • -
Eerst in Parijs was Luis Ocana, thans in het ziekenhuis of net ontslagen. 

- • -
De vraag die ons tijdens de volgende jaargangen zal bezighouden op bevel 
van de sportgazetten : zou Luis ook gewonnen hebben als Eddy meereed ? 
Zal Eddy volgend jaar winnen als hij meerijdt ? Als hij niet meerijdt ? 
Als Luis meerijdt ? Als Luis niet meerijdt ? 

- • -
De vraag werd door Lowie de Pelsmaecker — de netste van de jongens 
die de sportklas van de Vlaamse teevee vullen — boudweg aan Eddy zelf 
gesteld. Het antwoord kunnen wij niet verklappen. Wij kennen alleen de 
letters van het gewone alfabet. 

- - • -
Er zijn heel wat Belgische koereurs vertrokken in de ronde Er zijn er maar 
weinig toegekomen. En van degenen die toch in Parijs terecht kwamen, 
was er dan nog één, Walter Godefioot om hem te noemen, die zich altijd 
maar zat af te vragen wat hij daar in godsnaam als een halve gare rond 
Frankrijk zat te hengsten, als hij toch niet goed genoeg was voor een 
kriteriumke in Eddy's schaduw en terwijl er thuis zoveel werk was. Eerlijk 
gezegd, wij vroegen het ons ook af. 

- • -
De Britten hebben ook een paar dagen een TV-reporter naar de ronde 
gestuurd. In die dagen werden twee ritten na elkaar gewonnen door Britse 
renners. Ja, die zijn er. 

- • -
Naar het schijnt hebben de koereurs dit laar geen - dinamiet •> gesnoept. 
Zeker, dat schreven wij al ieder jaar. Wij kunnen het ook niet verhelpen. 
Het wordt ons zo voorgezegd. 

- • -
Herman Van Springel won groen Wat dat nu precies is, heeft geen belang. 
Maar Herman moest daarvoor bestendig vooraan in het peleton zitten, 
in plaats van op zijn vertrouwd plaatsje achteraan. En zich in zijn ouwe 
dag zowaar nog ontpoppen als groepsspurter. Wie had het vanzeleven 
gedacht ? 

- • -
De joernalisten bekloegen zich bitter dat zij zo weinig gratis pinten kre
gen, 't Leven is gene lach. 

- • -
Volgens dezelfde joernlisten is de ronde nu toch een beetje tè kommer-
cieel aan het worden Wij vinden van niet. Laat de koereurs weg, en- alles 
is dik in orde. 

- • -
Ocana won de ronde dank zij de kruidenrecepten van Maurice Mességué 
(lektuur van diens boeken kunnen wij aanbevelen), die, als wij Sport 70 
mogen geloven, zelf niet vies is van Armagnac. Wij kunnen hem volgen. 

- • -
Naar het schijnt was het ook een zware ronde Er moest gewerkt worden 
van in de voormiddag tot in de namiddag Hoe houden ze het vol ? 

- • -
En hoe houden wij het vol ? 

buiten 
In Brugge is de nieuwe voetbal-

l<ompet!tie al op eerder ongewone 
wijze ingezet. Klub zette haar trai
ner, Leo Canjels, alvast aan de 
deur. De reden zou zijn dat Canjels, 
en niet voor de eerste keer, zich 
tegenover de pers nogal wat laat-
dunl<ende kritiek had gepermitteerd 
over het beheer van Klub Brugge. 
Geen zeldzaam wordend haar op 
ons hoofd denkt eraan in deze 
kwestie enig standpunt in te ne
men — wij kennen niet eens het 
fijne van de zaak — maar wij vra
gen ons toch af waarom Leo Can
jels zo nodig zijn bazen moest gaan 
kleineren. Het Is nu eenmaal het 
lot van de werknemer niet het recht 
te hebben veel kritiek uit te oefe
nen op de broodheren Ook niet de 
werknemers die veel minder reden 
voor dankbaarheid hebben — kwes
tie loon en zo — dan Canjels. En 
daarenboven stond het nog uitdruk
kelijk in zijn kontrakt vermeld : 
geen kritiek op het beheer. Volgens 
ons is Canjels niet erg slim ge
weest. 

alleluja 
Er wordt, zoals men weet, een 

film gemaakt over Eddy Merckx. De 
« maatschappij die over de rechten 
en vergunningen beschikt tot het 
benutten van naam en algemene 
bekendheid van Eddy Merckx » — 
voelde gij nog niks ? — zond ons 
enkele inlichtingen en een schoon 
portret over deze fi lm. Hieru't en
kele uittreksels, zoals waarschijn
lijk van ons verwacht wordt. 
« Eddy, zo lezen wij, is een ware 
rasakteur ». Alsof wij iets anders 
verwacht hadden van ons nationaal 
genie, dat in alles boven de rest 
van het mensdom uitsteekt. Ver
der : « Het buitengewone : hij is 
de man die steeds wint ». Wat niet 
te verwonderen is, want « hij is de 
patriarch van een maatschappij, 
meester, beschermer -en vijand ». 
Dat is allemaal nog niks, daarenbo
ven is « Merckx een levende God ». 
Niet te verwonderen dus dat « de
gene die Merckx aanraakt geze
gend is ». Veel kijkgenot, beminde 
gelovigen. 

grote sport 

Met de zogenaamde kriteria is 
het maar zus en zo, horen wij. Al 
begrijpen wij, eerlijk gezegd, toch 
niet waarom nog altijd zoveel men-

BESCHEIDEM 
Tijdens het voorbije weekend werden de halve finales betwist van de 

Europese atletiekbeker. Onze nationale ploeg moest daarvoor naar Oslo. 
Zo heel veel zal wel niemand verwacht hebben, maar dat wij slechts in 
één wedstrijd zouden overwinnen, dat lijkt ons toch maar een mager 
beestje. Voor die éne overwinning zorgde vanzelfsprekend Miei Puttemans. 
Verder waren er nog een paar behoorliike prestaties, onder meer van 
Brydenbach en Mignon, daarmee was de kous af. In de eindrangschikking 
prijkte België glorieus op de zesde plaats, en gezien er maar zes deel
nemers waren, kan bezwaarljk beweerd worden dat dit « verrassend goed » 
is. Het blijft dus nog altijd zo dat onze atletiek wel eens voor een uit
schieter kan zorgen, Reiff, Moens, Roelants, Lismont, Puttemans en hier 
en daar nog een, maar dat wij over het algemeen nog bij de zwakkere 
broertjes moeten gerekend worden. Persoonlijk hindert ons dat helemaal 
niet, zolang wij maar niet gaan denken dat wij, middelmatige amateurkens, 
de super-prof moeten gaan uithangen. 

De ZO belangrijke na-Rondevraag zal wel nooit een antwoord krijgen. Broederlijk ga
ven beide toppers mekaar de hand. Eddy's entoesiasme leek maar matig... 

sen zoveel geld willen uitgeven om 
die infantiele flessentrekkerij te 
gaan bekijken. Dit moet immers 
toegegeven worden : worden er 
steeds minder van die dingen in el
kaar gebokst, daar waar men cen
ten en adem blijft hebben, blijven 
toch nog altijd een indrukwekkende 
hoop kijklustigen opdagen. Dat het 
met sport, zelfs met koers-rijden, 
geen sjiek te maken heeft, weten 
zelfs ónze lezers. Zjang stuurt 
doodgewoon wat werkvolk — koe
reurs — om dat karweitje op te 
knappen aan de overeengekomen 
prijs. Verder wordt ondereen of van 
boven af gearrangeerd hoe het stuk 
zal gespeeld worden, • met mis
schien een uitzonderlijke keer eens 
een serieuze koers, als de een of 
de andere te dweers is om zich bij 
de rolverdeling neer te leggen. Die 
mag dan de volgende keer niet, 
meer meespelen natuurlijk. Zo komt 
het dat die spelletjes ook nogal 
dikwijls door dezelfde(n) gewonnen 
worden. Het « volk » heeft dat 
graag, ziet ge. 

en vet betaald 

Wie tegenwoordig over die kri
teria niet zo opgetogen zijn, dat 
zijn de Belgische koereurs die niet 
Merckx heten. Zij vertellen aan wie 
het horen wil dat Zjang hen bijna 
niet laat meerijden, en dat hij hun, 
als ze toch eens een keertje mogen 
meedoen, zo schandalig weinig be
taalt dat zij beter zouden thuisblij
ven. Zo'n afschuwelijke dingen ver
tellen, en dat over zo'n belangrijk 
man ,is natuurijk gevaarlijk, want 
het gevolg is dan dat die ondank
baren in het geheel niet meer mo
gen meerijden. De prijzen die wij 

hoorden vernoemen de laatste tijd 
liggen rond de 100.000 voor Merckx, 
rond de 3000 voor mannen als Van 
Impe, Godefroot en zo, en dan 
schommelend van 500 tot O voor 
niet-vedetten. De mannen van den 
bond, Morrisken en Sooken en zo, 
schijnen dat normaal te vinden, 
want zij zeggen niks. De koereurs 
zijn veel te weinig solidair om daar 
iets te kunnen aan doen. O.i. voor
al omdat aan het hoofd van het 
soort sindikaat dat zij eens hebben 
opgericht, een zekere heer Merckx 
staat. Die blijkbaar nog niets on
dervonden heeft van de gierigheid 
van Zjang. 

verder maar 

En zo hebben wij dan de kruik 
en n Les Sports » weer opgenomen. 
De hof ligt min of meer proper, de 
haag is af, en het meeste werk is 
niet gedaan geraakt. Dus, zoals ge
lijk bij u thuis. Wij hebben drie 
weken doorgebracht zonder sport, 
en vooral zonder sportgelul, en wij 
zouden liegen als wij zouden zeg
gen dat wij zaten te trachten naar 
het einde van die drie weken. Van 
al wat er zoal gebeurd is, kunnen 
wij bitter weinig verder vertellen, 
Wij zullen dus maar verder gaan, 
alsof er niks gebeurd is. Dit is nu 
eenmaal eigen aan de sport : van
daag zijn de gazetten te klein ore 
een of andere gebeurtenis of pres
tatie dik in de verf te zetten, en 
overmorgen spreekt geen mens er 
nog over. De sport is zo iets waar
van men een heel stuk kan over
slaan, en toch niets gemist heb
ben. Misschien is dat een van haar 
grote waarden. Voor ons in ieder 
geval een pozitief kenmerk. 


