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Wil 
moeten 
onsielf 
blijven 

Zeg nu eens eerlijk, is dat nog een weer om te werken ? De gelukkige lieden die 
hun vakantie in augustus hebben gepland, treffen een weertje om van te snoe
pen Dit gebeurt in heel Europa dan ook op grote schaal, en terecht. De pechvo
gels, die hun vakantiedeel in juli namen, met regen en kille wind, lopen er wat 
ongelukkig bij. Maar je hebt alt i jd praktische mensen die van de nood een deugd 
maken (zie foto) en tussen de kantooruren in nog vlug even meegenieten van 
het uitzonderlijke weertje. En of ze gelijk hebben ! 

Je komt in de vakantieperiode allerlei men
sen tegen, je praat dan over allerlei dingen 
en dan lukt het nogal eens dat de Vlaamse 
beweging erbij te pas komt. Vooral in ge
sprekken met buitenlanders, of met Waalse 
landgenoten of zelfs — God sta me bij — 
met Franstalige Brusselaars. De moeilijkste 
gesprekspartners op dit terrein, zoals ieder
een van ons weet, want ze zitten boordevol 
vooroordelen en valse logika. 

Zo had ik er onlangs een « aan de lijn ». 
Hij speelde waarempe! de breeddenkende, en 
hij kon zelfs enig begrip opbrengen, zo zei hij, 
voor de Vlaamse beweging. In het verleden 
had men de Vlamingen inderdaad onrecht 
aangedaan en het was dus begrijpelijk dat 
daartegen gereageerd werd. Maar, zo voegde 
hij er dadelijk aan toe, dat is nu volkomen 
verleden ti jd. De Vlamingen zijn er inmiddels 
ekonomisch en sociaal sterk op vooruit ge
gaan en in feite zijn zij nu de meesters in 
het land geworden. Hij vond dat « de fla
minganten » nog altijd in het verleden leven 
en doen alsof de Vlamingen nog altijd ver
drukt worden. Bovendien vindt hij het van 
diezelfde flaminganten nogal eng dat zij al
leen maar Nederlands meer willen leren en 
geen Frans. Wij leven toch in een tweetalig 
land, niewaar mijnheer ? 

Kijk, bij dergelijke « logika » van een 
eentalige frankofoon, want dat was hij, heb 
Ik altijd de neiging om eens hartsgrondig te 
beginnen godferen. Van de hele Vlaamse be

weging en haar voornaamste doelstellingen 
begrijpen die heerschappen geen fluit, maar 
zij blijven zich het recht aanmatigen om de 
Vlamingen de les te lezen. Zij, de arme 
luizen op taalgebied, die slechts één taal 
machtig zijn — ook al heeft die een behoor 
lijk ruime verspreiding — terwijl talloze Vla
mingen naast hun moedertaal een behoorlijk 
mondje Frans, Engels en Duits kunnen spre
ken. 

In hun onbewuste maar mateloze pretentie 
snappen zij niet eens dat het even normaal 
zou zijn, als landgenoten, dat zij onze taal 
evengoed zouden leren als wij de hunne. 
Nee, wij moeten Frans leren opdat zij verder 
eentalig zouden kunnen blijven. 

Er zijn vandaag gelukkig al voldoende 
meertalige Vlamingen die dergelijke » be
grijpende • frankofonen gepast op hun num
mer kunnen zetten en zelfs een paar blozen
de konen kunnen bezorgen als het nodig is. 
Een voordeel van onze ekonomische vooruit
gang in de voorbije decennia is inderdaad 
dat wij een deel van onze arme mensen-
kompleksen zijn kwijtgeraakt en een be
deesdheid die niet langer te verdedigen of 
te verantwoorden was. 

Wij moeten onszelf zijn In alle omstandig
heden. Vlamingen zonder kompleksen, open 
voor de hele wereld, maar zelfbewust ge
noeg om de eigen identiteit niet te verloo
chenen. Welnu, één van de voornaamste ken
merken van een volk Is zijn eigen taal. Er 

is geen enkele reden waarom wij die zouden 
prijsgeven, dit werkstuk van ontelbare gene
raties die ons vooraf gingen. Die uitdrukking 
van de ziel van ons volk. 

Het is verdorie géén argument dat onze 
taal maar door een betrekkelijk gering aan
tal mensen in de wereld gesproken wordt, 
door « slechts » 20 miljoen Europeanen Wie 
zo redeneert moet alle talen ter wereld af
schaffen, tenzij die ene taal die momenteel 
door de meeste mensen wordt gesproken. 
Rationeel zou dat misschien wel zijn. zo ra
tioneel als de levenloze blokkendozen waar
mee wij de centra van onze grote steden 
versieren .. 

Wij hebben het als klein volk, met een taal 
die relatief beperkt verspreid is, met gemak
kelijk om ons te handhaven. De - wereld
talen » laten hun mvloed gelden, dringen 
langs deuren en vensters naar binnen Vroe
ger het Frans, nu ook het Engels. Wij hebben 
niets tegen deze taal en de volken die ze 
spreken, wij leren die talen aan, maar wij 
moeten blijven weigeren onze moedertaal 
ervoor prijs te geven Dat is de zin van het 
• in Vlaanderen Vlaams ». In Vlaanderen 
moet en zal het Nederlands steeds de ere
plaats bekleden, de taal van óns volk wordt 
niet prijsgegeven aan voorbijgaande invloe
den en modes. 

Daarom hebben de Vlaamsgezinden steeds 
alle verfransingspogingen afgewezen en 
scherp bestreden. Nu de invloed van het 

Frans op wereldvlak aan het tanen is, dreigt 
een nieuwe kwaal de verengelsing De nei
ging IS nog lang niet zo akuut als de dreiging 
der verfransing is geweest en soms nog is. 
maar wij mogen niet blind blijven voor be
paalde evoluties. De Engelse invasie te Brus
sel en wat dit meebrengt, is een teken aan 
de wand De mode van de « pubs » en an
dere anglofiele fenomenen zijn met erg op 
zichzelf, maar toch En vergeten wij niet 
de koppigheid waarmee sommige Ameri
kaanse en Engelse firma's in Vlaanderen hun 
taal opdringen aan de Vlaamse arbeiders, 
bedienden en kadermensen. 

Kijk eens, wij hebben een generatieslange 
strijd moeten leveren tegen een reëel ver-
fransingsgevaar. Op een bepaald ogenblik 
ook tegen sommige verduitsingstendenzen. 
Het zou al te gek zijn, mochten wij nu. al 
spelend, een bepaald Engelstalig kolonia
lisme een voet in huis geven. 

De publikatie van het dekreet-Vandezande 
in ons blad van vorige week en sommige 
reakties daarop uit Vlaamse bedrijven geven 
te denken Laten wij onszelf blijven in da 
wisselende omstandigheden. Laten wij ver
der met toewijding vreemde talen leren, 
maar er is geen enkele reden waarom wij 
ons als knechten, als slaven zouden gedra
gen. Wij mogen onze identiteit niet prijsge
ven, de taalstrijd is tevens een strijd voor 
het bestaansrecht van ons volk. 

Paul Martens. 
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engij 
vu in radio 

Als « Wij '-lezer is het mij op
gevallen dat in jullie weekblad geen 
informatie verstrekt wordt over de 
radio-uitzendingen van de Volks
unie. 

Wel kan men lezen wanneer haar 
programma op het TV-scherm ver
schijnt. 

Zou het niet mogelijk zijn haar 
radioprogramma te vermelden, dan 
zouden de radioluisteraars beter 
kunnen baar programma volgen. 

A.R., Duisburg. 

pensioenenstai uitkuisen 

In ons blad, enkele weken terug, 
hebt u eens harteljk geschreven 
over die grote warboel van het pen
sioenstelsel, toch hebt u nog enige 
zaakjes vergeten. Kennelijk over de 
burelen voor de pensioenen waar 
de onderzoekskommissies zetelen, 
die er niet op uit zijn de kleine man 
uit te put te helpen, maar wel om 
hem te laten verzinken. Dan hebben 
wij nog de KOO of de « kas van de 
armen », die over miljoenen be
schikt die over het hele land nutte
loos verspreid liggen, daar hebben 
de gepensioneerden niets aan ! Dat 
men die vuile pensioenstal eens be
gon utt te kuisen en aan de oudjes 
zonder omzien pensioen begon te 
geven en wij zijn op de goede weg, 
maar veel jaren hebben die oudjes 
ook niet meer te goed... 

H.W.. Brussel. 

lezersbrief 

Na mijn terugkeer uit Wenen 
(waar ik meestal Duits sprak...) 
lees ik in uw blad van 14 juli een 
stukje aan mijn adres, getiteld 
« Vlaams minister ». 

Uw redakteur spijkert mij aan de 
schandpaal omdat ik te Helsinki 
uitsluitend Frans gesproken heb en 
hij voegt er aan toe dat « indien 
Van Elslande de overtuigde Vla
ming is, die hij beweert te zijn, 
dan had hij toch de helft van zijn 
rede in het Nederlands kunnen uit
spreken. Er kon zelfs geen zinnetje 
van af ». 

Na zo een vernietigende aanval 
zou ik mij natuurlijk in zeer enge 
schoentjes moeten gevoelen. En 
toch is dit niet helemaal het geval, 
vermits ik een zekere milieubevui-
ling als verschoningsgrond kan in
roepen. Inderdaad : de Finse pre
sident, die de konferentie opende, 
sprak uitsluitend Engels. Er kon 
zelfs geen zinnetje Fins van af ! 
De Finse minister van Buitenlandse 
Zaken sprak uitsluitend Duits — 
ook bij hem kon er geen zinnetje 
in het Fins van af ! De Hongaarse 
minister van Buitenlandse Zaken 
sprak uitsluitend Engels (zelfs 
geen zinnetje Russisch I). Ook de 
Deen sprak uitsluitend Engels, enz. 
enz... En niet te vergeten : mijn 
(Nederlandse kollega Van der Stoel 
sprak uitsluitend Engels I 

Ik veronderstel dat U het toch al 
beet hebt : ieder minister van Bui
tenlandse Zaken heeft te Helsinki 
gesproken in één van de zes kon-
grestalen van waaruit en waarnaar 
simultaanvertaling was voorzien, en 
daar was het Nederlands niet bij, 
noch het Deens, noch het Zweeds, 
noch het Fins, noch het Pools, noch 
het Hongaars, enz... Dit was het 
gevolg van een overeenkomst die 
de 34 deelnemende landen tijdens 
de voorbereidende besprekingen 
van de Conferentie hadden getrof
fen. 

Daarentegen heb ik op 30 juni 
juist het eerste voorzitterschap be
ëindigd van de verruimde EEG-Mi-
nisterraad van Buitenlandse Zaken, 
dat ik volledig in het Nederlands 
heb waargenomen. Dit was, voor 
België, niet meer gebeurd sinds 
1967... periode tijdens dewelke ik 
de eer had ons land in de EEG te 
vertegenwoordigen. 

Misschien zal uw redakteur in de 
maand oktober nog eens de vraag 
stellen hoe men met zon mannen 
tot gezonde taaitoestanden kan ko-
mben in het Brusselse. Op de al
gemene Unovergadering, die in het 
naiaar te New-York plaatsheeft, zal 
ik inderdaad weer geen woordje 
Nederlands spreken... 

Ik ben er van overtuigd dat U 
deze brief in uw eerstvolgend num
mer zal willen publiceren omdat het 
ongetwijfeld in uw bedoeling ligt 
uw lezers objektief voor te lichten. 

Met de meeste hoogachting, 
R. Van Elslande 

Minister van 
Buitenlandse Zaken. 

Vlaanderen alleen 
ons vaderland ! 

Wij, echte rotsvaste en doorwin
terde Vlamingen, zien ons verplicht 
de hedendaagse Vlaams idealis
tische jeugd op te roepen om de 
strijd aan te binden tot 't beveili
gen en uitbreiden van een echt diep 
Vlaams bewustzijn, vooral ook wat 
Brussel- aangaat, waar wraakzuch
tige strijd, vooral in de agglomera
tie is losgebrand tot het blijven 
verknechten van ons volk I 

Daarom moet en zal een einde 
komen door ons idealisme op te 
voeren naar een vast Vlaams rea
lisme. We moeten realisten zijn en 
de zaken zien en beoordelen, zoals 
ze zich voordoen I 

De huidige regering heeft vooral 
gezorgd, dat de demokratie totaal 
kapot is, neemt zelf in snelle va
kantieroes door nachtelijke mara
thonzittingen beslissingen, centra
liseert alles in Brussel en vooral 
de BSP heeft het masker afgewor
pen ! Er wordt met geld geknoeid, 
dus op verschillende manieren met 
de gelden van de Vlaamse 
kleine man ! Deze betaalt de Im-
branco-affaire, 't schandaal van de 
RTT-premies en de onnodige 270 
miljoen van onbruikbare machines 
in de post. Dit is nog niet alles I 
De Vlaamse CVP zit onder de knie 
van PSC, BSP en PVV en is op dui
delijke wijze bezig haar eigen par
tij nu totaal af te takelen, door 
't anti-klerikalisme van 't School-
pakt en in de kultuurraad goed te 
keuren. Zij stemt eveneens in met 
de uitschakeling van het parlement 
en is uitsluitend geroepen om alle 
toegevingen aan de andere part
ners te doen. Zij kan niet meer 
zelfstandig beslissen en wordt to
taal uitgeschakeld, door beslissin
gen achter de coulissen, en door 
de censuur op de BRT. 

J.S., Mol. 

staatsgreep 

Het monster van Lochness (dat 
door een Japanse ploeg zal opge
spoord worden en... definitief opge
doekt ?) werd in deze zomerse hit
te en komkommertijd afgelost door 
de mogelijkheid van een militaire-
rechts extremistische staatsgreep 
in België, toch volgens de « Gazet 
van Antwerpen ». 

De overige kranten namen het 
bericht over en reageerden meestal 
ironisch. Persoonlijk ben ik ervan 
overtuigd dat een militaire of 
rechts-extremistische staatsgreep 
geen kans maakt, vooral niet wan
neer hij uitsluitend door franko-
fone officieren of extremisten zou 
ondernomen worden. Dat is een te 
kleine minderheid tegenover de 
vakbonden, de Vlaamse beroepsof
ficieren, onderofficieren en dienst
plichtigen, zonder de rijkswacht te 
vergeten die (nog) niet in het 
' komplot » zou betrokken zijn. 

KOSTUUM naarMAAT 
ofwel MAATCONI'ECTIE (36 pasmodellen) ofwel 
AFWERKING Mter KLEERMAKER ENGELSE & 
INLANDSE STOFFEN. Op verzoek kom ik overal 
aan huis de maat nemen, passen en afleveren. 

Vraag zonder do minste verplichting 
staler] en p'ijzen. 

RICO-KLEDINQ VERMEESCH 
,̂ >»wJ>euw6r»Y«rt, 82 Ar>;v;.ifpen T<t. 03.31.36.83; 

doch die als automne strijd- en or-
demacht kleine legerafdelingen de 
voet kan dwars zetten. 

Het spreekwoord zegt : er is 
geen rook zonder vuur en waar
schijnlijk is er wel een onderzoekje 
bezig ondanks het stilzwijgen of de 
logenstraffing van Justitie. Vooral 
de frankofone hogere officieren 
zijn ontstemd over de versterking 
van de Vlaamse positie in het le
ger, hoe gebrekkig en zwak de Vla
mingen zelf deze wijziging ook ach
ten : voor fanatieke trankofonen — 
en er zijn er meer dan men denkt 
in ons land — is zelfs de geringste 
Vlaamse lotsverbetering nog te 
veel. Kennelijk schijnt men er lucht 
van gekregen te hebben dat som
migen met de gedachte van een 
staatsgreep koketteren, niet alleen 
tegen de Vlamingen doch ook te
gen het korrupte staatsbestel (en 
het bestaan daarvan kunnen we 
jammer genoeg niet ontkennen, al 
valt een zwakke demokratie nog 
steeds boven een rechtse of linkse 
diktatuur te verkiezen). In hoever 
deze gedachte ook konkrete « sa-
menzweringsvormen » aannam is 
mij uiteraard niet bekend. 

Zelfs bij een aanvankelijk wel
slagen zou de vestiging van « een 
sterk regime » in ons land geen 
schijn van kans op een langdurig 
bestaan hebben. Maar het is goed 
dat pogingen daartoe in de kiem 
worden gesmoord, wanneer ze wer
kelijk ondernomen worden : de 
Belgische demokratie is zo al 
kwetsbaar genoeg geworden. 

D R.V., Mechelen. 

frankofone pest 
aan de kust 

Elk jaar ergeren honderden Vla
mingen zich aan de kelners en 
diensters die in heel wat cafe's en 
restaurants aan de « Vlaamse » 
kust alleen Frans spreken en ver
staan, en bij protest nog de lef 
hebben U uit te lachen of te bele
digen. 

Het betreft vaak Brusselse fran-
kofonen die in het hoogseizoen 
naar de kust afzakken om er een 
dikke frank te verdienen. Met de 
mentaliteit eigen aan elke heer-
serskaste dringen ze het Frans op 
aan de zgn. Klant-koning. 

Geldt het dekreet van de Neder
landse kultuurraad over het Neder-
lands-bedrijfstaal in Vlaanderen ook 
voor cafe's, restaurants, hotels en 
winkels aan onze kust ? Er is stel
lig het internationaal toeristisch 
aspekt, maar dat sluit dan ook 
Franse eentaligheid eveneens uit. 

In ieder geval : de vestiging van 
een tweede Brussel in Vlaanderen 
dient drastisch te worden verme
den I 

P.D., Brugge. 

tik van de krom-staf 

Ik vind het ongepast dat het of
ficieel orgaan van de VU zich wenst 
te moeien met de uitspraak van 
mgr. Van Peteghem inzake de voor
behoedsmiddelen, zoals in « Wij » 
gebeurde op 11.8.73. 

Mensen die opgegroeid zijn tus
sen de beide wereldoorlogen heb
ben tot den treure toe ervoor ge
vochten dat de kerk, en het epis-
kopaat, zich wel mocht moeien met 
zaken van geloof of zeden, doch 
niet met politiek. 

En zo is het niet alleen het volste 
recht van een bisschop uit te ko
men voor de kristelijk moraal, doch 
bovendien ook zijn plicht de kato-
liek-gelovigen op hun plicht te wij
zen, al is deze gelovige dan een 
minister. 

Wanneer « Wij •> bovendien 
schrijft dat er een kloof ligt tussen 
de opvattingen van de katholieke 
moraal en deze van de overgrote 
meerderheid van de katolieken 
(heeft de redaktie van « Wij » ze 
geteld ?), moge ik met meer na
druk wijzen op de grotere kloof die 
bestaat tussen de leer van het 
Evangelie en de opvattingen en 
vooral handelwijze van overtalrijke 
mensen die zich katoliek « noe
men '. 

Daarbij komt dat de VU als plu
ralistische partij hierin geen stel
ling te nemen heeft : het betreft 
hier een aangelegenheid die elk 
voor zijn geweten moet oplossen, 
en waar de ene zich niet beter of 
slechter dan de andere moet be
schouwen. Zo hebben ook de VU-
mandatarissen niet allen ja ge
stemd. 

Laat de Kerk haar werk doen, en 
wij het onze. 

J.N., Oostende. 

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 -f 
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 ; kleureTifoto'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 
kategone 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. 

VLAAIVISE KULTURELE INSTELLING TE BRUSSEL 

vraagt : 

NEDERLANDSTALIGE STENO-DACTYLO 

welke bereid is ook algemeen kantoorwerk te doen. 

SOLLICITATIES MET OPGAVE VAN CURR. VITAE 
ADRES BUREEL BLAD REF. NR. W.A.1 

N A T I O N A L E LOTERIJ 
17de TRANCHE 

Oogsttranche 
H O G E L O T E N 

1 X twaalf miljoen 
Sxéén miljoen 

^ ^ 3 X een half miljoen 

Trekking op 27 augustus 
HET BILJET : 230 fr. 
HET TIENDE : 25 fr. 

EEN KORREt ZAAIEN 

O M M I U O E N E N TE MAAIEN 

.J^**"^ r̂ . 
\ j j 

'AMÊÊÊÊ ift. m 
1 

D!r-gen Dries Boga 

ONZE SCHOOL ? 

E R A S M U S 
NATUURLIJK ! 
Pluralistisch, volksnationaal 
onderwijs ! 
Talen - boekhouding - steno - daktylo 1 
sekretariaat - journalistiek - etalage 
verkoop - hostessen - mannequins -
wegcode - rijlessen (door de Staat er-

srtkend) 

Lange Ridderstraa» 36 - 2800 MECHELEN Tel. (015)173.68 
Bondgenotenlaan 84 - 3000 LEUVEN . Tel. (016)224.85 
Priester Daensplein 2 - 9300 AALST Tol. (053)284.55 I 
Gulden Vlieslaan 
Thonissenlaan 23 
Sint Jorisstraat 33 
Begijnenvest 99 -

26 - 8000 BRUGGE Tol. (050)372.75 
- 5800 HASSELT Tol. (011)237.12 
- 8500 KORTRIJK Tel. (056)159.18 
ANTWERPEN Tel. (03)33.60.58 on 30.01.80 
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de wereld 
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(Argos) In november 1970 werd Andrej Amalrik te Sverdlovsk tot drie 
jaar internering in een strafkamp veroordeeld. Volgens de beschuldiging 
had hij valse geruchten verspreid, die - de organisatie van de Sovjet
maatschappij in opspraak brengen ». Eind mei 1973 was 2ijn straftijd uit. 
Amalrik had de verschrikkingen van Kolyma, het Siberisch dodenkamp 
overleefd Bezwarend was dat hij nooit tekenen van berouw of inkeer had 
gegeven. Daarom allicht werd de 35-jarige historlkus in het afgelegen 
Magadan opnieuw voor zijn rechters gedaagd en nog eens tot drie jaar 
opsluiting veroordeeld. Eens te meer zal hij aan den lijve ervaren wat 
atoomfysicus Sacharov, de kampioen van de mensenrechten in Rusland 
als « schreeuwende onrechtvaardigheid » betiteld heeft. 

Binnen de oppositie is Amalrik altijd een outsider geweest. Nooit heeft 
hij het regiem rechtstreeks uitgedaagd. Nooit heeft hij voor held of mar
telaar willen spelen. Wel was hij onverschrokken in de weer om zijn 
geruchtmakend essay « Kan de Sovjetunie het jaar 1934 halen ? » in het 
westen te publiceren. Maar steeds bleef hij ver van politieke demonstra
ties ter gelegenheid van troepenparades of buitenlandse ontmoetingen 
door dissidenten georganizeerd. Inzet van zijn verzet was meer het recht 
van de mens op waardigheid en vrijheid. Amalrik stelt dat de strijd voor 
gemeenschappelijke belangen uitzichtloos is zolang hij gevoerd wordt 
door mensen met een slavenziel. 

kempense mijnen 

D'HOORE VOERT 
DE OPDRACHTEN UIT VAN 
ZIJN VROEGERE WERKGEVERS 

De regering Leburton laat zich in 
verband met haar rationalisatie-
plannen inzake koolmijnen vooral 
leiden door opportuniteit en dub
belzinnigheid. Die passen wel bij 
het imago van een staatssekretaris 
D'Hoore, maar zouden totaal 
vreemd moeten zijn aan een minis
ter Claes. Maar die luistert blijk
baar gedwee naar zijn sekretaris-
generaal Bayens, die in zijn stu
dententijd al berucht was om zijn 
anti-Vlaamse refleksen en levens
houding. 

Het opportunisme kan men goed 
terugvinden in verband met de zo
genaamde vervroegde pensioenre
geling voor bedrijven, die e/fono-
mische of technische rnoeiliil<he-
den zouden hebben en waar l<ollel<-
tleve afdanidngen mogeljik zijn. 

Dergelijke maatregelen zouden 
tijdelijk zijn en uit een vraagge
sprek destijds van de BRT met mi
nister Claes, zou het bediendenka
der hierin ook betrokken worden. 

Dat deze maatregelen ook zouden 
genomen zijn in het licht van aan
gekondigde saneringsplannen is 
evident, maar de heren ministers 
worden bijzonder zwijgzaam als 
men vraagt naar de werkelijke kom-
ponenten van een kostprijsbereke
ning. 

De vragen die destijds in dit ver
band gesteld door de verantwoor
delijken van het ACV en ABVV op 
de Adviesraad van het Kempens 
Bekken bleven onbeantwoord of 
doen zij maar alsof ? En wat heeft 
het artikel van de heer J. Ooms in 
de hele problematiek te beduiden 
zoals men het kan terugvinden in 
de « Volksmacht • van 11-18,8.1973 
• N' 31 ? 

Heeft de Centrale der Vrije Mijn
werkers geen standpunt in verband 
met de huidige prijzen van de 
Gokesfijnkolen in het Kempens Bek
ken ? Het standpunt weergeven van 
de Belgische IJzer- en staalnljver-
held is een dooddoenertje, als men 
alle gegevens van de huidige prijs
politiek niet of tafel durft leggen !? 

Het technisch fusieplan voor de 
S resterende mijnzetels in Limburg 
en waaraan de heer D'Hoore zo 
gaarne zijn naam verleende en dat 
zogezegd als een volledig nieuw 
feit op tafel werd gelegd, houdt 
geen enkel nieuw gegeven in. 

Integendeel, het houdt het tech
nisch reeds lang uitgekiende ont
wikkelingsplan in, dat door de cen

trale direktie van de Kempense mij
nen in de jaren 1968-1919 werd uit
gewerkt en het levert het duidelijk 
bewijs dat de heer D'Hoore nauw
gezet de opdrachten uitvoert van 
zijn vroegere werkgevers, m.a.w. de 
vroegere financiële groepen die 
destijds de Limburgse mijnen uit
baatten of de huidige stichtings
maatschappijen, die rustig de res
terende en zeer winstgevende on
roerende goederen van het Kem
pens Bekken valoriseren. 

Dat deze financiële groepen dan 
ook nog voor 95 % de Beheerraad 
uitmaken van de gefusioneerde 5 
zetels, moet ons niet verbazen en 
ons zelfs niet nieuwsgierig maken ? 
Wij waren in Limburg nog erger 
gewoon ! 

Het technisch fusieplan van de 
heer d'Hoore is inderdaad niet 
nieuw. Sinds jaren denkt en werkt 
de Centrale leiding van de Kem
pense mijnen aan dit plan. 

Met dit plan d'Hoore werd fase 2 
van het groot centralisatie-projekt 
van de KS (Kempische Mijnen) aan
gevat, want het plan d'Hoore is 
geen projekt, het is sinds verschil
lende maanden reeds in uitvoering. 

1) Waar fase 1 de rationalisatie 
van de ondergrondse uitbating 
moest doorvoeren op grote schaal 
en verder een aantal plannen zo 
uit te werken, dat ondergrondse 
verbindingen tussen nabijliggend'e 
zetels (Genk) en (Eisden) zou mo
gelijk zijn en waarbij men reeds 
alle samenwerkende diensten die 
nauw aangewezen met ondergrond
se werken centraliseren, wil men 
met fase 2 de totaliteit van alle 
bovengrondse diensten over de 5 
zetels gaan rationaliseren, hetgeen 
reeds in 1970 werd doorgevoerd 
voor een aantal administratieve 
diensten zoals boekhouding, aan
koop enz. 

Vervoerdiensten, werkhuizen voor 
hout- en ijzerbewerking werden se-
lektief doorlicht in verband met 
personeelsbezetting, nieuwe inves
teringen vonden plaats en dit in de 
uitvoering van Fase 2. 

2) Het is ook niet toevallig dat 
de Belgische Spoorwegen de op
dracht kregen bijzondere verveer-
schema's uit te werken om de ge
deeltelijke of totale ongewassen 
steenkoolproduktie te vervoeren 
naar een bepaalde zetel, om aldaar 
de verdere technische behandeling 
van wassen en zifting door te voe
ren. 

Hiermede zouden de kolenwas-
serijen op minstens 2 zetels van de 
KS uitgeschakeld kunnen worden, 
met als gevolg vermindering van 
personeel enzomeer. 

Voorlopig zag men af van deze 
oplossing omwille van technische 
moeilijkheden in verband met het 
vervoerschema. het nodige wagon
materiaal en de nodige aangepaste 
losvloeren en stortplaatsen. 

De vraag stelt zich : waar blijft 
de inspraak van de vakbonden f 

Is het juist dat de wasserij-in
stallaties van de zetels te Winter
slag en te Eisden op halve werktijd 
zullen ingeschakeld worden ? 

De daadwerkelijke dubbelzinnig
heid van de regering moet vooral 
gezocht worden in verband met al
lerlei verklaringen die over de zetel 
te Eisden worden afgelegd en waar 
de heer d'Hoore en de heer W. 
Claes, die meent dat hij zich als 
Limburger niet kan manifesteren, 
elkaar en waarschijnlijk na afspraak 
tegenspreken, tot vreugde van het 
groot kapitaal en tot ergernis van 
vakbondsmilitanten en bedreigde 
sociale groepen in de mijnwerkers
gemeenschap. 

Er wordt beweerd dat de zetel te 
Eisden niet zat gesloten worden, 
dat het rendement in deze zetel te 
verantwoorden is en dat de voor
bereidende werken niet werden 
stilgelegd. (Versie staatssekretaris 
d'Hoore). 

De waarheid is dat, zoals dit in 
Houthalen gebeurde, de vroegere 
investeringsuitgaven die uitgege
ven werden aan voorbereidende 
werken (het ontginbaar maken van 
steenkolenlagen) moeten kunnen 
teruggewonnen worden, al dan niet 
met roofbouw en zelfs als hierbij 
nog enkele werkzaamheden met 
bijbehorende uitgaven moeten ge
daan worden, om deze ontginbaar-
making in zijn eindfase af te wer
ken. 

Dit gebeurde te Eisden, of het 
dan al dan niet op rapporten prijkt 
of ergens voorkomt op de dagorde 
van een ondernemingsraad. 

Waar de heer J. Ooms reeds ja
ren geleden bij de herverdeling van 
de Limburgse Kolenreserves het 
dossier van de Limburgse steenko
lenmijnen met de grootste ondes
kundigheid benaderde, zo meent hij 
in zijn persartikel van de Volks
macht dat wij in funktie en naar de 
grillen van de Luikse staalmagnaten 
moeten denken en werken. 

Het Kempens steenkolenbekken 
zou een onafhankelijk ekonomlsch 
geheel moeten zijn en heel duide
lijk te benaderen in de optiek : 
' Vlaanderen met of zonder ener
giebronnen ! 

Zijn wij ons daar wel goed be
wust van ? 

J. Hardy 
Senator. 

ONVERMIJDELIJKE ONDERGANG 

Andrej Amalrik stamt uit een Zuidfranse familie, die drie generaties 
geleden van Avignon naar Moskou emigreerde. Als een eenling staat hij 
in de oppositie die men binnen de Sovjetwerkelijkheid niet nauwkeurig kan 
situeren. Zoals hij zelfs geschreven heeft vertrekt zijn verzet meer van het 
gevoel dan van zijn hersenen. Zijn afwijzing van het Sovjetsisteem is dan 
ook totaal. Hij verwacht niets van hervormingen en liberalisering. In zijn 
essay over de overlevingskansen van de Sovjetunie voorspelt hij gewoon 
de ondergang van Groot-Rusland « dat in zijn Germaanse, Slavische en 
Aziatische samenstelling nooit iets betekend heeft »... Graag verwijst hij 
naar het Forum Romanum... en naar de geiten die er in de 6de eeuw al 
onverstoord te grazen liepen. Grootheid en verval van Rome, maar hoe 
somber is de prefiguratie van de ondergang die het Kremlin in de optiek 
van de auteur te wachten staat. Amalrik is niet eens een reformistisoh 
of deviationistisch kommunist, niet eens een slavofiel. De idee van het 
eeuwige Rusland met zijn onuitputtelijke reserves aan menselijkheid kan 
hem maar matig bekoren. Amalrik ziet in Rusland een land zonder geloof, 
zonder traditie, zonder kuituur en niet in staat iets voortreffelijks tot 

amalrik, 
geknecht profeet 
stand te brengen. •. Volgens Amalrik heeft de Rus nooit begrepen wat 
vrijheid is. De gemiddelde Rus, zo stelt Amalrik, keert zich af van de 
vrijheid omdat vrijheid in zijn gedachten- en gevoelswereld onverander
lijk aan wanorde en tuchtloosheid doet denken. Een Rus, zo vervolq^t 
Amalrik, kan kracht en macht waarderen, maar nooit heeft hij beseft dat 
de menselijke persoon een onaantastbare waarde op zichzelf kan zijn... 

EEN ALLEENLOPER 

Geen wonder dat Amalrik door de andere dissidenten niet wordt aan
vaard. In dit milieu is al het vermoeden gerezen dat hij een agent van het 
KGB zou zijn. Voor het Kremlin is hij een verrader, dubbel gevaarlijk 
omdat hij zelfs het patriotisme heeft aangevallen. Hoe dan ook op dit 
punt van radikale ontgoocheling is inmiddels ook atoomgeleerde Sacharov 
garriveerd, het enfant terrible, die in 1968 nog geloofde in de onverwoest
bare vitaliteit van het socialisme dat « zoals geen ander sisteem ter 
wereld de morele waarde van de arbeid beklemtoont ». Vandaag beves
tigt de Sovjetgeleerde wat Amalrik al jaren geleden verkondigd heeft : 
« Ik geloof dat men aan het bestaande niets kan veranderen ! •. Sociaal 
en humanistisch (?) pessimisme ! 

DIEPTEPUNT 

De nieuwe belangstelling rond Amalrik valt samen met een dieptepunt 
in de interne dissidentenbeweging. Naast de eenzaamheid van Amalrik 
staat de groeiende isolering waarin het geestelijk verzet door repressie, 
intimidatie... en moede berusting terecht is gekomen. De politie van 
Brezjnev slaat hard en genadeloos toe. Ten slotte heeft ze ook beslag 
kunnen leggen op de « kroniek van de lopende gebeurtenissen •, een 
publikatie van het fameuze Samisdat. Verder zijn de voormalige woord
voerders van de protestbeweging gearresteerd. Alleen de prestigieuse 
atoomgeleerde Sacharov gaat nog vrij uit, voorlopig, want ook rond hem 
gaan de vangarmen van de KGB nauwer toe. 

PLAGIAAT 

Veel van wat Brezjnev vandaag toeschrijft aan zijn vredespolitiek stond 
gisteren alleen in het Samisdat te lezen : samenwerking met de VSA. 
beperkende bepalingen terzake van atoombewapening, een regeling over 
Berlijn, een akkoord over troepenvermindering in Europa en noem maar op. 
Het is duidelijk dat Brezjnev die revendikaties heeft overgenomen met 
de ondubbelzinnige bedoeling de dissidenten te isoleren. Hierdoor wordt 
de stem van de oppositie met de dag minder hoorbaar. Dit geldt alvast 
voor Andrej Amalrik zelf die weer eens meer dan duizend dagen en nach
ten van uitzichtloze afzondering voor de boeg heeft : de prijs die men 
in de Sovjetunie blijkbaar voor zijn vrijheidswil moet betalen. 
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het gezinsverbruik 
in 1972 

In een goeie 500 bladzijen heeft het ministerie van Ekono-
mische Zaken de Belgische Ekonomie in 1972 samengevat. In 
verschillende hoofdstukken kan men bv. alles lezen over de 
Belgische bevolking, het inkomen per gewest, het belang van de 
verschillende bedrijfstakken, onze in- en uitvoer, om het kort 
te maken, een uitzonderlijke kluif voor iemand die van cijfers 
houdt. Een hoofdstuk handelt over het « gezinsverbruik » en daar 
willen we in deze rubriek wat dieper op ingaan. 

Verleden jaar werd in ons land voor ruim 943 miljaid fr. uitge
geven voor de aankoop van goederen en diensten en dat is 
10,7 % meer dan in 1971. De felle stijging van de prijzen is er 
nochtans de oorzaak van dat de verbruiker zich geen 10 % méér 
goederen kon aanschaffen voor zijn meeruitgave. De auteurs 
van het jaarboek mogen dan wel' al beweren dat zelfs families 
met een bescheiden inkomen zich thans aankopen kunnen ver
oorloven die zij voor tien jaar terug onmogelijk- hielden, de 
sterke inflatie zor^t er toch vqor dat de koopkracht sterk wordt 
aangevreten. En deze regering laat maar begaan ! Onze minis
ters zijn er zich blijkbaar niet van bewust dat een stijging van 
het gezinsinkomen niet noodzakelijk een werkelijke verhoging 
van de koopkracht inhoudt. 

Voor de kleinhandelaars was '72 alvast geen slecht jaar, want 
hun omzetcijfer steeg met meer dan 17 °'o. De warenhuizen 
verkochten 14 % meer, terwijl de kleinhandelsondernemingen 
met bijhuizen en de middelgrote supermarkten respektievelijk 
12,7 en 6,9 % meer konden omzetten. De verbruikerscoöperaties 
daarentegen schijnen hun beste tijd achter de rug te hebben, 
want hun verkoopscijfer van het voorbije jaar bleef ongewij
zigd, wat zondermeer een achteruitgang betekent. 

De Vereniging van de Grote Distributie-ondernemingen van 
België heeft nagegaan wat méér gevraagd werd. De onderzoe
kers kwamen tot de vaststelling dat vooral meer geld werd uit
gegeven voor voedingswaren, stofferingsartikelen, textielwaren 
en kledingstukken. De meeruitgave voor voedingswaren is ge
makkelijk te verklaren door de zeer belangrijke pri|sverhogingen 
van vooral vlees en aardappelen. De verhoging van de vlees-
prijzen is overigens ook de oorzaak geweest dat de verbruiker 
in 1972 slechts 1 kg vlees meer kocht dan in 1971 (in dat jaar 
werd bb kg vlees per hoofd verbruikt). 

De autoverkopers (hun aktiviteit valt merkwaardig genoeg 
onder het gezinsverbruik) hadden een goed jaar. Ze brachten 
335.637 nieuwe auto's aan de man en dat is 11 % meer dan in 
het erg zwakke 1971. Er werd ook meer op afbetaling gekocht 
verleden jaar. Voor meer dan 26,5 miljard fr. leningen voor de 
verkoop op afbetaling werden er toegestaan en zowat 1/3 daar
van werd gefinanceerd door de verkopers zelf. De overige 2/3 
werden ontleend door banken, partikulieren en gespecialiseerde 
financieringsorganismen. Deze laatste geldvoorschieters nemen 
trouwens steeds meer financieringen voor hun rekening. Een 
vaststelling die niet zonder belang is als men weet dat sommige 
van deze instellingen zeer hoge intresten aan hun • klanten » 
durven aanrekenen. Steeds volgens het jaarboek werd in 1972 
37 % meer ontleend dan het jaar daarvoor. Deze forse stijging 
is gemakkelijk uit te leggen. Inderdaad, vorig jaar werden de 
reglementeringen voor de verkoop op afbetaling door de tweede 
regering Eyskens-Cools fel vergemakkelijkt. 

Deze versoepeling van de reglementering werd intussen al 
opnieuw ongedaan gemaakt, ter uitvoering van het zogenaamde 
« anti-inflatieplan ». Men moet dus geen ziener zijn om te voor
spellen dat de verkoop op afbetaling dit jaar flink zal inkrimpen 
in vergelijking tot het vorige jaar. 

Tot daar de o.i. meest markante cijfers uit het hoofdstuk 
« gezinsverbruik ». Nog dit voor mogelijke geïnteresseerden : 
het boek « De Belgische Economie in 1972 » is verkrijgbaar door 
storting van 200 fr. op postrekening 2630.40 van de Algemene 
Directie voor Studiën en Documentatie van het ministerie van 
Economische Zaken, Nijverheidsstraat 6, 4e verdieping, 1040 
Brussel. 
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de verfransers 
Bij koninklijk besluit van 10 

mei 1973 werd het inrichten van 
Franstalig onderwijs in de 
Vlaamse Voerstreek door de re
gering nog vergemakkelijkt. De 
afdeling « wetgeving » van de 
Raad van State had daarover 
nochtans een ongunstig advies 
uitgebracht. 

De Volksunie heeft tegen de
ze zoveelste verfransingspoging 
geprotesteerd, en alle Vlaamse 
verenigingen hebben bij herha
ling gezegd dat een dergelijke 
uitbreiding van de faciliteiten 
onaanvaardbaar is omdat dit de 
Vlaamse gemeepschap bena
deelt. De -ering der traditio
nele partijen stoorde zich daar
aan niet... 

Het wakkere Verbond van het 
Vlaams Overheidspersoneel wil 
het daarbij echter niet laten en 
heeft nu een verzoekschrift in
gediend bij de administratieve 
afdeling van de Raad van State 
om de nietigverklaring van dit 
koninklijk besluit te bekomen. 

amnesHe... 
Naar aanleiding van het be

spreken van het in Nederland 
pas verschenen boek « Kamp-
misstanden 1944-1952 - Het an
dere sindroom » hield « Gazet 
van Antwerpen » andermaal een 
pleidooi voor amnestie. Om tot 
amnestie te komen — wij cite
ren — « moet een land beschik
ken over politieke leiders, wier 
voornaamste talenten niet lig
gen in het nastreven van per
soonlijke voordelen, doch in een 
humanistische overtuiging en 
ruime visie, in realiteitszin en in 
gezond verstand. Dat zijn de ken
merken van ware staatslieden», 
einde citaat. 

Te oordelen na het recent ver
werpen van de inoverwegingne-
ming van een amnestie-voorstel 
in het parlement, zijn er bijna 
dertig jaar na de tweede we
reldoorlog geen politici die be
antwoorden aan deze — idealis
tische — beschrijving van de 
« ware staatsman ». Korrupte 
figuren en « arrangeurs » heb
ben wij des te meer... 

met kaars 
en bril 

Met kaars en bril zocht TAK 
verleden vrijdag voor Edmondje 
Leburton in Eisene een Vlaamse 
school. Niet zonder moeilijkhe
den echter want een enorme 
politiemacht, al dan niet geüni
formeerd, was waakzaam en er 
was een ellenlange diskussie 
nodig eer de Elsenense politie-
komissaris de spirituele TAK-
betoging toeliet. 

Met een vijfentwintigtal, voor
al jonge, TAKkers o.l.v. Piet De 
Pauw werd door de straten van 
Eisene gewandeld op zoek naar 
een school voor Edmond met 
matrozenpak en boekentas. Er 
waren inderdaad reuzebrillen, 
kaarsen en lantaarns nodig 
want de Vlaamse scholen liggen 
in Eisene niet zo dik gezaaid. 

TAK had zich eerst op het 
gemeentehuis van Eisene een 
kaart aangeschaft maar deze 
was slechts eentalig Frans ën 
enkel de Franstalige scholen 
waren er op aangeduid. Het zou 
dus een moeilijke zoektocht 
worden door de zonnige winkel
straten waar de wandelaars 
vooral oog hadden voor een Le-
burtonneke met een nogal sterk 
Gents aksent... 

De politiekommissaris had de 
betoging dan toch toegelaten 
want hij wist goed genoeg dat 
een verbod de zaak voor hem 
alleen kon erger maken. Maar 
met dat eentalig plan zat hij wel 
verveeld. Hij kon het zelfs niet 
geloven. 

Door de drukke Eisenesteen
weg tot aan de Ring en vandaar 
terug langs het Flageyplein. 
Nauw gevolgd door enkele 
« zwaantjes ». ledere Vlaming 
weet dat Eisene met Schaar
beek nu niet de meest Vlaams-
minnende gedeelten van Brus
sel zijn, een keer wou een « an
dersdenkende » roet in het eten 
gooien maar de politie wist be
ter. Toen de stille maar fel op
gemerkte betoging terug was 
en geen school gevonden had 
kwam een glimlachende politie
kommissaris met een ander 
plan aandraven waarop inder
daad enkele Vlaamse scholen 
stonden aangetekend. 

Met deze humoristische 
kaars-en-bril-betoging legde TAK 
de vinger op de pijnlijke wonde: 
het tekort aan Nederlandstalige 
scholen in het Brusselse en dat 
op de vooravond van « de pari
teit in onze hoofdstad »... 

misleidend 

Heel wat kranten hebben er 
een handje van weg, misleiden
de titels te gebruiken, titels die 
niet of slechts gedeeltelijk de 
inhoud van het betrokken arti
kel weergeven. Ze doen daar
mee aan bewuste misleiding 
van een gedeelte van hun le
zers, van wie ze weten dat deze 
slechts de titels lezen door de 
haast waarmee ze hun krant 
doornemen, vaak om slechts 
dat te lezen wat hen speciaal 
interesseert. 

Een typisch voorbeeld daarvan 
vonden we dezer dagen op pa
gina één van de « Standaard ». 
De krant blokletterde : « Stap 
naar billijker taaitoestand : 
Brusselse ziekenhuizen rekrute
ren uitsluitend Nederlandstalige 
artsen ». De argeloze lezer die 
slechts deze twee « koppen » 
las, zal zich vergenoegd in de 
handen gewreven heben en bij 
zich zelf bedacht : de pariteit 
zal er dan toch komen... Had 
hij het stuk zelf gelezen dan 
zou zijn tevredenheid vlug ver
zwonden zijn, want na lezing 
blijft de indruk : het wordt een 
werk van zeer lange adem. De 
stoere zekerheid van « rekrute
ren uitsluitend Nederlandstalige 
artsen » verdween in de passus, 
waar over de kaderuitbreiding 
in de Brusselse ziekenhuizen 
werd gehandeld onder « de 40 
te begeven plaatsen, die waar
schijnlijk alle aan Nederlandsta
lige artsen zullen toekomen ». 
Intussen was er al frankofoon 
protest... 

solidarifeit' 
Een « Iers Solidariteitskomi-

tee » met kontaktadres te Wil-
lebroek heeft aan de Britse 
eerste-minister Heath een ge
peperd protestschrijven ge
stuurd. In de brief wordt het 
feit aangeklaagd dat in Noord-
erland 800 mannen en 6 meis
jes zonder enige tenlastelegging 
of vorm van proces achter prik
keldraad zijn opgesloten, en dat 
— uitsluitend voor politieke 
overtredingen — een duizendtal 
mannen, vrouwen en kinderen 
in Noordierse en Britse gevan
genissen vertoeven. Het « Iers 
Solidariteitskomitee » noemt dit 

een flagrante schending van ar
tikel 6 van de Verklaring van de 
Rechten van de Mens en een 
negatie van de Habeas Corpus 
Akte. Het komitee eist dat jour
nalisten de mogelijkheid zouden 
krijgen de Britse koncentratie-
kampen te bezoeken om de 
Britse beweringen te verifiëren 
dat de toestanden daar « men
selijk » zijn. De brief wordt be
sloten met de ondubbelzinnige 
eis dat de Britten hun troepen 
onmiddellijk uit Noord-lerland 
zouden terugtrekken en Ierland 
aan de leren laten. 

trikolore 
pelgrim 

In het Brusselse zijn de libe
ralen momenteel verdeeld in 'n 
viertal t< partijen » die mekaar 
het leven behoorlijk zuur maken. 
Er is de « officiële » PLP (Del-
forge), de « blauwe leeuwen » 
(Bascour), de lib-lob (Mundeleer 
jr) en de PLDP (Parti Liberal 
Démocratique et Pluraliste) van 
Hougardy en konsoorten. Deze 
laatste groep dreigde er zelfs 
mee bij volgende verkiezingen 
lijsten in gans het land voor te 
dragen. Dit verontrust de PLP-
PVV-leiders wel enigszins. Stich
ter-voorzitter Vanaudenhove 
(« mon parti c'est mon pays ») 
kreeg nu de opdracht te trach
ten al de blauwe schapen in het 
Brusselse weer naar de schaap
stal van de Napelsstraat terug te 
brengen. Of dit althans te pro
beren... De voorzitter van de 
PLDP liet echter al weten dat 
daar slechts een greintje kans 
toe bestaat indien de Vlaamse 
PVV de (onzinnige) eisen van de 
Frankofone Brusselaars inwilligt 
en o.m. de uitbreiding van Brus
sel over een groot deel van 
Vlaams Brabant. Misschien is 
superbelg Vanaudenhove bereid 
dit toe te staan, maar of een 
Grootjans, een Vanderpoorten en 
zelfs een De Clercq dit zullen 
slikken is iets anders. Om van 
een Bascour nog te zwijgen. 

legertop blijft 
overwegend 
frans 

Onder de Vlaamse dagbladen 
draagt « Gazet van Antwerpen » 
onbetwistbaar het meest bij tot 
de gelijkberechtiging van de Vla
mingen in het leger. Deze week 
kloeg de krant het feit aan dat 
de taaitoestanden er momen
teel stagneren. De vroegere mi
nister van Landsverdediging, 
P.W. Segers, had de mogelijk
heid geschapen om franstalige 
generaals en hoofdofficieren 
vervroegd met pensioen te stu
ren (met behoud van hun volle 
wedde) ten einde de weg naar 
de legertop vrij te maken voor 
Vlaamse officieren. Nu Iblijkt 
echter dat de franstalige leger
maffia het zo heeft geregeld dat 
een aantal franstalige hoofdoffi
cieren wel van de gelegenheid 
hebben geprofiteerd om ver
vroegd op pensioen te gaan, 
maar de vrijgekomen plaatsen 
werden niet aan de Vlamingen 
toegewezen. « Gazet van Ant
werpen » wijst er terecht op dat 
de Vlamingen in het leger noch
tans recht hebben op 60% van 
de plaatsen op elk niveau van 
de hiërarchie. Daar zijn we nog 
lang niet aan toe. Oud-minister 
Segers, die wel een aantal goe
de maatregelen nam, weigerde 
Kategoriek taaikade' in te voe
ren in het leger. Da, is noch
tans, aldus de Gazet, het enige 
middel om de barrière te door
breken. 
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bexuinigen... 
In deze tijd waarin er steeds 

maar over bezuinigen wordt ge
sproken, moet men ook eens 
denken aan de kultuursektor. 
Kuituur is een groot woord en 
het is « in », zich als kultureel 
belangstellende voor te doen. 
Dit mag ons niet beletten aan 
te dringen op het schrappen 
van overbodige uitgaven en het 
gespaarde geld voor werkelijk 
kultureel belangrijke dingen te 
zien besteden. Gaston Claes 
denkt hierbij in de « Gazet van 
Antwerpen > aan niet steeds 
verantwoorde subsidies, erelo
nen, « snoepreisjes », werkbeur
zen, ongelijke aankoop van boe
ken (de ene auteur is geïntrodu
ceerd, de andere — daarom niet 
de minder goede — moet op 
de stoep blijven staan), kort
om de vriendjespolitiek die ook 
op het departement van Kuituur 
de toon schijnt aan te geven. 

...en verspillen 

Een Brusselse krant haalde 
enkele staaltjes van « uitputting 
van kredieten » aan zoals men 
in administratief jargon verspil
lingen noemt. Eentje ervan ge
ven we ter overweging : een 
bepaalde dienst vroeg de « be
voegde dienst » te Brussel, de 
mogelijkheid van aankoop te 
overwegen van kleine, draagba
re elektronische rekenmachines. 
Het bleef een tijdje stil tot op 
de bekende koele morgen grote 
kisten uit Brussel arriveerden, 
waarin zware elektronische re
kenmachines verpakt waren. En 
die men op de bewuste dienst 
niet kon gebruiken. Gevraagd 
naar de oorzaak van dit « mis
verstand » antwoordde men to 
Brussel : het voorziene krediet 
moet nu eenmaal opgebruikt 
worden en daar de aankoopprijs 
van de kleine machines niet vol
doende was hebben we gedacht 
dat u grotere kon gebruiken. 

En zo pluimt men Honoré Ge
pluimd lustig verder. 

kustakfie 
In « De Taktivist » lezen wij 

dat het Taalaktiekomitee (TAK) 
en Weri di op zondag 19 au-

SOO.000 fRAtlK 
BesPARitio OP otiie 

gustus samen een kustoperatie 
hebben gepland. In de voormid
dag organiseert Were di vanuit 
Oostende (Kursaal, 11 u) ben 
amnestiebetoging waaraan TAK 
deelneemt. In de namiddag or
ganiseert het TAK « ergens 
langs de kust » een taal-aktis, 
waaraan Were Di op zijn beurt 
meedoet. Vertrokken wordt om 
14 u aan de Oostendse Kur
saal. 

Het Taalaktiekomitee deelt te
vens mee dat het geen genade 
zal kennen voor de reklame-af-
fiches voor Franstalige scholen 
te Brussel, die in vele Vlaamse 
stations blijken uit te hangen. 
Het komitee is van oordeel dat 
de NMBS daarmee de taalwet
geving overtreedt. 

grootnederland 
Wie beweerde daar dat de 

Grootnederlandse gedachte 
dood zou zijn ? Niets van, hoor. 
Zopas nog namen de quaesto
ren van de Kamer van Volksver
tegenwoordigers (Gelders, 
D'Haeseleer, Tanghe, Devos en 
Nazé, allen gekende Dietsers) 
het initiatief om op 23 en 24 
augustus a.s. met een ploeg Bel
gische parlementsleden en par
lementaire journalisten deel te 
nemen aan een grootnederland
se... viswedstrijd te Valkens-
waard. Hengeluitrusting en aas 
is ter plekke voorradig, de kof
fie en de aperatief worden op 
tijd geserveerd en mooie prij
zen zullen uitgereikt worden tij
dens het slotdiner. Mijn liefje, 
wat wil je nog meer ? 

glaasje op, 

laat je rijden 

Het strafbaar gestelde alko-
holgehalte voor het bestur 11 
van auto's is in België vastge
steld op 1,5 gr. per liter bloed 
in andere landen ligt de strafba
re limiet lager : 
— 0,5 gr. in Noorwegen, Neder
land, Zweden en Joegoslavië ; 
— 0,8 gr. In Oostenrijk, Frank
rijk, Luxemburg, het Verenigd 
Koninkrijk en Zwitserland. 

(Duitsland, Denemarken en 
Italië zouden de bedoeling heb
ben ditzelfde maximum in te 
voeren). 
— 1,3 gr. in Duitsland (BRD). 

Momenteel is er geen maxi
mum toegelaten alkoholgehalte 
vastgesteld in Spanje, Portugal, 
Denemarken, Italië en Turkije. 

Wat tenslotte de landen van 
het Oostblok betreft is het straf
bare alkoholgehalte vastgesteld 
op 0,3 gr. in Tschechoslowakije, 
Bulgarije en Duitsland (DDR). 

ad multos 
annos 

Op 23 augustus wordt onze 
goeie vriend senator Maurits 
van Haegendoren zeventig. Ve
len die hem van nabij kennen 
zullen even verbaasd opkijken 
bij dit berichtje : je zou het de
ze montere man zeker niet aan
geven dat hij die eerbiedwaardi
ge leeftijd heeft bereikt. Zijn 
werkkracht Is bovendien legen
darisch ,op dat punt moeten ve
len die zelfs een generatie jon
ger zijn voor hem beslist de 
duimen leggen. 

Bij deze gelegenheid mag er 
wel even op gewezen worden In 
welke mate Maurits mee aan de 
basis heeft gelegen van het 
Vlaamse réveil na de tweede 
wereldoorlog, door zijn pioniers
werk in de Stichting-Lodewijk 
de Raet, in de buitenparlemen
taire Vlaamse aktles tijdens de 
zestiger jaren, door zijn veelge
lezen publikaties. Daarom was 
er vreugde in de Volksunie toen 
Maurits de rangen van onz3 
partij kwam vervoegen. Zijn gro
te werkracht heeft hij sindsdien 
ten dienste van de VU-Senaats-
fraktie, van de centrale partij
leiding en van zijn arrondisse-

oNze. 

ment Leuven, dat er de laatste 
Jaren in alle opzichten op voor
uit ging. Wij wensen hem bii 
deze verjaardag van harte nog 
vele vruchtbare jaren en ?en 
blakende gezondheid. 

' 'zoek maar 
een andere 
bakker I I 

Een van onze lezers uit Grim
bergen kreeg van zijn bakker 
(uit Asse) een briefje met de 
mededeling dat er tijdens de 
laarlijkse vakantieperiode geen 
brood zou geleverd worden. On
ze lezer ergerde zich echter aan 
het feit dat die bakker het nodig 
had gevonden dit briefje twee
talig op te stellen, waarbij op 
de Franse versie heel wat haar 
groeide. Hij schreef de bakker 
dus een beleefd briefje waarin 
hij er hem attent op maakte dat 
dergelijke tweetalige medede
lingen vanuit Asse in een een
talig Nederlandse gemeente als 
Grimbergen geen reklame zijn 
voor zijn zaak, en dat hij «ijn 
mededeling volgend jaar gerust 
in het Nederlands alleen mocht 
opstellen. Stel je de verbazing 
van onze lezer voor toen hij een 
week later, bij een verzoek om 
brood en koeken te leveren, het 
volgende te horen ki%eg : 
« Neen, wij zetten helemaal 
niets meer af. Met fanatieke 
mensen willen wij niets te ma
ken hebben. Zoek maar een an
dere bakker ». Dat heeft onze 
lezer vanzelfsprekend onmiddel-
lij kgedaan. En wellicht zijn er 
nog andere lezers in Asse, 
Grimbergen en elders in het 
Brabantse die dit advies willen 
opvolgen van bakkerij De Rid-
der-Amerljckx, Hulnegemstraat, 
53, Asse 7 

degrelle 

Op 15 juni 1942 heeft Degrel
le aan zijn waarnemend feider 
bij Rex, Victor Matthijs, een 
brief geschrei^n in dewelke hij 
zijn mening uitsprak dat Duits
land de oorlog niet meer kon 
winnen. 

in dezelfde brief echter 
schrijft hij : 
« indien wij, Rexisten, ons plan 
» kunnen trekken gedurende de 
> eerste drie maanden na de 

bevrijding en nadien een han
dige propaganda op touw zet
ten zullen wij ons kunnen 
hervatten. Het zal er op dat 
ogenblik op neerkomen de 
volkswoede te richten tegen 
de Vlaamse separatisten om 
ons, Rexisten, te doen verge
ten ». 
Kommentaar overbodig . 

louyain-
la-neuve 

In antwoord op een parlemen
taire vraag van senator van 
Haegendoren verneemt men dat 
de regering niet op de hoogte Is 
of niet op de hoogte wenst te 
zijn van de leningskredieten die 
zullen nodig zijn voor de over
plaatsing van de UCL naar Lou-
vain-la-Neuve en men dan ook 
de termijnen van deze overplaat
sing niet kent. 

De waanzinnige grootheids
waanzin van de UCL is een dol
le trein die rijdt In de mist van 
het Belgisch staatsbudget. 

de staatsgreep 
Wij zijn de kollegas van « Ga

zet van Antwerpen » in deze 
saaie komkommertijd biezonder 
dankbaar om hun lillend verhaal 
over de staatsgreep die in Bel
genland op til is. Dankbaar om
dat hun artikel ons tijdig heeft 
gewaarschuwd : wij hebben on
ze vrouw en kinderen, samen 
met onze kostbaarste bezittin
gen en dokumenten, in veilig
heid gebracht in het maquis ; 
wij hebben onze vrienden en me
destanders hoogdringend bijeen
geroepen en de grondslag ge
legd van een keiharde "erzets-
organisatie, en wachten nu — 
vanzelfsprekend gewapend en 
paraat — op wat komen moet. 
Un homme averti en vaut deux ! 
Wij weten immers dat wij van 
de Volksunie, slechte Belgen 
per definitie, bovenaan staan op 
de zwarte lijst van de uiterst-
rechtse en frankofiele machts-
grijpers die eerlang in Brussel 
de machtsposities nog wat ste
viger willen bezetten. Dank zij 
het onthullende artikel in « Ga
zet van Antwerpen » zal het hen 
echter nu niet lukken ons voor 
wij het goed beseffen, erg|ns 
In de streek van Eisene in een 
koncentratiekamp op te sluiten 
In afwachting van een voorbeel
dige bestraffing. Wat denken ze 
wel ! 

/N 

VEnsFiuitiG-, 
/ 
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grasduinend 

in 
parlementaire 

vragen 

eindelijk koördinatie ? 

Uit het antwoord van staatsse 
kretans Fayat op een parlementaire 
vrag van VU-kamerlid Leys inzake 
havenproblemen (en waarbij Je 
staatssekretaris de bestaande ha 
venkommissies opsomt en hun ta 
ken omschrijft) bhjkt dat er einde 
lijk een poging tot koordinatie van 
de Belgische havenpolitiek zal ge 
daan worden Het ligt in zijn bedoe 
Img na het reces voorstellen in te 
dienen omtrent een algemeen en 
gekoordineerd havenbeleid in ons 
land 

Wie het chaotisch verloop van 
de havenkwestie in het recent v/er 
leden heeft gevolgd zal zich onge 
twijfeld met ons kamerlid verheu 
gen over deze belofte Nu eerst ai 
wachten wat Fayats voorstellen 
zullen inhouden 

cyaankali waarheen ? 

Op de vraag van VU-kamerlid 
Raskin wat er was gebeurd met de 
te Hamèche en Hasselt in beslag 
genomen voorraden cyaankali ant 
woordde de ministe' van Tewerk
stelling en Arbeid dat de vernieti 
ging van deze gevaarlijke industrie 
Ie afval werd toeveitrouwd aan net 
Studiecentium voor Kernenergie te 
Mol, dat dat er in slaagde een af
val afbraakketen op te bouwen die 
onlangs operationeel werd en alle 
waarboigen biedt inzake veiligheid 

Voortaan weet men dus waar 
heen met mdustiiele giftige afval 
Des te minder begrijpen we de po 
gingen tot ontmanteling van het 
studiecentrum te Mol dat degelijk 
presteert We begrijpen het beter 
als we weten dat er een Waa's 
centrum moet komen waar men 
het hele laken naar zich wil toe 
trekken Naar loffelijke Belgische 
gewoonte 

achterpoortjes 
in faalwetten 

Uit het antwoord op twee parie 
mentaire vragen van resp VU-ka-
merleden Schiltz en E. Van Steen-
kiste blijkt hoeveel achterpoortjes 
er zijn om de zqn wateidirh'i» 
taalwetten te omzeilen Schiltz 
protesteert terecht tegen het feit 
dat de pulbiciteit in de gebouvi/en 
en rijtuigen van de Maatschappij 
voor Interkommunaal Vervoer Ie 
Brussel enkel in het Frans verkrijq 
baar is Deze publiciteit werd in 
koncessie gegeven aan twee (blijk 
baar Brusselse ' ) reklame agent 
schappen De minister verwijst m 
zijn antwoord naar een advies >-an 
beide kamers der Vaste Kommis 
sie voor Taaltoezicht, waaruit moet 
blijken dat publiciteit in beginsel 
niet valt onder toepassing van de 
(taal) wet van 28 juni 1932 De 
wetten betreffende het taalgebruik 
gekoordineerd bij KB van 18 juli 
1966 brachten ter zake geen enkele 
nieuwigheid Daaruit blijkt dat deze 
wetgeving dus onvolledig is ander 
maal ten voordele van de Fransii 
ligen Het feit dat de minister de 
aandacht van de koncessiehouders 
en de MIVB op het recht tot rekla 
me in beide landstalen vestigd" 
wijzigt mets aan deze vaststelling 
de leemte zou dus moeten gevuld 
worden 

De h E Van Steenkiste vroeg f ' j 
minister van Justitie in hoeveris 
het noteren van verklaringen m 
een andere dan de streektaal in 

overtreding is met de geldende 
taalwetten wanneer dit gebeuit 
door verbalisanten uit een eentalig 
gebied zonder faciliteiten De mi 
nister antwoordt dat volgens nrt 
11 31 en 32 van de wet van 5 
juni 1935 de verklaimgen mogan 
opgetekend worden m de taal 
waarin ze worden afgelegd wan 
neer de verbalisant die taal kent 
In de oraktiik k^mt dat neer lo 
tweetaligheid bij Vlaamse rijks 
wachters en politie en eentaligheid 
(Frans) bij hun Waalse kollega's 
Naar goede Belgische zede. 

De Vlamingen vechten niet H 
Heen voor taalwetten en nog eens 
voor hun toepassing ze worden op 
de koop top nog m de toepassiiivi 
vaak bedrogen 

intimtda(-ie ? 

Naar verluidt werd een journalist 
van de « Gazet van Antwerpen », 
aanwezig op een manifestatie i/an 
het Taalaktiekomitee te Schaarbeek, 
een maand na de feiten op vrij n 
timiderende wijze verhoord Men 
stelde hem vragen als « Behoort 
U ook tot het TAK ' Hoe was U 
op de hoogte van het feit '' Heeft 
U mensen die bloemen neerlegden 
herkend ' Maakte U foto's » en?. 

Dit incident wordt door VU-ka-
merlid Willy Kuypers ter kenn s 
van de minister van Justitie ge 
bracht, met vraag om nadere in
lichtingen en desgevallend uitleg 

De minister antwoordde dat de 
journalist als getuige werd onder 
hoord dat er geen intimidatie was 
en dat de zaak dus normaal verliep 

WIJ vragen ons echter af, sinds 
waneer journalisten die beroepshal
ve manifestaties bijwonen achtei-
af als getuige mogen onderhoord 
worden "> Is dat wel in overeen
stemming met de journalistieke 
plichtenleer "> En zou de beroeps
vereniging ter zake geen afwijzend 
standpunt kunnen innemen ' Vra 
gen die bij ieder journalist i ijzen 
bij lezing van dit relaas over » een 
zaak die een normaal verloop ken 
de .. 

kerncenfrum mol 

In antwoord op een vraag van 
VU-senator Van Haegendoren be
weerde de ministei van Ekonomi-
sche Zaken dat er geen sprake was 
van een ontmanteling van aftake
ling van het kerncentrum te Mol 
In een nieuwe'vraag — waarop de 
minister nog geen antwoord ver 
strekte hoewel ze dateert van 19 
juli — komt de senator terug op 
deze aangelegenheid als gevo'q 
van de beroering en wat men van 
plan IS inzake personeelsbezetting 
te Mol nu en m de nabije toekomst. 

Waakzaamheid is hier inderdaad 
geboden ' 

wegenplanning en 
groot-distributie 

In de openbare mening leeft de 
verondersteling dat de grote kapi
talistische distributiebedrijven voor 
af op de hoogte zijn — door kor-
ruptie — van de wegenplanning m 
ons land Het is in ieder geval op
vallend, dat ze zich a h w sistema-
tisch inplanten bij de afritten van 
nieuwe autowegen Dit wekt grote 
beroering in middenstandskringen 

VU-senator Van Haegendoren 
vroeg de minister van Openbare 
Werken, bij welke afritten er grote 
distributiebedrijven op ongeveer 
500 m afstand werden gebouwd en 
aan de minster van Financien op 
welke datum in elk van die ge/al
len oDtie op de grond werd geno
men of wanneer hij werd aange-
koLot Veidere vragen op weike 
datum werd de eerste bouwaan-
vraag in ieder van deze gevallen 
ingediend en welke was de datum 
van de definitieve konstruktie van 
de afritten Verder vroeg hij de 
minister van OW of hij een onder
zoek ter zake overweegt en of hij 
met van oordeel is, dat deze aan 
gelegenheid door het Hoog Komi-
tee van Toezicht zou moeten on
derzocht worden 

De vraag werd bijna een maand 
geleden gesteld We zien benieuwd 
uit naar het antwoord 

beroving van 
politieke rechten 

Uit een antwoord van de minis 
ter van Justitie op vraag van VU-
senator Vandezande blijkt dat er in 
de Vlaamse arrondissementen na 
de bevrijding 41 321 personen van 
hun politieke iechten werden be 
roofd wegens kollaboratie Voor 
de Waalse air bediaagt het aan 
tal 22 083 (met als hoogste cijfer 
de provincie Luik met 9 326 terwijl 
voor de Vlaamse provincies Oost-
Vlaandeien op kop pi ijkt met •>"• 
duizend 892) Het arr Brussel telde 
10 960 van hun politieke rechten 
beroofde personen Algemeen to
taal 74 364 

De minister schat het aantal per
sonen die m hun rechten werden 
heisteld op 70 119 rekening gehoi' 
den met 9 248 overleden veroor
deelden 500 dubbele veroordelin
gen en ca 1500 vonnissen of be
sluiten tegen vreemdelingen. Na 
aftrek zouden er 3 538 personen 
over blijven, die nog met in hun 
rechten werden hersteld Zelfs in
dien er in deze berekeningen fou
ten slopen toch schat de minister 
het huidig aantal van hun rechten 
beroofden op maximum 4500 Tot 
besluit wijst hij er op dat velen on
der hen tot nog toe geen gebruik 
maakten van de hun bij de wet ge 
boden gelegenheid om de onthef
fing van de vervallenverklaring van 
hun burgerlijke en politieke rech 
ten aan te vragen 

amarant 
Wie tijdens het voorbije verlof de kans (of de moed) had naar de 

nieuwsberichten te luisteren of een krant te lezen, zal gehoord hebben 
van het gebruik van amarant in eetwaren. Amarant is een kleurstof die 
in allerlei voedingsmiddelen wordt gemengd en volgens de verbruikers^ 
verenigingen Vivec en Test Aankoop schadelijk zou zijn voor de gezond» 
heid van de verbruikers Voor deze beschuldigingen baseerden de vereni
gingen zich op een in Rusland verricht wetenschappelijk onderzoek, waan. 
uit blijkt dat amarant kanker kan verwekken en de foetus kan misvormerb 
Zowel Vivec als Test Aankoop vroegen dat deze « overbodige • kleurstof 
door ons ministerie van Volksgezondheid en Leefmilieu zou verboden 
worden 

Wie echter denkt dat ministei De Saeger en zijn kabinet dadelijk ver-
bodsmaatregelen zou uitvaardigen, heeft het (weeral eens) bij het ver
keerde eind Het tegendeel is zelfs waar. In een persmededeling die door 
Volksgezondheid werd gepubliceerd neemt men zelfs de verdediging van 
amarant op zich In hoeverre de industriële verbruikers van amarant hierbij 
invloed hebben gehad, is onbekend Er wordt o m gezegd dat het onder
zoek in de Sovjetunie al in 1970 gebeurde (dit is duidelijk geen argument, 
men zou eventueel alleen de verbruikersverenigingen kunnen aanwrijven 
dat ze te laat schandaal hebben geschopt) en dat uit dit onderzoek alleen 
bleek dat het de foetus misvormde en een vermindering van een laktatie 
bij ratten kon bevoi deren Dat de proeven op ratten werden gedaan moet 
geen verwondering wekken, men kan toch met dadelijk mensen als proef
konijn gebruiken 

Uit de proeven besluit Volksgezondheid dan maar meteen dat er geen 
direkte aanleiding bestaat om amarant te verbieden, maar men zal wel 
de zaak van nabij in het oog houden Dat laatste kennen we ondertussen 
al, dat m het oog houden betekent gewoonlijk een bestendiging van de 
bestaande toestand 

Volksgezondheid verwijst ook nog naar EEG-richtlijnen die ai dateren 
van 1962 en het gebruik van de kleurstof zonder meer toelaten. Ook dit 
laatste bewijst helemaal niets want toen de EEG de toelating gaf amarant 
te gebruiken, is dat niet gebeurd nadat een uitgebreid wetenschappelijk 
onderzoek de uitvaardiging van dit besluit voorafging Het is n België, 
en ook in de meeste andere EEG landen altijd hetzelfde scenario, alles is 
toegelaten zolang er geen doden of erge zieken vallen We schreven het 
eerder al de verbruiker is het proefkonijn van de chemische industrie 
die levert aan de fabrikanten van voedingswaren, kosmetica, enz. Dat is 
geen manier van werken Eigenijk zouden produkten alleen mogen ge
bruikt en in de handel gebracht worden als bewezen is dat ze helemaal 
onschadelijk zijn voor de verbruikers ervan Dat veronderstelt uiteraard 
een uitgebreid voorafgaand wetenschappelijk onderzoek en dat kan inder
daad kostelijk zijn en geruime tijd in beslag nemen, maar dat moet men 
er allemaal maar bij nemen Met de volksgezondheid mag niet geknoeid 
worden Het kommunikee van Volksgezondheid is ontnuchterend en een 
teken aan de wand voor wie de verbruikersbelangen met als een lachertje 
opneemt 

ka. 

Telkens wanneer een of andere verbruikersvereniging alarmeiende berichten de wereld instuurt over het ver
gif dat WIJ — dank zi/ de vooruitgang — dagelijks naar binnen kri/gen via eten en drinken, via kunststoffen 
alleihande, via de tucht die wij inademen enzomeer, dan is ons ministerie er als de kippen bij om te sussen 
dat het allemaat zo erg met is. De zee is zuiver, de vis is gezond. DDT is ongevaarhjk, amarant ook, de tucht-
vervuiling valt nog mee.. Mensen, waar maken wij ons eigenli/k zorgen om Jammer dat de kanker steeds 
meer slachtoffers vergt, maar wie kan zeggen waaraan dat ligt, nietwaar ? 



Herman Van Impe, direkteur bij de 
Nederlandse Kultuurraad, maakte on
langs een overzicht van de Vlaamse 
dekreetwetgeving. 

Ter informatie van onze lezers druk
ken wij uit deze nota de voornaamste 
passages af. 

Op 7 decembr 1971 vergaderde voor 
het eerst de kultuurraad voor de Ne
derlandse kultuurgemeenschap, ge
woonlijk genoemd het kultuurparle-
ment. 

Dit kultuurparlement is één van bei
de takken van de dekreetgevende 
macht, terwijl de koning er de andere 
van is. Zoals voor de wetten heeft de 
koning voor de dekreten het initiatief
recht en is hij belast met de bekrach
tiging en met de afkondiging ervan. 
Zij worden zoals de wetten in het 
Staatsblad bekendgemaakt. De parle
mentsleden bescfiikken zoals voor de 
wetten eveneens over het initiatief
recht. 

Soms wordt gezegd dat de dekreten 
gewestelijke wetten zijn : dit is ei
genlijk niet juist vermits zij eventueel 
ook toepassing vinden in het tweeta
lig gebied Brussel-hoofdstad op grond 
van het persoonlijkheldsbeginsel. Ver
mits de dekreten steeds betrekking 
hebben op taalgebruik, kulturele aan
gelegenheden of onderwijs-.zaken, 
schijnt het ons beter de dekreten als 
kultuurwetten te omschrijven. 

het taalgebruik 

Op het stuk van het taalgebruik, 
met andere woorden op basis van ar
tikel 59 bis, par. 3 van de grondwet, 
werden vier dekreten aangenomen : 
twee in bestuurszaken, één in onder-
wijsaangelegenheden en één op so
ciaal gebied. 
if Het dekreet Chabert van 3 mei 1972 
tot regeling van het gebruik van de 
Nederlandse taal bij de eedaflegging 
bepaalt dat de eed van de gekozen 
mandatarissen in het Nederlandse taal
gebied in het Nederlands moet wor
den afgelegd (Staatsblad van 27 mei 
1972). 

Onder mandatarissen moet worden 
verstaan: de burgemeester, de schepe
nen, de gemeenteraadsleden, de voor
zitters en de leden van de kommissies 
van openbare onderstand, de voorzit
ters en de leden van de kolleges van 
de agiomeraties en federaties van ge
meenten, de leden van de federatie-
en agglomeratieraden, de leden van da 
provincieraden. 

if Het dekreet Leo Vanackere van 6 
december 1972 tot regeling van het 
taalgebruik in de gemeenteraden, de 
federatieraden, de agglomeratieraden, 
de provincieraden, de kolleges van 
burgemeester en schepenen, de fede
ratiekolleges, de agglomeratiekolleges, 
de bestendige deputaties, de aan de 
gemeenten en provincies ondergeschik
te besturen en de interkommunale ver

enigingen, werd bekendgemaakt in het 
Staatsblad van 9 januari 1973. 

Dit dekreet bepaalt de Voertaal van 
al deze beraadslagende vergaderingen 
en uitvoerende raden en van deze be
sturen het Nederlands is op straffe 
van nietigheid, zowel voor het monde
ling taalgebruik als voor het schrifte
lijk taalgebruik. 
ie Het dekreet Vanhaegendoren van 4 
december 1972, houdende aanvulling 
van de taalregeling in het onderwijs, 
verscheen in het Staatsblad van 13 fe
bruari 1973 met een erratum in dit 
van 29 maart 1973. 

Het bepaalt dat in de gebouwen van 
de gesubsidieerde scholen geen niet-
gesubsidieerde scholen en afdelingen 
mogen worden ondergebracht waar
van de onderwijstaal een andere is 
dan het Nederlands. Dit dekreet strekt 
ertoe te beletten dat dergelijke niet-
gesubsidieerde scholen op indirekte 
wijze sommige voordelen van de toe
lageregeling medegenieten. Als sank-
tie geldt het verlies der rijkstoelagen 
op grond van artikel 24 van de school-
paktwet van 29 mei 1959, waarin de 
naleving van de taalwetgeving als sub-
sidiëringsvoorwaarde is gesteld. 
ie Het dekreet Vandezande tot rege
ling van het gebruik van de talen voor 
de sociale betrekkingen tussen de 
werkgevers en de werknemers, alsme
de van de door de wet en de verorde
ningen voorgeschreven akten en be
scheiden van de ondernemingen, werd 
goegekeurd op 19 juni 1973. Het be
paalt dat voor de mondelinge en schrif
telijke sociale betrekkingen tussen de 
werkgevers en de werknemers alsme
de voor de wettelijk voorgeschreven 
akten en bescheiden in de onderne
mingen het Nederlands moet worden 
gebruikt (inkluslef de boekhouding). In 
toezicht en sankties is voorzien. 

Deze vier dekreten zijn toepasselijk 
in het Nederlands taalgebied met uit
zondering van de taalgrensgemeenten 
en van de zes randgemeenten met 
taalfaciliteiten rond Brussel. Zij zijn 
wel toepasselijk in de federaties van 
gemeenten waarbij deze gemeenten 
met taaifaciliteiten zijn aangesloten. 

Het dekreet Vanhaegendoren is ook 
niet toepasselijk op de hulpafdelingen 
voor middelbaar en technisch onder
wijs van de « Université catholique de 
Louvain », noch op scholen voor kinde
ren van militairen, op scholen voor 
zieke kinderen en op internationale 
scholen. 

de kulturele 
aangelegenheden 

De hierna besproken dekreten heb
ben betrekking op de kulturele aange
legenheden en werden goedgekeurd op 
basis van artikel 59 bis, par. 2, 1e van 
de grondwet en met verwijzing naar 
art. 2 van de wet van 21 juli 1971 be
treffende de bevoegdheid en de wer
king van de Kultuurraden voor de Ne

derlandse en voor de Franse kultuur
gemeenschap. 

De dekreten inzake kulturele aange
legenheden zijn van toepassing in het 
gehele Nederlandse taalgebied alsme
de voor de Nederlandse instellingen 
van het tweetalig gebied Brussel-
hoofdstad. 

ie Het dekreet Lindemans van 13 juli 
1972 tot wijziging van de wet van 7 
augustus 1931 op het behoud van mo
numenten en landschappen werd be
kendgemaakt in het Staatsblad van 7 
september 1972. 

if Het dekreet Vanderpoorten van 20 
november 1972 tot vaststelling van de 
officiële schrijfwijze van de Neder
landse taal verscheen in het Staats
blad van 28 april 1973. 

Dit dekreet bepaalt dat het konink
lijk besluit tot vaststelling'van de of
ficiële schrijfwijze van het Nederlands 
bekrachtigd moet worden bij dekreet : 
in Nederland zijn de Staten-Generaal 
bevoegd in spellingzaken ; het is dan 
ook normaal dat het in ons land even
eens de volksvertegenwoordiging is, 
die de eindbeslissing inzake schrijf
wijze neemt. Dit vermijdt iedere mo
gelijkheid van « sluipmoord • op onze 
spelling. Deze regeling geldt niet voor 
de historische namen. 

ie Het dekreet van 9 april 1973 betref
fende de benoeming van de leden van 
de Raad van Beheer van het Uitzen
dingsinstituut « Belgische Radio en Te
levisie, Nederlandse uitzendingen » 
gaat uit van een regeringsinitiatief ; 
het verscheen in het Staatsblad van 25 
april 1973. 

Het vertrouwt de rechtstreekse be
noeming van de dertien leden van de 
Raad van Beheer van de Nederlandse 
uitzendingen van de Belgische Radio 
en Televisie toe aan het Vlaamse kul
tuurparlement, overeenkomstig het be
ginsel van de evenredige verdeling der 
mandaten. Het demokratische karakter 
van de ' erkiezing en van de evenredi
ge vertegenwoordiging moet niet on
derstreept worden. 

if Het dekreet Raskin tot instelling 
van een eigen vlag, een eigen volks
lied en een eigen feestdag van de Ne
derlandse kultuurgemeenschap werd 
aangenomen op 22 mei 1973. In feite 
ging het meer om een erkenning dan 
wel om een instelling van simbolen : 
« in goud een leeuw van sabel, ge
klauwd en getongd van keel » als vlag, 
de eerste twee strofen van de 
« Vlaamse Leeuw » (tekst van Hippo-
liet van Peene en melodie van Karel 
Miry) als volkslied, de 11de juli als 
feestdag. Te onderstrepen valt dat de
ze simbolen die zijn van de hele Ne
derlandse kultuurgemeenschap en niet 
alleen van het Nederlandse taalgebied. 

if Het dekreet Leo Vanackere betref
fende de Staatsprijzen voor de Neder
landse letterkunde werd goedgekeurd 
op 19 juni 1973. Het strekt er toe de 
toekenning van deze literaire prijzen 
op een stevige juridische grondslag te 
vestigen. Vroeger was deze aangele
genheid slechts bij koninklijk besluit 
geregeld. De bespreking in de Kultuur
raad maakte het mogelijk de tekst van 
de koninklijke besluiten op verschil
lende plaatsen nauwkeuriger te formu
leren en te verbeteren, wat de superio
riteit van de demokratische procedure 
van de parlementaire beraadslaging 
aantoont. 

•:^ Op 3 juli werd op basis van een 
regeringsontwerp een dekreet aange
nomen tot toekenning van weddetoe-
lagen aan kultuurfunktionarissen, werk
zaam in erkende kulturele centra. Dit 
dekreet tracht aan deze kulturele cen
tra een pluralistisch karakter te geven. 

if Het dekreet Leo Vanackere betref
fende de Staatsprijzen voor de Neder
landse letterkunde werd goedgekeurd 
op 19 juni 1973. Het strekt er toe de 
toekenning van deze literaire prijzen 
op een stevige juridische grondslag te 
vestigen. Vroeger was deze aangele

genheid slechts bij koninklijk besluit 
geregeld. De bespreking in de Kultuur
raad maakte het mogelijk de tekst van 
de koninklijke besluiten op verschil
lende plaatsen nauwkeuriger te formu
leren en te verbeteren, wat de superio
riteit van de demokratische procedure 
van de parlementaire beraadslaging 
aantoont. 

T/k: Op 3 juli 1973 werd op basis van 
een regeringsontwerp een dekreet aan
genomen tot toekenning van wedde-
toelagen aan kultuurfunktionarissen, 
werkzaam in erkende kulturele centra. 
Dit dekreet tracht aan deze kulturele 
centra een pluralistisch karakter te ge
ven. 

het onderwijs 

ie Het dekreet Van Waterschoot van 
11 mei 1973 tot oprichting van het 
« Collegium Trilingue » werd bekend 
gemaakt in het Staatsblad van 4 juli 
1973. Het steunt op artikel 59 bis, par. 
2, 2e van de Grondwet. Het door dit 
dekreet opgerichte « Collegium Trilin
gue » houdt zich bezig met de bevorde
ring van de didaktiek van de Franse, 
de Duitse en Engelse taal. Door mid
del van zomerkursussen verstrekt het 
een bijscholing aan de taalleraars. Het 
is op een interuniversitaire basis geor
ganiseerd. 

Inzake onderwijs bezit de Kultuur
raad een residuaire bevoegdheid in 
het Nederlandse taalgebied en in het 
tweetalig gebied Brussel-hoofdstad, 
wat de Nederlandse inrichtingen be
treft. 

nabeschouwing 

Tijdens de eerste twee zittingen 
(1971-1972 en 1972-1973) van zijn be
staan keurde de Kultuurraad voor de 
Nederlandse kultuurgemeenschap dus 
twaalf normatieve dekreten goed. In
dien de grondwetgever 1967-1971 de 
kultuurautonomie niet had ingesteld, 
zouden de meeste van deze dekreten 
niet tot onze interne rechtsorde heb
ben kunnen behoren, daar hun aanne
ming in de vorm van een wet door de 
Wetgevende Kamers heel onwaar
schijnlijk is. 

Het politiek Kultuurpakt van 24 fe
bruari 1972 werd op 28 juni 1973 door 
de Kamer van Volksvertegenwoordi
gers en op 4 juli 1973 door de Senaat 
in de vorm van een wet goedgekeurd 
(wet waarbij de bescherming van de 
ideologische en filosofische strekkin
gen gewaarborgd wordt). 

Deze goedkeuring neemt de tradi
tionele vrees weg van de ideologische 
minderheid in de Nederlandse kultuur
gemeenschap voor de kulturele autono
mie en opent aldus nieuwe mogelijkhe
den voor de eigen ontplooiing van de 
Nederlandse kultuurgemeenschap en 
voor de werkzaamheden van haar 
volksvertegenwoordigende vergade
ring, de Kultuurraad. 

De kultuurpaktwet behelst heel wat 
bepalingen die betrekking hebben op 
aangelegenheden welke ressorteren 
onder de bevoegdheid van de Kultuur
raad. Derhalve moet een evenwijdig 
dekreet op het kultuurpakt door de 
Vlaamse kultuurparlement worden 
goedgekeurd. 
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de mens en de tijd 

Gedurende lange ti jd heeft het 
nnensdom — niet alleen de primi
tieve mens maar ook de mens in de 
Griekse en Romeinse hoogkulturen 
en de wijsgeren in de Middel
eeuwen — geloofd aan de kring
loop van de t i jd, aan een soort 
« Ewige Wiederkehr ». Alleen Se
neca sprak van de « niet terugke
rende tijd » en met de verandering 
van het middeleeuwse wereld
beeld in het copernikaanse werd de 
opvatting van de tijd als een kring
loop ook doorbroken en moest hij 
plaats maken voor een lineaire 
tijdsopvatting. 

Belangrijk voor de verandering in 
het tijdsbewustzijn en in de opvat
tingen over de tijd was de uitvin
ding van het mechanisch uurwerk 
In de 14e eeuw. Maar omgekeerd 
heeft waarschijnlijk ook een groei
end besef van de noodzaak tot juis
te tijdsbepaling de uitvinding en 
verbetering van het mechanisch 
uurwerk in de hand gewerkt. 

Aanvankelijk richtte de mens, zich 
aanpassend en oriënterend aan een 
kosmisch gebeuren waartegenover 
hij zich machteloos voelde en waar
in en waarmee hij leven moest, 
naar de kringloop der dagen en 
naar de schijnbare omloop der zon. 
Ook de maan en de sterren werden 
nagegaan, om een antwoord te vin
den op het verloop van de ti jd en 
zijn indeling. Met de uitbouw van 
een primitieve tot een meer inge
wikkelde kuituur en 'n beschaving, 
ondervond men de noodzaak tot 
een juistere meting van de tijd : 
het begrip « middag » ontstond 

Behalve zonnestand, sterren en 
maan, vond men ook in de dieren
wereld « indicatoren ». De haan 
was een der belangrijkste wekkers 
en aankondigers van de dageraad. 

Hij begeleidde de legers der Romei
nen en zelfs in de 15e eeuw voer
den de Boergondiërs hem mee om 
bij de belegering van Kales de sla
pende belegeraars te wekken. 

de tijdmeting tot de 12e eeuw 

Van een werkelijke tijdmeting Is slechts 
sprake vanaf het ogenblik dat de mens zich 
van min of meer betrouwbare mechanische 
middelen ging bedienen om de tijd te meten. 
De zonne- en waterhorloges zijn de eerste 
pogingen tot objektleve tijdsindeling en me
ting. De oorsprong ervan ligt in het duister : 
wellicht gebruikten de Egyptenaren de obe
lisken als zonnewijzers. Men spreekt van een 
Babylonisch oorsprong : de Chaldeër Berosus 
(ca 600 V. Kr.) wordt als de uitvinder van 
de zonnewijzer genoemd. Hij bracht In leder 
geval de uitvinding bij de Grieken. 

De meting gebeurde aanvankelijk door de 
aanduiding van de schaduwlengte van de 
staf : bij Aristophanos vinden wij o.m. een 
vermelding « als de stocheion » (de scha-
duwaantekening) 10 voet meet. 

Mettertijd werd de zonnewijzer verbeterd, 
en werd de dagindeling naar de schaduw
lengte erop aangebracht. De verschillende 
schaduwlengten der seizoenen vereisten een 
aanpassing en een uitwisseling van de tijd
schalen. De zonnewijzer bleef zeer lang In 
voege, ook nog na de algemene verspreiding 
van het uurwerk, en de gnomonlek, de leer 
van het zonne-horloge, werd beoefend door 
heel wat matematlcl en astronomen, o.m. 
Regiomontanus, Stabius, Sebastion Munster 
(1489-1552). 

Bij alle vervolmaking, bleef de zonnewijzer 
één groot tekort hebben : bij bewolking en 
's nachts was hij onbruikbaar. Men greep 
daarom naar een ander middel : het water-
horloge. Ook hier is de oorsprong onbekend, 
maar zeker is dat de Chaldeêrs het reeds 
gebruikten. Macrobius bericht reeds hier
over en beschrijft de werkwijze. Deze 
« klepshydra • werden vaak gebruikt om In 
de gerechtszalen de spreektijd aan te dul
den, en een aantal uitdrukkingen bl] klassieke 
auteurs wijzen nog op het gebruik ervan. Er 
waren heel wat verschillende vormen van 
waterhorloges, maar ze waren alle gebouwd 
op het princiepe van het wegvloeien van 
water vanuit één vat in een ander. Het stij
gende water in het tweede vat duidde dan op 
een of andere wijze, vaak met ingewikkeld 
raderwerk, het tijdsverloop aan. 

Op het wegvloeien van zand l.p.v. water 
zijn de zg. zandlopers gebaseerd. Zij bestaan 
uit twee konische bekers, met hun open 
spitsen tegen elkaar. De grootte van deze 
zandlopers verschilde naargelang de tijd die 
men wou meten : meestal gingen zij van 
1/2 tot 1 uur. 

De zandloper die gebruikt werd (en wordt) 
in de keuken bij het koken van eieren, vond 
zijn grotere weerga in de apparaten die ge
bruikt werden om de tijd aan te duiden, 
vooral voor redenaars, In gerechtszalen, op 
de kansels, in universiteiten, enz. Pascal 
spreekt van dergelijke zandhorloges 'n de 
Sorbonne te Parijs. 

Uit de stormen van de volksverhuizingen 
werden, vanuit de klassieke oudheid, met zo
veel anders aan kunst en wetenschap, ook 
de bestaande vormen van uurwerken be
waard en verder ontwikkeld In de kloosters, 
die niet alleen geestelijke maar ook kuituur-
centra van hun tijd waren. 

Behalve de zonnewijzer, het wateruurwerk 
en de zandloper kende men een andere tijd
meter : het < olie-uurwerk > : een soort 
lamp met een glazen oliebeker, voorzien van 
een uren-skala. De olie werd door een wiek 
aangezogen, en olie en wiek werden zo uit
gekozen, dat de lamp een hele nacht branden 
kon. 

Wij weten dat Paulus I aan koning Pepijn 
een nachthorloge kadeau gaf, en dat Karel 
de Grote van de kalief Haroen al RasJId een 
zeer gekompllceerd horloge kreeg, dat ech
ter In feite een wateruurwerk was. 

Men heeft de aartsdiaken Pacificus vaa 
Verone ( t 846) als uitvinder van het ^ade^ 
uurwerk vernoemd. Mechanismen en tand-
wieltjes waren er echter al veel vroeger aan 
te pas gekomen, maar zij waren slechts bij
komende konstrukties op de basis van 
(meestal) waterhorloges. 

het raderuurwerk 

Vanaf de elfde eeuw worden nu eens aan 
die. dan aan een ander geleerde de uitvin
ding van het raderuurwerk toegeschreven. 
Nu is het onderscheid tussen een werkelijk 
raderuurwerken de gemechaniseerde oudere 
sistemen gelegen in het aanbrengen van wat 
men het « échappement » noemt, het sls-
teem dat de gang van het raderwerk remt 
zodat het bruikbaar wordt voor een effek-
tieve tijdmeting. Vaak noemt men in dit ver^ 
band de naam van Gerbert d'Aurillac (ca 950-
1003), een van de geleerdste van zijn t i jd. 
De mechanische er matematische kennis zou 
hij bij de Arabieren opgedaan hebben Toch 
blijkt uit de beschrijvingen bv van een uur
werk dat hij maakte te Maagdenburg geens
zins dat het hier om een recht raderuurwerk 
gaat : het woord « horlogium • gebruikte 
men immers voor elke tijdmeter I Het zou 
trouwens wel eigenaardig zijn, dat men die 
uitvinding bijna 200 jaar zou hebben laten 
rusten alvorens ze verder te ontwikkelen. 

Toch blijkt uit allerlei aanwijzigingen, dat 
in de 12e eeuw het raderuurwerk werd uit
gevonden : vanaf die tijd Immers nemen de 
berichten en baschrijvingen toe, die horloges 
vermelden die onmogelijk door water kun-
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nen aangedreven zl}n — zodat onze huidige 
tijdmeters eigenlijk uit de 12e eeuw stain-
men. 

De verbreiding van de nieuwe uurwerken 
ging tamelijk vlug. Reeds In de 14e eeuw 
vinden wij ze als vanzelfsprekendheid meer
maals vermeld, o.m. door een kroniekschrij
ver van het klooster St. Eustorgius In Milaan, 
In het jaar 1306. De afmetingen van sommi
ge dezer uurwerken waren buitengewoon : 
Heinrich von Vlek maakte voor Karel V van 
Frankrijk een uurwerk waarvan het gewicht 
van het slagwerk 250 kg bedroeg : het zakte 
In 24 uur ongeveer 9 m. Zulke mastodonten 
van uurwerken vindt men nog hier en daar 
op oude torens en in musea : helemaal uit 
smeedijzer vervaardigd, hebben ze vaak ra
deren van 1 m doormeter en pendels van 
6 tot 10 m. 

Was de verbreiding aanvankelijk zeer sterk 
ID het Italië der 14e eeuw ; op de drempel 
van de Renaissance en met de volle kultu-
tele en politieke ontplooiing der steden, dan 
blijkt toch hoe de Nederlanden zeker niet 
achterbleven. Philips de Stoute liet in 1382 
een beroemd uurwerk In Dijon plaatsen : 
het had zijn oorspronkelijke standplaats ge
had te Kortrijk. De uurwerkmakerlj breidde 
rich eveneens uit, maar toch bleven de echte 
vaklui zeldzaam, en hun namen waren dan 
ook bekend en beroemd. Vermelden wij o.m. 
de artsen Jacob en Johannes de Dondi, die 
de beroemdste uurwerkmakers van die tijd 
k i Italië waren. Namen als Heinrich von Vlek, 
Nikolaus Lipp, Schwelbelin, Orglocker waren 
«eer bekend en ook in de Nederlanden werd 
de uurwerkmakerlj beoefend : Edward III 
van Engeland liet drie uurwerkmakers uit 
Delft komen in 1368. De fantasie van de uur
werkmakers en van hun opdrachtgevers deed 
de meest-eigenaardige en merkwaardige uur
werken ontstaan. In het portaal van de Dom 
te Malnz stond bij de zeven wonderwerken 
van Duitsland het uurwerk van de Dom van 
Straatsburg vermeld : het werd zelfs door 
dichters bezongen ! 

Vanaf de 15e eeuw was er bijna geen erh 
kele belangrijke stad meer, die niet over 
haar uurwerk beschikte. In Engeland waren 
de uurwerken reeds in 14e eeuw tamelijk 
verbreid. Wij vinden bij Chaucer (1340-1400) 
in de Canterbury Tales en later bij Shake
speare vermeldingen omtrent het bestaan van 
het uurwerk — en Moskou zou in 1402 door 
een Servisch kunstenaar Lazarus zijn eerste 
uurwerk bekomen. 

een geschiedenis 
von de tijdmeting 

Aanvankelijk waren deze uurwerken zeer 
duur. Zij vereisten van de bouwer een grote 
vakkennis en daarenboven waren de kosten 
van het materiaal niet gering, gezien de gro
te omvang. 

Mettertijd slaagde men erin, de uurwerken 
kleiner en kleiner te maken, zodat tegen 
het einde der 15e eeuw niet alleen de ste
den en de vorsten, maar ook de partikulieren 
over horloges konden beschikken. De as
tronomen en geleerden, die de eerste uur
werkbouwers waren, lieten mettertijd het 
terrein over aan de slotenmakers, en ten
slotte aan de eigenlijke gilde der uurwerk
makers. Geteld werd meestal van 1 tot 24 
Nadien kwam een gemakkelijker telling van 
1 tot 12 (reeds In 1395 in het Rijnland). Guic-
eiardinl, de Italiaanse humanist naar wie in 
Antwerpen een straat genoemd werd, roemt 
In zijn • Description de tous les Pays Bas > 
(uitgegeven te Antwerpen In 1582) de veel 
gemakkelijker wijze van tellen der germaan-
se landen met hun tweemaal 12 uur, tegen
over de Italiaanse 24 uur. Bij de oude ka

merhorloges draaide niet de wijzer, maar 
wel het blad rond. Het raderwerk werd ver
borgen onder een vaak zeer mooi versierde 
kast. 

De astronomen — o.m. Tycho Brahe — 
bekloegen zich echter over de onnauwkeu
righeid van deze raderuurwerken, die vaak 
grote afwijkingen vertoonden ingevolge tech
nische onvolmaaktheden, temperatuurver
schillen, enz. Anderzijds zocht men naar een 
middel om het uurwerk zo klein mogelijk te 
maken zodat men het op reis en zelfs op zak 
kon mee nemen. 

Het gewicht als aandrijving moest wegval
len : men verving het door een stalen veer. 
Dit bracht moeilijkheden mee, evenals de 
geringe grootte der tandwieltjes. Wilde men 
enigszins nauwkeurig werken, dan moesten 
alle delen zeer fijn uitgewerkt worden, wat 
bij de toenmalige stand van de mechaniek 
geen geringe opdracht was ! Een veer ont
spant zich echter niet gelijkmatig : om een 
voor een horloge noodzakelijke gelijkmatig
heid te krijgen ontwierp men een soort ke
gelvormig apparaatje, voorzien van schroef
vormige windingen. Met de veer werd deze 
« snek » verbonden door een draadje of ket-
tingje : zo werd een korte lastarm verbonden 
met 'n sterk-gespannen veer en omgekeerd, 
wat een gelijkmatige aandrijving veroorzaak
te. 

Wie de geniale uitvinder is van de horloge-
veer evenals van deze « snek », is niet ze
ker. Men neemt algemeen aan dat het Peter 
Henlein uit Nurenberg was, hoewel de Fran
sen de uitvinding toeschrijven aan een land
genoot, onder de regering van Karel VII. 

het zakhorloge 

Men spreekt reeds vóór het begin der 
16e eeuw van « draagbare uurwerken ». Dat 
het hier echter niét om zakhorloges, wél 
om kleinere raderuurwerken ging, blijkt uit 
de beschrijving. In een werk van Johannes 
Cochleus, de bekende tegenstrever van Lu
ther, wordt een zekere Peter Hele vermeldt, 
een jongeman uit Nurenberg, die met zeer 
weinig Ijzer uurwerken maakt met vele ra
dertjes. Uit de beschrijving blijkt dat het 
hier gaat om uurwerken van zeer klein for
maat met veeraandrijving. Cochleus schrijft 
« Hele » : blijkens onderzoekingen in het 
stadsarchief van Nurenberg was de naam 
echter Peter Henlein. 

Henlein, slotenmaker van beroep, kwam 
waarschijnlijk daardoor op de idee om een 
veer te gebruiken. Zijn geboortejaar is niet 
bekend : in 1509 werd hij meester, wat een 
leeftijd van 30 jaar vereiste. Hij stierf In 
1542. Wanneer hij zijn eerste horloge ver
vaardigde, Is niet zeker. Zeker is, dat zijn 
uitvinding zich zeer snel verbreidde. Wij le
zen al bij Gemma Frisius, een belangrijk Ne
derlands auteur over astronomie en kosmo-
grafie, In een werk dat dateert van 1530, 
dat de kleine uurwerken of zakhorloges ta
melijk recent uitgevonden werden. Op dat 
ogenblik waren zij dus reeds in de Neder
landen in gebruik. De nieuwe uitvinding werd 
zeer hoog aangeslagen : het horloge werd 
als geschenk zeer geapprecieerd. Zowel Lu
ther als Melanchton bezaten reeds een zak
horloge. De achthoekige horloges vormden 
de overgang naar de zg. Nurenbergse • Eie
ren » die men • lebende Eyerlein » noemde. 
Men vindt de soms zeer rijk bewerkte horlo
ges uit die tijd terug in menige verzameling. 
De rijkdom van diegenen, die zich zulk een 
tijdaanwijzer konden betalen, bemvloedde 
ook de vorm en de materie waarin deze hor
loges gemaakt werden : zilver en goud, soms 
met edelstenen bezet, meestal zeer kunstig 
bewerkt. In het Vleeshuis te Antwerpen kan 
men nog enkele van deze mooie horloges be
wonderen. Er werden horloges gemaakt in alle 
vormen met allerlei versleringen, voorzien 
van figuren uit religie en mitologie. 

Een eigenaardig uurwerk was datgene, wat 
de Augsburger Johann LendI maakte voor de 
Hertog van Arenberg, in Bergen : het geheel 

is een zilveren doodskop en het zilveren cij-
ferblad vertoont een afbeelding van het Laat
ste Oordeel.. 

Henlein maakte op het einde van zijn leven 
zeer kleine horloges. Dit kunststuk werd ook 
uitgevoerd door een zekere Capobianco : de 
fameuze auteur Aretino vertelt in een brief 
van 1537 dat Capobianco een horloge maakte 
in een ring voor de Sultan van Turkije. Tech

nisch zou het zakhorloge ook aldra verbe
terd worden : de Nederlandse natuurkundige 
Christiaan Huygens vond de spiraalveer uit. 

Wat voor de zakhorloges de spiraalveer 
van Huygens was, dat was de uitvinding van 
de pendel voor de andere uurwerken. Men 
noemt In dit verband drie namen : die van 
Jost Bürgi, die van Galilei en die van Huy
gens. Zowel Galilei als Huygens kunnen ech
ter rechtmatig beroep doen op de titel van 
uitvinder van het pendeluurwerk, vermits 
hun uitvindingen onafhankelijk van elkaar ge
beurden, en Huygens' uitvinding een • ver
beterde uitgave • was van wat ook Galilei 
had uitgedacht. Daarnaast blijkt, dat reeds 
ten tijde van keizer Rudolf II in P/aag een 
door Bürgl vervaardigd pendeluurwerk be
stond : dat wordt dan bevestigd door een 
Vlaams matematikus. Doms. 

Wat er ook van zij : de veer voor het zak
horloge, de pendel voor het grotere uurwerk 
zijn de twee uitvindingen die in belangrijke 
mate hebben bijgedragen tot een Juiste ob-
jektieve tijdsbepaling, tot een vereenvoudi
ging en een grotere verspreiding en daarna 
tot een vervaardiging op industriële schaal. 

De door strenge reglementen en voop-
schriften beheerste gilde geraakte in verval, 
te meer omdat het ambacht zich in bepaalde 
streken reeds van In de 17e eeuw ging lo
kaliseren en zich ontwikkelen tot een huis
nijverheid : een eerste « industrialiserings
proces > van landelijke gebieden. Zwitse^ 
land en het Zwarte Woud waren zeer lang 
de belangrijkste centra van de uurwerkma
kerlj — en men heeft wel eens Zwitserland 
als voorbeeld gesteld van tot welke presta
ties een duizendjarige vrede kan leiden : tot 
de uitvinding van de koekoeksklok \ Over de 
Juistheid, zowel van de uitvinding als van de 
bewering, kan gediskussieerd worden. 

In tegenstelling tot de dieren, die wel een 
tijdszin hebben — zonder dewelke zij trou
wens verloren zouden zijn — heeft de mens, 
naast een innerlijke biologische tijdszin ook 
een tijdsbewustzijn. Een tijdsbewustzijn, dat 
zijn individueel en maatschappelijk leven re
gelt, aan de hand van de instrumenten die 
hij uitgevonden heeft en die hem een zo ob-
jektief mogelijke idee van het verloop van 
de tijd moeten geven. 

Ook al hebben de fysici zoals Einstein de 
realiteit van onze objektieve tijd aangetoond: 
onze maatsschappij en wijzelf zijn aan deze 
tijd gebonden. Vandaar ook dat wij hem zo 
nauwkeurig mogelijk willen bepalen. 

Deze bepaling en dit bewustzijn van de 
tijd en van zijn waarde (time is money ?) 
mag ons echter nooit tot slaven van de tijd 
maken : het horloge is een produkt van de 
menselijke geest en mag er geen meester 
van worden. Dat het gevaar niet denkbeel
dig is, bewijst de « rat-race » in onze pro-
duktie- en prestatiemaatschappij. 

r. bosmans. 
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ons teuilleton (26) 

IflJUNDER 
I H R G M T 

door lOZEF SIMONS 

Het meisje Clara maakt diepe indruk op Fiorimond. In haar ontdekt deze « edele 
jonker « hoe mooi en goed een volkse ziel kan zijn. Na zijn ontmoeting met Broeckx 
en de leiders van de Frontbeweging neemt Fiorimond het woord. Over Borms 
wordt er fel geredetwist. Fiorimond vindt dat de leiders niet ver genoeg durven 
gaan... 

„ Hallo, beste jongen, how do you do ? 
't Is zolang geleden dat ik u nog ge
zien heb. 'k Begon al te vrezen dat gij 
ergens laagt met een bloemenhofje op 
uw buik ". 
,,Neen, neen. man ! Nog geen lust 
om in grote repos te gaan ". 
,. En adjudant geworden ? ". 
„Zoals ge ziet ". 
„ En dat strikje ? ". 
,, Oorlogskruis... avec palmes... beter 
dan een houten kruis, niet ? ". 
De vriendschap was onverminderd, of
schoon het Fiorimond onbehaaglijk aan
deed dat Jan, onder die schijn van 
lach en spot, toch zeer tevreden over 
zichzelf scheen, nu hij naar de sterren 
aan 't klimmen was. En hoe mooi hij 
zijn zwarte baard had uitgekamd ! 
„ Hebt gij ook een zijden beursje mis
schien, zoals mijn grootvader zaliger, 
om 's nachts uw baard in de plooi te 
houden ? ". 

„ A propos, geen nieuws van huis ? " 
„Ja, door dr. Verhoesel én over Zwit
serland. Een paar kaarten, dat alles zijn 
gewone gang gaat ". 
„ I k heb een lange brief gelezen van 
Tine aan Fons. Weet ge, dat de Roer-
vogel schatrijk wordt ? Hij is nu vee
koopman, verhandelt wekelijks voor 
100.000 mark beesten voor rekening 
van een opkoper, die dan verder le
vert aan het Duitse leger. We moeten 
dat een beetje voor onze Joost verbor
gen houden... ". 

Bert, die zoeven was gearriveerd, 
kwam hen in de keuken verwelkomen, 
en vragen dat ze niet lang meer zou
den achterblijven : da vergadering zou 
haar bezigheden, haar beraadslagingen, 
beginnen. 
Ze gingen aanstonds mee. 
Bert zat voor, Jan naast hem als raad
gever, Fiorimond vond aan de over

kant, bij de piano, een rustig hoekje. 
Eerst WOn Bert links en rechts enige 
inlichtingen in, terwijl kommentaar ten 
beste werd gegeven over de laatste 
vooruitgang der Duitsers in Frankrijk. 
Een Limburger had een « Times » kun
nen bemachtigen van de dag zelf, 
waarin heel wat vrijer, heel wat onbe-
wimpelder, de stand van zaken be
sproken werd dan in de Franse pers. 
De toestand was ernstig. Een afsnijden 
van het Belgisch leger lag in de lijn 
van het Duitse offensief. 
„ Wat moet de richting zijn voor onze 
handelwijze in deze omstandigheden?" 
vroeg Bert. ,, Eerst en vooral : is een 
Duitse eindzege nog mogelijk ? ". 
De kapitein dacht van ja, en dan moes
ten ze eerst anti-Duits bondgenoot 
zijn en zich verzetten tot het uiterste. 
Aangemoedigd door het toestemmend 
hoofdknikken van Achiel — hoewel van 
deze alleen — ging de kapitein voort : 
„ Ik ben teruggekomen tot mijn vroe
gere mening. We mogen ons niet af
scheuren, afzijdig op ons centje in de 
oppositie gaan staan. Laten we tot het 
laatste ogenblik onze plicht doen als 
Belg, dan hebben we later het recht 
op tafel te slaan tot we ons Vlaamse 
recht krijgen ". 
Zelfs Achiel betuigde hier geen in
stemming meer. En de zwartharige, 
donkerkleurige Oostvlaming Nickmans, 
een gedegradeerd korporaal, zei kort 
en knak : 
„ Eerst ons recht, dan ons bloed ! ". 
Clara had een dringende boodschap 
voor de kapitein : zijn oppasser wacht
te buiten met twee fietsen. Hij werd 
onmiddellijk bij zijn majoor verwacht. 
Hij stond op, verontschuldigde zich : 
„ Ik ben blij dat ik mijn mening reeds 
heb kunnen zeggen ", zei hij, en nam 
afscheid. 

> 

,, Wat is die braaf geworden ", zei een 
sergeant, ,, sinds hij zijn derde ster 
gekregen heeft ". 
De anderen waren 't er nu weldra over 
eens, dat de Duitsers op geen eind
overwinning meer konden rekenen, en 
dan was het waanzinnig, zelfs als Bel
gen, maar vooral als Vlamingen, nog
maals zoveel nutteloos bloed te ver
gieten. 
Een aalmoezenier uit het Mechelse zag 
in een Duitse doorbraak en in een af
snijden van het Belgisch leger de vin
ger Gods : 

,, Ons Heer zal wel zorgen ", zei hij 
met overtuiging, ,, dat wij op een of 
andere wijze gered worden. Wij heb
ben ruimschoots ons deel gehad, aan 
strijd, aan lijden en beproeving ". 
„Winnen kan Duitsland niet, — doch 
verpletterd worden mag het evenmin, 
want dan zou het Franse militarisma 
voor Vlaanderen evenzeer te duchten 
vallen als een Pruisisch in het omge
keerde geval ". 

,. Best ware een vrede door vergelijk ". 
„ Na een konferentie, waarop ook de 
kleine natiën hun woord zouden te 
zeggen hebben ". 
„ En de grote in evenwicht worden ge
houden door eikaars wederzijdse 
macht ". 
„ Polen, Tsjechen en Slovenen zouden 
steun vinden bij de Entente — leren. 
Boeren en Vlamingen bij de Centra-
len ". 

„ Och, het goede recht zou bij ieder 
steun vinden ! ". 

„Om praktisch te werk te gaan ", viel 
Bert allen die aan dit kruisvuur deel
namen in de rede, „om een besluit te 
trekken, gaat ge allen hiermee ak
koord : bij een algemene aanval door 
een Duitse overmacht, moeten de Vla
mingen zich niet laten wurgen, maar 
zoveel mogelijk hun leven en dat van 
hun makkers sparen ten bate van 
Vlaanderen ? ". 

„ D i t " , voegde Jan Broeckx als uitleg 
eraan toe, „ in geval van algemene 
aanval. Bij een klein lokaal stootje 
trekt ieder zijn plan zoals hij 't ver
kiest ". 
Fiorimond, die tot hier toe noch goed-
noch afgekeurd, maar zwijgzaam toege 
luisterd had, vroeg nu het woord en 
verwekte aanstonds een beweging van 
aandacht. 

,,Verontschuldigt mij, vrienden", zei hij, 
,, dat ik, een der laatsgekomenen, een 
arbeider te elfder uur — een « kanon
nier uit de bazaar », een « Savelang • 
— dat ik mij verstout, in het midde.n 
van de ' piotten', vrij en vrank mijn 
mening te zeggen. Ik onderschat het 
werk van Bert niet : die machtige or
ganisatie, die steeds verder om zich 
heen grijpt en waarvan de gelederen 
zich met de dag vaster aaneensluiten, 
die hij, met behulp van mijn vriend Jan 
Broeckx en van u allen, heeft tot stand 
gebracht. Maar mijn kritiek is deze : 
steeds worden hier maatregelen ge
troffen, te-volgen-leidraden gegeven, 
ingeval dit zich zou voordoen, ingeval 
dat zou gebeuren. In geval van een al
gemeen Duits offensief moeten we 
ons zo weinig mogelijk blootstellen, 
ons leven redden, zo goed en zo 
kwaad het gaat. Best. Doet dit offen
sief zich niet voor, wat dan ? Dan 
weer op een andere gebeurtenis ge
wacht, waarop we zullen reageren 
op een andere wijze. Zoals we nu wik

kelen, komen wa er nooit I ". 
Bert keek verbaasd, doch met glimla
chende belangstelling. 
Jan voelde zich meer gekwetst en re
pliceerde : 
„ Kritiek is niet zo moeilijk : maar 
waar Is uw positief voorstel ? ". 
„ Daar moeten we juist naartoe, naar 
positief werk, naar een aktief optreden. 
Gij weet hoever aan de overkant de 
aktivisten staan, welke beweging van 
Vlaams-nationallsme zij reeds aan 't 
groeien hebben gebracht. Hoe 
Borms...". 
Hier vielen drie stemmen tegelijk hem 
in de rede : 
„ Borms ! ". 
„Wie is Borms ? ". 
„ Hoever kunnen we veilig met Borms 
meegaan ? ". 
Fiorimond voelde dat hier de grote 
struikelsteen lag. Zijn wangen gloei
den, nog meer toen hij aan de over
kant de mooie ogen van Clara schitte
ren zag, die hem met onverholen be
wondering aankeken. 
„ Borms ! " sprak hij met klem, 
„ Borms is de man die ziet, die voelt 
waar wij naartoe moeten, de man, die 
durft in 't licht te staan, de enige 
waar de mensen naar kijken, de enige 
die aan de Vlaamse Beweging reliëf 
geeft. Hoe weten de buitenstaanders, 
hoe weten ze in den vreemde dat er 
nog Vlamingen bestaan, dat er een 
Vlaanderen in België ligt ? Door ons 
morren, door onze 'vliegtochten' ? C*) 
Door onze geheime vergaderingen ? 
Of door al de brave Vlamingen aan 
deze zowel als aan gêne zijde van de 
vuurlijn, die als Hamlet eindeloos hun 
geweten onderzoeken, en in zelf mar
teling zich afvragen : Hoe ver mag 
dit ? Hoe ver is dat wettig ? Thus 
conscience does make cowards of us 
all. Kijkt naar de geschiedenis. Wie 
heeft voor zijn volk iets tot stand ge
bracht ? Hij die steeds zocht en speur
de en naploos wat mocht, en dan be
toogde hoe het eventueel zou behoren 
te gaan ? Ofwel hij die voelde wat 
er móést bereikt worden en toegreep i 
Borms doet de goede greep. Laten we 
ervoor zorgen, dat hij zijn vingers bij
eenbrengt... ". 

Jan Broeckx zat al lang gereed : „ Wat 
de mensen in den vreemde, en ook 
onze soldaten, het best van Borms ken
nen, is zijn foto met de Duitse pinhel-
men naast zich. De Duitser is toch 
de vijand van ons volk en van ons 
leger. Achter Borms zult ge ze nooit 
krijgen ". 

,, Achter Depla en Dosfel, j a " , zei 
Bert, ,, achter Borms, neen. Trouwens, 
ik geloof niet dat Borms koel en klaar 
ziet waar hij naartoe gaat. Hij heeft 
het goed voor, zonder twijfel. Hij gloeit 
van enthousiasme ! Hij komt ook uit 
Zuid-Amerika, het land der pronuncia-
mento's, der guerilla's en wat weet 
ik al. Maar hij holt steeds door zonder 
na te denken, zonder rekening te hou
den met de anti-Duitse gevoelens van 
het volk, zonder gewaar te worden 
dat hij door de Duitsers gebruikt wordt 
als werktuig, niet voor zijn Vlaamse, 
maar voor hun Duitse plannen". 
„H i j redeneert misschien niet kalm en 
nuchter", antwoordde Fiorimond, 
,, maar hij voelt de nood van Vlaande
ren — hij voelt dat het uur van Vlaan
deren is geslagen, zoals het uur van 
Polen en Tsjechië — en hij handelt ! 
Gent is vervlaamst — zoals Warchau 
werd verpoolst — Gent telt over de 
driehonderd studenten, in deze ti jd, 
als alles tegen hem is. De bestuurlijke 
scheiding wordt doorgevoerd. De Raad 
van Vlaanderen heeft Vlaanderens on
afhankelijkheid uitgeroepen. Volksver
gaderingen van duizenden, in de ver
schillende steden, juichen de onaf
hankelijkheid toe... ". 
„ Duizenden ! Laten we zeggen : ette
lijke honderden, beschermd door Duit
se bajonetten. We moeten de toestan
den zien zoals ze zijn... ".. 

(Vervolgt) 
(*) Nachtelijke verspreiden van strooi

biljetten. 
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100 jaar geleden stierf lodewijk gerrits 

wii moeten de kracht In onszelf vinden 
17 augustus 1873 — honderd jaar 

geleden — stierf Lodewijk Gerrits (46). 
Hij was oprichter van de Nederduitse 
Bond waaruit in 1862 de Antwerpse 
Metingpartij ontstond waarin hij Ed
ward Coremans voorging, die nadien 
In Adeifons Henderickx een laatste 
epigoon vond In de Antwerpse Ge
meenteraad werd in 1864 Gerrits' voor
stel goedgekeurd : geen Viaamsonkun-
digen meer in stadsdienst benoemen. 
En na Jan de Laet was Gerrits de eer
ste volksvertegenwoordiger die (1866) 
zijn eed in het Nederlands aflegde. 

Van Gerrits is ook de « Oproep aan 
het Vlaamse Volk » bekend, in 1850 
met steun van de Antwerpse rederij
kerskamer « De Olijftak » uitgegeven. 
Vele alinea's van dat vergeelde boek
je hebben nog niets van hun aktuali-
teit verloren. Zij zijn toepasselijk — en 
hoe ! (zie de tussenzinnen) — op de 
strijd van de Vlamingen In 1973. Lees 
maar 

« Dat anderen vreugdekreten aan
heffen, laat anderen uitbazuinen dat 
België groot en machtig wordt ; wij 
weten dat onder de glinstering een 
ziekte schuilt : de verbastering ». 

Brussel en zijn père de familie ! 
« Men schaamt zich voor het vader

landse. Verwijfde saletjonkers zouden 
zich vernederd achten, indien men 
meent dat ze onze taal nog kennen ». 

Franskiljonse invasie aan onze kust ! 
« De Vlamingen vroegen na 1830 

niets dan de erkenning van hun meest 
billijke en onbetwistbare eigendom. Zij 
vroegen dat hun taal, gesproken door 
twee derden van de bevolking van Bel
gië, niet verstoten zou worden door 
het Frans dat slechts de taal van de 
minderheid is. Wij waren gematigd in 
onze vragen, misschien te ootmoedig, 
want wanneer men voor een zaak 
strijdt die edel is zoals de onze, dan 
moet men de toon van bidden niet 
aannemen, maar het hoofd met kracht 
en fierheid verheffen. Wij moeten de 
kracht in ons zelf vinden. Men zegge 
niet dat wij door onze Vlaamse wer
king het land in twee scheuren. Neen, 
wij hebben de Walen te goeder trouw 
de hand geboden ». 

Hl tm 

1'lllllllllift 

Met Moeskroen, Komen en.. de 
Voer ! 

« Het IS vernederend te juichen bij 
kleinigheden, die dikwijls slechts die

nen om onze strijders in slaap te wie
gen. Geen jubelkreten als iemand van 
tijd tot tijd enige waarde aan onze 
taal schenkt. Juichen wij niet als ene 
of andere zich soms gewaardigt enige 

woorden Vlaams te spreken en daar
mee denkt ons te vereren ». 

Leburton. 

« Zolang hebben wij onze rechten 
laten miskennen dat de onrechtvaar
digheid is ingeworteld en dat krach
tige daden nodig zijn om ze uit te 
roeien. Door heel het Vlaamse volk 
ondersteund kunnen wij onze rechten 
in de staatkundige wereld doen gel
den » 

Men staat verbaasd als men die 
taal leest. Geschreven honderddrieén-
twintig jaar geleden Gerrits schreef al 
in 1850 met de taal van een Vlaamse 
helderziende Toch geen loutere « tael-
minnaer ». Hij was veel meer dan dat. 
Er zijn treffende punten van overeen
komst tussen zijn « Oproep » en het 
pamflet « Wael en Vlaming », in 1847 
geschreven door een van onze aller
grootsten : F.A. Snellaert. Ook in bei
der leven. Zowel de Antwerpse volks
man Gerrits als de Gentse geleerde 
Snellaert zijn katoliek gelovige libera
len, die elk in hun stad de Association 
liberale verlaten « omdat men er onze 
Vlaamse nationaliteit tracht te ver
smachten ». Beiden zijn taaie, harde, 
vastberaden wilsmensen ; hun stoer 
en streng uiterlijk liegt er niet om. 
Vrijgezellen allebei die hun leven lang 
de kost blijven verdienen voor hun 
thuisgebleven zusters. Zwoegers die 
na hun zware dagtaak zich tot stukken 
in de nacht opofferen voor de verhef
fing van hun volk. En als real politici 
zien beiden van eerstaf klaar ; de red
ding van Vlaanderen door het samen
bundelen van alle Vlaamse krachten in 
een eigen Vlaamse partij. 

Gerrits heeft de achttien jaar oudere 
Snellaert slechts een jaar overleefd. 
Hij mocht zich kort voor z'n dood nog 
verheugen in het goedkeuren door het 
parlement van de eerste taalwet — de 
wet van 1873 — bekrachtigd (het toe
val is merkwaardig I] op de dag van 
Gerrits overlijden : 17 augustus. 

In tegenstelling met Snellaert (zie 
Ada Deprez, zie F A. Corner) wacht 
Gerrits nog op een volledige biogra
fie. Welke jonge historicus stelt zich 
voor die taak ? De wat vergeten Ger
rits, een van de verdienstelijkste voor
trekkers in de Vlaamse opstanding, 
heeft recht op onze blijvende dank
baarheid. Zijn nog altijd niet ten volle 
Ingeloste strijdkreet « In Vlaanderen 
Vlaams » is generaties na hem uitge
groeid — in zijn geest I — tot het 
« Vlaanderen eerst ». Vlaanderen 
eerst en één. Ja, vooral eendrachtig. 
En om met zijn woord te besluiten : 
nooit « mismoed » ! 

Bart G. 

in K-klein 

wie georges van raemdonck was 

(m.v.l.) De VTB heeft zich in de kartoenwereld niet alleen verdienste 
lijk gemaakt door haar humorsalons, maar zeker door haar uitgaven in 
haar Vlaamse toeristische biblioteek over het gegeven « kartoen ». Van 
de hand van Karel De Decker verscheen in deze reeks een brochure over 
Georges van Raemdonck, genoemd de ambassadeur van de Vlaamse spot
prentkunst in Nederland. 

Heelwat jongeren denken dat de Vlaamse kartoenindustrie begint bij 
namen als hugOKE, maar dat is met waar. Aan hen was reeds een hele 
generatie tekenaars voorgegaan. Over een van hen schreef dezelfde Karel 
De Decker • Joz de Swerts, de grondlegger van onze spotprentkunst -. 
Met deze nieuwe uitgave voegt De Decker een nieuw paneel ioe aan de 
rijke galerij werken over deze niet genoeg gewaarde discipline ; het spot-
prenttekenen. 

Wie was nu Georges van Raemdonck ? 
Tot een vorige generatie grote kartoenisten behoort de Antwerpenaai 

Georges van Raemdonck, die sinds het begin van wereldoorlog I een 
groot deel van zijn leven doorbracht in Nederland. Hier sloot hij innige 
en blijvende vriendschap met de gekende auteur A.M. de Jong, voor wie 
hij menig werk illustreerde. 

Ofschoon Vlaming, werden zijn karikaturen bij onze noorderburen toch 
aanvaard, hoewel hij, bij wijze van spreken en dat in het stijve Holland 
nogal, geen blad voor de mond nam en tipisch Hollandse toestanden aan 
de kaak stelde. Hij werkte mee aan verschillende bladen en bezorgde 
ook tekeningen o.a. aan de Antwerpse « Volksgazet «. 

Onsterfelijk is van hem het stripverhaal, geschreven door A.M. de Jong, 
— wellicht het eerste stripverhaal dat in ons taalgebied verscheen — «De 
Wereldreis van Bulletje en Bonestaak », gepubliceerd van 1921 tot 1935. 

Losse nummers van de Vlaamse Toeristische Biblioteek zijn, zolang de 
voorraad strekt, te koop in al de VTB-boekhandels tegen 23 fr. per exem
plaar, eventueel te verhogen met 2 fr. als over de post moet worden 
toegezonden. Men kan daar ook inschrijven op een abonnement voor 
twaalf achtereenvolgende nummers tegen slechts 230 fr., verzendings
kosten inbegrepen. Zulk abonnement kan op ieder ogenblik ingaan. 

Voor de altijd nog in de numerie
ke meerderheid zijnde burgers van 
deze welvaartstaat die hun vakan
tie niet aan de Azuren kust, in 
Spanje, Griekenland of Noord-Afri-
ka doorbrengen, is er In eigen land 
zowel wat natuurschoon als wat 
ontspanningsmogelijkheid en wat 
rust betreft nog altijd heel vi-at 
keuze Twee zeer mooi uitgegeven 
en rijkelijk geïllustreerde paper
backs van de uitgeverij Lannoo, 
Tielt, leveren hier het bewijs van. 

« Limburg, toeristisch trefpunt » 
werd samengesteld door Albert 
Dusar, direkteur van de Limburgse 
kulturele dienst. Limburg, qua land 
schap wel de meest gevariee'de 
Vlaamse provincie, biedt benev.jis 
ca. 1000 ha heide en vennen onvje 
veer 32.000 ha. bos, de golvende 
velden van Haspengouw, de groene 
vallei van de Demer, de mooie 
Maasvalei, oude steden als Tongo
ren, stille dorpen . Er zijn de bloo-
sems van Haspengouw in de lente, 
er is de toeristisch zeer aktrak^ îe-
ve Voerstreek en de Jekervall'^i. 
De auteur heeft ai deze toerish-
sche rijkdommen gegroepeerd '•ond 
een zevental reisroutes, in kaart 
gebracht en geïllustreerd met tal

rijke foto's. Een boek dat niet 
slechts als handleiding voor -̂̂ n 
prettige vakantie in Limburg kan 

valcantie 

in 

Vlaanderen 

dienen, maar dat ook een brok aan
gename en leerzame lektuur 
brengt. 

Van de veelzijdige Jules '•'/i 
Remoortere verscheen bij dezelf Ie 
uitgeverij « Met auto door West-
vlaanderen », een gids voor 12 toe
ristische routes. Aanvullend bij M. 
Zwaenepoels « Op Zoek naar 
Groen •>, waarin de auteur de land
schappen van Westvlaanderen door 
de lezer leert ontdekken, biedt Van 
Remoorteres boek — zonder het 
landschap te verwaarlozen — naast 
de natuur ook de • kuituur », d i. 
de lekenen van de menselijke aan
wezigheid : hoeven, molens, kaste
len, kerken, monumenten, dorpen 
en steden. Zonder de landschappe
lijke verscheidenheid van Limburg 
te evenaren, biedt het « vlakke 
land » naast.de toeristisch-uitgeba-
te (bijna schreven wij « uitgebui
te ») kuststrook nog heel wat aan
trekkelijks voor de auto-toerist en 
neel wat reisroutes en reisdoelen 
voor diegenen die hun vakantie in 
Vlaanderen willen doorbrengen. 

Albert Dusar . « Limburg, toeris» 
tisch trefpunt » — 192 biz — 200 
fr. Lannoo, Tielt. 

J van Remoortere : • Met de auto 
door Westvlaanderen » 240 bIz. 
200 fr. Lannoo, Tielt. 

http://naast.de
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bewegingskjjjzer 
ARRONDISSEMENT ANTWERPEN 
AAN ONZE GEACHTE LEDEN EN « WIJ »-LEZER(E)S(SEN) 

Het VU-arr. bestuur Antwerpen heeft het genoegen u, uw famihe 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). 

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. 

BALEN 
GEBOORTE 

in onze afdeling is de Volksunie 
versterkt met een jong leeuwke, 
zoon van onze voorzitter Ferdinand 
Diels en Julia Mol. Hartelijke ge 
lukwensen. 
VOETBAL 

Onze voetbalploeg « De Leeu
wen » behaalde op 23-6-73 haar eer
ste overwinning en dit reeds na 2 
wedstrijden met als stand 2-1. Af
spraken om met onze • Leeuwen » 
een wedstrijd aan te gaan kunnen 
telefonisch besproken worden op 
het nummer 014/33720 bij Vaes 
Georges. 
11 JULIVIERING 

Deze viering die elk jaar in onze 
afdeling gehouden wordt verliep zo
als steeds in een zeer goede en Ka-
meraadschappelijke sfeer. We ho
pen dat de volgende viering in '74 
nog rootser zal zijn. 
WINNENDE NUMMERS TOMBOLA 
VOETBALPLOEG «DE LEEUWEN» 
2199 0423 - 3319 - 3507 2739 
0275 - 3811 - 0135 - 1757 - 2885 
0136 - 4169 - 0434 - 0388 - 0369 
0208 - 1151 - 2088 - 0543 • 3465 
2397 - 3100 - 2959 - 3513 2543 
2749 - 0262 - 0487 - 0093 1631 
3469 - 2137 - 2916 - 0660 - 2748 
2579 - 1304 - 0444 - 3492 0318 
1563 - 2517 - 3562 - 2055 - 1532 
3592. 

Prijzen af te halen voor 1 sep
tember in het lokaal, Kerkstr. 63 
VISSERSPRUSKAMP 

De afdeling Baien-Olmen organi
seert op zondag 26 augustus haar 
jaarlijkse vissersprijskamp. Bijeen
komst aan het lokaal » De Leeu
wen », Kerkstr. 63, Balen. Ivo Dil
len, die weer thuis is na een lang 
verblijf in de kliniek verwacht veel 
loze vissertjes aan zijn vijver. 

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. 

EDEGEM 

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 ». 

BORGERHOUT 

VUJO 
Reeds worden interessante plan 

nen gesmeed voor de herfst- ep 
winterperiode, o.a. een bus-uitstao 
naar Diksmuide op 11 november 
waarvoor men nu reeds kan inschrij
ven bij Vujo-verantwoordelijke Wal
ter Van Nispen, Wolfsjagersiei 14. 

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. 

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

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

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

KVO-AVOND 
Zoals vorig jaar, een groot suk-

ses, richt de afd. VU-Antvverpen 
weer een KVO-avond in op donder
dag 29 november. Het KVO-gezel 
schap brengt " La Bohème ». Kaar
ten op het sekretariaat, Wetotr. 12, 
Antwerpen, tel. 36.84.65. 

HERENTHOUT 

RITTERKLÜB JETTE OP BEZOEK 
Dragen de talrijke supporters die 

vorig jaar de verplaatsing naar Jette 
meemaakten nog de beste herin
nering mee aan de joviale ontvangst 
en het sportieve verloop van oe 
wedstrijd. Dan wil Herenthout -ater-
dag ook bewijzen dat net zijn 
Vlaamse vrienden uit het <• bedreig 
de Brussel » hartelijk kan ontvan
gen in « de stille Kempen ». Wij 
verwachten al onze leden en hun 
sportieve vrienden heden zaterdag 
18 augustus te 15 u. op het terrein 
van FC Sneyers aan de Uilenberg. 
Het wordt een mooie sportnamid-
dag. 

VU-BAL 
Ons zeste VU-bal gaat door op 

29 september e.k. in zaal « Lux • 
Markt, Herenthout. Inkomkaarten 
van 50 fr. zijn nu reeds te bekomei 
bij al onze bestuursleden. 

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 vooi ae tom
bola kunnen deze bezorgen aan M. 
Opdebeek, Wiigenstr. 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 kermisvie-
ring eens achter een Vlaamse har
monie op te stappen. Het bestuur 
van afdeling rekent er op dat 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 

VLAAMS VERBOND 
GEPENSIONEERDEN 

Autokar-uitstap op 21 augustus 
naar het Pajottenland. 

Zaterdag 8 september uitstap 
naar Ekeren met deelneming aldaar 
aan de grote VVVG-dag, met o.a. 
vaandel-inhuldiging. 

Op donderdag 20 september 1973 
uitstap 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 Hore.v 
beeck S., 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). 

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. 

TURNHOUT-HOOGSTRATEN 

KANTONAAL BAL 
Zaterdag 1 september in het Pa

rochiecentrum, Markt te Rijkevor-
sel. Orkest : Los Camarados. 

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. 
LEZERS... 

Door het dat u « Wij » regelmatig 
leest bewijst u uw interesse voor 
wat er politiek omgaat in ons land
je. Waarom u niet engageren door 
lid te worden van de Volksunie. U 
vult zodanig de getalsterkte van 
ons hier aan en het betekent een 
ruggesteun voor onze mandataris
sen en militanten die het hele jaar 
door op de baan zijn voor de ver
wezenlijking van onze gezamenlij
ke idealen. 

WOMIVIELGEIVI 
BLOEMENSTOET 

Op 26 augustus. Een dag van 
feest, kleur en vlaggen... zoveel mo
gelijk leeuwevlaggen ! 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 
zich nu een » leeuwke » aan. Ver
krijgbaar : Welkomstr. 116. 

brabant 

BRUSSEL 
BAL 

Op 22 september heeft in de 
zaal Meli (Heysel) ons afdelingsbal 
plaats. Begin 20 u. 30. Orkest Bert 
Minten. Nu reeds noteren en wel
kom ! 

DIEST 

BAL 
Eerste VU-bal, afd. Diest op 1 

september in de « Hallezaai », 
Grote Markt, met het orkest «Cre
scendo ». Aanvang 20 u. 30. Par
king Grote Markt en omliggende. 
Dit bal wordt gegeven in Diest, 
blauwe burcht van Omer Vanauden-
hove. Langzaam brokkelt deze ves
ting af. Nu reeds zetelt 1 VU-ge-
meenteraadslid in de meerderheid. 
Help ons door uw aanwezigheid om 
die burcht verder te slopen. 

LEUVEN (Arr.) 

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

LEUVEN 
VLAAMS VERBOND 
VAN GEPENSIONEERDEN 

In het gewest Leuven is er zo
pas een afdeling van het VWG op
gericht waarvan het voorlopig be
stuur is samengesteld als volgt • 

voorz. : Remy Verreth, Provincie-
stwg 32, Boortmeerbeek, tel. 016/ 
61374 ; org. : André Van Hoof, 
Overwinningstr. 24, Kessel-Lo, tel» 
016/27014 ; sekr. : Norbert Van Op
stal, St. Maartensdal 6, Leuvert, 
tel. 016/33616. 

Tevens is er reeds een busreis 
Ingelegd voor de deelnemers aar» 
de VVVG-dag op 8 september te 
Ekeren. De kosten voor deelname 
bedragen 70 fr. per inschrijving bij 
voormelde bestuursleden. Vertrek 
De Toerist, Minckelersstr. om 9 u. 
30. Wij rekenen op een zeer groot 
aantal deelnemers. 

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. Vio De 
Vogeleer, tel. 09/25.05.36. 

ZIEKENFONDS FLANDRIA 

Keizer Karelstr. 101, tel. 09/ 
235227. Het sekretariaat blijft ook 
gedurende de verlofperiode nor
maal geopend. Een beheerraadslid 
zal steeds ter beschikking staan 
der aangeslotenen. Voor opmerkin
gen of inlichtingen kan men zich 
ook wenden tot de beheerraadsle-
den persoonlijk, liefst echter tot da 
h. Guido Van Puyvelde, Lijnwaad-
str. 66, 9910 Mariakerke, tel. 09/ 
263645, die deze gevallen speciaal 
behartigt. We wensen de leden 
er attent op te maken dat het wen
selijk is alle in te leveren beschei
den (ook de bijdragebons) te voor
zien van hun inschrijvingsnummer. 

Schoolverlaters hoeven binnen de 
vier maanden ofwel werk te vin
den, ofwel zich in te schrijven als 
werkzoekenden. 

Werknemers als werkzoekenden 
moeten binnen die periode bij een 
mutualiteit inschrijven om geen 
recht op tussenkomst in de genees
kundige kosten te verliezen. 

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. 

ZANOBERGEN-GRIMMINGE-

IDEGEiM 

AFDELINGSBAL 

Op 1 september om 20 u. 30 gaat 
in de zaal Denderhof, Dorp te Zand
bergen ons derde VU-bai door. Or
kest : The Star Liners. Kaarten te 
verkrijgen bij de bestuursleden. 
Toegangsprijs 50 fr. Voorverkoop 
40 fr. Wij rekenen zoals vorig jaar 
op een grote aanwezigheid. 

WIJNEGEIM 

BROXEELE 
Op 9 september trekt de Vlaamse 

Vriendenkring er weer eens op uit 
voor een reuze gezellige familie-
uitstap. Daar wij reeds enkele ke-

Vanuit Halle 

DE BREUGELROUTE PER FIETS 

Na het enorme sukses van vorig jaar en op vraag van heel wat tevreden 
deelnemers, neemt Vujo-Halle ook dit jaar het initiatief voor het inrichten 
van deze fietstocht doorheen het mooie land van Breugel. 

Hiervoor doen wij o.m. beroep op de VU- en VUJO-afdeiingen uit alle 
hoeken van het Vlaamse land en in het bijzonder op deze van de federatie 
Halle en het gewest Zuid-Pajottenland. Niemand mag ontbreken op de af
spraak ! Het is een enige gelegenheid om de populariteit van de VU in 
het Pajottenland, de Zennevallei en Halle nog te vergroten. Dit jaar wordt 
het vooral een sportief Vlaams machtsvertoon in Zuid-Pajottenland, gewest 
waar momenteel hard gewerkt wordt om er iets uit de grond te stampen. 
Wij dragen deze massafietstocht dan ook als steun en aanmoediging op 
aan alle « voorvechters » uit dit gewest. 

Morgen zondag 19 augustus 1973 vanaf 9 uur (gratis) inschrijven in « De 
Sleutel », Grote Markt 30 te Halle. Start om 10 u. stipt door volksverte
genwoordiger dr. Vic Anciaux. 

Langs Beert, Bellingen en Bogaarden rijden we door het Strihouxbos 
naar Heme, vervolgens kris-kras door het minst bekende en dus meest 
gaaf gebleven deel van het Pajottenland naar Gooik, waar we rond 13 u. 
Breugeljaanse pik-nik houden op het voetbalterrein van Strijland. We kun
nen er grote boerenboterhammen met plattekaas en uitjes krijgen tegen 
de speciale prijs van 10 fr. per boterham. En om volledig in de stijl ta 
blijven : Geuze en Kriek. 

Na het eetmaal optreden van een volksdansgroep en uitreiking der prij
zen ( oudste deelnemer, meest veraf wonende deelnemer, jongste deel
nemer). Deze uitreiking zal gebeuren door VU-mandatarissen. Oponthoud 
'tot 15 uur. 

Nadien vervolgen we de Breugelroute naar O-L-V,Lombeek, waar we een 
bezoek brengen aan de windmolen in werking. Terugkeer over St. Kwln-
tens-Lennik naar Halle. Aankomst rond 18 uur op de Grote Markt onder 
het fors zingen van de Vlaamse Leeuw. 

Alle sportieve Vlamingen, ongeacht leeftijd en geslacht zijn van harte 
welkom. Voorzien zijn meerdere bezemwagens, zodat iedereen meekan. 
Ook een EHBO-wagen zal de fietsers vergezellen. De karavaan zal vooraf
gegaan worden door een radiowagen te beveiliging van de deelnemers en 
tevens om het tempo aan te passen aan de achterste gelederen, zodat In 
gesloten groep kan gereden worden. 

I 
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ninove eist amnestie 
De vakantie is nog niet helemaal voorbij en reeds is de Volksunie van het arr Aalst daar. Weerom staat 
de eis om amnestie vooraan. Ditmaal verschenen de reusachtige spandoeken op een hele reeks openbare 
gebouwden te Nlnove. De propagandakern van het arr. Aalst — waarin Ninove zeer aktief Is — zal blijven 
hameren op die nagel. Ofschoon de aktie over kort ook omheen andere tenia's zal opgebouwd worden : 
de verkapte belastingen, de verspilling van staatsgelden, de overtreding van het dekreet op het taalge
bruik in handel en idustrie, enz. 

ziekenfonds flandria-gent 
Keizer Karelstr. 101. Tel. 23-52-27 
Mededelingen van de beheerraad : 
1. Leden die menen bepaalde te

rugbetalingen of vergoedingen 
met vertraging te ontvangen 
wenden zich, liefst schriftelijk, 
tot dhr. Kr. Versyck, sekretaris, 
of tot dhr. Guido Van Puyveide, 
Lijnwaadstraat 66, 9910 Maria
kerke T09/26.36.45. 

2. Zeer in 't kort wordt het sekre-
tariaat overgebracht naar nr. 82, 
zelfde straat, overzijde. 

3. Alle aangeslotenen ontvangen 
weldra het eerste nummer van 
de Flandria-Bode. 

4. Wie meent ons te kunnen hel
pen met hand of geest (paar 
uren) mag ons dit meedelen. 

limburg 

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. 

FIETSTOCHT 
Na de prachtige rit van zaterdag 

11 augustus, waarbij de nieuwelin
gen alleen maar entoesiast konden 
zijn en daardoor hun moeheid ver
gaten, en de oudere leden al even 
uitbundig waren, werd meteen een 
nieuwe route-rit gepland voor he
den zaterdag 18 augustus. Af
spraak blijft : Vlaams Huis, Grote 
Markt, om 13 u,, waar de tocht 
eveneens per auto begint. Meteen 
willen we van de gelegenheid ge
bruik maken om de chauffeurs — 
hetzij van de personenwagens of 
van de fietsenvervoerders — te 
danken voor de bereidwilligheid en 
de « vanzelfsprekendheid » waar
mee ze dit doen. Tot 18 augustus ! 

OOIGEM-WIELSBEKE-
OOSTROZEBEKE-ST.-BAAFS-VIJVE 
LUSTRUMBAL 

Volledig uitgerust door de va
kantie gaan wij ons terug ontspan
nen op het <• lustrumbal » van de 
Vlaamse Vriendenkring te Ooigem, 
zaal der Meisjesschooa op zaterdag 
22 september. Het gekende orkest 
« De Leiekrekels » en « Fabienne » 
zorgen voor de nodige Vlaamse 
verbroederingssfeer. Het wordt er 
terug het trefpunt der arr. Roesela-
re, Tielt en Kortrijk. 

wesfr-vlaanderen medegedeeld 

iZEGEM 
GELUKWENSEN 

Het bestuur en de afdeling wen
sen de h. en mevr. Leo Van Eeck-
houtte geluk met hun grootouders
schap en Gaby en Veerie Tack een 
hartelijk proficiat bij de geboorte 
van hun eerste kindje : Hannelore 
op 4 augustus. 

VEERTIENDAAGSE VAN HET 
PLURALISTISCH 
LANDBOUWONDERWIJS 

In de lokalen van de bekende 
Erasmusschool, Begijnenvest 99 te 
Antwerpen wordt van 15 tot 31 
augustus a.s. de « Veertiendaagse 
van het pluralistisch landbouwon
derwijs » (tentoonstelling) gehou
den. 

EEN TWEEJAARLIJKSE PRIJS VOOR 
DE VLAAMSE HUMOR 

Bij de opening van het zeer ge
slaagde tiende Salon van de Vlaam
se Humor, te Antwerpen, herinner
de de voorzitter van de Vlaamse 
Toeristenbond er aan, dat zijn vere
niging een tweejaarlijkse prijs voor 
de Vlaamse Humor heeft ingesteld, 
ter aanmoediging van een volwaar
dige kunst. 

De wedstrijd zal steeds plaats 
hebben in het jaar dat volgt op een 
der eveneens tweejaarlijkse Salons, 
dus in 1974, 1976, enz. 

Alle Vlamingen, waar ze ook wo
nen, kunnen aan de wedstrijd deel
nemen, met een onbeperkt aantal 
inzendingen. Gevraagd worden «kar-
toens», humoristische tekeningen, 
spotprenten, zonder verklarende 
tekst. 

Onderwerp : Staatkundige humor. 
De goed verzorgde inzendingen 

moeten tenminste 30/40 cm groot 
zijn en klaar om op te hangen ; op 
de rugzijde dient te worden ver
meld : naam, adres en de eventuele 
schuilnaam. 

Prijzen : 1) 6.000 fr. -I- gouden 
penning ; 2) 5.000 fr. -1- zilveren 
penning ; 3-10) 3.000 fr. 

De tekeningen moeten vóór 15 
december, behoorlijk verpakt, ge
zonden worden naar het bondsge
bouw van de VTB, St.-Jakobsmarkt 
45, 2000 Antwerpen, of mogen vóór 
10 december afgegeven weden In 
één van de 16 VTB-kantoren in 
Vlaanderen en Brussel. 

Een bevoegde jury doet uitspraak 
vóór zaterdag 5 januari 1974, dag, 
waarop de tentoonstelling van de 
bekroonde en geselekteerde kar-
toens wordt geopend in de Hen
drik de Braeiceleergalerij, St. Ja-
kobsmarkt 45 te Antwerpen. 

Alle verdere inlichtingen worden 
graag verstrekt, mits postzegel 
voor antwoord, door de Vlaamse 
Toeristenbond, St. Jakobsmarkt 45, 
2000 Antwerpen. 

dosfelakt-iviteiten 

KADERVORMING 
POLITIEK OPBOUWWERK 
In het najaar organiseert het Dosfelinstituut nog vier kadervormlngs-
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 », Esplanadeplein, 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 
beer 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). 

dr. de gruyler 
en h. c aspeeleprijzen 

Sinds 1965 kent de VTB jaarlijks 
een dr. De Gruterprijs toe ter aan
moediging van de Vlaamse beroeps
toneelkunst. De prijs bestaat uit 
een De Gruyter-penning en een 
bedrag van 15.000 fr. Komen in 
aanmerking alle leden van beroeps
gezelschappen alsook de Vlaamse 
akteurs en aktrices die in deze 
gezelschappen als gast optreden. 
Telkens in september wordt de 
prijs uitgereikt, afwisselend aan 
een dame of een heer. Tot nog toe 
werden bekroond : Gella Alïaert, 
Nand Buyl, Hilde Uytterlinden, Alex 
Willequet, Chris Lomme, Paula 
Sleyp, Julien Schoenaerts, Yolande 

Markey, Walter Moeremans en War
ner Kopers. 

De Hendrik Caspeeleprijs werd 
naar aanleiding van het gouden 
VTB-jubileum gesticht, te aanmoe
diging van het Vlaams lyrisch to
neel (opera- en operettezangers en 
-zangeressen). In 1971 werd zowel 
een dame (Hilda De Grootp) als 
een heer (Louis Hendrickx) be
kroond. De prijs wordt om de drie 
jaar toegekend aan de vertolker of 
vertolkster die zich biezonder ver
dienstelijk maakte in een van de 
Vlaamse apera's en onze faam heeft 
doen uitstralen naar het buitenland. 
De kandidaat mag aan een dezer 
instellingen verbonden zijn of al3 
gast optreden. De prijs wordt niet 
beschouwd als de bekroning van 
een karrière, en werd naar Hen
drik Caspeele genoemd, die zich 
zijn leven lang inzette voor opera 
en operette in Vlaanderen. In juni 
1974 wordt andermaal een zanger 
of zangeres aangeduid. 

ZONDAG 19 AUGUSTUS DINSDAG 21 AUGUSTUS DONDERDAG 23 AUGUSTUS 

ZATERDAG 18 AUGUSTUS 

O 15U.35 : Atletiek. Belgische 
schappen op de Heizel. 

kampioen-

O 18u30 
O 18U.35 
O 19U.00 
O 19U.45 
O 20U.10 
O 20U.40 
# 21U.20 
O 21u50 
O 22U.40 

Fabeltjeskrant. 
Follyfoot. 
Folklorefestival in Middelkerke 
TV-nieuws. 
Mijn vrouw van hiernaast. 
De Gulden Zeezwaluw 1973. 
Echo. 
Sheriff Cadle. 
TV-nieuws. 

O o o o 
o o o o o o o 

IOu.30 : Eucharistieviering vanuit Zele. 
14U.30 : Internationaal landbouwmagazine. 
15U.00 : Skippy. 
15U.30 : Atletiek. Belgische kampioen
schappen op de Heizel. 
17U.00 : Tienerklanken. 
17U.20 : Sport + . 
17U.30 : Rond de kiosk. Fanfares. 

Fabeltjeskrant 
Disneyland. 
Laurel en Hardy. 
TV-nieuws. 
Sportweekend. 
De filosoof van Hagem. 
Wereldpremiere. Two for the 

18U.20 
18U.25 
19U.10 
19U.45 ; 

O 20U.00 
O 20U.25 
O 21U.10 

money. 
• 22U.20 

Heist, 
poëzie. 

O 23U.00 

: Poëzie in de schuur te Knokke-
Debat over het voordragen van 

: TV-nieuws. 

MAANDAG 20 AUGUSTUS 

O 18u 55 : Fabeltjeskrant. 
O 19U.0O : Frac, de schrik der katten. 
O 19U.10 : Sporttribune. 
O 19U.45 : TV-nieuws. 
# 20U.10 : Een land zoekt zijn evenwicht. 

Nationale parken in de VSA. 
9 20U.45 : Het uur van de afrekening. So

ciale film •^et Gregory Peck, Anthony 
Quinn en Omar Sharif. 

O 22u35 : Vergeet niet te lezen. 
O 23U.10 : TV-nieuws. 

O 
O 
O 

Fabeltjeskrant. 
Korte fi lm. 
Tienerklanken. Zuid-Amerika en 

Maug 

18U.55 
19U.00 
19U.05 
China. 

C 19U.45 : TV-nieuws. 
O 20U.10 : Dewereld van Somerset 

ham. Bloemlezing uit zijn werk. 
% 20U.55 : Harlem. Sociale dokumentaire 

over de levensomstandigheden in New 
Yorks armste wijk. 

O 21U.40 : MASH. 
O 22u05 : Met Bach tussenin. Recital van 

het koperensemble Theo Mertens gevolgd 
door een gesprek met de uitvoerders. 

O 22U.30 : TV-nieuws. 

WOENSDAG 22 AUGUSTUS 

O 18U.15 : Jevanjong. 
O 19U.30 : Fabeltjeskrant 
O 19U.45 : TV-nieuws. 
O 20U.10 : Dubbeldekkers. 
O 20U.35 : De vos ontsnapt om drie uur 

Film van Vittorio de Sica. 
# 22U.10 : Rudolf Bauer, een portret. Por

tret over de Duitse schilder van abstrakte 
werken die gedurende meer dan twintig 
jaren aan de openbaarheid onttrokken 
bleven. 

O 22U.35 : TV-nieuws. 
O 22U.45 : Wereldkampioenschappen op de 

baan in San Sebastian. Samenvattende re
portage. 

O 
O 
O 

O 
O 

18U.55 
19U.0O 
19U.25 
del. 
19U.30 
19U.45 

Fabeltjeskrant. 
Koning Arthur. 
Verkeersveiligheid. De autogo^ 

O 20U.10 

Tips voor trips. Toerisme. 
TV-nieuws. 
Een optimistische tragedie TV-

film. Ie deel. 
O 21U.45 : Alledag. Extra-editie : wintermo

de '73-74. 
O 22U.00 : Première. 
O 22U.40 : TV-nieuws. 
O 22U.50 : Wereldkampioenschappen wiel

rennen op de baan in San Sebastian. 

VRIJDAG 24 AUGUSTUS 

O 

o 
o 

18U.55 : 
19U.00 : 
te over 
Kanada. 
19U.30 : 
19U.45 : 

O 20U.10 : 
film. 2e 

O 21U.10 : 
O 21U.55 : 
O 22U.05 : 

ding. 
O 22U.35 

Fabeltjeskrant. 
Labrador. Tweedelige dokumental-
het schiereiland in het N-O van 

Ziet u er wat in ? 
TV-nieuws. 
Een optimistische tragedie. TV-
deel. 
Panorama. 
TV-nieuws. 
Katoliek-godsdienstige uitzen-

. Wereldkamioenschappe ;viel-
rennen op de baan in San Sebas'i 

O 23U.05 : Belgische kampioenschappen in 
St-Jans-Molenbeek. Zwemmen. 
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SINT-GENESIUS-RODE 

Wegens bereiken leeftijdsgrens 

OVER TE NEMEN : 

Bloeiende handel In kranten 
boeken - tabak - papier - Met 
bruto-winst van ± 750.000 fr. 

TE KOOP : HANDELSHUIS. 
Belovende zaak voor jonge dur

vende kracht. - Tel. 02/58.13.91. 

COMMISSIE VAN OPENBARE ONDERSTAND AAIST 

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 

Z!EKEHHÜiSVERPLE{E)G{ST)ER 
3) ZES BETRfKKIHGEH VAN GEBREVETTEERDE 

Z!EKENHUISVERPLE(E)G(ST)ER. 
De kandidaturen moeten bij tei post aangetekende brief worden 
gestuurd aan de Voorzitter van de Commissie, Gasthuisstraat. 
40, 9300 Aalst, en dienen met de bewijsstukken uiterlijk op 28 
augustus 1973 ter bestemming te 7ijn. 

Bijkomende inlichtingen zijn op dat adres te verkrijgen bij de 
Personeelsdienst. (Tel. 053/223.93, binnenpost 104, bestuursse-
kretaris H Barrez). 

medegedeeld 
ZOIWERFEEST 

b r o e d e r b a n d 

w e s t - v l a a n d e r e n 

Zondag 2 september te 15 uur 
start ons 2de Zomerfeest. Ditmaal 
te Westouter in het hotel Alhambra 
gelegen op de Rodeberg. 

We komen er samen met gans 
onze familie en genieten van lekke
re boterkoeken met geurende kof
fie en chokolade. Ook worden we 
vergast op het optreden van de-
klamator Gerard Vermeersch. De 
kinderen kunnen naar hartelust spe
len en wij, de groten, genieten van 
de fijn gekozen humor van Gerard 
Vermeersch. 

Inschrijven (ten laatste 25 augus
tus), 50 fr. per persoon (alles inbe
grepen). Sekretariaat : I. Roose-
Boey, Assebroek, PR 8864.39 of 
Kredietbank, Assebroek nummer 
475-1018889-17 

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 wandelwageni - bedjes en wiegen 
stoelen en looprekken - schommels - Icamerversleringen - v/at-

tafels en waskussens - kinderkleding 

SPORTARTIKELEN : allerlei - turnkledli - rutterultrustingen - plng-
pongtafels - badkleding en alle toebehoorten • rol- en Ifstchaat-

sen - kampingartikelen - turngerel, 

SPEELGOED : uitgebreide keus In merkartikelen : ?utobanen -
elekr. treinen der beste merken - auto's - go-carts - traktoren • 
poppen • poppenwagens on -wlegfes . burelen - lessenaar* -
borden - fietsjes - alle gezelschapsspelen - alle soorten meka-
nieken - schooltassen - borden - tuinmeubelen - tuInschommeU. 

— ZEER VOORDELIGE PRIJZEN — 

INSTITUUT P. VERMEIR 
AALST : Dirk Martensstraat 4 8 
KORTRIJK : Gentse Steenweg 37 
D E N D E R M O N D E : De Bruynlaan 1-3 
ROESELARE : H . Consciencelaan 4 6 

te l . ( 0 5 3 ) 2 0 5 . 1 6 
te l . ( 0 5 6 ) 1 2 0 . 6 1 
te l . ( 0 5 2 ) 2 1 5 . 1 4 

te l . ( 0 5 1 ) 2 3 7 . 2 0 

BESTUURSSEKRETARIAAT 
BOEKHOUDEN 
INTERNATIONALE 
HANDELSBRIEFWISSELINC 

GEEN ALGEMENE VAKKEN 
GEEN AANVANGSDiPLOMA 

KINDERBIJSLAG 
PLAATSINGSDIENST 

WALTER ROLAND 
gediplomeerd opticien, 

erkend door alle ziekenfondsen 
KERKSTRAAT 58 - ANTWERPEN 

(Let op het huisnummer !) 
Telefoon 03/26,86.62 

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

ADVERTEERT IN « WIJ » 

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 fr. op 
P.R. 9161 van het Gemeentebestuur van Mol. 

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. 

ELEKTRISCHE INSTALLATIE 
Op maandag 3/9/1973 te 10.00 u. za! er ten gemeentehuie van 
Mol overgegaan worden tot het openen der biedingen ingekomen 
tot vernieuwen van de elektrische installatie in het gemeente
huis. 
De stukken liggen ter inzage op het kantoor der aanbestedingen. 
Luxemburgstraat 47, Brussel. 
De burelen van de gemeentelijke technische dienst, Markt 22 
Mol. 
Zij zijn verkrijgbaar op laatst vermeld adres tegen betaling of 
storting van 50,— fr. op P.R. 9161 van het gemeentebestuur van 
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 D klasse 2. 
Raming : 2.142.667 frank - f BTW. 

De biedmgen 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 : 

1. op het gemeentehuis van Mol. 
2. op het verkoopkantoor voor Aanbestedingsdokumen-

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). 

Redakt'e en publiciteit 
Kernredaktie 
T. van Overstraeten (eind-
red ) P Marlens (hoofdred.) 
R Corfy (red sekr.), M. var 
Liedekerke. 

Drukpersstraat 20 
1000 Brussel 
Tel. 17.97.98 

Administratie en beheer : 
Voldersstr. 71, Brussel 1000 
Tel 02/12 51 60 

Alle klachten v o c niet ontvan
gen van blad op dit adres 
Jaarabonnement 350 F 
Halfjaarlijks 195 F 
Onemaandelijks 105 F 
Sfeunabonnem (min.) 500 f 
losse nummers 10 F 
Alle stortingen voor het blad 
op prk 1711 39 van . WIJ », 
Voldersstraat 71, 1000 Brussel 

Verantv» uitgever Mr f. Van
dei Eist Benegemstraat 20 

Brussel 1120 

VERGUNNING : 1185 - KAT. A 

privereizen 
27 dagen ZUID-AMERiKA 

voor verwende gasten 
met MARCEL ROOS 

de AMAZONE 
de KARAIBEN 

d e G A L A P A G O S 
d e I N K A K U L T U U R 

Reissom per persoon (min. 15 deelnemers)-
Bazisprogramma 69 200 fr. 
Toeslag variante A « bezoek Indianen » : 4.980 fr. 
Toeslag variante B « Galapagos » : 14 720 fr. 
Toeslag éénpersoonskamer 5 400 fr. 
(niet mogelijk tijdens de Galapagoscruise) 

In deze reissom is begrepen : 
— vliegtuigvervoer per Lufthansa en/of andere lata-luchtvaart-

maatschappijen, evenals met Faucett en Tame ; 
— International Route Charge ; 
— verblijf m hotels van eerste- of lukseklasse, in tweepersoons

kamers met bad of stortbad, tenzij anders vermeld in het 
programma ; 

— de diensten en belasting in de hotels. 

Niet inbegrepen : 
— alle persoonlijke uitgaven zoals wasserij, fooien, verfrissirv 

gen enz. ; 
— viza-, inentings- en verzekeringskosten ; 
— luchthavenbelasting. 

VRAAG HET UITVOERIG PROGRAMMA 

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

9300 Aalst, Kerkstraat 12 - Tel. (053)717.27 — 8000 Brugge, Wollestraat 28 - Tel. (050)364.43 — 1000 Brussel, Em. Jacqmainlaan 126 • Tel. 
(02)18.55.55-17.83.61 — 3600 Genk, Stationsstraat 51 - Tel. (011)563.10 —'9000 Gent, Kalandenberg 7 - Tel. (099)23.60.21 — 3500 Hasselt, De-
merstraat 60-62 - Tel. (011)235.70 — 8500 Kortrijk, St.-Jorisstraat 33 - Tel. (056)235.15 — 3000 Leuven, Bondgenotenlaan 102 - Tel. (061)267JM 
— 2800 Mechelen, O.L. Vrouwstraat 34 - Tel (051)420.09 — 8400 Oostende, Kerkstraat 14 - Tel. (059)783.61 — 8800 Roeselare, St. Michiels-
straat 7 - Tel. (051)223.63 — 2700 St-Niklaas, Stationsstraat 18 • Tel.(03)76.38.95 — 2300 Turnhout, Herentalsestraat 3 • T e l (041)428.40 — 
1800 Vilvoorde. Heldenplein 22 - Tel. (02)51.17.15. Alle inlichtingen «veneens bij ome plaatselijke vertegenwoordigers. 
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zoekertjes 

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 Bijlstraal 72, te Borgerhout -
te l . : 03/84.31.44. Onkosten worden 
gelijkelijk verdeeld. Wie belang 
stelt kan kontakt opnemen. — R 91 

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 

Vlaamse instelling - Leuvense om
geving - zoekt voor haar technische 
diensten een dynamische ingenieur 
A-1 Electronica, gericht naar in
dustriële electronica. Contact via 
senator M. Van Haegendoren, Guido 
Gezellelaan 63 - 3030, Heverlee. 
(Tel. 016/245.45). — R 92 

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 f r / 
maand). — R 90 

Geagregeerde in masso-kinesithe-
rapie met zeventien jaar ervaring 
zoekt dringend betrekking in kliniek 
of KOO-instelling. Omgeving Meche-
len-Antwerpen. Kunnen dokters of 
KOO-leden hier niet helpen ? Kon-
takt via B. Dosfel, KOO-lid Meche-
ien, Kleine Bareelstr. 80, Mechelen. 
Tel. 015/438.13. — R 94 

H O U T W O R M ? 
Behandeling van dakwerken tegen alle hout-
maekten. T W m n a JAAR WAARBORQ. 
Dok. op aanvraag. Gratis bestek in gans het 
land. P.V3A. INDUSTRAOE Vanderzijpenstr. 
12, Wemmel (Bt) - Tel. 02/79.20.0a 

w i j zoeken ! 

ZELFSTANDIGE 
UITBATERS 

voor «Vlaams Cent rum» 
omgev ing Aalst . 

Café - Restaurant. 
Kulturele act iv i te i ten. 

WIJ BIEDEN : 
— mooie toekomstmogelijk

heden. 

— prachtig gebouwenkompleks 
met ruime privaat woongele
genheid, centrale verwar
ming, badkamer, 3 slaapka
mers, 2 keukens, 
ruime hof, moot binnenterras 
parking, enz... 

WIJ VERLANGEN : 
—• jong vlaams idealistisch 

gezin, met opleiding 
en ondervinding in soortge
lijke instelling. 

— vrij vanaf 1 oktober. 

Voor verdere inllchingen : 
schrijven aan blad 
onder nr. R.C. 10. 

AANBEVOLEN 
HUIZEN 

jan PAÜWELS-DE BRAUWER 
RESTAURANT 

« HET PALINGHUIS >. a /d Schelde 
Het huis met familietraditie 

Brugstraat 10 - 9328 Schoonaarde 
Tel. 052/43246 

wek. rustdag; vrijd. 14u tot zat. 16u 

MET VOLKSWAGEN 
GEEN PROBLEMEN 

GARAGE St. JOZEF 
Assesteenweg 117 

TERNAT - Tel. 52.13 12. 

PAPYRUS 
Boek-, papier- en 
fonoplatenhandel 

Zaakvoerder FONS LABEAU 
de Ribaucourtstraat 7 

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

MACONFECT - KLEDING 
Opperstraai 37 — LIEDEKERKE 

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

STANDING 
2 X kopen 1 x betalen 

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

AALST 

Vlamingen, 
I « I vraag GRATIS ADVIES 
1 | * M voor uw hypotheek-
^ • ^ leningen ( I e en 2e r.) 

en uw bouwgrondkredieten 

aan de 

HYPOTHEEKMAATSCHAPPIJ 

UNITAS n.v. 
Kortrijkse Steenweg 304 

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

Agenten en makelaars 
neem kontakt met ons I 

Brouwerij 
MOORTGAT 

BREENDONK 
te l . (03)86.71.21 

voor AL Uw bieren 
en Limonades 

• 
Bijhuizen : Cogels Osylel 73 

2600 Berchem-Antwerpen 
Tel. (03)36.10.11 

Deheegher Jan 
Ledeganckstraat 19 

Gent 
Tel. (09)22.45.62 

KEUS TUSSEN 5.000 KOSTUUMS 
— 1 Damesmantel kopen, 1 kleedje In prijs begrepen 
— 2 kleden kopen, 1 kleed betalen 
— Bij aankoop van 1 vest in leder of daim steeds 1 broek in prijs 

begrepen 

— Trouwkleren keus tussen 200 modellen 

Al onze artikelen kunnen STEEDS AFZONDERLIJK BEKO
M E N worden 

Magazijnen open iedere dag van 9 tot 20 u. 
Gesloten op zondag van 12 u. tot maandag 13 u. Will Tura gekleed bij 

het hufs STANDING 

STANPIN& PEWERMONDSESTEENWEG, 2 / 6 

AAiST TeLÖ53/M 

A L - AL AANBOUW-
KEUKENS UIT GLASAL 

FABRIEKEN TE RAMSDONK 
TEL. 015/714.47 - 719.13 

TOONZALEN 
BRUSSEL 02/17.71.99 

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

HERENTAIS 041/239.10 
ZWEVEZELE 051/612.84 

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

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 jaar studie - van 15 jaar af 
LANGE LOZANASTRAAT 244, 

ANTWERPEN - TELEFOON : 28.72.34 
inlichtingen : alle dagen 
's Zaterdags op afspraak 

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

Sindikaten 
St Bernardse Steenweg 424 

2020 Antwerpen - Tel. 38.74.08. 
Andere gewestelijke adressen op 

aanvraag .' 

F I TO 

Kollegestraat 79-81 
2440 GEEL Tel. 014/59369 

KUNSTGEBITTEN-
HERSTELLINGEN 

TANDTECHNISCH LABORATORIUM 
Chazallaan 83 - 1030 Schaarbeek 

Tel. 34.06.43. of na 18 u. 25.46.42 

VLAAMSE TOERIST bezoek ook een* 

DE VOERSTREEK 
Rust in uniek landschap 

Inlicht. V V V DE VOERSTREEK 
Kerkstraat S3 - Moelingen 

Aanbouwkeukens 
HELEMAAL naar maat. 

Apart en per klant gemaakt. 
Niet duurder dan seriefabricatie, 

en zelfs bef er 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 NieuwpoorI 

Tel. (058) 235.81 

DEPREZ P.V.B.A. 
Vismijn 104 • Oostende 

ZEEVISGROOTHANDEl 
— Prijslijst op aanvraag — 

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 
verliuring 

BEMEUBELDE VILLAS 
APPARTEMENTEN - STUDIOS 

WEST-LITTORAL 
Leopold II laan 212, 
8458 Oostduinkerke 

Tel. (058)526.29 

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

Antwerpen Gent Leuven Genk 
Meir 18 Onderbergen 43 Brusselsestr, 99 Winterslagstr. 22 
03/31.T8,20 09/25.19.23 016/337,33 011/544.42 

600 arï)eiber«... lOOl moflellifefjeben 

THIER BRAU HOF 
rEDER DORTMUNDER 

k a n U o p ieder o g e n b l i k v a n de dag v a n h e t jaar 

m i d d a g - e n a v o n d m a l e n aanb ieden 

I N T E R E S S A N T 

A v o n d m a a l o p v r i j d a g , z a t e r d a g of z o n d a g a v o n d 
i n een geze l l i ge s feer . 

N a d i e n k r i j g t U g ra t i s g e d u r e n d e 5 uu r 
een de r beste O b e r b a y e r n - o r k e s t e n • 

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

beter dan In 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-lielitervelde - 2.000 pi. - fel. 051/728.22 
DRONGEN : Autoweg Brussel-Ooslende - Tel. 09/26.74.32 
SINT-TRUIDEN : Spaansebrugstraat - 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 of de vrouw de keuken kan en leiden — Vast loon - Kosi en 
inwoon gratis - In regel mef de sociale wet - Liefst mensen van 't vak 
Schrifteliik aanbieden bij : ABTS : Tlensesteenewg 128, Korbeek-Lo. 

BON 
Naam: ,,, -•• 
Adres 
Tel : „ . »-™™,.. 

• beschik, over bouwgrond - gemeente i..^ 
- breedte :«_„.„„„,..„. 

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

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

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

Handtekening 
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ffllOGOOO 
welke zin ? 

Naar onze bescheiden mening 
— maar die mening is niet erg ob-
Jel<tief, wij geven het grif toe, om
dat wij niet houden van wielrennen 
voor dames — was het met de 
Belgische Dameskampioenschap
pen, verleden zondag te Lembeek, 
maar een mager beestje. Voor de 
twee kategorieën samen — lief
hebsters en nieuwelingen — waren 
er amper een twintigtal deelneem
sters opgekomen. Is dat eigenlijk 
de moeite waard om op zoiets de 
plechtige titel « kampioenschap 
van België » te kleven ? Wat wil 
het zeggen dat Nicole van den 
Broeck de titel won bij de liefheb
sters, en Nicole Verstappen bij de 
nieuwelingen ? Zou men er niet 
beter aan doen die kampioenschap
pen maar op te doeken ? Als de 
dames graag fietsen, wat wij prin^o 
vinden, dan hebben zij toch alle 
gelegenheid in de vele, vele klubs 
die in ons land aan wielertoerlsme 
doen ? Echt, wij zien niet in waar
om al die klownerij van kampioen
schappen, nationale truien, tite's 
en heel de hutsekluts daarbij moet 
te pas komen. 

wij snappen niets 

Veel grote velokoersen worden 
In Duitsland niet meer gereden, 
maar één ervan is dan toch nog de 
« grote bierprijs » te Dortmund, 
verleden zondag betwist. Wij had
den met passende ijver de voorbe

schouwingen gelezen die de sport-
gazetten aan deze grootse gebeur
tenis wijdden. Wij lazen dat er een 
grote strijd zou gestreden worden 
tussen Merckx en zijn slaven, de 
mannen van Rokado die reklame 
voeren voor de Duitser Kahl, en .Je 
outsiders de Vlaminck, Verbeeck 
en nog hier en daar ene. Wij in 
onze onnozelheid dachten dat He 
zaak veel eenvoudiger was. Wij 
vonden het namelijk nogal wiedes 
dat Rokado die koers zou winnen, 
kwestie van de publiciteit in eigen 
land. Wie beschrijft onze verbazing 
toen bleek dat inderdaad een Ro-
kado-koereur gewonnen had. Hoe 
begrijpelijk was onze fierheid om
dat wij peinsden dat wij er iets -«e 
gonnen van te snappen. En wis 
van de vrienden zal niet verstaan 
dat wij nu alweer diep in de p if 
zitten, nadat wij lezen dat de over
winning van Houbrechts niets te 
maken had met enige publicitaire 
organisatie of zo, maar zuiver 'iet 
rezultaat van klasse, talent, inzot 
en sportieve kamp. Wij zullen het 
wel nooit leren... 

poespas 
De voetbalkompetitie die zo da 

delijk gaat beginnen, is de laatste 
volgens de oude formule. In sep 
tember '74 begint men met een 
eerste afdeling op professionele 
grondslag, met 18 klubs Dit sei
zoen zullen er dus vier klubs stij
gen van tweede naar eerste afde-

mislukt 

Men is het zodanig gewoon geraakt dat Miei Puttemans rekords ver-
beteit, dal het bijna « nieuws » is te kunnen melden dat hij er tijdens het 
afgelopen weekend niet in geslaagd is het wereldrekord over de 2000 
motor te verbeteren. Het feit dat zijn gewoon « trekpaard ». André de 
Hertoghe er niet bij was, is misschien niet vreemd aan dit falen, al moet 
hii,r dadelijk aan toegevoegd worden dat zijn vervanger, van Weser, zeet 
gOfcO op de hoogte was van zijn taak. En wie daar te Landen ook een groie 
indruk maakte was de jonge atleet Schodts, die tot in de laatste meters 
in het spoor bleef van Miei. Is het deze keer niet gelukt, niemand twijfelt 
er&jn dat Puttemans dat rekord in zijn bereik heeft, en het een dezet 
Vloeken zal verbeteren. Tenzij, wat men hier en daar ook al hoort mompe 
len, hij zou proberen om zijn kameraad de Hertoghe aan dat rekord te 
helpen door zelf eens haas te spelen. • Geste » die zeker op prijs zou 
worder gesteld. 

rare rechtspraak 

Men herinnert zich dat de Belgische atletiekbond een paar maanden 
geleden een schorsing van eeuwig en één dag — in werkelijkheid een 
jaar of drie — uitsprak over de h. Mouton, de man die Miei Puttemans 
vergezelt op al zijn reizen, om te zorgen voor slapen, eten en drinken 
en zo. De h. Mouton tekende dadelijk beroep aan. Nu is het normaal dat 
zo'n straf opgeschorst wordt, tot in beroep vonnis is geveld. Voor de »t-
letiekjongens echter niet. Beroep of geen beroep, zeiden zij, de straf is 
var kracht. Geschorst tot nader orde. En wat dan dubbel dwaas is, in al 
die weken heeft het beroepskomitee nog geen tijd gevonden om te verga-
d?re . Zonder ons nu te willen uitspreken over de gegrondheid van de 
straf, vinden wij toch dat de jurisdiktie van de atletiekbond er rare prak
tijken op nahoudt. Wat in het beize sporthuishouden trouwens helemaal 
geei uitzondering is. 

(ing. Om het niet te eenvoudig a 
maken zullen dat niet de vier bi t 
geranschikte klubs zijn. Wel __ 
twee die eerste en tweede 
rangschikt zijn, ongeacht of "iet 
profklubs, liefhebbersklubs of nog 
iets anders zijn. Derde en vierde 
opstijger worden de twee profklubs 
die van de profklubs het best ge
rangschikt staan, op die voorwaar
de dat zij eindigen in de eerste 
helft van de rangschikking. Teo-
retisch zal het dus mogelijk zijn ^p 
te stijgen als men achtste eindigt. 
En wat er zoü gebeuren in het 
eveneens teoretische geval dat sr 
bij de eerste acht geen profklubs 
zouden zijn, dat weten wij ook niet. 
Misschien is dat niet voorzien. 

spannend, zeg ! 

Wat is dat allemaal in het wc 
reldje van de motocrossers ? Gaan 
zij ook al beginnen aan kontestatie 
en stakingen en zo ? Verleden zoi-
dag moest de grote prijs — al Jie 
prijzen zijn groot — van Luxemburg 
beslissen over de vraag wie 'we
reldkampioen zou worden in de 
500 cc-klasse. En laat nu verdorie 
in de eerste reeks van die grote 
prijs een hele hoop tuftuffers te
gen elkaar knotsen. De grote j e 
gens, de Coster en Bauer, voor vio 
de tite j p <iet spel stond, kyvamen 
na zoveip isren ineens tot de ont
dekking udt het té gevaarlijk is, 
en zij weigerden verder te koerse'i 
Na veel qesmeek en qeoalavor 
startten zij dan tenslotte toch in de 
tweede reeks, en het rezui+i^i 'an 
heel die « hannekensnest » was 
dat over de toekenning van de titel 
zal beslist worden in de laatste 
grote prijs van het jaar, in Neder
land Dus nog maar eens kijken, 
en vergeet niet te letten op de 
merken van de machines, benzine, 
olie, bier. sigaretten, onderbroeken, 
kauwgom, klare, teevees, radio's, 
dameskousen. auto's, sloeffen en 
de rest 

nieuws 
Wij zijn uitermate 

met nauwelijks een 
vertraging het 
kunnen melden 
vacks toch de 
voetbalploeg za: 

fier dat <N\\ 
dag of tien 

heuglijke nieuws 
dat Andreas Ko-
Franse nationale 
trainen. Wij zien 

enkele van onze échte kenners van 
lezers al opkijken. Kovacks is de 
vroegere trainer van Ajax Amster
dam, ook een voetbalklub, en Roe
meen. Kovacks natuurlijk, niet 
Ajax. Wel, die Roemeen is dan uit 
Holland weggegaan, en hij zou een 
Griekse ploeg gaan trainen. Daar 
kwam niks van, en hij werd uitein
delijk aangeworven voor de Franse 
nationale ploeg, waar ook ve l een 
en ander te doen was. Driemaal he
laas, Andreas mocht uit zijn vader
land, Roemenië, niet meer weg, 
omdat men daar een opdracht had 
voor hem. Het sensationele van 
ons tien dagen oude nieuws is nu 
dat hij toch naar Parijs komt, en 
dat wij er ons kunnen aan verwach
ten dat het Franse voetbal in de 
komende maanden fantastische vor
deringen zal maken. Want, het val 
rap moeten gaan. Kovacks mag 
maar één jaar blijven. 
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Koning (of dwingeland f) Voetbal begint aan een nieuwe ambtstermijn. 

De slaven, zij volgen... 

Het nieuwste Brusselse voetbalbaksel « RWDM • (Racing White Daring Molenbeek) pakt de zaken ernstig 
aan. Een tribune wordt de trots van de nieuwe ploeg... 

honden9 
wilt gij eeuwig leven ? 
- De techniek staat voor niets. Waar het kreperen van mensen 
vroeger een spektakel was dat voorbehouden bleef aan de happy 
few die poen genoeg had, is het eerst een gegeerd spektakel 
geworden voor enkele tienduizenden die tijd, geld en goesting 
hebben om naar bepaalde sportshow's te gaan kijken, en nu met 
de televisie kunnen tientallen miljoenen geachte sportliefheb
bers genieten van het schouwspel van een autorenner die te
midden van tienduizend gapers langzaam geroosterd wordt, 
zonder dat ook maar iemand één poot uitsteekt om hem te 
redden. 

Dat is toch wat gebeurd is te Zandvoort, nietwaar, een paar 
weken geleden ? Wil hebben het allemaal goed kunnen volgen 
op het kleine schermpje. De Brit Williamson vloog te laag, 
raakte een vangrail, zijn wagen sloeg om en vatte vuur. Een 
ander renner, David Purley, stopte aan de overkant van de baan, 
rende naar de brandende wagen toe, en poogde hem, te ver
geefs, te kantelen om zijn kollega eruit te trekken. Toen dat niet 
ging, liep hij weer de baan over om een blusapparaat uit de 
handen te sleuren van een of andere » ofiisjele » veiligheids
agent die rustig stond toe te kijken. Het ding was op een mini
mum van tijd leeg gespoten. Purley probeerde dan maar weer de 
wagen te lichten en vroeg hiervoor de hulp van een aantal 
mensen die op dat ogenblik al rond het brandende wrak stonden. 
Niemand stak een handje toe, en Purley werd zelfs weggetrok
ken. Even later kwam een wagen toe, waarvan de inzittenden 
ook eens kwamen « kijken » blijkbaar, want niemand deed wat. 
En nog enkele minuten later zowaar een brandweerwagen. Toen 
was de brand dadelijk geblust, maar Williamson was natuurlijk 
al dood. 

Bij een zeker aantal « onwetenden », zoals wij, heeft dit onge
val — wij zeggen liever moord met voorbedachten rade — wel 
enige vragen opgeroepen. Wat staan die mannen daar allemaal 
te doen met die spuit in hun handen als zij ze niet gebruiken ? 

Waarom heeft niemand één vinger uitgestoken om Purley te 
helpen op het ogenblik dat Williamson zonder enige twjifel nog 
te redden was ? 

Waarom werd de wedstrijd niet stilgelegd, In plaats van de 
overblijvende wagens door die dikke rook te laten verder rijden ? 

Waarom moest het zo lang duren eer die pompiers ter plaatse 
waren ? Waarom konden er geen andere piloten stoppen om hun 
kollega te helpen ? 

Over al die vragen hebben wij 's anderendaags een gesprek 
gehoord over radio Hilversum. 

Wij onthielden daarvan dat de volksmens in verband met de 
zaak Zandvoort in het bijzonder en de autosport in het algemeen 
nogal gemakkelijk de woorden « krankzinnig », » moord •> en 
'eksploitatie van lijken» in de mond neemt. Wat door de 'heren' 
op een hautain en stompzinnig zwijgen wordt onthaald. 

Wij onthielden dat een autorenner <• die men vragen mocht 
stellen » zei dat hij met een vaartje van 150 km per uur naar de 
studio was gereden. Waar wacht men op om die snotneus zijn 
rijbewijs al te nemen ? 

Wij onthielden dat de wedstrijdleider altijd maar stond te 
lullen dat hij zijn verantwoordelijkheid had opgenomen voor het 
voortzetten van de koers, en wij vragen ons nog steeds af wat 
het woord « verantwoordelijkheid » betekent in de mond van een 
onverantwoordelijke. 

Wij vernamen achteraf dat door de « heren » uiteindelijk 
David Purley ervan werd beschuldigd de hand te hebben gehad 
in de dood van Williamson, omdat hij het blusapparaat niet 
gebruikte zoals het eigenlijk hoorde (volgens de heren, op 
enkele kilometers afstand). 

Wij lazen 's anderendaags in de kranten dat « men • door dit 
ongeval met ontzetting was geslagen, maar nóg een dag later 
waren gazettekens als « Les Sports • alweer volop katoen aan 
't geven over de gloriol, de sportieve verdienste, de pracht, het 
nut en het heroïsme die eigen zijn aan de autorensport. 

Laten wij er geen doekjes om doen : ongevallen als dat van 
Zandvoort worden v</enseHjk geacht. Zij zijn de kreem van de 
autorensport, de bazis van het geldgewin. Dat de ezels van 
piloten verpletterd worden, hun nek breken, geroosterd worden ? 
Dat is nodig. Dat is het spektakel Waarom zou men anders, 
te Zandvoort, ten aanschouwe van tientallen miljoenen TV-
kijkers, Williamson rustig hebben laten verkolen terwijl men 
hem gemakkelijk had kunnen redden ? 

Wij denken niet dat wij met deze mening alleen zullen staan : 
het is hoog tijd dat met een einde stelt aan deze waanzin, wat 
de profiteurs ervan en hun slaven, zowel achter het stuur van 
de moordtuigen, als achter de tafel op sommige sportredakties, 
of achter de omheiningen van de omlopen, ook mogen beweren. 

De vraag « honden, wilt gij eeuwig leven ? » moest, zo dachten 
wij, in deze tijd niet meer gesteld worden. Ook niet aan auto
piloten. 


