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BRUXELLES.. . 
Vanaf vandaag, 1 september 1973, moeten de administraties van de 19 

Brusselse gemeenten evenveel Nederlandstalige hoofdambtenaren tellen 
als Franstalige. Dit bepaalt de wet, en de Brusselse gemeentebesturen 
kregen tien jaar de tijd om op dat punt orde in hun zaken te brengen. Zij 

j hebben het — zoals verwacht — niet gedaan, en sommige Fransdolle 
I burgemeesters hebben al publiek verklaard het ook in de toekomst niet 

te zullen doen. De regering is voldoende gewapend om deze incivieken 
tot naleving van de wet te verplichten, maar wie gelooft dat zij dit ook 
werkelijk zal doen ? In de komende weken zal blijken in welke mate 
Vlaanderen — ook vandaag nog — vertrouwen mag hebben in de zo vaak 
herhaalde plechtige beloften. 

Wij herinneren ons nog hoe een Vanden Boeynants, bij de voorberei
ding van de taalwetten der zestiger jaren, op zijn kommuniezieltje zwoer 
(namens de hele CVP-PSC) dat de Vlamingen zich voortaan thuis zouden 
kunnen voelen in de « hoofdstad ». Drastische maatregelen waren volgens 
hem niet nodig, nee, de « fouten » uit het verleden zouden zich niet meer 
herhalen. In ruil voor enkele « allerlaatste » toegevingen van Vlaamse 
zijde, zouden de Franstaligen te Brussel hun Vlaamse medeburgeis geen 
stro meer in de weg leggen. De taalwetten zouden strikt worden toege
past, de sfeer zou verbeteren en pattati en pattata. 

Wij hebben nooit geloof gehecht aan dergelijke sirenenzangen, daar
voor kennen wij de mentaliteit van de frankofone hoofdstedelingen te 
goed... 

Van de lamme goedzakken in de Vlaamse kleurpartijen kregen zij hun 
• allerlaatste » toegevingen. Vandaag stellen wij vast dat zij de wetten 
evenmin als vroeger toepassen, en integendeel weer nieuwe eisen stellen. 
En is de sfeer in frankofone Brusselse kringen t.o.v. de Vlamingen zoveel 
verbeterd ? Men moet er maar even een blad als de « Pourquoi Pas ? » 
op nalezen, en de onverminderde franskiljonse drijverijen in vele Brussel
se gemeenten onder ogen nemen. In de Brusselse administraties, in de 
Brusselse ziekenhuizen, in het Brusselse schoolwezen blijven de Vlamin
gen bedelaars aan de poort. 

Brussel blijft een kankergezwel in de Belgische samenleving. Wat men 
in minimalistische Vlaamse kringen ook moge beweren, er kan slechts 
heil worden verwacht van een radikale therapie. Brussel moet eens en 
voorgoed beperkt worden tot de 19 gemeenten en binnen die — liefst 
eengemaakte agglomeratie — moet de Vlaamse gemeenschap totaal auto
noom kunnen georganiseerd worden, onder toezicht en met de aktieve 
hulp van een échte Vlaamse (deelstaat)-regering. Elke regeling die good
wil l en loyauteit vanwege de Franstaligen veronderstelt, is een zandkas
teel. Dat tonen de bittere ervaringen ten overvloede aan. 

Paul Martens 

De vakant ie zit er op, maandag trekken de 
kinderen weer in massa naar school. In 
Vlaanderen zelf kunnen zij nu — het heeft 
generaties str i jd gevraagd — van kleuter
school tot universi tei t hun kennis opdoen 
in onze moedertaal het Neder lands. In 
Brussel echter b l i j f t de school een echt pro

bleem voor vele Vlaamse ouders. Nog 
steeds is de infrastruktuur er voor de 
Vlaamse kinderen niet u i t gebouwd zoals 
het behoort . Zolang d i t niet is gebeurd zal 
Brussel een haard van communautai re 
spanningen b l i j ven . In het najaar wordt 
Brussel weer heet n ieuws. 

(kaUaCiifie ^foetcH uU pma0 
\n dit land is er een partij die 

sinds jaar en dag zowat het mono
polie opeist van authentiek demo-
kratische staatszin : de BSP. Te 
pas en te onpas wordt elkeen die 
het met haar politieke drijverijen 
niet eens is uitgescholden voor 
reaktionair of fascist Op welke wij
ze een aantal notoire BSP-ers ons 
langzaam willen binnenleiden in 
het rozerode paradijs, dat hebben 
een aantal gebeurtenissen tijdens 
de voorbije maanden duidelijk ge
maakt Voor zover dit nog nodig 
was 

Nu de BSP het voor het zeggen 
heeft in de leiding van het land, 
wil zij kennelijk nog een stapje 
verder gaan. Niets laten de BSP-
leiders dan ook onverlet om hun 

kennis en kunde in het manipule
ren van de Staat bij te werken. 
Wellicht past het in het kader van 
deze bekommernis dat hun invloed
rijkste elementen geregeld op 
vriendenbezoek gaan naar landen 
die terzake enige ervaring hebben 

Zo trok eerste-minister Leburton 
nog maar eens naar Zaïre bij zijn 
intieme vriend Moboetoe, die er 
een handje van weg heeft elke 
vorm van oppositie monddood te 
maken En de « Vlaamse » mede
voorzitter van de BSP, de achtbare 
staatsminister Jos Van Eynde, zet
te inmiddels zijn toernee verder bij 
de vrienden achter het ijzeren 
gordijn. Uitgerekend op de vijfde 
verjaardag van de gewelddadige 
Russische onderdrukking van 

Tsjecho-Slovakije — na de • Praag-
se lente » — ging hij er « oprecht 
en hartelijk » de hand drukken van 
de kollaboiateurs die toen hun land 
aan de Russen uitleverden Aan 
het graf van de student Jan Pal lach 
schijnt hij niet geweest te zijn... 
Straks kan hij in zijn «Volksgazet» 
weer hooggestemde artikelen 
schrijven over de noodzakelijke 
ontspanning tussen Oost en West, 
en de bijdrage die de BSP-ers daar
toe leveren. Dat de Russische fy-
sikus Sacharov zopas in een ont
hullend intervleuw nog waarschuvtf" 
de voor de ware bedoelingen der 
kommunisten en voor al te grota 
Westerse naieviteit, zal hem een 
zorg wezen Een, BSP-medevoorzit-
ter weet het immers zoveel beter 
dan een Sacharov ! 
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en gij 
voorstel d'hoore 

Het zgz. voorstel D'Hoore om de 
wedde van de regeringsleden met 
300.000 frank te verminderen is 
niet in goede aarde gevallen bij de 
socialistische pers. Men gebruikt 
het argument, dat die besparing 
van in totaal 10 miljoen niets te be
tekenen heeft in het Belgisch mil
jardenbudget. Natuurlijk is dat ar
gument vanwege de rode rakkers 
ergens te begrijpen. Men moet we
ten, dat het vooral deze lieden zijn, 
die in de voorbije maanden in het 
nieuws zijn gekomen met hun fan
tasieloze capriolen betreffende RTT, 
post, postcheck, enz.... capriolen, 
waarmee vele miljarden zijn ge
moeid. Wat betekenen inderdaad 

tien miljoen, wanneer men er niet 
voor terugdeinsde miljoenen uit te 
betalen voor computers, welke of
wel niet werden geleverd ofwel 
staan te verrotten in de muffe kel
ders van de Belgische Posterijen. 
Wat betekenen tien miljoen, wan
neer men schaamteloos, zonder 
aanbesteding, gebouwen laat op
trekken, welke in normale omstan
digheden 200 miljoen minder had
den gekost. In deze gevallen is 10 
miljoen natuurlijk slechts een peul
schil. 

Maar... voor de man en vrouw in 
de straat betekenen 10 miljoen nog 
wel iets. De gepensioneerde, die 
op 't einde van de maand nog met 
moeite een pakje tabak kan kopen, 
de arbeider die tijdens zijn verlof 
in zijn hof mag zonnen omdat zijn 

vakantiegeld besteed werd aan een 
nieuw kostuum voor de kinderen, 
de gehandikapte, die met een ka
rige vergoeding zelfs de eindjes 
niet aan elkaar kan knopen, enz... 
Zij allen weten wat 10 miljoen be
tekenen en zij zouden wellicht al 
heel tevreden zijn met enkele hon
derden franken per maand meer. 

Men kan eeuwig blijven doorhe
men over het voorstel D'Hoore, 
maar het komt er niet door. Noch
tans ware het een goede zaak en 
men zou zelfs verder kunnen gaan, 
bvb. geen parlementaire vergoeding 
voor ministers-parlementsleden... 

W. S., Molenstede. 

geachte sportredaktie 

Weer kan ik het niet laten nog-
eens in mijn feministische pen te 
kruipen. Excuus hiervoor... 

Maar wat is er nu weer verkeerd 
aan dameskampioenschappen wiel
rennen ? Te weinig deelneemsters ! 
Flauw zeg ! 

Jawel. Wij worden weer eens ver
wezen en gewezen naar gezapige. 

landelijke toerismeklubs, met de 
daarbij passende koffiekletskoek 
ook nog. 

Rennen voor 'n titel, als beroeps, 
om geld te verdienen, of gewoon 
voor de eer — Ba neeje hee — Dat 
past « alleen « de man. Of niet ? 

Van op de barrikade met de 
meeste hoogachting. 
P.S. Steengoed het artikel over 
Zandvoort .'.., Datwei ! 

R.d.V., Knokke-Heist. 

De redaktie draagt geen verant
woordelijkheid voor de inhoud der 
gepubliceerde lezersbrieven. Ze be
houdt zich het recht van keuze en 
inkorting voor. Over de lezersbrie
ven vtrordt geen briefwisseling ge
voerd. 

I f t i j a c H o ö i . 
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ofwci MAATCONFECTIE (36 pasmodellen) ofwel 
AFWERKING Mter KLEERMAKER ENGELSE & 
INLANDSE STOFFEN Op verzoek kom ik overal 
aan huis de maat nemen, passen en afleveren 

Vraag zonder de minste verplichting 
stalen en prijzen. 

RICO-KLEDING VERMEESCH 
gteenhouwersvest, 52 Antv̂ erpen Tel. 03.31.35 83, 

Veel gevraagd : 
RITMEESTERS 

Tegen 1974 zijn 200 nieuwre rit
meesters voor de rijscholen in Brus
sel en elders : 40 uren-week of a\s 
bijverdienste. 
Voiletijdse ritmeesters verdienen 
rond de 20.000 Fr. per maand. 

Kosteloze beroepsopleiding door 
Ritmeesterschool 

Ferd. VERBIEST 
Leopold H-laan 194 

1080 Molenbeek-Brussel 
(Tel. (02)26.85.94) 

De lessen (op zaterdag) zijn zopas 
begonnen : stel niet uit vraag da
delijk of U nog kunt meedoen ' 

DE STUNT VAN HET JAAR! 
VERKOOP VAN 10.000 WINTERMANTELS • HERENKOSTUUMS - BORG-

VESTEN • BLAZERS • SPORTVESTONS # BROEKEN 

van allerbeste kwal i te i t tegen fabriekspri jzen 

U MOET NAAR N EL! 
Wij willen nog vóór 15 september 10.000 luxekledingstukken de deur uit ! Het grootste deel tegen halve prijs ! 

Luxe wintervesten voor heren 
Nieuw model 3 / 4 mantel gevoerd met 
extra kwal i te i t , synthetische pels, wi ld 
leder en Borg. In alle denkbare maten 
en modellen. Uitzonderl i jke knappe mo
dellen voor de jeugd ! ! ! 

NU 1.995 F 

Ruim 1000 luxe overjassen in zuiver scheer-
wol voor heren 

LODENS JACERSMANTELS - GEKLEDE MANTELS IN 
SHETLAND - ENZ. 

NU 1.500 F EN 1.995 F 
Nu is het juiste ogenblik daar om uw wintermante l 

te kopen ! ! U w reis komt er drievoudig uit ! ! 
Di t betekent kwaliteitskleding tegen fabrieksprijzen 

kopen ! ! 

2000 Luxe blazers voor heren 
• VAN ZUIVER SCHEERWOL 

• ALLE DENKBARE MATEN 

• IN Z W A R T - BRUIN - BLAUW OF 
GRIJS 

NU 1.500 F 

5000 LUXE HERENKOSTUUMS 
• PRACHTIGSTE DESSINS EN AFWERKING 
• NIEUWSTE MODELLEN VAN 'T JAAR 
• GEWAARBORGD I.W.S. 

NU 1.995,- 2.500,- 3.250 F 
VOLLE REKKEN EN IN 75 VERSCHILLENDE MATEN 

U I T T E KIEZEN 

5000 SPORTVESTEN voor HEREN 
• IN DE NIEUWSTE STOFFEN EN MODELLEN 
• VAN ALLEREERSTE KWALITEIT 

NU 300,- 1.000,- 1.500 F 
OOK PRACHTIGE ITALIAANSE MODELLEN VOOR DE JEUGD 

SUCCES KLEDING 

MEYERS 
1000 HERENBROEKEN 
in Terlenka-wol NU 7 5 0 F 

Horbfreikt 1/ best SUCCES KLIOINIS MEYERS 

P.V.B.A. 

A. DE LANGLESTR. 4-10 NIEL 
Open alle werkdagen van 9 tot 20u 
Zaterdag tot 18u 

P.S. BELANGRJKE MEDEUNG : 
Alle kledingstukken van deze stuntver-
koop zijn aangeduid met : 
^ STUNTVERKOOP witte label op de 
mouw met hun eskamprijs 
b) Mister M. en Mister M. de Luxe. 
De verkoop van onze normale collecties 
heren- en dameskleding gaat gewoon ver
der tegen hun normale verkoopprijzen. 

DIT IS DE MACHTIGSTE 
VERKOOP VAN HEREN
KLEDING DIE U OOIT 

GEZIEN HEBT ! 
Vóór 15 SEPTEMBER wil len wi j 

nog ruim 10 .000 kledingstukken 

van de hoogste kwal i te i t 

bijna gratis de deur uit ! 

WEES ER Bij ! 
KOM NIET TE LAAT ! 

9> WIJ" LEZERS DAAR MOET U NAARTOE ! 
ZO'N AANBIEDING 

BRENGEN WIJ NIET ELKE WEEK !! ! 



Vlaamse ziekenhuizen 
voor 
Vlaamse brusselaars ! 

Aan het Vlaams Aktiekomitee voor VolksgezondheiB, in samenwerking met 

het Vlaams Geneesheren Verbond, komt de eer toe de onder taaiopzicht wraakroe-

pende toestanden In de Brusselse ziekenhuizen, met een merkwaardig rapport, ter 

gelegenheid van een kongresdag op 8 oktober 1972, aan de kaak te hebben gesteld. 

Het zal voor altijd een dokument van een historische schande blijven. Op 

een onbetwistbare wijze, met cijfers en opgave van plaats en naam, werd duidelijk 

gemaakt wat elkeen sinds jaar en dag wist, wat nooit betwist werd. Doch door de 

tegenstanders met een schouderophalen werd weggewuifd. 

De rektor van de VU 8 heeft er, enkele maanden later, nog een schepje bijge

daan, en de verantwoordelijken voor wat er in zijn jonge Vlaamse universiteit met 

haar ziekenhuisaanhang aan de gang is, en waarvan zij het slachtoffer is, heerlijk 

van langs gegeven. 

Met al die argumenten gewapend 
heb ik, op 28 februari 1973 in de Se
naat een Interpellatie gehouden, en 
de minister van Volksgezondheid van 
de pasgeboren Leburtonregering ge
vraagd, wat hij vanzins was te doen, 
om in die Augiasstal orde te scheppen 
en de Vlaamse patiënten, die op de 
Brusselse ziekenhuizen aangewezen 
zijn, een tegemoetkoming en verzor
ging te waarborgen, zonder aan hun 
Vlaams gemoed aanstoot te geven. 

Al de voorgangers van minister Jos 
De Saeger waren, zo goed als om 't 
even wie, op de hoogte van wat zich 
te Brussel dagelijks In de ziekenhui
zen al jaren voordeed. Maar wat wilt 
ge van, voorwaardelijke, Vlaamsgezin
den als Meyers, Houben, Custers, Hul-
piau, en van de Walen Namèche en 
Servais, die samen zowat twintig jaar 
lang, opeenvolgend minister van Volks
gezondheid waren ? 

Hulpiau had zich zelfs, tot tweemaal 
toe, op de plechtige opening van de 
Brusselse Geneeskundige Dagen, la
ten uithoesten en uitlachen, door de 
Brusselse medische » fine fleur », om
dat hij enkele woorden Nederlands 
sprak. Hij liet het hekken aan de oude 
stij l, en Jef Custers stak evenmin een 
hand uit om 't boeltje m 't reine te 
trekken. Ook die had ik al over de
zelfde toestanden geïnterpelleerd op 
1 juni 1967, doch ik werd met beloften 
en andere kluitjes in .'t Vlaamse riet 
gestuurd. 

Maar het dokument der historische 
schande, door de Vlaamse geneeshe
ren voor de voeten van de regering 

geworpen, was dan toch een te ge
weldige blikvanger, om het te kunnen 
negeren en opzij leggen. 

Minister De Saeger vond het ook, 
en hij ging er wat aan doen. Hij zou 
de gemeentebesturen en de Kommis
sies van Openbare Onderstand op hun 
plicht wijzen, hun nalatigheid gispen 
en ze zes maand tijd geven om orde 
op zaken te stellen. 

Missiven vertrokken inderdaad van
uit het ministerie van Volksgezondheid 
en naar f.et blijkt hadden ze 't effekt 
van een zware steen in een rustige 
kikkerpoel. 

Het werd zomer en de kikkers 
kwaakten, meer dan ooit I 

Ze hebben de goegemeente al ia-
ten weten, dat de flamingantische mi
nister hen, met zijn geschrijf, voor 'n 
onmogelijk op te lossen toestand 
heeft geplaatst. 

De Kommissies van Openbare On
derstand, in hoofdorde bij de gezond
heidszorg betrokken, steigerden om 
ter meest, en hebben er gauw wat 
op bedacht : Nederlandstalige genees
heren, 't zij zo, maar dan evenveel 
Franstalige benoemen, omwille van de 
gelijkheid en van de verworven rech
ten. 

Zo wil het toch de verdelende en 
de paritaire rechtvaardigheid, een wet
telijk voorschrift van de regering, en 
patati, patata... 

Zelfs de sindikale doktersorganisa-
ties voelden zich in hun wiek gescho
ten, en kwamen in 't verweer. De 
Vlaamse pers, de Vlaamse politieke 
formaties en de Vlaamse geneesheren 
daarentegen, namen het op tegen de 
lawaaierige pretentie van de Brusselse 
Kommissies van Openbare Onderstand, 
van de Brusselse gemeentebesturen en 
van de Brusselse geneesheren altega-
der. 

Wat er, ten slotte, uit de bus ging 
komen, kon men al vermoeden. Het 
ministerie van Volksgezondheid zal zijn 
aantal Vlaamse geneesheren te Brus
sel krijgen, maar daarnaast, bulten ka
der heet het, komen er een even groot 
aantal franssprekenden. 

Weeral veertig bij ; de losprijs voor 
de Vlaamsen I 

Wat zijn we daarmee gevorderd ? 
Er zijn al Franstalige artsen genoeg te 
Brussel, en het euvel is, met die loen
se maatregel, niet uit de wereld. We 
hebben geen veertig of vijftig Neder-
landstaligen naast vijftig Franstaligen 
nodig, maar op zijn minst honderd Ne
derlandstalige geneesheren, en geen 
enkele Franstalige. 

Brusselse medische kringen en hun 
sindikale woordvoerders zijn, in 1973, 
almeteens, wakker geschoten. Zij die 
sinds meer dan dertig jaar de boel 
hadden moeten In orde maken. Het 
zoveelste bewijs dat ze de algemene 
Vlaamse bekommernis om volwaardige 
Nederlandssprekende artsen te Brus
sel, als een misplaatse flaminganterij 
aan hun voetzolen te lappen. De ULB 
voorop. 

Ik lach mij een bult met het proza 
van de grootkanselier der medische 
sindikalisten, dokter André Wijnen, een 
Waal, In nr 198 (23 augustus 1973) 
van het orgaan der Sindikale Kamers 
der Geneesheren van belde Vlaande
ren. Veel te laat, die van spijt drui
pende liefdesverklaring vol Byzantijn
se zinswendingen, over « Gelijke Rech
ten ? Ja I Willekeur ? Neen ! »• 

Er staat in hetzelfde nummer i.d. 
23 augustus 1973 van Sindikale Berich
ten, een bijdrage van de hand van 
dr Emmerechts. We geven graag deze 
vriendelijke kollega akte van zijn 
Vlaamse gevoelens en uitstekende be
doelingen. Maar we zijn niet over
tuigd van de deugdelijkheid van de 
metode, waarvan hij denkt dat zij, op 
korte tijd, een geldige en gelukkige 
oplossing brengt voor 't gerezen pro
bleem. Hij onderschat de macht van 
de Bruselse medische potentaten. 

Men heeft het, In de hogere sferen 
van regering en Brusselse besturen, 
te lang laten rotten, zonder een pink 
te verroeren. In hun mand zitten te 
veel rotte appels, en ik zie geen an
dere uitkomst dan ze erin te laten, 
en heel de mand te laten om de hals 
komen. Men moet ernaast een nieuwe 
mand plaatsen, alleen met jonge ge
zonde appelen, d.i. alleen met Neder
landstalige artsen, in andere woorden : 
Nederlandstalige ziekenhuizen naast 
Franstalige. Zo komt er meteen aan 
de heksenjagerij een einde, en weet 
de Vlaamse patiënt, en elke Vlaming, 
waaraan hij zich zal houden. 

Alleen zo'n maatregel zal ook de op
lossing brengen voor de Nederlandsta
lige artsen en specialisten, die zich 
te Brussel willen vestigen. Thans, wor
den die, vanaf de eerste dag, zozeer 
gediskrimineerd dat zij er niet aan 
denken kunnen een medische praktijk 
te vestigen. De dokter die het in Groot-
Brussel aandurft een tweetalige plaat, 
met het Nederlands vooraan, op zijn 
deur te vestigen, wordt met de nek 
bekeken en geboycot door de Brussel
se muilhelden : liever doodvallen dan 
bij die flamingant, bij die zwartzak op 
raadpleging te gaan... 

Arm Brussel, huidige hoofdstad van 
België, toekomstige hoofdstad van 
Europa I Idiote Brusselaar die de toe
komst van zijn land voorgoed verspilt I 

Ondertussen doktert de heer De 
Saeger op zijn ministerie aan een on
mogelijke situatie. Hij durft er met de 
vuile voeten niet doorgaan, omwille 
van zoveel omstandigheden en krach
tens zoveel overwegingen, die het bij 
de unitairfen blijven doen, niets oplos
sen en het rottingsproces in de hand 
werken. 

De CVP-minister Jos De Saeger 
heeft voortgezegd dat zijn partij op 
het beste Vlaamse programma mag 
bogen Het kan waar zijn ; doch we 
antwoorden hun, met zijn partijgenoot 
Gerard Van den Daele, dat zijn partij 
niets doet om dat programma te ver
wezenlijken Het is, overigens, een 
van de redenen waarom Van den Daele 
de ezelsstamp van de grote CVP-bon-
zen heeft gekregen. 

Als de radikale Vlamingen uit de 
medische kringen het niet opgenomen 
hadden voor de verbetering van de 
taaitoestanden In de geneeskundige 
sektor te Brussel, zou geen enkele 
traditionele partij een poot uitgesto
ken hebben. En, ere wie ere toekomt : 
de Vlaamsgezinde geneesheren zijn 
daarmee de Ideologie bijgetreden van 
die andere partij, die het opnam voor 
de Vlaamse patiënten in de hoofdstad. 
Noem mij maar de man uit een van 
de drie regeringspartijen, die onafhan
kelijk genoeg is om daarover te inter-
peileren. 

Na mijn interpellatie hebben ze mij, 
met tientallen, gelijk gegeven. Maar 
zij het doen ? Och kom ; ze zouden 
het nooit doen, zelfs niet wanneer zij 
in de oppositie stonden. Zij hebben 
overigens het beste Vlaamse program
ma van allen. 

Op zondagavond 26 augustus 1973 
was er een vraaggesprek op de Vlaam
se TV met de Brusselse dokter Primo 
die er, met zijn medewerkers, in ge
slaagd is een hartruil te vervyezenllj-
ken in het Brugmannziekenhuis. Een 
flinke prestatie inderdaad ! Maar uit
sluitend in 't Frans verteld. Was dok
ter Primo dan niet in staat het alles, 
even netjes, In 't Nederlands uit de 
doeken te doen als hij het In 't 
Frans deed ? 

ik voelde het aan als een vernede
ring, in eigen land, voor de Belgische 
geneeskundige wetenschap, zij die al 
de meeste van de maatschappelijke 
ontwikkelingen met aanzienlijke ver
traging volgt, dat dokter Primo het 
niet heeft gedaan In de taal van de 
meerderheid der Belgische artsen. En 
dat de meerderheid van de Belgische 
bevolking het moest vernemen in een 
taal die zij niet verstaat. 

Men zegge het hem voort, met mijn 
kollegiale groeten. Al verdient hij de 
gelukwensen voor zijn kranig werk
stuk en voor alles wat eraan vooraf
ging en wat erop volgde, de Vlaamse 
geneesheren hadden het graag, in hun 
eigen taal, uii zijn mond vernomen. 

Naar het schijnt is dr Primo te 
Schaarbeek geboren, in een gezin dat 
uit Gent en Brugge herkomstig is. Hij 
heeft aan de ULB zijn artsenbulli ge
haald. Een bewijs te meer dat het 
Vlaamse protoplasma in Brussel te 
loor gaat : Vlaanderens eeuwige tra
giek ! 

Zo is het gesteld In de toonaange
vende medische kringen te Brussel. Ik 
ben ervan overtuigd dat ik daarmee de 
overtuiging weergeef van de overgrote 
meerderheid van mijn Vlaamse land
genoten, en van alle Volksunisten in 
het bijzonder. 

Zou de Vlaamse CVP-minIster van 
Volksgezondheid, de heer Jos De Sae
ger er anders over denken ? 

Gelooft hij, inderdaad, dat het kwak
zalversdrankje van die veertig Neder
landstalige geneesheren, de toestand 
ten gronde zal kunnen veranderen ? 
De werking van zijn drankje zal, op de 
slag, geneutraliseerd zijn door de 
evenveel Franssprekende geneesheren, 
die hij, buiten kader, zal laten benoe
men. 

Kom, minister, zijt gij dan toch zo 
kortzichtig ? Wij hadden van u beters 
verhoopt. Ge stelt alle Vlaamse ge
neesheren te leur, zeer bitter te leur. 
Volharden, zoals gij doet. Is des dui
vels. 

prof. dr. I. elaut, 
vu-senator. 
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sociaal dienstbetoon 

arr. antwerpen 

ANTWERPEN : 
Maandag 3 september : volksvert . A. De Beul en R. Mat theyssens. 
Maandag 10 september : volksvert . A. De Beul en sen. H. De Bruyne. 
Maandag 17 september : volksvert . A. De Beul en R. Mat theyssens. 
Maandag 24 september : volksvert . A. De Beul en sen. H. De Bruyne. 
Lok. : VU-sekretarlaat, Wetst r . 12, te l . 36.84.65, van 16 to t 20 u. 
WUNEGEM : 
Maandag 3 en 17 september : sen. H. De 3ruyne. 
Lok. : Vleminckhof, Marktp le in 8. te l . 53.89.26, van 19 to t 20 o. 
KONTICH : 
Woensdag 12 en 26 september : volksvert . R. Mat theyssens. 
Lok. : Alcazar, Mechelsestwg 22, te l . 37.13.32. 
KAPELLEN : 
Donderdag 6 september : volksvert . dr. H. Goemans. 
Lok. : ten huize van de h. Op de Beeck, Wi lgenstr . 4, t e i . 64.55.93, van 
20 u. 30 tot 21 u. 30. 
MERKSEM : 
Donderdag'20 september : volksvert . dr. H. Goemans. 
Lokt : Tl j i , Bredabaan 298, te l . 45.S9.76, van 20 u. 30 tot 21 u. 30. 

brabant 

VIC ANCIAUX, volksvertegenw/oordiger : 
ASSE : d insd. 18 sept., 21 u., sekretar iaat Priselstr. 1, met J. Van Doeren. 
BEERSEL : maand. 3 sept.,20 u., café Terminus, met F. Adang. 
BRUSSEL : woensd. 19 sept., 19 u., café Uüanspiegei, Plet incksstr. 
EPPEGEM : maand. 3 sept., 21 u., café Bacchus. 
GRIMBERGEN : dinsdag 25 sept., 20 u., café Sport. 
HALLE : maand. 3 sept., 21 u., café De Sleutel . 
HEKELGEM : dind. 18 sept., 20 u., café Centrum, met P. Peeters. 
LONDERZEEL : dind. 25 sept., 21 u., café Centrum. 
MACHELEN : maand. 10 sept., 21 u., zaal Egmont. 
OVERUSE : maand. 24 sept., 20 u., café Den Boer. Terlaemen. 
PEUTIE : maand. 10 sept., 20 u., café De Drac, v"-»Pr. met Lieve De Wi t . 
STEENOKKERZEEL : d insd. 11 sept., 21 u., café D-> Appel , met M. Schepers. 
VILVOORDE : maand. 17 sept., 21 u., café De Gou'^en Voorn. 
WEZENBEEK-OPPEM : dinsd. 11 sept., 20 u., café bi j MathÜde, met B. 

Ceuppens. 
Op afspraak : De Klepperbaan 5, Brussegem, tel 59.54.55. 
BOB MAES, senator : 
BERG : dinsd. 18 sept., 20 u. 30 to t 21 u. 30, café Fauna-Flora. 
DIEGEM : dinsd. 18 sept., 19 u. to t 20 u., aal Bachus. 
DILBEEK : d insd. 11 sept.. 20 u. 30 tot 21 u. 30. bij prov. raadsl id Panis. 
LIEDEKERK3 : d insd. 11 sept., 19 u. to t 20u , café Spor twere ld. 
LOT : dinsd. 25 sept., 19 u. tot 20 u., bi j F. Goetgebuer, F. Walravensstr . 

83, met F. Adang. 
ST.-PIETERS-LEEUW : dinsd. 25 sept., 20 u. 30 tot 21 u. 30, zaal De Jonge 

Deken, met F. Adang. 
STAN PHILIPS, agglomerat ieraadsl id : 
BRUSSEL : maand. 10 sept., 20 u. tot 22 u., café Ui lenspiegel, Plet inckxstr. 
FRAN ADANG-, federat ieschepen : 
ST-PIETERS-LEEUW : al le zaterdagen,11 to t 12 u. ten huize, Ruisbroekse-

stwg 109, te l . 77.31.83. 
JAN DE BERLANGEER, agglomerat ieraadsl id : 
MOLENBEEK ; aSIe zaterdagen, 10 tot 11 u., ten huize van f m i e l De Smedt, 

J. De l ^ rucq la^ 101. 
JETTE : alle zaterSa^Ti , I f t 8 t 1 2 u., ten huize. De Smet tfe Nayterlaan 150, 

te l . 28.34.80. 
DEBRABANDIia, agglomerat ieraadsl id : 
HAREN : d insd. 25 sept., in Ons Huis, Verdunstr. 
JEF VALKENIERS, federat ieschepen : 
SCHEPDAAL ; elke maandag 18 tot 19 u., en eike dinsdag 10 to t 12 u., 

op het gemeentehuis. 
EUGENE DE FACO. volksvertegenwoordiger : 
Afspraken kunnen gemaakt worden per ' e l . 09/22.64.23 of 09/25.64 91 en 

schr i f te l i jk op het adres Domenstr. 3, -705 Essene. 

kortrijk (arr.) 

LUK VANSTEE^!KISTE, kamerl id : 
Maandag 3 september : 
LENDELEDE : 11 u. 30 tot 13 u., café De Handboog, Plaats, te l . 051 31314. 
KORTRIJK : 17 u. 30 to t 19 u., 1302, A. Reynaertstr. 9, tel 11600 
WEVELGEM : 20 u. to t 22 u., Vredestr. 10, a i . 44332. 
Vri jdag 7 september : 
BiSSEGEM : 20 to t 21 u., café Leopold, Stat ionstr 23, te l . 25430. 
Zaterdag 8 september : 
INGOOIGEIVI : 16 to t 17 u., zaal Streuvels, St. Antoniusstr . , te l . 77467. 
GULLEGEM ; 18 to t 19 u., café Stadium, Wevelgemstr. , te l . 41678. 
Maandag 10, 17 en 24 september : 
KORTRIJK : 17 u.30 to t 19 u., 1302, A. Reynaertstr. 9, te l . 11600 
WEVELGEM : 20 tot 22 u., Vredestr. 10, te l . 44332. 
Zaterdag 29 september : 
VICHTE : 16 ot 17 u., Harelbekestr. 35, te l . 77376 
HARELBEKE : 17 u. 30 to t 18 u. 30, Café Pe Zwaan, Plaats, te l . 21150 

zoekertjes 

Jonge dame uit St. Kwintens-Len-
nik zoekt bureel of typwerk thuis. 
Tel . 02/52.45.86 of 02/52.46.20. 

R 98 

VU-gemeenteraadslid ontving graag 
in verband met studie over kabel
televis ie bevindingen en /o f doku-
mentat ie van kollega's over d i t on
derwerp. Ing. Caethoven, Katerstr . 
150,2260 Ni j len. R 96 

Zoekt aangepast werk, jongeman, 
22 j . , diploma A6 /A2 , handel, vr i j 
van legerdienst. Zich wenden : 
volksvert . E. Raskin, Ursulastr. 1, 
Eigenbilzen ( te l . 011/19454) of J. 
Gabriels, Siemenstr. 28. Bree ( te l . 
011/66290) R 95 

Uurwerkmakers leer l ing herstel t ou
de klokken en alles van uurwerken 
dat niet nneer schi jnt herste ld te 

kunnen worden, ook als er onder
delen ontbreken Zeer interessante 
pri js en met waarborg. Tel. : 058/ 
315.06 — R99 

Medewerk(s t )er gevraagd voor tu in
aanleg en tu inonderhoud. Schri jven 
naar Leo Ouintel ier, Goudkasteei-
laan 16, Huizingen. — R 100 

Welk VU-gezin heeft zin m een 
vakantieverbl i j f aan zee, het ganse 
jaar door, centrum stad Oostende, 
3de verdiep, 2 slaapkamers, woon
kamer, keuken. 1.500 f r . per maand. 
Ongemeubeld, geen l i f t , v r i j vanaf 
1 oktober 1973. Toon Van Synghel, 
Wi t te Nonnenstr. 5. 8400 Oostende, 
te l . 059/74931. R 97 

Student technisch ingenieur, 3 jaar 
elektronica, wens t s tudie voor be
taalde stage te onderbreken voor 
1 jaar in Limburg, arr. Leuven of 
Limburgse omgeving. Kontakt via 
sen. M. Van Haegendoren, Guido 
Gezellelaan 63, 3030 Hever lee, t e l . 
016/245.45. H 101 

jaarverslag 1971 

van de vaste kommissie 

voor taaltoezicht 

Onlangs ontvingen de par lementsleden het jaarverslag .. 1971 van de 
vaste Kommissie voor faaltoe/r icht Ook al is dat erg laat, toch is het een 
leerr i jk dokument. want het toont aan dat de Volksunie het bi j het rechte 
eind heeft wanneer ze deze kommissie wi l omvormen to t een rechtspre
kend lichaam i p.v. een adviserend. Vandaar het VU-wetsvoorste l , een Hof 
voor Taaltoezicht in te s te l len. 

Het is vanzelfsprekend onbegonnen werk, di t dokument u i tvoer ig te 
gaan bespreken. We beperken ons to t een greep uit de gegevens, al was 
het maar om aan te tonen hoe schromel i jk de overheid in gebreke b l i j f t , 
om de toepassing van de taalwet te waarborgen. Tevens voegen we er 
onze kommentaar aan toe. 

t'en pr imordiale vastste l l ing is deze : de wetgevende macht kan haar 
kontroletaak niet ui toefenen daar de regering nagelaten heeft de jaarver
slagen ven 1969 en 1970 te publ iceren en ze doodgewoon naast zich heeft 
gelegd (biz 2) I 

De kommissie (hierna VKT genoemd) klaagt nog steeds over perso
neelstekort en een tekor t aan bevorder ingskansen voor di t personeel 
(bIz. 3)-

taaiexamens 

De VKT klaagt erover dat ze we
gens personeelsgebrek geen toe
zicht kan ui toefenen op de taai
examens (bIz. 5) In ta l r i jke dien
sten in Brussel-Hoofdstad zijn er 
ta lr i jke personeelsleden, die recht
streeks kontakt met het publiek 
hebben, die niet van de kennis van 
de txiveede taal bli jk geven. Des
n iet temin kr i jgen die personeels
leden waarschi jn l i jk nog de twee-
ta l igheidspremie ! 

trappen van hiërarchie 
en taalkaders 

Hoewel de u i tvoer ingsbeslu i ten 
reeds op 1 september 1964 hadden 
moeten uitgevaardigd zijn geeft de 
VKT op bIz 7 en volgende een ta
bel' van de openbare diensten die 
In gebreke bl i jven met de « hiërar-
th i sche trappen » en de taalkaders. 
Hoe is dit mogel i jk bijna t ien jaar 
na de uitvaardiging van de wet ? 

buitenlandse zaken 

ledereen herinnert zich wel l ich t 
het zegebul iet in van minister Har
mei , gepubl iceerd in september 
1966, om aan te tonen dat de taal
we t op Bui'^enlandse Zaken werd 
nageleefd. Het bul let in kreeg grote 
koppen in de Vlaamse pers doch 
werd aangevochten door een 
gemeenschappel i jk memorandum 
van het Verl jond van Vlaams Over
heidspersoneel (VVO), Vlaamse 
Volksbeweging (VVB) en Verbond 
Vlaamse Akademici iVVA) , die de 
l ist ige voorstel l ing van de toestand 
door Harmei aan de kaak ste lden. 
Thans kr i jgen die Vlaamse str i jd-
verenigingen geli jk Er is geen taal-

evenwicht op Buitenlandse Zaken 
(bIz. 17 en volgende) met name in 
de <• bui tenlandse carr ière », in de 
centrale diensten en in de kanse
lar i jd iensten. Zo bvb. hebben de 
Nederlandstal igen in de tweede, 
derde en vierde klasse der diplo
maten resp. 36, 47 en 29 t .h. der 
posten We spreken dan nog niet 
eens van de t i jdel i jk benoemde 
ambtenaren, die « bevroren » wer
den in die t i jde l i jkheid doch niette
min aanwezig zijn en macht uitoe
fenen Ze worden niet vermeld , dus 
ook niet in de tabel der taaiver
houdingen, deze kreaturen van het 
duo Harmel-Davignon. 

brussel hoofdstad 

Nadat de Vlamingen de par i te i t 
hebben moeten toestaan i n d e cen
trale adminis t rat ie , s te l t men vast 
dat de f ranstal ige afdel ing van 
VKT bij de regering aandringt, om 
in Brussel terug te keren naar de 
proport ional i te i t (blz. 20 en vol
gende) ! Het door de reger ing ge
pleegde bedrog (Vlamingen « ma
ken » in de Brusselse diensten — 
cfr . de jongste we t op het taal-
evenwicht) is geen werke l i jk stre
ven naar taaipar i te i t , maar een ge-
kamoef leerde tegemoetkoming aan 
de eis van de Franstalige afdel ing. 
A l leen de werkel i jke Vlamingen zo
als bvb- de pas benoemde genees
heren van de Vr i je Univers i te i t 
Brussel die in de ziekenhuizen zul
len werken , kunnen een winstge
vende inbreng zi jn, evenals genees
heren van andere univers i te i ten op 
voorwaarde dat de aangegane ak
koorden zich daartegen niet verzet
ten- De reger ing weiger t halsstar
r ig om de subnat ional i te i t in te 
ste l len. De Volksunie deed het in 
haar plaats door het indienen van 
een wetsvoors te l . 

Senator R. Vendezande 

Sabena 

De VKT klaagt op blz. 22 en 2flt 
van haar rapport de laksheid aai 
van deze maatschappi j . Ze heef 
haar en de voogdi jmin is ter ( V e * 
keerswezen) geadviseerd, al le b e j 
noemingen sinds 3 december 1966 
niet ig te verk laren, wegens de wei» 
ger ing, taalrol len en taalkaders o p 
te s te l len. Dit advies bleef zondef 
gevolg en daarom werd een beroep 
gedaan op de Raad van State. 

niet-homogene 
gewestelijke diensten 

Op blz. 23 en 24 verw i j s t de VTK 
naar de in 1963 gedane belof te, o m 
het aantal niet-homogene (hetero
gene) geweste l i jke d iensten t e 
verminderen, gelet op de enorme 
taalmoei l i jkheden. De reger ingen 
bleven echter doof en s tom, maar 
eens te meer nam de VU het in i t ia
t ie f en dipnde ze een wetsvoors te l 
in, om de j i e n z e n van de geweste
l i jke diensten te laten samenval len 
met de taalgebieden. 

taalv/ettoepassing 
in faciliteiten
en taalgrensgemeenten 

Niettegenstaande de ta l r i jke 
klachten kon de VKT wegens perso
neelsgebrek qpon onderzoek w i jden 
aan de toepassing — laten w e l ie
ver zeggen j ve i i reding — van de 
taa lwet ten (blz. 24). De kommiss ie 
is vastbesloten, d i t onderzoek i n . . . 
1972 te doen. . . We ki jken benieuwd 
ui t naar het jaarvers lag 1972... t en 
zi j de regering opnieuw zou nala
ten , d i t verslag te laten drukken en 
aan de par lements leden rond t e 
delen, om par lementaire kontro le 
te belet ten ! Zonder l inge demokra-
t ie I In elk geval : de VU zal na het 
reces de reger ing op de korrel ne
men. 

gegeven gevolg 
aan de vkt-adviezen 

De VKT konstateer t op blz. 25 
dat de overheden, niet tegenstaande 
de wet te l i j ke verp l icht ing (art. 61 
paragraaf 3 van de taa lwet ) , lang 
niet genoeg meedelen, we lk gevolg 
ze aan de adviezen van de kommis
sie gegeven hebben. Steunend op 
een jarenlange ervar ing als ambte
naar geven we hierop zelf het ant
woord : is een advies van de VKT 
gunst ig voor de reger ing dan zwaait 
ze er voortdurend mee en roept ze 
het gezag in van de VKT, is echter 
een advies ongunst ig dan kraait er 
geen haan meer over, bestaat de 
VKT ui t n ie tsnut ten en word t het 
advies begraven in een schuif . 

b e s c h o u w i n g e n 

e n v o o r b e e l d e n 

We zullen niet beweren dat de 
VKT ui t onbegwamen bestaat, we l 
integendeel . Maar de leden zijn het 
s lachtof fer van hun eigen kommis-
s iest ruktuur , die geen enkel gezag 
u i ts t raal t en door de overheid n iet 
ernst ig word t opgenomen. Ze is 
gewoon een zoethoudert je voor de 
Vlamingen. Slechts een Hof voor 
Taaltoezicht met rechtsprekende 
bevoegdheid, zoals voorgestaan 
door de VU, kan hier een oplossing 
brengen-

Bij het over lopen van de adviezen 
s te l t men vast dat er 34 werden 
gewi jd aan wantoestanden in de 
plaatsel i jke en geweste l i j ke dien
stend, vooral in pr incip ië le aange
legenheden. De Nederlandstal ige af-
gebied van Brussel-Hoofdstad-
Vaak komt geen eenparig advies t o t 
s tand, vooral in pr inc ip ië le omstan
digheden. De Neder landstal ige af
del ing leunt het s terks t aan bi j de 
we t teks ten , te rw i j l de Franstal ige 
z o v e e l mogel i jk over t red ingen 
poogt goed te praten op grond van 
expansionist ische overwegingen, 
waarvoor doorgaans zelden een 
over tu igende jur id ische verant
woord ing wo rd t gegeven. 

(lees door blz. 5) 

http://45.S9.76
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boeroendi 

De Wereldraad van Kerken be
schuldigde België van « mede
plichtigheid door schuldige na
latigheid » aan de massamoord 
op de Hoetoes door de heersen
de Toetsi-minderheid. Het is een 
zware beschuldiging, die waar
schijnlijk moeilijk te weerleggen 
zal zijn, te oordelen naar de uit
vluchten en het stilzwijgen van 
de Belgische regering op per
tinente vragen over de rol van 
ons land in het Boeroendische 
drama, o.m. door VU-senator 
Coppieters. 

rode lef 

Dat de BSP lef heeft weet nu 
onderhand wel iedereen, na 
Ibramco en het RTT-schandaal. 
Een ander staaltje van lef is 
het volgend sterk verhaal : de 
Nationale Arbeidsraad heeft 
slechts 32 personeelsleden ter 
beschikking. Niettemin is er 
daar een (socialistische) ad-
junkt-sekretaris [tweede in de 
hiërarchie) die het bestaat, van 
de twaalf dienstjaren die hij 
telt, er negen afwezig zijn, om
dat hij onder de diverse rege
ringen telkens bij een (socialis
tisch) ministerieel kabinet 
wordt gedetacheerd (momenteel 
bij Leburton). Niet alleen strijkt 
hij in deze funktie een hogere 
maandwedde op, maar wordt hij 
ook nog als adjunkt van de 
NAR-sekretaris doorbetaald. En 
moeten ondergeschikten zijn 
werk doen. Protest — o.a. van 
de (socialistische) voorzitter 
Jef Rens — haalt niets uit. 

Hoeveel gelijkaardige geval

len zouden er in andere dien
sten niet zijn ? Met de BSP-ers 
als kampioen-staatskaasverslin-
ders I En wij, gepluimde Hono-
ré's, maar betalen, tot meerdere 
eer, glorie en gewin van de 
Belgische Schandalen Partij. 

bekeerling ? 
Eerste-minister Leburton trok 

tijdens het weekeinde naar 
Blankenberge, waar hij de ka-
valkade schouwde. Weken op 
voorhand had hij reeds zitten 
oefenen om de paar Nederland
se volzinnen die hij daar moest 
uitspreken feilloos te kunnen 
voordragen. En om ongehinderd 
doorheen Menapië te geraken, 
had hij waarempel zelfs een 
leeuwtje op zijn auto geplakt. 
Niet te verwonderen dus dat 
enthoesiaste Blankenbergenaars 
hem, na het spelen van da 
« brave zeun » door de muziek
kapel van de Zeemacht, ook 
met een daverende Vlaamse 
leeuw onthaalden. 

(vervolg biz 4) 

Voorbeelden ? De door de ge
meenten bij te houden rijksregis
ters waarin de pensioenaanvragen 
worden ingeschreven, zijn volgens 
de N-afdeling formuheren en druk
werken, volgens de F-afdeling ech
ter maken ze « de betrekkingen uit 
tussen een partikuliere en een 
plaatselijke dienst » (bIz. 26). 

De N-afdeling oordeelt dat de op
richting van niet-homogene-gewes-
telijke diensten niet formeel verbo
den wordt door de wet, hoewel de 
regering er de afschaffing van had 
aangekondigd. De Franstalige kol
lega's oordeelden dat de wet er 
Ilch wel tegen verzet. Het betrof de 
aansluiting van een ziekenfonds uit 
èen Nederlandstalig gebied bij een 
verbond In een Franstalig gebied. 
De Franstalige afdeling vreesde nl. 
dat er na de fusie Nederlandstali-
gen in de samengevoegde diensten 
zouden moeten benoemd worden ! 
(bIz. 43). Wie sprak daar ooit over 
het « jus soli », waarvan de Via-

hoe lang nog ? 

De " Vereniging van Schrij
vers-Werkgroepen I» (afge
scheurd van de Ver. Vlaamse 
Letterkundigen) en het week
blad «Links» protesteerden hef
tig tegen het verlenen van een 
zgn. werkbeurs door het ministe
rie van Kuituur aan de dichter 
Pol Le Roy (68). Ze waren nog 
meer gegriefd omdat hun kolle-
ga Hugo Raes — overigens een 
talentvol en simpatiek auteur — 
door 't departement van de werk-
beurslijst was geschrapt, tegen 
het advies van de bevoegde 
kommissie in. 

Als we nu weten dat Hugo 
Raes de jongste drie jaar 
240.000 fr. aan beurzen ontving, 
zijn boeken door het departe
ment ziet aankopen en hun ver
spreiding steunen, terwijl de 
dichter Pol Le Roy tot voor kort 
omwille van zijn « oorlogsver
leden » stelselmatig werd voor
bijgezien, niettegenstaande hij 
enige steun goed kan gebruiken, 
dan noemen we dit protest kras 
en onrechtvaardig. Wat telt er 
nu eigenlijk : de politieke kleur 
of het kunstenaarschap ? Bij 
ons weten is Pol Le Roy niet de 
auteur « van een paar bundels » 
doch een begenadigd dichter, 
verreweg de belangrijkste in het 
Zuidnederlandse taalgebied op 
dit ogenblik en een man die 
zwaar door de onzinnige repres
sie werd getroffen. 

Het moet nu eens gedaan zijn 
met de ketterjacht, ook door hen 
die zich vrijzinnigen, humanisten 
en verdraagzamen noemen, doch 
precies het tegenovergestelde 
doen, blijkbaar in de lijn van 
hun geestesverwanten, die om 
de haverklap inspiratie gaan op
doen te Praag, Belgrado, IVIoskou 
of kinsjasa ! 

vervuilen maar 

De vervuiling van ons leef-
mlieu gaat onverminderd door. 
Sta maar eens aan een drukke 
Brusselse verkeersader, om 
lustig stinkende benzinelucht in 
te ademen. Of ga naar Heist-op-
de-Berg waar de inwoners kort 
geleden gewaarschuwd werden 
dat het drinkwater giftig was. 
In Brugge zwemt men welis
waar nu in propere reien maar 
te Mechelen stonk de Vrouw-
vliet naar rotte erwten, dreef 
een grote oiieplas op de Schel
de te Antwerpen (tweede in de 
rangorde van de luchtvervuiling) 
en was er geen drinkwater in 
verscheidene gewesten van het 
land. De regenschaarste bracht 
hele aardbeienvelden om zeep 
en in de Leie blijft het water 
aan je handen kleven. Water
vogels langs de Dender sterven 
van de olie... 

En wat doen we er aan ? 
Voorlopig zeer weinig al lezen 
we toch in het Staatsblad dat 
het Rijk financieel tussenbeide 
zal komen voor het zuiveren van 
industrieel afvalwater, als de 
industrie een eigen zuiverings
station opricht, terwijl er drie 
bekkens met elk een waterzui
veringsmaatschappij worden 
voorzien. Als de verwezenlijking 
nu maar niet te lang aansleept. 

mingen aanhangers zouden zijn ?... 
Deze voorbeelden tonen aan dat 

de Franstalige afdeling ernaar 
streeft haar posities te behouden, 
zelfs tegen de vroegere recht
spraak in, of haar gebied niet wil 
laten « besmetten » door Vlaamse 
inwijking, terwijl de Nederlandsta
lige afdeling alleen de strikte wet
telijkheid nastreeft. 

Over de 55 gegeven adviezen i.z 
de centrale diensten kunnen we 
dezelfde opmerkingen als hierbo
ven maken Een voorbeeld te Illus
tratie. 

Terwijl de N-afdeling oordeelde 
dat een direkteur, benoemd tot 
taaladjunkt van een direkteur-gene-
raal, eveneens de graad van direk-
teur-generaal moest krijgen, bij 
ontstentenis van een tussengraad 
in de personeelsformatie, hield de 
F-afdeling er een tegenovergestel
de mening op na- (bIz- 46) Het ging 
hier om een Vlaming... 

besluit 

Ons besluit na lezing van dit ver
slag kan bondig zijn : we stellen 
vast dat de taalwetten voortdurend 
en straffeloos overtreden worden 
en dat de overheden tegen deze 
overtredingen niets ondernemen. 
De ministers in het algemeen en de 
Vlaamse in het biezonder maken 
geen gebruik van de macht, waar
over ze beschikken, uit laksheid, 
schrik, onverschilligheid of mis
schien zelfs uit lafheid of opportu
nisme. Daarom zijn we het volmon
dig eens met de uitspraak van 
André Demedts, dat het een drama 
is voor Vlaanderen dat de machti
gen niet trouw zijn en de getrou
wen niet machtig. Alleen de Volks
unie kan Vlaanderen de macht be
zorgen, die het nodig heeft 

r. vandezande 
senator. 

Toen Walter De Buck op het Muntplein zong over * de kloterijen » ant
woordden de Brusselse Vlamingen entoesiast : « 'k Zou zo gere wille 

leven in een stad vol plezier... » 

augustuszon op het 
brusselse muntplein 

De Brusselse ketjes en de pendelaars, de winkelgangers en kantoor
bedienden, de toeristen en de kuieraars, jong en minder jong, beleefden 
in Brussel een speelse zomer. 

Het Muntplein was verscheidene weken het ludieke strand voor dagdro
mers, hippe minnaars van de folkmuze... 

De olijke stad van opa rukte zich langzaam uit het keurslijf van beton 
dat de jongste jaren steeds steviger en hoger werd toegetrokken. 

Die verpestende grootstad, met overvolle trams, bussen, en zenuwslo
pende verkeersknopen, werd Immers maar al te lang toevertrouwd aan 
de ongebreidelde knoeilust van kapitaalzieke bouwheren en grondverka-
velaars. 

Het resultaat van hun « werkzaamheden » is zielig : mensen in de stad, 
met duizenden op mekaar gepakt. Vreemden voor elkaar, met elk een 
kleine beklemmende levensruimte. Een metropool die uitsterft, terwijl so
ciologen waarschuwend toekijken en politici angstvalig zwijgen .. 

De reaktie bleef nochtans niet uit. Het zijn dan nog wel de Brusselse 
Vlamingen die een eerste geslaagde poging deden om het aloude Broek-
zele nieuw leven in te blazen 

De animatif op het Muntplein, die georganiseerd werd door de Neder
landse KuKuurKommissie voor Brussel en de jongeren van de ANBJ, 
scheerde hoge toppen Straatzangers en marionettenspelers, pottenbak
kers, klompensnijders, wevers, mandenvlechters, schilders en beeldhou
wers uit Vlaams Brabant zorgden voor averechtse toestanden en recht
evenredig plezier. Zelfs de folkgroep « Amazing Blondel » waaide uit En
geland over om een openlucht-koncert in het hartje van Brussel op te luis
teren. 

De Vlaamse animatie in de frankofone hoofdstad werd een onstuitbare 
hoogvlieger. De jongeren dansten zowaar de berendans onder langdurige 
toejuichingen van de omstaanders. Hoewel de politie er grimmig bijliep 
en zelfs zorgde voor enkele incidenten (pootje baden in een Brusselse 
fontein wordt nog •• ten strengste beteugeld »), toch konden de frankofo-
nen het sukses van het Vlaams straatfestival niet verhinderen. 

De virus van de staatanimatie heeft de Vlaamse jongeren te Brussel diep 
gebeten. 

Het romantisch verleden herleeft : de geuze vloeit weer rijkelijk over 
de tapkast, en de boerenboterham met plattekaas en ajuintjes vindt 
gretige afnemers... 

Brussel wordt weer een tikkeltje boeiender. Voor de Vlamingen echter 
nog lang geen paradijs. 

Toch wordt het stilaan mogelijk dat de Vlamingen m de hoofdstad 
gewoon zichzelf kunnen zijn, zonder voortdurend agressief op de barrika-
des te moeten klimmen. 

Een en ander is er niet zonder slag of stoot gekomen. In Anderlecht 
bijvoorbeeld wordt reeds jaren hard gewerkt. De socialistische potentaten 
van Simonet hebben het niet kunnen verhinderen dat de troebadoers op 
de jaarmarkt in september duizenden Vlamingen uit het pajottenland recht 
naar het hart grijpen Maar de tweede editie van » het Anderlechts Wood-
stockje » verloopt dit jaar niet zonder moeilijkheden. 

De Brusselse Vlamingen laten desondanks met af. Er wordt vandaag 
zelfs reeds plannen gemaakt voor een « pick-nick » in de parken van 
Woluwe, volgend jaar 

De Vlamingen schrijven Brussel hoegenaamd met af, maar willen er 
integendeel een leefbare stad van maken. Dat blijft wel een werk van 
lange adem en van veel doorzettingsvermogen. 

De augustuszon van het Muntplein gaf ons weer goede moed. 

bart. 
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ZUS t r o p t 

m de 

schoolval 

Schoolmeisjes . als ze tien 
zijn. maak je geen onderscheid 
met broer van elf : de rappor
ten worden met gelijke belonin
gen of verwijten beoordeeld. 

Als zus echter stelselnntig 
vlugger leert lezen, knapper kan 
rekenen, st#-;ds verstandige 
vragen stelt en boeken ver-
si idt, dan schudden vader en 
moeder de bezorgde hoofden : 

« Waarom is broer niet zo 
flink ? ». 

Want later moet hij immers 
• voor een gezin kunnen zorgen, 
liefst veel geld verdienen, daar
om moet hij studeren en een 
diploma halen en dat kan hij 
niet zonder geschikte stiidieher-
senen. 

Maar een verstandig meisje : 
wat een probleem ! 

Ze is niet alleen een verwijt 
voor haar minder verstandige 
broer, niet alleen een vraagstuk 
voor de ouders, ze springt auto
matisch bezijden de afgebaken
de wegen van de maatschappij., 
zeker als ze tot de arbeiders
klasse behoort. Wel krijgt ze 
vandaag meestal de kans de 
middelbare school — misschien 
de humaniora — aan te vangen. 

Tien jaar geleden was dat nog 
niet zo : we ontmoetten regel
matig ouders die dochterlief 
een bediendenopleiding lieten 
volgen, terwijl het kind veel lie
ver een andere studierichting 
had gekozen. 

Maar ze zou vlug afgestu
deerd zijn, voor het gezin geld 
binnenbrengen en : « Meisjes 
trouwen toch, ze hoeven echt 
niet zo lang en zo kostbaar te 
studeren ! ». Als het meisje in 
een kleine gemeente woonde, of 
zelfs helemaal op het platteland 
verbleef, dan moest ze maar 
naar de dichtsbije huishoud
school en liefst nog een oplei
ding snit- en naad volgen. 

« Toch leuk — en goedkoop 
— als je je eigen jurken kan 
naaien ! » 

Vandaag voelen de ouders 
— ook buitenlui — dat slimme 
Greet dan toch maar naar « de 
zesde » mag. 

Zelfs indien ze met zo'n vlug
gerd is, mag ze nog haar kans 
wagen : « Hopelijk heeft ze 
dat diploma met nodig, maar je 
kan nooit weten... en wat alge
mene ontwikkeling kan nooit 
kwaad, ze kan dan in gezelschap 
meepraten ». 

De moeders zien echter met 
pijn in 't hart de meisjes de 
studierichting volgen. Uit een 
opinie-onderzoek, in 1970 bij 18 
duizend arbeidersvrouwen ge
houden, bleek dat : drieënveer-
tig procent van de moeders 
meenden dat Greet niet mag 
overzitten, ais ze faalt, blijft ze 
best thuis ; 

eenenzestig arbeidsters op hon
derd waren ervan overtuigd dat 
Greet door studeren « grootst • 
wordt, en van haar nederige fa
milie vervreemdt ! 
achtendertig procent geloofde 
dat gestudeerde mesjes bazige 
huisvrouwen en slechte moe
ders worden ; 

zesenzestig van de honderd 
vrouwen wensten hun dochters 
een « noodzakelijke » vornvng 
tot huisvrouw en opvoedster te 
zien volgen ; 

drieëndertig op honderd vrees
den dat het « meisje met diplo
ma " nooit aan een echtgenoot 
geraakt... 

Want Greet heeft maar één 
essentiële levensopgave : trou
wen. Het huwelijk is baar echte 
levensdiploma, de bekroning 
van moeders opvoeding... 

Daarom vragen wij ons af of 
het volksmeisje nu meer dan 
vroeger de kans krijgt tot stu
deren, zo afhankelijk van haar 
omgeving als ze is. 

Ze is niet alleen psychisch, 
maar ook materieel gebonden . 
weliswaar verdwijnen de be-
roepsscholen « Snit en Naad », 
maar ze maken plaats voor de 
beroepsscholen » Kinderverzor
ging ». 

Het beroep moet • typisch 
vrouwelijk » blijven. 

En nergens heeft Greet ne-
leerd dat ze het recht heeft om 
het anders te willen : ze trapt 
maar in de val van het traditio
neel-gehouden meisjesonder-
wijs. 

huguette d.b. 

(We haalden de gegevens o.m. 
uit de brosjure <• Onderwijs en 
Studiekeuze », R. Van Meche-
len) 

grasduinend in parlementaire vragen 

bescherming van monumenten en landschappen 

In totaal werden tot nog toe 7 voorstellen tot behoud van het landsch^ 
(parken) en 25 betreffende het behoud van gebouwen in de Brusselse 
agglomeratie door de ministeries van Nederlandse en Franse Kuituur 
goedgekeurd. Dit blijkt uit het antwoord van minister Chabert op een 
vraag van VU-kamerlid Kuijpers. Op de vraag of de Nederlandse of de 
Franse Kommissie de dossiers behandelt voor deze agglomeratie ant
woordde de minister dat de voorstellen van rangschikking geschied«i 
volgens de procedure, vastgesteld bij koninklijk besluit van 13 december 
1968 betreffende de werking, samenstelling en organisatie van de Konink
lijke Kommissie voor Monumenten en Landschappen. 

plichtenleer en statuten kbvb 

VU-senator Wim Jorissen vroeg de minister van Nederlandse Kultuur 
nadere gegevens over eventuele plichtenleer en statuten betreffende de 
Koninklijke Belgische Voetbalbond, dit naar aanleiding van het onobjektief 
en partijdig optreden van een scheidsrechter tijdens een wedstrijd te 
Mechelen tussen de SV Brugge en de KV Mechelen. De vragen luidden 
als volgt : kent de KBVB een deontologie en zo ja verbiedt deze plich
tenleer het aanwijzen van scheidsrechters voor beslissende wedstrijden, 
die leven in de sfeer van de konkurrerende ploeg en zelfs bekend staan 
als supporter van deze ploeg ? Zo niet meent de minister niet dat er 
bepaalde maatstaven namens de sportieve moraal van de KBVB dienen 
geëist te worden Een tweede vraag betrof het al dan niet voorzien van 
sankties tegen scheidsrechters die flagrant oneerlijk optreden. Ten slotte 
vroeg de senator of het juist was dat klubs die tot de KBVB toetreden 
krachtens deze toetreding verplicht afzien van hun recht om zelfs bij 
flagrante benadeling hun zaak bij het gerecht aanhangig te maken, dit 
om hun belangen en die van hun spelers te verdedigen, alsook om de 
betalende toeschouwers de waarborg te geven dat ze niet machteloos 
zijn wanneer ze zich materieel en moreel bekocht voelen. 

De minister antwoordde lakonisch dat deze vraag een interne aangele
genheid betreft tussen de KBVB en zijn aangesloten klubs. Punt andere 
regel. Niet te verwonderen dat de KBVB quasi-almachtig is met alle gevol
gen vandien . 

eentalig engelse opschriften 

Herhaaldelijk werd door reizigers geklaagd over eentalig Engelse op
schriften in de afdeling inscheping te Brussel-Zaventem. VU-senator Wim 
Jorissen vroeg de minister van Verkeer « wanneer de Vlaamse belasting
betalers, die het deficit van de luchtvaartmaatschappij mogen dekken, in 
deze afdeling Nederlandstalige opschriften zullen krijgen, zoals dit past 
in hun eigen taalgebied ». Minister Anseele verstrekte een « voorlopig 
antwoord » dat dus niet wordt afgedrukt in het Bulletin van Vragen en 
Antwoorden. Hij had het blijkbaar te druk met na te denken over de 
RTT-affaire .. 

speelpleinen voor de jeugd 

Al is de grote vakantie achter de rug toch vestigen we de aandacht c^ 
een vraag van VU-senator G. Van In, gericht tot de minister van Nationale 
Opvoeding. De vraag betrof het gebruik van speelpleinen van rijksscholen 
tijdens de vakantie, welkome gelegenheid tot ontspanning voor de stads-
jeugd, die doorgaans niet over erg veel veilige speelruimte beschikt. Uit 
het ministerieel antwoord blijkt dat de schoolhoofden hun advies over 
aanvragen van organisaties tot gebruik van speelpleinen aan het centraal 
bestuur moeten overmaken, dat een beslissing treft. 

Afgezien van het stroeve administratief jargon, waarin dit antwoord is 
opgesteld, stellen we andermaal de tot het uiterste gedreven centralisatie 
vast in Belgenland, ook voor ten slotte toch zeer eenvoudige, menselijke 
dingen. Luister naar mijn woorden (gepraat en gedaas over decentralisa
tie) zie niet naar mijn daden (strak unitarisme en op de spits gedreven 
centralisatie). 

raffinement bij de toepassing of overtreding 
der taalwetten 

VU-senator Vandezande vroeg aan de minister van Binnenlandse Zaken 
of er, gelet op het feit dat in Schaarbeek eentalige loketten werden inge
richt, nog aanleiding bestond om een tweetaligheidspremie toe te kennen 
aan deze personen. 

De minister zat blijkbaar verveeld met deze vraag en nu werd aan 
senator Vandezande geantwoord dat deze ambtenaren slechts part-time-
werk verrichten aan de loketten en daarna zowel Franstalige- als Neder* 
landstalige zaken behandelen. 

Zo ziet men hoe geraffineerd de Brusselse potentaten zijn om toch de 
Franstaligen van twee walletjes te laten eten niettegenstaande zij één-
talig zijn. 

duitstallge opotekers moeten onderdanig blijven 
In de vloed van wetsontwerpen die, naar verdacht gebruik, vlak vóór het begin van de 

vakantie gauw-gauw door de parlementaire sluizen gestuwd moesten worden bevond er 
zich ook een met betrekking tot de apoteker s. Het behelst de wettelijke bekrachtiging van 
de bestaande administratieve praktijk, die de vestiging van nieuwe apoteken van een aantal 
voorwaarden doet afhangen. 

Ofschoon hierover heel wat vuile was uit de doeken zou te doen zijn — gedeeltelijk 
vieró die reeds langdurig, zij het nog steeds wat bedekt, gedaan in de Senaat — willen 
we het hier over een ander aspekt van deze zaak hebben. 

doodgezwegen amendement 

Eén van de amendementen, waarmede VU-
senator Vandezande het ontwerp wou verbe
teren, kwam er op neer dat er niet twee 
doch drie kommissies zouden ingesteld wor
den om advies te geven over de wenselijk
heid van een apoteekvestiging en ook drie 
kommissies waar tegen zulk advies een be
roep zou kunnen ingesteld worden. Deze 
derde kommissie zou er een zijn voor het 
Duitse landsgedeelte. 

De motivering ervan, die in de ogen van 
volksnationalisten overbodig of tenminste 
vanzelfsprekend is, luidde als volgt : 

Bovendien blijkt uit niets waarom een 
Duitse kommissie niet zou kunnen werken, 
tenzij men in België geen • drie magistraten 

behorende enerzijds tot een rechtbank van 
eerste aanleg of tot een arbeidsrechtbank en 
anderzijds tot een hof van beroep of een 
arbeidshof kan vinden die Duitstalig zijn (zo 
ziet de samenstelling van die kommissies er 
namelijk uit). De onmogelijkheid, de nodige 
kommissies samen te stellen om deze reden 
zou een bedenkelijk licht werpen op de loop-
baan-mogelijkheden van Duitstalige juristen 
in België, en — wat erger is — op de wijze 
waarop Duitstaligen in België berecht wor
den. 

Senator Vandezande kreeg amper de tijd 
om zijn amendementen mondeling toe te 
lichten. 

Minister de Saeger antwoorde er uiterst 
weinig op en helemaal niets op het amende
ment met betrekking tot de Duitstaligen. 
Geen enkele senator van een andere partij 

gaf zich de moeite om ter zake stelling te 
nemen. 

Geen sprake dus van enig geredetwist, 
van enig afwegen van argumenten, zelfs 
niet voor de vorm. 

Praktisch op dezelfde dag als die waarop 
de Duitse Kultuurraad werd ingesteld (naar 
Belgicistisch model) weigerden parlementen 
regering een werkelijke gelijkberechtiging in 
het gewone leven. Beter konden zij niet aan
tonen dat het hun geen ernst is met de 
zgn. regionalizatie. 

stil verfransingsmechanisme 
onaangetast 

Omgezet in de alledaagse werkelijkheid be
tekent de weigering om dit amendement aan 
te nemen immers dat de zaken op dit stuk 
bij het oude blijven. En •< het oude •> bete
kent : dat de afgestudeerde Duitstalige 
apotekers een gunstig advies tot vestiging 
moeten vragen aan de Waalse advieskommis
sie. Niet alleen zullen zij dit vanzelfsprekend 
in het Frans moeten blijven doen (één van 
de overtalrijke voorbeelden aan de hand waar
van men in Oost-België de jeugd de nood
zakelijkheid van het Frans • bewijst • en 

vooral doet ervaren), maar hun geval wordt 
onderzocht door kommissieleden die de le
vensvoorwaarden en -toestanden in het 
Duitstalige gebied hoegenaamd niet kennen. 
Zo hebben de kandidaten (die dit alles zeer 
goed beseffen) alle redenen om zich tijdens 
hun studententijd kalm te gedragen en bv. 
alvast geen betrekkingen te onderhouden 
met de « Deutschostbelgischer Hochschul-
bund «... 

Deze toestand had al aanzienlijk kunnen 
verbeterd worden door een Duitstalige ves
tigingskommissie in te stellen, gedubbeld 
door een dito beroepskommissie. 

Waarom hebben dan alle senatoren van 
alle partijen geweigerd, deze verbetering 
aan te brengen ? Waarom hebben zij de 
Volksunie alleen laten staan met dit amende
ment, dat nochtans geen partijpolitiek karak
ter had en zich bewoog op het smalle ter
rein waarop het bijna machteloos geworden 
Belgische parlement nog enig recht van spre
ken heeft ? 

Omdat de grote meerderheid van de Belgi
sche parlementsleden tegenover het volk> 
nationale denken onwetend staat, onverscMI-
lig of vijandig. 

k.j. 
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wij in nederland 

ontstellende 
onderwljs-chaos 
In het 
nieuwe studlelonr 

(jeeveedee) Voor onze jongste dochter bestelden wij op 14 juli 
bij een grote boekhandel in Amsterdam een schoolboek dat zij no
dig heeft in de op een na hoogste klas van het middelbaar onder
wijs. Op woensdag 22 augustus, dag waarop de lessen na de va
kantie weer begonnen, was het betreffende boek nog steeds niet 
bij onze handelaar binnen. « Het kan nog wel een week of drie du
ren » zei men er met het meest vanzelfsprekende gezicht van de 
wereld. 

Met deze ervaring staan wij 
niet alleen. Want precies op die 
22ste augustus werd bekend dat 
in Nederland miljoenen school
boeken dit jaar niet op tijd ge
leverd zijn of verkeerd terecht 
kwamen. Zeker vijf-en-twintig 
procent van de boekenlevering 
voor het voortgezet onderwijs 
ligt door elkaar, allemaal het ge
volg van de verhuizing — overi
gens al meer dan een half jaar 
geleden — van het Centrale 
Beekhuis van Amsterdam naar 
het Gelderse stadje Culemborg. 
Een deel van het personeel ver
huisde niet mee en de nieuwe 
bedlenden en arbeiders van het 
beekhuis (dat als tussenhandel 
tussen de uitgevers en de boek
handelaren fungeert) zijn nog 
niet Ingewerkt. Een massale 
stagnatie is het gevolg en op 
de scholen moet men maar zien 
te improviseren om de leerlin
gen die voor allerlei vakken hun 
reeds lang geleden bestelde 
boeken neg steeds niet in hun 
bezit hebben, behulpzaam te 
zijn. 

37 aardrijkskunde-
metoden ! 

Deze situatie is het zoveel
ste vervolg van de weinig op
beurende geschiedenis van het 
Nederlandse schoolboek. Elk 
jaar, tegen de tijd dat de scho
len heropend worden, klinken 
hier klaagzangen over. Gaat het 
niet over de trage afleveringen, 
dan is toch de kwaliteit van de 
boeken in het geding of hoort 
men protesteren tegen de 
steeds maar hoger wordende 
prijzen. 

Het zijn de leraren die in tal 
van gevallen ontevreden zijn 

over het gehalte van de boeken 
waarmee zij moeten werken. Bij 
een hoeveelheid van liefst vier
duizend nieuwe titels per jaar 
zou men zeggen dat er toch 
voor elk wat wils op de markt 
is, maar de getuigenissen van 
de leraren wijzen anders uit. 
Onlangs heeft men het oordeel 
gevraagd van de aardrijkskunde-
leraren over de boeken die zij 
in hun lessen gebruikten. Niet 
minder dan veertig procent van 
de geënquêteerde lesgevers 
was slechts matig tevreden, zes 
procent oordeelde ronduit : 
slecht. Er waren veel klachten 
over de moeilijke taal en over 
het feit dat sommige auteurs 
hun leerboeken veel meer rich
ten op het vak dan op de scho
lieren die eruit moeten « blok
ken ». Bij het onderzoek kwam 
aan het licht dat er niet minder 
dan 37 verschillende metoden 
voor het aardrijkskunde-onder-
wijs bestaan, terwijl sommige 
leraren dan nog hun eigen me
tode toepassen en dus geen ge
bruik maken van die veelheid 
aan lesboeken. 

Zoiets is natuurlijk een waan
zinnige toestand. Met de vier
duizend nieuwe titels die per 
jaar verschijnen (daarbij zijn 
ook de herdrukken die onder 
een nieuwe naam op de markt 
komen) staat Nederland dan ook 
aan de kop van de schoolboe
ken-race. Er verschijnen hier 
driemaal zoveel nieuwe titels 
als in West-Duitsland en twee
maal zoveel als in Engeland of 
Amerika. Natuurlijk hangt deze 
overvloed samen met de nieu
we schooltipes die de laatste 
jaren hun intrede deden, maar 
iedereen snapt dat die enorme 
boekenstapel al te veel van het 
goede is. 

boekenfonds 
biedt oplossing 

Ondanks de konkurrentie tus
sen de uitgevers blijven de prij
zen van die boeken buitensporig 
hoog. Voor de ouders van mid
delbare scholieren betekent de 
boeken-aanschaf elk jaar weer 
een fikse aderlating, te meer 
daar het herhaaldelijk voorkomt 
dat bij het begin van een nieuw 
studiejaar allerlei boeken ver
vangen moeten worden omdat 
de leraren besloten hebben op 
een andere metode over te 
stappen. Dikwijls zijn de « ou
de » boeken dan nog maar 
weinig gebruikt. Het beste af 
zijn de ouders van leerlingen 
op wier scholen een boeken
fonds bestaat. De school koopt 
dan de boeken centraal in en 
de leerlingen kunnen die boe
ken dan voor een jaar lenen. Ze 
betalen daar wel iets voor, 
maar de ouders zijn dan toch 
maar een kwart of een derde 
kwijt van het bedrag dat ze zou
den moeten besteden bij de 
aankoop van nieuwe boeken. 
Een groot aantal scholen hebben 
zo'n boekenfonds, maar er zijn 
altijd nog honderden onderwijs
inrichtingen waar de leerlingen, 
dus de ouders, zelf voor de boe
ken moeten zorgen (en dan 
merken dat de aflevering veel 
te laat geschiedt...) 

Vraagt men zich af wat er 
aan die hele schoolboekenmisè
re te doen is, dan zou men wel
licht geneigd zijn te denken aan 
een staatsbedrijf dat voor elk 
vak bijvoorbeeld vijf of zes 
metoden zou uitgeven tegen 
een gematigde prijs en dat zorg 
zou dragen voor de schoolboe
kendistributie over het hele 
land. Afgezien van de vraag 
waar het geld voor een dergelij
ke opzet vandaan zou moeten 
komen, lijkt binnen de huidige 
konsteilatie een staatsbedrijf 
toch niet erg aantrekkelijk. 
Waar men in Nederland wei 
eens over zou mogen denken. 
is een onderwijsorgaan dat 
schoolboeken keurt vóór ze in 
de verkoop worden gebracht. 
Slechte metoden zouden dan 
eenvoudig niet aan bod kunnen 
komen omdat de scholen prijs 
zouden stellen op het waarmerk 
van het centrale kontroleorgaan. 
Er zijn reeds enkele uitgevers 
die hun schoolboeken eerst 
voorleggen aan onderwijsdes-
kundigen, maar de kommercie 
jal bij die uitgeverijen uitein
delijk toch de doorslag geven, 
"as als deze halve oplossing 
gevolgd wordt dor een landelij
ke en verplichte aanpak, zal de 
schoolboeken-chaos in Neder
land een einde kunnen nemen. 
A/e zijn benieuwd op welke dag 
in september het door ons in 
juli bestelde boek voor onze 
dochter in haar bezit zal zijn... 

doworeld 

(Argos) Te Rivergate, ergens in New Orleans is president Nixon aan 
een kampanje begonnen om het geschokte vertrouwen van zijn landge
noten in de hoogste Amerikaanse beleidsorganen te herstellen- Nixon'3 
pleidooi pro domo heeft niemand kunnen overtuigen. Nixon verdedigde 
zich te Rivergate met het argument dat zijn land wel andere zorgen aan 
de oren heeft dan de Watergate-affaire. Ten overstaan van oud-strijders 
uit drie wereldoorlogen heeft de president vooral zijn eigen Indo-China-
politiek opgehemeld. Verder kan men er van op aan dat hij een hele wa»-
lijst van plannen achter de hand heeft waarmee hjj de grote streefdoelen 
van zijn land in het middenpunt van de diskussie en de algemene belang^ 
stelling wil plaatsen. Voor Washington ware het uiteraard wenselijk een 
aktieve regering te krijgen, die vol zelfvertrouwen aan het werk gaat met 
een ploeg die bovendien op het vertrouwen van de bevolking kan rekenen. 
Het blijft echter problematisch of Nixon er zal in slagen zichzelf en zijn 
land los te maken uit de verlammende werking van het Watergate-schan-
daal. 

Vrienden die dezer dagen uit de States terugkeerden, gewagen van een 
kompleet gewijzigd Amerika. Tijdens hun verblijf aldaar mondden alia 
gesprekken uit op de « mess », de onontwarbare janboel te Washington. 
De Amerikaanse burger gelooft namelijk niet in de voorgewende onwe
tendheid van zijn president. Verder heeft hij zijn verwijten en bezwaren 
op drie punten gekoncentreerd. Vooreerst weigert die « american citizen • 
te aanvaarden dat Nixon pas tien maanden na de beruchte inbraak in het 
demokratisch hoofdkwartier geruchten zou opgevangen hebben over po
gingen om de « zaak » in de doofpot te stoppen. Volgens die Amerikaanss 

van Watergate 
naar 

rivergate 

kiezer(es) kan dergelijke onwetendheid, indien ze dan toch zou bestaan, 
alleen bewijzen dat Nixon niet bekwaam was om in eigen winkel behoor
lijk orde op zaken te stellen. Ten tweede hebben de afluisterapparaten 
(in het Witte Huis verdoken opgesteld) de openbare mening verontrust. 
De Amerikaanse burger neemt het niet dat geheime gesprekken op band 
worden genomen en hij duldt voorzeker niet dat Nixon nu weigert die 
geluidsbanden aan de bevoegde kommissie door te spelen. In die weige
ring ziet de kiezer een verkapte schuldbekentenis. Ten slotte is daar het 
verwijt dat in privé-woningen van Nixon naast het organiseren van veilig
heidsmaatregelen op de koop toe transformaties werden aangebracht die 
de waarde van de presidentiële eigendommen aanzienlijk verhogen... op 
kosten van de belastingsbetaler (intussen gelogenstraft). Vandaag spreekt 
men van korruptie in het Witte Huis, des te meer dat nu ook vice-presi
dent Spire Agnew door onvermoeibare schandaaljagers op de korrel wordt 
genomen : de onverschrokken verdediger van Wet en Orde zou bij het 
uitoefenen.van (vroegere) openbare ambten steekpenningen hebben opge
streken. Het gaat hier weliswaar om onbewezen verwijten, maar de sfeer 
is zo dat men die informatie eerder gelooft dan afwijst... 

Voor de gemiddelde Amerikaanse burger is de president altijd een 
achtenswaardig persoon geweest. Tot voor kort werd hij door velen kri
tiekloos bewonderd... en vereerd. Het Witte Huis was vanouds een sinv 
bool- Dat Nixon dit imago heeft verstoord nemen vele fervente aanhangers 
hem vandaag erg kwalijk. Hier bovenop wordt het presidentieel prestige
verlies nog geaktiveerd door de ongunstige inflatoire konjunktuur die da 
konsumptieprijzen, vooral van levensmiddelen omhoog stuwt- Het runds-
vlees wordt al schaars. Niet omdat de veestapel uitgedund is, maar omdat 
de farmers hun slachtvee van de markt weg houden tot de prijzenstop 
voorbij is. Aan vele pompstations is de benzine gerantsoeneerd. Men weet 
niet eens of het hier gaat om echte schaarste dan wel om spekulatieve 
konkurrentie tussen kleine en grote • oliebedrij ven. Zeker is alleen dat 
Mr. President aansprakelijk wordt gesteld voor alles wat misloopt. 

Met een buitenlandse politiek die op veel punten scherp kontrasteerde 
met alles wat hij vroeger gepredikt had, wist Nixon de volkswil tegemoet 
te komen en een triomfantelijke verkiezingsoverwinning te boeken. Zoals 
zijn toespraak te Rivergate heeft bewezen probeert hij nu opnieuw plus
punten te verzamelen op het vlak van de buitenlandse politiek. In die 
samenhang moet ook de benoeming van Kissinger op de post van Buiten
landse Zaken worden gezien. Die versterkte beklemtoning van Buiten
landse Zaken is eigenlijk een vlucht voor de obsessie van Watergate. 
Maar ook die opgefokte belangstelling voor de internationale trend zal 
zonder noemenswaardig sukses blijven zolang Nixon er niet in slaagt op 
binnenlands vlak het ingeduikte vertrouwen te herwinnen. Inmiddels kan 
het Kongres lustig de isolationistische toer opgaan zoals uit diverse indi-
katies gebleken is. 
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hel breloens probleem 

broeinest 
westen 

bij de foto's 

de foto's. Boven : Al Louarn, een grijze eminentie in de bevrijdingsbeweging, w/erkt dag en nacht om te ver
hinderen dat de Bretoense stem zou versmoord voorden. 

Rechts boven : Tijdens het toeristisch seizoen zorgen de grootwarenhuizen voor een stand met Bretoense soe-
venirs voor de toeristen. Dat brengt immers geld op... 

Rechtsonder : Op de Bretoense Armor en Argoat, de zee en het land, ligt een zware hipoteek. 

« Frankrijk is het buurland van Bre4 
tagne. 
Die Franse republiek ligt ten Oo8^ 
ten van Bretagne en Normandlë^ 
ten Westen van de Elzas, en z i j 
wordt door nog tal van andere nar 
ties omringd ». De geëngageerde 
troebadoer Glenmor, die met zijn 
apostelbaard heel wat jongeren 
weet te boeien, reageert tijdens de 
festou-noz zeer gevat op de unlta-
ristische politiek van het Parijse ger 
zag. Minister Debré noemde Bretar 
gne Immers « het verre Westen * 
van Frankrijk. 
Dat verwaarloosde Keltisch schier 
eiland roert zich vandaag zodanig^ 
dat zelfs president Pompidou t i j 
dens zijn vakantie vorige maand op 
zijn rijkemanshoeve in FouesnanC 
het niet kon nalaten op een door de 
regionale pers opgedrongen konfe-
rentie, enkele sussende woorden te 
spreken. 

De Franse president schetste de joernalla-
ten een hoopvolle toekomst voor Bretagne i 
« In deze oude provincie noteren wij een 
verheugende ekonomische heropleving ». 

De Bretoense vissers, landbouwers en fa
brieksarbeiders denken er weliswaar anders 
over. In alle lagen van de bevolking groeit 
reeds geruime tijd de ontevredenheid. 

De Bretoenen zijn nochtans zachtaardige 
mensen. 

IVIaar over de ekonomische en kulturele 
politiek van de Parijse regeerders zijn zIJ 
niet te spreken. 

De laatste Kelten op het Europees vaste
land worden immers in hun bestaan bedreigd. 
Daar vermoeden de gelukzalige toeristen 
niets van. 

Als je de Mont-Saint-Michel — die vei^ 
moeiende toeristenburcht —, bezoekt krijg 
je over het nijpend Bretoens probleem wel 
geen informatie onder ogen. De toeristische 
folders en reisbureau's vermelden uitslui
tend de prijzen van de komfortabele toeris
tische centra. 

(catastrofe 

Intussen wordt Bretagne toch maar kul-
tureel verkracht, politiek verraden en eko-
Domisch ten gronde gebracht... Er zijn cij
fers voorhanden. 

Van 1964 tot '68 weken 400.000 Bretoenen 
uit. Dat is 10 pet van de totale bevolking. 
Vooral de Parijse zuignap slorpte hen op. 
Vijftig procent var! die uitwijkelingen waren 
jonger dan 25 jaar I 

Daar is een reden voor. 
Zowat 120.000 arbeidsplaatsen gingen op| 

10 jaar tijds verloren. De visserijvloot viel 
van ruim 100.000 terug op minder dan de 
helft. Op vijftig jaar verlieten 60.000 arbei
ders de industriële nijverheid. Niet minder 
dan 230.000 landbouwers werden op korta 
tijd gedwongen hun hoeve te sluiten. 

Tenslotte werd die ekonomische katastrofe 
toegespits door de industriële «brain-drain» : 
29.000 nijveraars werden genoodzaakt hun 
winstgevende aktiviteit elders in Frankrijk 
opnieuw uit de grond te stampen. 

Bretagne zieltoogt ; op Bretagne wordt ge
weld gepleegd. 

Hoewel de bkonomische situatie van ds 
Bretoenen reeds zeer bedenkelijk is )s het 
kultureel drama nqg erger. 

In Rennes zei ons Al Louarn, bezieler van 
de MOB (Beweging voor de organisatie van 
Bretagne) : • Wat de Bretoense taal betreft 
is onze situatie dramatisch. De staat en de 
administratie doen hun uiterste best om ons 
het Frans op te dringen ». 

Nog slechts 1 miljoen mensen spreken 
het Bretoens. Het zijn vooral de vissers, de 
boeren en de kunstenaars die ten westen van 
Vannes en Saint-Brieuc wonen, die nog la 
de dagelijkse omgang de Keltische taal van 
hun voorouders gebruiken. 

De jongeren krijgen op school nauwelijks 
een kans' om hun moedertaal te leren. Ds 

ouders spreken tegen hun kinderen Frans. 
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f f frankrijk is het buurland van bretagne... f f 

zorgde de FLB voor een spektakulaire aa» 
slag op het politiebureau van Saint-Brieuo, 
Het CRS-gebouw en tientallen politiewagen» 
werden vernield. De leider van de operaties 
was Yann Goulet, die zich in de Ierse rep» 
bliek verscholen houdt. 

Toen generaal De Gaulle in '69 zijn politiet^ 
noodlottige referendumkampagne inzette in 
Bretagne werd het land door de militanten 
omgewoeld. Het spoorwegnet werd ontred
derd ; telefoonpalen knakten tegen de gronA 
Op het nippertje konden de Franse veilig
heidsdiensten verhinderen dat het presiden
tieel trajekt van de luchthaven naar het 
platteland in brand werd gestoken. 

Het gerecht sloeg hard terug : tientallen 
FLB-ers werden aangehouden. Maar de Fran
se süreté rekende buiten de waard : da 
militanten werden metterdaad gesteund door 
de ganse bevolking. De kapelaan, de dokter, 
de burgemeester voerden de strijd mee. 
Eind vorig jaar kwam het tot een harde kon-
frontatie. 

Een zesdaags proces in Parijs, waarbij 11 
Bretoenen terechtstonden, draaide uit op een 
schitterende overwinning voor de Bretoense 
vrijheidsstrijders. De. Bretoense vlag wapper
de zowaar op de laatste dag van het geding 
aan de spits van de Notre-Dame in de Fran
se hoofdstad. 

De beklaagden werden immers door al da 
getuigen, ook die van de prokureur, verde
digd. 

Een Frans generaal, de burgemeesters van 
Brest en Saint-Brieuc, priesters, gemeente
mandatarissen en tal van andere politieke 
gezagsdragers deinsden er zelfs niet voor 
terug de rechters op hun beurt een aan
klacht te bezorgen. Het Bretoens volk vroeg 
op dat historisch proces gerechtigheid. 

De tussenkomst van priester Lebreton, een 
populaire FLB-er, zorgde wel voor de klap op 
de vuurpijl : « Het is blijkbaar noodzakelijk 
dat onze militanten in de gevangenis ge
stopt worden om het mogelijk te maken 
een gesprek met het Parijse gezag op gang 
te brengen ». Over dat proces wordt nog 
veel nagekaart. 

argwaan 

teerlingen worden gestraft omdat zij op het 
speelplein Bretoens spreken. Dat verhaaltje 
kennen wij ook. Ambtenaren van de burger
lijke stand weigeren geregeld Bretoense 
kindernamen te noteren. 

De verontwaardigde barden zingen dan 
ook terecht : « Parijs wil onze moedertaal 
ep de vuilhoop begraven >. 

Sinds 10 ee'Jwen werden de Bretoenen 
fengzaam opgenomen in de Latijnse smelt
kroes. In de 5de eeuw straalden de Kelten 
llun kuituur uit over geheel West- en Midden-
Europa. In de Ode eeuw werd nog in geheel 
Bretagne Keltisch gesproken. 

Vandaag merk je als toerist niet veel meer 
van het Bretoens. Er zijn nog wel kleine 

dorpjes met typisch Bretoense namen Maar 
de grote steden zijn volkomen verfranst. De 
vervormingen bij het vertalen van de na
men kennen wij ook. Een voorbeeld • Kozh 
Grec'H » betekent in het Bretoens Oude 
berg. De Fransen hebben er • corps gras » 
van gemaakt. 

Iconfrontatie 

Evenmin als de Katalanen, de Basken, de 
Occitanen, de Korsikanen, de Elzassers en 
de Frans-Vlamingen hebben de Bretoenen 
veel te danken aan de Franse republiek. 

Door het koninklijk huwelijk in 1532 van her
togin Anna van Bretagne met de prins en 
latere koning Karel VIII kvi/am een einde aan 
de Bretoense vrijheid. 

Sindsdien groeide een hardnekkige vrij
heidsstrijd. 

Vergeleken met de leren en de Basl<en Is 
die totnogtoe bijzonder vreedzaam gebleven. 
Maar de jongste tijd neemt het geweld toe. 

Een eerste eksplosie vernietigde in 1932 
het unionistisch monument aan het stadhuis 
van Rennes. De militanten bundelden hun 
krachten in de beweging « Gwenn "ia Du », 
zwart en wit. -

Die militie weid later omgevormd in de 
gevreesd* FLB-bevrijdingsörganisatie. in 1966 

Maar vandaag zitten desondanks nog mili
tanten in de gevangenis. 

En talloze landbouwers zien geen uitweg 
meer voor hun schulden en krijgen geregeld 
dreigende deurwaarders over de vloer 

Er zijn wel Bretoenen die het over een an
dere boeg gegooid hebben en in Parijs met 
een goed oog bekeken worden. Zij hebben 
werk gevonden in de toeristische sektor en 
zorgen ervoor dat Bretagne snel een mon
dain vakantieland wordt. 

Maar meteen gaat ook de volkseig<-nheid 
zienderogen verloren. 

Daartegen wordt geprotesteerd. De iö-jari-
ge radikale zanger, Gilles Servat, kriigt tot 
in de kleinste dorpjes enorm veel toaiuichin-
gen als hij met scherpe stem protesreert te
gen de grote blokkedozen die voor de toe
risten her en der worden opgetrokken Hij 
weet waarover hij zingt : zijn ouders :agen 
de aarde vanonder hun eeltige handen ont
vreemden. 

Veel jongeren, een meerderheid, zijn vast
besloten een Bretoense « réveil » op gang 
te brengen. Er valt reeds iets van te nerken. 
De grammatika van de Bretoense raai ver
kopen momenteel als broodjes. Het is voor
lopig wel nog moeilijk uit te maken oi het 
om een mode-refleks gaat. 

De politici worden onder druk ge/.f.i De 
taalwet van 1951, die voorziet in het onder
wijs var. de Bretoense taal, mag niet langer 
een dode letter blijven. 

Op een ander gebied wordt er al even 
hard gewerkt. 

De gemeenteraden stemmen maar gretig 
resoluties. 

En de regionaliseringsplannen, waar sinds 
3 jaar ii, Frankrijk al duizenden papiervellen 
over volgeschreven zijn, worden door de 
Bretoenen van nabij gevolgd ; zij hei met 
grote argwaan. 

Een Bretoens strijdblad blokletterde « de 
decentralisatie zit in het slop ». Aan ae uni-
taristische politiek van president Pompidou 
hebben de Bretoenen inderdaad een oroertja 
dood. 

De vrijheidsstrijders hebben nog heel wal 
werk voor de boeg. 

Hun strijd is nog niet ten einde en zaï nog 
heel wat stof doen opwaaien. 

daniël cortier 
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ons feuilleton (28) 

EER 
VLAANDEREN 

VERGAAT 
door JOZEF SIMONS 

Tegenover een voortvarende Florimond, voor wie het allemaal niet snel genoeg kan 
gaan, staat een bedaarde Jan Broeckx. Voorzichtigen zien « het overlopen » als 
verraad. Maar kunnen zij wel een staat verraden die de meerderheid van zijn bevol
king zolang reeds verraden heeft ? Het grote vraagteken is wel de onzekerheid 
over de ontvangst in het bezette gebied. En toch drijft Florimond door. De « over
lopers » maken zich klaar... 

«Houdt op met dat ontleden, al dat 
geredeneer verlamt en doodt". zei 
Florimond met weemoed. .. Gij ziet 
niet, voelt niet de schoonheid, de nood
zakelijkheid van die reddende daad. 
Overreden gaat niet, bezielen is mij 
niet gelukt. Gij hebt de bloem willen 
ontleden, de blaadjes afgerukt, en ge
teld... Maar de roos is geen roos 
meer. Mijn droom Is verzwonden .. En 
toch was dit de reddende daad voor 
Vlaanderen... ". 

„ Als het niet naar Borms was, maar 
naar Depla, dan zou Ik zeggen : Man
nen, laten we gaan ". 
Door een bliksemplotse gedachte ge
troffen, stond Florimond recht : 
,, En als ik u die woorden uit de mond 
van Depla overbreng : 'Jongens, 
komt ! '. 

,, Dan komen wa I " riepen ze allen, 
eenparig. De aalmoezeniers keken ver
baasd op met ogen die vroegen : 
„ Wat heeft dat te beduiden ? " 
,, Ik ben overtuigd, dat om 't even wie 
aan de overkant — en Ik zal gaan bij 
wie ge wilt — van mij zal vernemen, 
hoe de toestanden aan de IJzer zijn, 
welke gevoelens u bezielen, met wel
ke organisatie wij hier staan, mij zal 
toeroepen ; Dat de jongens komen, 
zij brengen de redding I ". 

Alle tongen kwamen plots los, en 
verward klonken de stemmen dooreen. 
Florimond vroeg weer het woord : 
„ Ik heb nog niet uitgesproken. Het 
plan staat me klaar voor de geest, 
maar wie helpt me aan de middelen ? 
Ik ben maar een kanonnier, niet met 
de voorlinie vertrouwd. Wie zegt mij 
hoe ik over de lijn kom ? ". 
„ I k ! " riep Nickmans resoluut, „ e n 
ik ga mee, ik kan 't niet langer krop
pen. Ik breng u langs een paadje waar 
we desnoods bij klaarlichte dag, met 
de pijp in de mond. naar de overkant 
stappen, zonder dat door ons of door 
de Duitsers een schot wordt gelost ". 
„ Langs daar zijn er al velen weg ! 
zei Seuntjens. „ Ik ken dat paadje, en 
Ik ga ook mee ". 

,, We zijn nog maar halfweg ! " sprak 
Florimond,,, eens ginder, hoe laat ik u 
bericht ? ". 

,, Daar weet Ik bescheid I " sprak 
Bert. „ Langs daar heb ik ook de over
tuiging opgedaan, dat wij Borms en 
de Jong-Vlamingen niet kunnen volgen 
— dat wij langs de lijn der Unionisten 
moeten. Zeggen de leiders der Union
isten : 'Jongens, komt ! ' — dan ko
men wij " 

„ Hier zullen alle aalmoezeniers niet 
volgen", zei de Mechelaar, d'e met 

drie ambtgenoten in een hoekje een 
apart kransje hield. 
De vergadering werd officieel geslo
ten. 
Sommigen gingen, de meesten ble
ven Allen kwamen Florimond de hand 
drukken. 
Bert riep Nickmans en Florimond bij 
zich, om hun te zeggen, dat hij zeker 
nog een paar dagen zou nodig hsbben, 
eer hij hen kon laten gaan. Hij moest 
een hoop papieren bijeenkrijgen, want 
hij zou hen met vele boodschappen 
beiasten. Bert zou alles zelf aan Nick
mans overhandigen. 
„ Ik ken de sektor op mijn duimpje ", 
zei Nickmans tot Florimond, ,, houd u 
gereed. !k laat u in de voormiddag 
verwittigen, 's Namiddags, tegen vie"--
uur, kom ik u halen voor een toertje. 
En bij 't vallen van de avond, met een 
pijp In de mond, stappen we naar 
Fritz. Mocht er de eerste dag een 
kink In de kabel komen — maar ik 
vraag me af hoe — de tweede dag 
lukt het zeker ". 

IV 

Florimond moest bulten In de lucht, 
hij voelde behoefte aan ruimer adem
haling, aan bevrijdende beweging. 
„Tot straks ", zei hij, ,, ik heb nog een 
boodschap ". 
Op een looppas stoof hij de dijk op, 
zette zijn longen open, voelde de 
bloedslag In zijn hersens vertragen, 
zijn hoofd koeler worden .. 
't Was een frisse lenteavond. De lucht 
was één oneindige teerheid. Een dun
ne stippelmist slierde over de kalme 
zee, tegen het hemelblauw. dat door
streept lag met uitgerafelde wolkjes. 
De zinkende zon verloor haar stralen, 
kromp ineen tot een geelrode bol, 
als een rijpe meloen. 
De enkele visserschuiten, die uitge
varen waren met gehesen zeil, vlekten 
grijs in de verte. 
Meeuwen vlogen op, vingen de wind 
onder hun uitgespreide vleugelen, lie
ten zich glijden tussen mist en wolk
jes. 
De eerste gulpen van het wassende 
tij liepen breed en effen uit In het 
zand, zonder borrelende schuimzomen. 
Langzamerhand verbleekte de hemel 
— en nu begon de zee te zingen. 
En Florimond wandelde, wandelde, met 
heftige stappen eerst, zenuwachtig en 
opgewonden, langzaam aan kalmer, de 
blik gericht op de wegzinkende zon. 
Hij had de zon willen zien stijgen in 
een stralende morgenlucht, en open-
schitteren aan de trillende hemel als 
een vorstelijke gouden bloem, zoals 
het grootse, dat hij voelde rijzen en 
openbloeien in zijn ziel. 

De dag was nabij waarop hij zou gaan. 
zijn, ditmaal overtuigend, winnend 
woord spreken tot de Unionisten. —• 
Ze zouden komen met duizenden, de 
Vlamingen uit het IJzerslIjk, en ginder 
post vatten rond de Leeuwevlag, de 
standaard van Vlaanderen. Herrijzend 
Vlaanderen, naast herrijzend Polen en 
de zo talrijke nationaliteiten, die zou
den worden tot Staten. 
Hij zou gaan —• en Laardonk weerzien 
en, zijn vader, en zijn stiefmoeder, en 
zijn broers en Marie-José. Hoe zouden 
vader en al de familieleden en vrien
den komen te staan tegenover zijn 
optreden ? Uit de hogere kringen was 
hij nagenoeg de enige. 
Wat vader wel zou begrijpen was, dat 
hij, het oorlogsleven moe, terug naar 
huis kwam ; het afschudden van wat 
te lastig viel ; dat wèl, in alle om
standigheden. Maar verder ? Al de an
deren zouden hem de rug toekeren I 
Maar vyat geeft dat ? Als ze 't volk 
maar begrijpend meekregen, dan was 
alles gewonnen. 

Hij wilde zijn ideaal beleven. En dan... 
Neen, nu niet aan Clara denken, nu 
niet. , 

Hij had de zon willen zien lijzen I 
Maar de zon was ondergegaan. Geen 
nood. morgen zou zij weidser dan ooit 
opstralen I 

Kille schaduwen kwamen aanwaaien, 
en Florimond werd erop bedacht, dat 
hij nog vijfentwintig kilometer te voet 
terugmoest. 

,, Kijk, Flor ! " werd er opeens geroe
pen. 

,, En gij, Pol I " 't Was een oud-studie-
makker. 

Gul begonnen ze te praten over oude 
herinneringen. 
,, Moet ge vandaag nog naar Nieuwka-
pelle ? Ik voer straks om negen uur 
planken naar Lo met mijn vrachtauto. 
Als ge kort voor negen aan de Veurne-
se steenweg wilt zijn, de derde auto 
in de rij is de mijne. Ge kunt naast 
me zitten aan 't stuur. En dan praten 
we verder. Nu moet ik naar 't bureau 
van de adjudant. Tot straks ! ". 
Florimond stapte terug naar Zannekin. 
In de winkel reeds hoorde hij de piano 
fortissimo weerklinken en vele stem
men galmen : ,, De Leeuwen dansen !". 
In de gang stiet hij op Clara : 
„ 't Gaat er zo luidruchtig toe ? ". 
,,Ja, de piotten zijn losgelaten. Dat 
zal duren tot laat in de nacht : ze 
hebben een bieravond belegd, naar 
Leuvens studentikoos gebruik. Ze heb
ben voorzitter en schrijver, boet- en 
zedenmeester aangesteld... ". 

(vervolgt) 

O 20U.40 : De Gulden Zeezwaluw 1973. Met MAANDAG 3 SEPTEMBER 

ZATERDAG 1 SEPTEMBER 

O 14U.15 : Wereldkampioenschappen op de 
weg in San Sebastian. 

O 18U.30 : Fabeltjeskrant. 
O 18U.35 : Follyfoot. 
9 19U.00 : Labrador.Dokumentaire over het 

schiereiland Labrador. 2e deel. 
O 19U.30 : Korte film. 
O 19U.45 : TV-nieuws. 
O 2011.10 : De Dick Emery-show. 

Marsha Hunt en Udo Jiirgens. 
• 21U.15 ; Echo. 
O 21u45 • Sheriff Cade. 
O 22U.35 : TV-nleuws. 
O 22U.45 • Wereldkampoenschappen op de 

weg in San Sebastian. 

ZONDAG 2 SEPTEMBER 

O 9u,55 . Wereldkampioenschappen op de 
weg in San Sebastian. 

O IOu.30 : Eucharistieviering vanuit Roese-
lare. 

O 13U.00 : Wereldkampioenschappen op de 
weg in San Sebastian. 

O 14U.45 : Skippy. 
O 15U.10 : Binnen en buiten met o.a. de 

wereldkampioenschappen op de weg in 
San Sebastian. 

O 17U.15 : Tienerklanken. Show. 
O 17U.35 : Rond de kiosk. 
O 18U.20 : Fabeltjeskrant 
O 18U.25 : Disneyland. 
O 19U.10 : Sportreportage. 
O 19U.35 : Openbaar kunstbezit. 
O 19U.45 : TV-nleuws. 
O 20u 00 : Sportweekend. 
O 20U.25 : De filosoof van Hagem. 
O 21U.05 : RIP. Muziekdrama. 
O 22U.00 : Abstrakt avontuur. 
O 22U.25 : TV-nleuws. 

O 18U.55 : Fabeltjeskrant. 
O 19U.00 : Frac, de schrik der katten. 
O 19U.10 : Sporttribune. 
O 19U.45 : TV-nleuws. 
O 20U.10 : Clowns bij duizenden. Speelfilm. 
O 22U.00 : Vergeet niet te lezen. 
O 22U.35 : TV-nieuws. 

DINSDAG 4 SEPTEMBER 

O 18U.55 : Fabeltjeskrant. 
O 19U.00 : Tienerklanken. Slalom. 
O 19U.45 : TV-nleuws. 
9 20U.10 : De dolingen van Odysseus. 
9 21U.05 : The Lords. Dokumentaire over de 

rol van het « House of Lords » in Groot-
Brittannië. 

O 22U.10 : TV-nieuws. 
O 22U.20 : Wereldkampioenschappen zwem

men in Belgrado. 

WOENSDAG 5 SEPTEIVBER 

O 18U.15 : Jevanjong. 
O 19U.30 : Fabeltjeskrant. 
O 19U.45 : TV-nieuws. 
O 20U.10 ; Dubbeldekkers. 
O 20U.35 : Fijn bedacht. Amerikaanse film

komedie. 

O 22U.35 : TV-nieuws. 
O 22U.45 : Wereldkampioenschappen zwem

men in Pelgrado. 

DONDERDAG 6 SEPTEMBER 

O 18U.55 : Fabeltjeskrant. 
O 19U.00 : Black Beauty. 
O 19U.25 : Verkeersveiligheid. 
O 19U.30 : Tips voor trips. 
O 19U.45 : TV-nieuws. 
9 20U.10 : De andere Vermeer. Toneelstuk 

van Walter Van den Broeck. 
O 21U.50 : Première. 
O 22U.30 : TV-nieuws. 
O 22U.40 : Wereldkampioenschappen zwem

men in Belgrado. 

VRIDAG 7 SEPTEMBER 

O 18U.55 : Fabeltjeskrant. 
O 19U.00 : Katollek - godsdienstige uitzen

ding. 
O 19U.30 : Ziet u er wat in ? 
O 19U.45 : TV-nieuws. 
• 20U.10 : Elisabeth R. 
# 21U.35 : Panoroma. 
O 22U.20 : TV-nieuws. 
O 22U.30 : Wereldkampioenschappen zweirv 

men in Belgrado. 
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• Tot 25 september exposeert Willem van Aerden (geboren 
1912 te Heverlee wonende te St Martens Latem, tekenleraar te 
Brugge) in de Standaard Galerij te Oostende, Christinastiaat 
144 

Van Aerden is een verbluffend knap houtskooltekenaar hij 
bereikt er effekten mee die men van deze materie niet zou 
verwachten Hij is de tekenaar bij uitstek van ingekeerde ver
stilde vrouwen en moederfiguren veredelde naakten (die soms 
aan Minne doen denken) kortom een intimistische kunst bij 
uitstek Dit oeuvre dwingt inderdaad spontane bewondering af. 

• In de VTB galerij Geeraard David te Brugge Wollestiaat stelt 
van 8 tot 20 september de Roemeense kunstschilder lonescu 
tentoon 

• Mechelen was eertijds de hoofdstad der Nederlanden De 
8tad herdenkt in de komende herfst de 500ste verjaiing van de 
oprichting van de Grote Raad of Parlement dit met een unieke 
tentoonstelling in het kultuieel centrum Antoon Spinoy onder 
het motto « Van Karel de Stoute tot Karel de Vijfde » Heel wat 
flrote namen uit de schilderkunst van die tijd zullen er met hun 
werk vertegenwoordigd zijn • Bosch Metsys Gossaert Scorel, 
Durer, Vander Weyden, Benson, Mor, Patinir Coxie Juan de 
Flandes, Mandijn, Granach, enz 

De tentoonstelling opent op 16 september haar deuren en 
sluit op 4 november, dagelijks toegankelijk van 10 tot 18 uur 
• De Rijksschool Beeldende Kunsten te Anderlecht Dorpsstiaat 
30, organiseert op 18 september van 9 tot 20 uur een tentoon
stelling van leerhngenwerk (voorbereidende afdeling) en op 15, 
16 en 18 september in de nieuwe ateliers Kapittelstraat 11 (la
gere en hogere afdeling) Ten slotte heeft in de Kapittelstraat 
van 13 tot 22 september de tentoonstelling plaats « Hedendaag
se Kunst » georganiseerd door het ministerie van Nederlandse 
Kuituur 

mferessanf-e 
tent-oonstellingen 

twee 
grote 

retrospektives 

De retrospektieve Paul Delvaux (75) in het Castno te Knokke 
lokt veel belangstelling naar de salons van dit gebouw eigen
lijk een « surrealistische tempel » Poëtisch van inslag is Del-
vaux's wereld er een van nachtelijke stilte (oveiheersende kleu
ren • blauw, paars grijs en zwart) gestold leven reminiscentie 
aan een voorbije ti jd, met het zgn station en treinkompleks, 
met een sterke naweiking van jeugdangst (uit een burgerlijke 
tijd) waai door het teruggrijpen naar steeds dezelfde vrouwen
figuren met starende ogen als archetype verklaarbaar wordt. 
Ondanks de naturalistische afwerking van deze naaktfiguren is 
er geen gram erotiek bij, het is de kille schoonheid van het 
marmer 

Dit oeuvre is strikt persoonlijk, monumentaal en menselijk, 
niet vrij van eentonigheid en technische fouten en eerder Ir-
neair dan pikturaal 

Te Gent exposeert in de St Pietersabdij Octave Landuyt niet 
minder dan 2000 werkstukken getuigend van een verbazende 
kreativiteit tekeningen schilderijen tapijtontwerpen sieiaden 
enz Ook bij Landuyt wordt de levensangst pikturaal veitolkt 
(we herinneren ons zijn eerste exposities in West Vlaanderen, 
die toen schandaal verwekten) later met de nadruk op de oiga-
njsche ontbindma van de ten dode opgeschreven matei ie Net 
als Delvaux, maar dan op lagere leeftijd oogstte Landuyt inter
nationale erkenning, vooral nadat hem de Guggenheimpiijs was 
toegekend, een internationale en prestigevolle onderscheiding. 
Behalve sommige toegevingen aan de pop art (die o i geen 
reussite zijn) is in de St Pietersabdij een gloedvol ensemble te 
zien van de bekendste Vlaamse schilder en ontwerper van dit 
ogenblik. 

Een bezoek aan de werelden van deze naar het gevoel ver
wante meesters doch sterk stillistisch verschillend stemt tot na
denken en leert ons in ieder geval, dat menselijk gebleven 
kunst nog steeds het sterkst aanspreekt. r o q e r c o r t y . 

openluchtatelier op de dageroadploats (zurenborg) te ontwerpen 
Alhoewel de Dageraadplaats slechts 

een kwartiertje wandelen van het 
stadscentrum verwijderd ligt behoorde 
ze met tot die plaatsen die een mas 
sale, soms zelfs veistikkende toeloop 
van dagjesmensen en kuieraars tot 
zich lokken Waarom immens zou men 
erheen gegaan zijn ' Zij bood niet zo 
als de Meir Groenplaats of Grote 
Markt ruim voorziene winkels of aan 
trekkelijke terrasjes De bewoners van 
de straten rondom het plein en voor
al de handelaars besloten er onder 
impuls van de heer Kimpen iets te 
doen Het ware toch onlogisch dat een 
volksbuurt, die op de koop toe een 
prachtig plein bezit, niet in staat zou 
zijn, een aktiviteit te ontplooien die 
de Dageraadplaats a'thans een paar 
dagen in de week, tot een interessant 
wandelingsdoel zou maken 

Het probleem zat hem eigenlijk die 
per De huizen rond de plaats n wer 
den vooral bewoond door reeds oude 
re mensen Diegenen onder hen die 
een winkel bezitten doen op een be 
paalde leeftijd als zij de zaak met 
verder aankunnen, de deuren dicht 
maar blijven er wonen Gevolg hier 
van is dat er winkels veidwijnen maar 
dat er haast geen bijkomen Wel wor 
den veel huizen bewoond door kunste 
naars, uit de aard van hun — dikwijls 
nogal krappe — financiële toestand 

Dit bracht de heer Kimpen op het 
idee het langs die kant te proberen 
Er werd suksesvol gestart met een 
schilderijententoonstelling m het St-

Edmonduskollege met o a Peisoons 
en Stroobant Gesteikt dooi deze eer
ste proefneming werd kontakt gezocht 
met enkele kunstenaars en met het 
stadsbestuur van Antwerpen Schepen 
Van Gauwelaert verklaaide haar sim-
patie voor het voorstel en toelating 
werd gegeven om s zaterdags om de 
14 dagen (vanaf dit jaar om de week) 
een kieatieve markt te houden op de 
plaats Dit wil zeggen op dit plein 
kunnen alle scoiten beeldende kunste
naars (schildeis beeldhouwers we 
vers enz ) hun talenten ten beste ge
ven Tot hiertoe zijn het echter vooral 
schildeis die de oproep beantwoord 
hebben met uitzonderin>j van een paar 
beeldhouweis die er nok aan het werk 
te zien zijn 

De voornaamste eis is echter dat 
er gewei kt wordt Het mag geen twee
de Vogelmaikt woiden waar de be 
zoekers enkel in staat gesteld worden 
de tentoongestelde werken te kopen 
Men moet kunnen zien hoe een kunst
schepping tot stand komt Als men be 
langstelling heeft voor een bepaald 
werk kan men wel een afspraak ma 
ken met de kunstenaar en hem later 
apart in zijn atelier gaan bezoeken 

De officiële start van het openlucht-
atelier gebeurde op 3 juni 1973 alhoe
wel men daarvoor reeds enkele maan 
den bezig was En sindsdien kent het 
een bloeiende aktiviteit zodat men 
het plein reeds tot het afgezaagde toe 
met de Parijse Place du Tetre verge
leken I eeft 

Uit deze kunstenaars werd een ve 
reniging gesticht « Openluchtatelier 
Zurenborg » (onder voorzitterschap 
van dhr Torfs) die tot voornaamste 
doel heeft de bevolking dichter bij de 
kunst te brengen aktiviteiten te or 
ganiseren, en < mede te werken tot 
het bevorderen van de kunst in het 
algemeen» En daarin slagen zi| volko 
men 

Wie op een zonnige zaterdag de Da 
geraadsplaats bezoekt wordt iadelijk 
getroffen door de menigte die zich 
tegenover de kerk ophoudt Her en 
der verspreid hebben kunstenaars op 
enkele banken een paar van hun kunst 
werken tentoongesteld en een schil 
dersezel of beeldhouwtafeitje opge 
richt ZIJ zelf zijn druk bezig met hun 
schepping rusten even uit of lede 
twisten met de toeschouwers » Waar 
om nu in godsnaam een gezicht paars 
of blauw schilderen ' » — « Maar dit 
hoekje van de oude stad ken ik toch 
met, en ik heb er jarenlang als kind 
gespeeld » In een gemoedeliike sfeer 
wordt er over de werken gepraat Het 

heeft niets weg van een — voor vele 
mensen nog steeds saaie — tentoon 
stelling of galerij De aktivi^-eit is ge 
heel opgenomen in het karakter van 
het pleintje zonder enige schijn van 
het verheven uiterlijk dat nog steed's 
rond de kunst blijkt te fladderen Ds 
muze IS hier geen ongenaakbare scho 
ne meer maar een « hubsche Volks 
dirne » 

Hier wordt de kunst van haai mu 
seum aspekt ontdaan 

Het aantrekkelijke is vooial dat ^i 
les hier vrij en ongebonden gebeurt 
De kunstenaars kunnen zonder ei iq 
verbintenis gewoon komen werken - i 
ZIJ gaan teiug weg als zi) er zin 'n 
hebben Voor jonge kunstenaars uit 
de verschillende akadenues is dit de 
gelegenheid on hun kunde in de prak 
tijk aan de werkelijkheid te toetsen tn 
raad te ontvangen van meer ervaren 
kunstenaars en zelf hulp te geven 
aan beginnelingen 

Elke zaterdag van 10 tot 16 u 

herman moens 
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antwerpen 

ANTWERPEN (Arr.) 
W M 

Het VVM-bestuur stelt het pro
gramma op voor het nieuwe jaar. 
JHebt u voorstellen of initiatieven ? 
dan wil u deze wel laten kennen 
aan de VVM-voorzitter Hugo An-
dries, Turnhoutsebaan 116 te Bor-
gerhout (tel. 36.59.67). 

ARR. RAAD 
Vrijdag 14 september e.k. te 20 

u. 30 in lokaal « Nieuwe Carnot », 
Carnotstr. 60, Antwerpen. 

ANTWERPEN (Stad) 
STADSWANDELING 

Zondag 7 oktober in de morgen 
doorheen de oude stad onder lei
ding van stadsgids. Na een geza
menlijk middagmaal wordt een be-
zoekg ebracht aan poppenschouw-
burg Van Campen. Meer details, 
tel. Moens '8.56.87 of sekretariaat 
36.84.65. 
HERFSTTOCHT 

Zondag 21 oktober doorheen de 
bossen van 's Gravenwezel, even
eens onder leiding van gids. Meer 
informatie tel. Moens of sekretari
aat. 
KONTAKTBLAD 

Deze maand september weer in 
duizenden bussen van de stad. 
KVO 

Woensdag 28 november, KVO-
voorstelling « La Bohème >• Kaar
ten op het sekretariaat en bij ver
schillende bestuursleden verkrijg
baar. 
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, 

BERCHEM 
GELUKWENSEN 

Bij onze sekretaris Ludo Dox 
werd een zoon Raf geboren. Van 
harte proficiat aan de gelukkige 
ouders en een zonnige toekomst 
voor Raf. 

BOECHOUT 
EEN AVOND BIJ 
ARMAND PREUD'HOMME 

Vrijdag 7 september te 20 u. 30 
in de feestzaal van het St.-Gabriël-
instituut. Lange Kroonstr. 72 : René 
Herman presenteert zijn prachtig 
dia-sonorama » Heimwee doet ons 
hart verlangen ». In tweemaal 50 
minuten 400 dia's en 23 liederen 
ziet u het Kempenland en zijn 
mensen zoals toondichter A. Preud' 
homme ze in zijn muziek heeft 
weergegeven. De Vlaams-Nationale 
Kring van onze afdeling nodigt u 
allen uit op dit feest voor oog en 
oor, meteen een voorbereiding op 
het A. Preud'homme-jaar '74. Toe
gang vrij. 
LUSTRUM-DANSFEEST 
• DE LEEUWEN DANSEN . 

Op 27 oktober in het chalet van 
Bacwalde. 

BORGERHOUT 
SEPTEMBERFEESTEN 

Graag onze aandacht voor twee 
belangrijke tentoonstellingen in het 
kader van de Borgerhoutse septem
ber feesten. Van heden zaterdag tot 
en met maandag 17 september re-
trospektieve • Maurice Felbier » 
in de gemeentelijke feestzaal, Turn
houtsebaan 92. Deze retrospektieve 
wordt ingericht ter gelegenheid 
van de 70ste verjaardag van deze 
Borgerhoutse kunstschilder. Vanaf 
heden tot en met zondag 23 sep
tember in het gemeentehuis de 
tentoonstelling « Borgerhoutse kun
stenaars ». Dit wordt een zeer 
merkwaardige tentoonstelling. 

Onze schepen Bert Verbeelen is 
de motor van deze interessante ini
tiatieven. 
SPOEDIG HERSTEL 

Ons bestuurslid Kamiel Tessely 
werd door een ernstige kwaal ge
troffen en moet op doktersbevel en
kele weken de kamer houden. We 
wensen hem een spoedig en volle
dig herstel toe. 
LEDENVERGADERING 

Donderdag 20 september in de 
Nieuwe Carnot. Het wordt een ont
spannende avond waarover u per
soonlijk nog verdere berichten zult 
ontvangen. 

DANSAVONDEN 
Ons bal samen met afdeling 

Berchem gaat reeds door op zater
dag 6 oktober in Alpheusdal. Kaar
ten bij al de bestuursleden. 

Het arr. bal gaat door op zater
dag 17 november in de zaal Al
pheusdal te Berchem. Op die 
avond worden de prijzen van de 
kwiswedstrijd uitgedeeld. Kaarten 
reeds ter beschikking bij ons arr. 
bestuurslid Hugo Andries, tel. : 
38.59.67. 

DEURNE 

VU-LOKAAL : EINDELIJK 18 HET 
ZOVER ! 

Een droom, een wens, een nood
zaak wordt werkelijkheid. Vü-Deur-
ne zal binnenkort een eigen lokaal 
bezitten, gelegen op de Turnhoutse
baan, Deurne-centrum (voorheen 
zaal Concordia). Wij zullen daar be
schikken over een gezellig café, 
een ruime zaal en enkele kleine 
vergaderlokalen. 

Iedereen die wenst mee te wer
ken aan de veranderingswerken 
stelle zich in verbinding met Van
not Ernest, Lakborslei 137. Vanzelf
sprekend vraagt deze belangrijke 
stap voor ons afdelingsleven een 
zware financiële inspanning. Uw bij
drage is dan ook meer dan welkom 
op bankerek. nr. 405-5050111-31 bij 
de Kredietbank op naam van « De 
Doorbraak vzw, Deurne ». Harte
lijk dank bij voorbaat I 

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 « Produco ». 

EKEREN 

KWISAVONDEN EN HERFSTBAL 
De arr. kwisavonden zullen plaats 

hebben op vrijdag 26 oktober en 
2 november. Het arr. <• Herfstbal » 
zal plaats vinden op zaterdag 17 no
vember. Inlichtingen hieromtrent 
kunnen bekomen worden op het VU-
sekretariaat, Ekeren. 
KVO-AVOND 

Zoals vorig jaar, een groot suk-
ses, richt de afdeling VU-Antwer-
pen weer een KVO-avond in op 
woensdag 28 november. Het KVO-
gezelschap brengt « La Bohème ». 
Kaarten op het sekretariaat, Wet
str. 12, Antwerpen. Tel. 36.84.65. 
LEDEN EN ABONNEMENTEN 

Wordt lid of neem een abonne
ment op « Wij ». Gelieve ü te 
wenden tot het VU-sekretariaat. 
Geestenspoor 72. Tel. 41.04.41. 
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-lid, 
Hoogboomstwg 22 (Hoogboom). Tel. 
64.41.48. 

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

HERENTALS 
VUJO-KAMP 

Vujo-Herentals heeft zich bezon
nen en ontspannen tijdens eens 
kamp te Houtvenne. Veel dank aan 
de VU-ers uit Houtvenne en Booi-
schot voor hun aangename mede
werking. Tot volgend jaar ? 
10 JAAR VU 

Zaterdag 15 september groots 
VU-feest. Op de Augustijnenlaan 
wordt een grote feesttent opge
slagen. 

Te 10 u. : heilige mis in de Be
gijnhofkerk en nadien geleid be
zoek aan het Begijnhof. 

Te 14 u. 30 in en rond de feest
tent : kinderfeest met spelen en 
attrakties. 

Van 17 tot 20 u. : groot volks
feest met medewerking van de VU-
fanfare Kempenland (Mol), de St.-
Jorisgilde (Minderhout), vendeliers 
(Lille), VU-fanfare Kempenland en 
drumband (Nijlen). Sprekers : A. 
Laureys ; volksvertegenwoordiger 
J. Belmans en J. Apers (Vujo). 

Te 20 u. 30 : in de feesthal groot 
bal. 

HERENTHOUT 
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 bekomen 
bij al onze bestuursleden. 

HOBOKEN 
VLAAIENSLAG 

Zaterdag 22 en zondag 23 sep
tember. Prijs per vlaai : 60 fr. Keu
ze tussen pruimen-, appelen- en 
abrikozenvlaaien. De leden worden 
bezocht door de bestuursleden. An
dere belangstellenden nemen kon-
takt op met het sekretariaat. Jozef 
de Costerstr. 38, tel. 27.85.58. Wij 
verwachten ook bestellingen van 
andere afdelingen. 
ARR. BAL 

Op 17 november in zaal « Al
pheusdal » te Berchem. Kaarten bij 
de bestuursleden aan 60 fr. 

KAPELLEN 
10 JAAR VU 

Op 6 oktober te 20 u. 30 in de ge
meentelijke feestzaal « Concordia », 
Dorpstraat, 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 oe tom
bola kunnen deze bezorgen aan M. 
Opdebeek, Wilgenstr. 4. 

MORTSEL 
ARR. BAL 

Zaterdag 17 november in zaal 
« Alphensdal te Berchem te 20 u. 
(bij stadion Berchem Sport), arr. 
« herfstbal - Nacht van de Vriend
schap », Kaarten te bekomen bij 
de afdelingsbestuursleden (60 fr.). 
WENSEN 

Afdeling en bestuur wensen me
vrouw R. De Mulder-De Roeck een 
spoedig herstel en goede gezond
heid. 
VLAAMS VERBOND 
GEPENSIONEERDEN 

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

NIEL 
BAL 

Zaterdag 13 oktober slaan onze 
leden en simpatisanten hun been
tjes uit op ons traditioneel dans
feest. Nadere gegevens volgen. 
VUJO-FIETSENRALLY 

Wegens een wielerwedstrijd die
nen we onze zoektocht te verschui
ven naar zaterdag 15 september. 
Vertrek tussen 13 en 14 u. leder 
deelnemer krijgt vijf uur tijd om 
deze zoektocht af te werken. Prach
tige prijzen. Deelnemingsprils Vujo-
leden 25 fr., niet-leden 30 fr. Van 
13 u. af aan het VU-sekretariaat, 
Antwerpsestr. 186. 's Avonds prijs
uitreiking met « Stuif in » in de 
Blauwe Kuip, Ed. Claëssenslaan. 
REISJE 

VU-Boom plant een tweedaagse 
uitstap naar Rudesheim op 6 en 7 
oktober. Wie eens gaarne deel
neemt aan de wijnfeesten in dit 
overbekende wijnoord, kan voor 
max. 1000 fr. (alles inbegrepen] 
mee. Inlichtingen bi| de bestuurs
leden. 
DIENSTBETOON 

Mensen met problemen kunnen 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 

ST-JOB-IN-'T-GOOR 
LEDENVERGADERING 

Woensdag 19 september e.k. te 
20 u. 30 in ons lokaal « Sinjoo, », 
Eikenlei 1. Volksvert. mevr, Nelly 
Maes zal er handelen over « De 
vrouw in onze samenleving, gezien 
van uit VU-standpunt » 
KONGRES 

Voor de deelname aan het VU-
kongres te Oostende op 25 novem
ber e.k. besloot ons afdelingsbe
stuur een bus in de leggen. Prijs : 
120 fr. Vertrek te 8 u aan het kruis
punt te St.-Job 

TURNHOUT-HOOGSTRATEN 
KANTONAAL BAL 

Zaterdag 1 september in tiet Pa
rochiecentrum, Markt te RiJKevor-
sel. Orkest : Los Camarados 

WILRIJK 
UITSTAP OETERVALLEI 

Niet naar Postel, maar naar de 
Oetervallei. Niet op 4, maar op 15 
september trekken wij op familie-
uitstap. Een autobus vertrekt te 8 
u. en rijdt van het Valaar (K. Slater
plein) over het Neerland (Atomium-
laan) en de Bist (Centrum) naar 
het Oosterveld ( spoorbrug over 
Boudewijnlaan) om de deelnemers 
op te halen. Rond 10 u. komen we 
in Neeroeteren aan voor een grote 
of Kleine wandeling (naar keuze) 
door de bossen. Daarna piknik 
(knapzak meebrengen), voor drank 
(van papfles tot licht-alkoholische 
drank) wordt ter plaatse gezorgd, 
's Namiddags : verrassing. Vermoe
delijke prijs autobus : 80 fr. per 
volwassene, 40 fr. per kind. In
schrijven vóór 4 september bij : 
Mia Damen, Koolhofstr. 4, tel. 
28.15.17 ; Louis Robbroeckx, Vader-
landstr. 58, tel. 27.27.32 ; Hugo 
Jacobs, Vorstenhuislaan 14, tel. 
27.43.80. 

WIJNEGEM 
8R0XEELE 

Op 9 september trekt de Vlaamse 
Vriendenkring er weer eens op uit 
voor een reuze gezellige familie-
uitstap. Daar wij reeds enkele ke
ren zeer goed onthaald werden in 
de gemeente Broxeele (Frans-
Vlaanderen) gaan we nog maar 
eens die richting uit. 

brabant 

BRUSSEL-HALLE-VILVOORDE 
ARR. SEKRETARIAAT 

Is open van 18 tot 21 u. op maan
dag, dinsdag en donderdag. Het is 
gelegen in de Kongresstraat 53, 
1000 Brussel. Tel. 02/17.92.18. 

ALSEMBERG 
AFDELINGSBAL 

Zaterdag 27 oktober te 20 u. 30 
in de zaal - De Kroon », Steenweg 
naar Halle 131, St. Genesius-Rode. 
Met disco-bar. Toegang 50 fr. Kaar 
ten te bekomen door storting op p.r 
15.02 van de N.V. Euralbank, Lange 
Lozanastr. 220 te 2000 Antwerpen 
voor rek. nr 670-0021159-08 van VU-
Alsemberg, Ingendaellaan 43, Al
semberg. Wij rekenen, als bedreig
de gemeente, op een talrijke op
komst. 

ASSE (Fed.) 
FEDERATIERAAD 

Op woensdag 12 septemer 1973 
komt de federatieraad samen om 
20 u in het gemeentehuis van Asse 

BEKKEVOORT 
GELUKWENSEN 

Hartelijke gelukwensen aan mvr. 
en Rik Costermans bij de geboorte 
van hun dochter, Petra. 

BRUSSEL 
BAL 

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

Dl EST 
BAL 

Eerste VU-bal. afd. Diest op i 
september in de « Hallezaal » 
Grote Markt, met het orkest «Cre
scendo ». Aanvang 20 u. 30. Pa'-
king Grote Markt en omliggende 

DWORP 
WANDELRALLY 

VU-Dworp richt zijn eerste Pal-
lieter-wandelrally in op zondag 2 
september. Vertrek : De leeuwe
rik, Kerkstr. 34, Dworp, tus.sen 12 
u. 30 en 14 u. Principe : C Recht
door, Inschrijving : tot 25 augus
tus 40 fr., daarna 50 fr., in het Gil 
denhuis, Kerkstr. 22, ofwel op PR 
128.76 van Kredietbank Dworp voor 
rek. 429-6091621-33 van VU-Dworp 
met vermelding : deelname rally 
,.. personen. Prijsuitreiking + 19 
u, in het Gildenhuis ledere deelne
mer krijgt een prijs. Belegde 
broodjes te verkrijgen. 

HOMBEEK 
BAL 

Op zat. 8 september groot dans
feest met het orkest van Stan 
Philips. Eerste dans om 21 u. 

Terrein Vago, Diepestraat. Hom
beek. Fantastische tombola. 

LEUVEN (Arr.) 
KALENDER 

I september : bal. afd. DIest, 
10 september : arr. bestuur. 
I I september : Vergadering kan

ton Leuven-Noord 
15 september : bal. afd. Vossem. 
21 september ; Vergadering ver

antwoordelijken voor organisatie en 
propaganda 

24 september ; arr. bestuur. 
28 september : Arrondissements-

raad te Boortmeerbeek 
29 september : bal, afd. Wespe 

laar-Tildonk. 

OVERUSE 
IEDERE LEZER : AANDACHT 

Overijse, in Vlaams Brabant, ge
wurgd tussen Wallonië en Bruxel-

les ; Overijse, waar bij de gemeen
teraadsverkiezingen van 1970 voor 
de eerste keer sprake was van 
een Vlaamse lijst, die er evenwel 
nog niet in slaagde een verkozene 
te krijgen ; Overijse, waar ter ge
legenheid van de federatieraads
verkiezingen in 1971 reeds meer 
dan 20 7o van de bevolking VU 
stemde 1 

Het aantal stemmen, het aantal 
leden en het aantal « Wij «-lezers 
gaat te Overijse steeds de hoogte 
in. Nochtans worden onze mensen 
op alle mogelijke manieren door 
de traditionelen tegen gewerkt. 

Via " Wij » doet het plaatselijke 
VU-bestuur een zeer warme oproep 
aan alle^ Volksunie-mensen uit het 
ganse Vlaamse land : steun Overij
se. Dit kan iedereen op een ver
schillende manier. 
1) Bal : op zaterdag 27 oktober om 
20 u 30 heeft het eerste VU-bal der 
afdeling plaats. Opgeluisterd door 
The Pebbles. In de zaal Ter Use. 
Stationsstraat. VU-leden slechts 
60 fr., in elk geval bestel NU reeds 
uw kaart bij Dirk Hiers, Langeweg 
32 te Overijse of stort uw bijdrage 
op vu-rekening 437-8092751-79. 
2) Tombola : Vlaamse handelaars 
en industriëlen kunnen hun steen
tje (of steen !) bijdragen door een 
of meerdere prijzen ter beschikking 
van onze reuzetombola te stellen. 
57.17.85. 
Via hetzelfde adres of 02-53.91.62 
3) Publiciteit : ü kan ook publici
teit voeren op ons bal of in ons 
informatieblad dat 8 maal per jaar 
in elke brievenbus van Overijse en 
Hoeilaart (8 x 9.000 expl.) komt. In
lichtingen : zelfde adres. 

Wij hopen dat de simpatizanten 
uit het veilige Vlaamse hinterland 
ons enorm werk zullen bezorgen. 

Begrijp onze benarde situatie, 
werk mee, help ons ! Stel niet uit, 
doe het vandaag nog. De Vlaamse 
gemeenschap van Overijse dankt 
Ü reeds bij voorbaat. 
GEBOORTE 

Op 16 augustus werd er bij Dirk 
en Annie Hiers-Ericx een tweede 
kindje geboren dat de stoere naam 
van Stijn kreeg. Hartelijke geluk
wensen. 
AFDELINGSBAL 

Het eerste afdelingsbal gaat door 
op zaterdag 27 oktober om 20 u. 30 
in de zaal Ter Use, Stationsstraat 
te Overijse. The Pebbles komen, 
samen met U ! 

OVERIJSE-JEZUS-EIK 
ZITDAG VLAAMSE ZIEKENKAS 

Zoals steeds de eerste donder
dag : op 6 september van 19 u 30 
tot 20 u 30 in het zaaltje van café 
Luxemburg. Bij de Vlaamse Zieken
kas kunnen de Zelfstandigen van 
alle grote risiko's genieten voor 
een bijdrage van slechts 20 fr. per 
maand. Waarom nog langer veel 
meer betalen aan diegenen die met 
UW geld de VU bestrijden ? Kom 
naar een zitdag of vraag vrijblij
vend inlichtingen bij de plaatselijke 
sekretaris (53.91.62). 

RUISBROEK 
BLIJDE GEBOORTE 

Tandarts en mevrouw J.P. Jou-
kes-Schats, P. Cornelisstraat 1, 
melden de geboorte van een doch
tertje, Saskia genaamd. Aan de 
ouders onze oprechte gelukwen
sen, aan Saskia een hartelijk wel
kom. 

VOSSEM 
BAL 

Zaterdag 15 september in de zaal 
« Viktoria » 2e VU-bal van de af
deling Vossem, met het orkest 
« The Nils ». Toegang 50 fr. 

oost-vlaanderen 

GENT 
GESLAAGD VISFESTIJN 

Vorige zondag had te Vurste op 
het buitenverblijf van Denise Goet-
hijn het jaarlijks visfestijn plaats 
in aanwezigheid van honderden le
den en simpatisanten. Het VVVG 
(Vlaams Verbond van Gepensio
neerden) had het Emiel Hullebroeck-
koor meegebracht, het VNJ was er, 
het Vlaams Sindikaat, zelfs Ierse 
kinderen en Baskische jongeren wa
ren van de partij. Graag een pluimp
je aan alle werkers die dit smake
lijk gezellig samenzijn mogelijk 
maakten. 

MEETJESLAND 
BESTUREN BIJEEN 

De Meetjeslandse besturen ko
men samen op maandag 10 sep
tember te 20 u. in het Midden-
standshuis. Markt te Eeklo. ledera 
afdeling zorge voor de stipte aan
wezigheid van haar afgevaardigden 
of plaatsvervangers. 
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EREMBODEGEM-TERJODEN 
KULTURELE WEEK 

In samenwerking met de plaatse
lijke DF en VAB-VTB-afdeling licht 
de Vlaamse Klub Terjoden een kul-
turele week in. 

Van 1 tot 11 september stellen 
in de parochiezaal van Terjoden 
de kunstenaars Petrus Mertens 
(kunstschilder) en Jan Timmer 
(beeldhouwer) ten toon. Inleiding 
op zaterdag 1 september te 19 u 
30. Openingsuren : zondagen en 
maandag 10 september van 10 tot 
12 en van 14 tot 20 u., andere da
gen van 14 tot 20 u. 

Woensdag 5 september : muzika
le en poëtische omlijsting der ten
toonstelling door Vujo-Terjoden om 
20 u. 

Vrijdag 7 september : muziek be
luisteren in de serene sfeer van de 
kerk van Terjoden. Werken van 
Beethoven, Bach e.a. Van 19 u. 30 
tot 21 u. 30. 

Zaterdag 8 september : muzikale 
mis opgeluisterd door het koor 
• Vrolijke Musici » uit Haaltert on
der leiding van Leo Opsomer en 
gekomponeerd door Frans De IMey-
er. Om 19 u. 

GENT 
ZIEKENFONDS FLANDRIA 

Om onze leden beter te be
dienen verhuizen wij naar betere 
en ruime lokalen. Vanaf 1 Jgp-
tember wordt ons adres : Kei
zer Karelstraat 80. Ons tele
foonnummer : 09/235227 blijft 
hetzelfde. 

MERELBEKE 
ZOMERAKTIVITEITEN 

De traditie van de sporenherden-
king dreigde dit jaar te loor te gaan. 
Bepaalde inrichters bleken moe, an
deren hadden geen tijd. Maar VOS-
Merelbeke sprong in de bres en 
op 8 juli herdacht Merelbeke op 
waardige wijze onze Vlaams-natio-
nale feestdag, 's Namiddags richtte 
de Griffoen een fietstocht in met 
70 deelnemers, 's Avonds genoot 
een flink bezette zaal van het kunst
gedeelte met Kurt Fleming en Os
wald Versijp en luisterde geest
driftig naar de strijdrede van VTB-
voorzitter Jozef Van Overstraeten. 

Op 11 juli legde een VUdelega-
tle, bestaande uit onze drie ge
meenteraadsleden en leden van het 
afdelingsbestuur bloemen neer aan 
de gedenksteen van C. Sneyssens. 

De zomervergadering van de 
bond der Vlaamse gepensioneerden 
slaagde opperbest, een volle zaal 
en een hartelijke familie-stemming. 

WAARSCHOOT 
TOEGANKELIJKHEID GEBOUWEN 

Het gemeentelijk reglement op 
de toegankelijkheid van de open
bare gebouwen, goedgekeurd in de 
gemeenteraad van 21 juni '73, ver
scheen zelfs in « Le Soir «. Op het 
gemeentehuis liepen aanvragen bin
nen uit Turnhout, Houthalen, Paal 
en Sti-Lambrechts-Woluwe. 

Binnenkort gaat de technische 
kommissie van start. Zij moet op
lossingen voorstellen voor de toe
gankelijkheid van de bestaande ge
bouwen. 

De dr. Goossenaertskring duidde 
Johan De Vriendt aan als zijn afge
vaardigde. Johan zal er voor zor
gen, dat de kommissie niet in slaap 
valt. 
VU VOETBALT IN DUITSLAND 

Onze voetbalklub VU reist op 8 
en 9 september naar Lüdenscheid 
voor deelname aan een internatio
naal tornooi. 
BAL VAN DE BEVENDE HAZELAAR 

Kaarten en affiches liggen klaar 
bij de bestuursleden. Hou vanaf nu 
13 oktober vrij. Tombolaprijzen wor
den met massa's ingewacht bij Da
niël De Poorter, Leest 35. 
ZITDAG 

Heden zaterdag 1 sept. tussen 
14 en 15 u. houdt kamerlid Frans 
Baert zitdag ten huize van Fons 
Van Holderbeke, Stationsstr 6. 

ZANDBERGEN-GRIMMINGE-
IDEGEM 
AFDELINGSBAL 

Op 1 september om 20 u. 30 gaat 
In de zaal Denderhof, Dorp te Zand
bergen ons derde VU-bal door. Or
kest : The Star Liners. Kaarten te 

wesNvlaanderen 

ALVERINGEM 
HUWELIJK 

Op woensdag 29 augustus werd 
het huwelijk ingezegend van ons lid 
Wilfried Dezwarte (tevens zoon 
van onze voorzitter) met mevr. Do-
rien Alderweireldt. Onze hartelijk
ste gelukwensen. 

BLANKENBERGE 
VLAAMS VERBOND 
VAN GEPENSIONEERDEN 

De plaatselijke afdeling van het 
Vlams Verbond voor Gepensioneer
den richt op zaterdag 8 september 
e.k. een uitstap in per autocar. In 
de voormiddag wordt St. Niklaas 
bezocht met zijn kasteel, park sn 
astronomisch Heirmanuurwerk. 
Daarna gaat de reis verder naar 
Ekeren en Antwerpen. Vertrek te 
8 u. 15 aan het station. Personen 
van de derde leeftijd kunnen deze 
reis gratis meemaken met hun 
huisgenoten. Zij dienen daarvoor 
echter onmiddellijk in te schrijven 
op volgend adres : sekretariaat 
VVVG, Astridlaan 2, Blankenberge, 
uiterlijk tegen 28 augustus. 

Deelnemers welke in Ekeren wen
sen een middagmaal te gebruiken 
(95 fr.) moeten zulks ook vermel
den. De knapzak kan ook medege
nomen worden. 

DIKSMUIDE 
EEN VU-SCHEPEN 

Vorige woensdag kwam de ge
meenteraad bijeen, voor de uitvoe
ring van het akkoord tussen de VU 
en de CVP. Voor het eerst in de 
geschiedenis heeft onze stad nu 
een Vlaams-nationale schepen : J. 
Tryhou. Wij wensen hem een suk-
sesrijke werking ten bate van onze 
mensen en hopen dat hij menig 
punt van ons Volksunie-Gemeente-
beleid in werkelijkheid zal kunnen 
omzetten Van harte proficiat ! 

HARELBEKE 
GELUKWENSEN 

Op 28 juli traden mej. Christa 
Vanryckegem en Rudy Vanderplanc-
ken in het huwelijk. We wensen de 
jonggehuwden een gelukkige vaart 
toe ! 
NAAR WACHTEBEKE 

Op 16 september trekt onze af
deling naar Wachlebeke. Alle leden 
en simpatisanten zijn zeer hartelijk 
welkom. Nadere gegevens volgen. 
WEST-FLANDRIA 

Sluit aan bij het ziekenfonds 
West-Flandria. Alle inlichtingen bij 
R. Stock, Vlaanderenlaan 46, Ha-
relbeke, tel. 701.61. 

lEPER 
TERUG UIT DENEMARKEN 

Na een tocht van 3 weken over 
3.500 km, doorheen 5 landen (Bel
gië, Nederland, Duitsland, Dene
marken en Engeland) zijn onze 
Vlaamse vrienden Yvan Bouthé en 
Jean-Pierre Deroo, beiden uit leper, 
terug thuisgekomen. Ze hebben bij
na alles per fiets afgelegd en had
den een goeie reis met weinig 
pech. Het weder viel mee en tevens 
het land. Wel was het minder vlak 
dan eerst gedacht. Alles samen 
een geslaagde onderneming die nog 
zijn weerga zal vinden 
VUJO 

Jullie worden allen uitgenodigd 
op onze kontaktvergadering op 8 
september om 19 u. in « 't Bel
fort •-, D'Hondstr. Hierbij zullen ak-
tiviteiten in verband met het 5-jarig 
bestaan van de Vujo besproken 
worden. 

IZEGEM 
VUJO 

Onze Vujo getuigt van een inten
se werking, dat ze nu reeds bezig 
zijn met de voorbereiding van hun 
bal is een bewijs te meer. Jonge
lui die wensen aan te sluiten bij 
onze VU-jongeren kunnen terecht 
bij Mark Seynave, Kortrijksestr. 177 
of bij Geert Bourgeois, Meense-
stwg 47, of bij een bestuurslid. . 
FIETSTOCHT 

Vandaag 1 september verkennen 
we de streek van Tiegem. Vertrek 
vanuit het Vlaams Huis, Grote 
Markt, Izegem, om 14 u. 

MENEN 
OPENBARE VERGADERING 

Vrijdag 21 september a.s. om 20 
u. organiseert de VU-afdeling Me-

ZOTTEGEM 

VTB-VAB-VWB 

Op 7ondag 2 september houden wij onze 3e herfstwandeling door de 
poort van de Vlaamse Ardennen. 

Afstand Start Niet-leden 
42 km 9u. 45 fr. 
30 km IOu.30 35 fr. 
15 km 14u. 25 fr. 

Mondvoorraad is te bestellen bij de inschrijving. Het Vlaams Kruis zal 
ter beschikking zijn tijdens de wandeling. Startplaats : Gemeenteschool, 
F. Bogaertstraat, Zottegem. 

nen-Rekkem een openbare vergade
ring in zaal Real Palace, Schoolstr. 
18 te Menen. Sprekers : volksvert. 
Luc Vansteenkiste over de korrup-
tie in de Belgische politiek en 
volksvert. V. Anciaux over het pro
bleem Brussel nu en in de toe
komst 

KLEMSKERKE 
OVERLIJDEN 

Op 19 augustus overleed te Ize
gem de vader van mevr. Verkest 
(voorzitter). Aan onze vrienden, in
nige deelneming. 

KOEKELARE 
DE WEST 

Ofschoon we een sterke afdeling 
van De West hebben, konden de 
laatste weken weer eens veertien 
nieuwe leden ingeschreven worden. 
En nog zijn we niet kontent ; le
zers en leden sluit aan : wend u 
tot René Hemeryck, Lekestr. 44. 
KONGRES 

Als een van de sterkste afdelin
gen van ons arr. rust op ons de 
plicht zéér talrijk aanwezig te zijn 
op het kongres van de VU in het 
Kursaal te Oostende op 25 novem
ber. Ook moet ons arr. de verre 
gasten onderdak verschaffen. Wie 
een of meer personen kosteloos wil 
huisvesten tijdens de nacht van 24 
op 25 november, dele zijn naam 
mede aan een der bestuursleden, 
of bij de sekretaris Hemeryck. 

VTB-leden 
40 fr. 
30 fr. 
20 fr. 

VWB-leden 
35 fr. 
25 fr. 
15 fr. 

LO-RENINGE 
OFFENSIEF 

Onze afdeling kwam zéér goed 
uit de bus voor de ledenslag en er 
konden weeral zeven nieuwe inge
schreven worden voor 1974. Noch
tans staan we echt aan het staartje 
voor de slag om De West, het on
zijdig en Vlaams ziekenfonds voor 
ons arr. Alle inlichtingen te beko
men bij Rik Ascrawat en Geert 
Bovijn. 

MIDDELKERKE 
GEBOORTE 

Op 21 augustus werd het gezin 
van André Clarysse (van het arr. 
Vujo-komitee) en schepene Lieve 
Laleman verrijkt met een dochter
tje : Hella. Van harte proficiat. 

OOIGEM-WIELSBEKE-
OOSTROZEBEKEST. BAAFS-VIJVE 
LUSTRUMBAL 

De VU nodigt al haar simpatisan
ten uit op het « lustrumbal » der 
Vlaamse Vriendenkring te Ooigem, 
zaal der Meisjesschool, op zaterdag 
22 september. Het bekende orkest 
« De Leiekrekels » en « Fabienne » 
spelen voor u ten dans. Inkom 50 
fr. U wordt verwacht. 

OOSTENDE-VEURNE-DIKSMUIDE 
(arr.) 
ARR. RAAD 

De arr. raad zal twee maanden na 
elkaar vergaderen, en telkens op 
de derde zondag : 16 september en 
21 oktober. De vergadering in okto
ber zal besteed worden aan de re
soluties van ons kongres. 
DE WEST 

Zoals bekend werd de leden- en 
abonnementenslag met glans ge
wonnen. Een slag die nog niet ge
wonnen werd is evenwel die om 
DE WEST. Een Vlaams-nationalist 
hoort thuis in een Vlaamse zieken
kas, en niet in een kleurenzieken-
kas" (op gegronde uitzonderingen 
na). Wij roepen thans weer alle 
kaderleden en ook alle leden en le
zers van « Wij » met nad.-uk op om 
tegen 15 september weer nieuwe le
den voor De West aan te brengen. 
Bedenk dat hoe eerder wij het aan
tal leden hebben, hoe eerder wij 
weer aan de slag kunnen voor ande
re opdrachten. Jammer is het dat 
nog te velen van onze kaders zelf 
niet aangesloten zijn. Komaan, la
ten we er nu eens terdege werk 
van maken. 
GEBOORTE 

Bij Johnny Vandenabeele en Na-
dine Wittesaele kwamen twee stam
houders tegelijk : Piet en Jan. Van 
harte proficiat met de tweeling. In-
middels behaalde Johnny het diplo
ma van geneesheer waarvoor ook 
onze beste gelukwensen. 

OOSTENDE 
AMNESTIE-INCIDENTEN 

Naar aanleiding van de inciden
ten, die sommige politieagenten 
uitgelokt hebben, tijdens de vreed
zame amnestiewandeling van TAK, 
en naar aanleiding van de inter
pellatie hierover door raadslid E. 
Vansteenkiste, brengt de Volksunie 
Oosten, liet volgende ter kennis. 
1) In openbare zitting beschuldigt 
de heer burgemeester de organisa
tors van de amnestiewandeling van 
oneerlijke bedoelingen, en dit zon
der hiervan enig gevraagd bewijs 
te leveren. 
2) De ernstige beschuldigingen 
van brutaliteit aan het adres van 
enige politieagenten, werden niet 
tegenspreken noch ontkend ; an
derzijds werd hierover niet de 
minste vorm van afkeuring uitge
sproken, laat staan van terechtwij
zing of straf. 

3) In zijn poging van antwoord 
maakt de burgemeester gebruik, 
steeds in openbare zitting, van en
kele losse zinnen uit een brief van 
raadslid Vansteenkiste, welke aldus 
uit hun kontekst gerukt worden, en 
laat na de volle inhoud ervan mee 
te delen. 
4) De burgemeester gaat zelf in op 
het amnestieprobleem, waar hij 
zulks aan andere raadsleden wei
gert, omdat zulks — in zijn ogen 
dan — niet tot de bevoegdheid van 
de gemeenteraad behoort. 

De Volksunie schandvlekt dan 
ook de houding van de burgemees
ter, feliciteert het raadslid Van
steenkiste, en drukt de hoop uit dat 
Oostende weldra moge verlost wor
den van bepaalde personen, die 
veeleer partij-agenten dan politie
agenten blijken te zijn. 

KOMMISSARIS VANROOSE 
De politiekommissaris die zo 

brutaal ingreep tegen de Amnestie
wandeling is ene Vanroose. Noch
tans deze man werd ook ingere
kend na de bevrijding en kent ve
len van hen die in Sint-Kruis geze
ten hebben. Hij kan dus best we
ten waarom amnestie nodig is ! 
BEWOGEN GEMEENTERAADS
ZITTING 

Het werd een zeer drukke verga
dering met véle tussenkomsten 
van onze fraktie. De hoofdbrokken 
werden gepresteerd door Kris 
Lambert en Miei Vansteenkiste. Dr. 
Lambert oefende een degelijke, 
ernstig voorbereide kritiek uit 
over de begrotingswijziging. De 
trukken die het schepenkollege ge
bruikt zijn werkelijk potsierlijk. 
Jammer genoeg komt het antwoord 
schriftelijk, gezien de betrokken 
schepen ziek was. Nog opgemerk-
ter was de Kursaalinterpellatie, 
waar Kris Lambert, buiten juridi
sche beschouwingen, diep inging 
op de nalatigheden van het kolle
ge, dat men werkelijk een slechte 
huisbaas kan noemen. Vooraf werd 
gevraagd of VU (en PVV) hun in
terpellaties wilden terugtrekken. 
Nijpt het schoentje dan zo erg ? 
Miei Vansteenkiste kwam tussen
beide voor de bewoners van het 
Hazegras doch vooral werd het een 
keiharde botsing tussen Piers sn 
hem inzake de brutaliteiten van 
sommige Oostendse politieagenten. 
Piers ontweek het antwoord, en 
ging op een van hem niet gewone 
onwaardige manier ten aanval. De 
tegenaanval van Miei Vansteenkis
te kwam dés te harder aan en h'j 
werd tegen de muur geplakt ! Deze 
aangelegenheid zal beslist nog een 
staartje krijgen. 

OOSTENDE-STENE 
OVERLIJDEN 

Wij bieden onze innige deelne
ming aan Roland Tratsaert aan, 
wiens vader op 16 augustus over
leden is. 
GEBOORTE 

Een hartelijk proficiat aan Am. 
Knockaert en Maria Eyland bij de 
geboorte van hun zoontje Hans op 
4 augustus. 

OOSTENDE-VUURTOREN 
HERFSTTOCHT 

Zondag 23 september richten wij 
een grote herfsttocht in van ca 
15 km. Het gevolgde trajekt biedt 
een ongewoon grote verscheiden
heid. Vertrek gepland in de Thomas 
Vanloostr. om 14 u. 

POPERINGE 
SOC. DIENSTBETOON 

Senator Blanquaert houdt zitdag 
iedere eerste zaterdag van de 
maand van 10 tot 11 u. op het 
adres : Bruggestr. 10, Poperinge. 

ROESELARE 
WEEKEND TE MOELINGEN 

Met 39 deelnemers kan het ten
ten-weekend te Moelingen een suk-
ses worden genoemd. Het plezante 
werd aan het leerrijke gepaard door 
een informatieve avond over de 
problemen van de Voerstreek. On
getwijfeld hebben velen hieruit iets 
opgestoken. Met de tien wagens 
tellende autokaravaan (getooid met 
leeuwen) werd een rondrit gehou
den door de zes Voergemeenten. 
Hier en daar op gebalde vuist of 
gespuw onthaald, doch meestal be
groet op vriendelijk handgewuif 
zijn wij in de mening gesterkt dat 
de Voer Vlaams is en moet blij
ven ! Het weekend heeft niet al
leen een aantal VU-mensen nader 
tot elkaar gebracht, doch het poli
tiek bewustzijn ook wat aange
scherpt. Infusen staat het al vast 
dat volgend jaar, met Roeslare-ker-
mis, opnieuw een tenten-weekend 
wordt georganiseerd. 

HELP MEE 
Behoor tot het kader dat de nieu

we Vlaamse vereniging: het Vlaams 
Ziekenfonds West-Flandria heet. 
Wij kunnen in alle gemeenten van 
het arr., inkluus Roeselare en de 
reeds genoemde gemeenten nog 
medewerkers gebruiken. Neem kon-
takt op met het Centraal Sekretari

aat, Westlaan 145, Roeselare Cl' 
202.08), vragen naar Dirk Van h 
ven. 

WERVIK 
CYAANKAUSTORY... 
ZONDER EINDE 

Nu de vakantieperiode voorbij 1^ 
en de komkommertijd in de politiete, 
ook stilaan teneinde loopt, wen^j 
de VU-Wervik aan te tonen dat a^ 
een zekere wrevel bestaat bij da# 
deel van de bevolking dat bekon*' 
merd is om het leefmilieu. De Ste
delijke Jeugdraad was zinnens eelt 
debatavond in te richten nopen» 
het « cyaankaliprobleem » te We»-
vik en dit op einde juni. We schrl^' 
ven nu eind augustus en lot nofl 
toe is er inzake debat nog nieté 
konkreets medegedeeld. Wij kun
nen maar moeilijk denken dat de 
Jeugdraad plots aan zijn eigen 
voornemen zou verzaken. Veeleer 
menen wij te mogen aannemen dat 
er moedwillig praktische moeilijte 
heden in de weg worden gelegd. 
De Stedelijke Jeugdraad heeft het 
al eens voor lief moeten nemea 
dat hun uitgave « In de andere 
hoek » door onze demokratischa 
vroede vaderen gekastreerd werd, 
onder politietoezicht ! Voor war»» 
neer eens een volledige en juiste 
voorlichting voor de bevolking en 
vooral voor de mensen die in de 
onmiddellijke buurt van de betrol» 
ken firma wonen. Wie laat ons de 
hoeveelheid cyaankaliverbindiiv 
gen en andere giftige afval kennen 
die de firma « Kling » wenst te 
stekkeren ? Een debat daaromtrent 
ware anders een demokratisch mid
del bij uitstek om iedereen zijn zeg
je te laten doen. Dat zou ons mo
gelijk reeds een stap voorwaarts 
brengen inzake voorlichting. WIJ 
wachten... 
11 JULI 

leder jaar neemt het Davidsfonds 
Wervik het lovenswaardige initia
tief opzich opdat de Wervikanen 
zich nog zouden herinneren dat er 
zoiets als 11 juli bestaat. Er werd 
dit jaar wel een biezondere inspan
ning geleverd. Als spreker niemand 
minder dan de heer Karel Hemme-
rechts uit Strombeek-Bever. Zijn 
spreekbeurt was objektief, verant
woord en wat belangrijk is : iedere 
aanwezige had het niet moeilijk ora 
te begrijpen wat naar voor werd ge
bracht. De omlijsting door de Va
ganten was van die aard dat da 
aanwezigen vol geestdrift waren, 
tot zelfs de allerkleinsten toe. Wij 

( hopen dat het Davidsfonds vofgBnd 
* jaar voor een even goed program

ma zal zorgen. Mogen wij aanstip
pen dat de heer Hemmerechts niet 
de minste vergoeding wilde : dat 
zou bloedgeld zijn, zei hij... Een 
les aan onze hoge omes. 
ZIEKENFONDS WEST-FLANDRIA 

Zitdagen september : 1, 15 en 29 
september, telkens van 10 tot 11 u. 
bij Coudyzer Maurits, Magdalena-
str. 75. 

limburg 

DIEPENBEEK 
AFDELINGSNIEUWS 

Maandag 13 augustus kwam het 
bestuur van onze afdeling reeds 
samen om de werking na het ver
lof voorte bereiden. Via bestendige 
opdrachten zal getracht worden da 
kastoestand te verstevigen. Daar
toe zullen in september onze be
stuursleden huisbezoeken verricb-
ten. Voor de komende winterwer
king werden drie algemene vergade
ringen gepland. 

SINT-TRUIDEN 
IN MEMORIAM LOUIS EVERAERT3 

Met diepe verslagenheid verna
men we het plotse overlijden op 21 
augustus van onze trouwe vriend 
Louis Everaerts, echtgenoot van 
mevr. Fernande Govaerts. Louis was 
een rasechte Vlaming, in zijn werk 
en daarbuiten steeds bekommerd 
om zijn volk, zijn medemensen ta 
dienen. In een moeilijke periode 
aanvaardde hij het voorzitterschap 
van "nze plaatselijke afdeling, dia 
onder zijn impuls opnieuw een ho
ge bloei bereikte. Toen zijn be
roepsbezigheden hem te zeer in 
beslag namen om nog langer de 
afdeling te leiden, bleef hij nog 
steeds bereid om ons met raad en 
daad bij te staan. Zeer talrijk wa
ren de vrienden, die hem bij zijn 
laatste tocht begeleid hebben op 
zaterdag 25 augustus. Namens de 
Volksunie betuigen we hierbij onze 
oprechte deelneming aan de zwaai^ 
beproefde familie, aan arr. bestuurs
lid Marcel Groven en gemeente
raadslid Gaston Govaerts, zljw 
schoonbroeders, en bijzonder aan 
zijn echtgenote en kinderen. 
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GEMEENTE MOL 
ELEKTRISCHE INSTALLATIE 
Op maandag 3/9/1973 te 10.00 u. zal er ten gemeentehuie van 
Mol overgegaan worden to t het openen der biedingen ingekomen 
to t vernieuwen van de elektr ische instal lat ie in het gemeente
huis. 
De stukken l iggen ter inzage op het kantoor der aanbestedingen, 
Luxemburgstraat 47, Brussel. 
De burelen van de gemeentel i jke technische dienst, Markt 22 
Mol . 
Zi j zi jn verkri jgbaar op laatst vermeld adres tegen betal ing of 
s tor t ing van 50,— fr . op P.R. 9161 van het gemeentebestuur van 
MOL. 

DIr-gen Dries Bogaeri 

ONZE SCHOOL ? 

E R A S M U S 
NATUURLI)K ! 
P l u r a l i s t i s c h , v o l k s n a t i o n a a t 

o n d e r w i j s ! 

T a l e n - b o e k h o u d i n g - s t e n o - d a k t y l o 

s e k r e t a r i a a t - j o u r n a l i s t i e k - e t a l a g e 

v e r k o o p - h o s t e s s e n - m a n n e q u i n s -

w e g c o d e - r i j l e s s e n ( d o o r d e S t a a t e r 

k e n d ) 

Tel 
Tel 

Lange Ridderstraat 36 - 2800 MECHELEN 
Bondgenotenlaan 84 - 3000 LEUVEN 
Priester Daensplein 2 - 9300 AALST 
Gulden Vlieslaan 26 - 8000 BRUGGE 
Thonissenlaan 23 - 5800 HASSELT 
Sint Jorisstraat 33 - 8500 KORTRIJK Tel. (056)159.18 

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

(015)173.68 
(016)224.85 

Tel. (053)284.55 
Tel. (050)372.75 

(011)237.12 Tel. 

DIRK MARTENS 
NINOVE 

Beverstraat 24-26 

rel . (054) 331.05 

AALST 
P.V.B.A. 

Lange Zoutstr. 30 29-33 36-3B 

Tal. (053) 240.60 

^ 

KINOERARTIKEIEN : p looi - en wandeiwagent - bedjes en wiegen 
stoelen en looprekken - schommels • kamerversler lngen - w a i -

tafels en waskussens - k inderk leding 

SPORTARTIKELEN : al lerlei - turnk ledi j rul terul trusttngen • p lng-
pongtafels - badkleding en alle toebehoorten rol- en Ijsschaat

sen • kampingart lkelen - lurngerel . 

SPEELGOED : uitgebreide keus In merkart ikelen : autobanen • 
elekr treinen der beste merken auto's • go-carts • traktoran -
poppen ooppenwagens en -wiegjes . burelen - lessenaars -
borden fietsjes - alle gezelschapsspelen - alle soorten meka-
nieken - schooltassen • borden tu inmeubelen • tuinschommel*. 

— ZEER VOORDELIGE PRIJZEN — 

Brouwerij 
MOORTGAT 

BREENDONK 
tel. (03)86.71.21 

voor AL Uvv bieren 
en Limonades 

• 
Bijhuizen ; Cogels Osylei 73 

2600 Berchem-Antwerpen 
Tel (03)36 10 11 
Detieegher Jan 

Ledeganckstraat 19 
Gent 

Tel (09)22.45 62 

Vlamingen, 
1 ^ 1 vraag GRATIS ADVIES 

1 ] 1 voor uw hypotheek-

^ ^ ^ ^ leningen ( I e en 2e r.) 

en uw bouwgrondkredieten 

aan de 

HYPOTHEEKMAATSCHAPPIJ 

UNITAS n.v. 
Kortri jkse 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 

foto- dia- en smal f i lm-
wedst r i jd voor amateurs 

In samenwerking met de VAB-af-
del ing Lommei en de Prov. Techni
sche Scholen r icht MILEX een foto-, 
dia- en f i lmweds t r i j d in, in de lo
kalen van de Technische Schooi op 
zaterdag 17 en zondag 18 novem
ber a s. Er zijn f l inke geldpr i jzen 
te w innen. De onderwerpen zi jn 
v r i j , maar elke fo to , dia of f i lm 
moet een t i te l hebben. 

Voor meer in l icht ingen wende 
men i-ich to t MILEX vzw, Bezem-
Str. 3, 3900 Lommei, t e l . 011/40740. 

man, v r o u w , k ind 

en samenlev ing 

20 dagen kursus, te lkens op don
derdag van 9 u. 30 to t 15 u met 
een onderbreking voor lunchpakket, 
van 12 to t 13 u. 

Data : 1973 : 4, 11, 18, 25 okto
ber - 8, 21, 29 november - 6, 13 de
cember ; 1974 : 10. 17, 24, 31 ja
nuari - 7, 14, 21 , 28 februar i - 7, 14, 
21 maart. 

Plaats : Brussel Het adres word t 
aan de ingeschrevenen medege
deeld. Afhankel i jk van de belang
s te l l ing, kan deze kursus ook op 
andere plaatsen worden georgani
seerd Voorwaarde : 25 deelne
mers. 

Voor wie ? : Hoewel deze kursus 
zich niet u i ts lu i tend to t v rouwen 
richt, is hij op bijzondere wi jze ge
schikt voor de niet bui tenshuiswer-
kende vrouw. Tijdens de faze van 
de verzorging van de kleine kinde
ren heeft de vrouw niet steeds de 
kans op de hoogte te bl i jven van 
wat er zich op vele levensgebieden 
afspeelt . Deze kursus wi l aan deze 
leemte tegemoetkomen. 

Programma : Man en vrouw : 
Spreken met en lu isteren naar el
kaar ; Een samenleving waar w i j 
vat op hebben ? ; De mens : Ou
ders en kinderen ; De ouder-wor-
dende mens ; Man, v rouw en ge

zin in de kunst en de let terkunde ; 
Kreat ief en ludiek. 

Bijdrage : 3 750 fr voor de ganse 
cyklus. Er kunnen enkele beurzen 
beschikbaar gesteld worden. Voor 
wie een inkomen heeft boven de 
30.000 f r . per maand is de bijdrage 
7.500 fr. 

Inschr i jv ing : gebeurt door het 
overmaken van een voorschot van 
750 f r. op PR 8589 57 van Interme
d ium, Heverlee. Het saldo kan even
eens vooraf gestor t worden of ter 
plaatse veref fend, de eerste dag. 
Bij de inschr i jv ing, die l ie fs t zo 
spoedig mogel i jk gebeurt, graag op
gave van naam, voornaam, eventu
eel beroep of funkt ie , adres. 

g e o r g e s s t e e l s t e l t t e n t o o n 

i n h e t k u l t u r e e l c e n t r u m 

a f f i i g e m 
Nog to t zondag 9 september zal 

de gekende kunstschi lder en por-
t re t t i s t Georges Steel (Brugge, Gre
nada) zijn werk ten toon stel len in 
het Kultureel Centrum A f f i i gem. 
Openingsuren : zaterdag 1 en 8 
september van 14 u. 30 to t 20 u. 
en zondag 2 en 9 september van 
11 to t 13 u en van 14 u. 30 to t 
20 u 
Ter her inner ing : 

Tijdens het abdijenjaar 1973, op 
elke zondag te 16 u. • diamontage 
« A f f i i gem, ver leden en heden », 
gevolgd door een geleid bezoek 
aan de abdi jgebouwen van A f f i i 
gem. 

Op zondag 2 september te 16 u. 
in de nieuwe abdi jkerk van A f f i i 
gem ; Muziekaudit ie door Telemann 
barokensemble. J D'Hoir, Cantate 
Domino Ui tvoer ing van werken van 
Loei l let, Telemann, Haendel, Schütz 
en Bach. 

l e v e n s k u n s t i n h u i s t e g e n t 

Ter gelegenheid van de 28ste In
ternat ionale Jaarbeurs van Vlaande
ren te Gent (Floral iënpaleis) wor
den dagel i jkse voordrachten gehou
den onder het tema « Levenskunst 

EEN JUWEEL MET STANDING 

KIES |E BEST B l | 

VERELST 
Meir 2 (Hoek Wiegstraat) 

2000 Antwerpen 

Tel. : 33.46.31 

HORLOGES- LONG!NES 
VERDAL - MONDIA 

AANSTEKERS DUPONT 

WALTER ROLAND 
gedip lomeerd opt ic ien, 

erkend door alle ziekenfondsen 
KERKSTRAAT 58 - ANTWERPEN 

(Let op het hu isnumme' I) 
Telefoon 03/26.86.62 

ALLE GLAZEN ALLE MONTUREN 
Voor lezers van di t b lad 10 % kor t ing 

in huis ». De voordrachten gaan 
door iedere dag tussen 16 en 17 u. 
in de bovenzaal van het Casino. 
Volgende temas zul len door spe
c ia l is ten behandeld worden : 

Maandag 10 september ; wandba-
kleding, zelf verven ; dinsdag 11 
september : melkprodukten van bi j 
ons : woensdag 12 september : 
groenten en f ru i t in de voeding : 
donderdag 13 september : keuken 
en sanitair in de woning ; maandag 
17 september : het wasprob leem 
thuis ; dinsdag 18 september : 
d iepvr iesprodukten in de won ing ; 
w o e n s d a g 1 9 september : 
levenskunst in huis ; donderdag 
20 september : wandbekleding zelf 
behangen ; zaterdag 22 september i 
v rouw en publ ic i te i t . 

® REBEL 
het' nieuwe 
WERE Dl 
militantenblad ! 

volks geschreven 
radikaal 

wie 100 fr. stort op 
p.r. 166.488 (Were (Di) 
ontvangt tot einde '73 
Dietsland-Europa en 
Rebel. 

INLICHTINGEN : 

Tel. (03)32.21.53 

Redaktie en publ ic i tei t : 

Kernredaktie 
T. van Overstraeten (eJnd-
red. ) , P. Martens (hoofdred. ) 
R. Corty ( red . sekr . ) , M. van 
Liedekerke. 

Drukpersstraat 20 
1000 Brussel 
Tel. 17.97.98 

Administrat ie en beheer ; 
Voldersstr. 7 1 , Brussel 1000 
Tel. 02/12.51.60 

Al le klachten voor niel ontvan
gen van blad op dit adres. 
Jaarabonnement 350 F 
Half jaarl i jks 195 F 
Driemaandel i jks 105 F 
Steunabonnem. (min . ) 500 f 
Losse nummers 10 F 
Al le stort ingen voor het blad 
op prk. 1711.39 van . WIJ », 
Voldersstraat 7 1 , 1000 Brussel. 

Verantw. uitgever Mr F. Van
der Eist, Beizegemstraal 20 

Brussel 1120 

V L A A M S E Z I E K E N K A S 
1951 1971 20 j A A R D I E N S T B E T O O N 

Ziektevergoeding voor A R B E I D E R S 

B E D I E N D E N 

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

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

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

Vraag nog heden inl ichtingen b i j uw plaatselijke afcevaardigde. 
Geen moei l i jkheden bi j overschakeling van een ander ziekenfonds. 

B e s t e n d i g e s e k r e t a r i a t e n : 

K i p d o r p . 4 0 - 2 0 0 0 A n t w e r p e n - T e l . 0 3 / 3 2 . 7 3 . 0 5 ( 2 L ) 

B r a b a n t : E. j a c q m a i n l a a n 1 2 4 - 1 0 0 0 B r u s s e l 

T e l . 0 2 / 1 9 . 0 8 . 6 4 

L i m b u r g : Z u i v e l s t r a a t 9 - H a s s e l t - T e l . 0 1 1 / 2 2 0 . 5 7 

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

KEUS TUSSEN 5.000 KOSTUUMS 
— 1 Damesmantel kopen, 1 kleedje in pri js begrepen 
— 2 k leden kopen, 1 k leed betalen 
— Bij aankoop van 1 vest in leder of daim steeds 1 broek In pri js 

begrepen 

— f roüwk leren keus tussen 200 model len 

Al onze art ikelen kunnen STEEDS A F Z O N D E R L I J K BEKO
M E N worden 

Magazi jnen open iedere dag van 9 tot 20 u. 
Gesloten op zondag van 12 u. tot maandag 13 u. Will Tura gekleed bi| 

het huis STANDING 

STANPING DENPERM0^|DSESTEENWEG, 2 7 i 

MLST T i i / m n 



- 1-9-73 15 

AANBEVOLEN 
HUIZEN 

Jan PAUWELS-DE BRAUWER 
RESTAURANT 

m HET PALINGHUIS » a /d Scheide 
Het huis met familietraditie 

Brugstraat 10 - 9328 Schoonaarde 
Tel. 052/43246 

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

MET VOLKSWAGEN 
GEEN PROBLEMEN 

GARAGE St. lOZEF 
Assesteenweg 117 

TERNAT - Tel. 52.13 12. 

PAPYRUS 
Boek-, papier- en 
fonoplatenhandel 

2aakvoerder FONS LABEAU 
de RIbaucourtstraat 7 

St.-Jans-Molenbeek - Brussel 1080 
Tel. (02)2&.87,09 

MACONFECT - KLEDING 
Opperstraat 37 — LIEOEKERKE 

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 

AL - AL AANBOUW-
KEUKENS UIT CLASAL 

FABRIEKEN TE RAMSDONK 
TEL. 015/714.47 - 719.13 

TOONZALEN 
BRUSSEL 02/17.71.99 

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

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 laar studie - van 15 jaar af 
LANGE LOZANASTRAAT 244, 

ANTWERPEN - TELEFOON : 28.72.34 
Inlichtingen alle dagen 
't Zaterdags op afspraak 

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

Sindikaten 
St Beinardse Steenweg 424 

2020 Antwerpen - Tel. 38 74 08. 
Andere gewestelijke adressen op 

aanvraag ' 

F 1 T O 

Kollegestraat 79-81 
2440 GEEL fel 014/59369 

KUNSTGEBITTEN-
HERSTELLINGEN 

TANDTECHNISCH LABORATORIUM 
Chazallaan 83 - 1030 Schaarbeek 

Tel. 34.06.43. of na 18 u. 25 46.42 

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

VILLAS - APPARTEMENTEN 
BOUWGRONDEN 

promotor 
VILLA - LANDHUIZEN 

sleutel op de deur 
verhuring 

BEMEUBELDE VILLAS 
APPARTEMENTEN - STUDIOS 

WEST-LITTORAL 
Leopold II laan 212, 
8458 Oostduinkerke 

Tel. (058)526.29 

DEPREZ P.V.B.A. 
Vismijn 104 • Oostend* 
ZEEVISGROOTHANDEL 
Prijslijst op aanvraag 

Aanbouwkeukens 
HELEMAAL naar maat. 

Apart en per klant gemaakt. 
Niet duurder dan seriefabricatie, 

en zelfs beter I 
Prijsbestek en studie zijn gratis. 

Keukenbedrijf R. ROSSEY 
Kokstraat 53 - 8450 Nieuv/poort 

Tel. (058) 235.81 

H O U T W O R M ? 
Behandeling van dakwer1<en tegen alle tiout-
Insekten. TWINTIG JAAR WAARBORG. 
Dok. op aanvraag. Gratis bestek In gans tiet 
land. P.V B.A. INDUSTRADE. Vanderrljpenstr. 
ia, Wemmei (BI) - Tel 02/79 20.oa 

ADVERTEERT 
IN «WIJ» 

CE.M.O.V. 
Centrum voor MiddenstandsOpleiding 

en -Voltnaking Zuid-Vlaanderen 
Wijngaardveld - AALST Beverestraat 104 OUDENAARDE 
Tel. 053/740. - 740.76 Tel. 055/316.70 

PATROONSOPLEIDING : U wenst iets meer te vernemen over 
de gespecialiseerde opleiding van : 
Schoonheidsspecialist ? Auto-electricien ? Bromfietsmecanicien ? 
Bloemenkweker ? Steen- en marmerbewerker ? Verzekerings
makelaar ? Installateur sanitair en centrale verwarming ? Aan

nemer bouw ? 
Cursusgeld : 200 fr. per jaar — 2 avonden per week. 

N A T I O N A L E LÓTE RIJ 

18de TRANCHE 

H O G E L O T E N : 

1 X twaalf miljoen 

5xéén miijosn 

3 X een half miljoen 

Trekking op 10 september 

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

GEEN AFHOUDING OP U W WINSTEN 
WIN 12 niiUown : U OMTVAMQt 12 mlUoèn 

Groepen 

en 

maatschappi jen 

voor U 

bedacht 

allerhande ! ! ! 

Speciaal 

THIER BRAU HOF 
IEDER DORTMUNDER 

k a n U o p ieder o g e n b l i k v a n de d a g 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 a a n b i e d e n 

I N T E R E S S A N T 

Avondmaa l op vr i jdag, zaterdag of zondagavond 
in een gezell ige sfeer. 

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 u u r 
een der 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 het spit - Kracbtvleesschotel 

beter dan In Duitsland. 
LEUVEN : Tervuursevesf 60. Tel. 016/287.72 - 1500 zitplaatsen. 
ANTWERPEN : Groenpl. 33. T. 03/31.20.37 - mooiste zaal van de »tad 
LEUVEN (Bierkelder) ; Oude Markt 11 . Tel. 016/268.69 - mooiste 

kelder van Europa. 
BRUSSEL : Nieuwbrugsfr. 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-Llehtervelde • 2.000 pi. - tel. 051/728.22 
DRONGEN : Autoweg Brussel-Oosfende - Tel. 09/26.74.32 
SINT-TRUIDEN : Spaansebrugstraat - Tel. 011/736.30 
KESSENICH : Venio Sfeenvireg - 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 - Kost en 
inwoon gratis - In regel met de sociale wet - Liefst mensen van 'l vak 
Schriftelijk aanbieden bij : ABTS : Tiensesteenewg 128, Korbeek-Lo. 

ADVERTEERT IN « WIJ » 

VERGUNNING : 1185 - KAT. A 

EEN WEEK-END 
IN PRAAG 

MET VLAAMSE V.T.B.-REISLEIDING ! 

Vri jdag, 2 tot maandag, 5 november 

I e dag : per lijnvliegtuig uit Zaventem naar Praag. Eerste ken
nismaking met de stad. 

2e en 3e dag : Twee dagen verblijf in de Tsjechoslow/aakse 
hoofdstad. Tijdens het verblijf voorzien wij een geleid stadsbe-
loek per autocar ( 1 / 2 dag) en een uitstap naar het kasteel 
Karlstein ( 1 / 2 dag). 
4e dag : 's Morgens per vliegtuig terug naar Zaventem. 

Re issom : 4 . 8 2 0 f r . 

Toeslag eénpersoonskamer (indien beschikbaar) : 180 fr. 

Inbegrepen : 

— het vliegtuigvervoer van Zaventem naar Praag en terug; 
— de inschepingstaks in Zaventem; 
— de IRC-taks; 
—, het verblijf met vol pension vanaf hef middagmaal de eerste 

dag tot het ontbijt de 4e dag in hotels van kategorie B + ; 
— de verblijftaks en bediening; 
— de twee vermelde uitstappen, toegangen inbegrepen; 
— een reisziekte-, bagage- en ongevallenverzekering; 
— Vlaams gezelschap; 
— Vlaamse reisleiding. 

ALLE ANDERE DIENSTEN Z I I N NIET INBEGREPEN ! 

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)267.20 
— 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-Nïklaas, Stationsstraat 18 - Tel.(03)76.38.9S — 2300 Turnhout, Herentalsestraat 3 • Tel. (041)428.40 — 
1800 Vilvoorde, Heldenplein 22 - Tel. (02)51.17.15. Alle inlichtingen eveneens bij onze plaatselijke vertegenwoordigers. 

iiiiH4Wini.>ii 

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

Antwerpm 
Meir 18 
03/^,78,20 

Gent 
Onderbergen 43 
09/25,19,23 

Leuven Genk 
Brussetsestr. S3 Winterstagstr. 22 
016/237. S3 011/544.42 

000 arbeiberö... lOOl mogelüfeïjeöen 

BON 
Naam:. 
A d r e s :-«-»«»>.,»,m.-~-.»»-™™~.-.~... .™»..~"---"--~«™------->--^ 

Tel :——.—.« — • - — • " — — — - — 

• beschik, over bouwgrond - gemeente i™-„.H,-— 
- 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 : „..—-.... 

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

Handtekening 

B 



16 WIJ - 1-9-73 

ilHI i|H I ' i | M 

vooruitgang 

Tijdens het afgelopen weekend werden te Molenbeek de nationale 
swemkampioensohappen betwist. Voor zover wij dat op het TV-schermpje 
konden volgen, was alles voortreffelijk georganiseerd. De installaties te 
Molenbeek lijken ons prima in orde. En wat ons vooral plezier deed, was 
dat de kampioenschappen echte kampioenschappen waren, in die zin dat 
er diende gevochten voor een zege. In tegenstelling met de velostamperij, 
waar het altijd dezelfde geprefabiceerde ' edetjes zijn die winnen, ziet 
men in de zwemsport altijd andere jongens en meisjes aantreden. Ver
heugend Is daarbij ook dat stukje bij beetje de Belgische rekords altijd 
maar verbeterd worden, en traag maar zeker naar een Europees niveaj 
stijgen. Verheugend is tenslotte dat er bij de nieuwe kampioenen alweer 
een heleboel jonge zwemmers en zwemsters zijn — wij denken bij voor
beeld aan het dochtertje van Herman Verbauwen, amper twaalf jaar — 
die er borg voor staan dat de Belgische zwemsport in de komende jaren 
verder vorderingen zal maken. Kortom, wij hebben de Indruk dat de 
zwemsport wat wind in de zeilen krijgt, en dat is goed. 

proficiat 

Klein incidentje toch tijdens de schitterende Belgische zwemkampioen-
schappen. Na de 200 m rugzwemmen voor dames tikte FranQoise Chauvjn 
eerst aan, maar blijkbaar niet stevig genoeg, want de elektronische tijd
opnemer, die door het aantikken precies wordt stilgezet, bleef verder 
lopen. Het reglement voorziet in zo'n geval dat de tijd aangeduid door het 
elektronisch tuig in aanmerking komt. Tegen dat Franpoise echter een 
tweede en deze keer goede tik op de plaat had gegeven, had haar rivale 
Frisque uit Luik al aangetikt. Reglementair moest het Luikse meisje dus 
kampioene zijn. Zijzelf verstond het echter zo met. Bij de prijsuitreiking 
stapte zij dadelijk van het hoogste schavotje om er F. Chauvin op te 
duwen, en zij overhandigde ook haar gouden medaille aan dit meisje. Wij 
geloven dat dergelijk gebaar volstaat om van kampioenschappen een suk-
ses te maken, en feliciteren dan ook van harte mejuffer Frisque. 

kongres 

Ei zo na grote herrie op een der kongressen die ter gelegenheid van 
de velokampioenschappen door de « officiëlen » uit alle 's heren landen 
In Spanje gehouden worden. De man die verantwoordelijk was voor de 
organisatie van het kongres — wat een naam zeg, voor die klownerij — 
kreeg onder zijn grote voeten omdat het maar zus en zo was met huis
vesting en spijs en drank. Waarop hij kregelig replikeerde dat er vierhon
derd officiëlen aangekondigd waren, en dat er achthonderd kwamen opda
gen. De meesten hadden namelijk hun wettige echtgenote, hun lief, hun 
bijzit of een of andere gelegenheidsgezellin meegebracht. De koleirige 
« pee » krabbelde wel een beetje terug toen de voorzitter verklaarde 
liever naar huis te gaan dan zulke « vuile praat - te moeten aanhoren 
over het deftig gezelschap. En toen bleven zij allemaal maar. Achthonderd 
voorname heren en dames. De kreem van de wielersport. En het vrouw
volk. 

het begint 

De voetballerij is nog niet be
gonnen en er zijn al overal kwed-
delen. Tijdens de match RWDM 
(driemaal raden wat dat is) - Real 
Madrid stuurde Loraux (hij werd 
opgemerkt, jawel) een Spaans ver
dediger van het veld, maar hij ken
de geen penalty toe (wat inderdaad 
best kan). Jean Cornells laat voor
taan geen joernalisten meer toe in 
de kleedkamers van La Louvière 
vóór de match, wat door de sport-
joernalisten slecht werd onthaald 
en waarmee wij zeer hartelijk moe
ten lachen. De bekvechterij tussen 
Klub Brugge en de bedankte trainer 
Canjels begint pas voorgoed. Won-
derdoelman Piot werd van het veld 
gezet nadat hij niks misdaan had. 
En zo verder. Allemaal dingen waar 
de echte sportgazetten handdoe
ken vol kunnen over schrijven, 
maar die in de grond allemaal zo 
onnozel zijn dat men zich afvraagt 
hoe het godsmogelijk is dat de 
mensen zich daarover nog druk kun
nen maken in deze verlichte tijd. 

waarom ? 

Eén van de twee patrons van Ra
cing White Daring Molenbeek is de 
Brusselse ondernemer l'Ecluse. Hij 
heeft, naar het schijnt, de nieuwe 
tribune gebouwd, en een slordige 
hoop miljoenen op tafel gegooid, 
allemaal om de nieuwe klub van 
het begin af goed op dreef te hel
pen. Waarom doet hij dat ? Door 
de voetbalmikrobe nog gebeten op 
zijn leeftijd ? Als geldbelegging 7 
Uit liefdadigheid ? Om de sportlie-
veling uit te hangen ? Wij geloven 
er allemaal niks van. Evenmin als 
wij geloven dat die « slordige hoop 
miljoenen » zo maar een kadootje 
zijn. Zit er misschien ergens een 
veband tussen volgende losse ele
menten : enkele jaren geleden 
dreigde het terrein van Molenbeek 
In handen te vahen van grondver-
kavelaars — de gemeente kocht 
toen het terrein aan — verschil
lende van de flatgebouwen rond het 
Daringveld zouden van l'Ecluse zijn 
— l'Ecluse en burgemeester Mach-
tens zouden dikke vrienden zijn. 
Enfin, het is maar een vraag hoor • 
is heel de hutsekluts van de fusie 
tussen de twee klubs een sportieve 

kwestie, of is het maar een mid
deltje om, misschien op lange ter
mijn, grond binnen te rijven ? Te
gen dit laatste zouden wij geen be
zwaar hebben precies, maar het 
gezever over de Europese roeping 
van de nieuwe klub en zo wat doen 
belachelijk aan. Dachten wij toch. 

treurig 

Ocharme, wat 'n triestig schouw
spel zeg, die wereldkampioenschap
pen velorijden op de baan. Jaren 
en jaren lang dezelfde namen. Por
ter, Bracke, Van Lancker, Moreion 
en noem maar op. Jaren en jaren 
lang hetzelfde taktiekje. Jaren en 
jaren lang dezelfde uitleg van onze 
Fred. Dat Bracke maar traag op 
gang komt. Dat Verscheuren (die 
op dat ogenblik al lang thuis zat, 
maar Fred vergist zich nogal een 
keer, en hij bedoelde Deloof) de 
grote vorm te pakken heeft, want 
hij kan nog praten. Dat Moreion 
al zolang liefhebber is. Jaren en 
jaren dezelfde venten, die zo fier 
als een gieter een koereur komen 
vasthouden opdat hij niet zou om
vallen. Jaren en jaren dezelfde 
« officiëlen » die met een boekee 
bloemen komen aanzeulen voor de
zelfde ouderlingen die hun stram
me benen op hetzelfde schavotje 
trachten te hijsen. Kan men daar 
nu in godsnaam eens niks anders 
op vinden. Iets fris ? Iets nieuws ? 
Iets dat plezierig is ? En zeggen 
dat de Spanjolen daar met duizen
den en duizenden komen naar kij
ken. En dat wij daarop avond na 
avond zitten te gapen voor onze 
lichtbak. 

fijn 

Wie af en toe eens een welwil
lende blik laat vallen op dit zeer 
bescheiden sportrubriekje weet dat 
wij een gloeiende hekel hebben 
aan al wat maar iets te maken heeft 
met vedetterij en toebehoren. Wij 
willen dan ook in de twee jonge 
mensen, die wij zaterdag in de 
teevee in gesprek hoorden met Da
niël Mortier, nadat zij in de Euro
pese atletiekkampioenschappen 
voor juniors te Duisburg zon schit
terende prestaties hadden gele-

iHHil ,fi i'.-J^ 

De vakantie loopt op laatste pootjes. Morgen is het voor velen uit met de vakantie, misschien kan er nog wel 
een week-end bij hier te lande. In onze Kempen bv. [zie foto). 

verd, geen vedetten of toekomstige 
vedetten begroeten, Fons Brijden-
bach en Rosine Wallez, twee be
scheiden jonge mensen die niet 
veel uitleg geven bij wat zij doen, 
maar die hun « werk » verduiveld 
netjes opknappen Wij geloven dat 
enkele van onze jonge atleten ver 
kunnen gaan, en daar zijn wij blij 
om. Wij stellen vast dat zij sterk 
overtuigd zijn van de betrekkelijk
heid van de waarden in het sport-
wereldje. en daarvoor feliciteren 
wij hen. Dat is iets dat veel oudere 
kollega's, dirigenten, « officiëlen » 
en joernalisten van hen kunnen le
ren. En het is iets zeer belangrijks. 

tof 

De grappenmakers van de inter
nationale wielerunie hun klok gaat 
blijkbaar een stuk achter. Zopas 
hebben zij beslist dat tijdens we
reldkampioenschappen de stayers 
moeten gegangmaakt worden door 
iemand van eigen nationaliteit We
reldkampioen Verschueren — Belg 
van kwaliteit — mocht dus niet rij
den achter Jopie Koch, Duitser van 
geboorte en Hollander van natio-
nalitiet. Verscheuren moest achter 
een Belg rijden. Nu was er, naar het 
schijnt, één Belgisch gangmaker be
schikbaar, maar die stelde zo'n 
hoge eisen (150.000 fr. -f 10 % 
van ieder kontrakt dat Verscheuren 
nadien zou krijgen) dat Verscheu
ren dat gewoon niet kon betalen, 
en er dus noodgedwongen de voor
keur aan gaf naar huis terug te 
keren. Zijn titel kon hij dus niet 
verdedigen. Wat deden Sooken en 
Morrisken van den bond ? Zij die 
zo luid aan het krijsen gaan als on
ze nationale een stro in de weg 
wordt gelegd ? Hewel, zij dronken 
nog een glas, hé. 

goed zo ! 

Toen wij onlangs Fred Verhelen 
door Humbeek zagen lopen, be
dachten wij dat de stamineekame
raad het wel heel verkeerd voorhad 
toen hij ons zei dat Fred het met 
zijn talent toch niet zo ver ge
schopt had m de voetballerij. Van 
UEFA-keeper voor Belgiè tot Inval
lerskeeper van Klub Mechelen Wij 
vinden dat Fred het integendeel 
prima heeft gedaan. Naar de wens 
van Marie, zijn moeder, heeft hij 
zijn studies niet verwaarloosd. Hij 
IS een ferm technikus geworden 
en leraar lichamelijke opvoeding op 
de koop toe. Hij verdient als twee
de keeper van Mechelen een gemak
kelijke en ongetwijfeld schone cent 
bij. Hij speelt zijn voetbalmatchen 
op tijd en stond. En als wij ons 
niet vergissen gaat hij binnenkort 
trouwen Is het te verwonderen dat 
hij er gewoon stralend Uitziet ? 
Als u het ons vraagt : Fred heeft 
het nogal een stuk beter afgelapt 
dan veel jonge snaken die alles 
opgeven om kost wat kost een <• ve
dette » te worden, en daar maaV 
hoogst zelden in slagen, en dan 
nog zo kortstondig. En ten koste 
van zoveel Voor ons part mochten 
zij allemaal even veel verstand aan 
de dag leggen als die « mislukte » 

uit Humbeek 

gesprek op hoog nivoo 
Na een voor ons niet zo gemakkelijke autotocht door het ge

bergte — wij zijn Ickx niet — stonden wij in de vallende avond 
wat uit te blazen op een hotelterrasje, anderhalve kilometer bo
ven de zeespiegel. In de gelagzaal achter ons klonk het vrolijke 
gerinkel van tafelgerei, en het geroezemoes van de gasten, 
opgelucht omdat zij met vrouw en kroost alweer veilig bij spijs 
en drank zaten. Vóór ons de absolute stilte. 

Het terrasje was al nagenoeg in het duister gehuld, maar He 
toppen van de omliggende bergen baadden nog in het zonne
licht. De aanblik was fantastisch, onvergetelijk. Onmogeljik de 
blik af te wenden van deze in de zon glinsterende gletsjers en 
eeuwige sneeuw, hoog op •• Arktis Tiroïs •. Dit was dè rust, dè 
kracht, dè grootheid, dè onevenaarbare, majestueuze natuur, 'n 
deze omgeving kan men enkel even glimlachen om zorgen en 
bekommernissen die gisteren ei zo na een hartinfarkt veroor
zaakten. Hier moesten de minuten uren duren. 

Maar toen kwam de Fransman opdagen. Zo weggeknipt uit een 
echte Franse fi lm, weggelopen uit een verhaal van Daudet, ner
veus, béret op de kop. In één woord : Tartarin. 

Belg ? Ja. Wat voor een ? Vlaming. Franssprekend toch. Gaat 
wel. Vlaams « en familie • dus en Frans onder de mensen ? 
Toch niet, maar de informatie over Belgische toestanden is in 
Frankrijk ook niet alles. « Pourtant », hij kent België heel goed. 
Was verleden jaar nog in Gent. Kwam met Frans terecht in ieder 
kafee, in iedere winkel, overal. Alors ? Mooie stad. Gent. Maar 
niks voor zijn vrouw. Te stil, tu comprends, te slaperig, te pe
tieterig. Zij zijn van Lyon, de grote stad, het volle leven. Snap
pen wij dat ? En de muzea in Gent. de prachtige gebouwen, de 
kunst, de geschiedenis ? Och, dat moet hij allemaal niet weten. 
Dat is gedaan, voorbij, dood. Maar de frieten waren goed. Eten 
wij iedere dag frieten ? En de Belgische koereurs, die zijn nog 
beter, nietwaar. Daar moeten wij wel bijzonder trots op zijn. 
Neen ? Tiens. Rare kwasten zijn wij. Heel de wereld benijdt ons 
onze koereurs, en ons zou het koud laten. A propos, hij heeft 
zich nog een tijd bezig gehouden met van Springel Als we terug 
zijn in België moeten we hem maar eens een goeie dag doen 
— alle Belgen lopen mekaar immers iedere dag tegen het lijf — 
van « son grand ami » uit Lyon. (Als Herman die inderdaad 
kent, is dat hiermee dan gedaan). 

Nu supportert hij voor Merckx. Zijn wi| « pour » Merckx ? 
Neen. « Centre » dan "> Bijlange niet. Hoe kan dat nou ? Hewel, 
Merckx doet zijn werk, en hij doet dat goed, en dat is alles. 
Wat is daar « pour » of « centre » voor te zijn ? Mais mon
sieur, Merckx is een fenomeen, een reus. een unicum, de roem 
van zijn land . 

Wij begonnen ons af te vragen wat best zou zijn : zelf in de 
ravijn springen, of de vent er met een handig duwtje in te kei
len 

. a en France » zou hij de « legion » krijgen. Straten en 
pleinen zouden zijn naam dragen. De vrouwen zouden vechten 
om hem te mogen aanraken. Zijn foto zou in de openbare ge
bouwen hangen. De president zou hem omhelzen. Hij zou talloze 
monumenten krijgen... 

Hier moest wat gebeuren. Wij probeerden de vent uit te leg
gen dat volgens ons de Fransen dan nog een tikkeltje meer ge
tikt zijn dan wij, die onze roem in bescheidenheid meezeulen, 
en dat wij geen vijftienhonderd kilometer ver en vijftienhonderd 
meter hoog waren gekomen onj over koereurs te staan zeveren. 

Hij was ontgoocheld, en wij keken zwijgend naar een ver
schietende ster aan de ondertussen donker geworden hemel. 
Toen ze verdwenen was, reikte Tartarin ons teatraal de hand, 
en met licht bevende stem zei hij zacht dit prachtig, historisch 
woord : « Toen die ster viel heb ik voor uw vaderland en zijn 
roem de wens geuit dat Merckx wereldkampioen zou worden ». 

Konden wij nu gaan zeggen dat hij daarover beter eens met 
Zjang zou kunnen gaan klappen ? Wij hebben even plechtig zijn 
hand gevat, ze lang vastgehouden, en dan met een krop in de 
keel gefluisterd : •• In de naam van mijn land : merci ». 

Wij wilden, beste lezer en lezers, dit historische woord, op 
zo'n plechtig moment uitgesproken, niet in de vergetelheid laten 
verdwijnen. Wij geven de boodschap door aan België-Belgique 
en aan Eddy. 

En wij hebben het vast voornemen gemaakt geen • mond » 
Frans meer te verstaan als wij op een of andere berg nog eens 
een Tartarin ontmoeten die zich zorgen maakt over de « gloire » 
van onze « patrie » 


