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WELNU, PROF. GERLO ? 
Tijdens een 11 juliviering te Brussel vorig 

jaar, in aanweziglieid van de voorzitters van 
het Davidsfonds, bet Willemsfonds en het 
Vermeylenfonds, werd een •< Vlaams mani
fest voor Brussel • bekend gemaakt. Het 
was mede ondertekend door een tachtigtal 
vooraanstaande Vlamingen van alle strekkin
gen. Dit gematigd en minimaal urgentiepro
gramma kwam tot stand op initiatief van het 
Overlegcentrum van Vlaamse Verenigingen. 
Bij de bekendmaking van het manifest gaf 
de voorzitter van het Overlegcentrum, prof. 
Gerio, de regering nog één jaar de tijd om 
sommge dringende Vlaamse eisen in ver
band met Brussel in te willigen Indien dit 
niet gebeurt, zo zei hij, zal er tot buitenpar
lementaire aktie worden overgegaan. Dat 
jaar is inmiddels ruim verstreken, maar de 
« dringende Vlaamse eisen » werden niet 
ingewilligd en het ziet er ook niet naar uit 
dat dit eerlang zal gebeuren. Wil het Over

legcentrum nog ernstig worden genomen, 
dan mag het niet bij een loze dreiging blij
ven. Uit die hoek wordt dan ook zeer spoedtg 
enige beweging verwacht. 

Ter informatie geven wij nogmaals de vijf 
meest konkrete eisen uit het manifest weer : 
De taalwetgeving van 1963 voor de Brusselse 
gemeentebesturen moet vóór 1 september 
1973 toegepast worden ; het kiesarrondisse
ment Brussel dient gesplitst door de oprich
ting van een homogeen Vlaams kiesarrondis
sement Halle-Vilvoorde ; de Vlaamse fede
raties rond Brussel moeten uitgebreid wor
den ; het toekomstig ekonomisch gewest 
Brussel moet beperkt worden tot de 19 ge
meenten van de huidige Brusselse agglome
ratie ; de volgende agglomeratieverkiezingen 
te Brussel moeten geschieden op basis van 
taalkundig gesplitste kandidaten- en kiezers
lijsten. 

HET BEDROG 
VAN 
HERTOGINNE 

verlicht 
despotisme 

In het land groeit de wrevel, de ergenis over het eigenmachtige optre
den van de BSP-leiders en van eerste-minister Leburton. 

De regeringsleider Is nog maar eens op reis geweest. Een privéreisje, 
zo vertelde hij, naar het Zaïre van zijn goede vriend Moboetoe. En met 
een privéreis, zo liet hij verstaan, hebben wij met zijn allen geen zaken. 
Iedereen gaat al eens op reis, waarom zou een eerste-minister het niet 
mogen. 

Maar het werd een « privéreisje » in BSP-sijl, waarbij privé-aangelegen-
heden, partijbelangen en staatszaken dooreengehaspeld werden. En dat 
gaat de onderdanen van zijne roze majesteit wel degelijk aan. Of Is het 
zo normaal dat de eerste-minister op het einde van zijn Zaïrees « privé
reisje » een perskonferentie gaf, in aanwezigheid van hoge Zaïrese ge
zagsdragers, en daar plechtige verbintenissen aanging met financiële 
weerslag voor de Belgische begroting ? België is bereid een grotere 
bijdrage te leveren voor de ekonomische ontwikkeling voor Zaïre, zo be
weerde hij. 

Dat zal zijn goeie vriend Moboetoe, aan wiens «verlicht presidentschap» 
hij hulde bracht, wei genoegen gedaan hebben, maar de rest van de Bel
gische regering en parlement ietwat minder. Zij mochten de Leburtonse 
toezeggingen namelijk vernemen uit de kranten... 

Dat minister van Buitenlandse Zaken Van Elslande en de regeringspart
ners van de BSP zich door de eerste-minister laten ringeloren is hun zaak. 
Het wouldbe « verlicht despotisme » waarvan de BSP-prominenten in het 
landsbestuur blijk geven, hun eigenmachtig en eigengereid optreden en 
de manier waarop zij hun partijbelangen, sommigen ook hun privé-belan-
gen, met staatszaken vermengen gaat echter iedereen aan. 

Er is de hele onsmakelijke Ibramco-affaire, er zijn de sistematische 
« privéreizen » van de BSP-leiders naar de kommunistische landen, de 
vrijage van de socialistische eerste-minister met notoire despoten als 
Moboetoe en d-' Sjah van Iran, waarmee zaken worden afgesloten waar
voor de hele natie mag opdraaien. En dat allemaal in een sfeer van « wij 
weten wat wij doen, het is allemaal in het belang van het land, en jullie 
hebben er geen zaken mee ». Deze BSP-ers regeren het land zoals de 
verlichte despoten dit opvatten : « alles voor het volk » (voor wie het 
geloven wil) maar « niets door het volk ». Het parlement telt minder dan 
ooit mee bij het bepalen vnn het landsbeleid. 

De BSP-ers geven blijk >vin een totaal gemis aan demokratisch fatsoen, 
plaatsen hun partijbelangen boven het landsbelang, en misbruiken syste
matisch de macht die hen — dank zij hun regeringspartners — werd toe
gewezen. Het geval Anseele met alles wat erbij hoort is daarvan een duide
lijke illustratie. De schade die zij door hun handelswijze toebrengen aan 
heel onze parlementaire demokratie is onberekenbaar. 

De vraag is alleen maar hoelang de CVP en de PVV, regeringspartners 
van de BSP, dit « verlicht despotisme » van de BSP-ers nog zullen dul
den. En daardoor mee de schuld op zich laden voor alles wat misloopt 
in dit land. 

Paul Martens 

(pm) De « Samenwerkende Ven
nootschap België » is sinds méér 
dan honderdveertig jaar één grote 
bedriegerij. De ene vennoot, de 
Franstalige, beliegt, bedriegt en be
steelt de andere, de Vlaming, op 
de grofst denkbare wijze, vernedert 
hem bovendien waar het maar kan, 
en toch blijft die onbetaalbare bra
ve snul het nog goedvinden ook. 
Het komt niet in hem op ook maar 
één keer scherp van zich af te bij
ten, laat staan dat hij er zou aan 
denken deze bedrog-vennootschap 
op te zeggen. Een dergelijk maso
chisme is wellicht een unikum in 
de wereld ! 

Wie zou denken — en zo zijn er 
heel wat in hoorndragend Vlaande
ren — dat dit allemaal wellicht 
waar was in het verleden, maar nu 
toch niet meer, moet maar even 
rustig in zijn zetel gaan zitten en 
volgend verhaaltje lezen. 

In 19G2 — na een akuie oprisping 
van Vlaams protest tegen die gang 
van zaken (o.m. marsen op Brussel) 
— besloot de regering van toen 
nog maar eens iets te doen om de 
zenuwachtig geworden Vlaamse bra-
velul te sussen. De taalgrens zou — 
eens en voorgoed — worden vast
gelegd, en het zou voortaan ge
daan zijn met de verfransing van 
Vlaamse gemeenten en steden 
langs die grens. Zo gebeurde, maar 
bij die gelegenheid moest Lamme 
Goedzak «voor de allerlaatste keer» 
nog een aantal toegevingen doen : 
Edingen afstaan, de Platdietse 
streek, gans Komen-Moeskroen en 
een hele reeks wijken en geruch
ten. In ruil zou hij de Vlaamse 
Voerstreek, voorheen bij Luik, bij 
Limburg mogen voegen. 

Het jaar daarop, in 1963, herwerk
te de regering — onder leiding van 
Theo Lefèvre — de taalwetgeving. 
Om Pee Vlaming ook op dit terrein 
nog een aantal « allerlaatste » toe
gevingen af te persen werd zelfs 
een hele pantomine opgevoerd, een 
schijnonislag van de regering inbe
grepen. Tijdens een konklaaf op het 
kasteeltje Hertoginnedal ging de 
Vlaamse CVP (woordvoerder De 
Saeger) opnieuw door de knieën, 
de « Vlaamse » BSP-ers en PVV-ers 
vanzelfsprekend ook. Zes Vlaamse 
randgemeenten van Brussel kregen 
« faciliteiten » opgesolferd, zodat 
de verfransing er verder welig kon 
tieren. In de centrale rijksadmini-
stratie zouden topambten, vanaf de 
graad van direkteur, voortaan 50-50 
verdeeld worden tussen Vlamingen 
en Franstaligen. De CVP-ers noem
den dit een « overwinning » aange
zien de Vlamingen (60% van de 
Belgische bevolking) voorheen niet 
eens zoveel kregen. In ruil voor de
ze belangrijke toegeving — het gaat 
om duizenden goedbetaalde staats
ambten — zouden de Franstaligen 
ook eens een « geste » doen. In 
de wet werd bepaald dat, uiterlijk 
op 1 september 1973, alle topamb
ten in de 19 gemeenten van de 
Brusselse agglomeratie 50-50 zou
den verdeeld zijn tussen Vlamingen 
en Franstaligen. De « pariteit » in 
de centrale administratie in ruil 
dus voor de « pariteit » in de Brus
selse administaties, waar het ech
ter slechts om 'n vierhonderd amb
ten gaat in totaal. 

Wij zijn tien jaar later, 1 septem
ber 1973 is voorbij, en wat zien wij 
nu ? De « pariteit » in de centrale 
administatie is ongeveer een feit 
(ook al groeide de Vlaamse bevol

king inmiddels tot méér dan 60"^ 
van het Belgisch totaal) maar in 
Brussel kwam er niets van terecht 
Een goeie maand geleden werd er 
een nieuw stukje wet gemaakt om 
de toepassing van de wet van 1963 
mogelijk te maken (op papier !) en 
de Brusselse gemeentebesturen 
kregen weer wat uitstel. Maar nie
mand maakt er zich illusies over 
dat de wet nu zal worden toege
past, daarvoor ontbreekt het de re
gering nog steeds aan de nodige 
moed. En de Voerstreek die we te
rugkregen — in ruil voor zoveel — 
is inmiddels hard op weg om vol
ledig te verfransen, met de hulp 
van een recent stukje wet en met 
staatssubsidies ! 

Een schoolvoorbeeld temeer van 
de aloude Belgische praktijk : da 
Vlamingen moeten steeds weer 
« cash » betalen, in ruil voor belof
ten voor de toekomst. Als ze aan
dringen op inlossing van die be
loften moeten zij opnieuw afdekken 
voor bijkomende beloften. En ten 
langen leste worden ze gepaaid 
met een dode mus, of krijgen zij 
helemaal niets, of wordt hen nog 
meer afgenomen... 

België is inderdaad gebouwd op 
de ongelooflijke geduld van de Vla
mingen. De Vlamingen van de tra» 
ditionele partijen hebben dit ge
duld, die lammezakkerij, zelfs ver
heven tot opperste burgerdeugd. 
Het i-; duidelijk dat de Vlamingen 
verder als een klootjesvolk zullen 
behandeld worden zolang zii hun 
vertrouwen blijven schenken aan 
die partijen, aan de CVP, aan de 
BSP en de PVV, wiens ministers in 
de regeringen zetelden onder wiens 
« beleid » zo'n bedrog mogelijk 
werd. 
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^ e n g i j 
van elslande is kwaad 

In plaats van de VU te danken 
omdat ze hem de kans gaf (dank 
zij haar versterkte drukking op de 
andere partijen) om minister van 
Buitenlandse Zaken te worden, 
heeft Flenaat op kleinzielige wijze 
eens voornaam en waardig willen 
gebruik maken van zijn recht van 
antwoord, omdat • Wij » een aan
val deed op zijn belachelijke zucht 
op politiek sukses. Want, zoals zijn 
voorgangers wil hij ook op TV ver
schijnen als een die ergens op een 
internationale vergadering een paar 
woorden heeft mogen zeggen ( zij 
het dan in het Frans). 

Jos Van Eynde is hem vandaag 
zelfs in zijn vertrouwelijk dagbladje 
ter hulp gesneld en heeft zijn gal 

tegen de mannen van de VU nog 
eens vlammend uitgespuwd. 

Die vent zou beter eens uitleg
gen welke taal de Vlaamse minis
ters spreken in de ministerraad. 
Men zegt dat het.. Frans is, want 
zijn chef Leburton is ook aanwezig 
en die verstaat niet al te goed 
Nederlands. 

« V/ij ' had het recht verstoord 
te zijn omdat Van Elslande aan
vaardde dat hij deze keer, al Frans 
sprekende, op TV gehoord werd. 

Indien hij Nederlands spreekt op 
alle vergaderingen van de EEG en 
op alle vergaderingen van de mi
nisterraad, dan had hij recht op 
antwoord. 

Indien hij bewezen had dat hij, 
sedert hij baas is op Buitenlandse 
Zaken, ijvert hij Frankrijk om ten
minste in Frans-Vlaanderen aan het 

Nederlands dezelfde kans te geven 
als aan het Frans in Vlaanderen 
wordt gelaten (d.w.z. tweede keu
zetaai in het onderwijs) dan had hij 
het recht om fier een briefje te 
schrijven naar « Wij ». 

Nu vind ik dat hij ondankbaar is 
geweest door Jos Van Eynde de 
kans te geven tot een aanval op 
de VU. 

J.E.T., Vilvoorde. 

gescheiden diensten 

Er worden pogingen gedaan om 
in de Brusselse ziekenhuizen 
Vlaamse geneesheren te benoe
men. 

Doch met die benoemingen is 
alles nog niet geregeld. 

Die Vlaamse dokters komen im
mers terecht in diensten zonder 
uitzondering geleid door fanatieke 
Vlaamshaters en zij zullen daar, 
dag in dag uit — op alle mogelijke 
manieren gepest worden. 

Er moeten dus nog andere maat
regelen getroffen worden opdat die 
Vlaamse dokters zouden kunnen 
werken in een gezonde atmosfeer. 

In dit verband Is er een maatre
gel die zich opdringt : burgemees

ter Nols van Schaarbeek heeft in 
zijn gemeentehuis gescheiden lo
ketten opgericht voor Nederlands
en Franstaligen. Verleden jaar 
heeft een groep van een vijftiental 
dokters een schrijven gericht tot 
burgemeester Nols om hem te vra
gen het princiep van de geschei-
en diensten dat hij op zijn gemeen
tehuis toegepast heeft, ook aan te 
wenden in het ziekenhuis van 
Schaarbeek en aldaar dus in elke 
dienst een Franse en een Neder
landstalige afdeling in te richten. 

De buigemeester heeft niet ge
antwoord op die brief. 

Het princiep van de gescheiden 
diensten — waarbij elke zieke die 
in het ziekenhuis binnenkomt, zelf 
bepaald in welke afdeling hij ver
pleegd wenst te worden — moet 
geëist worden door de Vlaamse 
verenigingen zoniet kunnen de be
noemde Vlaamse dokters geen 
ernstig werk verrichten. 

dr. H.B., Antwerpen. 

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

imósCMOÓL. 
B R U S S B L S 

Veel gevraagd : 
RITMEESTERS 

Tegen 1974 zijn 200 nieuwe rit
meesters voor de rijscholen in Brus
sel en elders : 40 uren-week of als 
bijverdienste. 
Volletijdse ritmeesters verdienen 
rond de 20.000 Fr. per maand. 

Kosteloze beroepsopleiding door 
Ritmeesterschool 

Ferd. VERBIEST 
Leopold ll-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 kwaliteit tegen fabrieksprijzen 

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

Luxe wintervesfen voor heren 
Nieuw model 3 , 4 mantel gevoerd met 
extra kwal i te i t , synthetische pels, wild 
leder en Borg. In a l le denkbare maten 
en modellen. Uitzonderl i jke knappe mo
dellen voor de jeugd f ! ! 

NU 1.995 F 

Ruim 1000 luxe overjassen in zuiver scheer-
wol voor heren 

LODENS - lACERSMANTELS - 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 ! ! 
Dit betekent kwaliteitskleding tegen fabrieksprijzen 

kopen ! ! 

2000 Luxe blazers voor heren 
• VAN ZUIVER SCHEERWOL 
• ALLE DENKBARE MATEN 
• IN ZWART - BRUIN - BLAUW OF 

GRIJS 

NU 1.500 F 

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

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

UIT TE 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 O F 

Hoe tereJM U best SUCCES KIEOING MEYERS 

P.V.B.A. 

A. DE LANGLESTR. 4 1 0 NIEL 
Open alle werkdagen van 9 tot 20u 
Zaterdag tot 18u 

P.S. BELANGRJKE MEDEIING : 
Alle kledingstukken van deze stuntver-
koop zijn aangeduid met : 
a) 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 w i j 

nog ruim 10 .000 kledingstukken 

van de hoogste kwal i te i t 

bijna gratis de deur uit ! 

WEES ER BI] ! 
KOM NIET TE LAAT ! 

99 WIJ" 
ZO'N 

LEZERS DAAR MOET 
AANBIEDING 
BRENGEN WIJ NIET 

U NAARTOE ! 

ELKE WEEK !!! 
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naar de maat van de mens 
Er is links en rechts, maar voor-

rMimelijl< in Oost-Viaanderen, nogal 
wat ongerustheid over de plannen 
tot samenvoeging van gemeenten. 
De grotere gemeenten rondom 
Gent hebben zelfs de koppen bij
een gestoken om te zien hoe zij 
het akute gevaar van inlijving bij 
Gent kunnen keren. Het spreekt 
vanzelf dat elk plan tot samenvoe
ging van gemeenten (« fusies »} 
gemakkelijk emoties oproept en 
weerstanden. Dit is nog geen reden 
om deze plannen op te geven. In 
een groot aantal gevallen is samen
voeging inderdaad v^/enselijk en 
l«l fs geboden. Het komt er name
lijk op aan « leefbare » gemeenten 
tot stand te brengen, en « leef
baar » wil zeggen : gemeenten die 
in staat zijn in de behoeften van 
hun inwoners, volgens de normen 
van déze ti jd, te voorzien. 

Maar dit wil zeggen dat men van 
de samenvoegingen ook geen stok
paardje van technokraten moet ma
ken. Van mensen die graag teke
ningetjes maken op papier, zonder 
rekening te houden met de betrok
ken bevolking, Gemeenten die op 
dit ogenblik c leefbaar » zijn, moet 
men niet zomaar bij grotere gehe
len gaan inschakelen ais men niet 
zeker is dat dit een verbetering zal 
meebrengen in alle opzichten. Zo
als op andere terreinen dient hier 
ook gewaarschuwd tegen een be
paald gigantisme dat alleen maar 
tot gevolg heeft dat de mens 
steeds meer vervreemdt van zich
zelf. 

Leefbare gemeenten naar de 
maat van de mens, dat moet de 
betrachting zijn bij elk plan tot sa
menvoeging. De betrokken bevol
king moet daarbij steeds worden 
geraadpleegd in een of andere 

vorm, en met haèr belangen dient 
in de eerste plaats rekening te 
worden gehouden. 

In de praktijk echter is de ganse 
voorziene « fusie -operatie weinig 
meer dan een politiek cijfer- en 
doseringspel. Partijbelangen van de 
« gevestigde » groepen geven de 
doorslag, de kaarten worden herte-
kend met het oog op de konsolide-
ring van hun macht. Dat is de 
ruige werkelijkheid. 

Maar wellicht gaat de akute 
vrees voor spoedige en ondoor
dachte o fusies » weldra weer wat 
verminderen : het ziet ernaar uit 
dat minister van Binnenlandse Za
ken Close binnenkort de burge
meestersjerp van Luik wil omgor
den. En eer zijn opvolger voldoende 
moed zal bijeengeraapt hebben om 
aan de operatie te beginnen, zitten 
wij wellicht in een verkiezings
jaar... 

devi^ereld 

VANDAAG TE EKEREN ( Antwerpen ; 

14 U GEMEENTEHUIS 
15 U HOF DE BIEST-FEESTZITTING 

NATIONALE DAG 

VAN HET VERBOND VAN VLAAMSE 

GEPENSIONEERDEN (VVVG) 

anseele buiten ! 

De kreet weerklinkt steeds lui
der, minister Anseele moet aftre
den, daar hij hoe dan ook gekom-
promitteerd is In het RTT-schan-
daal. Ook de regeringsgezinde pers 
— uitgenomen de socialistische — 
acht het ogenblik gekomen dat An
seele uit de Wetstraat moet ver
dwijnen. « De Standaard » stelt 

op zolders 

en in kelders... 

Tot eind juni hebben de school
kinderen in de Anderlechtse S. 
Dupuislaan samen op de speel
plaats gespeeld, samen in de eet
zaal vertoefd, in de rijen naast me
kaar gestaan. Op de eerste dag van 
het nieuwe schooljaar '73-'74 is 
daar een eind aan gekomen. De 
Vlaamse kinderen mogen zelfs niet 
meer op de speelplaats komen 
maar moeten hun speeltijd door
brengen op een peuterspeelpleintje 
waar nauwelijks plaats is voor wat 
kleuters. Maandag zijn wij op zoek 
geweest naar de Vlaamse klassen 
in de Sylvain Dupuislaan. Met z'n 
allen zaten de lagere klassen sa
men geperst in de « salie de pro
jection •> en de kleuters in de 
« garderie ». 

Maandagavond was het geduld 
van heelwat ouders, waarvan som
migen hun kinderen reeds naar 
andere scholen brachten, helemaal 
teneinde. Haast de hele dag ston
den moeders en vaders aan de 
schoolpoort in de hoop Simonet te 
ontmoeten en • om het hem nu 
eens zelf te zeggen ». En inderdaad 
Simonet kwam, hem werd nog eens 
diets gemaakt waarover het ging. 
Ten slotte moest hij dan toch in-

zeifs een eigen onderzoek in, dat 
regelmatig met nieuwe en nog 
niet gelogenstrafte feiten uitpakt. 

Maar de Gentenaar blijft koppig 
en pakt met het « argument » uit 
« dat hij door zijn amtenaren mis
leid werd • waarop gereplikeerd 
wordt én dat bij zulke redenering 
ministers overbodig worden én dat 
Anseele bij de oprichting van de 
bouwpromotor li l een aktieve rol 
zou gespeeld hebben. Na zijn te
rugkeer uit Zaire verdedigde Lebur-

grijpen en kregen de Vlaamse kin
deren lokalen, dus geen klasloka
len, toegewezen. Leraren vertelden 
ons dat zij op eigen houtje banken 
en borden samenzochten om les
geven mogelijk te maken. En zeg
gen dat In hetzelfde gebouw klas
sen ongebruikt staan, volgepropt 
met rommel Aan de basis van de 
hele mizerie ligt ongetwijfeld de 
autoritaire mvr. Lairin, direktrice, 
haar gedrag zal ter sprake komen 
in de Anderlechtse gemeenteraad. 

In de nacht van maandag op 
dinsdag werd door TAK en Were 
Di betoogd aan de Sylvain Dupuis
laan. Ook de VVB en de Brusselse 
Kultuurkommissie hebben scherp 
geprotesteerd tegen deze gang van 
zaken. 

boze ganshof... 
De in Vlaanderen sinds de mei

dagen van 1940 beruchte Ganshof 
vander Meersch, heeft als proku-
reur-generaal van het Verbrekings
hof bij de opening van het gerech
telijk jaar de staf gebroken over 
de politisering van het rechterlijk 
ambt en over de slechte betaling 
van de magistratuur. PVV-minister 
van Justitie Vander Poorten rea
geerde ongewoon scherp op dit 

(advertentie) 

ton zijn Gentse steunpilaar met 
een ander « argument » : zolang 
het gerecht zich niet uitgesproken 
heeft is er niemand schuldig... 

Drogredenen die we niet aan
vaarden : Anseele heeft ruim
schoots de grenzen van het politiek 
fatsoen overtreden, andere minis
ters traden voor minder af. Minis
ter Anseele moet weg, zoniet zal 
de hele regering gekompromitteerd 
zijn en zal ze moeten verdwijnen ! 

Ondertussen rijdt een bus dage
lijks van de Veeweidestraat, waar 
nog hard moet gewerkt worden aan 
de Vlaamse school naar de school 
in kwestie. Maar ook dat is geen 
oplossing. Zo vlug mogelijk moet 
gestart worden met de bouw van 
de geplande school in de M. Groe-
nincksstraat zodat de Vlaamse kin
deren in de wijk rond de S. Dupuis
laan over een volwaardige school 
kunnen beschikken. Dan ook kan 
de bouwvallige school in de Kape
laanstraat verlaten worden, daar 
vielen reeds kinderen door de zol
dering ! 

Simonet en konsoorten wezen 
gewaarschuwd : er wordt niet lan
ger meer gesold met Vlaamse kirv 
deren I 

rekwisitorium met o.a. de bemer
king « dat dergelijke taal een pro-
kureur-generaal onwaardig is » en 
« dat Ganshof onlangs persoonlijk 
bij de minister zijn beklag had ge
maakt over zijn te lage wedde »,,, 

Vrouw Justitia — sinds de re
pressie in diskrediet geraakt — 
glijdt nu nog meer bergafwaarts. 
Ook ons rechterlijk apparaat is 
dringend aan een hernieuwing toe, 
een probleem waarop de Volksunie 
reeds herhaaldelijk de aandacht 
heeft gevestigd. 

Deze week in « DE POST » : 

0 (f. Dokfer, moet ik stikken ? » 
Vlaamse patiënten in Brussel 
veroordeeld. 

9 « Freddy Maertens : de échte 
wereldkampioen ». 

% Spreken met doden. 

« DE POST » : weekblad met inhoud, 

(Argos) De man in de kijker is dezer dagen ongetwijfeld de Russische 
kernfysikus Andrej Sacharov (52). Niemand zal ontkennen dat de man 
buitensporige moed aan de dag legt- Aan moed heeft het de wereldver
maarde geleerde trouwens nooit ontbroken. Op de fronten van de jongste 
wereldoorlog heeft hij weliswaar geen militaire sporen geraapt ; omdat 
hij als student al torenhoog boven zijn medeleerlingen uitstak, werd hi| 
vrijgesteld van militaire dienst. Maar mensen die hem in die jaren hebben 
gekend, gewagen van zijn weergaloze vermetelheid bij het uitvoeren van 
wetenschappelijke opdrachten in het door de Duitsers ingesloten Lenitv 
grad. Voor bewezen dapperheid werd hij al op 20-jarige leeftijd met een 
Lenin-orde onderscheiden en na de oorlog zou hij een tweede keer met 
de prestigieuze orde vereremerkt worden voor de moed waarmee hi| 
diverse wetenschappelijke instituten wist te evakueren. Nauwelijks zes
tien — hij was toen nog leerling aan een middelbare school — verscheen 
een opzienbarend artikel van hem in « Akademische Tijdingen », 22 jaar 
oud was hij hoogleraar en tien jaar later werd hij het jongste lid van de 
Sovjetakademie voor Wetenschappen. Samen met prof. Igor Tamm (Nobel
prijs 1958) verwezenlijkte hij in 1950 een beslissende doorbraak naar 
beperkte termonukleaire fuzie en in 1955 zou hij de eerste waterstofbom 
uit de wereldgeschiedenis uitvinden. Na een bedrijvig bestaan vol super
latieven schudde het regiem alle denkbare titels en onderscheidingen over 
hem uit : hij verwierf de Stalin-prijs, werd drie keer tot « held van de 
socialistische arbeid » uitgeroepen en mocht aan acht universiteiten 
doceren ! 

Sacharov is vaak in het Westen te gast geweest, maar zijn gespreks
partners hebben niet altijd beseft wie ze voor zich hadden. In 1955 was hi| 
in Amerika, op uitnodiging van de Ford Foundation, waar hij te Princeton 
Einstein ging bezoeken. Een jaar later vergezelde hij Boeiganin en Kroest-
sjev naar Engeland- In 1958 ten slotte nam hij deel aan een tweede konfe-
rentie voor het vreedzaam gebruik van atoomenergie. Pas in 1968 echter 
zou zijn naam R)t de Europese en Amerikaanse openbare mening door
dringen. 

Sacharov publiceerde toen in de •• New York Times » zijn berucht ge
worden memorandum over intellektuele vrijheid, dat gericht was tot de 
machthebbers te Moskou. Het was een fascinerend dokument, een meng
sel van diepzinnige politieke reflexie en... naïviteit. Sindsdien heeft de 
specialist in matematische fysika zijn eigen imago in politicis bijgewerkt. 
Het dokument dat in de « New York Times » verscheen ging nog uit van 
de vooropstelling dat het marxisme-leninisme als filozofie en als politiek 
sisteem boven alle andere sistemen uitsteekt en dat het volstond een 
paar teoretische onvolkomenheden uit te schakelen. Sacharov hekelde 
de izolering waarin het Russisch denken zich ingegraven had, pleitte voor 
afschaffing van de perscensuur en oefende scherpe kritiek uit op het eko-
nomisch bestel dat naar zijn gevoel aan burokratisering en verspilzucht 
ten onder ging. Maar alles bij elkaar geloofde de geleerde toen nog in 
een samengaan (konvergentie) van kapitalisme en socialisme... 

sacharov en de 
rechten van de mens 

In november 1970 stichtte Sacharov in samenwerking met Tsjalidze en 
Tsjverdochlebov het « Komitee voor de rechten van de mens ». In een 
brief aan Brezjnev beperkt hij zich niet langer tot veralgemenende vast
stellingen, maar pakt uit met konkrete eisen : hij eist het organizeren van 
een officiële raad van toezicht, die het afschaffen van lijfstraffen op 
gevangenen (slagen, koude, honger) zou nastreven en een algemene am
nestie voor politieke gevangenen zou voorbereiden. Allen die om ideolo
gische of religieuze motieven werden veroordeeld of zonder vonnis naar 
psichiatrische instellingen werden verwezen zouden van de beoogde gena-
demaatregelen genieten. 

Sindsdien kent de onvermoeibare atoomfysikus geen rust meer : zijn 
kritiek wordt met de dag harder, in naam van de geschonden mensenrech
ten onderneemt hij alsmaar nieuwe pogingen om politieke gevangenen 
te helpen. In dit verband schreef hij een brief aan Heinrich Böll, voorzitter 
van de PEN club,,. Onlangs kreeg hij dan ook een bezoekje van het KGB 
en twee weken geleden werd hij door prokureur-generaal Maüarov ge
waarschuwd dat het gerechtelijk apparaat niet langer passief zou blijven 
toezien- In plaats van in te binden heeft Sacharov onlangs elf westerse 
joernalisten in zijn Moskouse flat ontvangen, een gebeurtenis die zich in 
de vijftigjarige Sovjetgeschiedenis nog nooit heeft voorgedaan ! De aan
vallen van het agentschap Tass tegen de •> leugenfabrikanten van da 
reaktionaire pers » zijn dan ook niet uitgebleven. Ook « Izvestia » en de 
Franse « Humanité » beschuldigden Sacharov ervan, een vijand van de 
ontspanning te zijn. Tijdens bewust interview had Sacharov weliswaar 
verklaard voorstander van ontspanning te zijn, maar hij had hierbij da 
vrees geuit dat de toenadering tussen oost en west niet tot de verwachte 
liberalisering binnen de Sovjetgrenzen zou leiden, maar integendeel een 
hardere repressie zou inluiden 

vermoedelijke evolutie 
Nu is er een politieke stelregel die voor het Sovjetsisteem de waarde 

van een dogma heeft : de dwang van een autoritair regiem moet nl, kon-
stant zijn, anders verzwakt het gezag. Het gevolg van die verhouding is 
duidelijk : als ontspanning intreedt op buitenlands vlak moeten de teugels 
van het binnenlands beleid nodig aangespannen worden. Van die optiek 
uit blijft het een open vraag of Andrej Sacharov gelijk heeft, waar hij ver
langt dat het Westen bij de Sovjetunie op liberalisering zou aandringen. 
Vooreerst is een grootmacht als de SU voorzeker niet op buitenlandse in
menging gesteld. Ten tweede zou de Sovjetunie, gesteld voor de keuze : 
ontspanning naar buiten met gevaar voor gezagsverlies naar binnen of,., 
geen ontspanning en behoud van binnenlands gezag, beslist voor de laatste 
mogelijkheid opteren. Ten derde kan men zich afvragen op welke manier 
het Westen zijn « liberale » eisen zou kunnen steunen... Neen, dan is de 
filosofie die aan de Ostpoiitik van Bonn ten grondslag ligt toch logischer : 
de bondsrepublikeinen gaan er nl vanuit dat de ontspanning, in casu het 
wegvallen van de factor angst als vanzelf een nieuw proces op gang brengt 
waarbij ideologische bindingen of tegenstellingen niet langer meespelen. 
Dit historisch proces zal ooit diegenen gelijk geven, die vandaag strijden 
voor de rechten van de mens. Maar Andrej Sacharov, de koene voorvech
ter van de intellektuele vrijheid, zal het einde van die ontwikkeling waar
schijnlijk ntet meemaken. Dit geldt ten slotte ook voor Alexander Sols-
jenitsyn. Voor de wereldberoemde auteur is er geen twijfel aan dat «men» 
het verzet van Sacharov geleidelijk zal vergruizen terwijl <• men » de 
minder belangrijke dissidenten in het hinterland genadeloos zal verplet
teren. Inmiddels kan de atoomgeleerde nog een tijdlang voortgaan met 
zijn kritische bezigheid : petities voor de vrijlating van geïnterneerde 
dissidenten, voor de vrije emigratie van joden, voor Boekovsky en andere 
.< liberale » vechters, die hun onstuimige vrijheidsdrang met diskriminatie 
en verblijf in psychiatrische instellingn hebben betaald. Vandaag weet 
niemand, hoelang Andrej Sacharov nog straffeloos de rechten van de 
mens zal kunnen verdedigen. Ergens haalt het regiem van Moskou nog 
voordeel uit zijn dubbelzinnige houding tegenover zijn belangrijkste tegen
stander. Er zijn altijd naïevelingen die menen dat het (voorlopig) uitblij
ven van sankties iets te maken heeft met demokratie,.. 

i 
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fmvdb) Af en toe mag Rik Lenaerts in «De Voiksgazet. ook eens het hoofd
artikel schrijven. Dit gebeurt meestal wanneer de grote baas op vrien-
denbezoek Is in een of ander kommunistisch land, of ook nog wanneer 
er een onderwerp aan de orde is waarvoor een bijzondere bevoegdheid 
wordt verondersteld, zoals bij voorbeeld in verband met de beroering die 
In ouders- en onderwijskringen is ontstaan omdat de Vlaamse kinderen 
In de school aan de Sylvain Dupuislaan te Anderiecht aan de deur worden 
gezet. 

Dat de h. Lenaerts terzake bevoegd is mag niet betwijfeld worden, ver
mits hij zelf schrijft (« Volksgazet » dd. 28 augustus) « dat de taairegimes 
steeds geëerbiedigd werden, en dat hij, aangezien hij in september 1924 
voor het eerste studiejaar nederlandstalig onderwijs te Anderiecht werd 
ingeschreven, daarover kan meepraten ». 

Hij wil dan ook zijn duit in het zakje doen, en daalt even neder uit de 
hoge sferen van de hem in « De Volksgazet » toevertrouwde rubriek 
. buitenlandse politiek » om zich te wagen op de glibberige kronkelpaden 
van de dorpspolitiek, en een wrekend artikel te schrijven tegen de onver
laten die het aandurven « een socialistisch gemeentebestuur aan te 
vallen met betrekking tot de naleving van de taaiwetten in het onder
wijs ». 

De h. Lenaerts past vanzelfsprekend de gewone Volksgazetse metode 
toe die er in bestaat met geen woord te gewagen van de hoofdzaak, maar 
de diskussie te verleggen naar allerlei bijkwesties, en dan maar katoen 
te geven, zodat bij de argeloze lezer de indruk wordt gewekt dat in zijn 
« Volksgazet » de leugenaars nog maar eens goed in hun hemd zijn gezet. 
Wij zeggen met opzet « argeloze lezer », omdat hij niet beter weet dan 
wat hem voorgeschoteld wordt, vermits de ware toedracht hem zorgvuldig 
verborgen wordt gehouden. Schrijft inderdaad Rik Lenaerts : « De aktie 
welke thans op touw is gezet, is bedoeld om met onwaarheden de Ander-
lechtenaars te doen slikken dat hun gemeentebestuur zijn beloften niet 
nakomt ». 

In zijn ijver om zijn socalistische broodheren naar de mond te praten 
stelt hij zelf de zaak in een vals daglicht, en verzwijgt hij de waarheid 
voor zijn lezers, die niet mogen weten waarover het gaat. Inderdaad, wat 
is er eigenlijk aan de hand ? 

rik lenaerts 
kan er over 
meepraten 

Ziehier de feiten. Vóór de jongste verkiezingen kon iedereen in de 
Sylvain Dupuislaan, te Anderiecht, op een groot bord lezen « Hier komt 
een nederlandstalige lagere en kleuterschool ». 

Maandenlang heeft dat bord daar gestaan : maandenlang heeft daar 
de belofte van Volksvertegenwoordiger-Burgemeester H. Simonet ten aan-
schouwe van iedereen gewettigde verwachtingen opgeroepen bij de Vlaam
se ouders in die buurt. Wellicht zijn er onder hen die daarom, en daarom 
alleen, hun stem aan Simonet hebben gegund. Dat is de waarheid. En 
wanneer nu de Vlaamse kinderen in die school worden buitengezet, dan 
zou nog niet mogen gezegd worden dat het gemeentebestuur zijn beloften 
niet nakomt. Dat noemt Rik Lenaerts « onwaarheden » vertellen- Hij mag 
de zaak keren en draaien zoals hij wil, het is een feit dat het socialistische 
gemeentebestuur onder de handtekening van Simonet de Vlaamse ouders 
in die wijk een schriftelijke belofte heeft gedaan, en nu zijn woord intrekt. 
« Het zijn steeds weer socialistische gemeentebesturen tegen dewelke in 
iiet Brusselse de aanvallen inzake naleving (beter ware : niet-naleving -
n.v.d.r.) van de taalwetgeving in het onderwijs worden gevoerd ». Nog 
een leugen a la Lenaerts I Of weet hij niet eens dat verleden jaar de stad 
Brussel een slechte beurt heeft gekregen omwille van de gevaarlijke 
Itrotschool in de Reper-Vrevenstraat ? En vermits hij er een kleurpolitieke 
kwestie schijnt te willen van maken kan terloops de vraag worden gesteld : 
Wat denken de Rode Leeuwen van de belofte van de gemeente Ander
iecht, en van de niet-naleving daarvan ? Had men in dit geval niet mogen 
verwachten dat ook de Rode Leeuwen zich aan de zijde van de veronge
lijkte kleine Vlaamse man zouden geschaard hebben ? Of geldt hier ook 
het gezegde : « veel rood, en weinig leeuw » ? 

In zijn artikel spreekt Lenaerts terecht de lof van de Anderlechtse 
scholenbouwers : de betreurde G Meickmans, later Raymond Vander-
bruggen en F. Bracops (deze twee schijnen niet te betreuren te zijn, maar 
Meickmans wel ; waarom deze diskriminatit ? »). 

Dat « de taairegimes te Anderiecht steeds gëerbiedigd werden » is een 
klakkeloze bewering van Lenaerts, die wij niet zo maar zouden durven 
onderschrijven 

Is het soms niet waar dat op de jaarlijkse vergaderingen van het onder
wijzend personeel dit laatste — in grote meerderheid nederlandstalig — 
steeds en onveranderlijk uitsluitend In het Frans werd toegesproken door 
de schepen van onderwijs, en dit niet alleen door de nederlandsonkundi
gen Marius Renard, Pecqueur en Jean Drapier, maar ook door « de betreur
de » G. Meickmans. 

En Is het soms niet waar dat burgemeester Marius Renard de dag 
waarop de Duitsers in mei 1940 Anderiecht binnenrukten meende aan een 
diensthoofd de opdracht te moeten geven : « II s'agira maintenant d'appli-
quer les lois linguistiques » (nu zullen de taalwetten moeten nageleefd 
worden) ; toen werden vliegensvlug in een bepaalde school (en in de 
andere zal dat ook wel zo gebeurd zijn) alle eentalig Franse aanwijzigin-
gen en opschriften in het Nederlands vertaald. 

En weet de h. Lenaerts niet meer hoe het er gewoonlijk aan toe gaat 
op prijsuitdelingen, schoolfeesten en soortgelijke officiële plechtigheden ? 
Beaucoup de frangais en een bitje Vloms ! 

Och, er zou nog zoveel en zolang kunnen gepraat worden over de « eer
biediging van de taairegimes », maar daarvoor ontbreekt ons de tijd en de 
plaats. Maar evenals de h- Lenaerts willen wij onze bijdrage besluiten met 
een welgemeende raad. Hij schrijft nl. aan het adres van de verslaggever 
van het « Nieuwsblad » : " Mocht hij het soms niet weten, Henri Simonet 
is niet « oudburgemeester » doch wel degelijk burgemeester van Ander
iecht. Wie daarvan niet op de hoogte is doet er beter aan zich ook niet 
met problemen van de betrokken gemeente te moeien »• Goed zo, Rik ! 
Uw raadgeving werkt als een boemerang. Gij zelf hebt het in uw artikel 
over F. Bracops, waar iedereen te Anderiecht, zelfs het klenste kind, toch 
weet dat de (niet betreurde ?) burgemeester Bracops Joseph heette, wat 
In de volksmond meestal doorkwam als « Jef » Bracops. En met Rik 
Lenaerts zeggen wij tot Rik Lenaerts : « Wie daarvan niet op de hoogte Is 
doet beter zich niet te bemoeien met de problemen van Anderiecht ». 

bedrogen 
vriend... 

Dat de oude BSP-mandarijn 
Anseele nog niet aan aftreden 
denkt, en daar uiteindelijk zal 
moeten toe gedwongen worden, 
konden we vorige week in 
« Voor Allen », het weekblad 
van de BSP, in een tranerig 
stukje proza lezen . Het blad 
schrijft : <• Dat Anseele bedro
gen werd staat vast. Zijn ver
trouwen in zijn socialistische 
medewerkers was steeds dat 
van een vriend tegenover een 
vriend. En dit is geen naïeviteit. 
Hij kon zich niet inbeelden dat 
een socialistisch hoog ambte
naar of medewerker van een 
socialistisch minister anders 
zou kunnen handelen dan op 
onberispelijke wijze. Hijzelf is 
daarvan steeds een voorbeeld 
geweest, een man uit een stuk, 
koppig, rechtschapen, behulp
zaam ». 

Onze wierookproducent in 
« Voor Allen » vergeet gemaks
halve bijvoorbeeld het vroege
re schandaal van de Rotaryze-
gels, waaruit Anseele's « be
hulpzaamheid » duidelijk bleek. 

En « Voor Allen » besluit : 
« Een vriend, een rechtschapen 
socialist die meer dan vijftig 
jaar de partij diende, laat men 
niet los ». 

doorslag
gevend 

Waarom Leburton er niet 
schijnt aan te denken Anseele 
de laan uit te sturen, kan men 
bevroeden als men het volgen
de leest in het weekblad 
« Links ». 

« In de federatie Gent-Eekio 
zette Edward Anseele al zijn 
persoonlijk prestige in om de 
onwillegaards er toe te bewe
gen op het Nationaal Kongres 
toch maar vóór de tripartite 
te stemmen. Dank zij wat 
kunstgrepen is hij erin geslaagd 
ook. Gelukkig voor de Van Eyn-
de's en de Claes'ens, die ris
keerden door de Vlaamse fede
raties te worden verloochend. 
De stemmen van Gent-EekIo 
bleken immers doorslaggevend 
te zijn in het eindresultaat. An
seele kon tevreden zijn : hij 
had bereikt wat Van Eynde niet 
had gekund in Antwerpen. Als 
dank mocht hij blijven in de 
nieuwe ploeg : de tripartite met 
de CVP en de PVV ». 

" deze regering 
moet weg t l 

Dat deze « tripartite >> ook de 
jongens van « Links >> zwaar op 
de maag ligt, weten wij al lan
ger. Maar vorige week was hun 
« man in de Wetstraat » toch 
biezonder scherp. Onder boven
staande titel schreef hij o.m. 
het volgende : « Het argumen' 
om de tripartite goed te praten 
was uiteindelijk de gewestvor
ming. De gewestvorming die 
een tweederde meerderheid in 
het parlement vergt en die al
leen dank zij de verzekerde 
medewerking van de liberalen 
zou kunnen worden geraliseerd. 

Wij zijn er wel mee. Niet al
leen dreigt de gewestvorming 
een reuzegrap te worden, een 
karikatuur van wat wij ons 
voorstelden van een deugdelijke 
decentralisering, bovendien 

VOOR f f VUIL 

te pr ikke lend 

Als Goering destijds het 
woord « kuituur » hoorde, greep 
hij naar zijn revolver. Als de 
Gentse burgemeester Van den 
Daele ergens het woord 
« groen » of « groenkomitee » 
of iets dergelijks hoort, grijpt 
hij eveneens naar zijn revolver.. 
Zo heeft hij zopas nog maar 
eens « zijn revolver getrokken » 
tegen het Gents Aktiekomitee 
Leefmilieu. Dit komitee had op

nieuw (zoals in de periode 
1970-72) een aantal borden ge
plaatst langs de Kennedylaan 
met protestleuzen tegen de on
verminderde luchtverontreini
ging in het « Europees stinkpa-
radijs » die de Gentse Kanaal
zone geworden is. Van den Dae
le heeft zich nu beroepen op 
een vijftig jaar oude wettekst 
en deze borden laten verwijde
ren door de politie. Om enigs
zins een schijn van objektiviteit 
te bewaren moesten in die zone 
ook alle andere borden (met 
publiciteit voor scholen, bals 
e.d.) dan maar er aan geloven... 

heeft de liberale heer Vanau-
denhove duidelijk te verstaan 
gegeven dat de stemmen van 
de PVV duur dienden te worden 
betaald. Ondermeer door de ge
waarborgde aanwezigheid van 
zijn partij in de volgende rege
ringen (in het meervoud) ». 

Wat de gewestvorming be
treft schrijft het blad ook nog : 
« Het is nu wel voor iedereen 
duidelijk geworden dat de door 
de regering overwogen gewest
vorming een fameuze klap in 
het water is. Alles wijst erop 
dat men gewoon het regeerak
koord zal uitvoeren, met hier en 
daar een lichte aanpassing. Dit 
wil zeggen dat de minimalisten 
hun zin krijgen... » 

Zo hoor je 't ook eens van 
een ander, beste lezer(es). 

nieuwe 
encyklopedie 
in nederlands 
taaloeb»*»'! 

Deze week werd de nieuwste 
uitgave van de Standaard-Uitge
verij gelanceerd, de zgn. Sum-
ma-encyklopedie, ontstaan in sa
menwerking met de Nederland
se uitgeverij Kluwer. In grote 
lijnen bevat Summa de tekst 
van de Oosthoek-encyklopedie 
en voor het lexikografisch ge
deelte het « Nieuw Handwoor
denboek Van Dale ». Twee ele
menten speelden een belangrij
ke rol zoals de heer Van der 
Heyden, direkteur van de afde
ling serie-uitgaven tijdens de 
persvoorstelling zei : het visue
le element en het dinamische 
•clement. Het eerste is de in

schakeling van een overvloedi
ge kleurenillustratie, waardoor 
een echt kijkgenot ontstaat, het 
tweede bestaat uit de formule 
van de wekelijkse afleveringen. 
Men krijgt elke week een aan
trekkelijk kahier thuis, telkens 
iets nieuws, van 36 biz. voor de 
prijs van 42 fr. Per ingebonden 
deel zijn er 14 afleveringen, sa
men 448 bIz. maal 20 delen of 
in totaal 8960 bIz. die over vier 
jaar volledig zullen verschenen 
zijn. Het werk zal dan meteen 
ook niet minder dan 25.000 kleu
renillustraties omvatten. Kort
om een eigentijdse, bruikbare 
en aantrekkelijke encyklopedie 
voor een breed, modern den
kend publiek. 

degrelle 

Het is nu wel bewezen dat 
Leon Degrelle destijds plannen 
had om aan de anti-Vlaamse re
pressie deel te nemen. Dat hij 
in Wallonië al eerder blijk gaf 
van macchiavellisme, als het 
maar in zijn kraam van pas 
kwam, blijkt o.m. uit wat een 
lezer ons onlangs schreef : 
« Het was in het najaar 1936. 
Ik woonde toen in Wallonië. Op 
dat moment zag Degrelle er 
brood in een hetze te beginnen 
tegen Borms, de kop van Jut 
van het Vlaamse aktivisme. 
Overal hingen grote affiches 
waarop de kop van Borms was 
versierd met een Duitse punt-
helm stijl 1914-'18. Zover ik 
weet heeft de « oude, door de 
pest geslagen krukkevent » 
nooit een Duitse helm gedra
gen. Maar... vier jaar later prijk
te « Ie beau Léon » wel met de 
staalhelm der SS ! ». 

N AXION A A L K O NGR ES 
v i N DE VOLKSUNIE 
OOSTENDE (KURSAAL) 
24 EN 25 NOV. 1973 
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franskiljon of 
bangerik ? 

Te Mechelen werd een be
diende van het telefoon- en te-
legraafkantoor gestraft (een 
waarschuwing) omdat hIJ een 
spoedbestelling met Franse 
straatbenaming doorgegeven had 
aan de gewone post daar hij de
ze Franse straatnaam nergens 
vond en ook het woordenboek 
hem niet wijzer maakte. Het be
trof hier een eis tot sanktie van-
wege de betrokken firma, met 
een arrogante Gentse franskil
jon aan het hoofd, die daarbij 
de steun kreeg van een socialis
tisch direkteur-generaal uit Me
chelen, die steeds bereid is het 
Frans kapitaal van dienst te zijn. 

Senator Wim Jorlssen vroeg 
niet alleen de opheffing van de 
sanktie doch ook duidelijke on
derrichtingen dat alle brieven 
met Franse straatnamen, die 
wettelijk niet bestaan, aan de 
afzender zouden worden terug
gestuurd. 

Staatssekretaris Daems ant
woordde dat geen van belde 
kan. Het antwoord is duidelijk 
opgesteld door de rode admini
stratie van de staatssekretaris, 
doch door Daems ondertekend. 

Is de heer Daems zelf een 
antieke franskiljon of is hij al
leen maar te bang om in te 
grijpen ? 

Hoe dan ook hij slaat een be
lachelijke figuur. 

Wim Jorissen kennend echter 
mag hij er zich aan verwachten 
dat dit punt opnieuw op het 
tapijt komen zal. 

Het franskiljonïsme dient in 
Vlaanderen met wortel en tak 
te worden uitgegroeid. 

de 
II st-aatsgreep II 

De wapendiefstal deze week 
in het militaire kamp van Lom-
bardzijde deed weer even den
ken aan de staatsgreep-geruch
ten uit de voorbije komkommer
tijd. Het is trouwens niet de 
eerste keer dat wapendiefstal-
len uit militaire opslagplaatsen 
gemeld worden. Het weekblad 
• Knack » wist woensdag boven
dien te vertellen dat er In be
paalde rechts-Waalse kringen 
wel degelijk met plannetjes voor 
een staatsgreep te Brussel ge
speeld werd en wordt. Eén Vla
ming (uit het Mechelse) werd 
erbij betrokken, maar die trok 
zich inmiddels terug, aldus het 
blad. Bepaalde mensen, voorna
melijk uit de middens van ge
frustreerde ex-kolonialen zouden 

celfs een technisch uitgewerkt 
plan op zak hebben, en aktieve 
legerofficieren zouden erbij be
trokken zijn... Geld en wapens 
zouden voldoende voorhanden 
zijn, maar onder de samenzweer
ders raakte de verstandhouding 
inmiddels wat zoek. Wie erbij 
betrokken is 7 Volgens de 
Knack-enquête : < veel oud-
PSC-ers, veel gewezen kolonia
le agenten die nog grieven heb
ben (voor zover ze geen opval
lend goede positie in het leger 
hebben bereikt), veel Luikenaars 
ook. Een groot tekstielhandelaar 
met een eigen straalvliegtuig op 
het vliegveld van Bierset. Een 
Naamse financiële groep en een 
andere uit Antwerpen. Een film-
kritikus bij een Brussels blad. 
Een reisbureau voor huurlingen 
en wapens. Een kabinetsattaché 
bij Franse Kuituur. Een gewezen 
direkteur bij de Katangese Na
tionale Bank ten tijde van de 
secessie. Een garagehouder in 
Luik, bij wie een groot wapen
arsenaal ondergebracht is. Een 
rijkswachter uit Herstal, in zijn 
vrije tijd archivaris. Een assis
tent geschiedenis aan de Luikse 
universiteit ». Vrij preciese ge
gevens dus, en « Knack » weet 
zelfs te vertellen in welke Brus
selse drankgelegenheden de he
ren mekaar vonden (en vin
den ?). Maar de minister van 
Justitie weet officieel van niets. 

het duwvaart-
kanaal 

Van Zandvliet tot Oeiegem 
wordt verwoed geageerd tegen 
het geplande duwvaartkanaal dat 
een regelrechte ramp dreigt te 
worden voor de Voorkempen. De 
kontesteerders kregen er zopas 
nog enkele argumenten bij. Uit 
een studie, verricht door de 
Boerenbond, blijkt dat door de 
aanleg van dit kanaal niet min
der dan 7.500 ha landbouw- en 
bosbouwgrond rechtstreeks be
dreigd wordt. De beide oevers 
van het kanaal zouden uitdrogen 
over een gemiddelde breedte 
van S km. Deze alarmerende 
konklusie raakte bekend kort na
dat bij het ministerie van Open
bare Werken uitlekte dat te 
Brasschaat bij aanleg van het 
kanaal een uitdroging van de 
grond dreigt over een afstand 
van 6 tot 8 km breedte. Omwil
le van de zo geprezen « vooruit
gang » dreigt de Voorkempen 
een woestijn te worden. 

A propos, zijn het niet alle
maal CVP-mInisters en -staats-
sekretarissen die « waken » 
over ons leefmilieu, en daarover 
« open partijdagen » houden ? 

de onmogelijke 
taalpariteit 

Terwijl de Franstaligen in dit 
land hun eisen direkt in vervul
ling zien gaan moeten de Vla
mingen, telkens mits zware toe
gevingen, tweemaal vechten : 
één maal om een (minimalisti
sche) gelijkberechtiging te ver
krijgen, een tweede keer om 
deze « erkenning « ook toege
past te zien. 

Treffende illustratie daarvan 
is de taaipariteit, die per 1 sep
tember jl. in de Brusselse zie
kenhuizen moest tot stand ko
men, tien jaar na de beruchte 
akkoorden van Hertoginnedal, 
en die er gezien de Franstalige 
onwil en sabotage, niet was. 

R.t-T. 1 
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enige 
oplossing : 
totale scheiding 

Op een druk bijgewoonde ge-
zamelijke perskonferentie van 
de twee Brusselse universitei
ten werd o.m. vastgesteld dat 
de pariteit niet onmiddellijk te 
verwezenlijken was. Ook de mi
nister van Volksgezondheid, de 
heer De Saeger, is daarvan 
overtuigd en hij kan het weten 
vermits hij tot een partij be
hoort, die rechtstreeks verant
woordelijk is voor de jarenlange 
sabotage van de taalwetgeving. 
Gedane zaken — we zouden 
moeten zeggen : niet-gedane — 
zaken nemen echter geen keer. 
Uit heel de Brusselse janboel 
trekken we echter niet een be
sluit tot berusting doch veel
eer een prikkel om nog harder 
te ijveren voor de enig afdoende 
oplossing : de totale scheiding 
van het Brussels ziekenhuis
wezen volgens twee taalstel
sels. Wat er straks uit de bus 
komt is slechts een overgangs
formule, resultaat van de plat-
broekerij van de drie kleurpar-
tijen, partijpolitieke machinaties, 
Franstalig imperialisme, enz. 
waarbij de belangen van de 
(Vlaamse) zieke om wie het ten 
slotte in eerste instantie gaat, 
volledig op de achtergrond wer
den gedrongen. Belangrijk Is 
wel het einde van een door de 
Franstaligen uitgevonden mythe, 
dat er nl. van Vlaamse medi
sche zijde geen belangstelling 
voor de ziekenhuisdienst in de 
Brusselse hospitalen zou zijn : 
er waren niet minder dan 136 
Nederlandstalige kandidaten 

voor de 61 vrijkomende manda
ten bij de KOO Stad Brussel. 

de voerstreek 
word! nu 
grondig verfranst 

In het schandalige regeerakkoord dat de weg vrijmaakte voor de 
monsterachtige regering-Leburton werden • ruimere faciliteiten • 
voorzien voor het Franstalig onderwijs in die Vlaamse dorpen. De 
CVP- flaminganten », ex-betoger Wilfried Martens op kop, slikten 
dat weer eens. Zij hadden dan nog het lef te beweren dat op die 
manier de eis van de Luikenaars tot aanhechting van de Voerstreek 
bij Wallonië toch ondervangen werd. De huichelaars : het is maar 
al te klaar dat de franskiljons nu een degelijk wapen in handen 
hebben om de kinderen van de Voerstreek versneld en grondig te 
verfransen. Over korte tijd zullen de Luikenaars wel opnieuw met 
hun annexatie-eis voor de pinnen komen en dan zullen onze schaap
achtige CVP-ers wel opnieuw toegeven « gezien de ontwikkeling die 
zich Inmiddels in de Voerstreek heeft voorgedaan »... 

Op grond van het koninklijk besluit van 24 mei j . l . (onwettig 
volgens de Raad van State I) mogen in de Voerstreek nu Fransta
lige klassen worden opgericht zonder enige beperking wat het aan
tal leerlingen betreft. Met andere woorden : zelfs voor één enkele 
leerling mogen nu Franstalige klassen worden opgericht in kleu
ter- en lager onderwijs. De klausule van de afstand tot de naast-
bije Franstalige school valt ook weg. Geen enkele beperking meer 
dus, en daarvan maken de Voer-franskiljons nu dankbaar gebruik, 
met staatssubsidies tot 100 % voor nieuwe gebouwen. 

Een redakteur van « Gazet van Antwerpen » ging tegen 1 sep
tember even de inventaris ter plaatse opmaken. Ziehier zijn be
vindingen : 

Moelingen en 's Gravenvoeren richten kleuteronderwijs in en 
de eerste twee leerjaren lager onderwijs. Teuven vraagt subsidie
ring voor Franstalig kleuteronderwijs, St-Martensvoeren ziet zijn 
Franstalige kleuterklassen en vier jaren lager onderwijs gesubsi
dieerd worden. Remersdaal is al volledig verfranst en St-Pieters-
voeren fusioneert met St-Martensvoeren wat het franstaiig onder
wijs betreft, terwijl in het gemeentelijk Nederlandstalig onderwijs 
vermoedelijk nog zes leerlingen zullen school lopen. In Vlaamsge-
zinde kringen noemt met het behoud van de rechten van de taal-
inspektle een lachertje, steunend op de ervaring die men geduren
de de laatste jaren in de streek heeft opgedaan. Een mondje Frans 
volstaat immers om 'n kind als Fransgprekend te doen aapyaarden. 

Zoals u ziet, lezer, onze traditionele partijen (CVP, BSP, PVV) heb
ben op Vlaams gebied van niemand lessen te ontvangen. De Vlaam
se belangen zijn bij hen in veilige handen. De Voerstreek is e r .een-
illustratie van... 

dosfelaktiviteiten 

KADERVORMING 
POLITIEK OPBOUWWERK 
In het najaar organiseert het Dosfeiinstituut nog vier kadervormings-
kursussen « politiek opbouwwerk ». Hierdoor wordt aan kaderleden 
een unieke kans geboden om hun ideologische en politieke bagage 
bij te werken. 
Deze kursussen worden gespreid over 6 lessen en zijn gratis. Elke 
kursist ontvangt vooraf een inleidende nota. 
Hieronder reeds enkele gegevens : 
Arrondissement AALST 
10 september, 21 september, 1 oktober, 19 oktober, 29 oktober en 
12 november 1973, telkens van 20 tot omstreeks 23 uur In het lo
kaal « Het Gulden Vlies », Esplanadeplein, te Aalst. 
Arrondissement GENT 
29 september, 13 oktober, 27 oktober 1973 telkens van 9 uur 30 
tot 17 uur 30 in volkshogeschool De Sirkel, Dorpsplein 13 te 9810 
Drongen. 
Inschrijven bij de heer H. Leyseele, direkteur Dosfelinstituut Oost-
Viaanderen, Zwijnaardesteenweg 689, 9000 Gent (tel. 09/22.76.64) 
of bij de heer Staf Scheerlinck, Bertstraat 1 B, 9405 Nederhasselt 
(tel. 054/343.41). 
Arrondissement MECHELEN 
22 september, 6 oktober, 20 oktober 1973, telkens van 13 uur 30 tot 
19 uur 30 in • Het Klein Seminarie », Bleekstraat 5 te Mechelen. 
Inschrijven via de kantonale afgevaardigde of rechtstreeks bij de 
heer Joos Somers, Liersesteenweg 11. 2580 St-Katelijne-Waver (tel. 
015/179.00). 
Arrondissement ANTWERPEN 
3 november, 17 november, 1 december 1973 telkens van 10 uur tot 
18 uur. Lokaal en adres van inschrijving wordt binnenkort in dit 
blad medegedeeld. 
Inlichtingen omtrent deze aktiviteiten kunnen ook rechtstreeks ge
vraagd worden aan het Dosfelinstituut, Tribunestraat 14. 1000 Brus
sel (tel. 02/19.12.02). 
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motie van wantrouwen 
Het Partijbestuur van de Volksunie vergaderde te Brussel en nam een 

aantal beslissingen van Inwendige orde. 
De datum van het aanstaande Partijkongres werd bepaald op 24 en 25 

november. Het zal doorgaan te Oostende en onder meer het vraagstuk 
van de demokratie in ons land op alle niveaus behandelen. 

Het Partijbestuur wisselde tevens van gedachten over het verloop van 
de RTT-zaak en stelt met groeiende verbazing vast dat minister Anseele 
nog steeds geen ontslag heeft genomen. Het Partijbestuur van de Volks
unie meent dat dit arrogant miskennen van het demokratisch fatsoen 
kenschetsend is voor een mentaliteit die zich meer en meer meester 
maakt van de BSP. Het Partijbestuur van de Volksunie neemt zich voor 
oen intensieve kampanje te voeren teneinde aan deze onfatsoenlijke toe
stand een einde te stellen. 

De parlementsfrakties van de Volksunie zullen dan ook uitdrukkelijk in 
de Kamer een motie van wantrouwen ten overstaan van minister Anseele 
indienen en hierover de stemming vragen. 

p a m e l a v a n 
99 t r o i s suisses 99 

Als kleine meisjes zeulden we 
met breitassen rond, waarin alle 
werktuigen staken die een volmaak
te huisvrouw-in-spe nodig had : 
breinaalden van alle aard en kleur, 
wol van alle vorm en tint. De hand-
werkuren bekleedden een heel 
voorname plaats in ons onderricht : 
de oorlog was net voorbij, heel wat 
huismoeders hadden, dank zij hun 
rechts-averechts-vaardigheid, hun 
gezin van onmisbare kledingstuk
ken voorzien. 

Nu is hand-breien een wat bij
komstige vrije-tijdsbesteding ge
worden, maar talrijke oudere (en 
jongere) dames beoefenen nog vol 
liefde het handvjerk bij uitstek, al 
was het om de tiener-dochter een 
leuk truitje kado te doen, of om de 
saaie teevee-uren heelhuids door 
te maken-

De tikkende en lussen-makende 
draadkunstenaressen kunnen uit 
een rijke voorraad breiwol putten, 
die gespecialiseerde bedrijven hen 
in overredende brosjures aanprij
zen. 

Hierbij laat een breiwolfirma dan 
toch heel wat steken vallen. 

Wij bedoelen een fabriek die in 
het Henegouwse Dottenijs is ge
vestigd, zich een monopolieplaats 
op de « markt » veroverde en zich 
onderscheidt door de « originele » 
manier waarop zij haar verkoop
kampanje voert. 

« Trois Suisses » zorgt ervoor 
maandelijks één miljoen eksempla-
ren van haar reklametijdschrift -Pa
mela' In de bussen te deponeren. 

-Pamela » is een - familiaal » 
tijdschrift (zoals hoofdredakteur Mi
chel Fernez het welmenend 
schrijft), en bij een eerste kennis
making denk je een traditioneel da
mesblad te lezen ; alle ingrediën
ten zijn er : het blad vertelt over 
shopping, gadgets, de tanden van 
je kinderen, niewe make-up en ter
loops kan je ook over modelletjes 
van jurken en jumpers mediteren. 

Kortom, je krijgt - typisch vrou
welijke " lektuur van de ergste 
soort opgedist, zoals alleen mannen 
die kunnen brouwen... Hoe zij de 
vrouw bekijken, kan je zó uit de 
interessante pennevruchten opma
ken : - Om een man te verleiden, 
moet u hem bewonderen, beluiste
ren, zelfs indien hetgeen hij zegt, 
u niet erg boeiend lijkt, mag u hem 
niet onderbreken om over iets an
ders te praten... Zwemt u werke
lijk vlugger dan hij, doe dan ten
minste of u buiten adem bent bij 
de aankomst... •>. 

Zo worden heel subtiel een aan
tal huisvrouwen verder gekonditio-
neerd tot konsumptie-robotten en 
kunnen zij hun angstkompleksen 
dank zij gratis-lektuur verder op
fokken. 

Een jaar geleden dacht de redak-
tie dat ze de vrouw ook politiek 
kon beïnvloeden en sindsdien ver
schijnen in het maandblad de praat
jes van oompies Wilfried, Pierre en 
Jos, zijnde In het openbare leven 
Wilfried Martens, Pierre Descamps 
en Jos Van Eynde, zeer-natlonale 
voorzitters. Broederlijk verenigd op 

hetzelfde blad, brengen zij hun loze 
opvattingen over de rol van de 
vrouw in de maatschappij en belo
ven zij in trikolore tremolo's dat 
zij Eva zullen bevrijden. 

Waarom de traditionele heren 
wèl en de niet-traditionele niét hun 
zeg mogen hebben ? Omdat — 
steeds volgens Michel Fernez — 
de gestelde vragen - geen zuiver 
politieke » problemen behelzen. 
Want « zuivere politiek » hoort niet 
in een familiaal weekblad, zo meent 
de wijze van Pamela. Bijgevolg is 
voor hem de bevrijdingsbeweging 
van de vrouw slechts een randver
schijnsel, maar elektoraal interes
sant genoeg om de drie hogerge-
noemde oompies toe te laten de 
dames te charmeren. Zo mogen wij 
de oppervlakkige praatjes van de 
drie partijbonzen slikken, maar over 
de achtergronden weten we best 
niets-

« Pamela » op zichzelf is voor 
elke vrouw de aanleiding om «Trois 
Suisses» de bons te geven. Voor 
elke bewuste Eva zijn de opvattin
gen van de drie nationale kreaturen 
al voldoende om de breiwolfirma 
geen penning te gunnen. 

Als je bovendien nog meemaakt 
dat een filiale van de zaak in de 
Gentse Veldstraat alleen in het 
Frans kan melden dat «• Mimi et 
David ' tijdens een reklamebeurt 
hun namen op het truitje krijgen, 
dan begrijpt elke rechtgeaarde 
Vlaamse vrouw dat zij best haar 
truitjes, sjaals en kluwen breiwol 
elders koopt. , , , • 

nuguette d.b. 

grasduinend in parlemenfaire vragen 
voor menselijke onteigeningen 

VU-senator Jorissen vestigde de aandacht van de vice-premier en ml* 
nister van Financiën op het volgende : het gebeurt vaak dat eigenaars 
verwittigd worden, dat hun eigendom zal onteigend worden. Het gebeurt 
echter even vaak dat na tien, vijftien jaar niets is gebeurd, waardoor de 
eigenaars zware schade lijden, daar ze geen verbeteringswerken meer 
durven uitvoeren en de eigendommen vervallen. De senator wou weten 
of er geen termijn is vastgesteld, binnen dewelke de staat moet oven-
gaan tot onteigeningen of niet. 

De minister verwees naar de wetgeving ter zake waaruit blijkt dat eige
naars na tien, gebeurlijk na vijftien jaar, de bevoegde instantie kunnen 
verzoeken van onteigening af te zien waneer geen aankoop is gebeurd o l 
geen onteigeningsprocedure werd ingezet. De vorderingen, die behoren 
tot de bevoegdheid van de rechtbanken van eerste aanleg, vervallen één 
jaar na de dag waarop de weigering van bouw- of verkavelingsvergunning 
gesteund op het verbod dat in een aanlegplan is vervat,"definitief is ge
worden. Andere verwittigingen gebeuren slechts in het kader van het 
openbaar onderzoek dat in bepaalde gevallen wettelijk is voorgeschreven^ 
voorafgaand aan de uitvaardiging van een koninklijk besluit tot onteige* 
ning. Door dit k.b. verwerft de onteigende geen enkel recht tegen de onfr 
eigenaar, die volledig vrij blijft de werken niet of slechts gedeeltelijk uit 
te voeren. De vraag van senator Jorissen wordt hier dus ontkennend ba-
antwoord. 

Vertragingen doen zich vaak alleen door begrotingsoverwegingen VOOR 
De minister besluit zijn antwoord, met de vragenstsller de verzekering te 
geven dat de aankoopkomitees alles in het werk stellen om de onteige* 
nlngsverrlchtingen zo vlug mogelijk te doen verlopen, al wordt er een 
zekere orde van voorrang in acht genomen volgens het al dan niet drir» 
gend karakter van de voorziene werken... 

Dat er dus minder menselijke aspekten aan onteigeningsprocedure* 
verbonden zijn blijkt uit dit antwoord. Onze landbouwers kunnen er trou
wens over meepraten. 

a a n k o o p v a n v l i e g t u i g e n 
VU-senator Van Haegendoren vroeg de minister van Verkeerswezen 

waarom de Sabena Boeing 737 zal aankopen i.p.v. Mercure's, wat een 
volledige tewerkstelling bij Sabca zou waarborgen. De minister antwoor* 
de dat de voornaamste bekommernis bij Sabena thans de rendabiliteit 
is... Bij vergelijking is gebleken dat de Boeing, gelet op de lijnen waarop 
de vliegtuigen worden ingezet, belangrijke besparingen mogelijk maakti 
Boeing bood trouwens eveneens kompensaties aan, waarvoor de minister 
de vraagsteller voor nadere bijzonderheden naar zijn kollega van Ekono» 
mische Zaken verwijst. 

afbraak van seinhuizen 
De jongste tijd worden heel wat seinhuizen langs onze spoorwegen af*' 

gebroken, gevolg van de afschaffing of automatisering van spoorwegover* 
gangen. VU-senator Van In vroeg de minister van Verkeer of de afbraak 
van deze gebouwen automatisch volgt op de ontruiming ervan en of het 
geen aanbeveling zou verdienen, te pogen deze gebouwen te verkopen 
of te verhuren. 

In zijn antwoord wijst de minister er op, dat afschaffing van overwegen 
niet automatisch de ontruiming van de seinhuizen in kwestie betekenfe 
Doorgaans wordt de beslissing tot afbraak of verkoop pas getroffen na 
vrijwillige ontruiming door de bewoners. Afbraak gebeurt veelal uit vei* 
ligheidsoverwegingen of omdat de toestand van het gebouw verkoop of 
verhuring uitsluit. Doorgaans heeft de NMBS het lastig om deze huizen 
te verhuren of te verkopen, gezien hun vervallen toestand en hun gemid* 
delde ouderdom, nl. rond de honderd jaar. Slechts in toeristische gewesten 
stijgen de kansen op verhuring of verkoop, waar de aankopers er weel* 
eindverblijven kunnen van maken. 

gevaarlijk verkeer 
VU-kamerlid Raskin vroeg de minister van Verkeer wat er tot hiertoe 

werd gedaan om de schoolloper.de kinderen het verkeersreglement diets 
te maken en op welke wijze het betreden en verlaten van schoolgebouwen 
gereglementeerd is. De minister deelt mede dat het onderricht in de vei» 
keersreglementen bij wet van 7 juli 1971 verplicht is in het lager ondei» 
wijs en dat men daarvan redelijker wijze binnen afzienbare tijd resultaten 
zal zien. Dit onderwijs wordt aangevuld met filmprojekties, school-tvH 
praktische lessen op verkeerspisten en regelmatige kampagnes « Jeugd en 
verkeer >•. Wat het betreden en verlaten van de schoolgebouwen betreft 
behoort zulks tot de bevoegdheid van de schooloverheid. 

taaipartijen 
Zoals vele landgenoten ergerde VU-kamerlid Raskin zich aan het gebruik 

van het woord « taaipartijen » in de nieuwsuitzendingen van radio en tv,. 
Hij vroeg de minister van Nederlandse Kuituur of hij dit aanvaardbaar acht 
en zo ja waarom er dan ook niet gesproken wordt over « klerikale partij »k 
belgicistische partij of traditionele partij ? ». 

Minister Chabert beweert in zijn antwoord dat er sinds ruim één jaar 
in de gesproken radio- en tv-uitzendingen niet meer over « taaipartijen » 
gesproken wordt al is het mogelijk dat de term nog voorkomt in het 
persoverzicht, wanneer nl. de geciteerde kranten dit woord gebruiken of 
in uitzendingen van politieke partijen... 

wat wordt er voor gehandikapte bejaarden gedaan ? 
VU-kamerlid Nelly Maes stelt in een parlementaire vraag aan de mi

nister van Sociale Voorzorg vast, dat we vaak gekonfronteerd worden met 
gehandikapten, doch die zich niettemin zwaar Inspannen, om volwaardige 
arbeid te presteren. Zonder hun handikap zouden ze uiteraard nog beter 
presteren doch daarvoor heeft de huidige wetgeving geen begrip, terwijl 
het kumuleren van een deel-loon met ziektevergoeding een probleem 
schept. Mevr. Maes vraagt dan of de eindejaarspremie van een parfe 
time werknemer eveneens dient afgetrokken te worden, wat ze bij bet 
vestigend antwoord (terecht) pijnlijk vindt en de vraag stelt, of een duid» 
lijk uitgekeerde premie niet langer als loon zou kunnen beschouwd wor>-
den. Zijn hiervoor wettelijke regelingen in voorbereiding ? Het zelfde geldt 
gepensioneerde Invalieden, wier financiële situatie moet verbeterd worden 
(o a. door kumulatie van invaliditeitsvergoeding en pensioen). 

De minister antwoordde zeer uitvoerig en greep kennelijk de gelegen
heid aan om zijn beleid ter zake nader toe te lichten. Hij wijst er op dat 
de wetgeving de minder validen een sociale bescherming wil waarborgen 
en rekening houdt met hun specifieke toestand. Behalve uitkeringen voor 
arbeidsongeschiktheid kunnen ze genieten van een minimum invallditeits-
uitkering, wanneer ze regelmatig werken (250 fr. per dag op 1 mei jl.). E^ 
Is wel mogelijkheid tot kumulatie met die uitkeringen en het verdiende 
loon, gewonnen mits toelating van de adviserende arts. 

Wordt de eindejaarspremie als loon beschouwd, dan is het zo, dat de be
roepsinkomsten en gelijkgestelde prestaties tot tweederden kunnen virij-
gesteld worden, wat een belangrijk voordeel betekent. Bij het Ingaan van 
het pensioen wordt aan bejaarde mindervaliden een aanvullende tegemoet 
koming gegeven, die precies rekening houdt met het feit dat ze geen pen» 
sioen konden vormen, geen eigenlijke loopbaan verwezenlijkten of een 
eigen loon konden verdienen. Deze tegemoetkoming is evenwel aan b» 
paalde voorwaarden inzake bestaansmiddelen onderworpen. De minister 
wijst dan op een eigen initiatief : vroeger kon een minder valide gepen» 
sioneerde geen aanspraak maken op een specifiek voordeel, sinds 1 juli 
j l . wel, terwijl de berekeningsmodalitellen werden versoepeld, wat in de 
praktijk op een gemiddelde verhoging van het sociaal inkomen van 1.000 
fr. per maand neerkomt. Gehandikapte bejaarden met 65 % invaliditeit 
kunnen genieten van een bijzondere verhoging van het gewaarborgd inko» 
men van 12.000 fr. per jaar wat neerkomt op een jaarlijks gewaarborgd 
inkomen van 65.075 fr. resp. 77.075 fr. al naargelang het echtpaar 1 of 2 
minder validen telt, en wanneer dit gezin over geen andere inkomsten 
beschikt. Deze uitkeringen vallen volledig ten laste van het Rijk. De mi* 
nister schat de uitgave voor deze verbeteringen op een half miljard in 
meer op de jaarlijkse begroting. 
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de ongehoorde macht 
van de 
multinationale bedrijven 

Verschillende landen, waaronder Bel
gië, die in teorie souverein zijn, 
voelen zich weerloos ten opzichte van 
de multinationale bedrijven, die de 
stabiliteit van de muntwaarde, de om
vang van de export en import, het 
evenwicht van de betalingsbalans en 
het werkeloosheidspeil van de Wester
se landen sterk bemvloeden. Een voor
beeld : de verkoopcijfers in 1972 van 
General Motors — 30 miljard dollar 
— liggen boven het bruto nationaal 
produkt (BNPj van meer dan 130 lan
den. In 1969 lag het omzetcijfer van 
General Motors (24,3 miljard dollar) 
precies tussen het BNP van Nederland 
en België, die nu precies geen arme 
landen zijn. 

Voor de toekomst Hjkt deze situatie 
zich nog te versterken. De omzet van 
deze MN-bedrijven stijgt ieder jaar met 
ongeveer 10 % terwijl de jaarlijkse toe
name van het BNP van de verschillende 
landen tussen de 3 en de 6 % schom
melt. Sommige deskundigen zien voor 
de nabije toekomst de wereld in de 
macht van zo'n een 300 MN's die dan 
70 % van de totale industrieproduktie 
voor hun rekening zullen nemen. Nu 
reeds vertegenwoordigen de liquide 
middelen van alleen al de Amerikaanse 
MN's [268 miljard dollar) méér dan het 
dubbele van de reserves van alle cen
trale banken van de wereld (122 mil
jard). Het praktische gevolg Is dat een 
verschuiving van 1 % van deze 268 mil
jard voldoende is om een monetaire kri-
sis uit te lokken. 

Ook in Japan en Nederland oepalen 
een tiental reuze-firma's praktisch het 
BNP. De ontwikkelingslanden interesse
ren deze MN s alleen in die .mate om 
er grondstoffen weg te roven omdat ze 
van deze nationalistische landen wet 
enige vrees hebben voor nationalisatie 
van hun bedrijven. Ze vestigen zich bij 
voorkeur in de EEG om verschillende 
redenen : om transportkosten te ver
mijden, om de klantendienst te verbe
teren, de levertijden in te korten, de 
antitrustwet van de VS te ontlopen, 
omdat er nog betrekkelijk goedkope 
en zeer gespecialiseerde arbeidskrach
ten voorhanden zijn, omdat ze kunnen 
profiteren van kapitaalsubsidie, onthef
fing van belasting, vrijstelling van 
voorheffing, en garanties voor lenin
gen doordat de Euromarktlanden on
derling wedijveren om investeerders 
aan te trekken. 

De multinationale bedrijven hebben 
niet alleen het voordeel bezuinigingen 
te kunnen doen door standaardisatie, 
ze hebben ook het voordeel te kunnen 
putten uit een groter aantal financiële 
bronnen en goede arbeidskrachten. 
Bovenal trekken ze profijt uit trans-
akties tussen hun bedrijven in de 
verschillende landen om alzo belas
tingen te vermijden. Van de totale we
reldhandel komt ongeveer 30 % voor 
rekening van de transakties, die plaats 
vinden tussen ondernemingen die be
horen tot éénzelfde koncern. 

Hun basismaatschappij wordt dan 
gewoonlijk opgericht in een belastings

paradijs zoals Zwitserland, de Neder
landse Antillen enzomeer. 

Daarbij doen ze bijna zeker aan 
muntspekulatie. Natuurlijk gebeuren 
er nog kartelafspraken, overeenkom
sten over marktverdeling en markttoe-
wijzing, eksportverboden en dergelij
ke. Voeg daarbij dat zij veel meer mo
gelijkheden hebben om grotere afzet
gebieden te tereiken, aan marktonder
zoek te doen, massa-reklame te ver
spreiden en dergelijke meer. 

rug een tegenkracht te kunnen vormen 
om deze bedrijven onder kontrole te 
krijgen. 

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

1) Bedrijfsbezetting van Enka-Glazstoff 
te Breda (multinationaal bedrijf AKZO) 
Deze bezetting, uitgevoerd door werk
nemers en vakbonden, was een reak-
tie op het besluit van de raad van be

legen al deze praktijken tiebben de 
vakbonden en de regeringen nog maar 
bitter weinig kunnen doen. Een werke
lijke Europese (onafhankelijke ?} poli
tieke macht blijft voorlopig nog ach
terwege. De naties afzonderlijk kun
nen alleen nog met een papieren 
schijnmacht reageren. 

Dit zou allemaal nog niet zo erg 
zijn indien deze bedrijven ook reke
ning hielden met de werkelijke behoef
ten v&n de bevolking zoals frisse 
lucht, voldoende gezond voedsel, re-
kreatiemogelijkheden, stabiliteit in de 
werkgelegenheid en in de muntwaar
de 

Zonder demokratische kontrole en 
planning van de investeringsbeslissin
gen (kongresbesluiten van de VU) zijn 
er geen goede vooruitzichten. 

En toch... 
En toch zijn er lichtpunten. Er zijn al 

een paar akties geslaagd, die hoop 
geven om, mits een goed verslag, te-

stuur van AKZO, het Enka-bedrijf te 
sluiten. De bezetting vond plaats in 
september 1972. 
2) De internationale georganiseerde 
vakbondsaktie tegen het koncern St. 
Gobain (Franse glasonderneming). De
ze vakbondsaktie veroorzaakte een 
grote druk op de loononderhandelingen 
bij de verspreid liggende bedrijven 
van St. Gobain in Frankrijk, W.-Duits-
land, Italië, en de Verenigde Staten. 

3) De aktiegroep Amsterdam Rubber 
Komitee voerde aktie tegen de drei
gende sluiting van de Surinaamse sui
kerplantage Marienburg Dit in kontakt 
met Surinaamse vakbonden. De aktie 
was ook gericht op het aan de orde 
stellen van de miserabele arbeidsom
standigheden daar 
4) De aktiegroep Anti Apartheids Be
weging Nederland voerde op een aan
deelhoudersvergadering van het be
drijf Nijverdat Ten Gate (textiel) een 
aktie waarin zij de slechte «rbeids-
omstandigheden in de dochteronder

neming van dit bedrijf, Mooi River 
Textiles scherp aan de orde stelde. 
5) Het laatste aktiemodel toont een 
konsumentenaktie. De Noordameiikaan-
se advokaat Ralph Nader richt zijn ak
tie tegen de slechte kwaliteit der pro-
dukten van General Motors. Deze 
produkten zijn zo slecht gemaakt dat 
het de autobezitter bij ongelukken on
gehoord grote sommen aan reparatie 
kost. 

Deze mogelijkheden van aktie zeg
gen nee tegen de machteloosheid. 

Laten wij even de aktie van Ralph 
Nader belichten : 
Algemeen Doel : Aan de hand van pro
dukten aan de konsument duidelijk 
maken dat het grootste gedeelte van 
zijn reële inkomen opgaat aan verlak-
kerij van de grote bedrijven. 
Aktiedoel : het aanklagen van twee 
autogiganten nl. General Motors "n 
Standard Oil vanwege een georgani
seerd misdrijf door hen gepleegd, ' ie 
misdaad bestond uit het fabriceren 
van slecht materiaal hetgeen bij n-
gelukken de konsument zeer hoge 
schadeposten opleverde en de onder
nemingen hoge winsten bezorgde, bv.: 

o van betreffend mer'' 
8 km per uur bij een botsing een ge
middelde schade van 200 dollar op. 
Aktieverloop : • een uitgebreid on
derzoek naar materialen van deze on
dernemingen. 

• het maken van een film die de 
slechte kwaliteit bevestigde. 
• het onder druk zetten van de on
dernemingen om hun materialen te 
verbeteren. 
• na de weigering van de koncerns, 
werden de film plus de ander gege
vens uitgebreid in de publiciteit ge
bracht. 
Reakties van General Motors : GM 
heeft met behulp van privé-detektives 
geprobeerd een schandaal in het pri-
véleven van Nader op te sporen. Toen 
dit niet luktie heeft het bedrijf gepro
beerd een schandaal te forceren met 
behulp van mensen die hem in diskre
diet konden brengen. Dit op het ge
bied van seksualiteit, politiek en re
ligie. 

Reaktie Nader : Ralph Nader heeft 
General Motors een proces aangedaan 
mei als motief : het graven in zijn 
levensloop en het bedreigen en ver
storen van zijn privacy. 
Resultaat : General Motors heeft het 
proces verloren en was verplicht een 
bedrag van 425.000 dollar schade e 
betalen plus de proceskosten. Dit be
drag wordt nu besteed aan het voort
zetten van gelijksoortige konsumenten-
akties. 

Op te merken valt dat Nader zelf 
binnen het bedrijf van General Motors 
gewerkt had als advokaat Het voor
onderzoek voor zijn tegenspel heeft 
2 jaar gevergd. Gelijksoortige akties 
zouden in ieder land kunnen plaats 
vinden indien er de nodige moed voor 
aanwezig is. 

vujo-asse. 
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de 
geschiedenis 
van de bril 

Het zicht is 'n van onze belangrijk
ste waarnemingsnnogeli[kheden : 
het visuele is, bij het opdoen van 
kennis, van zeer groot belang en bij 
de meeste mensen heeft van de 
drie wegen tot het opnemen van 
kennis — de visuele, de auditieve 
en de motorische — de eerste weg 
een overwegend aandeel. 
Dat het zintuig waarmee wi j visu
eel waarnemen — het oog — even
als de andere zintuigen aan afwij
kingen, slijtage of stoornissen on
derhevig is, in een gevolg van een 
natuurlijk proces : dat van het ver
ouderen. Het kan ook het gevolg 
zijn van allerlei toestanden of oor
zaken, waarbij zowel erfelijkheid 
als milieu hun invloed doen gel
den. 

De mens heeft altijd getracht, de 
bezwaren en moeilijkheden die 
dergelijke slijtage en vermindering 
aan aktiemogelijkheid met zich 
meebracht te herstellen door een 
of ander hulpmiddel. De stok waar
mee wi j onze vermoeide of ver
stijfde benen helpen voortbewegen 
is een der simpelste — en een der 
oudste — voorbeelden hiervan. 
Maar niet alleen onze voeten en be
nen worden vermoeid of verstijven. 
Ook de zintuigen — vooral oog en 
oor — verliezen aan waarnemings
kracht. En om hieraan te verheipen, 
heeft de mens ook naar hulpmid
delen gezocht. Voor het oog is dit 
hulpmiddel al zeer oud en zeer 
verspreid : de br i l . 

vanaf het leesglas... 

Vooraleer men van dit hulpmiddel kon ge
bruik maken, moest echter de « korrigeren-
de » mogelijkheid van de ene of andere 
doorzichtige stof vastgesteld worden. Deze 
stof diende dan nog zodanig bewerkt te 
kunnen worden, dat zij de vereiste hulp kon 
bieden aan het vermoeide of gestoorde zin
tuig. Het slijpen en polieren werd al zeer 
vroeg door de mensheid beoefend : reeds 
voor de laatste grote ijstijd, d.i. 25.000 jaren 
geleden, kon men hoorn of beenderen slij
pen met stenen. In oude Egyptische grafka
mers vindt men afbeeldmgen daterend van 
ca. 2700 V. Kr., waarop stenen vaten en 
kruiken geslepen worden. In de 8e en 9e 
eeuw voor Kristus kon men in Ninive en 
Karthago reeds glas slijpen. 

Schliemann, de « ontdekker » van het oude 
Troje, vond mooi geslepen kwartsstukken 
van omstreeks 2000 voor Kristus, maar blijk
baar ging het hier om siervoorwerpen en 
niet om lenzen. Want noch Cicero, Cornelius 
Nepos en Suetonius klagen erover, dat de 
dokters nog niets gevonden hebben om aan 
het verminderen van het zicht jn de ouder
dom te verhelpen zodat niets anders over
blijft dan zich door slaven te laten voorlezen. 

Wanneer Plinius schrijft dat Nero de gla
diatorengevechten aankijkt door een sma
ragd, dan Is het grasgroene glas dat de kei
zer daarvoor gebruikt (en dat gelijk alle groe
ne glas toen « smaragd • genoemd werd) niet 
als hulpmiddel tegen kortzichtigheid bedoeld, 
maar alleen als bescherming tegen het al 
te verblindende zonnelicht op het zand der 
arena. In feite dus een soort zonnebril I 

Gedachten over lichtbreklng en optiek 
vinden wij bij Heron van Alexandrië en 
vooral bij de astronoom en wiskundige Clau
dius Ptolomeus in de 2e eeuw na Kristus : 
zijn • Handboek der Optiek > oefent tot In 
de 12e eeuw In de Arabische wereld grote 
Invloed uit. De Arabieren namen trouwens 
de hele Griekse wetenschappelijke literatuur 
over en het middeleeuwse Europa nam van 
deze literatuur kennis dank zij de bruikba
re Arabische vertalingen. In het in de 11e 
eeuw verschenen werk van de Arabische 
astronoom, matematikus en arts tbn al Hal
tam, wordt voor het eerst vermeld dat een 
glazen bolsegment dienen kan om een voor
werp groter te doen schijnen. Deze vaststel
ling werd echter nog niet in de praktijk ge
ëxperimenteerd. 

Dat Haitams boek van het Arabisch in het 
Latijn vertaald werd, en dat het ieesgrage 
monniken wél tot het experimenteren be
woog, moet aan de basis liggen van de ge
boorte van de bril. 

Op grond van het werk van deze geleerde 
Arabier konkludeerde de Franciskaanse mon
nik Roger Bacon in 1267, dat deze bolseg
menten een geschikt instrument waren voor 
oudere mensen en voor diegenen, die zwak
ke ogen hadden. Bacon was een groot ge 
leerde, maar het feit dat men op zulkdanige 
wijze weer beter kon gaan zien, wekte de 
verbazing van de massa en het wantrouwen 
van de Kerk. "De bril werd als een dulvels-
werk beschouwd. Paus Nikolaas lil verbood 
de lektuur van het werk van Bacon, die zelf 
tien jaar lang 'n de kerker opgesloten werd. 

Omstreeks dezelfde ti jd als Bacons ver
melding, lezen wij bij Duitse minnezangert 
over de vergrotende werking van de • beril ». 
Voorlopig ging het echter alleen om zg. 
« leesstenen » (lapldes ad legendum) die 
op het blad zelf gelegd werden. In een lof
zang op Maria vernoemt de dichter Konrad 
von WQrzburg de kracht van het geslepen 
kristal, dat de kleine letters groot doet schij
nen. Ook In het grote • Manessische Liedep-
handschrift » dat zich In Heidelberg be
vindt, leest men over de « lichte spiegel » 
die het schrift duidelijker maken kan. Ee» 
derde bevestiging van de kennis van de 
vergrotende mogelijkheden van het gesle
pen glas vinden wij in een middeleeuws ge
dicht (ca 1270) van een zekere Albrecht i 
« zoals de berillus de schrift vergroot... «. 

Wanneer een dichter, die wetenschappelijk 
toch een leek was, reeds de « bril » ge
bruikt in een vergelijking, dan moet het ge
bruik ervan toch al tamelijk verspreid ge
weest zijn. 

Niet alleen de literatuur, maar ook de 
kunstgeschiedenis leert ons iets over ont
staan en verspreiding van de verschillende 
vormen van cezichtshulp. 

Een der oudste voorstellingen waarin ee» 
« leesglas > voorkomt, Is het beeld van 
Hippokrates in de Dom te Konstanz, die In 
zijn ene hand een « manokel * houdt. Later 
zien wij op schilderijen ook alle soorten van 
leesglazen en brillen afgebeeld. In de kapit
telzaal van het klooster San Nicolo In Treviso 
heeft de schilder Thomas van Modena de 
kardinalen NIcolaas van Rouen en Hugo van 
Provence afgebeeld : de eerste leest en 
houdt een soort bril voor de ogen, bestaande 
uit twee met elkaar verbonden leesglazen. 
Dit Is wel de oudste afbeelding van de brik 

tot de eerste brillen 

Wanneer de stap gedaan werd, om de 
leesglazen dichter bij het oog te brengen 
en ze met elkaar te verbinden, Is niet zekei; 
Ook zijn de eerste glazen en brillen ook u^V 
sluitend konvex, dus voor verzienden. Holle 
glazen voor bijzienden zullen pas een paar 
eeuwen later komen. 

De eerste brillen zijn hechtbrillen : zl] 
bestonden uit twee lenzen, waarvan de 
monturen voorzien waren van rechte stelen, 
die aan mekaar gehecht waren bij middel 
van een klinknagel. 

Afbeeldingen van zulke plompe brillen 
vinden wij bv. in een oudfranse bijbelillue-
tratie in de Bibliothèque Nationale te Parijs. 
In de stadskerk van Bad Wildungen bevindt 
zich een afbeelding van een apostel met 
een dergelijke bril : het schilderij werd ve^ 
vaardigd door Konrad von Soest en dateert 
van 1405. Een der oudste afbeeldingen van 
de bril vinden wij ook in ons eigen land : op 
het beeld van kannunik van der Pael van 
Jan van Eyck houdt het personnage in de 
ene hand zijn brevier, in de andere een bril, 
waarvan de glazen echter niet verbonden 
zijn door twee aan elkaar geklonken stangen, 
maar door een soort beugel. Verdere afbeel-

l p ^ 
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ding van deze eerste vorm van de bril vin
den wij in Rothenburg o.d. Tauber, in de 
Jalcobskirche (1466). Daar bemerict men reeds 
In de montuur de spleten om de glazen in 
te schuiven. 

± 1330 ? 

Toen men in 1953 in het klooster Wienhau-
sen nabij Celle (waarvan de oudste delen 
nog uit 1308 stamden) de eil<en balken tus
sen de rijen van het koorgestoelte wegnam, 
ontdekte men daar een groot aantal beeldjes, 
gebeden- en liederboeken, rozenkransen, 
evenals voorwerpen van dagelijks gebruik 
zoals messen en scharen. Men vond er ook 
een aantal brillen vah diverse typen, zelfs 
met de daarbij passende hulsels. Een gedeel
te ervan bestond uit lederbrillen, die van 
het einde der 15e tot het begin der 17e eeuw 
het gebruikelijke type waren. 

Men vond echter ook oudere hechtbrillen 
(met een klinknagel aan elkaar gehechte 
lensmonturen) waarvan het montuur in hout 
was. Ook hier was het lensmontuur voorzien 
van een spleet, om het glas in te schuiven. 
Kultuurhistorici menen dat het hier om de 
oudste ons bekende brillen gaat : zij dateren 
van omstreeks 1330. 

verdere evolutie 

Behalve uit literatuur en plastische kun-
ten, en door vondsten, wordt het gebruik 
van de bril van in de 14e eeuw ook beves
tigd door een aantal dokumenten : vooral 
in de kronieken van de kloosters vinden wij 
hiervoor aanwijzingen. 

Het is Immers logisch, dat in een tijd 
waarin het lezen en schrijven niet erg ver
breid was en de beschikbare boeken niet 
zo erg talrijk, ook het gebruik van de bril 
niet zo direkt als een noodzaak ervaren 
werd, tenzij dan daar, waar er wel gelezen 
en geschreven werd : in de kloosters. Pas 
met de uitvinding der boekdrukkunst zou dit 
veranderen. 

In een kloosterkroniek In Pisa wordt op 
verscheidene plaatsen gesproken over een 

mutsbrll 

monnik die brillen vervaardigde, en artsen 
prijzen hun ogenwaters aan door ze te verge
lijken met de verking van de bril. 

Maar belangrijke gegevens vinden wij in 
Venetiaanse dokumenten, nl. in de besluiten 
van de Hoge Raad, waarin op verscheidene 
plaatsen over de verkoop en de vervaardi
ging van « oglarios de vitro •> gehandeld 
wordt. 

De glas- en kristaiindustrie, een der be
langrijkste der stad, werd degelijk beschermd 
en was onderworpen aan heel wat voor
schriften. Het fabrieksgeheim werd streng 
behoed en de kristal-bewerkers mochten Ve
netië niet verlaten om zich ergens anders 
te vestigen. 

De brillen-industrie ontwikkelde zich ook 
al zeer vroeg in Spanje — en wij zien daar 
een bijzondere soort van bevestiging ont
staan : de draadbril, zoals hij afgebeeld 
werd o.m. op het portret van de grootinkwisi-
tor Nino de Guevara door El Greco. Deze 
brillen werden door missionarissen naar het 
Verre Oosten gebracht : eerst naar China, 
vandaar naar Japan. 

In West- en Centraal-Europa ontwikkelde 
zich de brillenmakerij ook al heel gauw. In 
1478 werd de eerste « parillenmacher » in 
Nurenberg tot het burgerschap toegelaten, 
en in 1500 waren er al 12. In 1535 verkrijgen 
zij het statuut van erkend beroep, met een 
eigen gilde. 

Vanuit Nurenberg verspreidt het beroep 
zich in de 16e eeuw naar Furth, Regensburg, 
Augsburg. In 1581 Is het beroep in Frankrijk 
erkend en beschermd, in 1629 in Engeland. 

In de Nederlanden ontstond al zeer vroeg 
een grote brillenindustrie. 

Alexander van Humboldt schrijft in « Kos
mos », dat reeds in het begin van de 14de 
eeuw brillen bekend waren in Haarlem. Ook 
in de legende van Tijl Uilenspiegel, die vol
gens de oorspronkelijke versie rond 1350 
stierf — is er al sprake van brillen die in de 
Nederlanden zouden gemaakt zijn. < Ik ben 
een brillenmaker en kom uit Brabant » zegt 
hij tegen een bisschop. De brillen werden 
vaak verkocht door rondreizende kramers. 
De verkoper had geen medische kennis : de 
koper zocht zich de bril uit die hem het beste 
leek. Zelfs de artsen hadden toen weinig of 
geen kennis van optiek en van het oog en 
zijn afwijkingen. Pas In 1604 gaf Kepler In 
zijn werk een teorie van het brillenglas. De 
stichter van de « Optische Industrie-Anstalt • 
In Rathenow, de predikant August Duncker, 

yoorhoofdbril 

eiste einde der 18e begin der 19e eeuw een 
wetenschappelijk onderzoek naar een bete
re brillentechniek. De Weens optieker Jo-
hann Friedrich Voigtlander, de vader van de 
stichter der beroemde optische industrie in 
Braunschweig, sloot zich bij die els aan. 

Pas door de Nederlander F.C. Donders 
(1818-1889) wordt de arts betrokken bij het 
voorschrijven van de bril, en zijn assistent 
Herman Snellen ontwerpt in 1865 Je alge
meen-bekende zichtproef-tafels. De Zweed 
Güllstrand en Moritz von Rohr in Jena (1868-
1940) dragen bij tot een wetenschappelijk 
onderzoek en tot verbetering van het glas. 
Daarmee zijn we aan de moderne bril geko
men. 

van hechtbril tot ooglens 

Bij ons historisch overzicht is er al sprake 
geweest van verscheidene typen van brillen. 
De oudste vorm, de . klinknagel- of hecht
bril », werd gedragen in de 14e en de 15» 
eeuw, en hield zelfs nog veel later stand, 
niettegenstaande het ongemak dat ermee ge
paard ging. Een aftakking van deze oudste 
vorm was de draadbril, die achter de oren 
met een lus vastgemaakt werd, en de ge-
wichtbril, waarbij draden achter het oor op 
hun plaats gehouden werden door eraan 
bevestigde gewichten. De werkelijke opvol
ger van de oudste brilvorm was die, waarbij 
de verbinding tussen de lensmonturen be
stond uit een beugel in been, hoorn, ijzer, 
leder, zilver of goud. 

Mettertijd vond men een steviger bevesti
ging op de neus, eerst door de beugel te 
vervangen door lamellen, later, in de 18e 
eeuw, door een klemmer. Aan de bevesti
ging op de neus heeft men dus wel heel 
lang vastgehouden ! Wel waren er pogingen 
om andere metoden te vinden. 

Zo onstonden de zg. riembrillen : de gla
zen waren bevestigd aan een brede lederen 
riem die om het voorhoofd vastgemaakt 
werd. Ook trachtte men door de « hoofddek-
seibrillen •> de soms pijnlijke en onstandvasti
ge bevestiging op de neus te vermijden. 
Reeds in de 15e eeuw werd die metode aan
geprezen, en men vond ze nog tot ,vpor kort 
in het Nabije Oosten. 

Zowel de gaffelbril, waarbij de stelen van 
de glasmonturen onder de neus samenkomen, 
als de neusrugbril (waarbij een steel vanuit 
het midden van de beugel vertrok, en in een 
boog de neus uitweek) waren de voorlopers 
van het lorgnet, dat in 1780 In Engeland 
« uitgevonden » werd. Zo werd het niet al 
te mooie vasthouden van de steel voor het 
gezicht vermeden. Deze « lorgnetten » wer
den vervolmaakt en met scharnieren en 
springveren voorzien, zodat zij uiteengespron-
gen, gereed voor gebruik, zodra zij uit het 
hulsel genomen werden. In de Biedermeier
tijd was een dame zonder lorgnet niet denk
baar I 

De eerste orenbrillen (of slapenbrillen) ont-
stonden In de 17e eeuw : vermits In de prui
kentijd de oren niet vrij waren, werden de 
uiteinden der stangen voorzien van 'n grota 
ogen, die moesten verhinderen dat de bril 
al te gemakkelijk verschoof. Pas in de 2e 
helft der 18e eeuw kwam men tot de eigerv 
lijke orenbril, die mettertijd niet alleen qua 
optiek en aanpassing aan het oog verbeterd 
werd, maar die ook technisch vervolmaakt 
en aan de smaak van de tijd aangepast werd. 
Dat er ook in de brillen een mode bestaat, 
kan iedereen vaststellen die foto's bekijkt 
van het begin der eeuw en nu, of die de 
zware hoornbril van enkele tientallen jaren 
geleden vergelijkt met de lichtere vormen 
die nu gedragen worden. 

De mens heeft, in een eeuwenlang proces, 
getracht zijn afnemend gezichtsvermogen te 
verbeteren en te herstellen. Van de eerste 
leesstenen tot de moderne bril is er wel 
een hele afstand in de techniek, al blijft het 
principe hetzelfde. De ontwikkeling is nog 
niet gedaan. In hoever de ooglenzen in 
staat zullen zijn, de bril te vervangen, kan 
nu nog niet gezegd worden. Alles zal afharv 
gen van een beperking der nadelen, die nu 
nog bestaan. 

rosa bosmans. 

draadbril gev\/ichtbril 
Dokumentatie : 

Erik Schutz : « Die Geschichte der Brille a. 
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EER 
VLAANDEREN 

door JOZEF SIMONS 

Het lukt haast een droom : ova'-ioper naar het bezette land om te melden wat er 
zich achter het front afspeelt. Florimond zou dan ook Laardonk terugzien en zijn 
familie. Maar hoe zouden zij thuis reageren ? Hij die toch van adellijke bloede is 
er wat zouden de hogere iirir.gen zeggen ? Terug in Nieuwkapelle wachten Flori
mond twee « p.p.'s »... 

„Vivant omnes virgines, dulces et for-
mosae ! ». 't Was de stem van Bert ! 
„ Na zulk een vergadering, na zulk een 
diskussie en beslissing, juffrouw Cla
ra ! ". 
Florimond nam afscheid, — hoe straal
den Clara's ogen in de halfduistere 
gang 1 —, onopgemerkt sloop hij weer 
de winkel door, over de straat naar 
het strand. 
Ze hadden een bieravond belegd! 
Een sterke westenwind deed de ba
ren zwalken, 't Was nagenoeg geheel 
duister geworden, en dijk en strand 
lagen verlaten. 
Plots, met brede zwaai, sloeg een 
baar over, als een gulp witschuimende 
paarlen, ruisend en lichtend. 
Weer viel alles terug in de duisternis, 
voor een ogenblik maar, want nu 
schoot ginder tegen het duin een 
lichtstraal uit. 
De zee lichtte ! 
Zou ook uit de toekomst licht breken ? 

zesde hoofdstuk 

ommekeer 
en ineenstorting 
I 

Florimond was thuisgekomen tegen 
middernacht, en, daar hij dienstvaardig 
al de boodschappen voor de keuken 

en de kameraden had verricht, liet de 
wachtmeester hem de volgende mor
gen liggen met een : „ Rust maar 
eens uit ; er is toch niet veel te 
doen : wat raffia te vlechten en daar
mee al ". 

En de mannen, na het koffie-slurpen 
opstaande van hun legerstee, had hij 
horen zeggen : ,, De lucht betrekt. 
Droog blijft het vandaag niet. Daar 
kan van alle vuiligheid van komen. Nat, 
hagel, sneeuw, al wat ze willen : 
aprilsegrillen ". 

De telefonist, gewichtig-doende, was 
even zijn vrienden, zijn oud-kameraden 
komen meedelen dat er van verhuizen 
bij de lichte batterijen geen spraak 
meer was. De Duitse vloed werd ge
leidelijk ingedamd. „Ze leggen hem 
weer de toom aan. We zijn 't nu toch 
gewoon. Wat maakt ons een jaarke 
meer of minder ? ". 
Ze lieten allen het hoofd hangen. 
Mochten de lichte batterijen blijven 
staan, dan was de onrust bij de leger-
overheid verminderd : een teken dat 
de Duitser niet zegevierend meer 
doorsloeg. En zij hadden zo gehoopt 
op een spoedige doorbraak, op een 
gemakkelijk ' gevangen-genomen-wor
den '. 

Kamiel was de laatste om aan 't 
werk te gaan. Hij sloeg nog een nieuw 
witlinnen doek voor het licht- en kijk-
gat in de deur, en stopte met natte 
klei de gaten op, langs waar 's nachts 

de ratten binenkwamen om aan 't 
brood te knagen. 

„ Als het toch nog de moeite is " zei 
hij, „ maar misschien is de Duitser 
hun nog allemaal te glad en breekt hij 
toch door op het onverwachts, 'k Zou 
ir niet van verschieten. En dat hij ons 
in Gods naam de tijd maar niet gunt 
om weg te slibberen ". 
\lu lag Florimond weer alleen te soe
zen onder zijn deken. Hij begreep zo 
goed het verlangen van die jongens 
naar huis en een vredige omgeving, 
naar de bloeiende velden van Vlaande
ren — weg uit deze woestenij — naar 
levensvreugde, naar een ander levens
doel dan schieten en beschoten wor
den. 

Hij zou misschien de bewerker zijn 
van hun aller verlossing ! 
Hij zou weldra naar ginder gaan, met 
een boodschap van het Vlaanderen, 
strijdend aan de IJzer, aan het Vlaan
deren, dat ginds werkzaam was om de 
franskiljonse boeien door te vijlen. 
Hij, de drager van de boodschap I 
Vlaanderen V'aams en vrij I Van de 
Maas tot aan de Noordzee zouden de 
Vlaamse mensen volwaardige burgers 
in een 'igen vrije Vlaamse Staat wor
den, waar zij vroeger tweederangson-
derdanen waren in een achterlijk ge
houden Viaams-België. De boeien los, 
de banden breekt... 
Plots hoort hij buiten een gestommel, 
een geroep. 

„ Opstaan, van Laar, de wereld ver
gaat I Piottenpakkers aan 't front ! ". 
Langs alle kanten hoort hij schril op de 
vingers fluiten en scheldwoorden hui
len : 

„ Onderzeeërs I ". 
„ P.p.'s ! ". 

„ Ge moogt het niet meer zeggen ! ". 
„ Hoe duur is de ajuin ? ". 
„ En de bonen ? ". 

Florimond stond op, en terwijl hij zich 
aankleedde, keek hij door de deur
spleet. 

Ginder, bij de abri van de kapitein, 
stond een lichte auto, waarbij twee 
gendarmen de wacht hielden. 
Een gendarm op de vuurlijn was als 
een uil die zich op klaarlichte dag ver
toont aan de kleine vogels welke 's 
nachts zijn prooi zijn. Uit de dekkin
gen der verscholen batterijen kwamen 
de kanonniers spotlachend staan kij
ken. 

„ Duikboten I ". 

„ Boestering ! ". 
„ Dat ze begot nu toch eens bombar
deerden ! ". 
„ Konden we maar een telegram stu
ren aan Fritz i " . 

„ Hela, mannen, kunt gijlie uw kleine 
soixante-quinze C") niet omdraaien ? " . 
En, of ze 't gehoord hadden, begonnen 
de Duitsers, met twee kanonnen tege
lijk, salvo's van 210 op de puinen van 
Nieuwkapelle-kerk af te vuren. Traag 
als treinen die 't station binnenstomen, 
met zwaar gedonder, orkaanden zij 
door de lucht, twee na twee, ontplof
ten in de puinen met rode wolken stoï-
rook, en met een na-gehuil al van jam
merende mensenscharen. 
En hoe de mannen leute hadden met 
de schrik van de gendarmen ! 
Plots begon Fritz met een nieuw soort 
granaat te schieten, rechts, links ; ge
lukkig niet al te dicht : de granaat 
ontplofte, de aarde werd omhoog ge
tild, spatte slechts uiteen op een vijf
tien meter hoogte — en de nederval-
lende kladden en stof gaven aan de 
ontploffingswolk de aanblik van een 
hoge treurwilg. 

Pas had Florimond, na toilet en ontbijt, 
zich mee aan het vlechtwerken gezet 
onder het afdak, of de pennelikker van 
de chef, een bijziend Brussels onder
wijzer, kwam langs het decauvilleke 
gelopen : 

,, Van Laar, au bureau, tout de suite ! ". 
Was 't voor hem dat ze kwamen ? 
De mannen keken elkander even aan, 
maar namen het toen licht op : 
„ Gij hebt gisteren in De Panne stre
ken uitgehaald, manneke ! ". 
„Wat zou ik ? ". 

„ Niet ergens In een café, waar een 
agent van de Veiligheidsdienst in een 
hoekje verdoken te luisteren zat, een 
defaitistisch gesprek gevoerd 7 " 
vroeg de wachtmeester. 
„ Niet getwijfeld aan de eindoverwin
ning of de flamingant uitgehangen ? ". 
,, Goede moed en pas op uw woor
den ! " riepen ze hem na. 
Met lome benen stapte Florimond 
over de weide naar het bureau. 
Bij een brandend kacheltje, in een 
blauw-haaien onderlijf, op klompen, 
met een rokende pijp in de hand, zat 
de gemoedelijke kapitein in zijn dek
king te telefoneren met de majoor. 

Naast hem, op zijn koffer, hokte een 
soort douanier, wel in militaire kledij, 
doch zonder kentekens van regiment 
of rang. 
Ja toch, S.M. I SOreté Militaire ! 

(*) Kanon, kaliber 75 mm. 

(vervolgt) 

ZONDAG 9 SEPTEMBER 

O 14U.45 : Skippy. 
O 15U.10 : Binnen en buiten. 
O 1'?u 15 : Tienerklanken. 
O 18U.20 : Fabeltjeskrant 
O 18U.25 : Disneyland. 
O 19U.10 : Sportreportage. 
O 19u35 : Openbaar kunstbezit. 
O 19u45 ; TV-nieuws. 
O 20U.00 : Sportweekend. 
O 20U.25 ; De filosoof van Hagem. 
O 21U.05 ; Funkturm-Melodie. Amusements

programma n.a.v. 50 jaar Duitse radio. 
O 22U.50 : TV-nieuws. 
O 23u 00 : Wereldkampioenschappen zwem

men in Belgrado. 

DINSDAG 11 SEPTEMBER 

O 
o 
o 
o 
o 
o 

17U.00 : 
18U.00 : 
18U.05 : 
18U.30 : 
19U.05 : 
fonds. 
19U.45 : 
20U.10 : 
21U.00 ; 
gramma 

O 21U.45 : 
cital. 

O 22U.35 : 

Schooltelevisie. 
Fabeltjeskrant. 
Follyfoot 
Tienerklanken 
Het vrije woord. Het Vermeylen-

TV-nieuws. 
De dolingen van Odysseus. 
Huwelijk en gezin. Gezinspro-

Slagwerk voor en met jeugd. Re-

TV-nieuws. 

DONDERDAG 13 SEPTEMBER 

O 17U.00 : Schooltelevisie. 
O 18U.0O : Fabeltjeskrant. 
O 18U.05 : Black Beauty. 
O '18U.30 : Tienerklanken. Singe Sange Jo. 
# 19U.10 : Aandacht voor morgen. Uit d» 

dierenwereld. 
O 19U.45 : TV-nieuws. 
O 20U.10 : Wachtwoord. Kwis met Mare 

Vlaeminck en Yvan Dhondt. 
O 20U.40 : Morgen komt er weer een dag. 

TV-spel. 
9 21U.35 : De glans van Prémontré. Repor

tage over deze tentoonstelling in de abdij 
van Park. 

O 22U.05 : Première. 
O 22U.45 : TV-nieuws. 

ZATERDAG 8 SEPTEMBER 

O IBu.30 : Fabeltjeskrant. 
O 18u35 : Follyfoot. 
O 19U.00 : Tienerklanken. 
O 19U.45 : TV-nieuws. 
O 20U.10 : De Dick Emery-show. 
O 20U.40 : Twintig jaar Vlaamse televisie. 

Kwisprogramma. 
• 21U.20 : Echo. 
O 21U.50 : Sheriff Cade. 
O 22U.40 : TV-nieuws. 
O 22U.50 : Wereldkampioenschappen zwem

men in Belgrado 

MAANDAG 'O SEPTEMBER 

O 17U.00 : Schooltelevisie. 
O 18U.00 : Fabeltjeskrant. 
O 18U.05 : Woudlopers. 
9 18U.30 : IJsland Drieledige dokumentaire. 
O 19U.00 : Frac, de schrik der katten. 
O 19U.10 : Sporttribune. 
O 19U.45 : TV-nieuws. 
O 20U.10 : Nationale Loterij. 
O 20U.20 : En de zoon. Psychologische 

film. 
9 21U.45 : De hartenkoning. Dokumentaire 

over Evita Peron. 
O 22U.35 : TV-nieuws. 

WOENSDAG 12 SEPTEMBER 
VRIDAG 14 SEPTEMBER 

O 17U.00 : 
O 18U.40 : 
• 18U.45 : 

Jevanjong. 
Fabeltjeskrant. 
Zwitserland in vogelvlucht. Doku-

mentaire. 
O 19U.45 : 
O 20U.10 : 
• 20U.35 : 

dichten. 
O 21U.05 : 

Uit Parij 
O 22U.25 : 
O 22U.50 : 

TV-nieuws. 
Dubbeldekkers. 
Jazz en Poëzie. Israëlische ge-

Spel zonder grenzen. Finale van-
s. 

Horen en zien. 
TV-nieuws. 

O 17U.00 
O 18U.00 
O 18U.05 
O 18U.35 
• 18U.50 
O 19U.20 
O 19U.45 
• 20U.10 
• 21U.35 
O 22U.25 
O 22U.35 

Schooltelevisie. 
Fabeltjeskrant. 
Vakantiekwis.De Breugelroute. 
Filmmuseum van de schaterlach. 
Kanada. Toeristische f i lm. 
Ziet u er wat in ? 
TV-nieuws. 
Elisabeth R. 
Panoroma. 
TV-nieuws. 
Willow Spring. De andere f i lm. 



sociaal dienstbetoon 

arr. antwerpen 

ANTWERPEN : 
Maandag 10 september : votksvert. A. De Beul en sen. H. De Bruyne. 
Maandag 17 september : volksvert. A. De Beul en R. Mattheyssens. 
Maandag 24 september : volksvert. A. De Beul en sen. H. De Bruyne. 
Lok. : VU-sekretariaat, Wetstr. 12, tel. 36.84.65, van 16 tot 20 u. 
WIJNEGEM : 
Maandag 3 en 17 september : sen. H. De Sruyne. 
Lok. : Vleminckhof, Marktplein 8, tel. 53.89.26, van 19 tot 20 u. 
«ONTICH : 
Woensdag 12 en 26 september : volksvert. R. Mattheyssens, 
tok . : Alcazar, Mechelsestwg 22, tel. 37.13.32. 
KAPELLEN : 
Donderdag 6 september : volksvert. dr. H. Goemans. 
tok. : ten huize van de h. Op de Beeck, Wilgenstr. 4, tel. 64.55.93, van 
?0 u. 30 tot 21 u. 30. 
M E R K S E M : 
Donderdag 20 september : volksvert. dr. H. Goemans. 
Lokt : Tijl, Bredabaan 298, tel. 45.89.76, van 20 u. 30 tot 21 u. 30. 

brabant 

VIC ANCIAUX, volksvertegenwoordiger : 
ASSE : dinsd. 18 sept., 21 u., sekretariaat Prieelstr. 1, met J. Van Dooren. 
GRIMBERGEN : dinsdag 25 sept, 20 u., café Sport. 
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 Dragonder, met Lieve De Wit. 
STEENOKKERZEEL : dinsd. 11 sept., 21 u., café De Appel, met M. Schepers. 
VILVOORDE : maand. 17 sept., 21 u., café De Gouden Voorn. 
WEZENBEEK-OPPEM : dinsd. 11 sept., 20 u., café bij Mathilde, met B. 

Ceuppens. 
Op afspraak : De Klepperbaan 5, Brussegem, tel. 59.54.55. 
BOB MAES, senator : 
BERG : dinsd. 18 sept., 20 u. 30 tot 21 u. 30, café Fauna-Flora. 
DIEGEM : dinsd. 18 sept., 19 u. tot 20 u., raal Bachus. 
DILBEEK : dinsd. 11 sept., 20 u. 30 tot 21 u. 30, bij prov. raadslid Panis. 
LIEDEKERKE : dinsd. 11 sept., 19 u. tot 20u., café Sportwereld. 
LOT : dinsd. 25 sept., 19 u. tot 20 u., bij 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, agglomeratieraadslid : 
BRUSSEL : maand. 10 sept., 20 u. tot 22 u., café Uilenspiegel, Pletinckxstr. 
FRAN ADANG, federatieschepen : 
ST-PIETERS-LEEUW : alle zaterdagen.ll tot 12 u., ten huize, Ruisbroekse-

stwg 109, tel. 77.31.83. 
JAN DE BERLANGEER, agglomeratieraadslid : 
MOLENBEEK : alle zaterdagen, 10 tot 11 u., ten huize van Emiel De Smedt, 

J. Debrucqlaan 101. 
JETTE : alle zaterdagen, 11 tot 12 u., ten huize. De Smet de Nayerlaan 150, 

tel. 28.34.80. 
DEBRABANDER, agglomeratieraadslid : 
HAREN : dinsd. 25 Sept., in Ons Huis, Verdunstr. 
JEF VALKENIERS, federatieschepen : 
SCHEPDAAL : elke maandag, 18 tot 19 u., en elke dinsdag 10 tot 12 u., 

op het gemeentehuis. 
EUGENE DE FACQ, volksvertegenwoordiger : 
Afspraken kunnen gemaakt worden per tel. 09/22.64.23 of 09/25 64 91 en 

schriftelijk op het adres Domentstr. 3, 1705 Essene. 

kortrijk (arr.) 

LUK VANSTEENKISTE, kamerlid : 
Zaterdag 8 september : 

!l?,^??i*^f.^ = ^^ * ° * ^^ "•' =^^' Streuvels, St. Antoniusstr., tel. 77467. 
GULLEGEM : 18 tot 19 u., café Stadium, Wevelgemstr., tel. 41678. 
Maandag 10, 17 en 24 september : 
KORTRIJK : 17 u.30 tot 19 u., 1302, A. Reynaertstr. 9, tel. 11600. 
WEVELGEM : 20 tot 22 u., Vredestr. 10, tel. 44332. 
Zaterdag 29 september : 
VICHTE : 16 tot 17 u., Harelbekestr. 35, tel. 77376 
HARELBEKE : 17 u. 30 tot 18 u. 30, Café De Zwaan, Plaats, tel. 21150. 
Ie zaterdag van elke maand : 
VEURNE : 9 u.. Belfort, Grote Markt. 
DIKSMUIDE : 10 u., Vlaams Huis, IJzerlaan. 
Ï19HIÏ"; ! ! :?! '• •'̂  ^•' '''J S^*"- "ads i id Martin Van Cleven, Terreststr. 8. 
HANDZAME : 12 u. Casino, Statiestr. 13. 
KOEKELARE : 12 u. 30, « Hertog van Arenberg », Moerestr 1. 
ICHTEGEM : 13 u. 30, « Den Engel », Oostendebaan. 
3e zaterdag van elke maand : 
WESTENDE : 9 u., .< Casino », Essex Scottishlaan 7. 
SfA^S^'-'^^'"^^ '• ^° "•' " ^^""^ '*' "• ^^ Smet de Nayerlaan. 
ROKSEM : 11 u., bij schepen L. Vierstraete. 
EERNEGEM : 12 u., « Riva-Venus », Aartrijkestr. 
DE HAAN ! 13 u., « Georgy's Club », Kon. plein. 
BREDENE : 13 u. 30, bij K. Haeck, Driftweg 59. 
TE OOSTENDE : 
Na telefonische afspraak, nr. 059/795.48. Van Iseghemlaan 6. 

sociaal dienstbetoon 

arr. antvt^erpen 

ANTWERPEN : 
Maandaa 10 seotember : volksvert. A. De Beul en sen. H. De Bruvne. 

bewegingsk^,IJzer 

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 

Medewerkfst)er gevraagd voor tuin
aanleg en tuinonderhoud. Schrijven 
naar leo Ouintelier, Goudkasteel-
laan 16, Huizingen. — R 100 

Student technisch ingenieur, 3 jaar 
elektronica, wenst studie voor be
taalde staoe te onderbreken voor 
1 jaar in Limburg, arr. Leuven of 
Limburgse omgeving. Kontakt via 
sen. M. Van Haeqendoren, Guido 
Gezellelaan 63, 3030 Heverlee, tel. 
016/245.45. R 101 

Jongeman, hoger secundair onder
wijs — afdeling electro-mechanica, 
zoekt werk omgeving Tienen, Leu
ven of eventueel Brussel. 
Kontakt via senator M. van Haegen-
doren, Guido Gezellelaan 63 — 
3030 Heverlee (tel. 016/245.45) 

— R 102 

21-jarige jongeman, vrij van leger
dienst, met diploma van volledig 
humaniora, zoekt betrekking als 
bediende liefst in de Dender- of 
Zennestreek. Tel. 02/52.46.20 vóór 
15 september, 02/55.18.43 na 15 
september. — R 103 

Semi-officiële kultureie instelling 
Leuvense omgeving, zoekt deel
tijdse kantoorhuip, kapabel tot 
zelfstandig werk. 
Ofwel ervaren vaardigheid als ste
no ofwel ervaren vaardigheid zelf-
redigeren. Door te geven via se
nator van Haegendooren, G. Gezel
lelaan 63 — 3030 Heverlee — uit
sluitend schriftelijk met alle ter
zake nuttige opgaven. — R 104 

Part-time sekretaresse voor kamer
lid E. De Facq in zijn kantoor ge
vraagd te Gent. Schrijven : Oranje-
berg 19, Gent. R 105 

antwerpen 

ANTWERPEN (Arr.) 
VVM 

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

Dinsdag 25 september te 20 u. 
30 in lokaal « Tijl », Bredabaan te 
Merksem. Agenda : luchthaven 
Deurne. 
ARR. RAAD 

Vrijdag 14 september e.k. te 20 
u. 30 in lokaal « Nieuwe Carnot », 
Carnotstr. 60, Antwerpen. 
ARR. KWISAVONDEN 
EN HERFSTBAL 

De voorbereiding tot onze VU-
arr.-najaarsfeesten : kwisavonden 
op vrijdagen 26 oktober en 2 no
vember in het Thierbrau-Hof te Kon-
tich en ons groot arr. herfstbal 
(Nacht van de Vriendschap) op za
terdag 17 november in het « Al-
pheusdal » te Berchem, neemt 
reeds reuze afmetingen aan. Wij 
verzoeken alle afdelingsbesturen 
(arr. Antwerpen) op de vooropge
zette data, de nodige inlichtingen 
i.v.m. hun deelnemende kwisploeg, 
aan arr. sekr. Wim Claessens te be
zorgen, alsmede de nodige aandacht 
te schenken aan de vóórverkoop 
der balkaarten (60 fr.). 
KONGRES 

De ontwerpresoluties i.v.m. het 
kongres op 24 en 25 november te 
Oostende zullen eerstdaags in alle 
afdelingen, ter bespreking tijdens 
de algemene ledenvergaderingen 
voorgedragen worden. Amendemen
ten dienen uiterlijk op vrijdag 28 
september e.k. (in dubbel) in het 
bezit te zijn van arr. sekr. Wim 
Claessens. 
WENSEN 

Arr. raad en bestuur wensen een 
spoedig en algeheel herstel aan 
hun zeer geachte medewerkers, de 
h. Juul Dillen (schepen te Borger
hout) en de h. Juul Tolleneer (VU-
kant. gevolmachtigde, gemeente
raadslid te Kontich). 
WIM MAES-HERDENKING 

Zondag 30 september te 10 u, 
in de filmzaal VTB-VAB, St. Jacobs-
markt 45 te Antwerpen. Sprekers . 
sen. Bob Maes en Mr. Piet de 
Pauw. In de namiddag vanaf 13 u. 
30 doorlopende bloemenhulde (indi
vidueel) aan het graf van Wim, op 
de begraafplaats van Brasschaat. 
HERMAN VAN DEN REECK-
HERDENKING 

Zaterdag 29 september te 19 u., 
zielemis in de St Annakerk te Bor
gerhout (Goedendagstr.). Zondag 
30 september van 11 tot 12 u., be-
zinningsstonde op de begraafplaats 
« Schoonselhof » met samenzang, 
bloemenhulde en toespraak door de 
h. Karel Peeters. 

ANTWERPEN (Stad) 
LA BOHÈME 

In KVO op woensdag 28 novem
ber. Ingericht door onze afdeling. 
Vorig jaar was onze eerste voor
stelling een sukses. Dit jaar ho
pen we op eenzelfde belangstelling. 
Kaarten op uw sekretarraat. 
GALABAL 

Voor de zesde maal, het niet 
meer weg te denken galabal der 
Flaminganten op zaterdag 16 febru
ari 1974. Storm loopt het. Bespreek 
tijdig. 
STADSWANDELING 

Zondag 7 oktober met stadsgids. 
Bijeenkomst Steenplein standbeeld 
Lange Wapper te 10 u. Duur 2 u. 
's Middags etentje (mosselen of 
koude schotel 85 fr.). In de namid
dag bezoek aan de poppenschouw-
burg Van Campen. « De Schele in 
het Steen », 30 fr. U kan aan één. 
twee of drie aktiviteiten deelne
men. Op voorhand opgeven aan 
het sekr. 36.84.65, ten laatste 
woensdag 3 oktober. 
HERFSTTOCHT 

Zondag 21 oktober doorheen de 
parel der Voorkempen ('s Graven-
wezel). Bijeenkomst te 9 u. 45 aan 
de kerk te 's Gravenwezel. Einde 
rond 17 u. Knapzak meenemen. Bij 
regenweer aangepast schoeisel. De 
allerkleinsten kunnen deze tocht 
moeilijk meemaken. Opgave voor 
deze tocht op het sekretariaat 
36.84.65 of bij bestuurslid J. Moens 
38.56.87. 
KONTAKTBLAD 

Nieuw nummer te verwachten be
gin oktober : weer in duizenden 

bussen van gans de stad gebust 
door onze bestuursleden. 
NIEUWE VERGADERZAAL 

Werd door verschillende bestuurs
leden ingericht in de Wetstr. 12. 
CHEQUES 

Een initiatief van de afdeling 
bracht gratis aan alle VU-gezinnen 
uit onze afdeling een geschenk
cheque boekje. 
MAANDELIJKSE STEUN 

Dank zij de maandelijkse steun 
kunnen we initiatieven en werk
zaamheden zoals de drie voorgaan
de punten uitvoeren. We kunnen 
nog meer indien ook u een maande
lijkse bijdrage stort: Postgiro 132.35 
van Kredietbank, Carnotstr,, Antw., 
voor rek. nr 404/3036801/74 van 
VU Antw. Stad. 
KOO 

Voor informatie : dr. De Boel, tel. 
33.97.90 of Fr. De Laet 38.66.92. 
LEDENVERGADERING 

Dinsdag 11 september, Wetstr. 
12. Onderwerp : l<ongresresoluties. 
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. 

BEERSE 
GEMEENTERAAD 

VU - gemeenteraadslid Herman 
Roels is aan zijn derde grote aktie 
toe. Na de inrichting van lessen 
Engels 2e taal in het gemeentelijk 
lager onderwijs samen met de VU-
schepen van onderwijs Jef Boeckx, 
en na de suksesvolle strijd tegen 
de milieuvergiftiging door 'n plaat
selijk metaalbedrijf, is de aankoop 
van een terrein door de gemeente 
het voorwerp van een nieuwe en 
hevige diskussie geworden. In een 
keihard betoog, dat in de pers 
ruim besproken werd, heeft Herman 
enkele minder fraaie aspekten van 
de zaak blootgelegd. 

BERCHEM 
GELUKWENSEN 

Wij feliciteren de h. en mevr. P. 
Van Hove van harte bij de geboor
te van Wim. Geluk en voorspoed 
wensen wij de jongste spruit en 
proficiat aan de moeder en aan on
ze wakkere afgevaardigde in de ge
zinsraad ! 
8B-BAL 

De afdelingen Berchem en Bor
gerhout richten samen een reuze 
bal in op zaterdag 6 oktober te 20 
u. 30 in zaal « Alpheusdal • nabij 
Berchem-stadion. Orkest en dans
ensemble « Zoemeriet ». Tombola 
met prachtige prijzen. Bodega. 
Kaarten bij alle VU-mandatarissen 
en bestuursleden. 

BOECHOUT 
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. 
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. 

DEURNE 
VU-LOKAAL : EINDELIJK IS HET ER 

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 ! 

DUFFEL ~ 
STREEKPERS 

Tweedehands offsetmachines te 
koop voor dubbele en enkele folio. 
Tel. vanaf 18/9 na 19 u. nr. 015/ 
31718, M. Lemmens, Mechelsebaan 
186, Duffel. 

EDEGEM 
HUWELIJK 

Wij feliciteren Maaike Van Roey 
en Robert De Bondt die in het boot
je stapten en wensen hun goed» 
vaart. 
GEZELLIG SAMENZIJN 

Zaterdag 15 september om 20 m 
bieden onze Vujo-ers een etentj» 
aan de VU-leden aan. Het wordt 
een Franse avond, waarop wij da 
geneugten van de Franse gastrono
mie zullen smaken. Inschrijven te
gen 100 fr. per persoon in « Drie 
Eiken »7 tot 12 september. Na deze 
datum betaalt u 100 fr. 
AFDELINGSRAAD 

Woensdag 19 september om 20 
u. 15 herbeginnen wij met onze af-
delingsraad. Al wie bereid is om 
mee te werken aan de uitbouw van 
de partij en aan het uitdragen van 
de Vlaams-nationale idee wordt die 
avond in « Drie Eiken » verwacht. 
Alg. sekr. W. Jorissen zal ons en
kele nuttige wenken geven i.v m. 
organisatie en propaganda. 
BLIKKENBAL 

Zaterdag 13 oktober om 20 u. 30 
in « Produce », P. Boudewijnlaan, 
10de dansfeest van onze afdeling. 
Het wordt een <• Blikkenbal ». Or
kest : The May Jins. 
TE ONTHOUDEN DATA 

Zaterdag 14 september om 20 u. : 
gezellig etentje, aangeboden door 
Vujo, 

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

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

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 U te 
wenden tot net 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 (gratis). 

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 : voor
zitter A. Laureys, volksvertegenw. 
J. Belmans en J. Apers (Vujo) 

Te 20 u. 30 : in de feesthal groot 
bal. Orkest « De Vrijbuiters », in
kom 50 fr. 

HEMIKSEM 
WERKING 

De meesten onder ons hebben 
hun werkpak terug aangetrokken, 
en ook de afdeling is terug uit • a-
kantie. Dat er tijdens hpt verlof 
ook gewerkl werd merkt u dade
lijk, inderdaad, op meerdere verga
deringen met andere afdelingen 
werd er besloten een streekpers 
op te richten. Hiervoor doen wij 
een beroep op onze leden er. «Wij»-
lezers. Zij die teksten wemen .e 
plaatsen of die daadwerkelijk wil
len medehelpen dit blaadje roi echt 
te maken worden verzo'-i' hun 
naam en adres op te geven i-' i Van 
Overbeke Rarije, Proviir-i r>ffwg 
26. en dit zo spoedig mogelijk. Fi
nanciële steun aan Marcus Sudy. 
De Bosschaertlei 48. 



12 
WM . 8-9-73 

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 bekonnen 
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 cp met het sekretariaat. Jozef 
de Costerstr. 38, tel. 27.85.58. Wij 
verwachten ook bestellmgen van 
andere afdelingen. 

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. 

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 toegangskaa'ten 
voor het bal. Ontvang hen goed. 
De zaal moet te klein zijn. Zij die 
een prijs willen geven vooi ae tom
bola kunnen deze bezorgen aan M. 
Opdebeek, Wilgenstr. 4. 

KONTICH 
AFDELINGSWERKING 

Waarloos zal centraal staan in 
onze afdelingswerking van de 
maand september. Heden zaterdag 
8 september voorzien wij al een 
kolportage. Bijeenkomst om 14 u. 
in ons lokaal Alclzar. 
WANDELAAR 

Morgen zondag 9 september, 3e 
stadswandeling. Verzamelpunt : 10 
u.. Grote Markt, Antwerpen. Orga
nisatie : Vlaamse Kring. 
ZITDAG 

Volksvert. R. Mattheyssens op 
woensdag 12 september te 19 u. in 
lokaal Alcazar. Assistentie van ons 
gemeenteraadslid Jef Steurs. 
BESTUURSVERGADERING 

Nu woensdag 12 september a.s. 
LEDENVERGADERING 

De ontwerpresoluties van het 
Partijkongres zullen op de ledenver
gadering van dinsdag 25 september 
('20 u. 30, Thierbrau) besproken wor
den. Deze ontwerpteksten zijn nu 
reeds verkfiinliaar op het sekretari
aat, tel. 57.09.82. 
OPROEP 

De afdelingskas is praktisch leeg. 
De uitgaven van een streekpers 
(ons eerste jaar), het betalen van 
late verkiezingsboeten plus onze 
afd.-bijdrage « Aktie-Leburton » zijn 
er de voornaamste oorzaken van. 
Onze penningmeester doet hierbij 
een dringende oproep om steun op 
onze rekening bij de Kredietbank 
Kontich nr. 1155/00715 voor VU-afd. 
Kontich. Of geef eens een « bank
je » aan één van onze bestuursle
den. Dank bij voorbaat. 

MERKSEM 
VLAAMSE KERMIS 

Wat wij in de komende dagen 
niet mogen vergeten is de jaar
lijkse Vlaamse Kermis in de zaal 
van het Vlaams Huis TIjl, op zater
dag 15 en zondag 16 september van
af 1,4 u. Wij vragen aan al onze le
den ert vrienden simpatisanten een 
bezoek te brengen aan onze ker
mis, er is verscheidenheid om u te 
vermaken en de ganse opbrengst 
van de kermis komt ten goede aan 
de sociale werken van de vrouvi/en-
afdeling. De inrichters van deze 
Vlaamse kermis zijn onze vrouwen
afdeling « De Vrouw van Vandaag », 
onder het voorzitterschap van me
vr. I. Leysen-Arnould. Onze vrou
wenafdeling vergadert regelmatig 
en heeft op haar aktief voor dit 
jaar verschillende welgeslaagde ma
nifestaties Onze vrouwenafdeling 
doet op al de vroegere medewer
kers een beroep om ook ditmaal 
een helpende hand toe te steken 
en op alle vrienden om een bezoek 
aan de kermis te brengen. 
NIEUWS VAN GROENINGHE 

Een reis per luxe-autocar wordt 
ingelegd naar het Nederlandse stad
je Alkmaar op 22 september e.k. 
Prijs per deelnemer • 260 fr Er 
zijn reeds een twintigtal deelne
mers. Inschrijven bij een van de 
bestuursleden van Groeninghe 

Jaarlijks bal van Groeninghe op 
zaterdag 29 september in de zaal 
De Kring, Jaak De Boeckstraat Mu
ziek Tom Herreinan, 

MORTSEL 
VLAAMS VE'-.l. • n 
GEPENSIONEERDEN 

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

NIEL 
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. Claessenslaan. 
HUWELIJK 

Gisteren, vrijdag 7 september, 
stapten de h. Rudi Deheusch en 
mej Monique De Pauw in het huwe
lijksbootje. De grote VU- en VUJO-
familie van Niel en Schelle wenst 
haar beide jonge trouwers van har
te een gelukkige toekomst, en een 
stevig proficiat aan beider ouders, 
waarbij wij nu onze afd. sekr. en 
mevr. Luc Deheusch-Praet ook eens 
kunnen betrekken. 

BAL 
Zaterdag 13 oktober slaan onze 

leden en simpatisanten hun been
tjes uit op ons traditioneel dans
feest Nadere gegevens volgen. 

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 bij 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 

OL-VROUW-WAVER 
POLITIEK SOUPER EN 
GEZELLIG SAMENZIJN 

Zaterdag 15 september richt de 
VU-afdeling in de parochiezaal 
(Leemstr.) een fantastische avond 
in. Aanvang : 20 u. 30. Een feeste
lijk menu, verzorgd door Eddy 
Camps Gelegenheidstoespraken 
door kamerleden Nelly Maes en Lu-
do Sels. Inschrijvingen : Pierre 
Bourgeois, tel. 015/75522. 

RANST 
NEKKA 73 

Sportpaleis Antwerpen, zondag 7 
oktober, 15 u. Naast de jaarlijkse 
Vlaamse Nationale Zangfeesten 
heeft de kleinkunst veel bijgedra
gen tot do Vlaamse ontvoogdings-
strijd. Ingeval u deze grootse 
kleinkunstmanifestatie niet wil mis
sen, kunt u plaatsen bestellen aan 
100 fr. (voorbehouden) bij Gerda De 
Nys-Leysen, St Antoniusstr. 33, tel. 
85.60.12 of bij Willy Eeckhout, Val
kenlaan 24, tel. 85.58.18, waar even
eens kan ingeschreven worden voor 
de autobus. 
GELUKWENSEN 

VU-Ranst wenst vader en moeder 
Eeckhoudt Willy (onze propaganda
leider) hartelijk proficiat bij de ge
boorte van zijn derde kindje Heidi 
dat een goed speelkameraadje zal 
zijn voor Erika en Wim. 

RIJKEVORSEL 
KANTONAAL BAL 

Het eerste bal van de VU-Noor-
derkempen is een onverhoopt suk-
ses aeworden. 200 aanwezigen, vro
lijke sfeer en 'n stevige opbrengst 
Hartelijk dank aan alle drinkende 
en werkende aanwezigen Wij ont
houden de belofte van propagan
dist Louis Michiels die volgend jaar 
in zijn brave CVP-gemeente Minder
hout minstens 100 inkomkaarten 
gaat verkopen 

ST-JOB-IN-'T-GOOR 
LEDENVERGADERING 

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

VORSTKEMPEN 
BAL 

Heden zaterdag 8 september in 
het klubhuis van de voetbalploeg 
Excelsior Vorst (Meerhoutstraat, 
Klein-Vorst). Inkom • 25 fr. 

(naar keuze) en 's namiddags een 
verrassingsontvangst bij volksvert. 
André De Beul (wie er vorig jaar 
bij was weet hoe gezellig het is). 
Vertrek om 8 u. (4 ophaalpunten : 
Valaar, Neerland, Centrum en Oos-
terveld-Elsdonk). Terug rond 20 u. 
30. Normaal werden de inschrijvin
gen reeds per 4 september afge
sloten, maar wie rent kan wellicht 
nog wel een overblijvend plaatsje 
innemen : Mia Damen, Koolhofstr. 
4, tel. 28.15.17 ; Louis Robbroeckx, 
Vaderlandstr. 58, tel, 27.27.32 of 
Hugo Jacobs, Vorstenhuislaan 14, 
tel. 27.43.80. 

WIJNEGEM 

BROXEELE 
Morgen zondag 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. 

WILRIJK 
FAMILIE-UITSTAP 

Onze familie-uitstap naar het 
Oeterdal belooft een sukses te 
worden Toch willen wij hier voor 
de laatkomers nog even alle nutti
ge inlichtingen hei halen. De uitstap 
wordt bij voorkeur gemaakt met de 
bus, hoewel iedereen vrij blijft van 
met de eigen wagen te gaan. Deel-
nemingsprijs : 80 fr. per volwasse
ne, 40 fr. per kind, die om de ge
zelligheid die bij een busuitstap 
veel makkelijker ontstaat, in de 
hand te werken. In de voormiddag 
een korte of langere wandeling 

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 

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 ! 

GROOT-BIJGAARDEN 
DANSFEEST 

Op 29 sepember gaat om 20 u. 
in zaal Collegium, Brusselstr. 257, 
ons tweede herfstbal door. Orkest 
Ray Chadwick. Prachtige tombola. 

LEUVEN (Arr.) 
KALENDER 

10 september : arr. • bestuur. 
11 september : Vergadering kan

ton Leuven-Noord 
12 september : vergadering kan

tonale gevolmachtigden. 
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. 

LIEDEKERKE 
SUKSESREIS 

Inderdaad de tweedaagse uitstap 
naar de Ahrvaliei is een suksesreis 
geworden. Goede stemming was er 
over temeer zaterdag een gul zon
netje meereed. Eerst in de winkel
straten van Keulen en daarna te 
Koningswinter waar de eerste wijn-
reserves aangesproken werden en 
waar na een overzet op de Rijn de 
Ahrvaliei werd binnengereden over 
Afwweiler en Altenahr waar ge-
overnacht werd. Na het avondmaal 
werd in diverse wijnhuizen uitge
breid kennisgemaakt met de streek-
wijnen w.iarna onze entoesiaste 
groep met pndure vierders verbroe
derde. (Zoais dat gaat . ). Zondag
voormiddag stond een wijnkelder-
bezoek op het programma waarna 
met deskundigheid van de plaatse
lijke wijnen geproefd werd. Ver
volgens een geïmproviseerd poot
jebaden waarvoor de kandidaten 
eerder gering waren. Na het mid
dageten werd met spijt, omdat het 
mooie liedje nu haast uit was, te-
ruggereden over Monschau naar de 
« huismat ». Het was een enorm 
vrolijke en gezellige boel. Beslist 
tot volgend jaar ' 
HUISVUIL 

Omdat tijdens de vakantiemaan 
den het huisvuil wekenlang in de 
straten is blijven staan en liggen 
werd ons schepenkollege door het 
VU-bestuur schriftelijk om uitleg ge
vraagd over deze nalatigheid. In 
zijn antwoord zegt het schepenkol

lege nogal autoritair dat het de VU 
zeker geen verantwoording ver
schuldigd is voor deze gang van 
zaken alhoewel zij toegeeft dat al
les niet naar wens was de laatste 
maanden. Het schepenkollege 
meent er ook te moeten aan toe 
voegen dat de VU-brief van weinig 
opvoeding en wellevendheid ge
tuigd. (Wat we dan ook weer we
ten). Dat de VU-opmerking meer 
dan nodig was blijkt niet alleen uit 
de toegevingen van het schepenkol
lege maar zeker uit een nieuwe 
lijst van de ophalingsdienst die on
dertussen reeds onder de bevol
king verspreid werd. Over dat alles 
zal onze vertegenwoordiger in de 
raad een grondige interpellatie hou
den. 

MERCHTEM 
DANSFEEST 

Zaterdag 20 oktober. Zaal Echo. 
Orkest Ray Chadwick. Deuren 20 u., 
eerste dans 20 u. 30. Kaarten : 
voorverkoop 50 fr. Inkom 60 fr. 

VOSSEM 
BAL 

Zaterdag 15 september in de zaal 
« Viktoria • 2e VU-bal van de ,3f-
deling Vossem, met het orkest 
« The Nils ». Toegang 50 fr. 

OVERIJSE-Centrum 
ZITDAG VLAAMSE ZIEKENKAS 

Zoals steeds de tweede dinsdag t 
op 11 september van 19 u. 30 tot 
20 u. 30 in het Café van het ge
meentehuis (eerste verdieping). 

Waarop wachten sommige VU-le-
den nog om aan te sluiten bij dit 
Vlaams sociaal organisme ? U ge
niet er van alle mogelijke voorde
len, u betaalt lage bijdragen, u 
kunt rekenen op Vlaamse dienst
vaardigheid en u versterkt de 
Vlaamse macht in de Druivenstreek. 
Doe vandaag nog een positieve 
daad en sluit aan ! 

medegedeeld 

De 5e Handelsbeurs van Asse 
wordt gehouden van 7 tot en met 
11 september 1973. Terrein : Boek-
foslaan. 

60 exposanten op een tentoon
stellingsruimte van 5.000 m2. 

De 5e Handelsbeurs van Asse 
wordt in het teken geplaatst van 
de Duitse veertiendaagse. 

de bruegelroute per fiets 

Op zondag 19 augustus nam VUJO-Halle o.l.v. van Marcel Hernalsteen 
voor de tweede maal het initiatief van deze fietstocht. 

Om 10 uur blies volksvertegenwoordiger dr. Vic Anciaux de start. Over 
Bellipnen, Bogaarden en Bierk ging het door het Strihouxbos naar Herne, 
vervolgens kris-kras door het minst bekende en dus meest gaaf gebleven 
deel van het Pajottenland naar Gooik, waar tegen de middag het voetbal» 
terrein van Strijland werd bezet. De inrichters hadden gezorgd voor bo
terhammen met plattekaas of ham en uiteraard de noodzakelijke Geuz9 
en Kriek. . 

Na het eten kon onder simpatieke begeleiding van « Het Kliekske » aan 
wat anders gedaan worden dan pedalen trappen. Herman zette met zijn 
knappe doedelzakmuziek iedereen aan het rondedansen. 

Alvorens Gooik te verlaten werd door de inrichters een schaaltje ter 
aandenken geschonken aan de oudste deelnemer (de 56-jarige broeder 
Geboes van het St. Viktor-lnstituut te Alsemberg, de jongste deelnemer 
7 jaar : Herwig Van Vlaanderen uit Buizingen en de meest veraf wonende 
deelnemer (kleine Klaus Bahr uit de streek van WerI - West-Duitsland). 

Van Gooik naar OLV-Lombeek en langs Gaasbeek terug naar Halle, 
waar men omstreeks 18 uur de Grote Markt bereikte onder het fors zin
gen van de Vlaamse Leeuw. 

Fotos kunnen bekeken en besteld worden bij : Fotografika, Basiliekstraat 
118, 1500 Halle. 

OPROEP TOT ALLE VU EN VUJO-AFDELINGEN 

Wij hopen volgend jaar op een nog grotere opkomst en doen hiervoor 
beroep op de VU en VUJO-afdelingen uit alle hoeken van het Vlaamse 
land, om zo tot een sportief-Vlaams-machtvertoon te komen in ons gewest 
dat gekneld zit tussen het Fransdolle Brussel en de taalgrens, om aldus 
de populariteit van de Volksunie in het bedreigde Pajottenland en da 
Zennevallei nog te vergroten ! 

Daarom allen naar Halle op zondag 18 augustus 1974. Bespreek het met 
uw afdeling, maak er een aktiviteit van ! 

Leg nu reeds die datum op uw werkingskalender vast. 

MEEGEDEELD 

MOTIE VAN DE VLAAMSE 
BOSBOUWVERENIGING 

De Vlaamse Bosbouwvereniging 
verheugt zich over de herziening 
van de boswetgeving, die in het 
vooruitzicht wordt gesteld. 

Zij drukt de hoop uit, dat deze 
herziening zal worden voorafge
gaan door een ruime raadpleging 
van alle belanghebbende kringen, 
boseigenaars, openbare besturen, 
beroepsverenigingen, teneinde hun 
de kans te geven hun opvattingen 
terzake te laten kennen en eenzij
dige voorlichting van de heer mi
nister van Landbouw te voorkomen. 

Zij vestigt de aandacht op de 
aktiviteit van de werkgroepen van 
de VBV, die zich onder leiding van 
bosbouwingenieurs, juristen en spe
cialisten in de bospolitiek hebben 
bezig gehouden met de problemen 
van het privé bosbezit, de bosre-
kreatie, de verhouding tussen de 

' boseigenaars en de openbare be

sturen, de aanleg van rekreatiebos-
sen en de beplanting van indus
triële terreinen. 

Zij is van mening, dat de herzie
ning van de boswetgeving moet re
kening houden met de gewestvor
ming en meer in het bijzonder met 
de voorwaarden voor een vooruit
strevend bosbeheer op regionaal 
plan. 

Zij is tenslotte van oordeel, dat 
bij de herziening van de boswetge
ving in elk geval aandacht te be
steden is aan volgende punten j 
definitie van het bos, verschillende 
vormen van onderwerping aan het 
bosstelsel, regeling van de positie 
van het privé bosbezit, de funktio-
nele veelzijdigheid van het bos, de 
bosreservaten en rekreatiebossen, 
samenbrengen van alle bossen on
der één beheer, bosgroepering, be
vorderen van de koöperatie, aan
passing van de voorwaarden inzake 
houtverkoop aan de eisen van de 
tijd, uitbreiding van de bevoegd
heid van het staatsbosbeheer en 
bepaling van zijn positie. 
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8T-KWINTENS-LENNIK 
WANDELING IN HET PAJOHEN-
LAND 

Wenst u kennis te maken met 
een heerlijk landschap, een oude 
kerk, een brok geschiedenis van 
onze streek, een vuurmolen, enz., 
dan wordt u de gelegenheid gebo
den op zondag 23 september. Ver
trek te 14 u. 15 aan de kerk te 
Leerbeek. Terug omstreeks 17 u. 
30. Deze wandeltocht is voorbe
reid en wordt geleid door dhr C. 
Van Coillie. Goed geschoeide deel
nemers met een lach en een lied 
storen ons niet. Iedereen is harte
lijk welkom. 
ANDERE AKTIVITEITEN 

Op de 2e vrijdag van elke maand : 
bestuursvergadering van de afde
ling. 

19 oktober : dia-avond, door de 
Skandinavische landen naar de 
Noordkaap en terug. 

3 november : gewestelijk bal te 
Kester. 

14 november : voordrachlavond 
over « De Vlaamse Beweging », 
2e deel, door de h. A.J. Aernouts. 

5 januari : driekoningen wafelbak 
voor alle VU-ers, deze keer gratis. 

2-3-4 maart : mossejkermis, reeds 
algemeen bekend. 

19 of 26 april : volksvergadering. 
Mei '74 : vlaggenaktie (zonder 

rode tong). 
Buiten het gew. bal hebben al 

deze aktiviteiten plaats in ons lo
kaal te Eizeringen, rechtover de 
kerk. 
ABONNEMENTENSLAG 

We zullen de kleuren van Lennik 
hoog houden. In oktober wordt een 
nieuwe start gegeven. 
LEDENWERVING 

Niettegenstaande ons bevredi
gend ledenaantal, zouden wij graag 
onze rangen nog met enkele tien
tallen willen vergroten. 

oost-vlaanderen 

AALST (Arr.) 
PROPAGANDA 

Het arr. bestuur vergadert op 
vrijdag 14 september te 20 u. 30 
in « Het Gulden Vlies », samen 
met alle afdelingsverantwoordelij
ken voor de propaganda, de leden 
van de werkgroep propaganda en de 
kant. gevolmachtigden. Agenda : 
bespreking aktiviteiten, bedeling 
propaganda-materiaal, enz. Wie de 
uitnodigingsbrief nog niet mocht 
ontvangen hebben, weze langs deze 
weg uitgenodigd ! 
ARR. KOLPORTAGE 

Op 30 september te Erembode-
gem. Verzamelen te 9 u. 30, Kep-
pestr. 24. 

AALST 
SINT MAARTENSFONDS 

Ons jaarlijks bal gaat door op 
zaterdag 6 oktober, zoals steeds in 
de prachtige zaal van het bedrijf 
Gilbos te Herdesem. We verwach
ten vele kameraden-broederbanders 
in een geest van verbondenheid en 
wederzijdse hulp. Deuren : 20 u. 
30. Opening : 21 u. 
ZIEKENFONDS PRIESTER DAENS 

Sekretariaat : Hopmarkt 36 te 
Aalst : openingsuren : maandag, 
dinsdag, woensdag en donderdag 
van 9 tot 12 u. ; vrijdag gesloten ; 
zaterdag van 9 tot 11 u. 

Zitdag van de sekretaris Carlier 
Arseen : ledere donderdag van 19 
tot 21 u. in het sekretariaat. 

Aalst : elke 1ste zondag van 10 
tot 12 u. bij Van Goethem John, Ni-
novestwg 8, Erembodegem. 

Erembodegem : Van Audenhove 
Peter, Bredestr. 9b : elke 2de maan
dag van 19 tot 20 u. en elke 3de 
vrijdag van 20 tot 20 u. in café Rem
brandt, Statlonstr. 

Terjoden : Van Den Bruele Desi
re, Driehoekstr. 47, Erembodegem : 
elke dinsdag van 19 tot 21 u. 

Denderhoutem : De Coninck Ed
dy, Terlinden 49 : elke zaterdag van 
9 tot 12 u. 

Ninove :De Kegel Georgette, Leo-
poldlaan 86 : elke vrijdag van 18 
tot 20 u. 

Geraardsbergen : De Kegel Geor
gette : elke laatste zaterdag van 10 
tot 12 u. in café De Postkoets, 
Markt. 
Kerksken : De Kegel Georgette : 
elke 3de dinsdag bij De Kegel Ed
ward, Berg, van 19 tot 20u. 

Bambrugge : Van Hauwe Hector, 
Prinsdaal 61 : elke dinsdag van 19 
tot 21 u. 

EREMBODEGEM (TERJODEN) 
PARTY 

De Vujo organiseert haar Bis 
Party - Discobar Sloopy. Zaterdag 
8 september te 19 u. in zaal Ru
bens, Ninovestr. Inkom : 30 fr. 
KULTURELE WEEK 

Vandaag 8 september : muzikale 
mis opgeluisterd door het koor 
« Vrolijke Musici » uit Haaltert on
der leiding van Leo Opsomer en 
geko.'.iponeerd door Frans De Mey
er. Om 19 u. 

ERTVELDE 
KOLPORTAGE 

Morgen zondag 9 september. Bij
eenkomst te 9 u. aan café Ritz, 
Lindenlaan. Iedereen welkom, laten 
we er een flink heroptreden van 
maken. 

GENT-EEKLO (Arr.) 
ARTEVELDE-BAL 

Het arr. bestuur nodigt alle af
delingen uit op het tweede Arte-
velde-bal (dansfeest van het arr.) 
op zaterdag 1 december in zaal Riva 
te Deurle. Iedereen is hartelijk wel
kom, we verzoeken de afdelingen 
die datum vrij te houden. 

GENT 
GEVONDEN 

Wie tijdens het visfestijn van 26 
augustus j l . te Vurste een bos sleu
tels liet liggen, kan die bij jw Goet. 
hyn terugkrijgen. Bellen naar nr 
09/75.21.65. 

ZIEKENFONDS FLANDRIA 
BUREELUREN EN ZITDAGEN 

Sekretariaat : Keizer Karelstr. 80, 
9000 Gent. Tel. 09/23.52.27 : dage
lijks van 9 tot 12 u. 30 en van 14 
tot 16 u. ; vrijdag tot 19 u. : zater
dag tot 12 u. 

Merelbeke : Hundelgemsestwg 
359, tel. 09/30.79.09, dinsdag van 
14 tot 17 u. 

Wetteren : De Klokke, Kon. As-
tridl. 27, tel. 09/69.28.81, woensdag 
van 14 tot 15 u. 

Dendermonde : Den Ommeganck, 
Grote Markt 18, tel. 052/22594, 
woensdag van 16 tot 17 u. 

Nevele : Cyriel Buyssestr. 2, don
derdag van 14 tot 15 u. 

Zomergem : Markt 20, tel. 09/ 
72.71.37, donderdag van 15 u. 30 
tot 16 u. 30. 

LANDEGEM 
DIENSTBETOON 

Na een onderbreking wegens de 
verlofperiode, komt meester Baert 
de tweede zondag van iedere 
maand terug naar Landegem. Vanaf 
11 u. ten huize van Guido Schaeck, 
Vosselarestr. 16. Dus morgen zon
dag 9 september. 
MOSSELSOUPER 

Zaterdag 22 oktober wordt voor
opgezet voor ons gezellig samen
zijn. Definitieve uitnodigingen vol
gen. 

MOORSEL 
HOPFEESTEN 

Zaterdag 20 oktober heeft de zes
de uitgave plaats van de Vlaamse 
hopfeesten, gepaard met de ver
kiezing van een nieuwe hopprinses. 
Het wordt, zoals elk jaar, een dave
rend feest. Meer details volgen. 

WAARSCHOOT 
OPEN-DE-DEUREN-AKTIE 

De goeverneur heeft de beraad
slaging van de gemeenteraad om
trent de toegankelijkheid van de 
openbare gebouwen geschorst. We 
laten onze aktie door deze schor
sing geenszins verwateren. Meer 
hierover in de e.v. gemeenteraad 
en ook in het radioprogramma 
« Driemaal twintig » van donderdag 
13 september a.s. tussen 17 en 18 
u. op BRT 1 
VOETBALKLUB VU 
NAAR DUITSLAND 

Vandaag 8 en morgen 9 septem
ber neemt onze ploeg deel aan een 
tornooi in Ludesheid (Duitsland). 
Spelers en supporters vertrekken 
aan het lokaal « De Westvlaming » 
te 5 u. stipt. Terugkomst zondag 
omstreeks 22 u. 
BAL VAN DE BEVENDE HAZELAAR 

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

west-ylaanderen 

BRUGGE 
MOTIE 

De voltallige VU-fraktie van de 
Brugse gemeenteraad, in vergade
ring bijeengekomen op 29 oogst '73 
— stelt vast dat zonder de minste 
inspraak van de betrokkenen, het 
schepenkollege van Brugge de in
planting heeft vastgelegd van een 
vuilnisbelt op de wijk Maleveld. 
— vindt het een vorm van macht-
misbruik dat het schepenkollege 
reeds werken laat uitvoeren terwijl 
het onderzoek de commodo et in-
commodo nog maar gestart is en 
er dus nog geen machtiging van 
de bestendige deputatie is. 
— vindt dat de inplanting van be
doelde stortplaats de groene zone 
voorzien in het zgn. nieuwe «struk-
tuurplan » van het Gewest Brugge 
in het gedrang brengt 
— stelt vast dat de oprichting van 
een interkommunale voor huis-
vuilverwerking in het stadium van 
de statuten blijft steken terwijl an
dere winstgevende Interkommuna-
les zoals voor TV-distributie en 
zeewaterontzilting in een minimum 
van tijd opgericht werden 

— eist dat de statuten van de in
terkommunale voor huisvuilverwer-
king op de agenda van de eerstko
mende gemeenteraadszitting zou
den voorkomen, zodat de installatie 
van een verbrandingsoven spoedig 
kan gerealiseerd worden 
— eist dat levensbelangrijke za
ken als deze prioriteit zouden krij
gen boven loutere prestigeprojek-
ten 
— geeft opdracht aan haar verko-
zenen van de voormalige gemeente 
Sint-Kruis om te interpelleren in de 
e.k. gemeenteraadszitting. 

DE HAAN-KLEMSKERKE. 
VLISSEGEM 
GEBOORTE 

Aan Piet en mevr. Van den Buys 
van harte proficiat met hun dochter
tje Veerle. 
BESTUURSLID 

Wegens de verhuizing van Hans 
Haeck naar Oostende, komt er een 
bestuursfunktie vrij. We roepen on
ze leden op om zich kandidaat te 
stellen bij voorz. G. Verkest, Rlng-
laan-Zuid 161. 
VOK-WINTERPROGAMMA 

Het bestuur van de Vlaamse Ont-
spanningsklub stelt eerlang het win
terprogramma samen. Leden die iets 
willen voorstellen kunnen hun wen
sen inbrengen bij Noël Mahieu, se
kretaris, Vosseslag 31. 

EERNEGEM 
OVERLIJDEN 

Op nauwelijks 29-jarige leeftijd 
ontviel ons apoteker Becue, lid van 
onze afdeling. Wij bieden onze in
nigste deelneming aan vrouw en 
vier kinderen aan. 

HARELBEKE 
NAAR WACHTEBEKE 

Op 16 september trekt onze af
deling naar Wachtebeke. 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. 
GEBOORTE 

Een hartelijk proficiat aan onze 
vriend Waldhemar Dierickx en Sa-
myn Iris bij de geboorte van hun 
dochter op 1 september. 

ICHTEGEM 
OVERLIJDEN 

Een ingoed en trouw lid, nl. Hek
tor Vanhooren werd alhier op 27 
augustus ten grave gedragen. Hij is 
onverwacht van ons heengegaan. 
Wij bieden de treurende familie on
ze innige deelneming aan. 
GEBOORTE 

Op 11 augustus schonk mevr. 
Meulemeester-Bonny het leven aan 
een tweede kindje Bianca. De afde
ling feliciteert de ouders en groot
ouders van harte. 
BAL 

Op de jongste bestuursvergade
ring werd de datum van ons jaar
lijks Sint-Maartensbal vastgelegd 
op 13 oktober a.s. in feestzaal De 
Engel. 

lEPER 
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. 

KORTRIJK (Stad) 
WANDELTOCHT 

Zondag 16 september wordt door 
de VU-vrouwenafdelIng Kortrijk een 
wandeltocht georganiseerd in de 
bossen van Vloesberg. Verzameling 
te 10 u. aan de herberg « Roman 
House ». Lunchpakket meebrengen, 
's Middags wordt gegeten in het 
• Roman House », waar men even
tueel ook een volledig midd.agmaal 
kan bestellen. Einde van de wandel
tocht rond 16 u. Alle belangstellen
den zijn welkom. 
AFDELINGSBAL 

Het bal van de afdeling Kortrijk 
gaat dit jaar door op zaterdag 22 
september in de Shok-bar, Kortrijk-
stwg 278 te Harelbeke. De specia
le atmosfeer in de kelders van de 
Shok-bar maakt van dit feest een 
aangename avond. Kaarten (50 fr.) 
bij alle bestuursleden. Alle vrien
den, leden en «Wij»-abonnenten 
worden verwacht. Kaarten kunnen 
ook besteld worden door storting 
op pr. nr. 302.602 van J. Labaere, 
Kortrijk. 

MENEN 
OPENBARE VERGADERING 

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

MIDDELKERKE 
GEBOORTE 

Bij ons lid Erik Lemmens en 
vrouw Maria Bentein kwam een 
zoon Sigurd op 21 augustus. Van 
harte proficiat. 
BENOEMING 

Een hartelijk proficiat aan Julien 
Desseyn, die tijdens de vorige ge
meenteraadszitting benoemd werd 
tot gemeentesekretaris van Middel
kerke. 

MIDDELKERKE-NIEUWPOORT-
LEFFINGE-WESTENDE 
FUSIES ? 

Om ons standpunt te kennen en 
te bepalen gaat er een eerste be-
sprekng door met alle bestuursle
den en gemeenteraadsleden van de 
afdelingen hierboven vermeld. Deze 
gaat door in • Were-Di », op don
derdag 27 september a.s. 

OOSTENDE-VEURNE-DIKSMUIDE 
ARR. RAAD 

Onze arr. raad vergadert op zon
dag 16 september te Diksmuide, 
met op de agenda o.m. de behan
deling van de voorbereiding van 
het nationaal VU-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 
kaderieden en ook alle leden en le
zers van « Wij » met nadruk 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 wi j 
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. 

OOSTENDE-MARIAKERKE 
'OVERLIJDEN 

Op 1 september werd ten grave 
gedragen Guy Pollet, student aan 
de KUL, zoon van lid-Germain Pol
let. Onder de deelnemers vele VU-
leden. Innige deelneming aan de 
naastbestaanden. 
BESTUURSVERGADERING 

Maandag 10 september gaat er 
een belangrijke bestuursvergadering 
door in « El Gringo ». Ondermeer 
moet een nieuw wijkraadslid geko
zen worden, aangezien onze vrien
den Van Coillie verhuisd zijn naar 
Oostende-Centrum. 

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. 

OOSTENDE 
GEBOORTE 

Bij Bart Soubry en Brigitta Van-
daele kwam een kindje bij op 15 
augustus : Edelweiss. Hartelijk 
proficiat. 
AMNESTIE 

De houding van J. Piers t.o.v. de 
Oostendse politie was beneden al
les ! Dat weten we nu. Onze afde
ling gaf hierover een kommunikee 
uit, dat door geen van beide zoge
naamde « neutrale » bladen opge
nomen werd. « Het Nieuwsblad van 
de Kust » is blijkbaar nu vast in 
PVV-hand sedert John zijn intretje 
deed, doch dat ook • De Zeewacht^ 
onze burgemeester niet objektief 
wil benaderen was voor ons nieuw. 

OOIGEM-WIELSBEKE. 
OOSTROZEBEKE-ST. BAAFS-VUVE 
LUSTRUMBAL TE OOIGEM 

VU-prov. raadslid en schepen dr 
Debucquoy, VU-raadsleden mevr. R. 
Dewitte, W. Thys, J. Verfaille, O. 
Lambertijn en het bestuur zou 
graag met u nader kennis maken 
op hun lustrumbal te Ooigem op 
zaterdag 22 september in de zaal 
der Meisjesschool. Het bekende or
kest • De Leiekrekels • en Fabien-
ne spelen voor u ten dans vanaf 
20 u. Inkom : 50 fr. 

WERVIK 
WENSEN 

Aan onze vriend en bestuurslid ' 
Vanhoutte Roland sturen wij onze 
beste wensen voor een spoedig en 
algeheel herstel van zijn zware 
beenbreuk. 
GELUKWENSEN 

Aan Werner Coudyzer, zoon van 
onze voorzitter Maurits en aan zijn 
charmante bruid Detaevernier My-
riam, ter gelegenheid van hun hu
welijk. Proficiat aan de ouders van 
de jonggehuwden. Aan het brui
loftsfeest bewaren wij pret-
herinneringen. 
KRISTELIJKE DEELNEMING 

Aan mevr. Godderis-Vereecke Su
zanne bij het overlijden van haar 
echtgenoot Godderis Hendrik. Wij 
wensen haar veel sterkte toe bij 

deze zware beproeving. Wij bettA 
gen eveneens onze deelneming aaa, 
haar kinderen, de h. en mevr. >4 
Godderis-Wybaillie. 
STILAAN MAAR ZEKER 

Groeit ons Vlaams Ziekenfond», 
West-Flandria. De laatste tijd moclSé 
ten wij terug enkele nieuwe ledeilj 
inschrijven. Vlaamsvoelende Wei^] 
vikanen, geef uw geld niet aart' 
Vlaamsvijandige machten ! Alle ir*-
lichtingen bij Claeys Jozef, Ten 
Brielenlaan 108. 

Zitdagen september : op zaterda
gen 15 en 29 september, telkens 
van 10 tot 11 u. Adres : Coudyzer 
M., Magdalenastr. 75. Afgevaardig
de : Claeys Jozef. 
MIRAKEL TE LOURDES 

Dit Zuidfranse bedevaartsoord 
mocht — met enige verbazing w d 
licht — kennis maken met een 
stoer gezongen Vlaamse Leeuw. Een 
der voorzangers was onze burge
meester ! Dat er te Wervik Franst» 
lig gediplomeerden in stadsdienst 
worden aangeworven maakt dit mi
rakel des te grootser. 

limburg 

EIGENBILZEN 
AFDELINGSBESTUUR 

Het bestuur der plaatselijke af
deling vergaderde op zondag 19 au» 
gustusin café Lido, Lochstr. Nieuwe 
vergadering op 16 september a.s. 

MAASMECHELEN 
TIENJARIG BESTAAN 

Zal gevierd worden op zaterdag 
6 oktober as. 

'S GRAVENVOEREN 
HUWELIJK 

Zaterdag 1 september werd het 
huwelijk ingezegend van mej. Ghi»' 
laine Ernst met de h. Patrik Sarkozl. 
De bruid is de dochter van wijlen 
Jef Ernst, voorz. VU-afd. Voerstreek 
en van mevr. Ernst-Theunissen, die 
bij de jongste provincieraadsverkie
zingen kandidaat was op de VU-
lijst. Aan het jonge paar en belde 
families onze beste gelukwensen. 

TONGEREN-MAASEIK 
ARR. BAL 

Zaterdag 27 oktober vanaf 20 D. 
in feestzaal Leduc te Hasselt. Or^ 
kest Bert Minten. Tombola, bar, ont
spanning. 
ARR. BESTUUR 

Het arr. bestuur hervatte zijn 
werkzaamheden op dinsdag 29 ai»-
gustus te Eisden. Besproken werd 
o.a. de aktiepunten voor het ko
mend werkjaar, de arr. jaarplanning, 
soc. dienstbetoon, de bezoeken aan 
de afdelingen. Volgende vergade
ring op dinsdag 11 september. 
ABONNEMENTENWERVING 

Nu wordt de abonnemente» 
slag gestart, zoals elk jaar zijn hier 
prachtige prijzen aan verbonden. 

Wanneer je nu een abonnement 
neemt voor 1974, ontvang je tot 
einde jaar elke week Je « Wij » gra
tis. 

Abonnementsprijzen : tot einde 
december 74 : 350 fr. ; tot 31 J» 
ni '74 : 220 fr. ; tot 31 maart 74 t 
105 fr. Storten op postrekening i » 
1203.17 van arr. sekr. VU, J. Ind» 
keu. Peer. 
LEDENWERVING 

Het arr. bestuur heeft gemeend 
er goed aan te doen ook aan de le
denslag een tombola te koppeleiw 
Voor ieder nieuw lid krijgt de wer
ver een gratis lot. Bij afslurting van 
de ledenslag wordt de prachtige 
reeks van « Twintig eeuwen Vlaan
deren » (waarde 14.000 fr.) onder 
de wervers verloot I 
LEDENHERNIEUWING 

Begin oktober zullen de afde-
lingssekretariaten in het bezit ge
steld worden van de lijsten en kaa^ 
ten voor 1974. Het is dan zaaks om 
deze zo spoedig mogelijk, en alles
zins vóór 31 december 1973 af te 
rekenen met het arr. sekretariaat 
De administratieve richtlijnen zul
len t.z.t. aan de afdelingssekretarK 
aten worden overgemaakt. 
KONGRES 

Tijdens het weekeinde van 24 en 
25 november wordt in het Kursaal 
te Oostende het statutair kongres 
georganiseerd, leder lid kan op vei^ 
toon van de lidkaart deelnemen, 
ledere afdeling heeft recht op één 
stemgerechtigd afgevaardigde per 
25 leden. De afdelingen zijn stati> 
tair verplicht afgevaardigden te 
zenden. Voor ons arr. wordt er 
gratis overnachting voorzien. Over
nachtingen dienen vóór 1 oktober 
gereserveerd te worden bij het arr. 
sekr. : Jaak Indekeu, Grotstr. 18, 
3570 Peer, tel. 011/30509. 
ARR. SEKRETARIAAT 

Grotstr. 18, 3570 Peer. Sekreta
ris : Jaak Indekeu, tel. 011/30509 
(bij geen gehoor : 30458), maandag 
tot en met vrijdag : 17 u. 15 tot 
19 u. ; zondag : voormiddag. Post
rekening : 1203.17, van arr. sekr. J. 
Indekeu, Peer. 
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DIRK MARTENS 
NiNOVE 

Beverstraat 24-2A 
Tel. (054) 331.05 

AALST 
P.V.B.A. 

lange Zoutttr. 30, 29-33. 36-38 
Tel. (053) 240.60 

¥• 
KINDERARTIKEIEN : plooi- en wandelwagen» - bedjes en wiegen 
stoelen en looprekken - schommels - kamerversteringen - was

tafels en waskussens - kinderkleding 

SPORTARTIKELEN ; allerlei • turnkledli - rulterultrusfingen - plng-
pongtafels - badkleding en alle toebehoorten - rol- en Ifsschaat-

sen • kampingartikelen - turngerel. 

SPEELGOED : uitgebreide keus In merkartikelen : autobanen • 
elekr. treinen der beste merkan - auto's • go-carts - trakteren -
poppen - poppenwagens en -wiegjes . burelen - lessenaars -
borden - fietsjes - alle gerelschapsspeler • alle soorten meka-
nieken - schooltassen - borden • tuinmeubelen - tulnschommeli. 

— ZEER VOORDELIGE PRIJZEN — 

WALTER ROLAND 
gediplomeerd opticien, 

erkend door alle ziekenfondsen 
KERKSTRAAT 58 - ANTWERPEN 

(Let op het huisnummer !) 
Telefoon 03/26.86.62 

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

KOSLTOGEM 
KOELKAMERS 
OlaPVfllÊ2£ft3 

CiEPVRlESTUNNELS 
KAM10NKOELIN3 
VVlNKÊUNRiCHTiNSEN 

WIJ - 8-9-71 

Vlamingen, 
I ^ 1 ""'^ GRATIS ADVIES 
1 T J * 1 voor uw hypoth««fc-
^ • ^ leningen ( Ie «n 2* r.) 

•n uw bouwgrondkredtettn 
aan d« 

' HYPOTHEEKMAATSCHAPPU 

UNITAS n.y. 
Kortrijksa Steenweg 304 

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

Agenten en makelaars 
neem kontakf met ons I 

o a V O O R 5UPERMARKTEM, INDUSTRIE EN VOEDINGSNIJVERHEID 

ETN JEÜRISSEN PVBA t Oe Wimerkuaat 24 
Borgerhout/Antwerpen Tel.: (03)36,1135-36.59.31 

H O U T W O R M ? 
Behandeling van dakwerken tegen alle hout-
insekten. TWItlTIO JAAR WAARSORO. 
Dok. op aanvraag. Gratis bestak in gans hat 
land. P.VBA. INDUSTRADE. Vanderzijpenatr 
12, Wemmsl (Bt.) - Tel. 02/79.20.00. 

Groepen 

en 

maatschappijen 

allerhande ! I ! 

Speciaal 

voor U 

bedacht 

IEDER DORTMUNDER 
THIER BRAU HOF 

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

I N T E R E S S A N T 

Avondmaal op vr i jdag, zaterdag of zondagavond 
in een gezellige sfeer. 

Nadien kr i jg t U gratis gedurende 5 uur 
een der beste Oberbayern-orkesten 

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

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

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

\A/i| 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 't vak 
Schriftelijk aanbieden bij : ABTS : Tiensesteenewg 128, Korbeek-lo. 

matthieu's beddenbedrijf 
biedt voor elk probleem een wooninrichtlng _ _ v ^ ? ^ ^ 

onze studiedienst 
lost uw woon

probleem gratis op 

O M D A T EEN GOED GEPLAATST W O O R D V A A K BESLISSEND IS . 

Leer spreken en vergaderen 
Wil U praktische hulp om het vergaderen en het toespreken echt de baas te worden ? Kom dan een 
kursus volgen bij het Instituut Eloquentia. In een speciaal programma van 15 lesavonden wordt U 
vertrouwd gemaakt met het spreken in alle omstandigheden. 
Uw kansen op meerwaarde en zelfzekerheid beginnen in volgende steden : 

AALST : woensdag 19 scptembec, vergaderzaal Apostelken, kerk Mijlbeek ; 
ANTWERPEN : maandag 17, of dinsdag 18, of woensdag 19, of donderdog 20 september, VTB, St. Jacobsmotkt 45 ; 
BRUGGE : donderdag 20 september, Gemeenfekrediet, St. Jonsplaots 11 ; 
BRUSSEL : dinsdag 18 september, VTB, Emiel Jacqmainloan 126 ; 
DENDERMONDE maandag 17 september, Cultuurcentrum, oud gemeentehuis St. Gillis Dendermonde ; 
DIEST : woensdag 19 september. Cultuurcentrum, Begijnhof ; 
GENK : maandog 17 september. Kunstgolerij « Antiqua », Residentie it De Lorelei », Evance Coppéeloon 3 ; 
GENT : dinsdag 18, of woensdag 19 september, VTB, Kalandenberg, ingang Paddenhoek ; 
HASSELT : woensdag 19 september, VTB, Demerstraot 60 ; 
KORTRIJK : donderdog 20 september. Provinciaal Technisch Instituut, St. Jansloan 12 ; 
LEUVEN : dinsdag 18 september, Huis voor Vlaamse Leergangen, Boekhandelstraot 9 ; 
LIER : donderdog 20 september. Hof van Arogon, Aragonstraat 6 ; 
MECHELEN : dinsdag 18 september, VTB, Onze Lieve Vrouwstroot 34 ; 
MOL ; dinsdag 18 september, vergodcriaal Gemeentelijke Brandweer, Schonsstraat 40 ; 
ROESELARE : maandag 17 september, vergodcrzool H. Hort kliniek, Meensesteenweg 88 t 
SINT TRUIDEN : donderdag 20 september, Raadzaal Stadhuis, Grote Markt ; 
TONGEREN : vrijdag 21 september, Gollo-Romeins Museum, Kielenstraot 15 ; 
TURNHOUT ; maandag 17 september. Cultuurcentrum, Wa randestroot 42 ; 

INLICHTINGEN EN INSCHRIJVINGEN TELKENS TER PLAATSE VANAF 19u30. 

AANVANG LES : 20u. 

INSTITUUT ELOQUENTIA - Instituut voor coinmunicatietechnieken 

Itafiëlei 191, 2000 ANTWERPEN - Tel. : (03)32.71,14 

VERGUNNING : 1185 - KAT. A 

ONZE REIS 
NAAR ZUID-AMERIKA 

onder de leiding van Marcel Roos 

6 oktober to t 2 november 

D r i e p r o g r a m m a ' s 

A. Peru, de Ucayali-rivier met bezoek aan de Indanen, Huaraz, 
Quito, Galapagos, Bogota, de Karaïben, Santa Martha en Cienaga, 

Re issom per p e r s o o n : 8 7 . 7 5 0 F 

Toeslag éénpersoonskamer : 7.275 F 
Toeslag éénpersoonskajuit tijdens de Galapagocruise (zeer be
perkt beschikbaar) 13.500 F. 
B. Zonder de Galapagos, doch met bezoek aan Cuzco, Machu 
Picchu. 

Reissom per persoon : 83.100 F 
Toeslag éénpersoonskamer : 7.275 F. 

C. Peru + Galapagos : 87.750 F 
Toeslagen zoals voor programma A. 
De uitvoerige programma's laten wij U op verzoek geworden. 

DE V.T.B. + MARCEL ROOS 
WAARBORG VOOR EEN GESLAAGDE WERELDREIS 

Inlichtingen : 2000 ANTWERPEN - ST-JACOSSMARKT 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-Niklaas, Stationsstraat 18 - Tel.(03)76.38.95 — 2300 Turnhout, Herentalsestraat 3 • Tel. (041)428.40 — 
1800 Vilvoorde. Heldenplein 22 - Tel. (02)51.17.15. Alle inlichtingen eveneens bij onze plaatselijke vertegenwoordigers. 

Redaktie en publiciteit • 

Kernredaktie 
T. van Ovarstraeten («Ind-
red.) , P. Martens (hoofdred.), 
R. Corty (red. sekr.), M. van 
Liedekerke. 

Drukpersstraat 20 
1000 Brussel 
Tel. 17.97.98 

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

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

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

Brussel 1120 
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je kunt ie werkelijk afvragen... 
aan wat wij onze reputatie danken... 
waarom duizenden reeds met ons bouwden., 
hoe wij liet deden... en het nog steeds doen.. 

Het antwoord ligt gewoon voor de hand : 

emdat wii ANDERS ziin dan anderen 

-J--}- V . ' 

DAT HOUDT I N : 

dat wij onze toeicomstige klanten deskundig voorlichten !! 
dat wij hen het niet denkbeeldige bouwavontuur besparen!! 
dat wij hun desiderata inwilligen! 
dat wij hun financiële mogelijkheden grondig bestuderen 
en hun behoeden tegen risicoverplichtingen. 

ZO bouwden wij aan onze eigen reputatie, maakten wij DUIZENDEN TEVREDEN 
KLANTEN en volharden wij nog heden in ons opzet: 

de klont 
Ie dienen! 

Mensen waarop je kan BOUWEN verwachten je. 

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

in uw buur t ! Loop die werf niet voorb i j : GA EENS KIJKEN !! Wil je nog andere 

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

woning die u wenst te bouwen! 

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

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

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

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

Antwerpen Gent Leuven Genk 
Meir 18 Onderbergen 43 Brnsselsestr. 33 Wintersïagstr. 22 
03/31.78. SO 09/25.19.23 016/337.35 011/544.42 

6oo arbdberfi!,.* lOOl mogeliifeïjeben 

BON 
Naam 
Adres 
Tel 
• beschik, over bouwgrond - gemeente L..»-.,n.~— 

- 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 te.- .-.op,....».... te . . — u 

Handtekening 
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borcelona • 
nog een 
ontgoocHeiing 
Zondag 1 september : de grote 
sporthoogdag. De wereldkampi
oenschappen wielrennen op de 
weg. Fred de Bruyne aan het 
woord van 10 uur 's morgens tot 

5 uur 's avonds. 

Groot favoriet was Eddy Merckx. 
Wie zou hem kunnen kloppen ? 

• 
De ernstige rivalen dienden dan 
nog gezocht In de Belgische 
ploeg zelf. Er was immers geen 
Ideaal akkoord bereikt tussen -<» 
verschillende Belgen. Zij zouden 
niet allemaal in dienst rijden van 

Merckx. 
• 

Wie dat zeker niet zou doen : 
Freddy Maertens, de jonge be
lofte van de Belgische wieler
sport en meteen de jongste deel
nemer aan de wereldkampioen
schappen. Hij zou zijn eigen 
koers rijden. Iets wat wij per
soonlijk sterk op prijs stelden. 

• 
In de derde van de 17 af te leg
gen ronde kreeg Mercloc een 
keitje tegen het been. Dat lijkt 
ons de belangrijkste gebeurte
nis uit het ganse kampioen

schap. 

• 
In de elfde ronde werd een
drachtig aan de rem getrokken, 
zodat de kopmannen van de 
verschillende landen aan de lei
ding kwamen. Zeven mannen lijk 

beren. 
• 

Hiervan vielen er nog drie weg, 
zodat de laatste ronden nog vier 
renners voorop reden : de Bel
gen Merckx en Maertens, de 
Italiaan Gimondi en de Span

jaard Ocana. 
• 

Wij, voor ons teeveetje, dachten 
op dat ogenblik : dat is weer in 
de saccoche voor Merckx. Oca
na kan niet spurten, Gimondi is 
een zij het nog krasse ouder
ling, en Maertens, daar kan mee 
gepraat worden. Dit laatste was 
scherp gezien van ons, zoals de 
verklaring van Maertens na de 
koers, ondanks zijn verklaringen 

vóór de koers, het aantonen. 

• 
Op vijfhonderd meter voor de 
aankomst kwam Maertens aan 
de leiding, en hij reed in eer
der gezapig tempo, naar de 
meet toe met Merckx in zijn 

wiel. 
• 

Wie beschrijft onze verbazing 
toen bleek dat de man die niet 
verliezen zou tenslotte maar 
vierde werd, omdat hij opeens 
zo o wredig muug » werd dat hij 

niet over Maertens geraakte. 

• 
En onze even grote verbazing 

dat Gimondi won. 
• 

Uitleg van Maertens : « Merckx 
vroeg om voor hem de spurt aan 
te trekken, en dat heb ik ge
daan. Onnozel genoeg, want had 
ik mijn eigen koers gereden, dan 
had ik gewonnen ». Als 't maar 

waar is. 

• 
Uitleg van Merckx : « Ik versta 
er niks van ». Kan gebeuren na

tuurlijk. 
• 

Met de wereldkampioen in haar 
rangen, zal de firma Bianchi 
vast besloten zich terug te trek
ken uit de wielersport, er toch 
nog maar een jaartje bijdoen, en 
verder roem hoogsten voor Ita
lië, aan de zijde van Molteni, 
aangevoerd door Eddy Merckx. 

• 
Verstaat deze laatste er geen 

sjiek van, wij ook niet. 
• 

Misschien kan een of andere 
specialist terzake ons eens ver
klappen of Maertens bijwijlen 
niet abuus was, en of hem per 
ongeluk niet gevraagd werd de 
spurt aan te trekken voor Gi
mondi. In al dat geharrewar na
bij de arrivee kan men zich mis
schien vergissen met al die Ita

liaanse namen. 

• 
Ondanks de dure eden en de 

vaderlandslievende gevoelens. 

goed zo, louis... 

Een gemeend bravo voor Louis 
De Pelsmaecker, omdat er einde
lijk eens een zweem van kritiek 
doorklonk toen hij onlangs kommen-
taar leverde bij de « prestaties » 
van onze liefhebbers (wielrenners) 
tijdens de wereldkampioenschap
pen. Dat was inderdaad beneden al-
les.en zoals Louis het zei, de pro
fessionele maniertjes van die jon
gens zullen daar zeker voor iets 
tussen zitten. Toch zouden wij die 
knapen niet met alle zonden van 
Israël overladen, of beter gezegd, 
niet hen alleen. Zij zijn ook een 
beetje de gevangene van het mi
lieu waarin zij koereur werden, en 
waarin zij als koereur opgroeien. En 
wie zo een beetje dat milieu van 
klubs, managers, soigneurs, suppor
ters en supportersklubs en al de 
rest kent, weet dat voor veel jon
ge renners werkelijk alles wordt 
gedaan om ze als echte sportman 
zo rap mogelijk kapot te maken. 

het belooft 

Verleden zondag werd een aan
vang gemaakt met de voetbalkompe
titie. Er is een tijd geweest dat wij 
dat een boeiend bedrijf vonden. Die 
tijd is voorbij, en de oorzaak daar
van moet meer bij ons dan bij het 
voetbal gezocht worden. Het ziet er 
anders wel naar uit dat, in de eer
ste afdeling, de strijd om de titel 
tamelijk evenwichtig zal verlopen. 
Standard, Anderlecht, RWDM (Ra
cing White Daring MolenbeeK) en 
misschien Klub Brugge lijken ons 
nogal aan elkaar gewaagd. En als 
er dan nog een paar klubs — wij 
denken aan Lierse, Klub Mechelen, 
Klub Luik — konden voor zorgen 
dat zij af ea toe de » groten » 
eens in het zand kunnen doen bij
ten, dan kan er misschien wei wat 
spanning inkomen. Ook om aan de 
degradatie te ontkomen trouwens, 
want wie nu afzakt, is er volgend 
jaar niet bij als gestart wordt met 
een grote, praktisch professionele 
reeks van achttien klubs. Afwach
ten maar, en hopen dat de zaak een 
sportief verloop krijgt. 

dames 1 

Verleden week werden wij nog 
maar eens op de vingers getikt om
dat wij niets voelen voor dames
kampioenschappen wielrennen. 
Eerst en vooral inkasseren wij 
graag. Wij zijn altijd blij als er 
iemand een andere mening voorop-
zet. Dit wilden wij toch wel bena
drukken : ons gebrek aan simpatie 
voor dergelijke dingen heeft niets 
te maken met paternalisme of zo. 
integendeel. « Rennen voor een 
titel, als beroeps, om geld te ver
dienen », zoals onze korresponden-
te het uitdrukte. Als het dat maar 
was, ja. Maar er zijn geen vrouwe
lijke beroepsrensters, en wat zij er 
kunnen mee verdienen is, om Wil
lem Vermandere na te zeggen « het 
klappen nie weerd ». In onze ogen 
— en het is best mogelijk dat wij 

Brouwerij 

MOORTGAT 
BREENDONK 

tel. (03)86.71.21 
voor AL Uw bieren 

en Limonades 
• 

Bijhuizen : Cogels Osylel 73 
2600 Berchem-Antwerpen 

Tel. (03)36.10.11 
Deheegher Jan 

Ledeganckstraat 19 
Gent 

Tel. (09)22.45.62 

ons vergissen — wordt het wiel
rennen voor dames over het alge
meen nog steeds bekeken als een 
soort plezierige attraktie, waarbij 
de dames dan de bron van lol zijn, 
niet omdat zij fietsen, maar omdat 
zij vrouwen zijn. De nuance is niet 
groot, maar wij hopen voldoende 
duidelijk om te verklaren wat wij 
tegen die dameskampioenschappen 
hebben. En dit ligt, dachten wij, nog 
wel precies in de lijn van de fe
ministische betrachtigingen. 

dames 2 

Om nu in dezelfde orde van ge
dachte — of zeiden wij beter . 
wanorde ? — even verder te gaan : 
het is in onze ogen geen stap in 
de richting van de gelijkberechti
ging van de vrouw, als men dames 
ook toelaat koers te rijden (volgens 
ons dus steeds tot groot jolijt van 
« het mansvolk »}, zolang men in 
die koerserij een zekere voim van 
diskriminatie behoudt, in die zin 
dat de dames geen beroepsrenner 
kunnen worden, en in de praktijk 
met dat wielrennen ook niets kun
nen verdienen dan, bij manier van 
spreken, een gipsen schouwgarni-
tuur. 

Als men, zo vinden wij, ook langs 
de wielersport een weg wil zoeken 
naar de gelijkberechtiging, dan mag 
men geen vrede nemen met de 
thans bestaande toestand, die pre
cies diskriminerend is, maar dan 
moet men eisen dat de vrouw het 
wielrennen werkelijk kan beoefenen 
als beroep of als echte bron van 
inkomsten Wij zouden er niet het 

minste bezwaar tegen hebben dat 
er betaalde beroepsrensters zijn 
(zolang het werkelijk om de sport 
zou gaan, wel te verstaan), maar 
wij hebben er wel bezwaar tegen 
dat ze, zoals nu, gratis voor niks 
als speciale attraktie moeten die
nen. 

dames 3 

Nu kunnen wij hier goed zitten 
zeuren pro of contra het vi/ielren-
nen voor dames, en met schonts 
principes lopen te zwaaien, onder
tussen is het toch maar zo dat het 
precies de dames zijn die tijdens 
de wereldkampioenschappen in 
Spanje de eer van onze niet-profes-
sionele wielrenners moesten red
den. Het was inderdaad onze natio
nale kampioene Nicole Van den 
Broecke die bij de liefhebbers de 
enige medaille veroverde, en het 
was er dan nog een gouden, want 
zij werd wereldkampioene. En kijk, 
het feit dat wij niet veel voelen 
voor al die dingen, belet ons niet 
ons klaksken op te lichten voor die 
prestatie, want wij veronderstellen 
dat onze rensters het moesten op
nemen tegen tegenstreefsters die 
op gebied van voorbereiding en 
training en zo over veel meer faci
liteiten beschikken dan die van ons. 
Wij denken namelijk dat de wiel-
rensters uit het Oostblok evengoed 
als hun mannelijke kollega's zoge
zegd staatsamateurs en in feite 
profs zijn. En die kloppen, met of 
zonder onze kreten van bewonde
ring, het moet altijd gedaan wor
den. 
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Lange Riddersfraat 
Bondgenotenlaan 1 

1 ONZE SCHOOL ? 

E R A S M U S 
NATUURLIJK ! 

[^^ Pluralistisch, volksnationaai 
H onderwijs !' 

H Talen - boekhouding - steno - daktylo 
H sekretariaat - journalistiek - etalage 
WÊ verkoop - hostessen - mannequins -
[ p wegcode - rijlessen (door de btaat er-
aerl kend) 

36 - 2800 MECHELEN ToL (015)173.68 
J4 - 3000 LEUVEN Tel. (016)224.85 

Priester Daensplein 2 • 9300 AALST Tel. (053)284.55 
Gulden Vlieslaan 
Thonissenlaan 23 
Sint Jorlsstraat 33 
Begijnenvest 99 • 

26 - 8000 BRUGGE Tel. (050)372.75 
• 5800 HASSELT Tel. (011)237.12 
- 8500 KORTRIJK Tel. (056)159.18 
ANTWERPEN Tel. (03)33.60.58 en 30.01.80 

KOSTUUM naarMAAT 
ohvel MAATCONFECTIE (36 pasmodellen) ô A(el 
AFWERKING Mter KLEERMAKER ENGELSE & 
INLANDSE STOFFEN. Op verzoek kom ik overal 
aan huls de maat nemen, patsen en afleveren. 

Vraag zonder de mkwie verpOchUng 
stalen en Prijzen. 

RICO-KLEOiNG VERMEESCH 
1.9»—nhouwtnvst, 52 Antwerpen Tel. 03.31,35.63, 

U als Vlaming... 
sluit zeker aan bij het 
VLAAMS ZIEKENFONDS 
van uw STREEK ! 

VERENIGING 

VLAAMSE 

ZIEKENFONDSEN 

Provincie Antwerpen 
RUPELSTREEK-KLElN-BflABANT : 
Onderling Ziekenfonds Rupelstreek en Klein-Brabant, Kraanweg 
21 - 2680 Bornem. Tel. 03/89.16.19. 

Provincie Brabant 
ARR. LEUVEN - GEWEST TIENEN : 
Centrale Mutualiteit van Brabant en Limburg, Leuvenselaan 43 • 
3300 Tienen. Tel. 016/834.35. 

Provincie Oost-Ylaanderen 
ARR. AALST : 
Ziekenfonds Priester Daens, Hopmarkt 36, 9300 Aalst. 
Tel. : 053/745.53. 
AR'R! G E N T EN DENDERMONDE : 

Ziekenfonds Flandria, Keizer Karelstraat 101 - 9000 Gent. 
Tel. : 09/23.52.27. 
ARR. EEKLO EN KANAALZONE : 
Ziekenfonds Flandria-Meetjesland, Gravin Johannalaan 8 • 9900 
Eeklo. Tel. : 09/77.23.51. 
ARR. OUDENAARDE : 
Ziekenfonds Vlaamse Ardennen. Fortstraat 34 - 9700 Oudenaarde. 
Tel. 055/331.15. 
ARR. ST. NIKLAAS : 
Vlaamse Mutualiteit Waasland, Vrasenestraat 14 - 2750 Beveren-
Waas. Tel. 03/75.66 68. 

Provincie West-Ylaanderen 
ARR, KORTRIJK-IEPER : 
Ziekenfonds West-Flandria, Verruelaan 41 - 8500 Kortrijk. 
Tel. : 056/256.98. 
ARR. OOSTENDE-VEURNE-DIKSMUIDE : 
Ziekenfonds De West, Recotlettenstraat 66 - 8450 Nieuwpoort. 
Tel. : 058/237.15. 
ARR. ROESELARE-TIELT : 
Ziekenfonds West-Flandria, Westlaan 45 - 8800 Roeselare. 
Tel. : 051/202.08 

WZ-sekretariaat : Dagobertstraat 57 - 3000 Leuven. T. 016/329.75. 

AANBEVOLEN 
HUIZEN 

lan PAUWELS-DE BRAUWER 
RESTAURANT 

« HET PALINGHUIS » a /d Schelda 
Het huis met familietraditie 

Brugstraat 10 • 9328 Schoonaarda 
Tel. 052/43246 

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

MET VOLKSWAGEN 
GEEN PROBLEMEN 

GARAGE St. JOZEF 
Assesteenweg 117 

TERNAT - Tel. 52.13.12. 

PAPYRUS 
Boek-, papier- en 
fonoplatenhandel 

Zaakvoerder FONS LABEAU 
de Ribaucourtstraat 7 

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

MACONFECT • KLEDING 
Opperstraaf 37 — LIEDEKERKI 

Tel . (053)66219 
MAATWERK en zeer grote keu» 
kleding t KLAAR O M DRAGEN . 

STANDING 
2 X kopen 1 x betalen 

(5.000 In stock) 
HEREN - DAMES - KINDEREN 
Dendermondte steenweg 276 

AALST 

AL - AL AANBOUW-
KEUKENS UIT GLASAL 

FABRIEKEN TE RAMSDONK 
TEL. 015/714.47 - 719.13 

TOONZALEN 
BRUSSEL 02/17.71.99 

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

HERENTALS 041/239.10 
ZWEVEZELE 051/612.84 

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

Technisch Instituut 
« LOUISE-MARIE » 

— KINDERVERZORGSTERS 
— VERPLEEGASPIRANTEN 
— SANITAIRE HELPSTERS 

2 of 3 iaar studie - van 15 jaar af 
LANGE LOZANASTRAAT 244, 

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

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

Sindikaten 
St Bernardse Steenweg 424 

2020 Antwerpen - Tel. 38.74.08. 
Andere gewestelijke adressen op 

aanvraag ! 

F I T O 

Kollegestraat 79-81 
2440 GEEL Tel 014/59369 

KUNSTGEBITTEN-
HERSTELLINGEN 

TANDTECHNISCH LABORATORIUM 
Chazallaan 83 - 1030 Schaarbeek 

Tel. 34.06.43. of na 18 u. 25.46.42 

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. 
VIsmlln 104 • OostencT* 

ZEEVISGROOTHAIVJDEL 
— Prijslijst op aanvraag — 

Aanbouwkeukens 
HELEMAAL naar maat. 

Apart en per klant gemaakt. 
Niet duurder dan seriefabricatie, 

en zelfs beter I 
Prljsbestek en studie zijn gratis. 

Keukenbedrijf R. ROSSEY 
Kokstraat 53 - 8450 Nieuwpoort 

Tel. (058) 235.81 

ADVERTEERT 
IN «Wil» 


