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Het gebeurt niet zo vaak, maar het is 
nu werkelijk zo warm dat de kraaien 
erbij gapen. Aan de Vlaamse kust is 
liet dan ook hoogkonjunktuur. De mas
sa's die er elke dag weer het hete 
zand ontvluchten om — tussen de 
vele kwallen — toch maar wat ver
frissing te vinden in het zeewater, 
zijn niet te tellen. In de horeca-sektor 
wri j f t men zich vergenoegd in de han
den Het was lang geleden, het mocht 
wel weer eens I 

Dit is ook de tijd dat er op elke re-
daktie, die dezer dagen met doods
verachting haar plicht vervult in de 
snikhete steden, brieven toekomen 
met bittere klachten van Vlamingen 
die aan de kust met vakantie zijn 
Over de hardnekkige franselarij van 
de lokale neringdoenden, die hen 
grondig ergert en die voor een deel 
hun vakantiepret bederft. 

Ze hebben gelijk, die «protestanten», 
de franse kruiperigheid van (te) veel 
middenstanders aan de Vlaamse kust 
— vooral aan de Westkust dan, met 
als summum De Panne — is een wal
gelijk verschijnsel. Omwille van de 
(vermeende) smeer likken veel mid
denstanders aan de kust de Franse 
kandeleer. Het is, als je wi l , een soort 
kulturele prostitutie die — bezwaren
de omstandigheid — in het openbaar 
wordt bedreven. Enfin, er is geen 
naam voor. 
Wie veel reist zal het met mij eens 
zijn, nergens ter wereld kom je een 

dergelijke platbroekerij tegen, een 
dergelijk gemis aan enig kultureel 
zelfrespekt, als aan de « Vlaamse » 
kust Ik herhaal, met als toppunt r De 
Panne 
En dat men niet komt aandraven met 
de zogenaamde toeristische motiva
tie om dat verachtelijk verschijnsel 
enigszins goed te praten. Geen mens 
zal erover vallen dat men de toeris
ten in de vrijetijdsgebieden zoveel 
mogelijk tegemoet komt in hun eigen 
taal Wij zullen de eersten zijn om de 
Vlaamse middenstanders aan de kust 
te loven die een inspanning deden 
om naast het Nederlands, ook behoor
lijk Frans, Engels. Duits te leren. Maar 
waarom moeten hun uithangborden, 
hun mededelingen, buiten en binnen, 
steevast in het Frans zijn. Waarom 
hebben zovelen onder hen de erger
lijke gewoonte om binnenkomende 
klanten altijd eerst in het Frans aan 
te spreken ? 

Vroeger vormden franstaligen : mis
schien de meerderheid onder de kust-
toeristen — en dat was dan nog geen 
reden om voor hen plat op de buik te 
gaan liggen I — maar nu is dit zeker 
niet meer het geval. Wat motiveert 
dan nog die Franse streken aan de 
kust, die de eigen — bewuste — 
Vlaamse mensen zo tegen de borst 
stoot En waar ook de Engelse, Duit
se, Nederlandse toeristen niets aan 
hebben. Geen mens zou er zich daar
entegen aan ergeren — op wat pre
tentieuze frankofonen na misschien — 

als de kust duidelijk haar Vlaams ka
rakter beklemtoonde, gepaard aan een 
vriendelijk onthaal van alle toeristen 
van elke nationaliteit. 
Nu heeft men in sommige kustge-
meenten teveel de indruk in een soort 
•< petit Bruxelles » terecht te komen, 
met alles wat dit oproept bij elke 
rechtgeaarde Vlaming. 
Wij schrijven dit bittere proza nij, op 
een ogenblik dat de zaken goed gaan 
aan onze kust, want wij hebben het 
goed voor met dit unieke Vlaamse 
vrijetijdsgebled. Wij zullen dan ook 
nooit één Vlaming aanraden er weg 
te blijven omwille van die ergerlijke 
taaitoestanden. Nee, de Vlamingen ho
ren thuis te zijn aan de eigen kust, 
maar ze moeten er zich ook laten gel
den ! Men hoeft daarom nog geen 
incidenten uit te lokken, maar laat 
rustig en beslist merken dat je Vla
ming bent en als dusdanig wenst be
handeld te worden. En laat de zaken 
gerust links liggen waar men koppig 
blijft, in vele gevallen heb je dan te 
doen met een onhebbelijke eigenaar 
of uitbater uit Bruxelles. Kies de za
ken uit waar men de elementaire be
leefdheid heeft korrekt te zijn tegen
over het eigen volk. 
Is het ook niet omdat al te veel Vla
mingen — als leden van een echt 
klootjesvolk — dat alles veel te lang 
passief hebben ondergaan en geduld, 
dat wij er ons vandaag nog steeds 
moeten aan ergeren ? 

Paul Martens 
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(b.t.) Op 25 april j.l. togen de Portugezen voor het eerst in 
zovele jaren ter stembus. De sfeer was feesteliik, de belang
stelling enorm : van 's morgens 5 a 6 u. stonden de kiezers 
reeds aan te schuiven en te drummen aan de kiesbureaus. 
Blij om de herwonnen vrijheid, blij omdat ze weer mochten 
meepraten over het landsbeleid. Wie beweert dat de Portu
gezen naar de stembus « gedreven » werden in een sfeer 
van linkse terreur, doet de waarheid geweld aan. 
De wind waaide gunstig in de diverse rode zeilen, dat wel. 
Het volk was gelukkig verlost te zijn van de sombere Sala-
zaristen en hun gevreesde PIDE. Het stond vanzelfsprekend 
sympatiek tegenover hen die het oude regime altijd hadden 
bestreden en er als het ware de tegenpool van vormden. 
Maar dit betekende nog lang niet dat het Portugese volk 
bereid zou gevonden worden om ; na de bevrijding uit de 
rechtse diktatuur, de weg te effenen voor een linkse, een 
kommunistische diktatuur. 

HAAST EN SPOED 

ZIJN ZELDEN GOED... 
De verkiezingsuitslag was veelbetekenend : de (gematigde) 
socialisten van Mario Soares en de centrumpartij PPD ver
overden samen méér dan 60 % van alle stemmen. De kom-
munisten behaalden slechts een goede 13 % — met hun 
bondgenoten samen hooguit 17 % — en dit ondanks de pe
perdure verkiezingskampanje die ze (met 't geld van Moskou) 
konden voeren en de enorme inspanningen die hun militan
ten leverden om een hefboomresultaat te bereiken. 
De vjrkiezingen waren een verloren slag voor de kommunis-
ten van Cunhal. Ze wilden dan ook niet verder meer weten 
van wat ze smalend de « burgerlijke schijndemokratie » 
noemen, en richtten al hun energie op andere middelen om 
hun macht te vestigen. Het was hun voornaamste doel de 
vakbonden te beheersen, de plaatselijke situatie via arbei-
derskomitees, de media en hun opvattingen door te drukken 
in de beslissingsorganen van de MFA, de beweging van de 
strijdkrachten, die over een groot gezag beschikt bij de 
Portugese bevolking. 
Eerste-minister Vasco Gongalves, die nogal vaak zijn oren 
laat hangen naar hun thesissen, zou daarbij van uitzonderlijk 
belang blijken. 
De socialisten van Mario Soares hadden dit spelletje echter 
spoedig door, en zouden Cunhal spoedig stokken in de wie
len steken. Ze wisten zich daarbij gesteund door de brede 
bezorgdheid in de Portugese publieke opinie om niet van 
het ene (rechtse) uiterste in het andere (linkse) te vervallen. 
De tribulaties van de jongste maanden hebben dan ook voor 
gevolg gehad dat de kommunisten en de gauchisten in het 
algemeen veel aan populariteit hebben ingeboet, en door 
veel Portugezen ronduit argwanend worden gade geslagen. 
Hun partijgenoten in Spanje en Italië verwijten hen trouwens 
hun haast en spoed die, dat blijkt weer eens, zelden goed 
is... 
De toestand is nu zover geëvolueerd dat de verdeeldheid in 
de schoot van de MFA tussen • linksen » en « gematigden • 
elke dag duidelijker wordt. Het ziet ernaar uit dat de kom
munisten en hun bondgenoten — tenzij ze zéér sterk inbin
den om het verworvene te kunnen behouden — weldra in het 
zand zullen moeten bijten. Drijven ze het in hun vertwijfeling 
zover om, samen met hun aanhangers in het leger, naar de 
wapens te grijpen dan zal hun invloed in Portugal spoedig 
tot het verleden behoren. 
In de Westeuropese situatie waarin Portugal zich bevindt, 
kan niemand de macht behouden zonder de — desnoods 
passieve — instemming van het volk. Laat staan regeren 
tégen de wil van het volk in. 
De Portugese militairen blijven niet ongevoelig voor wat hun 
familieleden, vrienden, dorps- of stadsgenoten denken over 
de politieke toestand. De uiterst linkse « revolutionairen -
zullen dan ook steeds meer geïsoleerd raken binnen de be
weging van de strijdkrachten. De dag dat premier Gongalves 
als eerste-minister moet verdwijnen, zal de hele wereld kun
nen zien dat dit proces al ver gevorderd is binnen de strijd
krachten En die dag lijkt niet ver meer af. 

Een idyllisch prentje het volk, premier Vasco Gongalves en 
de strijdkrachten, schouder aan schouder op weg naar het
zelfde doel Maar geeft het de Portugese werkelijkheid 
weer ' 

HELSINKI, NOBELPRIJS VAN DE VREDE 
Het is stellig voorbarig, nu reeds 
een soort Nobelprijs voor de vre
de aan <ie Finse hoofdstad toe te 
kennen. Niet de woorden tellen 
immers, maar de daden. 
Bedoeld als boutade (of niet ?) 
is er wel iets van aan, dat het 
belangrijkste in verband met de 
Konferentie voor Europese Veilig
heid en Samenwerking het feit 
was ,dat ze gehouden werd. En 
besloten met een plechtig, door 
alle Europese landen (op Alba
nië na) en de USA (ook Kanada) 
ondertekend handvest van weder
zijdse erkenning van mekaars 
grenzen, niet-inmenging in an
dermans zaken, (wat neerkomt 
op een verklaring van niet-bel-
ligerentie). Hoezeer men ook een 
verdrag of een konferentie op de 
gevolgen en de praktijk ervan 
moet toetsen, het is toch een 
krachttoer geweest, een midden
door verdeeld Avondland rond 
een konferentietafel te krijgen en 
de deelnemers ervan te vereni
gen in het bijtreden van een kon-
tinentale veillgheidsverklaring. 
Men heeft gezegd dat Helsinki 
een overwinning van links is. 
Zoals wordt betoogd dat de twee
de wereldoorlog door links werd 
gewonnen. Zonder te veralgeme
nen is daar wel iets van aan, 
als men beseft, dat rechts de WO 
II verloor, dat anderdeels de 
ideologische verschillen sterke 
slijtage vertonen, en dat vooral 
links op de veiligheidskonferen-
tie heeft aangedrongen (zonder 
daarom zelf veel prijs te geven, 
een voor de huidige evolutie in 
de wereld^ trouwens kenschet
send simptoom, duidelijk aan het 
licht gekomen naar aanleiding 
van de westerse nederlaag in 
Vietnam). 

In feite heeft Helsinki niets 
nieuw gebracht, tenzij de plech
tige bevestiging van een bestaan
de toestand en een belofte^ die 
voorlopig tot niets bindt. De bij 
de akkoorden van Potsdam afge
tekende verdeling van Europa 
(want niet alleen Duitsland werd 
verdeeld, ook Europa is dat, niet

tegenstaande het niet-Duitse Eu
ropa niet wegens oorlogsmisda
den moest terecht staan !) werd 
te Helsinki bevestigd. 
In feite hield Helsinki wel een 
veroordeling in van het Russisch 
optreden in Oost-Duitsland, Po
len, Hongarije en Tsjecho-Slova-
kije. Maar de verklaring tot niet-
inmenging, zoals ze te Helsinki 
ook door de Sovjets werd onder
tekend, zou niet het eerste ver
drag zijn, dat door Moskou ter
zijde wordt geschoven, wanneer 
dergelijk verdrag de belangen 
van de Sovjets en van het we-
reldkommunisme in de weg staat. 
Al met al heerst er na Helsinki 
een betrekkelijke tevredenheid in 
Europa : de verklaring vermin
dert de kansen dat Europa eens 
te meer één slagveld zou wor
den. Ten tweede bestendigt ze 
de Amerikaanse aanwezigheid in 
West-Europa, blijkbaar met het 

stilzwijgend akkoord van de So
vjets. Ten derde bevestigt ze het 
betrekkelijk belang van de Ideo
logische verschillen. In dit laat
ste verband heeft Helsinki met 
geen woord gerept over dit an
dere alternatief, het (veilige) Eu
ropa der Volkeren. Het volksna-
tionalisme dat nochtans door 
steeds meer volkeren als de red
dende ideologie wordt erkend, 
heeft te Helsinki (nog) geen ge
stalte gekregen. Maar in een be
trekkelijk verhoogde veiligheids-
sfeer stijgen de kansen voor de 
vorming van een volksnationaal 
Europa. Ook wanneer daarvoor 
en daardoor onvermijdelijk zal 
moeten gesproken worden over 
de r e c h t e n van de aan 
weerszijden van het IJzeren Gor
dijn momenteel verknechte klei
ne volkeren en minderheden. Pas 
dan zal men Helsinki een stap 
vooruit kunnen noemen. 

Het Finlandia-Huis te Helsinki waar de Europese Veiligheldskonferentie 
doorging. 

MEDWEDJEY, LOYAAL TEGENSTANDER... 
(RSA) Sinds jaren vecht de vijf
tigjarige Sovjethistorikus Roj A. 
Medwedjev onvervaard tegen po
gingen orri Stalin en diens re
pressie te rehabiliteren. Zijn va
der, een marxistisch filosoof, die 
aan de militaire akademie te Le
ningrad het dialektisch materia
lisme doceerde, viel op het einde 
van de jaren dertig ten offer aan 
de stalinistische terreur en over
leed in een Siberisch arbeids-
kamp. Vandaag verblijft Roj's 
tweelingsbroer Sjores, interna
tionaal beroemd biochemikus en 
gerontoloog ergens in het Wes
ten. 
Toen hij in de zomer van '73 te 
Londen aan een wetenschappelijk 
kongres deelnam, werd hij van 
Moskou uit vervallen verklaard 
van zijn Sovjetburgerschap. Onaf-
laatbaar hebben de Medwedjevs 
zich sindsdien ingezet voor de 
kontinu'iteit van het door N. 
Kroestsjev in 1956 op gang ge
brachte destalinizatieproces. Hier
door ook hebben ze zich de woe
de van de kommunistische bazen 
op de hals gehaald. In 1969 werd 
Sjores ontslagen uit zijn funktie 
van afdelingshoofd (in een radio
logisch instituut) omdat hij de 
dwaalleer van de « officiële » 
bioloog Lyssenko had aangeval
len en onstuimig had gepleit voor 
een wetenschappelijke research 
zonder ideologische bindingen. 
Nog tijdens hetzelfde jaar werd 
Roj uit de partij gestoten nadat 
hij in een opgemerkte lezersbrief 
(gepubliceerd in een tijdschrift 
voor Russische emigranten) de 
stalinistische tendenzen in de 
Sovjetpers gehekeld had...' 
Toch bleef Roj Medwedjev een 
overtuigd aanhanger van de leni

nistische geloofsbeginselen, die 
hij niet wil afzweren, maar van 
alle stalinistische smetten wil 
zuiveren, terwijl hij meteen alle 
gevolgen van de personenkultus 
ongedaan wil maken. Dit schreef 
hij ook in zijn gewraakte brief die 
later in boekvorm zou verschij
nen (Geschichte und Folgen des 
Stalinismus, S. Fisher Verlag 
1973). 
Het stalinistisch tijdperk wil Roj 
Medwedjev begrepen zien als de 
geschiedenis « van een lange en 
zware ziekte ». Volgens hem is 
er evenwel geen twijfel aan dat 
die ziekte geneesbaar is en dat 
het mogelijk moet wezen om zich 
steunende op de « ware » Lenin 
en Marx het geschonden mense
lijk gelaat van het socialisme te 
restaureren. Het is Medwedjev 
vooreerst te doen om het weer
leggen van « burgerlijke » his
torici die, tegen Sovjetinterpreta-
ties in, de misdaden niet zozeer 
benutten om de schuld van Stalin 
in het licht te zetten als wel om 
de socialistische ideeën zelf te 
ondermijnen. Volgens Medwedjev 
kan het sisteem als zodanig niet 
aansprakelijk zijn voor de dwa
lingen van Stalin die de Sovjet-
tiran als persoonlijke misdaden 
moeten aangewreven worden. 
Begin 1974 rees dan binnen 
Sovjetrussische dissidentenkrin
gen voor de zoveelste keer de 
vraag naar de mogelijkheid van 
een sisteemvernieuwing en naar 
de rol die het Westen hierbij ge-
beurlijk zou kunnen spelen. In 
dit debat stond Roj Medwedjev 
zowat halfweg tussen de schrij
ver Alexander Solsjenitsyn en de 
atoomfisikus Andrej Sacharov. 
Medwedjev is nu eenmaal geen 

Narodnik die het herstel nastreeft 
van het « heilige Rusland der va
deren ». Evenmin is hij een wes-
tersgezind intellektueel. Wel wil 
hij terug tot bij Lenin (niet ver
der !) maar hierbij sluit hij be
paalde demokratische hervormin
gen niet uit. Hij weigert evenwel 
de verschrikkingen van de Goe-
lag-archipel in de schoenen van 
Lenin en diens bolsjevistische 
revolutie te schuiven, zoals Sols
jenitsyn dat heeft gedaan. An
derzijds reageert hij met de 
grootste reserve op pogingen 
van Sacharov om de hele ont-
spanningspolitiek (inklusief tech
nologische en ekonomische hulp) 
als pressiemiddel te gebruiken, 
om tenslotte toch de liberalise
ring binnen de Sovjetunie af te 
dwingen. 

Wat Medwedjev principieel van 
Solsjenitsyn en Sacharov scheidt 
IS per slot het feit dat hij zijn 
marxistisch - leninistisch geloof 
niet afgezworen heeft. Onder de 
ongedwongen druk van de ont-
spanningspolitiek en van het 
naar zijn gevoel onontkoombare 
generatiekonflikt, ziet hij ook 
binnen de Sovjetunie de kansen 
op een reformistische ontwikke
ling toenemen. Uit die verschui
ving moet dan altijd volgens Roj 
Medwedjev een Russische Dub-
cek geboren worden, die de boeg 
resoluut omgooit en voor het 
Sovjetvolk het tijdperk van de 
liberalisering inluidt — een opti
mistische prognose weliswaar 
die van Medwedjev nog veel ge
duld en volharding zal vergen 
Inmiddels heeft hij de Sovjetrus
sische dissidentie verrijkt met 
de kompleet nieuwe schakering 
van « loyaal » tegenstander I 
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OM DE FRANKOFONE 

BRUSSELAARS GENOEGEN TË DOEN 

REGERING SCHUT DE 
VIMNSE RMHDERAIES M ! 
In dit gekke land Is alles mogelijk. Nauwell]ks drie 
jaar geleden werden de randfederaties In het leven 
geroepen. De CVP-ers noemden het een Vlaamse 
overwinning, een « gordel van smaragd », een solle-
de dam tegen alle verdere verfransings- en uitbrei
dingsplannen van Brussel, en patat! en patata. 
Nu deze randfederaties enige gestalte beginnen 
aan te nemen — zij het moeizaam wegens hun 
beperkte middelen en bevoegdheden — schaft de 
regering ze met een pennetrek af. De man in de 
straat vraagt zich terecht af of men zot geworden 
is. Met « beleid » heeft dit niets meer te maken. 
En de CVP, die piept nu natuurlijk niet meer over 
smaragdgordels, dammen en zo. 
Op 25 juli jl.. schreef Vik Anciaux, VU-fraktieleider 
in de Kamer van Volksvertegenwoordigers, over 
deze kwestie volgende brief aan eerste-minister Tin-
demans. Over deze vakantiebeslissing van de rege
ring, evenals over de hele fusiepolitiek van Michel, 
is het laatste woord nog lang niet gesproken... 

Mijnheer de Eerste-minister, 

Ware het Parlement niet met vakantie, dan had il< 
u geïnterpelleerd over de jongste beslissing van 
de regering de randfederaties rond Brussel af te 
schaffen vanaf 1 januari 1977. 
Er blijft me nu alleen de mogelijkheid u per brief 
een aantal bezwaren te doen kennen en enkele 
vragen te stellen. 
Ik geloof niet dat u me zal tegenspreken wanneer 
ik vooropstel dat de grondwetsherziening van 1970 
een voldoende meerderheid heeft verkregen na de 
belofte van de regering en haar meerderheid om 
vanaf 1 september '71 de zogenaamde ' liberté 
du père de familie » in te voeren (resolutie Han-
notte). 
Als kompensatie verkregen de Vlamingen het 'peu
terplan», een struktuur van de Brusselse Agglome
ratie, waarin garanties voor de Vlamingen en de 
oprichting van autonome kultuurkommissies, de 
Vlaamse randfederaties. 
Alhoewel de Nederlandse kommissie voor de Kui
tuur onvoldoende kan werken bij gebrek aan finan
ciële middelen, is haar bestaan, samen met het 
uitgevoerde deel van het peuterplan, ongetwijfeld 
positief te noemen. 
De garanties voor de Vlamingen in de Brusselse 
Agglomeratiestruktuur zijn echter totaal onbestaan
de, wegens het misbruik dat de frankofonen maak
ten van een gebrekkige wet. Zelfs in de Neder
landse kommissie voor de Kuituur hebben de 
' bona-fide —Vlamingen maar een nipte meerder
heid. 
Wat de Vlaamse randfederaties rond Brussel be
treft, moet erkend worden dat ze niet konden be
antwoorden aan de grote verwachting van sommi
gen om een Vlaamse • gordel van smaragd » fe 
verwezenlijken. 
Hun bevoegdheden zijn te beperkt, hun omvang is 
te klein, te lange tijd — en gedeeltelijk nog steeds 
— hebben ze moeten wachten op uitvoeringsbe
sluiten. 
Toch kan niet geloochend worden dat deze onvol
maakte federaties in staat waren een rol te spelen 
op het gebied van de ruimtelijke ordening, waar
door heel wat grondspekulatieve, milieuvernietigen-
de en tevens verfransende plannen konden verhin
derd worden. 
Daarenboven betekenen ze een bijkomende waar
borg waardoor het des te moeilijker zou zijn een 
randgemeente bij de Brusselse Agglomeratie in te 
lijven. 
trouwens het feit dat ook de faciliteiten-gemeen-
ten behoren tot een Vlaamse randfederatie heeft 
een niet te onderschatten psychologisch belang. 
Hoe gebrekkig, hoe overbelastend, hoe vatbaar ook 
voor kritiek deze federaties zijn, de waarheid ver
eist tevens de positieve zijde van de medaille te 
belichten. 
Onmiddellijk wil ik toegeven dat de noodzaak van 
deze federaties sterk op de helling komt na het 
doo/voeren van de fusies van gemeenten. Meer 
nog, het lijkt redelijk tot de afschaffing ervan over 
te gaan, zeker in het licht van de zo gewenste ver
eenvoudiging van onze Instellingen. 

Toch wil ik met nadruk deze doordachte en een
zijdige beslissing van de regering aanklagen. 
Het is algemeen bekend dat franstalige regerings
leden zich hardnekkig verzet hebben tegen bepaal
de fusies rond Brussel, ook al ging het uitsluitend 
over eentalige Vlaamse gemeenten. De afschaffing 
van de randfederaties is het wisselgeld waarmee 
hun akkoord werd afgekocht. 
Het IS dan ook duidelijk dat deze federaties in de 
ogen van die franstaligen een Vlaams belang in
houden. Zij zien de positieve Vlaamse keerzijde van 
de medaille goed blinken. 
De afschaffing van de Vlaamse randfederaties ~ 
hoe logisch ook, ik herhaal het — zal als een nieu
we Vlaamse toegeving beschouwd blijven, TENZIJ 
gelijktijdig ermee andere Vlaamse strukturen wor
den opgericht, waarin de Brusselse randgemeenten 
opgenomen en geborgen zijn. 
Ik bedoel hiermee : het kiesarro idissement Halle-
Vilvoorde en de provincie Vlaaris-Brabantl. 
Het bestaan van deze entiteiten beantwoordt trou
wens eveneens aan een loglka. Het Is Immers on
zinnig een kistarrondissement te behouden dat te 
paard zit op twee taalgebieden en gewesten en een 
provincie die zich zelfs over drie taalgebieden en 
gewesten uitstrekt. 
Daarenboven zou de homogene Vlaamse provinciale 
autoriteit heel goed de positieve rol van de fede
raties kunnen overnemen op het gebied van de 
ruimtelijke ordening, die toch bijzonder belangrijk 
is, zowel op sociaal als op kultureel vlak. 
Nog een andere maatregel dient onverwijld door 
de regering te worden goedgekeurd, wil men de 
kompensaties voor de Vlamingen, waarvan sprake 
in het begin van mijn brief, veilig stellen. 
Hiermee bedoel ik dat de wetgeving op de Brus
selse Agglomeratie moet gewijzigd worden, opdat 
bij de agglomeratieraadsverkiezingen van volgend 
jaar niet opnieuw hetzelfde vals spel door som
mige franstalige partijen zou gespeeld worden, zo
dat van enige garantie voor de Vlamingen Tn Agglo-
meratieraad- en kollege geen sprake Is. 
Mijn wetsvoorstel tot verplichting van eentalige 
kandidatenlijsten, medeondertekend door een ver
tegenwoordiger van CVP en PVV, kan in zeer grote 
mate dit misbruik verhinderen en staat reeds op de 
agenda van de Kommissie voor Binnenlandse Zaken 
van de Kamer. 

Mijnheer de eerste-minister, ik ben zo vrij niet al
leen uw aandacht maar ook uw daadkrachtige 
medewerking te vragen voor de snelle uitvoering 
van deze Vlaamse doeleinden : 
1 kiesarrondissement Halle-Vilvoorde, 
2. provincie Vlaams-Brabant, 
3. eentalige kandidatenlijsten voor de agglomera

tieraadsverkiezingen. 
Bij achterwege blijven van deze verwezenlijkingen 
zijn de Vlaamse kompensaties voor het invoeren 
van de « liberté du père de familie » in grote mate 
niet meer vervuld en zullen de Vlamingen de fusies 
van Vlaamse gemeenten rond Brussel weer eens 
duur betaald hebben. 
Omwille van het belang dat ik als Brusselse Vla
ming hecht aan deze aangelegenheden, veroorloof 
ik me deze brief openbaar te maken. 
Met bijzondere hoogachting, 

V/c Anciaux 

(M.v.d.b.) De leider van de socialistische oppositiefraktie In 
de gemeenteraad van Montzen heeft ontslag genomen als 
gemeenteraadslid. Dit Is natuurlijk geen wereldschokkende 
gebeurtenis, maar de motivering van dit besluit Is voor ons, 
Vlamingen, zeer merkwaardig. 

• Le Soir . meldt dat « de h. PIrlot geen zitting meer wil 
hebben met een meerderheid die niets wil ondernemen om 
de « overrompeling van vreemdelingen » (lees Nederlanders 
maar vooral Duitsers) af te remmen. De socialisten verwij
ten die vreemdelingen een ongebreidelde grondspekulatle, 
wat geleld heeft tot een fabelachtige stijging van de huur-
en grondprijzen, die schadelijk is voor de autochtone bevol
king. Zij bezweren de autoriteiten o.m. een hoge weelde
belasting in te voeren op de door die vreemdelingen verwor
ven goederen. Tenslotte vrezen de socialisten ook dat die 
vreemdelingen wel eens stemrecht zouden kunnen bekomen, 
en aldus de samenhorigheid van de streek met het franko-
fone gedeelte van de provincie Luik zouden kunnen wijzigen». 
Alles wel beschouwd, vertoont de te Montzen aangeklaagde 
toestand veel gelijkenis met de wantoestanden die in de 
Vlaamsbrabantse gemeenten rond Brussel zijn gegroeid ; 
wij zouden gemakkelijk Montzen kunnen vervangen In de 
tekst door Kraainem of Drogenbos of noem maar op, en 
« vreemdelingen » door « frankofonen » (die gedragen zich 
toch ook als vreemdelingen In het nederlandseentalig lands
gedeelte). 

DE SOCIALISTEN 
VAN MONTZEN 
n i VOOR HET 
"RECHT VAN DE >f 

Het doet wel leuk aan dat de socialisten van Montzen toe
standen aanklagen zoals hun partijgenoten hier bij ons, rond 
Brussel, hebben heipen ontstaan en bestendigen. Of is het 
soms niet waar dat naast de katolleken en de liberalen ook 
de socialisten vlijtig geijverd hebben voor de aanhechting 
van tientallen oorspronkelijk Vlaamse gemeenten bij de Brus
selse agglomeratie ? Of is men wellicht de verkavellngs-
plannen van de socialist Van Hoeylandt en van de toenmalige 
BSP-voorzitter Coliard vergeten ? Al de Brusselse partij
federaties, ook de socialistische, hebben even hard meege
werkt aan de verfransende overrompeling van het Brusselse 
ommeland. 

Wij kunnen er wel In komen dat de Montzense socialisten 
zich schrap zetten, maar niet zonder leedvermaak stellen 
wij vast dat zij alleen heil verwachten van weinig demokra-
tische msetreoelen die onze Brusselse socialisten zeker niet 
zouden "ter te gispen Indien onze Vlaamse gemeente-
besturc . zouden aangedurfd hebben maar heel eventjes 
dergelijKi. maatregelen te overwegen : speciale weeldebe
lastingen, en, zonder het evenwel uitdrukkelijk te verwoor
den, ontzegging van stemrecht aan de vreemdelingen ! 
Waren Je Vlaamse gemeentebesturen in onze randgemeen
ten voor de dag gekomen met zodanige voorstellen, dan zou 
men wat gehoord hebben van « fascistische en nazimetho
den » en andere lieflljkheden waaraan het socialistisch voka-
bularium zo rijk is, inzonderheid als het tegen de Volksunie 
gaat. 

Toch moeten wij de Waalse socialisten van Montzen wel 
dankbaar zijn omdat zij de weg gewezen hebben die de 
Vlaamse gemeenten al lang hadden moeten op gaan om hun 
eigen Vlaams karakter te vrijwaren ; nu weten wij hoe wij 
het moeten doen met de instemming, wij gingen bijna zeg
gen met de zegen van de Waalse socialisten. 

indien wij ons beperken tot een oppervlakkige benadering 
van de feiten, dan zouden wij ons erover vrolijk kunnen 
maken dat de Walen zich thans, op hun beurt, het slacht
offer voelen van de inpalming van hun grond door vreem
delingen, maar wanneer wij enigszins dieper op het pro
bleem Ingaan, dan Is toch een dubbele maar spijtige vast
stelling geboden. 

In de eerste plaats dat wij moeten ervaren hoe de Walen 
zich onmiddellijk en vijandig schrap zetten tegen alle moge
lijke indringers, terwijl daarentegen in onze Vlaamse gemeen
ten de frankofonen met vlag en wimpel werden binnenge
haald door ruggegraatloze gemeentebesturen (hoofdzakelijk 
CVP-ers !) en kruiperige neringdoeners omwille van de lieve 
centen die eraan te verdienen waren. 

En ten tweede dat het grondgebied waar het nu om gaat in 
werkelijkheid geen Waalse, maar' wel Vlaamse grond is, be
horende tot de Platdietse streek die de Walen zelf ons 
afhandig hebben gemaakt, met de aktieve medewerking van 
de Belgische staat en het lijdzaam toekijken van onze kleur-
politiekers ,die nooit een vin verroerd hebben om die veraf 
gelegen oer-Vlaamse streek voor Vlaanderen op te eisen. 
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GERARD WALSCHAPS 
« Ik ben helemaal geen lofzanger van de natuurmens ». 

Heel wat oudere mensen, — laten we zeggen zeventigjari
gen en ouder, — staan veel minder kritisch tegenover de 
konsumptiemaatschappij dan vele jongeren. Ze hebben ook 
een totaal andere kijk op de tegenstellingen tussen de zoge
naamde arme en rijke landen. Ze duiden niet dat de bescha
ving die ze hebben helpen opbouwen tot in haar grondves
ten betwist wordt. Ze staan negatief tegenover alle maat-
schappelijk-kritische stromingen die ze onder de gemeen
schappelijke noemer van « nieuw links » brengen. In de 
•> linkse •> beweging, waartoe ook iemand als Gerard Wal
schap zich rekent, beschouwen zij zich als de vaandeldragers 
van de echte vooruitgang. Geen wonder dat al wat zich 
« progressief » noemt, de aanhangers van de op een XlXe 
eeuwse leest geschoeide sociale en ekonomische vooruit
gang als konservatief bestempelt. Walschap stelt zich daar
tegen te weer en ontvouwt in zijn roman Het Oramproject 
zijn maatschappijvisie, die op verschillende punten blijft aan
knopen met liet utopisme dat in Houtekiet gestalte kreeg. 
In de roman van 1940 ontwierp de schrijver een soort van 
kommunistische samenleving die nauw aansloot op de na
tuurlijke orde. De ekonomie van het door Houtekiet gestichte 
dorp was gevestigd op een bepaalde vorm van ambachtelijke 
nijverheid, waarvan de produkten verhandeld werden. Uit de 
hele roman straalde een fundamenteel optimisme, dat we 
eveneens terugvinden in Het Oramprojekt. 
Walschap plaatste Houtekiet in een overwegend agrarische 
en achterlijke Vlaamse samenleving. In die zin leunde zijn 
roman aan bij de traditie van de Vlaamse streekroman. 
Echter, filosofisch en ook wel maatschappelijk bekeken 
steeg de roman ver uit boven de Vlaamse streekliteratuur 
uit die ti jd. In Het Oramprojekt heeft Walschap zijn hele 
problematiek overgeplant in de Zuid-Amerikaanse bodem. 
Met zijn Houtekietse utopisme is hij nu de oceaan overge
stoken, hij laat er zijn held Adi Breugelor, de nazaat van 
Cyi iel Pateet, de stichter van een Vlaams bedrijf met Euro
pese allure, een nieuw dorp ontwerpen, zo groot als de hele 
provincie West-Vlaanderen. Adi is eigenlijk een mislukt 
kunstenaar, een bekeerde hippie. Hij ontmoet in Venezuela 
do dochter van een gewezen Vlaams politiek voorman, ze 
haot niet toevallig Adelheid of Adelaide, Adi zal met haar 
trouwen. 

Do Iwee Vlaamse families gaan in een reusachtig moerassig 
gebied, met de steun van de regering in Caracas, een groots 
landbouwbedrijf uit de grond stampen. Het territorium krijgt 
de naam « Nieuw Vlaanderen ». Het Vlaanderen van Houte
kiet zcndi vijfendertig jaar later zijn rijk geworden zonen uit. 
Ook de vorm van de roman werd sterk gemoderniseerd. Het 
verhaal begint in een vliegtuig, waar Adi toevallig Geert, de 
oudere broer van Adelheid, ontmoet. Beiden worden ze bij 
hun aankomst op het vliegveld door Horst Schönbrunn en 
twee studenten naar een kamp gevoerd middenin de Zuid-
Amerikaanse jungle. Het lijkt wel een ontvoering. Ze onder
nemen dan, in een kano, een avontuurlijke tocht in de moe
rassen van het Amazone-gebied. Daar vat Adi het •• Oram
projekt » op Ze gaan op zoek naar een missiepost. Ze wor
den gedwongen terug te keren naar het kamp. Adi overleeft 
de tocht, maar Geert sterft aan een geheimzinnige ziekte. 
Tijdons het hele verhaal kan Walschap zich niet bedwingen 
om op een nogal goedkope wijze allerlei teorieën te ver
kopen over de rechtvaardigheid in de wereld, over de kon-
sumptie-ekonomie, enzovoort. 

Zonder zelf een held te zijn, heeft Adi voor zichzelf een 
moraal opgebouwd die getuigt van een grote zelfbewust
heid. Zo zal hij bij voorbeeld zijn Vlaamse af-.omst niet 
verloochenen, maar toch voelt hij zich in de eeiste plaats 
een universele mens : •• Ik weet dat ik Vlaming ben, maar 
ik voel het niet. Wel voel ik dat ik behoor tot de mensheid. 
Heel graag zou ik zeggen dat ik me een mens voel, maar 
iets zo groot durf ik mij niet aanmatigen op mijn leeftijd ». 
Adi wijdt trouwens zijn mislukking als artiest aan de bekrom
penheid van het volk waartoe hij behoort, hij noemt het « een 
papschoolvolkje van een voorbeeldig braaf bisdommeken 
waar men er prat op gaat de maagden niet te doen blozen ». 
Een andere grond van Adi's superioriteitsgevoel is het besef 
tot de westerse beschaving te behoren. Daarom heeft hij 
fleen medelijden met de ontwikkelingslanden, die hun toe
komst zelf moeten opbouwen, net zoals de Europeanen dat 
hebben gedaan : « Wij zijn in een ruwer klimaat even arm 
geweest als zij en wie had medelijden met ons, wie hielp 
ons ? Wij hebben onszelf opgewerkt. Dat moeten ook zij 
doen. Wij kunnen het trouwens niet. Onze hulp houdt hen 
langer lui en arm ». Net zoals in Houtekiet staat Walschap 
zeer vijandig tegenover het katolicisme, hij heeft het vooral 
gemunt op de Jezuïeten. Ook de •• katolieke kommunisten 
genre Amada, Alle Macht aan de Arbeiders en Broederlijk 
Delen » krijgen er lelijk van langs : « de katolieken kunnen 
maar niet leren leven zonder schuldgevoel. Sedert hun pro
gressieve teologanten het dogma van de erfzonde laten val
len, de homoseksualiteit en de geboortebeperking toelaten, 
kunnen ze zich niet meer schuldig voelen tegenover God 
en nu werpen ze zich boetvaardig op de knieën voor de ont
wikkelingslanden... ». 

Walschap heeft in Het Oramprojekt zijn hoofdpersoon een 
moraal en een maatschappelijk gedragspatroon aangemeten 
waarvan de diepere wortels nog altijd vastgegroeid zitten 
in een ontembare drang naar humanistische ontvoogding. In 
een roman als Houtekiet viel die moraal van ontvoogding 
nog steeds samen met de historische achterstand van het 
Vlaamse volk. Als utopie was Houtekiet in die jaren een 
zinvol boek. Het Oramprojekt houdt geen enkele boodschap 
in noch voor het huidige Vlaamse volk noch voor Venezuela 
waar de handeling plaatsgrijpt. Het boek komt over als een 
pleidooi voor een laag bij de gronds Vlaams neokolonialisme. 

Eugene VAN ITTERBEEK 
Gerard WALSCHAP . HET ORAMPROJEKT », Antwerpen, Ont
wikkeling. 1975, 187 biz. 

lil oe^e o/./n/'icic vakantiedagen blijkt meer dan ooit 
dat voldoende vrijetijdsruimte een ware levensbe
hoefte is, zeker in een dichtbevolkt en zwaar geïn
dustrialiseerd land als het onze. Dit vergt van onze 
bewindslieden echter een vooruitziend en ook moe
dig beleid en daar zijn wij, helaas, nog lang niet 

aan toe... Wat echter in het buitenland mogelijk 
blijkt : stad, industrie, groen, ruimte voor ontspan
nende vrijetijd in een harmonisch geheel, dat moet 
ook hier kunnen. Onze politici kunnen bllvoorbeeld 
wat inspiratie opdoen in de streek van Essen, 
Duitsland, (foto) 

HOE m DAI 
NEI DE TWEEDE TAAL IN HET DRUSSELSE ? 
Vereniging 

Vlaamse Leerkrachten 

BERICHT AAN DE OUDERS 

Wettelijke schikkingen i.v.m. 
de taalkeuze in het onderwijs 
Vele ouders maken zich bij het 
einde van het schooljaar de be
denking : hoe zit dat nu met de 
taal in het onderwijs ? Vooral 
in en rond Brussel wordt deze 
vraag gesteld en het antwoord er
van is ingewikkelder dan men 
denkt. Daarom is het nuttig sa
men even de wettelijke schikkin
gen te overlopen, alsook enkele 
praktische toestanden en hun ge
volgen te ontleden : 

1. De ONDERWIJSTAAL (taal 
waarin het onderwijs verstrekt 
wordt ; ook moedertaal of eerste 
taal) is het Nederlands in het Ne
derlandse taalgebied ; het Frans 
in het Franse taalgebied ; wordt 
in de 19 Brusselse gemeenten 
via een taalverkiaring door het 
gezinshoofd gekozen, Nederlands 
of Frans ; faciliteiten zijn voor
zien voor franstaligen in de « zes 
randgemeenten ». 

2. TWEEDE TAAL : in het Neder
landse taalgebied, )n het lager 
onderwijs, het Frans ; in het mid
delbaar onderwijs, vrije keuze 
tussen Engels en Frans. In de 19 

Brusselse gemeenten, zowel in 
middelbaar als lager onderwijs, is 
de tweede taal verplicht het Frans 
voor de nederlandstaligen en het 
Nederlands voor de franstaligen. 

3. ENKELE BELANGRIJKE 
BEMERKINGEN : 

— TWEEDE TAAL : in de praktijk 
wordt bij het einde van het zesde 
leerjaar lagere school of bij de 
inschrijving in de middelbare 
school beslist welke taal, het 
Engels of het Frans, als tweede 
taal door de leerling in het mid
delbaar (in het Nederlandse taal
gebied) zal gevolgd worden. Pas 
bij het begin van het eerste jaar 
middelbaar wordt officieel over 
die keuze beslist, op het ogenblik 
dat het gezinshoofd daartoe de 
verplichte taaiverklaring invult en 
ondertekent. 
Eens gestart met de studie van 
de tweede taal, heeft men de 
garantie dat men deze kan voort
zetten doorheen heel de middel
bare school, zelfs al zou men als 
enige leerling voor deze taal blij
ven na enkele jaren. 
— U woont in Anderlecht, Brus
sel, Eisene, Ettterbeek, Evere, 
Ganshoren, Jette, Koekelberg, Ou-
dergem. Schaarbeek, St.-A.-Ber-
chem, St.-Gillis, Molenbeek, St.-
Joost, St.-Lambrechts, St.-Pieters-
Woluwe, Ukkel, Vorst, Water
maal-Bosvoorde : 

Het nederlandstalig onderwijs 
staat in deze gemeentetn op een 
hoger peil dan het franstalig ; 
het onthaal en de studiemethode 
zjin beter zodat in het neder
landstalig onderwijs veel minder 
kinderen een klas moeten over
zitten ; uw kinderen zijn er geen 
nummer, maar vinden er toege
wijde leerkrachten en een voort
durende zorg. 
Het Frans wordt in de neder-
landstalige scholen in Brussel als 
tweede taal perfekt aangeleerd ; 
in het franstalig onderwijs in 
Brussel wordt het Nederlands 
echter als tweede taal verwaar
loosd, wat de latere kansen van 
wie in het Frans studeerde aan
zienlijk vermindert. 
— U woont in Drogenbos, Kraai-
nem, Linkebeek, Rode, Wemmei, 
Wezembeek-Oppem : 
Als nederlandstalige gaat uw 
kind naar een nederlandstalige 
school. Als franstalige kan u, 
mits taaiverklaring (valse verkla
ring kan in België meer dan 
40.000 fr. boete kosten !) uw kind 
in het Frans laten schoollopen. 
Er dient echter aan herinnerd dat 
de faciliteiten slechts voorlopig 
zijn (zoals de premier onlangs 
verklaarde) en bij afschaffing zul
len uw kinderen moeilijkheden 
hebben met de overgang naar het 
Nederlands ! zij kunnen echter 
wettelijk nu reeds in het Neder
lands naar school. 
— U woont in een andere dan de 
19 -f 6 voornoemde gemeenten : 
In principe gaat Uw kind naar een 
nederlandstalige schoot ; U moet 
ook weten dat buiten de 19 ge
meenten propaganda voor en 
leerlingenvervoer naar franstalige 
scholen in Brussel gewoonlijk een 
onwettig karakter dragen. Ver
mits akties tegen dit busvervoer 
volgend schooljaar te verwachten 
zijn, is het verstandig Uw kind 
nooit met zo'n bus te laten mee
rijden. Tevens wordt vanaf dit 
schooljaar een lijst aangelegd van 
ouders die in strijd zouden zijn 
met deze wet : er zal over een 
paar jaar officieel klacht tegen 
hen neergelegd worden, daar zij 
hun kind een aantal toekomstkan
sen ontnemen (Rechten van de 
Mens, Bescherming van het kind). 
Wij kunnen U, incijen U niet in 
orde zou zijn met de wet, ten 
volle garanderen dat U in elke 
nederlandstalige school zonder 
moeilijkheden alle nuttige inlich
tingen kan inwinnen, met het oog 
op een tijdige in regel stelling. 

Jan Vanhaelen 
nationaal ondervoorzitter 

V.V. Leerkrachten 
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JALOERSE <€ SOIR » 

Vorig jaar nog hadden de 
« Soir », de « Dernière Heu-
re » en de « Libre Belgique » 
woorden van waardering over 
voor de Malle Munt. De «Libre 
Belgique » gaf zelfs blijk van 
een soort vaderlijke (of moe
ten we schrijven : moeder
lijke ?) bezorgdheid door de 
inrichters te waarschuwen 
voor minder op peil staande 
nummers. 
Dit jaar veranderde de toon, 
vooral in de « Soir », die 
thans niets anders over heeft 
dan zure opmerkingen en re
lativeringen die er met de ha
ren bijgesleurd worden. Ken
nelijk is de « Soir » geschrok-
ekn van het sukses van de 
Malle Munt, welk sukses im
mers o.a. bewijst dat er wel 
een Nederlandse kuituur in 
Brussel-hoofdstad bloeit, iets 
wat onze frankofone Brusselse 
regenten sistematisch trach
ten te loochenen of dood te 
zwijgen. Vandaar de kleingees
tige reakties van de « Soir », 
des te meer daar de fransta-
lige manifestaties in Brussel 
een flop zijn. 

Daarom, Vlamingen in Brussel: 
woont zo talrijk mogelijk de 
MM-manifestaties bij I 

DE MOED 
OM HET RECHT 
TOE TE PASSEN... 

Het Overlegcentrum van 
Vlaamse Verenigingen neemt 
akte van het arrest van het 
Hof van Kassatie van 22 juli 
1975. Dit arrest noemt de 
aparte loketten in het gemeen
tehuis van Schaarbeek strijdig 
met de taalwet. Ook voor Et
terbeek sluit dit in dat er een 
wetsovertreding wordt begaan. 
Ingevolge dit arrest acht het 
Overlegcentrum van Vlaamse 
Verenigingen het ondenkbaar 
dat de minister van Binnen
landse Zaken deze onwettige 
toestand zou laten voortbe
staan. Zelfs het jment iat 
de zaak voorgelegd is aan de 
Raad van State is, na deze uit
spraak van het opperste ge
rechtshof, niet steekhoudend. 
Het Overlegcentrum van 
Vlaamse Verenigingen wijst er 
op dat Vlaanderen van de re
gering verwacht dat zij de 
moed opbrengt om het recht 
toe te passen. 

Het Overlegcentrum brengt 
tevens hulde aan Fl. Gram
mens en aan al de Vlamingen 
die zich inspanden om toepas
sing van de wet te bekomen. 

VERGEETACHTIG 

Ze mogen dan In Brussel nog 
met veel tralala — en vooral 
militair gedoe — 21 juli vie
ren, In Vlaanderen verzinkt 
deze « nationale feestdag » 
steeds dieper in het moeras 
van de onverschilligheid.. Het 
is zelfs te Pulle (aan de Nete) 
zo ver gekomen, dat er op 21 
juli niet eens meer officieel 
gevlagd wordt. Naar de reden 
van dit verzuim gevraagd t i j 
dens de gemeenteraadszitting 
zei de burgemeester vlakaf 
« dat hij dit vergeten had «... 
Het is ons niet bekend of er 
op 11 juli te Pulle gevlagd 
wordt, maar ge kunt nooit we
ten... 

SLECHTS DRIE 
BRUSSELSE GEMEENTEN 

In een schrijven aan minister 
Michel (Binnenlandse Zaken), 
stelt de h. Monteyne, lid van 
de Nederlandse Kommissie 
voor Kuituur voor de agglome
ratie B r u s s e l dit hoofd
stedelijk gebied — 19 gemeen
ten — in slechts drie gemeen

ten te herstruktureren. Hij 
somt als argumenten op : be
zwaren van grondwettelijke 
aard bij het opdoeken van de 
agglomeratie ; een fusie van 
de 19 gemeenten tot één su
pergemeente zou van Brussel 
een oppermachtig gewest ma
ken, wat de Brusselaars zelf 
weinig aantrekt. 
De drie nieuwe supergemeen-
ten zouden respektievelijk 
rond Brussel, Anderlecht en 
Woluwe ontstaan, met als be
volkingscijfers resp. 70.000, 
510.000 en 480.000 eenheden. 
Het voorstel houdt het behoud 
van de agglomeratieraad, het 
agglomeratiekollege en de kul-
tuurkommissies in. De agglo
meratieraad zou feitelijk een 
gewestraad worden. Het voor
stel houdt volgens de h. Mon
teyne in, dat de aggl. raad en 
voorlopige gewestraad sterk 
vereenvoudigd worden, zonder 
dat deze instellingen formeel 
moeten afgeschaft worden, 
zonder grondwetsherziening en 
zonder bijzondere meerder
heidsstemming. 

In het kader van een interview 
komen we daarop nader terug. 

SCHAARBEEKSE 
APARTHEID 
ONWETTIG 

Het Verbrekingshof heeft In 
een vonnis ten overstaan van 

vergrijsde Vlaamse Strij-
at-r Florimond Grammens de 
lokettenregeling te Schaarbeek 
« in strijd met de letter en de 
geest van de taalwetten » ge
noemd. « Niemand mag bijge
volg worden gedwongen zich 
te wenden tot één bepaald 
loket, om in zijn eigen taal te 
worden bediend >. 
Dit vonnis Is de epiloog van 
een rechtszaak die begon op 
19 januari 1972 toen Grammens 
met de verfspuit eentalig 
Franse opschriften in het 
Schaart>eekse gemeentehuis 
onleesbaar maakte. Drie jaar 
duurde het gevecht eerst voor 
de boetstraffelijke rechtbank 
te Brussel, dan voor de be
roepshoven te Gent en te 
Brussel en ten slotte in ver
breking. Grammens bli jft wel 
veroordeeld, maar het motief 
van zijn daad wordt in feite 
gebillijkt. 

Waarop wachten nu Tindemans 
en Michel nog, om de Schaar-
beekse apartheid ongedaan te 
maken ? Inmiddels brengen we 
hier openlijk hulde aan de 
taaie moed en volharding van 
de ondanks zijn hoge leeftijd 
zo militante flamingant Gram
mens I 

VAARWEL MARK 

Met Mark Liebrecht (59) ging 
niet alleen een regisseur, ak-
teur en komponist van for
maat heen, maar ook een 
overtuigd flamingant (ze 
lopen er anders niet zo ^ ik 
meer rond, de flaminganten in 
ons toneel-, film- en tv-wereld-
je). Mark Liebrecht was trou
wens een joviaal man, met 
wie quasi-iedereen graag, hoèt 
graag samen werkte. 
Een man, aan wie we de bes
te, ontroerde herinnering zul
len bewaren. 

STRUKTURELE KRISIS 

Algemeen wordt verwacht dat 
het ekonomisch herstel in de 
wereld slechts langzaam zal 
verlopen. Maar volgens IRES 
(Institut de Recherches Eco-
nomiques) zijn de Belgische 
kansen om aan die herstel-
trend mee te doen zeer gering. 
De algemene konklusie luidt 
dat er geen ekonomisch her
stel mogelijk is wanneer de 
lonen blijven stijgen. 
Intussen is ondanks de prij-
zenstop het indekscijfer vorige 
maand met 1,37 punt gestegen. 
Dat komt ervan, slechts halve 
maatregelen te treffen In 
plaats van zoals de VU al her
haaldelijk voorstelde, naast 
een echte prijzenstop ook een 
echt inkomensbeleid (dus niet 
alleen lonen) te voeren. 
Op kommunautair vlak dreigt 
de regering Tindemans een 
ramp te worden. Maar op so-
ciaal-ekonomisch vlak dreigt 
het resultaat nog veel erger te 
worden. 

WATERTEKORT 

Met de hittegolf en de grote 
droogte dreigt er in verschei
dene gewesten van ons land 
een tekort aan water te ont
staan. Meer bepaald dreigen 
bepaalde Vlaamse gewesten 
zonder water te vallen. Behal
ve Luxemburg, is dat in Wal
lonië niet het geval. De Walen 
hebben meer dan voldoende 
water en « exporteren » een 
gedeelte ervan naar Vlaande
ren. Daarvoor zullen we trou
wens straks extra moeten be
talen. 
Maar dat is een andere kwes
tie. We willen slechts de aan
dacht vestigen op het wanbe
heer van vele gemeenten en 
interkommunales, die weige
ren de nodige maatregelen te 
treffen om aan dit kronisch 
watertekort een einde te ma
ken. Het zelfde geldt trouwens 
voor de waterwering, die op 
vele plaatsen in Vlaanderen 
zeer veel te wensen overlaat. 
Openbare Werken grijpt ech
ter niet kordaat in, zodat men 
jaarlijks met overstromingen 
heeft af te rekenen. Jarenlang 
protest en smeekbeden halen 
niets uit, onze mensen blijven 
in de miserie zitten : in de 
winter met een overstroomd 
huis, in de zomer zonder drink
water (en sommige bedrijven 
die water nodig hebben, val
len sti l). 
Is dat regeren 7 

RUMOER IN DE CVP 

Na het CVP-bestuur van Kort
rijk en de klacht van Drongen 
bij de Raad van State, heeft 
nu ook het CVP-bestuur te 
Zwijnaarde ontslag uit de par
t i j genomen. Ook In Umbut^ 
broeit er iets in de CVP-afde-
llngen. 
Deze ongewone « opstand * Is 
een gevolg van de door de 
CVP-PW-regering opgedrongen 
samenvoeging van gemeenten. 
Er wordt volgens de basis 
weinig of geen rekening ge
houden met het advies van 
de lokale besturen. Eens te 
meer is deze — zeer belang
rijke — operatie een uiting 
van het meest jakobijnse cen
tralisme. Dat ondervinden 
thans ettelijke CVP-besturen, 
misschien zullen die nu in
zien, hoezeer de VU met hear 
streven naar federalisme, dat 
terzelfdertijd inspraak bete
kent, gelijk heeft. 
Die fusie-historie dreigt in elk 
geval in het najaar bij de her
vatting van de politieke akti-
viteit een lelijke pad in de 
CVP-korf te zullen zijn. 

ANTWERPS ATENEUN REEDS 
VROEG EEN KWEEKSCHOOL 
VAN FLAMINGANTEN 
Wij ontvingen als reaktie op onze speciale bijlage over 100 
jaar Vlaamse studentenbeweging (« Wij », 17 juli j.l.) een 
belangwekkende bijdrage van Leo De Smet uit Antwerpen, 
die wij ter aanvulling hier graag afdrukken. 
Waarde Redaktie, 
Als 77-jarig lid van de Volksunie en abonnee van uw week
blad, die als student aan het Ateneum te Antwerpen door 
de Vlaamse Studentenbeweging onder de leerlingen van deze 
instelling vlaamsgezind weid, en later aktivist en Vlaams 
Nationalist, las ik met grote belangstelling uw bijzondere bij
lage onder bovenvermelde titel in uw blad nr 29 van 17 juli 
j.l. Ik hoopte daarin na zovele jaren, eindelijk eens een be
oordeling te lezen over de Vlaamse Beweging onder de stu-
denten van de rijksscholen en andere officiële instellingen. 
Ik werd ontgoocheld omdat in feite enkel de beweging in de 
katoKeke onderwijsinstellingen werd behandeld. 
Er moet dus nog steeds een algemene geschiedenis van de 
Vlaamse Studentenbeweging geschreven worden. En in dit 
verband vestig ik de aandacht op het volgende. 
In zijn Geschiedenis van de Vlaamse Gedachte, deel 4 (1883 
- 1914} wijdt dr. H. J. Elias, hoofdstuk IV aan de Vlaamse 
gedachte in de Studentenbeweging en behandelt daarin naast 
de katolieke Vlaamse studentenbeweging ook de vrijzinnige 
Vlaamse studentenbeweging. Hij maakt daarbij terecht de 
opmerking dat de term » vrijzinnig » niet helemaal past, 
maar vooral wil aangeven dat de leidinggevende elementen 
los stonden van godsdienstige imperatieven (biz. 134). Hij 
geeft in zijn * Aantekeningen » foe dat hem geen algemene 
geschiedenis van de Vlaamse Studentenbeweging bekend is 
en schrijft iets verder : » Het voornaamste orgaan van de 
jongeren, aangesloten bij de studentenbonden in de officiële 
scholen was « De Goedendag ». Een grondig onderzoek naar 
de inhoud van dit tijdschrift zou ten zeerste wenselijk zijn ». 
Het tijdschrift is inderdaad met wisselend sukses van gene
ratie tot generatie overgedragen en heeft bestaan van 1891 
tot 1940. Het was gedurende lange tijd het orgaan van Jong 
Vlaanderen, Verbond der Vlaamsgezinde Studenten van het 
Middelbaar en Normaal Onderwijs en verscheen zelfs in 
1913-1914 (en misschien vroeger als " Studentenblad voor 
Noord en Zuid Nederland »). Het werd bijvoorbeeld in de 
jaren 1904 - 1905 als orgaan aanvaard door de Utrechtse 
Gymnasiasten en door leerlingen van de HBS te Amsterdam. 
In 1915 werd de leiding van het Verbond der Vlaamsgezinde 
Studenten va nhet Middelbaar en Normaal Onderwijs aan de 
Vlaamse Bond te Antwerpen toevertrouwd en werd ik als 
zeventienjarig Ateneumstudent met de leiding van het or
gaan ' De Goedendag » belast. De oorlog had inderdaad 
slechts een korte onderbreking in de werking van de bond 
mede gebracht en was In feite steeds aktief, vooraleer van 
eigenlijk aktivisme werd gesproken. Toch is het op te mer
ken dat de inhoud van het tijdschrift in de oorlogsjaren sterk 
in het teken stond van de Vlaamse strijd en minder literair 
was dan in vroegere jaargangen. Daar in 1916 het tijdschrift 
25 jaar bestond en het verbond dertig jaar, was dit aanlei
ding om in oktober 1916 een feestnummer uit te geven 
waarin een geschiedenis van het Verbond, geschreven door 
medestudent G. Breugelmans, werd opgenomen. Naast bij
dragen van medewerkers aan de vroegere jaargangen. Voor
al deze geschiedenis is van belang en ik ben ervan over
tuigd dat als dr. Ellas hiervan kennis had genomen, zijn 
hoofdstuk over de « Vrijzinnige Studentenbeweging » stellig 
uitgebreider zou zijn geworden. Nu heeft hij zich vooral ge
steund op het werk van Oskar De Smedt « De Vlaamsche 
Bond en zijn voorgangers ». Een bijdrage tot de geschiede
nis van de Vlaamse studentenkringen aan het Koninklijk 
Ateneum te Antwerpen (1883-1914) », uitgegeven in 1954 bij 
De Sikkel, Antwerpen. Eigenaardig genoeg was deze studie 
bedoeld om te worden opgenomen in het bovenvermelde 
feestnummer, dat geschiedenissen van alle aangesloten 
bonden moest omvatten, wat echter niet te verwezerilijken 
bleek. Opmerkenswaard is dat uit de geschiedenis van het 
Verbond blijkt dat in 1916 een tiental kringen verspreid over 
Antwerpen, Brussel, Gent, Mechelen, Hasselt, Leuven en 
Boom bij het Verbond waren aangesloten. In Antwerpen was 
dit dan de Vlaamse Kring, daar de Vlaamse Bond ontbonden 
was omdat de prefekt van het Ateneum niet meer toeliet in 
de school te vergaderen (aktivisme I). Lezenswaard is ook 
de verhandeling over de verschillende kongressen waarvan 
het Twintigste te Antwerpen op 11, 12 en 13 april 1914 met 
een grote vertegenwoordiging uit Nederland. Ten slotte wijst 
de geschiedenis van het Verbond er nog op dat er wel po
gingen zijn geweest om het etiket « vrijzinnig • op het Ver
bond of op aangesloten kringen te plakken, maar dat de 
onzijdigheid geprimeerd bleef en vooral dan de Vlaamsge-
zindheid. En ook dat er pogingen zijn geweest om kontakt te 
krijgen met de studentenbewegingen aan de katolieke scho
len. 

Laat ik hieraan nog toevoegen, dat « De Goedendag » na het 
jaar 1916-1917 (waarvoor R. Neeffs, de hoofdredaktie waar
nam en ik enkel nog als beheerder optrad) overging in de 
handen van Atheneumstudent Herman Van den Reeck, die 
in het jaar 1920 bij een verboden Guldensporenbetoging op 
de Grote Markt dodelijk zou worden getroffen door een 
kogel van een Antwerps politieman. 
In nummer 3 van de 31e Jaargang van « Wetenschappelijke 
Tijdingen » verscheen van de hand van VIk. Van den Berghe 
een bijdrage over « Het Studententijdschrift De Goedendag 
(1891 - 1340) ' dat een goed overzicht geeft van het wissel
vallig bestaan van het tijdschrift en het belang van zijn in
houd voor de geschiedenis van de Vlaamse Studentenbewe
ging en de kulturele ontwikkeling van de verschillende stu-
dentengeneraties. Van Van den Berghe is ook de tekst over 
« De Goedendag • in de Encyklopedie van de Vlaamse Bewe-

9ing-
Ik hoop dat deze gegevens een jong historikus mogen aan
zetten om dieper op de inhoud van • De Goedendag • in te 
gaan, zoals door Dr. Ellas gewenst en dat dan ook de Stu
dentenbeweging aan de officiële scholen volledig tot haar 
recht moge komen. 
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PII^SSPIIO€L 
De perskorf van deze eerste vakantiemaand lag 
nog heel wat voller dan normalerwijze verwacht 
wordt deze tijd van het jaar. 
Al was het dan met de leegte van de staatkas 
en de steeds groter wordende gaten in de Belgische 
staatskas. Met de ekonomische specialisten van 'DE 
NIEUWE GIDS' laten wij begrotingswirwar even in 
beangstigende cijfers voor uw ogen dansen. En van 
de aftocht van het Vlaamse heir na 11 juli hebben de 
Walen en Brusselaars weer eens dankbaar gebruik 
gemaakt om de zoveelste "coup d'été" ofte zomer-
slag te slagen. De Vlaming mag 't weer al betalen, 
als eindresultaat van dit zoveelste chantegespelletje 
Ruys in De Standaard toont dit spelletje jiog maar 
eens aan en in 't PALLIETERTJE krijgen we de keer

zijde van de medaille. De Goedzakken van d« tradi
tionele partijen die dit Vlaamse rekening betalen 
weer maar eens voorstellen als de zoveelste 
Vlaamse overwinning. 
In het VRIJE WAASLAND gaf bij de schijngevechten 
van deze Vlaamse leiders-misleiders Nelly Maes 
gelijkaardige 11 juli-beschouwingen met de zeker
heid dat, zoals in Groeninge, het nu ook weer het 
Vlaamse voetvolk zal moeten zijn dat de eerste 
strijd voert. En uit een zeer degelijke historiscfie 
reeks van Bart Goovaerts in GAZET VAN ANT
WERPEN over Blauwvoeterie en Rodenbach met 
de nawerking hiervan op heel wat Vlaamse gene
raties geven we graag de slotbeschouwing. 

W. LUYTCN 
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W. LUYTCN 

Staatssekretaris Gol (RW) wil een kunstmatig WAALS kerneiland vóór 
de VLAAMSE kust ! Zullen de zakken van de CVP ook dat nog toege
ven? Of zullen ze dan voorstellen - als kompensatie • een Vlaams stuw
meer aan te leggen in de Ardennen voor onze waterbevoorrading ? ? 

DE NIEUWE GIDS 

. Rekening houdend met de uit
gaven van het Wegenfonds die 
echter volledig door leningen 
worden gedekt, brak de begro
ting 1975 tot nu toe alle rekords, 
namelijk 715 miljard frank voor 
de gewone en voor de investe
ringsuitgaven. 
Wat er met die eenheidsbegro-
ting 1976 aan het gebeuren is 
weet de regering zelf slechts bij 
benadering. Het staat vast dat 
de werkloosheid veel duurder 
gaat kosten dan werd geraamd 
bil de aanvang van de zomer 
1974, toen niemand kon voorzien 
dat deze over het eerste halfjaar 
1975 zo'n omvang zou aannemen. 
In 1975 voorzag de Algemene 
Toelichting een werkloosheid van 
125.000 man en 10.000 man door 
de overheid tewerkgestelde werk
lozen. Maar de werkloosheid is 
al opgelopen tot 162.000 volledig 
werklozen en de gemeenten en 
andere overheidsdiensten mogen 
20 000 werklozen tewerkstellen. 
De onbekende is het aantal ge
deeltelijk werklozen, wellicht 
100.000 man per dag. Hoe het 
feuilleton bijkredieten 1975 er 
derhalve zal uitzien is een on
bekende, maar het zal misschien 
het feuilleton van 1974 evenaren 
dat niet minder dan 32 miljard 
frank bedroeg, voornamelijk te 
wijten aan het feit dat de on
voorziene grote stijging van de 
prijzen de provisie voor de index
aanpassingen met het enorme 
bedrag van 14 miljard deed toe
nemen, de Rijksschuld steeg met 
6 miljard frank en de sociale pro-
grammatie in de sektor van het 
onderwijs eveneens met 6 mil
jard. 

Jaren van inflatie zijn voor de 
begrotingen katastrofaal. Reke
ning houdend met een eenheids-
begroting van 715 miljard frank 
voor 1975, waarvan de ontvang
sten ongeveer 630 miljard frank 
bedragen moet men voor 1976 
minimum met 800 miljard frank 
uitgaven en met maksimum 725 
miljard frank ontvangsten reke
nen. 
Die 800 miljard frank uitgaven 
moeten met ten minste 20 mil
jard frank worden verhoogd, wan
neer^ de regering door de aan
wending van de z.g. deficit spen
ding haar programma van bestrij
ding der werkloosheid wil uit
voeren ». 

DE STANDAARD 

' intussen heeft het regerings
voorstel om de federaties van 
gemeenten rondom de hoofdstad 
af te schaffen, nog eens de aan
dacht gevestigd op dat Brusselse 
probleem, waarover een kollega 
gisteren schreef, dat het nog 
wel twee of drie generaties kan 
duren, omdat iedereen zich heeft 
ingegraven voor een loopgrach-
tenoorlog. Van franssprekende 
zijde is men zeer verstoord, om
dat de franstalige minderheden 
in het Brusselse randgebied 
straks zullen leven in grote 
Vlaamse gemeenten, waarin hun 
relatieve sterkte afgezwakt zal 
zijn, wat een handikap is voor 
de Brusselse annexatiepolitiek. 
Uit al die reakties blijkt trou
wens opnieuw, dat in die milieus 

de totstandkoming van een twee
talig (In feite verfransend) Groot-
Brussels gewest het eerste ak-
tiepunt blijft. 
In het jongste nummer van het 
weekblad • Spécial • heeft FDF-
kamerlid Clerfayt, woordvoerder 
van de franstaligen van hei 
randgebied, duidelijk gesteld dat 
het Brusselse gewest, naast de 
huidige agglomeratie der negen
tien gemeenten, ten minste ne
gentien andere gemeenten moet 
omvatten. In dat gewest moet de 
politieke besluitvorming één zijn 
en moeten de gemeenten taalfa-
ciliteiten kunnen toestaan, en 
zelfs een stelsel van tweetalig
heid. Volkens Clerfayt is dat een 
absolute vereiste ; het alterna
tief is de chaos. Het is duide
lijk dat dit FDF-standpunt een 
akkoord binnen een dialoog van 
gemeenschap tot gemeenschap 
uitsluit, en de dialoog zelf onmo
gelijk maakt ». 

'» PALLIETERKE 

« Eerlijk kompromis ? GezontI 
verstand : appel in twee ? Geen 
overwonnenen, alleen overwin
naars "> Oplossing op zijn Bel
gisch ? Of trekt Vlaanderen met 
Groot-Lot inderdaad voor de al
lereerste keer het groot lot ? 
Ik wou dat het allemaal waar 
was en dat ik, met u, het glas 
kon heffen ter ere van het mi
nisterieel Vlaamse heir, dat rond 
Brussel pal heeft gestaan en zijn 
tanden, met het haar erop, heeft 
getoond. 
Helaas, het is niet waar en al 
dat gejuich van de professionele 
huidebrengers is vocht van boe
remie ! Het is in het beste ge
val minder erg geworden dan kon 
worden voorzien. Ik zeg wel : 
dat kon worden voorspeld, voor
speld op grond van de preceden
ten, maar in de praktijk is het 
erg, zéér erg ! Het is zeker geen 
groot lot, het is zelfs geen eer
baar kompromis ! 

Waarom ? Om te beginnen was 
in het oorspronkelijk plan van 
minister l^ichel de opneming van 
Beersel en Alsemberg In Groot-
Lot voorzien, van kans op corri
dor was er aanvankelijk geen 
sprake. Wat vorige week uitein
delijk in de Wetstraat werd be
sloten, en nota bene nog door de 
praatbarak moet worden beves
tigd ,is volkomen normaal en 
verdient geen enkele extra-feli
citatie ! Integendeel want er 
werd, zoals altijd, voor wat van
zelfsprekend en normaal kon 
worden beschouwd, nog een prijs 
betaald. Maar daarover aan
stonds. De « corridor-gedachte • 
is slechts ontstaan in het steeds 
op voordelen uit zijnde brein van 
de Brusselaars, die van de gele
genheid wilden gebruik maken 
om een bruggehoofd naar Wallo
nië te vragen. Volgens de me
tode van : men kan nooit weten, 
een vraag blijft een vraag en al
licht blijft er toch nog iets aan 
onze (Brusselse) handen kleven. 
En zo is het gebeurd. 
Er werd, volkomen los van de 
bestaande afspraak, een nieuwe 
eis geformuleerd en de schim 
van een corridor opgeroepen. 
Vlaanderen zei : nooit. Wat, rie
pen de Brusselaars, nooit ? ! In
dien gij ons tekort doet door ons 
Alsemberg en Beersel af te ne
men, dan moet gij ons iets an
ders geven. Het antwoord van de 
Vlamingen : de federaties krijgt 
gij kadeau en een supplement 
van anderhalf miljard, maar geen 
morzel of centiem meer. Geen 
kopeken meer, begrepen ? Ant
woord van de Brusselaars: oké!'. 

HET VRIJE 
WAASLAND 

« Vlaanderen, de Nederlanden, 
Europa, de wereld, dat is ons 
perspektief, omdat het ons' om 
meer gaat dan papieren hervor
mingen. 
Men moet de grote ekonomische 

problemen van het ogenblik niet 
inroepen om Vlaanderen defini
tief te bevriezen In de greep van 
twee Franse gewesten die het 
alleen maar willen uitzuigen. 
Heeft Vlaanderen niet de snelste 
stijging van de werkloosheid 
meegemaakt ? Heeft Vlaanderen 
met zijn grote jongerenwerkloos-
heid niet het dringendst behoefte 
aan nieuwe arbeidsplaatsen ? 
Moet onze dichtbevolkte streek 
niet het dringendst beveiligd te
gen milieuvernietiging ? 
Waarom kan Vlaanderen dan op 
al die punten zijn lot niet in ei
gen handen nemen ? 
Is niet van uit Vlaanderen het 
verzet opgeklonken tegen de kor-
ruptiepolitiek o.m. inzake ont
wikkelingssamenwerking. Is niet 
in Vlaanderen vooral de eis tot 
vernieuwing van ons buitenlands 
beleid gesteld, voor een nieuwe 
vredespolitiek ? 
En wat zien we ? 
Toch verving de Belgische rege
ring haar Starfighters zonder ten 
gronde haar beleid te verant
woorden. ' Het neen aan de 30 
miljard • van de duizenden jon
geren en ouderen (70 % in 
Vlaanderen) en van de Volksunie 
legde ze naast zich neer. De dis-
kussie ging alleen over kompen-
saties en merken. 
Het grootste deel van die kom-
pensaties ging naar Wallonië. Bo
vendien werd de chantage van 
het RW beloond met politieke 
toegevingen vanwege de Vlaam
se ministers. Vlaanderen moet 
dubbel betalen omdat de Franse 
Mirage niet werd gekocht. 
Zo gaat dat tegenwoordig in de 
Belgische staat. Terwijl Duits
land en Nederland de krisis stil
aan te boven komen, zinken wij 
verder in het ekonomisch moe
ras. 

Op de Groeninge-kouter was de 
moeraspoel een taktisch voor
deel voor de Vlamingen, omdat 
het Vlaams leger vooral uit voet
volk bestond. Het ziet er naar 
uit dat ook deze keer het voet
volk de strijd zal moeten aan
binden in de komende maanden. 
De regeringsleiders zitten nog 
wel te paard maar de poten van 
hun rijdier zitten vast. Het voet
volk moet in de voorhoede met 
de Volksunie ». 

GAZET VAN 
ANTWERPEN 

« Maar in zijn brede la^en is de 
jeugd in Vlaanderen nu zo van
zelfsprekend Vlaams geworden, 
dat ze verwaarloost nog eens 
met dank terug te denken aan 
de voortrekkers uit het Vlaamse 

stenen tijdperk, en misschien 
niet meer weet wat de term 
Blauwvoeterie betekent. Erger Is 
dat toestanden waartegen de kra
nige jeugd in 1875 te Roeselare 
in opstand kwam nog voortduren 
in onze hoofdstad. En het on
heil spell end st van al is dat de 
welgedane met onverschilligheid 
geslagen Vlaamse meerderheid in 
België het zo lijdzaam ondergaat. 
Honderd jaar na de Blauwvoete
rie is daar een krachtig VDB no
dig, niet in de verbeulemanste 
maar in de Roeselaarse beteke
nis van die afkorting : « Vliegt 
de Blauwvoet ? Storm op zee I ». 

DE NIEUWE 

« Men mag niet vergeten dat in 
België eerste-ministers door het 
hof worden gekozen, en dit heeft 
tot hiertoe altijd betekend dat 
uit linkse kringen alleen zulke 
eerste-ministers naar voren ko
men die het niét volledig eens 
zijn met het programma van hun 
partij en duidelijk tot de rechter
vleugel behoren, ja zelfs, zoals 
in het geval van Van Acker, een 
uitgesproken anti-links beleid wil
len voeren. We hebben dat kort 
geleden nog meegemaakt met de 
keuze, door het hof, van Lebur-
ton, ondanks de waarschuwingen 
en de aanvankelijke tegenstand 
jan bijvoorbeeld Van Eynde. We 
zullen het straks opnieuw mee
maken als het hof stelselmatig 
W. Claes naar voren zal schui
ven, indachtig de openlijke wei
gering van dit personage om in 
te stemmen met de geest van 
het jongste BSP-partijkongres. 
in zijn partij en daarbuiten heeft 
Achilte Van Acker dus steeds 
trouw het konservatisme ge
diend, en in enkele krisismomen-
ten een uitgesproken reaktionair 
beleid gevoerd. Hij is een typisch 
produkt van een socialisme dat 
volledig verstrengeld is geraakt 
met het establishment. Hij bena
dert méér dan enig ander in de 
Belgische politiek de figuur van 
Macdonald, die ook een jongen 
was uit een zeer arm gezin en 
die ook volledig in de ban ge
raakte van de honneurs die de 
feitelijke machten zo graag rond
strooien onder hen die zij met 
hun vriendschap willen verstik
ken, en waar vooral de ijdelheid 
van mensen die door hun af
komst een grote onzekerheid heb
ben meegekregen, door wordt 
gestreeld. Van Acker kon zich
zelf geslaagd noemen toen hij 
een huis bezat op de chieke Rei 
te Brugge, in « Vooruit » beschre
ven als ' een herenhuis ». 

NEDERLANDSE KOMMISSIE 
VOOR DE KULTUUR VAN DE 
BRUSSELSE AGGLOMERATIE 

De Nederlandse Kommissie voor de Kuituur van de Brusselse 
Agglomeratie organiseert gedurende de maand oktober en 
november 1975 wervingsexamens voor het N.C.C.-kinderdag-
verblijf, Koning-Soldaatlaan te Anderlecht. 
Betrekkingen te begeven en samenstellingen van een wer
vingsreserve voor: 

5 GEBREVETEERDE KINDERVERZORGSTERS 
1 KLEUTERLEIDSTER 

Algemene toelatingseisen: 
1. Ten minste 17 jaar zijn en op i\et ogenblik van de afslui

ting v. .d oproepingsstermijn de leeftijdsgrens van 50 jaar 
niet hebben bereikt ( 55 jaar voor de voorkeurrechtheb
benden). 

2. Belg zijn. 
3. De burgerlijke en politieke rechten genieten. 
4. Van onberispelijk gedrag zijn. 
5. Aan de dienstplichtwetten voldoen. 
6. Vodoen aan de voorwaarde van lichamelijke geschiktheid. 
7. Houder zijn van het vereiste diploma of getuigschrift. 
8. Geen enkele ander beroep uitoefenen. 
9 Op de Nederlandse taalrol ingescheven staan of tot de 

Nederlandse taalgroep of het Nedenlandse taalstelsel 
behoren. 

10. Bij voorkeur in de Brusselse Agglomeratie wonen. 
Inschrijvingsformulieren en nadere inlichtingen kunnen vanaf 
11 augustus bekomen worden op het examensecretariaat van 
de N.C.G., Hertogsstraat 33, te 1.000 Brussel, van 10 tot 12u. 
De inschrijvingsformulieren dienen, op straffe van nietigheid, 
per aangetekende brief geridit te worden aan de voorzitter 
van de N.C.C. , Hertogsstraat 33, te 1.000-Brussel, binnen een 
termijn van 10 dagen na het verschijnen van het huidige be
richt in het Belgische Staatsblad. 
Alle vroeger ingediende aanvragen dienen hernieuwd te 
worden. 

^ 
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ANTWERPEN 
ARRONDISSEMENT ANTWERPEN 
ARRONDISSEMENTELE -
WERKING : 

Onze arrondissementele raads
leden noteren nu reeds de- vol 
gende data ivm de "verkiezingen 
op arrondissementeel vlak": 

-Vrijdag 12 sepember 75: Koop 
tatie bij de Arrondissementele 
Raad. 

-Vrijdag 19 september: Arron-
dissementsbestuur. 

- Vrijdag 26 september: Arron
dissementele Afgevaardigde 
Partijraad. 

Deze drie verkiezingen grijpen 
plaats, telkens in lokaal 'Trefpunt, 
Turnhoutsebaan, 28 - Deurne. Alle 
arrondissementsraadsleden ont
vangen hieromtrent persoonlijk 
nog de nodige onderrichtingen. 

SOC DIENSTBETOON 
Gedurende de vakantiemaanden 

juli en augustus dienen wij af te 
zien van het normale dienstbe 
toonkalender Voor dringende aan 
gelegenheden is het geraadzaam 
rechtstreeks kontakt op te ne 
men met één onzer parlementai 
ren De zitdagen nemen terug 
een normale aanvang vanaf 1 
september 1975 

WIM MAES HERDENKING 
Zondag 5 oktober e k, herden

king in VTB-zaal (10u), St-Jacobs-
markt te Antwerpen Te 9u h mis 
Vanaf 14u30 bloemenhulde aan het 
graf van Wim op de begraafplaats 
te Brasschaat 

PROFICIAT 
Arrondissementeel Bestuur en 

Raad wensen hun raadskollega en 
mevrouw Rudi Marcus De Bruyn 
fHemiksem) van harte een wel
gemeend proficiat bij de geboor
te van een fijn dochtertje «Nele» 

ANTWERPEN STAD 
AFDELINGSWERKING 

Het sekretanaat is na vakan
tie, terug open vanaf woensdag 
6 augustus Alle dagen toeganke
lijk van 9 tot 16 30 u en elke 
maandag tot 19 u. 

COO ANTWERPEN 

PLAATSEN VAN HELPER-KOK 

De bediening van helper-kok 
wordt openverklaard. 

Huidige aanvangswedde: 21.066 
fr. of 21.761,-fr bruto per maand, 
naargelang de kandidaten gerech
tigd zijn op standplaatsvergoed
ing of op haardtoelage. 

Een vergelijkend examen zal 
afgenomen worden, waarna een 
werfreserve zal worden aange
legd met een geldigheidsduur van 
3 jaar, die zal aanvang nemen bij 
de benoeming van de eerste in 
aanmerkinc, komende kandidaat. 
De kandidaten moeten een militie 
attest en een getuigschrift van 
gedrag, dienstig voor openbaar 
bestuur, inleveren. 

Leef tijdvoorwaarden: de leeftijd 
van 21 jaar bereiken en deze van 
40 jaar niet overschreden hebben 
op 22.8.1975. Toepassing der wet
ten van 3.8.1919, 27.5 1947 en 27.7 
1961. 

Brouwerij 
MOORTGAT 

BREENDONK 
tel. (031)86.71.21 

voor AL Uw bieren 
en Limonades 

• 
Bifhuizen • Cogels Osylei 73 

2600 Berchem-Antwerpen 
Tel. (031)36.10.11 

Deheegher Jan 
Ledeganckstraat 19 

Gent 
Tel. (091)22.45.62 

Een bijzondere reglementering op 
de standplaatsverplichtingen is 
van toepassing 

Inschrijvingsrechten: 120,-fr 
Volledige voorwaarde en ver

plicht inschrijvingsformulier te 
bekomen op de Afdeling-Perso
neelszaken van de Commissie van 
Openbare Onderstand Maarschalk 
Gerardstraat 2 Antwerpen ( te l . 
31.58.86) 

De aanvragen dienen op het 
Secretariaat Lange Gasthuisst. 33 
Antwerpen toegekomen te zijn 
uiterlijk op 22.8.1975. 

BORGERHOUT 
DIENSTBETOON 
Hier de juiste uren en dagen voor 
afspraak met onze schepenen 
Bert Verbeelen, J Posenaertstr 
37 tel 35 57 08 Adm Centrum, 
Moorkensplein 19 maandag en 
woensdag, 14-17u dinsdag en 
donderdag 11-12u30, vrijdag 10-
12u30 en op afspraak Dirk Stap-
paers, Bikschotelaan 246 tel 
2139 97, Adm Centrum maan
dag 13u30 15u, woensdag 8u30-
10u30 en 14-17u donderdag 10u-
12u30 en 14-17u, vrijdag 8u30-10u 
en 13u30 16u en op afspraak 

DEURNE 
DIENSTBETOON 

ledere donderdag staan onze 
mandatarissen ter beschikking in 
ons lokaal Trefpunt 

ZITDAGEN 
VLAAMSE ZIEKENKAS 

ledere Ie en 3e donderdag van 
de maand 

GROTE TOMBOLA 
Voor uitbreiding Vlaams Kultu-

reel Centrum Trefpunt Loten 
van BF 1 10, 50 100, 200 en 500 
Trekking op 3110 75 in het lo
kaal Prijzen o a Reis naar Tene-
rife, kleuren-TV, 2 wit-zwart TV, 
koelkast, enz Steun ons 

De winnende nummers ver
schijnen m « Wtj » 

EDEGEM 
SOC DIENSTBETOON 

Onze gemeenteraadsleden Lu-
do Van Huffelen, Drie Eikenstr 
171 , Renaat Dekeyser, Graaf de 
Fienneslaan 47 , Hilde Dewit-Ja-
cobs, Jan de Sadeleersst 16 , 
Miel Claessens, Opstal 37 

HERENTHOUT 

HERDENKING 
OUD-SENATOR 
VAN DIEREN 

Dit jaar zal het dertig jaar ge
leden zijn dat senator Edmond 
Van Dieren zijn « gerechte
lijke ronde » van België on
dernam 
In 1947 schreef de Antwerpse 
advokaat. Jan Valvekens, te
vens voorzitter van de CVP-
Antwerpen dat het proces 
Van Dieren — toen aan de 
gang — een van de zwartste 
bladzijden van de repressie 
was 
De latere prokureur-generaal, 
Ganshof van der Meersch, zal 
alle middelen gebruiken om 
Van Dieren te kraken 
In 1960 nog op 80-jarige leef
tijd sprak Edmond Van Die
ren op de IJzerbedevaart én 
op de 1t-juliviering, te Herent 
hout waar hij een deel van 
zijn jeugd had doorgebracht 
Op 31 OOGST 1975 wordt deze 
verdienstelijke moedige en 
vooral trouwe Vlaming her
dacht, m de Kempen, waar hij 
20 jaar aanvoerder was van 
de Vlaamse nationalisten 
Programma van de herdenking 
Herenthout 14 uur Mis met 
kanselrede en met het St-Lut-
gardiskoor van Herenthout 
15 30 uur Akademische zit
ting Mter Borgmon « De 
personaliteit Van Dieren » 
Louis de Lentdecker •• Het 
proces Van Dieren » 17 uur 
Receptie aangeboden door het 
gemeentebestuur van Herent
hout Kempische fanfares spe
len I 

Onze afgevaardigden bij de 
KOO dr Van Deun Bonniverlei 
44 , Paul Wijns Te Nij/erdonck 
laan 51 
VNSE 

Voor alle aktivteiten ingericht 
door de Vlaams Nationale Stich 
tmg Edegem raadpleeg het «Eike 
blad» of de aankondigingen in 
Drie Eiken Drie Eikenstr 128 

KAPELLEN 
AFDELINGSBESTUUR 

Samenstelling bestuur Voorzit 
ter Lenaerts V , Palmstraat 40 
sekretaris Verbaenen L Kon 
Albertlei 53 penningmeester 
Vd Putte F Berkenlaan 135 
Hoevenen , propaganda Op de 
Beek M Wilgenlaan 4 , organi 
satie Erikson D Engelselei 130 , 
leden Avermaete L Chr Palle-
mansstraat 108, Heirman L, Es-
senhoüt 58 Weyten A , Plantin-
laan 30 Stabroek De Wispelaere 
D Berkensweg 3 

KONTICH 
TAK 

Wie, s zaterdags tijdens het 
verlof, erbij wil zijn te Schaar 
beek, neemt kontakt met Enk en 
Greet Bogaerts tel 57 46 93 

VVVG 
Om aan de wens van veel van 

onze gepensioneerden te voldoen 
zal men m de toekomst om de 
14 dagen vergaderen Bijeenkomst 
telkens donderdags in het pavil 
loentje van Altena 17 en 31 
iuli 14 en 28 augustus 

STUDIEDAGEN 
Onze afdeling organiseert stu

diedagen « gemeenteraadsverkie
zingen » op vrijdagavond 12 en 
zaterdag 13 september Houdt 
deze dagen vrij ' 

&f^f 
VERZEKERINGSKANTOOR 

SPAARKAS - HYPOTHEKEN 
LENINGEN 

Drie Koningenstraat 12 
2600 BERCHEM - Tel. 39 .25 .82 

M A A N D A G GESLOTEN 
Huwel i j k - Brand - Familiale 

1 j . GRATIS 

MERKSEM 
DIENSTBETOON 

Hebt u moeilijkheden of wenst 
u bepaalde inlichtingen ' Aarzel 
met langer, maar neem kontakt 
met een van onze mandatarissen, 
ZIJ zijn graag bereid u te helpen 

Schepen Toon Dewachter, tel 
45 65 59 of 45 24 38 , KOO-Voor-
zitter Leo Michielsen, telefoon . 
45 55 90 , Gemeenteraadslid Luk 
Droogmans, tel 45.51 81 , Ge
meenteraadslid Jan Poels, tel 
45 51 71 , KOO-Raadshd Omer 
Stevens tel 45 25 17 

Ook op de volgende nummers 
kunt u terecht Afd voorzitter 
Urbaan Dubois, tel 45 70 27 
Soc dienstbetoon Mare Hen-
drickx, tel 45 88 27 , Sekretariaat 
46 02 79 

Bovendien kunt u schepen De-
wachter bereiken op het gemeen
tehuis, elke maandag tussen 14 
en 17 u en KOO-voorzitter Leo 
Michielsen op het bureel van de 
KOO, Van Aertselaerstr, elke 
dinsdag en vrijdag eveneens tus
sen 14 en 17 u 

TAK-BOETEFONDS 
Tijdens de laatste maandverga 

dering vóór de vakantie, van het 
Vlaams Verbond van Gepensio
neerden ,afd Merksem/Schoten, 
werd een omhaling voor het TAK-
boetefonds gehouden die 1351 fr 
opbracht 

Op 11 juli werd de jaarlijkse 
Guldensporenviering, ingericht 
door de VU, afd Merksem, even
eens in het teken van datzelfde 
boetefonds gestfeld Resultaat 
3 500 fr Voor deze vrijgevigheid 
willen wij allen danken die hun 
steentje hebben bijgedragen Te 
vens durven we hopen dat deze 

SUCCES KLEDING MEYERS 
A. DELANGLESTRAAT 2-14 — NI EL 

is wegens jaarlijkse yakantie 

GESLOTEN 
tot 18 augustus 

voorbeelden in andere afdelingen 
de nodige navolging mogen ge
meten 

MERKSEM-KERMIS 
Traditiegetrouw openen wij 

Merksem-Kermis met een op
tocht door de gemeente, met 
« De Groene Kapel » op kop, op 
zaterdag 30 augustus e k We 
verzamelen aan Vlaams Huis 
Tijl, Bredabaan 298, vanaf 14 u 

Alle leden en sympatisanten 
worden hierbij vriendelijk uitge
nodigd samen met ons op te 
stappen 

Na de optocht is er dan nog 
gelegenheid om een bezoek te 
brengen aan de Kunst- en Werk-
tentoonstelling ingericht door de 
Vlaamse Kring Groeninghe, in de 
gemeentelijke Meisjesschool van 
de Borrewaterstraat, die te 15 u 
wordt geopend en waar te 20 u 
Jozef Verijke een reeks dia's zal 
vertonen over de werken van 
kunstschilder Alfred Ost, met toe
lichting over het werk van deze 
kunstenaar Deze reeks wordt 
eveneens vertoond op zondag 31 
augustus te 16 u - 18 u en 20 u 
De tentoonstelling blijft nog toe
gankelijk op 1 en 2 september 
vanaf 15 u 

VU-AFDELINGS-
AKTIVITEITEN 

Dinsdag 12 aug vergaderen 
onze « Vrouwen van Vandaag >• 
om hun Ve Vlaamse Kermis voor 
te bereiden 

Woensdag 20 aug vergadert 
het afdelingsbestuur Beide bij
eenkomsten vinden zoals steeds 
plaats in ons Kontaktcentrum, 
Vlaams Huis Tijl Bredabaan 298, 
1e verdiep te 20,30 u 

ST-JOP-IN-'T-GOOR 
NAKLANK 11 JULI-VIERING 

Op onze viering hadden wij als 
gast volksvertegenwoordiger De 
Beul, om met 68 ingeschrevenen 
de kaas te laten smaken In de 
verwelkomgroet werden door 
voorzitter Pierre de TAKKERS 
met vergeten Een omhaling 
bracht 1500 fr op het boetefonds 
van TAK Kamerlid De Beul waar
schuwde voor een gewestvor
ming met 3, waar de huidige re
gering naar toe wil Met een da
verende Vlaamse Leeuw werd 
onze smulpartij besloten om na
dien nog tot m de late uurtjes 
leute en plezier te maken 

Een fijne avond voor de leden 
van onze afdeling 

WOMMELGEM 

OVERLIJDEN 
Op 20 juli 1975 overleed mevr 

Marguerite Trogh Zij was de 
moeder van Arthur De Schutter, 
voorzitter van de Wommelgemse 
KOO en VU kaderlid Wij betuigen 
hierbij aan de familie de Schut
ter-Van Den Bogaert nog eens 
onze oprechte deelneming voor 
dit verlies 

BLOEMENSTOET 

EN LEEUWEVLAGGEN 
Vlaamse Leeuwen(vlaggen) tie

ren de laatste jaren welig m onze 
gemeente Op 11 juli I I wéér 
meer als vorig jaar Alleen het 
Laar laat in deze echt te wensen 
Daar moeten de Larenaren werke
lijk eens iets aan doen 

Zélf doen ' 
Nu op 31 augustus ek bv is 

het te Wommelgem weer Bloe-
menstoetdag Wéér zo'n gelegen
heid om er wat aan te doen 

WIJ wonen niet in Schaarbeek 
er wordt hier niet veel moed ge
vergd om de beest uit te hangen. 

en zo n leeuwedmges geeft meei 
« kasjet » aan uw woning Doen 
dus I 

Zelf doen i Vlaggen naar ledeis 
beurs en keus verkrijgbaar Staf 
Van Looveren Welkomstraat 116 

ONS EIGEN PARTIJLOKAAL 
Onze kaderleden zijn druk 

doende om m deze (ondankbare) 
vakantietijd het nodige geld bij 
een te krijgen 

Maar wij hebben met alleen 
geld vandoen Ook helpers om 
vanaf september mee te helpen 
aan de herstellings en aanpas 
singswerken Als u één van die 
« gratis voor niksers » zijt, die 
mee willen helpen knoeien met 
mortel planken nagels en ande 
re onhandelbare en tegenwerken 
de grond- en andere stoffen, 
geef dan een seintje aan ons se 
kretariaat. Welkomstraat 116 

Een geparfumeerd inschrijvings 
formulier met gouden Parker ligt 
er klaar om uw naam en adres 
te noteren 

Dank bij voorbaat 

VAN ROY MARCEL 

FEESTZALEN 

HOF VAN ARACON 
ARAGONSTRAAT 6, LIER 

TEL. (031)80.15.68 

NIJLEN 
NIEUWE REGELING 
DIENSTBETOON 
1 OP ZATERDAGEN 
eerste zaterdag van de maand 
— gemeenteraadslid Walter Caet 
hoven, van 10 tot 11 15 u 
— volksvertegenwoordiger Joos 
Somers, van 11 30 u tot 12 u 
tweede zaterdag van de maand 
— burgemeester Lode van Des 
sel ,van 10 tot 12 u. 
derde zaterdag van de maand 
— schepen Louis Kegelaers, van 
10 tot 11 u 
Vleide zaterdag van de maand 
— mevrouw Mit Walraven - Van 
Looy ,KOO-lid, van 10 tot 11 u 
— de h Herman Cools, van 11 
tot 12 u 
viffde zaterdag van de maand 
— raadslid Achiel Van Tendeloo, 
van 10 tot 11 u 

Verder steeds dienstbetoon op 
afspraak bij onze mandarissen 
thuis 
2 OP MAANDAGEN ( s avonds) 
derde maandag van de maand 
— senator Wim Jorissen, van 
20 30 u tot 21 30 u 
vierde maandag van de maand 
— senator Edgard Bouwens, van 
19 30 u tot 20 30 u 

Aanpassingen omwille van de 
verlofperiode zullen geafficheerd 
worden in lokaal Tak Lier 

De zitdagen gaan steeds door 
in lokaal Tak Lier, Kerkplein te 
Nijlen 

HERENTALS 
VUJO-KAMP 

Vujo-Herentals wil na de beto
gingen te Schaarbeek haar aktie 
terrein verplaatsen naar de Voer
streek, waar zij ditmaal haar jaar
lijks kamp houdt Van 2 tot 17 
augustus slaan we daar onze ten 
ten op, nl bij Heusschen-Frijns 
(Berghoeve), Nurop 8, 3793 Teu-
ven Alle Vlaamse vrienden die 
geïnteresseerd zijn en al dan niet 
toevallig in de buurt komen, wor
den vriendelijk uitgenodigd, liefst 
op 10 augustus ( = bezoekdag) 
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BRABANT 
HUMBEEK 
DEELNEMING 

Op 31 juli overleed in het Bor-
detziekenhuis te Brussel de heer 
Petrus De Valck (62), vader van 
onze gewaardeerde tekenaar 
Paul De Valck (« Brasser »). Wij 
bieden aan de achtbare familie 
onze oprechte deelneming aan. 

JEHE 
SCHITTEREND FEEST 

De Vlaamse Bond van Gepen
sioneerden vierde dit jaar een 
schitterend 11 juli-feest in de 
feestzaal van het St. Pieterskol-
lege. Niet minder dan 250 Vlaam
se gepensioneerden waren pre
sent. Erevoorzitter Jan De Ber-
langeer hield de 11 juli-rede. Hij 
wees op tekenen van Vlaamse 
vooruitgang in het Brusselse, 
maar waarschuwde toch nadruk
kelijk voor al te voorbarig opti
misme. Hij riep de aanwezigen 
op om zich uit alle macht te ver
zetten tegen een volwaardig der
de gewest Brussel. Zo'n gewest 
zou voor de Vlaamse Brusselaars 
een ramp worden. 

SCHAARBEEK 
KLACHT TEGEN NOLS 

Enkele tientallen Schaarbekena
ren dienden een klacht in tegen 
FDF-burgemeester Nols. Doch dit 
is niet voldoende, wij willen er 

meer. Geef vlug je naam op of 
vraag nadere Inlichtingen aan Jan 
Vermeulen, Zenobe Grammelaan 
87, Schaarbeek (241.04.07). 

ZELLIK 

HOPDUVELFEESTEN 
In de loop van de maand sep

tember gaan in Asse de Hopdu-
velfeesten door. Alle gemeenten 
die tot de federatie behoren zul
len hun steentje bijbrengen om 
die feestelijkheden volledig te 
doen slagen. Ook Zellik staat voor 
iets in, nl voor een praalwagen, 
die ontworpen is door onze vriend 
Roger Van Ransbeeck. Die praal
wagen komt er echter niet zonder 
uw aller steun, aan materialen of 
dergelijke. Mogen wij u vragen, 
zo u iets te bieden hebt, onze 
vriend te kontakteren op zijn 
adres, Kerklaan 80. 

LEUVEN (Arr.) 

VLAAMSE NACHT VAN HET 
ARR. LEUVEN 

Het staat nu helemaal vast: de 
Vlaamse nacht van het arr. Leu
ven (alias ons arr. VU-dansfeest) 
gaat dit jaar door in de Salons 
Georges te Leuven op zaterdag 
11 oktober. Bij deze gelegenheid 
zal één van de beste dansorkesten 
in Vlaanderen de avond muzikaal 

begeleiden, nl. Peter Osteyn en 
zijn formatie. Het wordt beslist 
de moeite waard. Over enkele da
gen start de kaartenverkoop reeds 
(inderdaad : ook tijdens de grote 
vakantie is het mogelijk kaarten 
te verkopen). Nu reeds vragen 
wij aan de afdelingen om prijzen 
te verzamelen voor de reuze tom
bola, welke ieder jaar weer ons 
arr. bal siert. Alle informatie kan 
u verkrijgen bij de arr. feestkom-
missie. Kontaktadressen : Jef De 
Meyer P., Poulletl. 11, Heverlee, 
tel. 016/23.35.58 ; André Van 
Hoof, Ooverwinningsstr. 24, Kes-
sel-Lo, tel. 016/25.20.14 ; Willy 
Somers, Klappijstr. 55, Molenste-
de, tel. 013/33.26.69. 

MOLENSTEDE 

VAKANTIEPROPAGANDA 
Niets weerhoudt onze militan

ten ervan, om ook tijdens de va
kantiemaanden aan propaganda te 
doen. Gelieve daarover dan even 
kontakt te nemen met de arr. 
verantw. voor prop. : Willy So
mers, Klappijstr. 55, Molenstede, 
tel. 013/33.26.69. 

SCHERPENHEUVEL 
DIENSTBETOON 

Heeft men problemen Inzake 
pensioen, militie, belastingen, enz. 

ARR. BRUSSEL - HALLE - VILVOORDE 

Kongresstraat 53 - 1000 Brussel - Tel. (02)217.92.18 

De afdelingsbestuursverkiezingen zijn voorbij. Van harte begroeten 
wij dan ook de talrijke nieuwe medewerkers die onze afdelinsgbesturen 
zijn komen versterken. Mogen ook zij, naast hun oudere kameraden 
kaderleden gedurende de drie volgende jaren hun beste krachten inzet
ten ten bate van onze Partij en ons Vlaamse volk. Wij danken bij deze 
ook al die uittredende bestuursleden die jarenlang het beste van zich 
zelf hebben gegeven en die thans de fakkel hebben overgegeven aan 
de jongeren. Doch ook naar dezen die opnieuw een funktie hebben 
aanvaard, gaat onze dank. Zij willen het vuur brandende houden. Dat 
de volgende jaren beslissend zullen zijn voor de toekomst van ons 
volk, hoeft niet gezegd. Daarom wensen wij al onze mandatarissen, 
kaderleden en leden een aangename vakantie, opdat zij daarna met des 
te meer vuur ons ideaal zouden kunnen uitdragen en verdedigen tegen
over allen die sinds lang al onze ondergang wensen. 
De vakantie ten spijt, blijft het Arr. Sekretariaat open. De adm. sekre-
taris is er, zoals steeds ter uwer beschikking, elke werkdag van 17 u. 15 
tot 20 u. 15. Op enkele uitzonderingen na is hij er ook de ganse zater
dag en zondag. De afdelingen behulpzaam te zijn is zijn grootste be
trachting. Denkt U ook eens aan hem ais U tijdens uw vakantiedagen 
in binnen- of buitenland van een welverdiend dolce far niente geniet ? 

Het Arr. Bestuur 

neem dan even kontakt met sche
pen ' Marcel Gemoets, Vesting 
Noord 38. Steeds welkom I 

WILSELE-HOLSBEEK 

BAL 
Op zaterdag 18 oktober heeft 

het bal plaats in de parochiezaal 
van St-Martinus te Wilsele. 

FEDERATIE HALLE 
Het Dosfelinstituut richt een 

kursus in : « Voorbereiding ge
meenteraadsverkiezing », in het 
Kultureel Centrum « Destelhei-
de », Dworp. 

20 en 27 september, 11 en 18 
oktober, telkens van 9.30 tot 
12.30 uur. 

V I K I N G 
met zijn burelen te Antwerpen, 
Diepestraat, 71-031-31.81.98 ; 
Gent, Kon. Elisabethlaan, tel. : 
46-091-21.21.80 ; Waasmunster, 
Gr. Baan 12, tel. 031-31.81.98 
is nu ook in 't hartje van 
Brussel. 
« WIJ » en zijn lezers verheu
gen zich daarop en geven daar 
Viking een ferme kans. 
Reisbureau - allé reizen, reser
veringen, biljettten, en eigen 
programma's : jeugd-, studie-, 
sport-, groeps- en familiereizen. 
Onafhankelijk, jarenlange erva
ring, dienstvaardig. 
Het is er voor U, inwoners van 
Brabant en Brussel. 

LIMBURG 
BREE (Kanton) 
DIENSTBETOON 
PROV. RAADSLID J. GABRIELS 

Wegens verlofperiode is dit , 
dienstbetoon opgeschort van 25 
juli tot 19 augustus. 

GENK 
LEDENSAMENKOMST 

Het traditionele jaarlijkse leden-
feest zal ditmaal plaatsvinden op 
zondag 21 september bij Jef 
Olaerts te Zutendaal. Dit Breughe-
liaanse feest zal dit jaar nog rui
mere afmetingen en belangstel
ling kennen gezien tegelijkertijd 
een verbroederingsdag met de af
deling Ertvelde uit Oost-Vlaande-
ren georganiseerd wordt. Hou de
ze datum van nu af vri j. 

BAL VAN DE GENKSE 
VU-PARLEMENTAIREN 

Zaterdag 25 oktober organiseert 
de afd. Genk het bal van sen. 
Vandekerckhove en volksvert. 
Olaerts in de feestzaal van het 
centfum Bethanië. Wij rekenen 
op een ruime belangstelling ook 
uit de andere Limburgse afdelin
gen. 

TONGEREN-MAASEIK 
ARR. BESTUURS-
VERKIEZINGEN 

De arr. bestuurverkiezingen zul
len voor Tongeren-Maaseik plaats 

hebben op vrijdag 26 september 
a.s. Met het oog hierop zullen in 
het begin van de maand septem
ber richtlijnen aan de leden van 
de arr. raad worden overgemaakt. 
Het is uiteraard van belang dat 
de afdelingen, die nog geen be-
stuursverkiezingen hebben geor
ganiseerd, hiertoe overgaan ten 
laatste in de eerste weken van 
september. 
DIENSTBETOON 
VOLKSVERT. E. RASKIN 

Om vakantieredenen worden de 
zittingen voor soc. dienstbetoon 
van volksvert. E. Raskin geduren
de de maand augustus geschorst. 

HEPPEN-LEOPOLDSBURG 
BESTUURSVERKIEZING 

De Volksunieafdeling Heppen-
Leopoldsburg, in algemene verga
dering samengeroepen, heeft een 
nieuw bestuur verkozen. Dit ziet 
er als volgt uit : Voorzitter : Thijs 
Roger, tel. 011.34.32.04 ; Onder
voorzitter ; Hendrickx Roger, tel. 
011,34.24.44 ; Sekretaris : Film-
mers Michel ; Schatbewaarder : 
Berrevoets Gerard, tel. 011.32.08; 
Afgev. Arr. Raad : Van Namen 
Jos, tel. 011.34.21.01. 

HERDEREN 
GULDENSPOREN 

De jaarlijkse herdenking van de 
Guldensporenviering, georgani
seerd door de Volksunie-Herde

ren, had dit jaar plaats op vrij
dag 11 juli. Deze herdenking 
werd bijgewoond door méér dan 
200 personen, onder wie senator 
J R. Vandekerckhove, de provin
cieraadsleden Dr. L. Duchateau, 
J. Gabriels, D. Vandueren en Dr. 
F. Van Hollebeke. Ook arr. voor
zitter J. Plas, arr. bestuurslid Y. 
Van - Bockrijck en oud-provincie-
raadslid J. Vanderhallen waren 
aanwezig. 

Na een koud avondmaal werd 
een gelegenheidsrede uitgespro
ken door volksvertegenwoordiger 
V. Anciaux van Brussel, voorzit
ter van de VU-fraktie in de Kamer 
van Volksvertegenwoordigers, die 
voornamelijk handelde over het 
probleem Brussel. Na deze aan
dachtig beluisterde toespraak 
kwam een korte hulde aan het 
adres van pater D. Meers aan 
de beurt. Gezien deze Zuid-Lim-
burg eerlang zal verlaten — hij 
wordt pastoor te Eversel — re
kende de Volksunie het haar tot 
een plicht hem bij gelegenheid 
van deze Guldensporenviering in 
de bloemetjes te zetten. Na een 
korte toespraak van volksverte
genwoordiger E. Raskin, die de 
grote verdiensten van pater 
Meers op Vlaams-nationaal ge
bied onderlijnde, werden aan de 
gevierde diverse geschenken aan
geboden. Deze dankte daarna al 
de aanwezigen en drukte de hoop 

uit binnen enkele jaren naar Zuid-
Limburg te kunnen terugkeren. 

Na de plechtige overhandiging 
van de nieuwe afdelingsvlag (ge
schonken door J. Vangertruyden) 
werd een dansfeest geopend, dat 
tot laat in de morgen heeft ge
duurd. 

Het nieuwe bestuur van de af
deling Herderen heeft door dit 
geslaagd feest, dat tot in de punt
jes was verzorgd, bewezen dat 
het opgewassen is tegen zijn 
taak. De nieuwe voorzitter Indian 
Wouters, samen met zijn be
stuur en met zijn adviesraad 
(waarvan de vroeger bestuursle
den deel uitmaken) zal nog meer 
van zich laten horen. 

VOERSTREEK 

Het Vlaamse verenigingsleven 
is niet dood in de Voerstreek ! 
Integendeel, dank zij een bunde
ling van alle Vlaamsvoelende 
krachten treden zij sterker op de 
voorgrond dan ooit tevoren. Van 
buiten uit hebben zij echter 
steun nodig, uw daadwerkelijke 
steun. Daarom Vlamingen, bezoek 
de Voersteek. Maak een week
end-trip naar het mooiste stukje 
Vlaanderen. Steun hen door uw 
tastbare aanwezigheid, bv. tijdens 
het volgend feestweekend te Sint 
Martensvoeren. Onder het motto 
verbroedering Limburg - Voer
streek. 

De Koninklijke schutterij Sint 
Martinus is er uw gastheer : , 

Programma : 
VRIJDAG 15 AUGUSTUS : om 16 
uur : 
— Groot Voetbaltornooi. 

Nederlands Politieelftal - Rijks
wacht St Martensvoeren-Tongeren 

Selektie voersteek Selektie 
Koerier-De Krant, te 20 u gezellige 
dansavond in Het Schuttershof. 
Orkest " The Magie klub " 

ZATERDAG 16 AUGUSTUS : om 
16 u. 

Koningschieten voor de titel 
" koning van de voerstreek " en 
schieting per ploeg. Daarna "Oud 
Folkloristische Volksspelen". 
Folkloristische Volksspelen." Ta 
20 u "Disco-Bar" in Het Schutters 
hof met de Dis-Jockeys: R en J. 

ZONDAG 17 AUGUSTUS : 

' Verbroederingsschuttersfeest ' 
Limburg - Voerstreek 

Bijeenkomst van 13 tot 14 uur 
te 14.30 uur optocht, te 15.30 uur 
Drumbandconcours - Schietwed-
strijden - koncerten, te 20 uur in 
" Het Paviljoen " Verbroederings
bal met het orkest " The Jellow 
Stars" en tijdens dit bal een top-
evenement de verkiezing van " De 
Voerprinses " 

Voor deze verkiezing worden 
kandidaturen ingewacht van een 
massa Vlaamse meisjes vanaf 16 
jaar .Er is een waterval van interes
sante prijzen. Een selecte jury zal 
zal over het kruim der Vlaamse 
Nele's een deskundige oordeel 
vellen. Niet alleen een mooi uiter
lijk komt in aanmerking, maar 
vooral intelligentie, kennis over 
de streek en vlotheïd in de om
gang. Gegadigde kunnen in 
schijven p-a Vroonen Eugéne,Veur-
zenveld 28 B, 3790 Martensvoeren 
Tel. 041/76.65.08 

OOST-VLAANDEREN 
AALST (Arr.) 
MOTIE 

Het arrondissement^bestuur vap 
de Volksunie in het arrondisse
ment Aalst heeft kennis geno
men van de fuzie-voorstellen 
voor Oost-Vlaanderen, zoals ze 
op 4 juli door de Kabinetsraad 
werden goedgekeurd. 

De Volksunie 
— stelt met verontwaardiging 
vast dat de Kabinetsraad een fu-
zieontwerp heeft goedgekeurd 
dat de goedkeuring wegdraagt 
van slechts een kleine minder

heid van de bevolking en waar
tegen de overgrote meerderheid 
reeds bij herhaling en langs ver
schillende kanalen heeft gepro
testeerd ; 

— verwerpt nogmaals een fuzie-
ontwerp dat het arrondissement 
Aalst opdeelt in amper tien mini
gewesten, waarin elk gemeente
lijk samenhorigheidsgevoel zal 
ontbreken ; 

— roept de bevolking op in de 
toekomst zijn steun te ontzeggen 
aan de parlementairen die dit on-

demokratisch fuzle-ontwerp lou
den goedkeuren ; 
— dringt er bij de parlementai
ren van alle partijen op aan dit 
fuzie-projekt radikaal te verwer
pen. 

AALST 
DIENSTBETOON 

Jan de Neve, schepen Openba
re Werken. Op het stadhixls : 
maandag, woensdag en vrijdag, 
telkens van 10 tot 12 u., tel. 
21.57.51, post 133. 

Frans De Brul : alle werkdagen 
van 17 u. 30 tot 18 u. 30, thuis, 
Albrechtlaan 38, tel. 21.44.56. 

Jan Caudron : elke zaterdag 
van 11 tot 12 u. in Het Gulden 
Vlies, Esplanade, Aalst en elke 
woensdag van 19 tot 20 u., thuis, 
Geraardsbergsestraat 44, tel. 
70.40.64. 

Arseen Carlier ; alle dagen op 
afspraak thuis. Dirk Martensstr. 
76, tel. 70.11.70. 

NINOVE 

ZIEKENFONDS 
ledere sociaal voelende Vla

ming sluit aan bij het Zieken
fonds Priester Daens. Inl. : Geor
gette De Kegel, Leopoldlaan 86, 
Ninove. 

VLAAMS SINDIKAAT 
Een Vlaming steunt enkel eigen 

organisaties, daarom sluit aan bij 
het AVVS. Inl. : Leopoldlaan 86, 
Ninove. 

DENDERMONDE (Arr.) 
Vanaf heden wordt het sekreta

riaat van het sociaal dienstbe
toon : Senator Maurits Copple-
ters overgebracht naar : Fernand 
Ronsmans, Fortstraat 20 - 9370 
Lebbeke. 

Gedurende de vakantiemaand 
augustus worden de normale zit-
dagen in de afdelingen opge
schorst. 
Bovengenoemd sekretariaat blijft 
geopend gedurende de vakantie. 
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SCHELOE-DENDER-DURME 

ZIEKENFONDS FLANDRIA 
Zitdagen in het Dendermondse: 

Ie en 3e woensdag, 16 tot 17 u., 
Grote Markt 18, tel. 21.25.94 ; 
2e en 4e woensdag, 16 tot 17 u.. 
Kon. Albertlaan 133 (St-G.), te l . 
21.39.80 ; 4e woensdag, vanaf 17 
u. 30, Oude Vest 123, tel . 21.32.67. 

LEBBEKE 
ZIEKENFONDS FLANDRIA 
SCHELDE, DENDER, DURME 

ZItdag : Ie en 3e donderdag van 
16 tot 17u, Brusselsestwg 145. 

OVERMERE 
BESTUURSVERKIEZING 

Op 27 juni had de statutaire 
bestuursverkiezing plaats, met 
volgende uitslag : voorzitter : 
Hubert Bosman ; sekretaris : Luc 
Van der Stricht ; penningmees
ter : Marcel De Neef ; organisa
tie :Achiel Van Nuffel ; propa
ganda en dienstbetoon : Jules 
Lateir en Odile Vervliet. 

AALTER 
ZIEKENFONDS FLANDRIA 

Zitdag : elke donderdag van 11 
tot 12 u., Ter Walle 12, tel. 
74.25.00. 

DRONGEN 

ZIEKENFONDS FLANDRIA 
Zitdag : dinsdag van 9 tot 12u 

en vrijdag van 17 tot 20u, tel. 
82.69.13. 

GENT 
SOC. DIENSTBETOON 
Huguette De Bieecker, prov. raads
lid, is te bereiken, elke avond 
telefonisch thuis tussen 18 en 
19u (091/25.64.87); elke 2de maan
dag ten huize Schouls, Meuleste-
destwg 330, om 20u ; elke vrijdag 
tussen 11 en 12u, maar nu niet 
langer in Rubenshof, Borluutstr., 
maar na het sluiten van dit VI, 
Huis, wei in « Jan Yoens », in de
zelfde Borluutstr. ; tenslotte elke 
vrijdagavond in « Vlaams Huis 
Roeland ». 

GENT 
NIEUW BESTUUR 

Ziehier de samenstelling van 
ons nieuw afd. bestuur : dage
lijks bestuur ; voorz. Karel Rigo, 
sekr. Elvira Stadeüs, penningm. 
Ward De Schrijver, prop. Pau! 
Denis, org. Clem Sleurs, onder-
voorzs. Guido Dekeyser, Dirk 
Vergauwen. Bestuursleden : Gui
do Deroo, Denise Goethyn, Leon 
Lippens, Roeland Raes, Alfons 
Roegiers, Guy Schouls, Mark Sy-
moens, Jean Van Nuffel, Adriaan 
Van Praet, Nimia Van Speybroeck. 

VISFESTIJN VU - GENT 
Wij nodigen u allen uit op ons 

Lustrum Visfestijn, te Vurste, Ak-
kerlos 3, op zondag 24-08. Om te 
verbroederen en te verzusteren 
bij het smullen van lekkere vis, 
die gebakken wordt vanaf 12 u. 
tot 20 uur. Lavende drank steeds 
verkrijgbaar ! 

Gentenaars gratis inkom + 
portie vis '- brood. Anderen be
talen 25 fr. 

ZULTE 
IN MEMORIAM 

Zulte-Olsene, ten grave gedragen. 
Het was een indrukwekkende 

plechtigheid : zowat 1500 mensen 
namen aan de offergang deel. 
Het homilie werd gehouden door 
Z.E.H. Kan. Inspekteur Scaillie. 

Na de uitvaartdienst hield volks-
vertegenowoordiger Frans Baeit 
een rouwtoespraak, waaruit wl] 
hieronder een gedeelte aanhalen. 
Ingevolge de vakantie van ons 
blad kon dit niet eerder verschij
nen. 

Georges Heyde had een naam 
om van te dromen : van verre 
luchten, van blonde wolken en 
zand, van helm en brem. 

Zijn politieke verschijning was 
als van een meteoor : vanaf de 
gemeenteraadsverkiezingen van 
1970 nam hij met een vanzelf
sprekendheid die zowel verwon
dering als bewondering wekte, 
bezit van de sympathie en de 
aanhankelijkheid van zijn dorps
genoten. Hij wist binnen een paar 
jaar een der bloeiendste en ak-
tiefste Volksunie-afdelingen van 
ons arrondissement op te rich
ten en te stimuleren. 

Met een uitzonderlijk groot aan
tal voorkeurstemmen — en met 
40 % van de stemmen van de 
Zultenaren — werd hij in 1974 
provincieraadslid, hoewel de ziek
te die hem nu heeft geveld, hem 
van hec hete strijdperk van de 
kiesstrijd verwijderd hield, zoals 
zij hem later belette zich hele
maal in te zetten. 

Maar, droeg zijn lichaam hem 
niet meer, zijn geest bleef even 
fris en beweeglijk, aandachtig, 
met ongebroken belangstelling 
voor het politieke gebeuren : in 
zijn gemeente en streek, in de 
Vlaams-Nationale organisatie, in 
Vlaanderen. Zelfs zijn dienstbe
toon bleef hij van op zijn ziek
bed verzorgen, — ten koste van 
welke inspanningen kunnen wij 
slechts raden. 

Niet alleen een politiek « tim
merman aan de weg » was Geor
ges Heyde. 

Hij was een uitstekend leraar 
geweest. En met dezelfde van
zelfsprekendheid die hem later 
tot dé politieke figuur van Zulte 
maakte, had hij een bloeiende 
zaak opgebouwd, met een firma
naam als een devies en een ka
raktertrek van hem : korrekt. 

Georges Heyde was een man 
die geen onrecht verdroeg, waar 
ter wereld ook. Hij had nergens 
anders kunnen terechtkomen dan 
in het Vlaams-Nationalisme, deze 
zaak van rechtvaardigheid. En hij 
was een vader voor zijn mensen 
hier. 

Hij was tevens een moedig 
man. Géén zal ooit weten, wèt 
hij deze laatste maanden aan li
chamelijke pijn heeft doorstaan. 
Maar hij kloeg niet, van hèm zou
den we het niet vernemen. Hij 
sprak van wat hij later nog zou 
kunnen en moeten doen... 

Maar Georges Heyde was ook 
een gelovig man : geen kwezel, 
maar een kristen zonder schroom; 
de boodschap van de Gezondene 
had hij aangenomen en beleefde 
hij bewust met heel zijn wezen, 
levend naar de Geest, niet naar 
het vlees. 

En dat moge dan in onze on
troostbaarheid onze troost zijn ; 
voor de gelovige die hij was, voor 
de gelovigen die wij zijn, is dit 
geen afscheid voor goed. Ons 
houdt de belofte overeind van 
Christus : van de opstanding en 
het eeuwige leven. 

Onze gedachten en ons mede
leven gaan naar hen die hem het 
naast stonden : zijn vrouw, zijn 
ouders en schoonmoeder, zijn fa
milie. Hun kunnen wi j alleen onze 
woordeloze genegenheid aanbie
den. 

De verrijking die de ontmoe
ting met Georges Heyde ons 
heeft gebracht, is onvervreemd
baar. En zij geeft ons mede de 
kracht om vérder te leven en te 
streven. Want wij weten : wij 
zijn schakel, niet keten. 

te Heusden. Deze zitdagen zullen 
plaats hebben telkens de 1ste en 
3de dinsdag van 18 tot 19u op het 
sekr. van de Goossenaertskring, 
Dorpsl. 7 te Heusden (bij Erna 
Haentjens), tel. 30.93.86. 

LOCHRISTIE 
ZIEKENFONDS FLANDRIA 

Zitdag : zaterdag, 11 tot 12 u., 
Relnaartlaan 15, tel . 55.73.35. 

OOSTAKKER 

ZIEKENFONDS FLANDRIA 
Zitdag : Ie en 3e zaterdag van 

10 tot 11u., Eksaarde Rijweg 88, 
tel. 51.18.41. 

MELLE 
SOC. DIENSTBETOON 

Sen. Oswald Van Ooteghem en/ 
of prov. raadslid Georges Van Gy-
seghem stellen zich ten dienste 
van eenieder steeds de laatste 
zaterdag van de maand om 14u30 
In de Guido Gezellestr. 5, tel. 
30.05.75. 

Met uw problenoen, bouwen, be
lastingen, pensioenen, huren, enz., 
kunt u steeds terecht bij : ge
meenteraadslid Jullen De Sutter, 
Kard. Mercierl. 1, Melle-Vogel-

hoek, elke dinsdag van 20 tot 22u; 
Daniel Beernaerts, Driesstr. 87, 
Melle-Centrum, elke dinsdag van 
19 tot 22u ; Gratiën Leurquain, 
Gontrode Heilrweg ,171, Melle-
Centrum, alle dagen ; KOO-zaken, 
Godelieve Van Loo, Driesstr. 61, 
Melle-Centrum, alle dagen ; of 
bel gewoonweg de VU, 30.05.75 of 
30.93.26 tussen 19 en 21u. 

ST. NIKUVAS (Stad) 
FEEST VLAAMSE MOEDERS 

Op maandag 18 augustus 1975 
viert het Vlaams Verbond voor 
Gepensioneerden zijn Vlaamse 
moeders en dit met een uitgele
zen programma. 

O.m. voorzien wij het optre
den van de zeer gewaardeerde 
zangeres ILONA VAN BRANDT. 
Velen van ons zullen zich deze 
zangeres herinneren, waarvan wij 
op een vorige bijeenkomst de op
name van enkele liederen op 
plaat hebben kunnen beluisteren 
en waarvan velen van ons deze 
platen bezitten. Dit alleen loont 
de moeite om aanwezig te zijn. 

Wat is er nog meer ? Optreden 
van een orgelist en mogelijk zul
len wij kunnen genieten van en
kele goochel kunstjes, ons ge
bracht door een internationale 
goochelaar ; ook geen onbekende 

voor onze leden. Om de ware 
feeststemming erin te brengen, 
is er verder nog een koffietafel. 

Verder is er dan de hulde aan 
onze moeders en vrouwen, wij 
kunnen u wel verklappen dat aan 
allen een verrassing zal aange
boden worden. Geen twijfel dat 
het weer een aangename namid
dag wordt. 

Inschrijvingen : 50 frank per 
persoon voor koffie en een paar 
wafels. Alle woensdagen, vanaf 
2 tot 6 uur in ons lokaal • De 
Spiegel > of iedere maandag en 
vrijdagvoormiddag vanaf 9 tot 
11 uur. 

Het feest begint stipt te 15 
uur namiddag. Inschrijvingen tot 
en met 13 augustus 1975 ten al
lerlaatste. 

STEKENE 
OVERLIJDEN 

Op 11 juli overleed mevrouw 
Maria De Maeyer, echtgenote 
van onze trouwe « Wij «-abonnee 
Kamiel De Witte. Onze oprechte' 
deelneming. 

ST-DENIJS-WESTREM 
ZIEKENFONDS FLANDRIA 

Zitdag : zaterdag van 11 tot 12u, 
Jan Borluutplein 11, tel. 22.75.30. 

GEORGES HEYDE 
Op donderdag 10 juli,- 1975 

werd provincieraadslid en ge
meenteraadslid Georges Heyde, 
bezieler van de Volksunie-afdeling 

HEUSDEN-DESTELBERGEN 

ZIEKENFONDS FLANDRIA 
Wegens het stijgend aantal le

den hebben vanaf september nu 
twee zitdagen per maand plaats 

UNIVERSITAIRE 
INSTELLING ANTWERPEN 
VACANTE BETREKKINGEN 
Administratief en tecliniscli personeel 

Video-operateur-electronicus. 
(graad eerste-technicus). 
1.1. Wedde: 190.800 F - 311.640 F plus indexverhoging (Ihans 145,68). 
1.2. Aanwervingsvoorwaarden : Houder zijn van een diploma, getuigschrift 

' of brevet van gegradueerde of technisch of burgerlijk ingenieur in de 
electronica, electriciteit. electriciteit/electronioa of electromechanjca. 

Sociaal verpleger/ verpleegster. 
2.1. Wedde: 201.400 F - 312.700 F plus indexverhoging (thans 145,68). 
2.2. Aanwervingsvoorwaarden: Houder zijn van een diploma van sociaal 

verpleger/ verpleegster. 

Correspondent. 
3.1. Wedde: 166.420 F - 287.260 F plus indexverhoging (thans 145,68). 
3.2. Aanwervingsvoorwaarden : 

3.2.1. Houder zijn van een diploma, getuigschrift of brevet van vol
ledig hoger secundair onderwijs. 

3.2.2. De kandidaten dienen binnen de 3 maanden na hun in4)enst-
treding een voldoende bekwaamheid te bezitten van dactylo
grafie. 

Adjunct-correspondent (dactylo). 
4.1. Wedde: 144.160 F - 214.756 F plus indexverhoging (thans 145,68). 

Vanaf 21 jaar wordt een maandelijkse minimum brutobezoldiging 
van 19.084 F (met indexverhoging, haard- of standplaatsvergoeding 
inbegrepen) gewaarborgd. 

4.2. Aanwervingsvoorwaarden: Houder zijn van een diploma, getuig
schrift of brevet van volledig lager secundair onderwijs. 

Technicus-scheikunde. 
5.1. Wedde: 156.420 F - 287.260 F plus indexverhoging (thans 145,68). 
52. Aanwervingsvoorwaarden: Houder zijn van een diploma, getuig

schrift of brevet van volledig hoger secundair technisch onderwijs 
(richting scheikunde). 

Labobediende 
6 1 . Wedde: 129.744 F tot 165.360 F plus indexverhoging (thans 145,68). 

Vanaf 21 jaar wordt een maandelijkse minimum brutobezoldiging van 
19.084 F.(met indexverhoging, haard- en standplaatsvergoeding inbe
grepen) gewaarborgd. 

6v2. Aanwervingsvoorwaarden: Geen diploma vereist. 

Vooral deze vacatures gelden volgende voorwaarden: 

1 . BeJgzijn. 
2. Aan da dienstplichtwetten voldoen. 
3. Houder zijn van een bewijs van goed zedelijk gedrag. 
4. De vereiste lichamelijke geschiktheid bezitten. ^ . , .. 
5. De aanwerving gebeurt door vergelijkende examens voor de toelating 

tot de stage. 
Kaadidaturen met volledig cUTricuium vitae dienen vóór 19 september 
1975 schriftelijk gericht te worden aan de Universitaire Jnstelhng Antwer
pen, direktie Personeel-Administratie, Universiteitsplein 1, 2610 Wilrijk 
met duldelllke vermelding voor welke vacature(s) men solliciteert en 
indien vereist bij de aanwervingsvoorwaarden: een afschrift van net 
£^«K»gcid diploma. 
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VU-STANDPUNT 
LINKEROEVER 

Hef arrondissementeel bestuur 
en de Wase VU-parlementsleden 
hadden vóór een paar weken met 
vreugde kennis genomen van het 
ontwerp Chabert inzake de ha-
venuitbreiding en de industriali
sering van de linker Scheldeoe-
ver. Met alleen de welvaart van 
de Wase bevolking voor ogen 
konden zij vaststellen dat, bij de 
toekomstige ontwikkeling van 
Vlaanderens grootste tewerkstel-
lings- en welvaartspool, het Waas
land een belangrijk aandeel had 
verworven. Door het ontwerp-
Chabert (dat o.m. in zijn grote 
lijnen overeenstemt met de tus
senkomsten in de Kamer van 
volksvertegenwoordigers, gehou
den door Nelly Maes, VU, en 
Omer De Mey, CVP) verwertt het 
Waasland inspraak in het haven
beheer zonder dat de noodzake
lijke eenheid van dit beheer in 
het gedrang komt. Met integraal 
behoud van zijn grondgebied ver

krijgt het Waasland het " leeu
wenaandeel van de financiële ba
ten, voortvloeiend uit de indus
trialisering en uit het grondbe
leid op de linkeroever. 

Het ontwerp-Chabert is duide
lijk een (verstandig kompromis 
tussen de vroeger soms vér uit
eenlopende en scherp geformu
leerde standpunten van de stad 
Antwerpen, enerzijds, en van de 
Interkommunale voor het Waas
land, anderzijds. 

Dat de voorgestelde formule 
enigszins ingewikkeld is, wie zal 
het betwijfelen. Maar wij willen 
duidelijk stellen dat nóch de In
terkommunale Waasland, nóch de 
Antwerpse juristen ooit een dui
delijker of beter formule konden 
vooropstellen. 

In deze fase van toenadering 
met duidelijke en tastbare ver
worvenheden en baten voor onze 
Wase gemeenschap, nemen wij 
dan ook in alle duidelijkheid af
stand van de houding van het 
bestuurskomitee van de Inter
kommunale, dat er zich schijn
baar op toelegt mededelingen al

lerhande aan de wereld kond te 
doen, die de welbegrepen belan
gen van het Waasland in het ge
drang kunnen brengen. Na de pu-
blikatie van de niet door alle Wase 
parlementsleden en alle leden 
van de Raad van Beheer goedge
keurde brosjuur « Ontwikkeling 
van de Linkerscheldeoever. Over-
heidsstrukturen » (juni 1975), 
heeft het bestuurskomitee aan de 
Wase parlementsleden op 25 juli 
een motie meegedeeld met « eer
ste vaststellingen ». Over deze 
reaktie zullen de Wase parle
mentsleden mogen spreken op 
27 augustus ! De Raad van Be
heer werd evenmin geraadpleegd. 

Waasland kan zich op het stuk 
van de linkeroever-ontwikkeling 
geen enkele onvoorzichtigheid 
veroorloven. Zijn parlementsle
den moeten in het najaar in de 
beste omstandigheden kunnen 
ijveren voor een projekt dat voor 
de ganse Vlaamse ekonomie van 
levensbelang is. 

Al te oorlogszuchtige medede
lingen en publikaties van de In
terkommunale Waasland kunnen 

alleen maar een hinderpaal vor
men. 

De dossierstudie, vooral van 
het voorontwerp-Chabert (waar
van de tekst niet eens werd 
meegedeeld aan de parlements
leden) rnoet nu aangevat in de 
nauwste samenwerking tussen 
de Interkommunale en de Wase 
politici. Indien het bestuurskomi
tee van de Interkommunale 
Waasland het ernstig meent, dan 
moet het ermee ophouden de 
parlementsleden voor voldongen 
feiten te stellen. 

De VU-Waasland meent dat de 
Wase parlementsleden zo gauw 
als mogelijk het initiatief moe
ten nemen om aan minister Cha
bert verduidelijking en detaille
ring van zijn ontwerp te vragen. 

Want de uiteindelijke verant
woordelijkheid weegt op de 
schouders van de parlementsle
den. Zij zullen misschien nog dit 
jaar vóór of tegen een wetsont
werp van de regering inzake de 
uitbreiding linkeroever moeten 
stemmen. 

dr. M. Coppieters 

DEELNEMINGSFORMULIER 
LUSTRUM VISFESTIJN TE VURSTE OP 24 OOGST. 
Voor 15 oogst in te sturen naar: K. Rigo, Peerstraat 129 - 9000 GENT 

NAAM: 

ADRES: TEL: 

AANTAL DEELNEMERS: 

ZAL AANKOMEN TE VURSTE OMSTREEKS UUR 
Beschikt JA of NEEN over vervoermiddel 

WEST-VLAANDEREN 
BLANKENBERGE 
DIENSTBETOON 
Zich wenden tot gemeenteraads
lid Jef Fryns, de Smet de Naeyer-
laan 78, tel. 050/41.22.39 of tot H. 
Van Rijssel, K. Boudewijnl. 25, 
tel. 050/41.12.01. 
HET VVVG OP REIS 

Het Vlaams Verbond voor Ge
pensioneerden richt een drie
daagse uitstap in op 20, 21 en 
23 september naar de Moesel-
vallei met verblijf te Bernkastel. 
Er zal een rondreis gemaakt wor
den langs Cochem en Echter-
nach met trip doorheen Klein-
Zwitserland. Prijs van deze reis 
1700 fr. alles inbegrepen. In
schrijving bij de voorzitter, 2, 
Astridlaan. 

ST. MICHIELS 
AUTOTOCHT 

Autotocht naar Frans-Vlaande-
len op 10 oogst, met personen
wagens. Wie over geen vervoer 
beschikt, kan eveneens deel
nemen. Inlichtingen en inschrij
vingen bij Frans Verlinde, Ten 
Hove 21, St. Michiels (telefoon 
31.35.12). Neem deel aan deze 
afdelingsaktiviteit ! 

POPERINGE 
GEBOORTE 

Hartelijke gelukwensen aan de 
overgrootouders Alois Willems-
Van Eecke, de grootouders An
dre Willems-Decock, maar in het 
bijzonder aan de gelukkige ou
ders Yvan Coussaert-Willems, bij 
de geboorte van een flinke zoon 
welke Sandro gekerstend werd. 

OVERLIJDEN 
Wij bieden onze diepviaamse 

rouwbetuigingen aan, aan ons ge
acht lid de hr. en mevr. Jan Soe-
nen-Vanstraceele, bij het schie
lijk overlijden van hun moeder 
mevr. wed. Agnes Vandenbunder. 

HARELBEKE 
ZIEKENFONDS WEST-FLANDRIA 

Zitdagen : ieder laatste zater
dag van 18 tot 19 u. in café De 
Zwaan te Stasegem en iedere 
donderdag van 18 tot 19 u. ten 
huize van Roger Stock, Vlaande-
renlaan 46. 

ALVERINGEM 
BESTUUR 

Tijdens de voorbije week wer
den aan alle leden uitnodigings
brieven gezonden om zich kandi
daat te stellen voor de VU-be-
stuursverkiezingen. Gezien ook 
de geplande samenvoeging met 
Leisele en Stavele heeft ons be
stuur een groot belang. Trouwens 
ook aan de nagedachtenis van 
Gyriel Verschaeve, hebben wij de 
ereplicht een sterke afdeling uit 
te bouwen. Bestuurskandidaten 
kunnen zich melden bij Edward 
Dezwarte. 

OOSTENDE - VEURNE -
DIKSMUIDE (Arr.) 

Volksvertegenwoordiger Miei 
Vansteenkiste laat weten dat 
zijn zitdagen op de Ie en 3e za
terdag in de maand augustus 
vervallen omwille van de vakan
tieperiode. 

OOSTENDE - STENE 
NIEUW BESTUUR 

Ziehier de samenstelling van 
ons nieuw bestuur, zoals dit ver
kozen werd door onze leden : 
voorz. : Jef Tommelein ; sekreta-
ris : Didier Versieck ; penning
meester : Rogier Demeulenaere; 
propaganda : Jaak Meyers ; orga
nisatie : Roger Verhaeghe ; Vujo: 
Yvan Degryse ; wijkraden : Dries 
Degryse ; ondervoorzitter : Gil
bert Trouwaen ; sociaal dienst
betoon : Juul Schockaert ; alge
meen en spec. Vujo : Willy Ser-
pieters. 

In de arr. raad zetelen we nu 
met drieën : Trouwaen, Versieck 
en Serpieters. 

WIJKRAAD 
In vervanging van Gilbert Trou

waen werd aangewezen Roger 
Verhaeghe, in de vervanging van 
Grunewald als plaatsvervanger 
Jaak Meyers. 

LEFFINGE 
11-JULlVlERING 

Het werd een daverend sukses 
in het Bierhuis, en we danken de 
vele vrienden die opgekomen wa
ren om de Gulden Sporen te vie
ren. De feestrede werd gehou
den door prov. raadslid Kris Lam-
bert, in vervanging van J. Vande-
meulebroucke, weerhouden. 

NIEUW BESTUUR 
Zeer vele leden waren opge

komen om het nieuw bestuur te 
verkiezen, dat er als volgt uit
ziet : voorz. : Louis Vaneessen ; 
sekretaris : Armand Coucke ; 
penningmeester : Mevr. Vanees
sen (Irene) ; propaganda : Joris 
Belligh ; organisatie : Walter 
Dubois ; dienstbetoon : Jan De-
furne ; VU-Vrouwen : Maria De-
vriendt ; Vujo : Eddie Vanover-
schelde. In de arr. raad worden 
we vertegenwoordigd door A 
Coucke en Maria Devriendt. 

WILSKERKE 
GEBOORTE 

Op 15 juli werd Tim geboren, 
de zoon van Erik Samson en An-
drée Dedrie : onze hartelijkste 
gelukwensen ! 

OOSTENDE - MARIAKERKE 
HUWELIJK 

Op 10 juli werd het huwelijk 
ingezegend van Jo Verhé uit Gis
tel, met Kristien Vanhaverbeke. 

Onze hartelijke gelukwensen aan 
het bruidspaar en de beide fami
lies. 

OOSTENDE - ZANDVOORDE 
NIEUW BESTUUR 

Op 29 juli werd ten huize van 
dr. Vanrintel ons nieuw bestuur 
als volgt samengesteld : voorzit 
ter : Wilfr. Christiaens ; sekre
taris : Rog. Simoens ; penning
meester : Gaston Casneuf ; pro
paganda : Charles Willaert ; or
ganisatie en vrouwenwerking : 
Simonne Houben-Degoe. In de 
arr. raad worden we vertegen
woordigd door Wilfr. Christiaens 
en Ch. Willaert. Als plaatsver
vangend wijkraadslid in de plaats 
van Johan Stubbe die verhuisd is, 
werd Ch. Willaert aangewezen. 
Wij wensen het bestuur veel suk
ses toe. 

OOSTENDE 
DAGELIJKS BESTUUR 

Nu de verkiezingen in de vijf 
afdelingen voorbij zijn, ziet het 
dagelijks bestuur er als volgt uit: 
voorz. : B. Ruysschaert ; sekr. 
en penningmeester : J. Tomme
lein ; Leden : G. Vandenabeele, 
D. Boroo en W. Christiaens. Na
mens KOO : Annie Vanhoutte ; 
namens wijkraden : D. Degrijse 
en een gemeenteraadslid met 
beurtrol. 

VADER VAN ONZE 
ARRONDISSEMENTELE 
SEKRETARIS OVERLEDEN 

Op 3 juli 1975 overleed te Has
selt, de hr. Eduard Nagels, vader 
van onze arrondissementele se
kretaris Jef Nagels. 

Alhoewel weinigen uit het ar
rondissement O.V.D. de hr. Na
gels hebben gekend, kan en mag 
gezegd dat hij een rijk gevuld 
leven heeft gekend. Een leven dat 
in dienst stond van zijn mede
mens, vooral dat van de stude
rende Vlaamse jeugd. Hij was 
een overtuigd kristen mens die 
in alle eenvoud heeft gediend, 
er kon geen beter gedicht wor
den gekozen dan dit van G. Ge-
zelle welke naast het AVV/WX 
voorkwam op het overlijdensbe
richt. 

Eduard Nagels werd te Has
selt begraven op 8 juli 1975. Te 
Oostende werd een H. Mis op
gedragen op zaterdag 12 juli, in 
de kerk van OL Vrouw-Koningin. 
Uit gans het arrondissement zijn 
talrijke vrienden en sympatisan-
ten van Jef en Mieke Nagels en 
kinderen hun medegevoelen ko
men betuigen tijdens een een
voudige, doch treffende Eucharis
tieviering. 

Jef, Mieke en kinderen, het 
ganse arrondissement O.V.D. be
tuigt langs deze weg nogmaals 
zijn innig en kristelijk medeleven 
bij dit afscheid. 

DIKSMUIDE 
AFDELINGSREIS 

De jaarlijkse reis van de Vlaam
se Vrienden van de Westhoek gaat 
dit jaar door van 5 tot en met 
13 september. Een 9-daagse auto
busreis naar Italië (Dolomieten, 
Gardameer, Venetië) met zes 
overnachtingen te Toblach in het 
hotel Santer. Prijs per persoon : 
7.475 fr. Inbegrepen alle hotel
diensten, alle maaltijden vanaf het 
middagmaal eerste dag tot en 
met het middagmaal laatste dag. 

alle baantaksen, BTW en drinkgeld 
chauffeur. 

GITS 
ZIEKENFONDS WEST-FLANDRIA 
Wegens tijdsgebrek kan gemeen
teraadslid Mik Demeulenaere zich 
niet langer inzetten voor het zie
kenfonds. Wij zoeken dringend 
een vervanger die niet bang is 
voor soc. dienstbetoon en ernstig 
werken. Kontakt opnemen met het 
centraal sekr., Westlaan 145, Roe-
selare. 

VUJO - NATIONAAL 
WEEKEND IN CADZAND 
VUJO-nationaal organiseert een vormingsweekend In vor
mingscentrum « Hedenesse » te Cadzand (Zeeuws-Vlaande-
ren) van vrijdagavond 12 september tot zondagavond 14 sep
tember. 

Samen denken, samen praten, samen zoeken, samen luiste
ren, samen kreatief zijn, samen ontspannen. 

Tema : « WIJ IN ONZE KLEINSTE KRING : DE GEMEENTE » 
Programma : 

Vrijdag 12 september : 
19uOO : aankomst en kennismaking. 
20u00 : gedachtenverzameling + informatie i.v.m. jaarplan

ning VUJO '75-76. 
22u00 : gezelligheid. 

Zaterdag 13 september : 
9u30 : kortfilm als inleiding op het tema. 

lOuOO : konfrontatie van enkele visies op gemeentebeleid, 
met vertegenwoordigers van VU, PPR, Politiek Alter
natief, Jeugdparlement. 

14u30 : gespreksgroepen over tema. 
20u30 : groepsaktiviteit. 

Zondag 14 september : 
Voormiddag : vrije groepsaktiviteit. 
Namiddag : plenaire bespreking van 
werkgroepen. 
Einde na het avondmaal (18u30). 

de verslagen van de 

Begeleiding : Karel Van Reeth, Johan Beke, André De Beul. 
Deelnameprijs per persoon : 250 fr., alles inbegrepen. 
Inschrijving door overschrijving van 250 frK op bankgiro 
001-0196241-86 van VUJO-nationaal, p.a. RIta Haudenhuyse, 
Tuinwijk J. Verhaegen 5, 9220 Merelbeke, met vermelding 
« Cadzand ». 

ROESELARE 
100 JAAR VLAAMSE STUDENTEN BEWEGING 
PROGRAMMA VAN DE JUBILEUMVIERING 
IN HET KLIEN SEMINARIE 

— Zondag 31 augustus 1975 te 10 uur. 
Plechtige Eucharistieviering van uit de St.-Michielskerk te 
Roeselare, rechtstreeks uitgezonden door de Vlaamse 
Televisie. 

— Zaterdag 11 oktober 1975 te 11 uur. 
Opening van de tentoonstelling « 100 jaar Vlaamse Studen
ten Beweging » 
Presentatie van een Jubileumuitgaven met unieke en bij
zondere bijdrage van bevoegde personen. 
Speciale dagafstempeling van een postzegel. 

— Zaterdag 18, Zondag 19, Zaterdag 25, Zondag 26 oktober '75 
te 20 uur. 

Opvoering van het evocatief showspel « De Groote Stoor
ing » op tekst van Anton van Wilderode, lid van de koning-
lijk academie voor taal en letterkunde en doctor honoris 
causa van de K.U.L. en in de regie van Remi Van Duyn. 

HET INRICHTEND KOMTEE VERWACHT ALLE BEWUSTE 
VLAMINGEN OP DEZE JUBILEUMVIERING 
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De bijna magische Icracht die van het 
landschap der Hoge Venen uitstraalt 
lokt elk jaar meer mensen op zoek 
naar rust en een ontspannend gevoel 
ver van de drukte en het lawaai. 
Voor de echte natuurvrienden zijn er 
de eenzame, uitgestrekte vergezich
ten, met een verborgen rijkdom aan 
zeldzame planten en dieren. 
Het Staatsnatuurreservaat van de Ho
ge Venen werd officieel erkend in 
1957 en vergroot in 1963. Het strekt 
zich nu uit over ruim 4.000 ha. 
Het beheer van het reservaat wordt 
geleld door een zg. beheerskomitee, 
waarin o.m. « Les Amis de la Fagne » 
en het bestuur van « Waters en Bos
sen » vertegenwoordigd zijn. 
In de Hoge Venen worden geleide na
tuurwandelingen georganiseerd, meest
al op zondag. Daarvoor zorgen « Les 
Amis de la Fagne ». Deze vzw gesticht 
In 1935 te Verviers wil het natuurpa
trimonium van de Hoge Venen onge
rept bewaren en beschermen, maar 
ook ter plaatse het zinvol kontakt be
vorderen tussen mens en natuur. Dit 
gebeurt o.m. door de vrije wandelingen, 
waaraan iedereen kan deelnemen en 
die meestal vanop de Baraque Michel 
beginnen. 
De toeristische aantrekkingskracht 
van de Hoge Venen is bijzonder groot. 
Elk jaar neemt het aantal bezoeker toe 
met tien percent. Waar ligt de grens ? 
De beheerders staan voor een uiterst 
moeilijke opdracht : enerzijds willen 
ze de bewegingsvrijheid van de mens 
niet belemmeren, anderzijds staan ze 
in' voor het natuurbehoud in al zijn 
aspekten. Maatregelen zijn dus onver
mijdelijk. Als het nut ervan kan worden 
ingezien, zullen ze ook veel gemak
kelijker het beoogde resultaat helpen 
bereiken. Ook dit artikel wil daartoe 
bijdragen. 

VUUR : 
VIJAND NUMMER EEN 
VAN DE HOGE VENEN ! 

Het publiek oordeelt meestal dat de 
Hoge Venen uitsluitend bestaan uit 
onbrandbare moerassen In feite is het 
grootste gedeelte ervan bedekt met 
een dikke laag grassen en struikge
was die gemakkelijk uitdroogt, vooral 
na het smelten van de sneeuw en in 
de neerslagarme jaren. Dan kan het 
vuur, aangewakkerd door een felle 
oostenwind, zich verspreiden met een 
snelheid van veertg kilometer per uur. 
Zelfs een vuurtje, dat zorgvuldig werd 
gedoofd, kan in de bodem dringen en 
dagen later brand doen ontstaan 
Alle branden werden veroorzaakt door 
onvoorzichtige bezoekers. Door de 

DE HOGE 
VENEN 

VERBORGEN 
RIIKDON 

IN 
EIGEN 
LAND 

verdere toename van het toerisme 
stijjgt ook het brandgevaar. Meer toe
zicht, een tijdelijk verblijfverbod, een 
modern alarmsysteem en een betere 
brandbestrijdingstechnlek kunnen het 
probleem nooit oplossen, als de toe
risten onverschillig blijven I 
Als op de Hoge Venen de rode vlag
gen wapperen, dan zijn de venen zelfs 
voor iedereen verboden terrein. Een 
prachtige wandeling rond het meest 
kwetsbare gebied blijft evenwel mo
gelijk. 
Men denke er dan aan : de herbezet
ting van een afgebrand terrein ge
beurt langzaam. Pas na 20 jaar Is de 
veenmosvegetatie behoorlijk hersteld 

WANDELAARS : 
VRIJE TOEGANG VEREIST BEGRIP 

Door het massaal betreden is de be
groeiing op vele plaatsen vernield. 
Hier en daar komt zelfs de onderlig
gende turflaag bloot. Vreemde plan
ten komen in de plaats, ofwel treedt 
er verwering op, waardoor het water 
sneller wegspoelt. 
Het spreiden van de wandelaars op 
vooraf uitgestippelde paden lost het 
probleem niet helemaal op. 
Het achterlaten van allerlei afval is 
nog steeds een ware plaag. Door het 
verrotten van het afval wijzigt zich 
het milieu, waardoor een vreemde 
flora en fona levenskansen krijgen. 
Het plaatsen van vuilnisbakken en 
waarschuwingsborden alleen volstaat 
niet De goede wil van de bezoekers 
ontbreekt nog teveel. 

ZUIVER WATER : 
KOSTBAAR BEZIT 

De Hoge Venen beïnvloeden ook in 
grote mate de bevoorrading aan drink
baar water. Onder het plantendek be
vindt zich een turflaag van gemiddeld 
2,5 meter dikte. Op sommige plaatsen 
is ze zelfs 7 meter dik. Deze uitge
strekte turfvelden vormen een be
langrijke reserve aan zuiver water, 
die het debiet regelt van de vele 
beekjes, welke ontspringen op dit Ar-
deense hoogplateau. 
De talrijke waterloopjes vloeien naar 
twee grote meren, met een inhoud 
van elk 25 miljoen kubieke meter. 
Het meer van de Gileppe is het be
kendste. Dit water is weinig of niet 
vervuild, omdat industrie ontbreeKt 

en de streek dun bevolkt is. Wegens 
de sterke zuurtegraad wordt het wa
ter eerst geneutraliseerd vóór ver
bruik. 
Wie het gevoel nog kan waarderen 
van zonder risiko's water te kunnen 
drinken van een zuivere bron, In een 
sfeer van verbondenheid met de na
tuur, zal ook inzien dat elke vorm van 
vervuiling in dit milieu een misdaad 
IS, zonder meer. 

MET OPEN OOG 
DOOR DE VENEN 

De Hoge Venen zijn in menig opzicht 
merkwaardig. Oppervlakkig bekeken 
schijnt het landschap eentonig. Wie 
met open oog toekijkt ervaart het 
tegendeel. Er zijn hoogveen- en laag-
veengebieden, venige en droge helde-
velden, vlakten en bosjes. Bovendien 
IS het hele natuurreservaat omgeven 
door een brede bosgordel. 
Sporen van een fel kontrasterend ver
leden herinneren aan een bewogen 
geschiedenis, die teruggaat tot de 
Romeinse periode Daarvan getuigt de 
heirweg Tongeren-Keulen, gebouwd in 
het begin van de derde eeuw. 
Kruisen en mijlpalen verwijzen naar 
de meermaals betwiste grenzen van 
dit Ardense plateau. 
Het harde leven van de schaarse oor
spronkelijke bewoners weerspiegelt 
zich in de nu verlaten, half ontgonnen 
turfformaties. Door de sterke zuurte
graad werden daarin plantenresten 
bewaard, die tienduizend jaar oud zijn 
Zwerfstenen, sporen van steenlawines 
en de z g. pingo's zijn de stille ge
tuigen uit het verre verleden. Ze ver
wijzen naar gebeurtenissen, die terug
gaan tot het einde van de ijstijd. Voor
al de kringen, ontstaan door het smel
ten van ijslenzen, zijn indrukwekkend. 
Vanuit de lucht gezien wordt de ken
merkende bouw van de pingo's dui
delijk Ze zijn enig in Europa. In het 
landschap van Brackvenn zijn ze te 
herkennen als ringwalien, met een 
typische begroeiing en een dieper ge
legen, natte kern met een eigen flora 
en fauna. 

Kenmerkend voor de hoogveengebie-
den is het veenmos, dat gemiddeld 
zowat vijftigmaal zijn gewicht aan wa
ter kan opnemen. De watervoorraad 
is dan ook bijzonder groot. 
In de laagveengebieden overheersen 
zegge en rus. De venige heidevelden 
zijn begroeid met bies, de droge hei
destroken met de bekende struikhei
de en de bosjes. 
In de vlakten komt het borstelgras 
veel voor. Aan afwisseling in het land
schap is er dus geen tekort. 
Op een hoogte boven de 550 meter 
handhaven zjch loofbosjes, met over
wegend beuk, eik, berk en els. Spar
ren ontbreken daar 
De bosgordel rond de Hoge Venen is 
een bron van werkgelegenheid en van 
relatieve rijkdom voor de plaatselijke 
bevolking. Daar wordt de bosbouw nu 
nog intens beoefend, met de spar als 
inzet. 
Het klimaat in de Hoge Venen is 
streng. De winters zijn er lang en 
koud. Er valt bijna 15 meter neerslag 
per jaar. Dit is het dubbele van de 
neerslag die te Brussel valt. De ge
middelde temperatuur is er zeer laag. 
Daardoor hebben heelwat plantensoor
ten zich kunnen handhaven, die nor
maal in de Alpen of in noordelijke 
streken thuishoren. Ook Atlantische 
soorten komen er voor. De flora is er 
dus rijk en verscheiden. 
Beenbreek, dopheide, lavendelheide, 
veenbes, borstelgras, zevenster, kraai-
heid een wollegras behoren tot de 
meest kenmerkende plantensoorten. 
Ook het dierenleven ondergaat er de 
invloed van het harde klimaat. 
Typisch zijn sommige kevers, gras-
pieper, korhaan, veld- en ransuil, 
evenals ree en hert. De balst van de 
korhaan is vooral in dit eenzaam 
venengebied bijzonder indrukwekkend 
Het wild trekt zich terug op rustige 
plaatsen, ver van de grote wegen. 
Wie deze zomer de natuur in eigen 
land levensecht wil beleven, kan zeker 
in de Hoge Venen terecht. De parking 
tegenover de Signal de Botrange ligt 
vlak langs de grote baan Verviers-
Robertville. Vanop deze plaats bereik 
je heel gemakkelijk te voet een van 
de mooie wandelgebieden van de 
Hoge Venen. De verborgen rijkdom
men in eigen land liggen hier nog 
binnen ieders bereik 

Dirk Buyes 
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AflnBcuoLcn 
Tavee rne - Res tauran t 

« C H E C K POST » 
De baas (echte Tunesische 

Vlaamse vriend) aan het fornuis. 
Ijzerenkruisstraat 84, 1000 Brussel 

Tel. (02)218.29.88 
(weekeinde gesloten) 

DE OUDE KRING 
Café - VUrokaal 

Dorpsplein, Heusden-Limburg 

ALLE VERLICHTING 
lustrerie mare de vriese 

baron ruzettelaan 56c 
assebroek brugge 
tel. (050)33.54.04 

Dames en heren, In uw belang 
wendt U voor uw 

SCHILDER. BEHANGWERKEN en 
VLOERBEKLEDINGEN 

tot mannen van 't vak 

ADOLF CLAES 
EN ZOON ANDRE 

Kerkweg 8, 1760 Roosdaal-Strljtem 
Tel. (054)33.37.56 

BOUWBEDRIJF 

LUC ILECEMS 
Vaartstraat, 9 

2251 MASSENHOVEN 

KARAVANS 
Verkoop - verhuur . •tailing 

KARAVANCENTRA ANTWERPEN 
tel. (031)21.98.15 

Frans Beirenslaan 278, BORSBEEK 

KUNSTGEBITTEN 
HERSTELLINGEN 

Tandheelkundig Laboratorium 
VAN DER KLEUN 

Chazallaan 83 
1030 Brussel (Schaarbeek) 

(02)734.06.43 
Na 18 u. 425.46.42 

BOEKHANDEL TIJL 
Leuvensestraat 58, 
1800 VILVOORDE 
TEL. 02/251.03.86 

Alle grote uitgaven 
en ook... alle kleine. 

ELECTRA-BREE p.v.b.a. 
Electro - Groothandel 

Boneputstraat 38 
3690 BREE 

011/46.11.88 - 46.24.77 
Staatsbaan 1 - 3460 HALEN 

013/44.17.42 - 44.17.43 
MIELE - AEG - LINDE 

FEESTZALEN-SALONS 
DE LANDSKNECHT 

Aannemer van alle feesten. 
Ook verhuring van tafelgerief. 

Schilderstraat 33, 2000 Antwerpen 
(031/37.45.72) 

VERVOER - VERHUIZINGEN 
Laadruimte van 30 tot 50 m3 

VECOVEN Jozef 
Haneveldlaan 47 
1850 Grimbergen 

Tel. (02)268.14.02 

DIRK MARTENS 
NINOVE 

Beverstraat 24-26 
Tel. (054)331.05 

AALST 
P.V.B.A. 

Lange Zoutstr. 30, 29-33, 36-38 
Tel. (053)240.60 

^ 

KINDERARTIKELEN : plooi- en wandelwagens - bedjes en 
wiegen - stoelen en looprekken - schommels - kamerversie

ringen - wastafels en waskussens - kinderkleding. 

SPORTARTIKELEN : allerlei - turnkledij . ruiteruitrustingen -
ping-pongtafels - badkleding en alle toebehoorten - rol- en 

ijsschaatsen - kampingartikelen - turngerel. 

SPEELGOED : uitgebreide keus in merkartikelen : autobanen -
elektr. treinen der beste merken - auto's - go-carts - traktoren 
- poppen - poppenwagens en -wiegjes - burelen - lessenaars -
borden - fietsjes - alle gezelschapsspelen - alle soorten me-

kanieken - schooltassen - borden - tuinmeubelen -
tuinschommels. 

— ZEER VOORDELIGE PRIJZEN — 

z<xmuK.^s 
GEVRAAGD : 
Uitbater voor café met zaai. 
Gelegen in het centrum van 
IVIol. Inlichtingen : telefoon : 
(014)31.47.79. 

Gooi de prentbriefkaarten die je 
van uw vrienden met vakantie 
ontvangt niet weg ! Stuur ze dan 
liever naar het beheer van ons 
blad, t /a G. Geens, Voldersstr. 71, 
1000 Brussel. Wij kunnen er 
iemand blij mee maken. R 92 

l\/lagazijnbediende, 38 ]., zoekt be
trekking, liefst arr. Gent-Eekio. 
Kont. via prov. raadslid Van Hol-
derbeke, Nijverheidsstr. 72, Waar
schoot (091/77.33.78). R 94 

Leraars diverse disciplines ge
vraagd door de Erasmusschool, 
Begijnevest 99, Antwerpen. R 99 

TE KOOP 

Strombeek, hoek nieuwe laan 
en Gemeentepiein, Res. J, Van 
Ruusbroec. 
LUXE APPARTEMENTEN 
1, 2 en 3 siaapk. -\- ruime 
terr., voll. inger. keuken. Luxe 
uitv. 
4 HANDELSRUIMTEN 

Inl. IMIVIOPLANNING, Bloemén-
dreeflaan 12, 1810 Wemmei, 
tel. 02/269.55.56. 

Etaleur-dekorateur, 30 j . , 9 j . er
varing, 6 prijzen, zoekt passende 
betrekking, filiaalbedrijfen of 
partikulieren, half- of part-time, 
omg. Antwerpen, eventueel ver
koper. Wie helpt ? Bontenakel L., 
Potterschofstr. 29, 2610 Wilrijk. 

R 97 

Gevraagd : persoon in het bezit 
van makelaarsattest verzekerin
gen, voor eventuele aktieve of 
passieve samenwerking. 
Inl. aan prov. raadslid Roger Van 
Dijck, Brecht, tel. 031/13.89.50. 
Jonge man, 21 ]., zoekt dringend 
plaats als magazijnier-chauffeur, 
liefst in het Brusselse. Tel. 02/ 
428.34.80. R 101 

Architektuur-tekenaar, 23 j . , onge
huwd, zoekt dringend een betrek
king in de omgeving van Brussel. 
Indien mogelijk kan dit reeds voor 
juli en augustus. Kontaktadres : 
Rom De Craen, voorz. arr. B-H-V, 
Kongresstr. 53, 1000 Brussel, te l . 
02/217.92.18. R 100 

Jonge man, 20 j . , diplonrta M-O, 
kennis van Frans, Engels en Duits, 
zoekt betrekking als bedlende in 
Limburg, Brabant of Antwerpen. 
Z.w. : volksvert. E. Raskin, Ursu-
lastr. 1 te 3745 Eigenbilzen, tel. 
011/41.24.54 of prov. raadslid J. 
Gabriels, Siemenstr. 28 te 3690, 
Bree, tel. 011/46.22.90. R 98 

Technisch ingenieur elektronicien, 
voldaan aan militaire verplichtin
gen, zoekt passende betrekking. 
Jonge dame, 23 j . , lager middel
baar onderwijs, 5 jaar ervaring ais 
bediende, zoekt passende betrek
king. 

Ex-zelfstandige, 45 j . , zoekt licht 
werk, ook part-time werk. 
Schrijv. of tel. : sen. W. Jorissen, 
Louisastr. 31, 2800 Mechelen, tel. 
015/41.35.96. R 93 

Jonge dame, 19 jaar : 3e ekon. 
+ 1 jaar handelsschool ; goede 
typiste, zoekt passende betrek
king : Brussel - Antwerpen -
IVlechelen. Schrijven of telefone
ren : senator Jorissen, Louisastr. 
31, 2800 Mechelen. - Telefoon : 
015/41.35.96. R 105 

Jong vertegenwoordiger met er
varing, 27 jaar, goed autobestuur
der, uitstekende referenties, va
der van een jong gezin, wenst 
goede werkkring in de verkoop-
sektor. Verder kontakt ; Nelly 
Maes, Gentse Baan, 50, Sint-Ni-
klaas, tel. 76.49.74. R 106 

Ongeschoolde arbeider, 25 jaar 
oud, zoekt aangepast werk. Kan 
auto besturen. Kontakt via sena^ 
tor M. Van Haegendoren, Guido 
Gezellelaan 63 - 3030 Heverlee. 
tel. 016/22.45.45. R 103 

Studentenkamer te huur, W en K 
water, C.V., nabij Groenplaats -
Antw. Tel. 32.91.88 (031) na 19 \i.. 

R 104 

Te koop : te Hofstade in centrum 
gemeente, drankhuis met zaal 
(slechts twee zalen in de gemeen
te) — goede broodwinning. Aan
koopprijs + 1.000.000 — enige 
herinrichtingskosten noodzakelijk. 

PLUROG 
PLURALISTISCH 

ONDERWIJSCENTRUM 
v^.w. 

Nerviërsstraat 9 

2000 Antwerpen 

Tel. 031 - 39.56.88 

I Hoger Onderwijs met 
volledig leerplan 

— Gegradueerde voor Medisch 
Secretariaat - 2 j . studie (met 
selel<tieproef) 

— Gegradueerde in de Orthopeda-
gogie - 3 j . studie (met selec-
t ieproef) 

— Gegradueerde in de Rechtswe
tenschappen - 3 i . studie 

II Hoger Onderwijs voor 
Sociale Promotie 

—• Assistent inzal<e Beroepskeuze 
3 i . 

—- Gegradueerde in de Bedri j fsor
ganisatie - 3 j . 

— Psychotechnicus - 3 i . studie 

III Hoger Secundair Onderwijs 
— Medisch Sel<retariaat - 3 j . 

IV Leergangen 
— Inst i tuut voor Röntgentechniek 

2 j . 
— Inst i tuut vor Tandprothesen -

2 j . 
— Inst i tuut voor Voetverzorging -

2 J. 

V Algemene Diensten 
— Laborator ium voor Toegepaste 

Psychologie 
— Psycho-Medisch-Sociaal Centrum. 

OPTIEK 
WALTER ROLAND 

ANTWERPEN 
Tel. 

J O KERKSTRAAT 
(031)35.98.26 

WETTELIJK ERKEND OPTICIEN 

BAR RESTAURANT 

3Be tETateme 
Kaasmarkt 157 - 1810 WEMMEL . Tel. (02)478.83.18 
Open vanaf 18u - gesloten op zondag 
Waardin -. Julia van Mieghem-Van Cappellen. 

ANH-INFLAnEREIS HAAR KOPENHAGEM 
3 DAGEN IN DENEMARKEN 

voor 4.125 fr. 

9, 10, 11 sepetember. 

INBEGREPEN 

chartervlugt Zaventem - Kopenhagen - Zaventem 

overbrenging luchthaven Kopenhagen naar hotel 

en terug; 

uitgebreide stadsrondrit met Nederlandstalige 

Gids ; 

overnachtingen in goed naiddenki'assehotel, op 
bazis van kamer met bad en ontb i j t ; 
V.T.B.- begeleiding. 

Niet inbegrepen 

luchthaventaksen te Zaventem en Kopenhagen 
( 350 fr. ) 
middag- en avondmalen; 
persoonlijke onkosten. 
Geef toe dat zi j , die beweren dat Skandinavië on
betaalbaar is, het verkeerd voor hebben ! 

Alle inlichtingen op het VTB-VAB-hoofdkantoor, Sf-jacobsmarkt 45 - Antwerpen - tel. (031)31.76.80 (20 lijnen) of In onro kantoren 
te Aalst, Brugge, Brussel, Genk, Gent, Hasselt, Kortrijk, Leuven, Mechelen, Oostende, Roeselare, St-Niklaas, Turnhout en Vilvoorde of 
bij onze plaatselijke vertegenwoordigers. Vergunning Nr. 1185 - Kat. A 
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V|RIJ€ TIJD 

EIGENTIJDSE BEHOEFTE 
De nationale slachtpartij van 
Francorchamps werd bijgewoond 
door 80.000 gapers. Voor de Gro
te Prijs van Duitsland waren zelfs 
300.000 kijklustigen opgekomen. 
De laatste rit van de ronde van 
Frankrijk lokte, hoorden wi j , 
800.000 Fransen op straat. Het 
aangeboden spektakel was over
al — naar onze bescheiden me

ning — maar van de povere 
soort. En zeker niet de hoge In-
komprijzen waard die moesten 
neergeteld worden. Het moet zijn 
dat wij in een tijd leven waarin 
de nood aan ontspanning, van 
welke vorm ook, ontzettend groot 
Is, en de vindingrijkheid om een 
aktieve, kreatieve vrijetijdsbeste
ding die géén konsumptie is te 
vinden, bedroevend klein. 

VAN DAG 

MAANDAG 
GimondI bezondigde zich onwe
tend aan doping. Het goedje zat 
in een van een onbekend suppor
ter gekregen drinkbus. Men zeg
ge het voort. 

DINSDAG 

Reg Harris Is een slecht verlie
zer. Omdat hij geklopt werd 
stopt hij met koersen. En hij is 
nog niet helemaal zestig. 

WOENSDAG 

Volgens « Les Sports » doorbra
ken noch Ender noch Coan de 
geluidsmuur. Wat nochtans van 
beide zwemsters verwacht werd. 

DONDERDAG 

De Duitse beroepsvoetballer 
Heinze Is « aan den dop ». Geen 
enkele klub kon hem gebruiken. 
Nu maar volhouden tot de pen
sioenleeftijd. 

VRIJDAG 

De vent die altijd achter de Brit
se queen loopt — haar man — 
dwong een serieuze selektie af 
voor Europese kampioenschap
pen paardrijden. Congratulations. 

ZATERDAG 

In Rusland kan men een tele
foonnummer draaien waar men 
onafgebroken sport uitslagen 
hoort. Op een ender nummer 
hoort men — gelukkig — door
lopend moppen. 

ZONDAG 

De sjotters van Latina zullen 
door de rechtbank publiek en bij 
opbod verkocht worden om uit 
onverdeeldheid te treden. Waar
om ook niet ? 

TOT DAG 

HOE LANG NOG ? 

Op de « sukkelweg » van Fran
corchamps zijn tijdens de presti-
gieuse (haha) 24 uren alweer 
twee doden gevallen. Aldus werd 
een grote traditie in ere gehou
den. Eén van de inrichters ver
klaarde dat dergelijke ongevallen 
(zeg voor ons part maar moord) 
de gruwel én de schoonheid uit
maken van de autosport. Was dat 
ventje zat van de vele cham
pagne, of Is het doodgewoon een 
oerdom, pretentieus baasken, dat 
niet eens beseft wat het bazelt ? 
In ieder geval, men zou die heer
tjes eens moeten gaan wijsma
ken dat het niet langer opgaat 
mensenlevens te verkopen t i j 
dens spektakels die in de grond 
ook geen andere bedoeling heb
ben dan vulgair geld opbrengen. 

VERKEERD 

Wij hebben de daaraan gewijde 
radioreportage zelf niet gehoord, 
maar naar het schijnt loopt er 
hier te lande nog een pastoor los 
die klanten tracht te lijmen door 
altijd maar over Eddy te staan 
preken, door missen op te dra
gen voor Eddy, door zijn misdie
naars uit te dossen met T-shirts 
waarop groot en trots de aanbe
den naam van Eddy prijkt. Het 

FRANS 

Maandag werd Frans de Valck 
begraven. Voor wie de sport en
kel via de gazet beoefent een 
onbekende. Voor al wie in Bra
bant ooit iets met voetbal te 
maken had een begrip. Een zee 
van tijd heeft Frans over gehad 
voor de voetballers In het alge
meen en voor die van Humbeek 
in het bijzonder. Het zal zondag, 
na de match, stil worden bij 
« den baas •>, als de rij van de 
Valeken binnenkomt om de match 
te bespreken. Tussen Dolf en Jef 
zal er plaats zijn voor een grote 
struise mens. Die van Humbeek 
zuilen er niet komen tussenstaan 

, de eerste weken, en het zal nog 
wel enkele keren gebeuren dat 
Bert of Jan zich zullen om
draaien, en aan de lege plek vra
gen ; « Wat pelsde gij daarvan, 
bruu ? ». Het zal niks meer zijn 
Tenzij een grote, schone herin
nering. 

MEER POEN 

De baaskens van het Westduitse 
olimpische komitee hebben er
mee gedreigd dat hun vedetten 
niet zouden deelnemen aan de 
olimpische spelen van 1976. De 
reden : de staat en co duimt 
niet genoeg geld af om de sport
lui toe te laten zich behoorlijk 
voor te bereiden. En Herr WTIII 
Daume — die nogal graag met 
centen « gosselt » als ze van 
ergens anders komen — wil niet 
dat de Westduitse jongens en 
meisjes het met minder zouden 
moeten stellen dan hun Oostdult-
se kollega's. Het affront zou te 
groot zijn. Wij kunnen natuurlijk 
de kolleire van Willi en zijn 
vrienden begrijpen, maar durven 
toch betwijfelen of het allemaal 
een kwestie is van centen alleen. 

SPORTIEVE HEERTJES 

Zondag te Aspelare werd IVIariet-
te Laenen wielerkampioene van 
België. Men kent ons standpunt 
Inzake wielersport voor dames : 
applaus als de dames willen fiet
sen en aan sport doen, maar da
meskoers als sensationele attrak-
tle vinden wij misplaatst. Wij 
hadden dan ook wel enig meelij 
met de bejaarde heertjes-offlsjel-
len die zo ijverig aan de knoopjes 
en madollekens aan het frieme
len waren van de te huldigen 
kampioene. En hoezeer de heer
tjes in kwestie om de sport zelf 
bekommerd zijn mag blijken uit 
het feit dat zij vergaten na te 
gaan wie nu eigenlijk kampioene 
werd bij de beginnelingen en de 
kadetten. 

zijn uiteraard onze zaken niet, 
maar het aanwenden van een pu
blicitair opgefokt idooltje — met 
al zijn kwaliteiten, maar ook met 
alle vuiligheid die door de vlag 
van personenkultus wordt ge
dekt — om de grote waarden van 
het kristendom aan de man (en 
de vrouw) te brengen, lijkt ons 
zowat het zekerste middel om de 
godsdienstige achteruitgang nog 
wat te bespoedigen. 

1984 

Volgend jaar gaan de olimpische 
spelen door in Montreal, en vier 
jaar nadien in Moskou. De vraag 
is echter welke stad zal zorgen 
voor de organisatie van 1984. 
Men hoort steeds vaker de naam 
Parijs noemen, hoewel het ge
rucht slechts afkomstig schijnt 
van een suggestie door de bur
gemeester van Montreal. Onder
tussen denken wij dat men in 
Parijs toch nog eventjes zal gaan 
tellen, want de organisatie van 
olimpische spelen gaat telkens 
gepaard met het verlies van vele 
miljarden. Weliswaar betaald 
door de « onbekende soldaat », 
maar het Is niet zeker dat de 
brave burger dat binnen een jaar 
of tien nog zal nemen. Misschien 
kan België zich voorstellen als 
invaller ? 

NA DE RONDE 

— Eddy Merckx is wellicht de eerste koereur die de ronde won door 
tweede te emdigen. 

— « Les Sports » vroeg ongeduldig wanneer de misdadiger zou te
rechtstaan die onze lieveling die mokerslag in de lever bezorgde. 
En welke straf hij zou knigen. Dit laatste is duidelijk . de guillotine. 

— Met de kaak van Eddy gaat het enigszins beter. Mersie. 

— Luc Varenne zou ook eens moeten zeggen wanneer wij moeten 
ophouden met telegrammen te zenden aan Eddy. Wij verzonden er 
nu al 362, en onze spaarcenten zijn op. 

— Giscard ontving, aldus Fred, de « vedetten van de tour ». Het 
werkvolk mocht toejuichen Herstelt Giscard het « ancien régime »? 

— Lucien Van Impe met zijn mazelentrui, mag nagenoeg geen enkel 
kriterium rijden in België. Hebben wij het mis voor, als wij denken 
dat die kriteria hoofdzakelijk « gearrangeerd " worden door ene 
Verhelst, knecht van Merckx ? 

— Vraag . waarom zond onze Leo-den-andere een telegram vol mede
lijden aan de koereur die stomweg op zijn kaak viel, en géén tele
gram aan de koereur (met veel minder centen) van wie tijdens de 
ronde het kindje stierf ^ Welbegrepen knsten-demokratie mis
schien ? 

— Vraag : waaróm waren de Beize sportjoernalisten zo « vies >• van 
enige berichtgeving over de sociale eisen van hun kollega's van 
de " Parisien Libéré » ' Mochten zij niet van hun baaskens ? Voe
len zij zich daar (momenteel) al te hoog boven verheven ? 

— Een Belgische doktoor heeft uitgerekend dat Eddy zonder de aan
slag op zijn lever de ronde zou gewonnen hebben met 19 sekonden 
voorsprong. Waar doktoors zich allemaal mee bezighouden, en zeg
gen dat er zoveel zieke mensen zijn. 

— Men voorspelt ons een spannende ronde 1976, en hierbij zullen wij 
het maar laten. De rest wordt verteld aan de aankomstlijn van de 
kriteria. 

/ f o o u s r c p 

•Be^x. 

DE PERSEIDEN 

Iedereen heeft al wel eens een 
« vallende ster » gezien. En 
daarbij hopeloos geprobeerd 
snel genoeg een wens te for
muleren. 
Iedereen weet ook wel dat 
« vallende sterren » meteoren 
zijn, d.w.z. stukken gesteenten 
die in de dampkring van de aar
de dringen, en daarbij zo sterk 
verhit worden dat de atomen 
ervan geïoniseerd worden. Dit 
veroorzaakt het lichtverschijn
sel, dat gewoonlijk optreedt als 
de meteoor op zowat 120 km 
hoogte Is, en verdwijnt op een 
hoogte van zowat 80 km. Al
leen in uitzonderlijke gevallen 
dringt een gedeelte door tot op 
het aardoppervlak. 
Over de meteoren wordt later 
wel meer gezegd. Deze korte 
inleiding slechts om eraan te 
herinneren dat wij op 11 en 12 
augustus de jaarlijkse meteo-
renregen krijgen, die wij de 
Perseiden noemen. 
Op bepaalde ogenblikken kan 
men bijna om de minuut een 
meteoor naar de aarde zien 
toeflltsen, telkens uit dezelfde 
richting : het sterrenbeeld Per
seus (men neemt de lijn Grote 
Beer - achterwielen —, Pool
ster, en Cassiopeia — in de 
vorm van een liggende W —, 
en vanaf Cassiopei naar de ho
rizont toe. De drie sterren bo
ven elkaar zijn Perseus). 
De meteorenregen wordt ver
oorzaakt door het feit dat rond 
11 en 12 augustus de aardbaan 
de baan kruist van een ontzag
lijke zwerm kleine meteoren, 
eveneens om de zon cirkelend 
De kleine meteoren — daarom: 
meteoroïden — hebben een 
doormeter van nog geen milli
meter tot een paar decimeter. 
Een gedeelte wordt aangetrok
ken door de aarde, en veroor
zaakt dus de lichtsporen. 
Als het weer helder mocht zijn, 
dus maar eens even kijken. En 
eventueel tellen hoeveel u er 
zien kan. 
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TI/-PROGR/^MMK9 

BRT 

18.55 
19.00 

19.25 

19.45 
20.15 

20.40 

21.35 
21.55 

22.40 

Paulus de boskabouter 
Wickie de Vikinger : Het 
Meeuweneiland 
Verkeersveiligheid 
De motorrijder 
Nieuws 
Guyana : Waterland 
De Rupunini Savanne 
De dwaallichten. Muzi
kale geschiedenis van 
Kanada 
Standpunten : de CVP 
David Niven. 'n Boeiend 
zelfportret van deze 
grote Britse akteur 
Nieuws. 

NED 1 

18.45 Manege 
Voor de kleintjes 

18.50 Nieuws 
19.05 The Dick Van Dyke 

Show 
19.30 Lach eens naar de foto

graaf 
19.55 Nieuws 
20.21 Mars door de hei. Speel

film met Peter Finch 
22.10 De zomer in het hoofd 
22.20 Dichterbij 
22.50 Nieuws. 

NED 2 

18.45 

18.55 
19.05 

19.30 

20.00 
20.20 

21.10 

21.40 
22.10 

22.40 

Minimoien 
Voor de kleintjes 
Nieuws 
De Stratemakeropzee-
show 
Terra Afrika : een reeks 
dokumentaires over Afri
kaanse kuituren die 
langzaam verdwijnen. 
3. De Foeani van Rey 
Boeba 
Nieuws 
Zo was het : Lied en 
Kabaret 
Watermerk. De kwali
teit van zwem- en vis
water in Nederland. 
Ronnie Corbet 
Achter het nieuws. 
Aktualiteitsrubriek 
Nieuws. 

RTB 

18.10 1, 2, 3... J'ai vu. 
Voor de kleintjes 

18.30 Loisirs è loisirs 
19.00 Chéri Bibi. Feuilleton 
19.25 Antenne soir 
19.45 Nieuws 
20.20 Le crime ne paie pas. 

Spel in 4 delen 
22.50 Nieuws. 

BRT 

18.55 Paulus de boskabouter 
19.00 Bobek en Lolek. Voor de 

kleintjes : Aladins Lamp 
19.10 KTRC 
19.40 Mededelingen en weer

bericht 
19.45 Nieuws 
20.15 'n Ogenblik met de Ele-

gasten 
20.40 De Pallisers. 17e afl. 
21.30 Malpertuis : Film van 

Harry Kumel 
23.20 Nieuws 
23.40 Atletiek. 

NED 1 

18.45 Minimoien. 
Voor de kleintjes 

18.55 Nieuws 
19.05 The six million dollar 

man. Amerikaanse poli-
tiereeks 

20.00 Nieuws 

20.20 Europees Kampioen
schap Standaarddansen 
voor Professionals, van
uit Scheveningen 

21.20 Pray for the wild cats. 
Amerikaanse fi lm 

22.50 Liedjesfestival 
in Oostende. 

NED 2 

18.45 Minimoien. 
Film voor de kleintjes 

18.55 Nieuws 
19.05 Presentatie van de Na

tionale Hitparade 
20.00 Nieuws 
20.20 Haak in met Nico. 

Programma rond Nico 
Haak die af en toe pa
niek zaait 

20.45 The Brothers. Het filiaal 
in Dover is geopend. 
Een vrachtwagen van de 
firma wordt met lading 
en al gekaapt. De chauf
feurs worden verdacht 

21.35 Mash, humoristische 
oorlogsreeks 

22.00 Televisier, aktualiteits' 
programma 
Football Amsterdam 700 
voetbaltornooi. 

BRT 

16.10 Atletiek 
18.30 Paulus de boskabouter 
18.35 De familie Partridge 
19.00 Ook dit is leven. Een 

dagje in het leven van 
blinde kinderen 

19.45 Nieuws 
20.15 Edgar Brigs, geheim-

agent 
20.40 Showtrofee Y.E.S. 

Amusements 
programma uit Oostende 

21.40 Weekendfilm 
Pretty Boy Floyd 

22.50 Nieuws. 

NED 1 

15.00 Journaal 
15.02 Naturi 
15.30 Bij de marine 

Filmmusical 
17.05 Wickie de Viking : 

De zeehonden 
18.15 Archeologie 
18.45 Minimoien 
18.55 Journaal 
19.05 Stratemaker-

opzeeshow 
19.30 Vara's hete luchtballon 
20.00 Journaal en weer 
20.20 Vara's hete luchtballon 

(vervolg) 
20.50 Hallo hier Hilversum... 

hier is de Vara 
21.55 Portret 
22.25 De kommissaris 
23.25 Laatste nieuws 
23.30 Sarah Vaughan. 

NED 2 

18.15 E.K. Zwemmen 
18.45 Minimoien 
18.55 Journaal 
19.05 The Flintstones 
19.25 Kareltjes, 

kolderieke kapriolen 
19.50 't Zand 33 
20.00 Journaal en weer 
20.20 De Wrekers 
21.10 De kleine kwis 
21.45 Brandpunt 
22.05 Orson Welles 

Great Mysteries 
22.30 Laatste nieuws. 

RTB 

17.55 
18.40 

19.00 
19.15 
19.45 
20.15 

20.45 

22.20 
23.15 

Robert Cogoi Show 
Nic en Pic. 
Voor de kleintjes 
Festivals 
Antenne-soir 
Journaal 
Le monde sauvage 
« Alligators » 
La charge héroïque. 
Een western van John 
Ford 
Showprogramma 
Laatste nieuws. 

BRT 

15.00 
15.30 
17.10 
18.20 
18.25 
19.15 

19.40 
19.45 
20.00 
20.40 

21.40 

22.10 

23.00 

Doe mee 
Atletiek 
Music Unlimited 
Paulus de boskabouter 
Star Trek 
Beentje Buiten : 
Het Hageland 
Mededelingen 
Nieuws 
Sportweekend 
Thriller : « Bij de vol
gende kreet » 
Geef mij de vijf. Liedjes-
en sfeerprogramma met 
als thema •• de vrouw » 
Flandria extra Muros : 
de renaissance 
Nieuws. 

NED i 

14.30 Teleac 
16.00 Nieuws 
16.02 Ti-ta-tovenaar 
16.27 E.K. zwemmen 

junioren te Geneve 
17.00 Vespers 
17.30 E.K. zwemmen junioren 
18.45 Minimoien 
18.55 Journaal 
19.05 The Flintstones 
19.30 Doctor Dolittle. Muzika

le fi lm 
22.00 Dat is een naam 
23.00 Laatste nieuws. 

NED 2 

18.30 Woord voor woord 
18.35 Minimoien 
18.40 Kinderen van 47 A 
19.05 Studio sport 
20.00 America : geschiedenis 

van Amerika 
20.50 Panoramiek 
21.20 De tijgerbrigade 
22.15 Vioolconcert 

Tsjaikowski 
22.50 Suriname deze week 
22.55 Laatste nieuws. 

Stoere bink, John Wayne in de 
• Aanval op de gepantserde 
wagen ». 

RTB 

11.00 Eucharistieviering 
13.00 Nieuws in 't kort 

en weerbericht 
13.05 Concertissimo 
14.10 Infidèlement vötre 

Komedie 
15.45 Athletiek 
17.10 Mithila. Documentaire 
18.00 Variété 
18.40 Grangallo en Petitro 

Voor de kleintjes 
19.30 Antenne-soir 
19.45 Journal 
20.20 Salvator et les Mohicans 

de Paris. Feuilleton 
21.10 Folklore 
21.55 Media 75 en laatste 

BRT 

18.55 Paulus de boskabouter 
19.00 Klein, klein kleutertje 
19.15 Sporttribune 
19.39 Weerman 
19.45 Nieuws 

20.15 Aanval op de gepantser
de wagen 
Amerikaanse western 

21.50 Man alive : Deep South, 
Deep North. Documen
taire over de resultaten 
van twintig jaar strijd 
voor gelijke burgerrech
ten in de Verenigde Sta
ten op 17 mei 1957 

22.45 Nieuws. 

En dinsdag zien we de stoere 
vrachtri'iders weer in « r/; 
maar aan •>. 

NEDJ 

18.45 Minimoien 
18.55 Journaal 
19.05 Taro the carp. Jeugd

fi lm 
20.00 Journaal en weer 
20.21 Documentaire 
21.10 McMillan en vrouw 
22.45 Symbiose 
22.49 Laatste nieuws. 

NED 2 

18.45 
18.55 
19.05 
19.30 
20.00 
20.21 
21.10 
21.40 

22.20 
22.50 

23.00 

Minimoien 
Journaal 
Dr Who « De robot » 
NL Tippers 
Journaal en weer 
Pepper 
Maude 
Aktua TV 
Aktualiteitenrubriek 
Zomer 75 
Socutera 
De moeder- en kinder-
zorg in Zambia 
Laatste nieuws. 

RTB 

18.10 1, 2, 3... J'ai vu. 
Voor de kinderen 

18.30 Kunstroutes 
19.00 Lekenmoraal en -filoso

fie 
19.30 Lundi-sports 
19.45 Journaal 
20.15 Cinéma d'aujourd'hui : 

• Monsieur Hawarden ». 
Een fi lm van Harry Ku
mel 

21.55 Jazz : Errol Gardner pia
nist. Aansluitend : Laat
ste nieuws. 

BRT 

18.55 Paulus de boskabouter 
19.00 Bolek en Lolek. Het le

lijke eendje 
19.10 Gastprogramma. 

Het vrije woord 
19.45 Nieuws 
20.15 Rij maar 'an. Amerikaan

se feuilleton 
21.05 Spel zonder grenzen 

vanuit Southport in 
Engeland 

22.20 Tijd voor New-Orleans 
Muziek 

22.40 Nieuws. 

NED 1 

15.00 Van hart tot hart 
18.45 Minimoien 
18.55 Journaal 
19.05 Beertje Colargol 
19.15 Rock concert 
20.00 Journaal en weer 

20.21 All in the family 
Amerikaanse serie 

20.45 Desert Victory. Oorlogs
propagandafilm 

22.00 Jeugdkoncert 
22.25 The way of a river 

Engelse dokumentaire 
23.15 Laatste nieuws. 

NED 2 

18.45 Minimoien 
18.55 Journaal 
19.05 Bonnie. Engelse serie 

voor de jeugd 
19.30 De geheimen van de die

renwereld 
20.00 Journaal en weer 
20.21 Denkend aan Holland 
20.45 Hier en nu. Aktualitei-

ten 
20.15 Spel zonder grenzen 
22.25 Hier en nu 
22.45 Meisjeskoor 
22.55 Laatste nieuws. 

RTB 

18.10 Voor de kinderen 
18.30 Portraits d'enfants 
19.00 Chéri-Bibi. Feuilleton 
19.25 Antenne-soir 
19.45 Journaal 
20.15 De geheimen van de zee 

Vandaag : « Draken op 
de Galapagoseilanden » 

21.05 Spel zonder grenzen 
22.20 Laatste nieuws. 

BRT 

17.55 Jevanjong. 
Jeugdprogramma 

18.45 Paulus de boskabouter 
18.50 Coronation Street. 

TV-feuilleton 
19.40 Weerman 
19.45 Nieuws 
20.15 Chico. TV-feuilleton 
20.40 Wereldpremière Good

bye, Reggedy Ann. Tele
visiespel van de Ameri
kaanse Commerciële Te
levisie (CBS) 

22.00 Festival van Vlaanderen 
1975 
Nieuws. 22.25 

NED 1 

15.30 Kids is kids. Tekenfilm 
16.15 Dierenfilm van Walt 

Disney 
17.05 Cecilia 

Pantomimespel 
18.16 Teleac 
18.45 Minimoien. 

Voor de kleintjes 
18.55 Journaal 
19.05 Jouw wereld, mijn we

reld. TV-serie 
19.30 Kenmerk 
20.00 Journaal en weer 
20.21 Major Dundee. Speelfilm 
22.20 Laatste nieuws. 

NED 2 

18.45 Minimoien. 
Voor de kleintjes 

18.55 Journaal 
19.05 Van gewest tot gewest 
19.50 « Kom maar mee » 
20.00 Journaal en weer 
20.25 Hendrik VIII. Speelfilm 
22.10 Studio-sport 
22.35 Panoramiek-special 
23.25 Laatste nieuws. 

RTB 

16.45 Feu vert. Programma 
voor de kinderen 

18.25 Les volants. Verkeer- en 
luchtvaartrubriek 

18.55 Barbapapa. 
Voor de kleintjes 

19.00 Chéri-Bibi. Feuilleton 
19.25 Antenne-soir 
19.45 Journaal 
20.15 Cirkus in de wereld 
21.10 Grote veldslagen uit het 

verleden « Austerlitz » 
22.05 Geschiedenis van de te

kenfilm 
22.30 Laatste nieuws. 
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WONING 
KOPEN 
PRAAT EVEN 

BOUWEN7 
T KUNNEN! 

INFORMATIECENTRA 
ANTWERPEN 
031/31.78.20 

GENK 
011/35.44.42 

CENT 
091/25.19.33 

LEUVEN 
016/23.37.35 

GRONDEN 
OUD - EN NIEUWBOUW 

600 ARBEIDERS... 
1001 MOGELIJKHEDEN 

ALGEMEEN BOUWBEDRIJF 

KUNNEN 
Kleine Greep uit Grote Keuze 

BOUWGRONDEN 
— Percelen voor éénsgezinswoningen van 250.000 F af. 

— Prachtige villagronden 40 m br. 2.000 mv. van 535.000 F af. 

— Domein van 2,5 ha (met vijvers) 800.000 F, enz . enz.. . 

BESTAANDE W0NIN6EN 
Splinternieuwe moderne villa 10 km van Antwerpen Jiving 80 mv., eetkamer, geïnst. 

keuken, eethoek, wasplaats, 4 sipk + 2 badk., speelkamer, laatste snufjes v. modern 

komfort, hoogste luxe. Moet weg wegens speciale omstandigheden aan kostende prijs 

5.950.000 F. 

Eengezinswoningen, burgerhuisjes van 135.000 F af. 

Studio's en appartementen van 845.000 F af. 

IN ELK VAN ONZE ZETELS VIND U EEN AANBOD 
DAT ZICH UITSTREKT VAN DE MAAS 
TOT AAN DE NOORDZEE ! 

De laatste villagronden te Deinze, in St. Martens-Latem, in Opoeteren, in Zoniënwoud, het 

bos van Meerdaal, Hove, Brasschaat, Schilde, Heverlee en Hasselt ! 

Mooie hoevekens in de Kempen, herenhuizen in Cent, Brussel, Antwerpen, enz., enz 

IN ELK VAN DEZE ZETELS VINDT U LETTERLI|K ALLES 
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federaties, fusies 

WINST EN VERUES IN VLAAMS BRABANT 
Er is gehuil en geknars van tanden in de frankofone wigwams in 
het zuidelijke randgebied van Brussel. Stel u voor dat de Vlamin
gen aan de langste eind getrokken hebben bij de samenvoeging 
van gemeenten in Vlaams-Brabant, zodat de fankofone bastions 
Alsemberg ( 35% franstaligen ) en Beersel ( 5 5 % ), in plaats 
ven één enkel groot frankofoon voorgeborchte van Beersel te 
worden, zullen opgevangen worden in een kompleks waar zij 
zullen geneutralizeerd worden door de dwarsdoor Vlaamse ge
meenten Lot, Dworp en Huizingen. 
Maar ook nog enkele andere gemeenten, waar volgens de franko
fone huilebalken een groot percentage franstaligen huist, zullen 
hetzelfde lot ondergaan. Volledigheidshalve, en vooral ten be
hoeve van de Vlamingen buiten Brabant die zo weinig afweten 
van de Brusselse toestanden, laten we hier een opsomming van 
die gemeenten volgen, met telkens tussen haakjes de percentage 
van franstaligen zoals die op de kaart van het " Bloc de la liberté 
linguistique " zijn aangegeven. Maar wij voegen er onmiddellijk 
bij dat al die percentages schromelijk overdreven zijn, en enkele 
bestaan in de op hol geslagen verbeelding van onze tegenstan
ders. 

OPGESCHROEFDE CIJFERS 

Zo zullen Dilbeek ( 45% ) en Groot 
Bijgaarden ( 35% ) samengesmolten 
worden met Itterbeek ( 25% ), Slnt-
Maartens-Bodegem ( 4,2% ) Schepdaal 
(49%) en Sint- Ulriks-Kapellen (4,9%); 
zo zal Zelllk ( 30% ) verenigd worden 
met de gemeentengroep van Asse ; 
zo zal Strombeek-Bever (45%) gevoegd 
worden bij Grimbergen ( 15% ); zo 
zullen de gemeenten Sint-Stevens-Wo-
luwe ( 45% ) en Sterrebeek ( 40% ) 
geneutraliseerd worden door de fusie 
met Zaventem ( 15% ) en Nossegem 
( 20% ). Zelf in het arrondissement 
Leuven zal Tervuren ( 40% ) verdron
ken worden in de fusie met Duisburg 
( S% ) en Vossem ( 15% ). in al deze 
zogezegde " sterk franstalige " ge
meenten waar de frankofonen sedert 
lang de invoering van de beruchte fa
ciliteiten nastreven, zullen zij voortaan 
alle hoop moeten laten varen. 

DOELBEWUSTE 
STEMMINGMAKERS 

Het moet ons dan ook geenszins ver
bazen dat alle franstalige kranten vuur 
en vlam spuwen, en spreken van gro
ve miskenning van de rechten der 
franstafigen in die 'bedreigde' gemeen
ten. Wij moeten het hoofd koel houden, 
en ons niet laten misleiden door de 
huichelachtige Jeremiades van de fran
kofone stemmingmakers. Tot staving 
van onze tesis willen wi j ons enkel er
toe bepalen hun leugens te ontzenu
wen met hun eigen idiote verklaringen. 
1) De liberaal Risopoulos beweert dat 
er in de zes faciliteitengemeenten min
stens 58.000 franstaligen wonen, ter
wijl de totale bevolking van die ge
meenten in werkelijkheid slechts 
52.500 inwoners bedroeg ! 2) Op een 
door " La Libre Belgique " georgani
seerd colloquium verklaarde de socia
listische burgemeester van Sint-Joost-
ten-Node, Cudell, dat de jongste jaren 
de inwijkelingen te Brussel voor op 
zijn minst 80%franstaligen zijn, maar 
uit een ministerieel antwoord op een 
parlementaire vraag blijkt dat tijdejjs 
de periode 1964-1969 zich te Brussel 
méér personen uit het nederlandstalig 
gebied dan uit het franstalig gebied 
zijn komen vestigen, en wel 88.717 
uit Vlaanderen tegen 84.118 uit Wallo
nië. In de eigen gemeente van Cudell 
kwamen er in de twee jaren 1967 en 
1968 méér uH nederlandstalig gebied, 
en wel 698, tegen 690 uit franstalig ge
bied. 3) Minister Oleffe maakte op een 
vergadering van Katolieke Werkgevers 

te Namen de volgende berekening: in 
1985 zal de Waalse gemeenschap 35% 
van de Belgische bevolking vertegen
woordigen, en Brussel 10%, dat maakt 
samen 45% frankofonenl Hij doet dus 
de gehele Vlaamse gemeenschap te 
Brussel, 350.000 man kado aan de fran
kofonen ! En zo iemand maakt men 
minister in Belgiel 4)Ook de voorzitter 
van de Brusselse agglomeratieraad La-
gasse komt via een subtiele bereke
ning tot de slotsom, dat er nu reeds te 
Brussel geen Vlamingen meer zijn I 

FACILITEITEN 

ALS PAARD VAN TROJE 

Waarom wij zolang zijn blijven stil
staan bij die frankofone cijfers en ver
klaringen betreffende het aantal Vla
mingen in en franstaligen rond Brussel? 
Omdat wi j er nooit genoeg kunnen op 
wijzen hoe al de bovenvermelde per
centages franstaligen opgeschroefd zijn 
met het enige doel in tientallen ge
meenten een gunstbehandeling in de 
vorm van faciliteiten voor de fransta
ligen af te dwingen. Op Hertoginnen-
dal heeft dat bedrieglijke spelletje ge
pakt, maar de Vlaamse gemeenschap 
zou het haar vertegenwoordigers nooit 
vergeven dat zij bij eventuele nieuwe 
gesprekken van gemeenschap tot ge
meenschap nogmaals met nieuwe te
gemoetkomingen zouden instemmen. 
Indien men op die percentages de 
stelregel zou toepassen dat alleen de 
graad van absolute nederlandsonkun-
digheid als maatstaf in aanmerking 
kan worden genomen, dan zou men 
eens zien hoe die percentages weg
smelten als sneeuw voor de zon. Is 
het bij voorbeeld niet krankzinnig fe 
verkondigen dat te Dilbeek één per
soon op twee geen Nederlands kent ? 

DAT ZE 

NEDERLANDS LEREN 

Wanneer nu in franstalige bladen tra
nen met tuiten worden geweend om
dat... de rechten van de franstaligen 
met de voeten worden getreden, dan 
vragen wij ons af : welke rechten ? 
Sedert in 1963 op Waals verzoek de 
ééntaligheid officieel is ingevoerd ten 
noorden zowel als ten zuiden van de 
ttaalgrens, hebben de franstaligen ab
soluut geen taalrechten in Vlaanderen. 
De echte en vermeende frankofonen 
van Beersel en Alsemberg, en ook die 
in de andere Vlaamsbrabantse gemeen

ten moeten zich erin schikken dat de 
faciliteitendeur definitief is dichtge
klapt. Gedaan voor altijd l 
Is het niet verwonderlijk dat de fran
kofone woordvoerders het altijd maar 
hebben over de rechten van de frans
taligen, en nooit over hun plichten? Op 
een debatavond te Ukkel hebben wi j 
eens de heren Cudell, Defosset, Des-
marets en Risopoulos de vraag gesteld 
of zij, in plaats van de franstaligen in 
de rand- en aanpalende gemeenten 
verder te blijven ophitsen, hun niet 
beter de raad zouden geven Neder
lands te leren, opdat zij zich aldus zou
den aanpassen aan hun nieuwe omge
ving. Dit is trouwens de aanbeveling 
welke men zou moeten doen aan alle 
frankofone agitatoren in kranten, ra
dio- en TV-debatten, in het parlement, 
enz. om de franstaligen te doen in
zien dat alle verdere veroveringsplan-
nen enkel een fata morgana kunnen 
zijn. 

De franstalige die zich in onze Vlaams
brabantse gemeenten is komen vesti
gen heeft het altijd doodgewoon ge
vonden dat hij met zijn Frans overal 
terecht kon, en heeft er in de verste 
verte nooit aan gedacht zich enige 
moeite te getroosten om Nederlands 
te leren. Niemand verplicht de frans
taligen in Vlaanderen te gaan wonen, 
en ongeacht of zij zich twintig meter 
dan wel twintig kilometer benoorden 
de taalgrens gaan vestigen, zij moeten 
maar doen wat zij nu al bijna honderd
vijftig jaar eisen van de Vlamingen in 
Wallonië : de taal van de streek aan
leren. Ook de Brusselaars moeten hun 
hooghartigep pretentie thuis laten, en 
het is maar goed dat daar nu eindelijk 
een stokje wordt voor gestoken. 

DE VREEMDELING 

MOET ZICH AANPASSEN 

Wij bevinden ons in goed gezelschap 
wanneer wij de franstaligen op hun 
plichten wijzen. « De eerste plicht van 
een vreemdeling tegenover de men
sen van het land waar hij zich gaat 
vestigen bestaat erin zich aan te pas
sen aan de zeden en gewoonten », zo 
schreef O. Van Severen in « Le Ma-
tin » van 29.8.66 ; hoe kan men dit 
beter doen dan met de streektaal aan 
te leren ? En dichter bij ons gaf bur
gemeester Nols van Schaarbeek in 
een vraaggesprek met het « Brugse 
Handelsblad » van 8.3.75 als zijn me
ning te kennen : « Een Vlaming die 
te Brussel komt wonen doet een ern
stige inspanning om Frans te leren. 
Hij probeert zich op die manier in het 
Brusselse leven te integreren ». Waar
om zouden de Vlamingen niet dezelf
de aanpassingsbereidheid mogen ei
sen van de franstaligen ? De Walen 
hebben er altijd angstvallig voor ge
waakt hun gemeenschap hermetisch 
af te sluiten tegen alle volksvre^mde 
en verbasterende invloeden ; het is 
onze plicht, als gemeenschap, hetzelf
de te doen. De ti jd moet voorbij zijn, 
voor goed voorbij, dat de franstaligen 
in sommige gemeenten door de bur
gemeester met een Franse brief ver
welkomd werden, en dat men in onze 
dorpen boog als een knipmes tegen
over de Cf meneer uit Brussel ». 
Een ander misleidend argument waar
mede veel Vlamingen niet altijd raad 
weten is de valse vergelijking : «Waar
om weigeren de Vlamingen aan de 
franstaligen in de randgemeenten de 
taalgelijkheid die zij wel opeisen voor 
de Vlaamse minderheid te Brussel ». 
Het antwoord is doodeenvoudig : de 
franstalige die naar Vlaanderen komt 
wonen komt terecht in wettelijk één-
talig Vlaams gebied, terwijl de Vla
ming rechtens in een officieel twee
talig gebied komt, waar zijn taal wet
telijk erkend is en als dusdanig moet 
geëerbiedigd worden ! 

WAT ZEGT 
DE TAALWET ? 

Zoals alle Belgen zijn ook de fransta
ligen geacht de Belgische wetten te 
kennen en na te leven. En wat zegt 
nu de wet van 1963 op het gebruik 
van de talen in bestuurszaken, in haar 
artikel 12 ? 
« ledere plaatselijke dienst die in het 
Nederlands taalgebied is gevestigd ge
bruikt UITSLUITEND de taal van zijn 
gebied voor zijn betrekkingen met de 
partikulieren... ». Waarom zou men 
voor de franstaligen in Vlaams-Brabant 
daarop een uitzondering maken, en de 
Franse taal opdringen aan de plaatse
lijke besturen ? Zij moeten weten dat 
de bediende die zich ertoe laat over
halen de wet te omzeilen, strafbaar is, 
en zich blootstelt aan sankties. De be
diende zelf moet zich ervan bewust 
zijn dat het « welwillend onthaal » in 
het Frans indruist tegen de wi l van 
de wetgever. Het is erg dat de Vlaam
se gemeenshcap zich aldus met dras
tische maatregelen moet beschermen 
tegen de verfransingsdrang van de 
franstaligen, maar is het niet hun ei
gen schuld dat het zover is moeten 
komen. Zij moeten maar de streektaal 
leren zoals iedereen doet die in den 
vreemde gaat wonen. 
Vlaanderen heeft nu wel een slag ge
wonnen, maar daarmede is de strijd 
nog niet gedaan. De in de minister
raad aangenomen fusieontwerpen moe
ten nu nog goedgekeurd worden in 
het parlement. Het valt te verwachten 
dat de frankofonen van alle pluimage 
hemel en aarde zullen bewegen om 
bepaalde fusieplannen ongedaan te 
maken, of om alleszins een gunstbe
handeling te bekomen voor bepaalde 
gemeenten met, naar hun zeggen, « be
trekkelijk hoge en zelfs majoritaire 
frankofonenpercentages ». Van de 
Vlaamse parlementsleden wordt ver
wacht dat ze ditmaal onvermurwbaar 
zullen zijn voor alle frankofone argu
menten, die ze gerust naast zich kun
nen neerleggen. Tenslotte moet Vlaan
deren toch baas blijven over zijn ei
gen fusies. 

Het is t i jd dat de Vlaamse meerder
heid eindelijk zich eensgezind doet 
gelden in een Vlaamse huishoudelijke 
kwestie, waarin buitenstaanders hun 
neus niet hebben ie steken. 

EN 
DE RANDFEDERATIES 

Lezers met een goed geheugen herin
neren zich wellicht nog hoe minister 
Van Elslande in de kamer, en na hem 
minister Tindemans, plechtig verklaard 
hebben dat de « federaties van ge
meenten er nodig waren om Vlaams-
Brabant te beveiligen 1 ». De federa
ties worden nu afgeschaft. Is Vlaams-
Brabant dan al beveiligd ? Wij hebebn 
in vroegere bijdragen aangetoond hoe 
die onzalige federaties en de fameuze 
cc bewegingsstrategie » van Van Els
lande de grijparmen van de verfran-
sing nog dieper in Vlaams-Brabant 
hebben doen doordringen. Nu zullen 
de fusiegemeenten dit gevaar moeten 
bezweren. Daarom mogen die in geen 
geval met een hypoteek van tegemoet
komingen aan echte of vermeende 
franstaligen worden bezwaard. 
Is het in de grond niet in-droevig dat 
wi j , Vlamingen, de ontmande meerder
heid van België, steeds maar moeten 
vechten voor allerlei wetten en wetjes 
en voor de toepassing ervan, steeds 
maar moeten hoge prijzen betalen en 
kompensaties verlenen, om te Brussel 
het hoofd boven water te kunnen hou
den. Daarom moet onze eindbetrach-
ting steeds zijn en blijven : baas~wor-
den in eigen huis, ook in Vlaams-Bra
bant, in het raam van een tweeledige 
federalistische staatsinrichting. 

M.V.d.B. 
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