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VALS EN BRUTAAL 

Weken na elkaar betoogden de volhar
dende jongelui van het Taalaktiekomi-
tee te Schaarbeek. Ze kregen daarvoor 
nooit de toelating, maar Nols had het 
blijkbaar opgegeven zijn knuppelsadis
ten op de Vlaamse jongens los te la
ten. Zij konden dan ook herhaaldelijk 
ongestoord doorheen Schaarbeek op
stappen, zelfs tot op het Collignon-
plein en vlak vóór het gemeentehuis. 
Vorige zaterdag echter kwamen de 
knuppels plots weer voor de proppen, 
totaal onverwacht, en ongemeen bru
taal. Wilden de Schaarbeekse « tonton 
macoutes » van de minder talrijke aan
wezigheid van de Takker? eens duch
tig gebruik maken om de taaie volhou
ders eens de les te lezen ? Tijdens 
deze laffe overval werd een jongeman 
een hersenschudding geslagen (foto). 
Links op de foto bemerkt men de zie
dende TAK-leider Piet De Pauw. 

Zaterdag zullen de Takti visten te 
Schaarbeek weer op het appèl zijn, 
toegelaten of niet. Zullen de duizen
den strijdende Vlamingen (die er nu 
toch hun vakantie opzitten hebben) 
vanuit de verte blijven toekijken ? 

BRUSSEL 
SCHEtP 
IN HET OOG 
HOUDEN 

Met een grimmige grijns zal menig 
landgenoot, terug uit vakantie, dat be
richtje gelezen hebben over die Scor-
piontanks vol scheurtjes. Zo pas na 
die hele dertig-mlljard-affaire. . En die 
titels in de kranten van enkele weken 
geleden over het « gat » — volgens 
sommigen : de krater — die in de be
groting gaapt, over de verder toene
mende werkloosheid, de indeks die 
ondanks de « prijzenstop » toch maar 
niet wil stilvallen, en de vele andere 
zorgelijke toestanden waartegen de re
gering maar wat vingerdraaiend zit 
aan te staren. 

Tindemans, zo besluiten steeds meer 
mensen, kan het op het TV-scherm 
wel allemaal goed en heel ernstig uit
leggen, maar hij is met zijn ploeg in 
feite niet opgewassen tegen de pro
blemen. Hij draait er maar wat om
heen, het wordt een troep en we glij
den langzaam van kwaad naar erger. 
Straks zullen de kranten het weer heb
ben over de « hete herfst » die de re-
gerirtg te wachten staat. Omwille van 
de slechte ekonomiische toestand, om
wille van sociale moeilijkheden, poli
tieke spanningen, wat weet ik ai. Spe-
kulaties over nog maar eens een om
vorming of uitbreiding van de regering 

zijn er voortdurend geweest sinds Tin
demans aan de macht kwam, en zijn nu 
weer volop bezig. Een aantal socialis
ten staan kennelijk te trappelen om er 
weer bij te kunnen zijn en grijpen alle 
mogelijke gelegenheden aan om proef
ballonnetjes op te laten. 
Wij geloven niet dat er in het komen
de jaar — het jaar van de gemeente
raadsverkiezingen — veel zal verande
ren aan de samenstelling en de poli
tiek van deze regering. De krakende 
Tindemanswagen zal nog wel een tijd
je verder dekkeren. Insiders beweren 
dat Wilfried Martens de BSP nog een 
tijdje wil laten sudderen in haar eigen 
vleesnat en de uitslag van de gemeen
teraadsverkiezingen wil afwachten al
vorens met zijn grote manoeuvers te 
beginnen. Maar ook insiders kunnen 
zich vanzelfsprekend vergissen. 

Wat er ook van zij, en wat de tribula-
ties van deze kurieuze regering ook 
mogen zijn, de Vlamingen doen er 
goed aan in de komende maanden zeer 
aandachtig te volgen wat er in en om 
Brussel gebeurt. Ze moeten zich daar
bij niet te veel laten afleiden door hun 
eigen betrokkenheid bij de aanstaande 
gemeenteraadsverkiezingen en de 
« slag om de fusies » die voordien nog 

kan losbarsten. In de algemene ver
warring zouden de Brusselse imperia
listen, die klaar staan voor een her
nieuwde uitval naar Vlaams-Brabant, 
wel eens punten kunnen skoren die 
wij ons nadien bitter zullen beklagen. 
De afschaffing — met één pennetrek 
— van de Vlaamse randfederaties op 
een ministerraad in volle vakantie, 
geeft alvast te denken. De Vlaamse 
weerstand tegen de streken van de 
verfransers zal niet van de « Vlaamse » 
ministers in de regering-Tindemans ko
men. Hij moet door de flaminganten 
in heel Vlaanderen, en niet alleen in 
Brabant, zoals vroeger georganiseerd 
worden buiten het parlement en in 
het parlement. Het is de hoogste tijd 
geworden voor een breed overleg dat 
de grondslag moet leggen van een 
snel en massaal offensief van de Vla
mingen tegen het niet-aflatende Brus
selse imperialisme en tegen de voor 
de Vlamingen biezonder gevaarlijke 
laksheid van deze regering. 

Paul Martens 



OMZ€ WeCLD 

(jeeveedee) Hoge bomen vangen veel wind, maar de storm 
die de Nederlandse minister van Kuituur, Rekreatie en Maat
schappelijk Werk (CRM), mr Henri Willem van Doorn, enkele 
dagen geleden deed oplaaien, overtrof alles wat men de laat
ste jaren in het land had meegemaakt rond een bewmdsnian 
van welke regeringsploeg ook. Geen wonder ook. want het 
deel van de Nederlandse natie dat zich door de minister danig 
in de kuif gepikt voelde, bestond uit de radio- en televisie-
omroepsverenigingen, en die zijn nu eenmaal het best ge
plaatst om (letterlijk) luid hun gramschap te kunnen spuien. 
Waarmee riep Van Doorn de toorn van Hilversum en Bussum 
— Neerlands omroepcentra — over zich af ? Wel, in totale 
afwijking van wat iedereen had verwacht, en met volledig 
voorbijgaan aan wat er in de hogere radio- en televisieregio-
nen leefde, benoemde hij zijn partijgenoot, het parlements
lid mr Erik Jurgens, tot voorzitter van de NOS, een der best 
betaalde en meest veeleisende (feitelijk is de NOS-voorzitter 
de dagelijkse leider van het hele omroepbedrijf) banen die 
de overheid te vergeven heeft. Dat de partij van Van Doorn 
en Jurgens de PPR (Politieke Partij Radikalen) is, deed de 
grote bonzen uit de omroepwereld nog extra te hoop lopen, 
want diezelfde PPR heeft de demokratie en de inspraak-van
onderop hoog in haar vaandel geschreven staan en beweert 
elk autoritair optreden te bestrijden. 

VOORZinERSBENOENING 
ONTKETENT 
STORM Bil BE NOS 
Toch is het nodig de enorme opschudding die rond de « para
chutering » van Jurgens ontstond, wat nuchterder te bekij
ken. Natuurlijk trad van Doorn zowat als een negentiende-
eeuwse regent op door vrijwel zonder enig voorafgaand kon-
takt met de mensen die straks dagelijks met Jurgens te ma
ken krijgen, de benoeming op papier te zetten en het stuk 
in zeven haasten door de in Italië met vakantie vertoevende 
koningin Juliana te laten ondertekenen. Desondanks stond hij 
formeel in zijn recht. De wet schrijft namelijk voor dat de 
minister van CRM de NOS-voorzitter benoemt, waarbij hij de 
wensen die mogelijk bij de NOS (samenwerkingsorgaan van 
de gezamenlijke Nederlandse omroepen zoals KRO, AVRO, 
VARA, enz.) leven, rustig naast zich neer kan leggen. Dat is 
dan bepaald niet wat de PPR onder « inspraak • verstaat, maar 
wat dit betreft was Van Doorn niet aan zijn proefstuk toe. 
De nu 59-jarige minister, in een der grote Nederlandse dag
bladen « De koele doordrijver » genoemd, heeft als oud-
voorzitter van de KRO en van de KVP (Katolieke Volks-Partij) 
herhaaldelijk op eigen houtje gewichtige beslissingen geno
men die opspraak verwekten. In een nog verder teruggaand 
verleden, vlak na de tweede wereldoorlog was hij verbonden 
aan het Openbaar Ministerie bij de rechtspraak tegen Neder
landers die van oorlogsfouten en -misdaden werden beschul
digd. Van Doorn heeft toen tal van doodvonnissen geëist (die 
lang niet allemaal ten uitvoer zijn gelegd) en zijn koele in
stelling bleek toen hij later toegaf dat 'n aantal straffen veel 
en veel te hoog was uitgevallen, maar dat hij desondanks 
niet vond dat het beter anders gelopen had kunnen zijn. 
Zeggen we dus ronduit dat het van weinig takt en inzicht ge
tuigde toen Van Doorn zomaar plotseling de 35-jarige Jurgens 
op de NOS-voorzitterszetel neerzette. Er werd stevig gezon
digd tegen de PPR-ideologie over inspraak, zeker toch wat de 
duizenden dagelijkse medewerkers van radio en televisie 
betreft. Maar toch deed de geweldige herrie die in omroep
land losbarstte, nogal schijnheilig aan. Want men kan de mi
nister terecht een autoritair optreden verwijten, de big bos
ses in Hilversum en Bussum bezondigen zich daar zelf óók 
voortdurend aan. Met name VARA-voorzitter Kloos kwam juist 
de laatste ti jd herhaaldelijk in opspraak door de wijze waarop 
hij groeiende (politieke) tweespalt in de socialistische om
roep rücksichtlos te lijf ging. Diezelfde Kloos roerde zich nu 
het heftigst over de benoeming van PPR-man Jurgens. Dat 
daarbij ook partijpolitieke elementen een rol speelden, was 
onvermijdelijk. Kloos, een jaar of zes geleden nog genoemd 
als toekomstige eerste-minister, had immers veel liever een 
socialist van de Partij van de Arbeid aan het hoofd van de 
NOS gezien. Hij had zelfs een kandidaat op het oog : zijn 
vriend Vermeer, die ook op een soort officiële voordracht 
stond, maar op het laatste moment van Van Doorn te horen 
kreeg dat hij zich maar beter terug kon trekken. 
Hoe dan ook, de partijpolitieke jammerkreten bij Jurgens' be
noeming klonken al even luid als de protesten tegen Van 
Doorns eigenzinnigheid. En juist daarbij stonden mannen als 
Kloos of de liberale AVRO-voorzitter Keyzer weinig sterk in 
hun schoenen. Hun partijen komen bij de verdeling van hoge 
postjes steeds goed aan hun trekken, welke regering er ook 
aan het bewnd is. Nog onlangs werd de liberale oud-staats-
sekretaris Vonhoff door de « rode » ploeg van Den Uyl be
dacht met het burgemeesterschap van Utrecht, een van de 
grootste vier steden van het land. Het is maar een voorbeeld 
uit vele De PPR daarentegen heeft nog niet veel meer ge
mogen dan eens aan de macht ruiken, daarom kun je tegen 
de benoeming van (de zeer bekwame) Jurgens feitelijk ook 
geen echte bezwaren hebben. Het had alleen anders gespeeld 
dienen te worden. Dan zou de augustus-storm van 1975 met 
boven Van Doorns hoofd zijn losgebarsten I 

ROEMLOOS 

De gebeurtenissen in Bangla 
Desj zijn de logische afloop van 
een ontwikkeling, die fataal 
moest eindigen in geweld en 
machtswijziging. De « vader des 
vaderlands » sjeik Moedjiboer 
Rachman is wel in staat geweest, 
met behulp van India, Oost-Paki-
stan van West-Pakistan af te 
scheiden en een onafhankelijke 
staat op te richten, doch daarbij 
is het gebleven. De charisma
tische volkstribuun bleek wel als 
revolutionair een uitzonderlijk 
man te zijn, als administrator 
stelde hij echter teleur. De Awa-
mi-liga, die destijds de volstrek
te meerderheid in het toen nog 
unitaire Pakistan behaalde, bleek 
een korrupte partij te zijn, die 
van haar macht misbruik maakte 
om haar leiders en leidertjes te 
verrijken op kosten van een be
volking, die met de regelmaat 
van een klok door overstromin
gen en honger geteisterd wordt. 
In plaats van afdoende maatrege
len te treffen inzake zee- en wa
terwering liet de regering Rach
man alles op zijn beloop. Erger 
nog ; de internationale voedsel-
en medikamentenhulp bereikte 
zelden hen voor wie ze bestemd 
was, doch belandde op de zwarte 
markt, waar ze de onrechtmatige 
bezitters en voortverkopers woe
kerwinsten opbracht. 
Een even zwarte smet op het 
blazoen van de met zoveel en-
toesiasme (ook door alle natio
nalisten in de wereld) begroete 
staat was_de behandeling van de 
Bihari's, niet-Bengaalse minder
heid, die feitelijk in West-Paki
stan thuishoort doch in Oost Pa
kistan terecht kwam en daar ui
teraard met de kolonisators 
(want daarop kwam het Paki-
staans bestuur in Oost-Pakistan 
neer) kollaboreerde. Het ligt voor 
de hand dat met de verdrijving 
van het Westpakistaanse leger 
uit Oost-Pakistan, de Bihari's in 
de verdrukking geraakten en 
sindsdien in mensonterende om
standigheden een langzame hon
gerdood sterven. 
De dood is ten andere een zeer 
vertrouwde verschijning op het 
Indische subkoninent. India zelf, 
Pakistan en Bangla Desj vallen 
regelmatig ten prooi aan de hon
gersnood, aan besmettelijke ziek
ten, gevolg van zeer frekwent 
optredende orkanen en overstro
mingen, waardoor grote hoeveel
heden van de oogst vernield wor
den en waardoor dan voedselte
kort, hongersnood en grote sterf
te ontstaan. 

Korruptie en prestigepolitiek (cfr. 
de A-bom van India) maken deze 
miserie nog erger. Vandaar de 
steeds aanwezige verleiding bij 
de machthebbers, om de eigen 
macht ten koste van de vrijheid 
en de rechten van anderen te 
vergroten, mede met het argu
ment, dat de eigen problemen 
een eigen aanpak vergen, aanpak 
die in een parlementair regime 
niet mogelijk zou zijn. Rachman 
maakte daarop geen uitzondering, 
doch uiteindelijk was zijn machts-
honger zo groot dat zelfs zijn ver-
woedste aanhangers van hem af
vielen en tegen hem in het verzet 
gingen. 
De nieuwe leiding van Bangla 
Desj heeft dadelijk het roer om
gegooid in de buitenlandse poli
tiek : toenadering tot Pakistan, 
dat prompt voedsel- en genees
kundige hulp toezegde, verwijde

ring van India, dat volgens de 
nieuwe president Achmed Moesj-
tak Kondakkar te « links » is. 
Het nieuwe staatshoofd is een 
ortodokse moslem (en heeft dat 
o.a. in de nieuwe naam van de 
republiek tot uiting gebracht) en 
is veel meer westers gezind dan 
zijn voorganger (die naar lapidair 
werd bekend gemaakt « met alle 
eer werd begraven «... terwijl 
over het lot van zijn familie grote 
onzekerheid heerste). 
President Kondakkar zal waar
schijnlijk zeer spoedig hulp vra
gen aan de Verenigde Staten, die 
meer dan vroeger zullen geneigd 
zijn positief op dit verzoek te 
reageren vermits de nieuwe 
staatsleiding bereid blijkt te zijn, 
de Amerikaanse politiek in Zuid-
Oost-Azië te steunen, steun die 
te Washington uiteraard na het 
verlies van Vietnam, Kambodga 
en feitelijk ook van Laos, welkom 
zal zijn. 

Misschien zal de nieuwe leiding 
uiteindelijk toch Rachmans droom 
helpen verwezenlijken. De aller
eerste opdracht van de nieuwe 
regering is ongetwijfeld de strijd 
aanbinden tegen de ellende, de 
ziekten en de hongerdood, ter
wijl Dakka tevens een einde zou 
moeten maken aan de uithonge
ring van de Bihari-minderheid, Po
litiek die van meetaf het diskre
diet over Bangla Desj heeft ge
worpen. 

IS ER EEN 
OPLOSSING 1 
(W.J.) De onderhandelingen tus
sen blank en zwart vinden op 25 
augustus plaats op de grens van 
Zambia en Rhodesië en wel op 
de brug die over de grootste wa
terval van de wereld, de Victoria-
falls, heen, deze beide landen 
met elkaar verbindt. 
Dat Zuid-Afrika de spoorwegwa-
gens van de president en van 
eerste-minister Vorster levert is 
kenschetsend. Het is Zuid-Afrika 
dat de leiding genomen heeft 
van de ontspanning in heel zui
delijk Afrika, ontspanning die zou 
moeten leiden tot de vreedzame 
koëxistentie van alle volkeren in 
zuidelijk Afrika. De beste bond
genoot van Zuid-Afrika de jongste 
maanden is Zambia. Vandaar dan 
weer de keuze van de plaats van 
samenkomst. 

Het vraagstuk Rhodesië is niet 
gelijk aan dat van Zuid-Afrika. 
In Zuid-Afrika kan men nog blan
ke en zwarte gebieden onder
scheiden, in Rhodesië niet. In 
Zuid-Afrika zijn de blanken talrijk, 
méér dan 4 miljoen, in Rhodesië 
niet. Er zijn er slechts een goed 
kwart miljoen. In Zuid-Afrika 
woonden de blanken in hun ge
bieden voordat de zwarten er 
kwamen, in Rhodesië niet. 
Het vraagstuk Rhodesië is an
derzijds ook niet helemaal gelijk 
te stellen met dat van andere 
gewezen Westeuropese kolonies. 
Rhodesië werd nooit van uit Lon
den bestuurd. Het had steeds 
zijn eigen regering, wat het ver
schijnsel Jan Smith verklaart. An
derzijds kende Rhodesië niet de 
klassieke kolonialen, die vroeg 
gepensioneerd terugkeerden naar 
het vaderland. De kolonisten le
ven in Rhodesië sinds drie, vier 
generaties en beschouwen Rho
desië als hun vaderland. 
Hoe is de toestand er thans ? 
De blanke minderheid heeft de 
meerderheid in het parlement (50 
blanken tegen 16 zwarten in de 
Kamer, 13 blanken tegen 10 
zwarten in de Senaat). 
Geldt nu vooral de kritiek daar
tegen dat dit niet demokratisch 
is ? Minder, want de Westerse 
demokratie is in Afrika praktisch 
onbestaande. Overal vindt men 
diktators (Amin, Mobutu, enz...) 
die hetzij zonder parlement re
geren hetzij met een éénpartijen-

parlement, wat ongeveer op het
zelfde neerkomt. 
In naam van het zelfbeschikkings
recht der volkeren, eisen som
mige zwarte groeperingen echter 
de leiding van het land op. 
Er zijn verscheidene verzetsorga
nisaties, sommige met Chinese, 
andere met Russische steun en 
die dan weer (proberen) te steu
nen op de Matabelen (20 % van 
de zwarte bevolking) of op de 
Maskom (80 % van de zwarte 
bevolking, die in het totaal 6 
miljoen bedraagt op een grond
gebied 13 maal zo groot als Bel
gië). 
De ZANU staat onder Chinese 
invloed en is overwegend Shona, 
de ZAPW staat onder Russische 
invloed. Tot de eerste groep be
hoort Nkomo, tot de tweede 81-
tole. Uit een poging deze twee 
verzetsbewegingen te verenigen 
ontstond het Krolizi. Alle samen 
gingen ze dan met veel moeite 
het ANC vormen (African Natio
nal Council) waaraan dan weer 
de naam Muzerewa verbonden is. 
Het ANC heeft echter alle moei
te de ZANU bij te houden omdat 
die volgens de leer van Mao de 
revolutie willen en niets voor on
derhandelen voelen. 
Zo er een akkoord blank-zwart 
komt is die zelfs mogelijk met 
uitsluiting van ZANU. 
Of al deze verzetsorganisaties 
ook een meerderheid van de be
volking achter zich hebben is 
niet zo dadelijk vast te stellen. 
Hoogstwaarschijnlijk niet, want 
een belangrijke meerderheid van 
de zwarten woont op het platte
land en dit staat traditioneel ach
ter de stamhoofden. Deze stam
hoofden nu zijn zeer scherp ge
kant tegen de leiders van het 
terrorisme. Ze willen er zelfs 
niet mee spreken en nemen het 
de regering uiterst kwalijk dat ze 
er wel mee praat. 
Wat willen nu de blanke Rhode-
siërs ? 

Op het eerste gezicht is men ver
wonderd wanneer men verneemt 
dat de blanken niet tegen een 
zwarte meerderheid zijn. Zij vre
zen alleen een onbekwame meer
derheid. Jan Smith komt steeds 
op één zaak terug en dat is dat 
welke wijzigingen er ook mogen 
plaats vinden, in elk geval de 
huidige levensstandaard dient 
behouden. Dit is het kernpunt. 
Zo de revolutionairen het bewind 
in handen krijgen is de ekono-
mische teruggang, om niet te 
zeggen de ekonomische ineen
storting, omzeggens een zeker
heid. De rest van Afrika is daar
door een te duidelijk voorbeeld. 
Een blank minderheidsregime is 
op de duur echter evenmin houd
baar. 

SOEDAN/Addis ^ « ^ 

Een oplossing blijkt dus moeilijk 
teuzij men de kool en de geit 
spaart en een oplossing zou vin
den waarbij de zwarte meerder
heid een aantal jaren symbolisch 
zou blijven tot ze binnen enkele 
jaren effektief kan worden, wan
neer de zwarten voldoende ge
schoolde krachten hebben om 
werkelijk leiding te kunnen ge
ven. Thans zijn die krachten er 
nog niet in voldoende aantal. 
Wij menen echter dat gezien de 
bijzondere elementen die spelen 
de klassieke oplossing van de 
ex-koloniale landen in Rhodesië 
niet te verwachten valt. Zeker 
niet de eerste paar jaren. De 
toekomst zal uitwijzen wie gelijk 
haalt. 

WIJ t 21 AUGUSTUS 1975 
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VIAANSE SCHOLEN HOUDEN STAND TE BRUSSa 
Einde juli publiceerde And ré 
Monteyne in « De Nieuwe Gids » 
enkele recente cijfers over de 
evolutie van de schoolbevolking 
in de Brusselse agglomeratie. 
Aan de vooravond van het nieu
we schooljaar zullen onze lezers 
ongetwijfeld met belangstelling 
kennis nemen van zijn gegevens, 
die wij hieronder afdrukken. Ze 
onderstrepen meteen de omvang 
van de vreemde inwijking te 
Brussel. 

Zopas geraakten officieuze gege
vens bekend over de jongste ont
wikkeling van de sclioolbevolking 
(lager- en kleuteronderwijs) in de 
Brusselse agglomeratie. 
Zij bevestigen wat reeds enkele 
tijd vermoed werd : de Franse 
school trekt klaarblijkelijk maar 
weinig Vlaamse kinderen meer 
aan. 
In absolute cijfers gaan de Vlaam
se scholen achteruit : maar dit 
was onvermijdelijk door de sterke 
daling van het geboortecijfer te 
Brussel en door de ontvolking van 
de stad (de agglomeratie verloor 
vorig jaar 8.000 inwoners en het 
is gebleken dat vooral jonge ge
zinnen uitwijken). Maar ook de 
Franse scholen gaan achteruit — 
sterker zelfs in het lager onder
wijs — dan de Nederlandse scho
len (1). 
Hierdoor versterkt, voor het twee
de achtereenvolgend jaar, de 
Vlaamse school haar relatieve po
sitie. In 1974-75 vertegenwoordi
gen de Nederlandstalige leerlingen 
opnieuw 14,24 th. van de totale 
schoolbevolking in het LO. (Het 
dieptepunt was 1972-73 met 13,69 
th.). 
Deze betrekkelijke vooruitgang 
wordt nog duidelijker wanneer 

VAKANT 

Het Staatsblad van 14 augustus 
verklaart 2 betrekkingen vakant 
van inspekteur volksopleidïng bij 
het ministerie van Kuituur. Sala
ris : niveau bestuurssekretaris. 
Sollicitaties per aangetekend 
schrijven aan « Sekretaris-Gene-
raal ministerie Nationale Opvoe
ding en Kuituur, Algemene dien
sten, dienst van het personeel, 
Rijksadministratief Centrum, Ar-
kadengebouw (5e verdieping), 
1010 Brussel », vóór 30 augustus. 
Voorwaarden : universitair diplo
ma en 5 jaar ervaring in socio-
kultureel werk of humaniora en 
8 jaar ervaring ; jonger dan 50 
jaar zijn. Inlichtingen en doorslag 
van sollicitatiebrief aan senator 
Van Haegendoren, G. Gezellelaan 
63, 3030 Heverlee. 

rekening gehouden wordt met de 
30 th. vreemdelingen in de Franse 
scholen. Wanneer wij even deze 
buitenlandse kinderen wegdenken 
en ons alleen bezighouden met de 
taaiverhoudingen tussen de Bel
gische kinderen dan vertegen
woordigen de Nederlandstaligen 
in 1972-73 17,72th. van de school
bevolking in het LO en zelfs 
18,37 th. in 1973-74. Dit betekent 
dat — zonder de buitenlanders — 
de Franse lagere scholen (— 7̂ 3 
th.) heel wat sterker achteruit
gaan dan de Vlaamse (— 3,8 th.). 
De verhoudingen in het kleuter
onderwijs lijken minder gunstig. 
Maar ook daar maken de vreem
delingen (33,3 th. van de kleu
ters in de Franse klassen in 1973-
74) de zaken ondoorzichtig. Bui
tenlanders inbegrepen vertegen
woordigen de Vlaamse kleuters 
13,2 th. (1972-73) en 13,3 th. (1973. 
74) van de totale kleuterbevolking; 
zonder de vreemdelingen stijgen 
echter deze percentages tot 17,22 
th. en 18,13 th. Ook hier dus daalt 
het aantal Belgische kinderen veel 
sneller in de Franse school (— 7 
th.) dan in de Nederlandse school 
( - 1 th.). 
Ik weet wel dat deze kinderen van 
vreemde nationaliteit uiteindelijk 
opgaan in de Franstalige Brussel
se gemeenschap en er ongetwij
feld na de school dezelfde voor
oordelen op nahouden als de (Bel
gische) Franse Brusselaartjes. Het 
is dus geenszins mijn bedoeling 
te doen alsof het probleem niet 
bestond. Maar het wegdenken 
van de buitenlanders toont mijns 
inziens aan dat de verfransing 

langs de school geen grote rol 
meer speelt. De achteruitgang 
van de Vlaamse schoolbevolking 
kan immers nog moeilijk te wijten 
zijn aan de Franse school die zelf 
slerker achteruitgaat. Ongetwij
feld ontbreken nog heel wat ge
gevens zoals 't aantal niet-Brusse-
laars die in de agglomeratie Frans 
onderricht volgen (in de Neder
landse scholen zijn zowat één 
vierde van de leerlingen niet-Brus-
selaar) ; evenmin is geweten hoe
veel Brusselse kinderen buiten de 
agglomeratie school lopen enz. 
Nochtans liggen deze onvolledige 
gegevens in de lijn van een ten
dens die toch enige hoop wettigt. 
Dat ondanks de massale buiten
landse toeloop in de Franse scho
len van Brussel, de Nederlandse 
school stand houdt en zelfs haar 
betrekkelijke positie verbetert, 
toont aan dat de grote inspannin
gen van de Vlaamse gemeenschap 
voor het Nederlands onderwijs in 
de hoofdstad (rechtstreeks langs 
de promotiekampagnes van het 
Vlaams Onderwijscentrum, en on
rechtstreeks langs de werking 
van de Kultuurkommissie) vruch
ten beginnen af te werpen. 
Het is een reden om nu door te 
zetten, de teleurstellingen ten 
spijt die eventueel (en waarschijn, 
lijk) af en toe opduiken. 
(1) In het Nederlands LO waren 
in 1972-73 : 13.777, in 1973-74 : 
13.238 en in 1974-75 : 12.379 leer
lingen. In het Franstalige LO wa
ren in 1972-73 : 86.866 (62.513 
zonder de vreemdelingen), in 
1973-74 : 81.747 (57.955 z. vr.) en 
in 1974-75 : 75.563 leerlingen. 

DE « KRATER VAN COLLA » 

Het Partijbestuur van de Volksunie spreekt zijn bezorgdheid 
uit over het lioog percentage werklozen, vooral onder de 
jongeren van 15 tot 25 jaar. 
Het wijst erop dat dit percentage gevoelig hoger ligt dan dit 
van de ons omringende landen zoals West-Duitsland, Frankrijk, 
Nederland, Luxemburg, en zelfs dan dat van Engeland en Ita
lië. 
Het Partijbestuur van de Volksunie meent dat deze ongunsti
ge ontwikkeling dient toegeschreven aan het gebrek van een 
doortastende politiek van de regering-Tindemans, die geen 
afdoende maatregelen durft te treffen uit vrees voor een 
korte pijn en die door haar verkeerde politiek dreigt de eko-
nomie van het land voor lange tijd te ontwrichten. 
Het Partijbestuur nam anderzijds kennis van de uitspraak van 
de PVV-ondervoorzitter die het had over een « krater » in de 
begroting en wijst erop dat de minister van Financien die in 
de eerste plaats voor deze krater verantwoordelijk is, tot die
zelfde PVV behoort. 
Het Partijbestuur van de Volksunie meent dat de PW zich 
niet moet beperken tot kritiek doch dat ze als regeringspartij 
eindelijk haar verantwoordelijkheid dient op te nemen. 

ANDRE 

OLEFFE 

De vorige maandag na een pijn
lijke ziekte overleden, minister 
van Ekonomische Zaken André 
Oleffe, was behalve een be
kwaam en integer bewindsman 
ook een 100 % bewuste Waal, 
om niet te zeggen een flegmatiek 
Wallingant, zonder er de naam 
van te hebben. Hadden we maar 
een paar Vlaamse ministers van 
dit slag, Vlaanderen zou er beter 
voorstaan dan nu. Maar dat is tot 
op vandaag een vrome wens. 

DE LEIDERS 
VAN DE BOND 
Vandaag moet Karel Grijseels, afgevaardigde-beheerder van de Bond 
van Grote en van Jonge Gezinnen, voor de boetstraffeijke rechtbank 
te Brussel verschijnen. Hij wordt ervan verdacht op een niet-korrekte 
wijze te hebben gehandeld met de gelden van het Vlaams Contact- en 
Cultuurcentrum, waarvan hij destijds eveneens afgevaardigde-beheer
der was. Wij werd uit die funktie verwijderd zodra bepaalde feiten aan 
het licht waren gekomen. 
Het was zijn vriend Frans Van Mechelen, de voorzitter van de Bond 
van Grote en van Jonge Gezinnen, die hem op die hoge post in het 
Contact- en Cultuurcentrum had benoemd, toen hij nog (CVP) minister 
van Nederlandse Kuituur was. En ook hij had pech : hij is niet langer 
minister, en een parlementaire onderzoekskommissie gaat momenteel 
na wat er waar is van de verdenkingen die tegen hem zijn gerezen 
toen aan het licht kwam dat hij als minister op nogal ongewone wijze 
sommige bestellingen plaatste, van meubelen en zo. 
In de Bond van Grote en van Jonge Gezinnen, die zondag te Blanken
berge zijn landdag houdt, heeft dit alles echter geen weerslag gehad : 
Van Mechelen eni Grijseels blijven er, als voorzitter en afgevaardigde
beheerder, het volle vertrouwen genieten. 

GRONDSPEKUIANTEN, NiUEUVERVUILERS EN 
VERFRANSERS KRIfGEN VRI) SPEL IN VLAANS-DRABANT 
De regeringsbeslissing de Brusselse 
randfederaties, de voorheen opgehe
melde « gordel van smaragd » — op 
te doeken, komt aan als een slag on
der de gordel. Omdat die beslissing 
gelijk zovele beslissingen van weinig 
moedige regeringen weer eens geno
men werd in de vakantieperiode. 
De regering meende daardoor weer 
eens een scherpe kritiek te ontsnap
pen, gezien de vakantieperiode. Maar 
zelfs in haar eigen pers blijkt ze daar
in mislukt. 
« Het Laatste Nieuws » keerde zelfs 
na een aanvankelijke goedkeuring vol
komen op haar standpunt terug. « De 
Standaard » was de eerste om te la
ten uitschijnen (in een artikelenreeks 
van haar redakteur Guido Fonteyn) 
dat de federaties wel nuttig werk had
den geleverd. En in de « Gazet van 
Antwerpen » verschenen de jongste 
dagen verscheidene artikelen om de 
afschaffing te bestrijden. 
Wij hebben het belang van de gordel 
van smaragd nooit overschat. Wij heb
ben echter zoals altijd, ook bij de 
taalwetten, er proberen uit te halen 
wat er in zat. Wij kunnen dan ook 
onze verkozenen in de randfederaties 
slechts gelukwensen met hetgeen ze 

er bewerkt hebben. En dan vooral met 
de rem die ze geplaatst hebben op de 
Brusselse grondspekulatie door hun 
verordeningen inzake bodembeleid. 
Dit was de voornaamste verdienste 
van de randfederaties wanneer we ze 
van Vlaams standpunt uit bekijken. 
Het feit dat die rem ook gold voor de 
zes randgemeenten en dat door de 
randfederaties de zes randgemeenten 
duidelijk los waren van Brussel, was 
een doorn in het oog van de Frans
talige imperialisten. 
Het is dan ook duidelijk dat de PSC, 
het jongste jaar de meest hatelijke 
anti-Vlaamse partij, het weer eens ge
wonnen heeft op de ruggegraatloze 
Tindemans, op Chabert en op de spe
cialist van de Brusselse bewegings
strategie Renaat Van Elslande. Winnen 
tegen Vlamingen met zulk karakter 
blijkt niet moeilijk, te meer daar ie
mand als De Saeger, die ooit perio-
disch moed had, er het jongste jaar 
duidelijk het bijltje heeft bij neerge
legd, vermits hij evenmin de moed 
heeft de taalwet in de Brusselse 
KOO's te doen toepassen. 
Over de PW-regeringsleden zullen we 
maar zwijgen. Hebben ze geprobeerd 
de jongste jaren het etiket « pest voor 

Vlaanderen » te doen vergeten, enige 
Vlaamse strijdbaarheid moet men er 
niet van verwachten. Daarvoor blij
ven hun bindingen met hun franstali-
ge kiezers in Vlaanderen te sterk. 
In en rond Brussel blijven de kleur-
partijen nederlagen boeken, de ene na 
de andere. 
Waren de federaties niet de tegen
prestatie als « gordel van smaragd » 
tegen de « vrijheid van het gezins
hoofd », tegen de faciliteiten in de 
zes randgemeenten en een bevesti
ging dat Brussel diende begrensd tot 
de 19 gemeenten ? 
Betekent de afschaffing dus geen 
nieuwe en zware nederlaag voor de 
Vlamingen ? De afschaffing anderzijds 
als tegengewicht voor de samenvoe
ging van sommige gemeenten in 
Vlaams-Brabant ? Om er bij te huilen? 
Aanvaarden de Walen dat de Vlamin
gen zich moeien met de samenvoe
gingen in Waals-Brabant ? Wordt er 
te Brussel wat samengevoegd ? Wordt 
de Brusselse agglomeratieraad afge
schaft ? Of worden de verkiezings
vervalsingen er voor de toekomst on
gedaan gemaakt ? Worden de facili
teiten in de zes randgemeenten afge
schaft ; komt er een afzonderlijk kies

arrondissement Halle-Vilvoorde of 
een afzonderlijke provincie Vlaams-
Brabant ? 
Niets van dit alles. 
Er komt alleen een kapitulatie tegen
over de grondspekulanten en de Brus
selse taaiimperialisten die Vlaams-
Brabant willen veroveren. De regering 
gooit Vlaams-Brabant breed open voor 
deze verkwanselaars en imperialisten. 
En als begin snijdt ze de 6 randge
meenten los van Vlaams-Brabant. Zo 
wil het baron Nothomb en dan geeft 
Leo Tindemans toe. De korridor via 
Beersel wordt er maar bijgesleurd, de 
kortste korridor is St. Genesius Rode 
en die gemeente zondert de heer 
Tindemans en zijn ploeg verder af 
van Vlaanderen. 
Wie gedacht had dat met de ijdele 
Eyskens het ergste geleden was is 
eraan voor zijn moeite. Bij een niet 
een Vlaamsgezinde en ruggegraat
loze Tindemans wordt de dreiging op 
Vlaams-Brabant nog groter, des te 
meer daar de CVP meer dan vroeger 
reaktieloos blijft, karakterloos en 
Vlaamsvreemd. 

WIm JORISSEN 
Senator 
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Dit traditioneel-geworden woord l<unnen we over 1975 l<le-
ven, vooral in verband met de rol die Eva in de maatschappij 
Is gaan vervullen. 

Het vreemde is dat de « Dolle-Mina-sfeer » van de voorbije 
jaren onmiskenbaar een andere tint aanneemt. 
Weliswaar is de vrouwenontvoogding als dusdanig interna
tionaal aanvaard, maar het feminisme krijgt een ander 
« strijdlustig » karakter. 

De « vrouwelijke vrouw » treedt weer op de voorgrond, 
getuige daarvan een aantal boeken en artikels m richtmg-
gevende buitenlandse tijdschriften Je kan je natuurlijk af
vragen wat een « vrouwelijke vrouw » nu precies is, maar 
niet langer de vuistenzwaaiende en mannen-vretende Mina 
is ' in », wel de (in schijn) mannen-onderdanige en huiselijke 
dame. 

Speelt de ekonomische krisis, die steeds meer vrouwen 
naar de vier muren stuurt, in deze mentaliteitsverandering 
een bepaalde rol ? 

Net zoals de « Woman's Lib » in de Verenigde Staten ont
stond, komt uit de overzeese smeltkroes van gevoelens en 
ideeën het « nieuwe » ' vrouw-beeld een zich thuis-geluk-
kig voelende, die de « heer des huizes » als dusdanig aan
vaardt en de kunst om hem te vleien en te strikken meer 
als een wetenschap gaat aanleren Het m 1974 best-verkochte 
Amerikaanse vulgariserende wetenschappelijke werk heette 
'< Total Woman », waarin de volledige onderwerping en 
overgave aan de man werd gepredikt In Santa-Barbara, Cali-
fornie, lokte een kursus over « wonderbare vrouwelijkheid » 
300 000 gegadigden ' 

Feit IS dat in de vrouwenontvoogdingsbeweging diepgaande 
meningsverschillen zijn gerezen omtrent de te volgen koers. 
Eén van de grote, onoplosbare diskussiepunten ligt in de 
natuur zelf van de mens : de vrouw wil nog steeds kinderen 
(net als de man trouwens ), en na een kinder-vijandige 
periode in Woman's Lib, schijnt men te evolueren naar een 
kinder-wensende tijd (De « weg naar de vrijheid » gaat naar 
de « grote erotische moeder », zoals de roman van de Duitse 
Karin Struck « De Moeder » vertelt en zoals een belang
wekkend artikel in het Duitse weekblad « Der Spiegel » van 
juni 1975 ons voorspiegelde) 

Progressief heet de Amerikaanse visie van de « moeder » • 
de vrouwen zijn de besten, de positieve krachten op aarde, 
de behoedsters van het leven, terwijl de mannen de nega
tieve vernielers zijn : « De vrouw in haar wijsheid behoedt, 
beschut en voedt de aarde » 

Een ander, blijkbaar onoverbrugbaar meningsverschil, bestaat 
ook in de opdracht die de vrouw in de maatschappij moet 
vervullen : Simonne de Beauvoir houdt het bij de vrouwen 
naar het buitenshuis-werk te sturen, omdat zulks alleen haar 
kan bevrijden ; bovendien moeten vrouwen niet de plaats 
van mannen bekleden, want, als zij dat vandaag doen, dienen 
ZIJ meestal toch als « uithangborden », mooie gevels die 
een werkelijkheid van ongelijkheid moeten verbergen ; Betty 
Friedan, de Amerikaanse inspirator van de • Woman's Lib » 
wil de huisvrouwenarbeid betaald en erkend zien. 

Zeker is dat er reaktie komt tegen de nieuwe meningsvrij
heid bij vrouwen en tegen het feminisme als zodanig Is het 
een « tegenoffensief » van de mannen ' Laten we de domme 
idee van de strijd tussen de geslachten opzij zetten 

Veeleer is het optreden tegen een bepaalde gedachte gewoon 
het bewijs dat dié mening ingang heeft gevonden, dreigt 
verspreid te worden in brede lagen en nu als belangrijk 
genoeg wordt aanzien om te worden bestreden 

Van als een grondige mentaliteitsverandering haar intrede 
doet, roept ze extreme reakties op 

Huguette De Bleecker 

WERKGROEP 

« VROUWEN IN DE VOLKSUNIE » 

We ontmoeten elkaar opnieuw in de eerste na-vakantie-verga
dering te Gent, in café Reinaert, Maria-Hendrikaplein, op 
zaterdag 6 september, om 15u stipt 

Veel verwachtingen werden door 
sommigen gekoesterd toen de 
Antwerpse lady RIka De Backer 
minister werd. Zij behoort tot een 
oerecht Vlaamsgezind milieu. De 
stof om een Vlaamse Golda Meir 
te zijn zat er wel niet in, maar dat 
zij zo spoedig — haar beminne
lijke glimlach ten spijt — het 
« Vlaanderen eerst » zou vergeten 
in het huis waarin Leo Andersen 
haar lokte, hadden toch weinigen 
durven voorspellen... 
De Vlaams-Antwerpse milieus 
waaruit zij komt hadden wat an
ders verwacht van deze dame. 
Als minister van Vlaamse Aange
legenheden I eeft deze « vrouwe
lijke eerste-tninister van Vlaande
ren » aanvaard, borg te staan 
voor een gewestvorming met 
drie. Dat is haar hoofdzonde. 
Moest een simlli-flamingant als 
een Chabert deze « akte voor de 
strop aan de hals van Vlaande
ren » getekend hebben, zouden 
wij zeggen : « passons » Vlaande
ren heeft dat meer gezien. 
Nu was het een bewust strijdend 
en (althans in Antwerpen) niet 
onbekende Vlaamse die er zich 
toe geleend heeft een volwaar
dig Brussels gewest te erkennen 

en mee te werken aan de prefigu
ratie van een federalisme-met-
drie. 
Wij zijn gewend (via de kranten
artikels-met-lof) mevrouw De 
Backer de glorie van Vlaanderen 
te horen aflezen in menige rede
voering over ons groots verleden 
en onze hoge kultuur-prestaties. 
Maar wij vernamen van haar nog 
maar weinig Vlaams protest en 
dat op een moment dat Vlaande
ren opnieuw de hoge toppen 
scheert van werkloosheid en ach
terstelling. 
Met het gewicht van haar porte
feuille éénmaal in de weegschaal 
zou zij wel — en dat kan zij al
leen — ons volk kunnen redden 
tegen het hoffelijk komplot dat 
ons tragisch bedreigt met grond
wettelijke minorisering. 
Haar Waalse kollege voor Waal
se aangelegenheden en haar Brus
selse kollege voor Brusselse Za
ken, de heren Califice en Van
den Boeynants, lopen misschien 
niet te koop met de Waalse kui
tuur en met de Brusselse « kui
tuur » (!) maar zij kunnen een in-
drukv/ekkende inventaris voor
leggen van de voordelen die zij 
voor hun « gewest » in de wacht 

sleepten. Hun politieke ervaring 
heeft Rika niet, maar hun wil 
moest zij wel kunnen opbrengen. 
Over haar on-nationale zonden als 
minister van Kuituur ware een 
lang essay te plegen. 
« Haar » dekreten komen er op 
neer de aderverkalkte, gevestig
de CVP-gerichte organisaties van 
geld te voorzien. De beloofde mil
joenen worden immers niet be
stemd om het werk van de vele 
idealisten die daar aan de basis 
wroeten te vergemakkelijken 
maar om het para-partijfunktiona-
riaat en -apparaat van de top te 
spijzigen. Het soliede en plura
listische werk van de nieuwe vor
mingsorganisaties blijft in de kou 
staan. 
Frans Van Mechelen was een 
avontuurlijke minister van Kui
tuur, en hij tastte er vaak naast, 
maar hij speelde sinterklaas met 
zekere Vlaamse refleksen. 
Over Chabert valt niet veel te 
vertellen als kultuurminister. Dat 
was voor hem een wipplank. 
Mevrouw De Backer is echter de 
slechtste kultuurminister die wij 
ooit hadden. Ook zij behoort niet 
tot de deskundigen terzake (dat 
is nog niet erg in België) maar 
de « entourage » die de CVP haar 
gaf, ter uitvoering van haar wil, 
denkt noch wil noch kan het 
« Vlaamse volkswelzijn » dienen. 
Alleen voor dat heel klein stukje 
autonomie dat wij hebben in een 
sektor die in vele opzichten toe
komstgericht is ! 
Voor de heer Leo Andersen en 
al haar kollega's moet mevrouw 
Rika een echt charmante partner 
zijn want zij is er altijd toe be
reid in het Parlement in hun 
plaats de papieren te komen afle
zen waar zij zelf misschien een 
beetje beschaamd zouden over 
zijn. Dat is wel verdienstelijk voor 
de verdere ministeriële toekomst 
van een Belgisch-Vlaams minister. 
Een Belgische toekomst zien wij 
voor Rika wel. Het zal haar niet 
toegaan : wat er verder als vrou
wen in de CVP zit is niet direkt 
ministrabel. Een standbeeld van 
een zelfstandig Vlaanderen — ge
steld'dat wij daartoe geraken — 
verdient zij niet. Spijtig. 

\ 
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Het Vlaamse vakantieleven in Brussel bereikt met Mallemunt zijn hoogtepunt. Wie er nog niet bij was kan 
dat nog deze dagen : vandaag van 20 tot 23u met Malicorne (Bretoense volksmuziek) en Rum. Morgen van 
12 tot 14u30 : Jef Eibers, Magenta en het trio Koen de Bruyne. Volgende donderdag : Zjef Van Uytsel en 
Johan Verminnen, van 20 tot 23'u. Vlamingen die in Brussel werken of op uitstap zijn, loopt eens even 
langs, de Brusselse Vlamingen zullen u dankbaar zijn. 
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Wog een èee/rf van de — totaal onverwachte — aanval van 
vreedzame TAK-betogers vorige zaterdag te Schaarbeek. 

Nols' sturmabteilung op het handjevol 

NOG DE BRUSSELSE 
OLIEVLEK 

(M.V.H.) Nu de heer Tindemans 
de zo hooggeprezen « gordel van 
smaragd » opgeeft (wat men er 
ook moge over denken) duikt 
opnieuw het gevaar van de 
« olievlek » op. Hierbij komen 
aspekten te pas die vergeten 
geraken als men alleen denkt 
'aan samenvoegingen versus fe
deraties. 
ik beperk mij tot een minder be
kend administratief aspekt al 
blijf ik de mening toegedaan 
dat geen enkele struktuur en 
geen enkele taalwet de uitbrei
ding van de olievlek zal verhin
deren als men de hoofdkop van 
de zevenkoppige draak niet ka
pot slaat, nl. de grondspekulatie. 
Weet men dat sedert geruime 
tijd de meeste gemeenten van 
Halle-VIvoorde op velerlei ge
bied afhankelijk zijn van Brussel
se Cdus in hoofdzaak franstalige 
diensten). 
Voor de brandweer hangen 18 
Vlaamse gemeenten af van de 
brandweer van Brusselse ge
meenten. 
Voor de drinkwater-bedeling han
gen 22 Vlaamse gemeenten af 
van Brusselse gemeeenten of re
gies. 
Voor gas en elektriciteit is dat 
het geval voor 43 gemeenten. 
Voor de opname in KOO-zieken-
huizen is dat het geval voor een 
aanzienlijk aantal Vlaamse ge
meenten. Vlaamse patiënten uit 
Halle-Vilvoorde komen dus on
der behandeling van Nederlands, 
onkundige artsen. Minister De 
Saeger geeft dit toe en wijst er
op dat de verpleegsters als tolk 
optreden. Met name zijn mij 
slechts een vijftal gemeenten 
bekend. 
Deze afhankelijkheden van de 
Vlaamse mensen aan Brusselse 
diensten heeft als gevolg dat nu 
reeds in vele gevallen de Brus
selse agglomeratie zich verder 
uitstrekt dan de 19 gemeenten. 

VISSERIJ IN NOOD 

Vorige week wezen wij op de 
hoogdringendheid van voetstap
pen door ons ministerie van Bui
tenlandse Zaken bij de IJslandse 
regering, na de verruiming van 
de visserijgrenzen van 50 tot 
200 mijl. In het Bulletin van Vra
gen en Antwoorden, Kamer, dd. 
5 augustus jl. verscheen een 
vraag van VU-kamerlid Emiel 
Vansteenkiste, waarin deze t.o.v. 
de minister van Landbouw aan
dringt op besprekingen « ten
einde de nog verdedigbare be

langen in de IJslandse wateren 
voor onze kleine, doch nog 
steeds onmisbare IJslandse vloot 
te behartigen ». Minister Lavens 
verwees de vragensteller naar 
zijn kollege Van Elslande « wiens 
aandacht door deze aangelegen
heid volledig weerhouden 
wordt ». We hopen dat de minis
ter er spoed zal achter zetten, 
naar het voorbeeld van de Duit
se en Franse regeringen. 

SLECHTER 
DAN BIJ ZIEKEN 

(WJ.) Men heeft beurtelings de 
jongste tijd Italië en Engeland 
de zieke man van Europa ge
noemd. Het gevaar is groot dat 
binnen kort België die titel 
overneemt. 
Wanneer we de cijfers van de 
werkloosheid bekijken is dit nu 
reeds liet geval. Zowel voor de 
leeftijdsgroep 15 tot 25 jaar al 
voor het totaal ligt ons werk
loosheidscijfer hoger dan in al 
de aangrenzende landen. 
Voor België is dit totaal inder
daad 6,2% van de werkende be
volking, tegen 4,6% voor Ne
derland, 4,7% voor West-Duits
land, 4,5% voor Frankrik, 4,7% 
voor Engeland en 5,3% voor Ita
lië. 
Voor de leeftijdsgroep 15 tot 
25 jaar komt alleen Frankrijk ho
ger dan wij : 45,8% van hun 
werklozen behoren tot deze ka-
tegorie, in België is dat 34,3%, 
in Nederland 21,4%, in West-
Duitsland 28,4%, in Engeland 
30,3% en in Italië 32,7%. 
Daar de afgestudeerden van dit 
jaar bij ons pas in november 
als werkloos kunnen worden in
geschreven verwacht men in die 
maand 70.000 werkloze afgestu
deerden. 
En waarom is België slechter 
dan de ons omringende landen? 
Omdat de regering Tindemans 
geen doortastende maatregelen 
durft te treffen zoals Duitsland 
of Nederland. Uit vrees voor 
een korte pijn drijft Tindemans 
ons land naar een krisis die 
lang kan voortduren nadat het 
in Duitsland of in Nederland al 
zal beter zijn. 
De heer Tindemans weet waar
om hij de goegemeente wil la
ten geloven dat hij een Euro
pees rolletje moet spelen. En 
wel omdat hij in zijn rol van 
eerste-minister totaal is mis
lukt. 
Ook in de CVP beseft men dit 
thans. Maar ja men heeft een 
paar tientallen miljoen geïnves
teerd in publicieit voor hem en 
dat dit kapitaal al op een jaar 
verloren is valt zwaar te verte
ren. 

VREES VOOR 
VERFRANSING 

In de jongste uitgave van K De 
Brusselse Post » worden de na
delen opgesomd van sommige 
gemeentelijke fusies en van de 
afschaffing van de federaties. 
« De vrees bestaat dat de inwij
king van de Brusselaars, die 
zich vroeger vooral koncentreer-
de in de grensgemeenten, zich 
nu over het hele territorium van 
de grotere nieuwe gemeenten 
zal verspreiden. Een ander be
langrijk nadeel van de afschaf
fing van de randfederaies is ook 
dat de zes faciliteitengemeen
ten, die in geen enkele gefusi
oneerde gemeente worden opge
nomen nu weer volledig aan zich 
zelf overgeleverd worden (wat 
door hun aansluiting bij een 
randfederatie niet het geval 
was, n.v.d.r.) ». 
Het blad is van mening dat de 
oplossing de eenvoudige af
schaffing van de taaifaciliteiten 
zou geweest zijn en opname 
van de zes gemeenten in een 
zuiver Vlaamse fusiekomplek-
sen. « Dan hadden de federaties 
gerust kunnen opgedoekt worden 
en had men klaarheid gescha
pen niet alleen in Belgisch ad
ministratief recht maar ook en 
vooral in het dossier van de 
kommunautaire betrekkingen ». 
Al goed en wel, maar we weten 
nu toch al lang dat klaarheid en 
logika bij Tindemans meestal 
zoek zijn. Om van zijn gebrek 
aan moed en quasi-totaal gemis 
aan een Vlaamse refleks maar 
te zwijgen... 

WERKLOOSHEID 
IN VLAAMS-BRABANT 

Volgens een onderzoek van Op
bouwwerk Pajottenland neemt 
de werkloosheid in Vlaams Bra
bant een grotere vlucht dan in 
de rest van Vlaanderen. Midden 
1975 telde Vlaams Brabant 7906 
werklozen (1413 in 1971) waar
van 3443 in het arr. Halle-Vil
voorde en 4463 in het arr. Leu
ven. 
In het Pajottenland waren er 
1723 werklozen (384 in 1971) 
verdeeld als volgt : Asse (565 -
107), Halle (566 - 124), Herne 
122 - 29) en St-Kwintens-Lennik 
(470 - 124). Volgens de studie 
kan slechts de verdere uitbouw 
van industrieparken te Ternat 
en te Liedekerke, en eventueel 
te Herne en St-Kwintens-Lennik 
deze onrustwekkende stijging 
van de werkloosheid remmen en 
een dalende beweging in gang 
brengen. 

DE CVP 
EN DE SPT 

Nu vooral in deze tijd heeft de kleine man moeilijkheden. 
Het leven wordt alsmaar duurder. De prijzen stijgen. De werk
loosheid gaat steeds naar omhoog. Hoe moet een gezin met 
kinderen nog de twee touwtjes van de maand aan elkaar 
knopen ? 

Tindemans « doet het wel anders » en « de CVP laat niemand 
in de steek » (zegt ze. ), doch ondertussen weten de moe
ders met kinderlast en bescheiden inkomen niet hoe ze het 
nog verder moeten rooien. Daarom diende VU-senator Van-
dezande een wetsvoorstel in om aan die moeders een maan
delijks loon van 2.000 fr. te geven, verhoogd met 250 fr. per 
kind ten laste. Een gehandikapt kind van minstens 66 % zou 
voor twee kinderen tellen. 

De Bond van de Jonge en Grote Gezinnen vraagt er sinds 
lang om, de CVP heeft het uitdrukkelijk in haar verkiezings
programma geschreven, evenals de Volksunie en sommige 
andere partijen. De Hoge Raad voor het Gezin heeft er om 
gevraagd en uit een onderzoek, gedaan door het Centrum 
voor Bevolkmgs- en Gezinsstudiën afhangend van minister 
De Saeger, is gebleken dat 87,7 % van de arbeiders er 
voorstander van was. 

Vóór ons ligt het « verslag en de besluiten van het ACV-
Verbondskongres », gehouden te Leuven op 31 mei 1975, 
waarin de sociaal-pedagogische toelage, zoals de tegemoet
koming in het VU-voorstel van wet genoemd wordt, voor 
moeders met kinderlast en bescheiden gezinsinkomen, drin
gend wordt geëist. Een ACV-militant uit Aarschot vraagt 
zelfs wanneer nu eindelijk de « vergoeding van de moeder 
aan de haard » sinds meer dan 20 jaar geëist, een werke
lijkheid zal worden, waarop kongresvoorzitter De Croo ant
woordde dat die eis zal opgenomen worden in de probleem-
lijst en door de woor9voerders van het verbond overal zal 
verdedigd worden. 

Die woordvoerders zitten nochtans ook in het parlement en 
zij hebben nog in juni jongstleden de gelegenheid gehad hun 
kongresresoluties in de werkelijkheid om te zetten en de 
verzuchtingen van hun militanten te realiseren, temeer daar 
onze buitenland-reiziger Tindemans in zijn regeringsverklaring 
van 30 april 1974 had geschreven dat « voorrang zou worden 
verleend aan het invoeren van een sociaal-pedagogische 
toelage aan gezinnen met een bescheiden inkomen en met 
kleine kinderen ». 

Er kon dus geen probleem bestaan. 

De ganse CVP, op uitzondering van twee senatoren, heeft 
nochtans tegen het wetsvoorstel-Vandezande gestemd en 
dat op een ogenblik dat ongeveer 30 miljard zou uitgegeven 
worden voor de aankoop van gevechtsvliegtuigen. De CVP 
heeft gewillig geluisterd naar minister De Paepe, die vroeg 
het te verwerpen omdat de middelen ontbraken . 

WERKLOZEN 
EN VRIENDJESPOLITIEK 
In 1973 heeft VU-senator Vandezande minister Glinne, toen
malig minister van Tewerkstelling en Arbeid, geï/iterpelleerd 
over de schandalige uitbuiting van de in overheidsdienst 
tewerkgestelde werklozen. Dat een socialist dergelijke wan
toestanden nog kon verdedigen is onbegrijpelijk. Immers, de 
werkloze die in overheidsdienst werkt kreeg wel tijdelijk een 
hogere wedde, doch de Staat stak de Rijksmaatschappelijke 
Zekerheid op zak, en betaalde geen pensioen voor die periode 
als bediende. Hij beschouwde hem verder als werkloze. Bij 
ziekte viel de in overheidsdienst tewerkgestelde werkloze 
onmiddellijk ten laste van de mutualiteit, terwijl de ambte
naar verder betaald werd gedurende een bepaalde ti jd. Het 
verlof was onveranderlijk bepaald op 14 dagen en verhoogde 
niet met het aantal dienstjaren zoals bij de ambtenaar. 
Kortom, een toestand van uitbuiting. 

In 1975 interpelleerde-hij opnieuw de huidige minister van 
Tewerkstelling en Arbeid Califice, die dan uiteindelijk beloof
de de toestand te herzien. Doch dan kwam weer een andere 
aap uit de mouw. In het raam van de antl-inflatiepolitiek zou 
de regering 20.000 werklozen in overheidsdienst tewerkstel-
len. Hun toestand werd verbeterd, want ze kregen maande
lijks 50, 75, 500 en 550 fr. loon meer, al naar gelang ze 
behoorden tot het 4e, 3e 2e of Ie niveau van ambtenaren. 
Hun pensioentoestand, de ziekteverzekering en de vakantie
regeling werd verbeterd bij een besluit dat in juni in het 
Staatsblad verscheen. De hardnekkigheid van Vandezande 
leverde dus toch resultaten op. 

Doch nu komt er wat anders om het hoekje kijken. De rege
ring wil er een politieke zaak van maken en zij stelt alleen 
maar die personen tewerk die politiek de kleur hebben van 
de regeerders. Minister De Saeger is belast met het politiek 
filtreren van de werklozen die in aanmerking komen voor 
tewerkstelling in overheidsdienst. Hij legt van bovenaf op 
wie niet of wel mag aangeworven. 
En wanneer dan binnen enkele jaren de duizenden werklozen 
nog altijd in overheidsdienst werken, zal men er een sociaal 
probleem van maken en aan het parlement vragen een wet 
te stemmen om allen vast te benoemen. Dan zal men speku-
leren op de sociale zin van ieder parlementariër, doch men 
zal halsstarrig verzwijgen hoe die werklozen In overheids
dienst zijn gekomen... 
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NIET IN OOSTDUINKERKE 

In uw blad van 7.8.1975, onder de 
titel « Kulturele Prostitutie » 
schreef u een artikel dat we 
100 % hadden kunnen onder
schrijven indien u niet alle West-
kunst-gemeenten over één enke
le kam had geschoren. 
We zullen niet beweren dat er 
ook te Oostduinkerke niet een 
paar Ingeweken winkeliers het 
vertikken Nederlands te spreken, 
maar in onze badplaats voelen 
zich in het algemeen de Vlamin
gen best thuis. 
Ze brengen er hun verlof door in 
appartementsgebouwen die niet 
meer Residence Beau Séjour of 
Copacabana heten, maar die 
mooie streekeigen namen dragen 
als : Residentie Noordpas, West
land, Noordoever, Golfslag, Vi
king, N o o r m a n , Z e e b e r m , 
't Strand, De Zeemeeuw, De Zee-
koete, Westhinder, Noordhinder, 
Duin en Zee, De Paardevisser, 
enz. 
De voorzitter van de plaatselijke 
handelaarsbond heeft in reuzeiet-
ters het eentalig uithangbord : 
Banketbakker aan zijn bloeiende 
zaak laten aanbrengen. De sekre-

Tlndemans : in september '76 kunnen wij het weer de baas I (Ekonomisten voorspellen herleving konjunktuur voor september 1976). 

taris van diezelfde bond affi
cheert : Huis Rachel. Zelfbedie
ning. Bij de schatbewaarder heet 
het : Slagerij. 
Het verheugende daarbij is dat 
Oostduinkerke, sedert de verne-

COMMISSIE 
VAN OPENBARE ONDERSTAND 

VAN DE STAD IZEGEM 

AANWERVING 
yan een 

BOEKHOUDER 

Een examen tot aanwerving van een Boekhouder in vast ver
band (proeftijd één jaar) wordt eerlang afgenonnen. 
De I<andidaat5tellingen dienen uiterlijk op 1 september 1975 
per aangetekend schrijven verzonden te worden op het adres 
van de Heer Voorzitter van de Commissie van Openbare On
derstand, Kokelarestraat 2, 8700 Izegem. 

Bij de aanvraag dient gevoegd : uittreksel uit de geboorte
akte, bewijs van goed gedrag en zeden en nationaliteit, mili-
Hegetuigschrift, eventueel bewijzen van voorkeurrechten, af
schriften van diploma's. 

Om aan het examen te kunnen cteelnemen moeten de kan
didaten voldoen aan volgende voorwaarden ; 

1. Belg zijn. 

2. De burgerlijke en politieke rechten genieten. 

3. Aan de militiewetten voldoen. 

4. Van goed gedrag en zeden zijn, 

5. Lichamelijk geschikt zijn. 

6. De minimumleeftijd wordt gesteld op 24 j . , de maximum
leeftijd op 40 jaar met toepassing van de bepalingen van' 
de wetten op het voorkeurrecht. 

7. Bekwaamheidsvoorwaarden : 

1. Houder zijn van een diploma van universitaire studies 
of van Hogere Technische studies van de 3de graad of 
van een diploma van een gelijkwaardig gehalte (A5). 
2. Houder zijn van een diploma van Boekhouder van 
niveau B3/B1 of A6/A2. 

Zijn vrijgesteld van de overlegging van dit laatste di
ploma, de bezitters van een der onder sub 1. bedoelde 
titels bekomen na studies waarvan het programma ten 
minste de stoffen bevat die voorkomen in het studie
programma tot het beikomen van het bedoelde diplo
ma. 

Na ontvangst van de kandidaatstelling zal het programma van 
, de proeven medegedeeld worden evenals" de datum van het 
examen. 

Voor alle verdere inlichtingen zich wenden naar het Secreta
riaat der C.O.O., Kokelarestraat 2, 8700 Izegem 
(Tel. (051)30.28.51). 

derlandsing er kordaat wordt 
doorgevoerd, het aantal overnach
tingen van Franse veriofgasten 
heeft zien stijgen van 11.017 naar 
37.991 per jaar (officiële statis
tieken van het Kommissariaat-
Generaai voor Toerisme). 
En waarom trouwens zouden de 
Franse en franstalige toeristen 
onze badplaats mijden ? Oost
duinkerke, weliswaar, wil zijn 
Vlaams gelaat ongeschonden be
waren (het is onze voornaamste 
toeristische troef !) maar heeft 
niettemin de ambitie een van de 
meest gastvrije badplaatsen te 
zijn van onze kust. Onze midden
standers zijn pienter genoeg om 
hun Franse klanten in het Frans 
en hun Duitse in het Duits har
telijk welkom te heten. 

H. Loones, burgemeester 
voorzitter VVV. 

Red. Proficiat, burgemeester. 
Onze pijltjes waren trouwens niet 
voor Oostduinkerke bedoeld. 

gehouden. Dit is voor een groot 
deel juist. Doch hij vergeet dat 
VU-parlementsleden het slechte 
voorbeeld hebben gegeven door 
zich met van alles bezig te hou
den behalve met Vlaams-natio-
nalisme . 

dr. H.B., Antwerpen. 

N.v.d.Red. Volksnationalisme ver
onderstelt naast de tipisch volks-
nationale aspekten van een volk
se strijd ook grote belangstelling 
voor de sociale en ekonomische 
problemen, andere belangrijke 
elementen in net bestaan van een 
volk. De VU handelt daarnaar en 
verwaarloost het Vlaams-nationa-
lisme niet I De feiten van elke 
dag bewijzen dit onomstootbaar l 
Overigens is het een oude waar
heid dat de beste stuurlui aan 
de wal staan. 

LES NIET BEGREPEN ? 

In de verklaringen van sommige 
VU-parlementsleden, verschenen 
in « Wij », zijn eindelijk eens 
positieve gegevens te vinden : 
nl. de oprichting van werkgroe
pen voor elk ministerie. Waarom 
heeft men 20 jaar moeten wach
ten vooraleer dit gebeurd is ? 
Spijtig genoeg gaat het hier weer 
om arbeid op parlementair vlak 
zodat er weinig of geen weer
klank bij de massa zal zijn en de 
propagandistische waarde dus ge
ring zal zijn. 
Voor de bedreigde gebieden 
Brussel en Viaams-Brabant had 
al lang een aktieplan moeten be
staan en daar zou met man en 
macht gewerkt moeten worden 
om het getij te doen keren. 
Wil men iets verhinderen dan 
volstaat het niet er tegen te zijn 
maar men moet ook iets beters 
in de plaats stellen. Welnu dit 
betere is er : de oude Vlaamse 
eis van Bestuurlijke Scheiding. 
Met deze oplossing vervalt de 
noodlottige gewestmisvorming 
Tindemans en men heeft ook 
geen twee derde meerderheid 
nodig om ze te bereiken. Bestuur
lijke Scheiding is de beste voor
bereiding voor Federalisme dat 
toch maar geleidelijk zal verwe
zenlijkt worden. 
Mr. Schiltz verklaart het — ge
ringe — verlies van de VU door
dat vele Vlamingen zich met an
dere problemen hebben bezig 

WELK VLAANDEREN EERST ? 

Deze vraag stelt zich wat scher
per na het brutaal optreden van 
VMO en Were-Di t.o.v. propagan
disten van de Werkgroep Arbeid 
tijdens de IJzervedevaarten van 
dit en verleden jaar. Dat deze 
groep Vlamingen « Vlaanderen 
eerst » anders interpreteert dan 
VMO en Were-Di blijkt uit de 
lektuur van hun maandblad. 
Dat ze daarom op de IJzerbede
vaart ongewenst geacht worden 
door het IJzerbedevaartkomitee 
zelf, door de VU-schepen van 
Diksmuide en daarom door het 
stadsbestuur, is een keuze waar
mee een groeiende groep in de 
VU, m.i. niet akkoord gaat. Dat 
door sommigen (ook in de VU) 
alle progressieve en linkse denk
beelden automatisch met steun 
aan een sovjetdiktatuur gelijkge
steld worden, is belachelijk (voor 
wat betreft Amada en KP hebben 
ze misschien gelijk), en zelfs in 
zulk geval is het niet erg konse-
kwent diezelfde brutale diktato-
riale metodes toe te passen om 
di edenkbeelden (letterlijk) de 
kop in te drukken. 

Vermoedelijk stelt de Werk
groep Arbeid « het Vlaamse volk 
eerst », met zelfbeheer op alle 
niveaus, ook op nationaal gebied. 
Misschien stellen VMO en Were-
die denkbeelden (letterlijk) de 
doch zelfs dat is te betwijfelen, 
na al hun geflirt met Britse fas
cisten en franskiljonse rechtse 
groepjes in Vlaanderen. Het is 
wel moeilijk de VMO van Wim 
Maes nog te herkennen in de 
huidige groep. 

R.V., Wilrijk. 

ALLEMAAL NUTTIGE 
IDIOTEN... 

Ik zou het duo Kuypers - Luyten 
heel wat sympatieker en geloof
waardiger vinden, als zij ook eens 
in een land achter het ijzeren 
gordijn de vrijheid van een on
derdrukte minderheid gingen ver
dedigen — zoals bvb. een VIc 
Van Branteghem. Het is wel ty
pisch en veelzeggend, dat bijna 
niemand over de Basken in Frank
rijk spreekt, hoewel zij daar niet 
meer rechten hebben dan in 
Spanje. Het is typisch en veel
zeggend, dat in eea staat met 
een anti-kommunistisch regime 
als Spanje de Basken een open
lijke strijd voor hun vrijheid 
gaan voeren. Akkoord, in de bur
geroorlog hebben de Basken met 
de republikeinen gevochten, ho
pend op onafhankelijkheid nader
hand. Maar dat is geen voldoende 
verklaring voor wat nu gebeurt. 
Een ingezonden brief — naar ik 
meen — naar « De Gazet van 
Antwerpen » van een Vlaming in 
Spanje, zou wel eens dichter bij 
de waarheid kunnen zijn dan de 
voorstelling van Kuypers - Luyten 
(en « Wij ») : ETA is een kom-
munistische organisatie (van zo
wat 300 man volgens « 't Pallie-
terken») en probeert 't zogenaamd 
fascistisch Spanje door een gue
rilla zoveel mogelijk te ontwrich
ten. Typisch kommunistische tak-
tiek overal ter wereld ; alleen 
nuttige idioten zien dat niet zo 
gauw. 

Ik heb eerbied voor de Basken 
en hun streven naar onafhanke
lijkheid, zoals ik eerbied heb voor 
het vrijheidsstreven van Oe-
kraïeners. Letten en noem maar 
op. Opvallend weinig aandacht 
wordt in « Wij » echter besteed 
aan de gruwelen van kommunis
tische regimes om 't even waar. 
Gaat « Wij » ook al op de linkse 
toer ? Dan kunnen wij dat week
blad gerust missen : van dat 
soort zijn er immers tientallen in 
het Nederlandse taalgebied. En 
we hebben bovendien nog onze 
onvolprezen BRT om tegen het 
fascisme te ageren en de lof der 
linkse diktaturen te zingen. En 
voor volksvertegenwoordigers die 
in een andere partij thuishoren 
bedanken wij feestelijk : buiten 
geciteerde weekbladen en BRT 
hebben we voor linkse propagan
da aan AMADA, RAL en konsoor
ten genoeg. 

Maar ja, het Oosten is rood ! 
Onze toekomst blijkbaar ook... 

G.S., Oostakker. 
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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. 

80C. 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 (lOu), St-Jacobs-
markt te Antwerpen. Te 9u h. mis. 
Vanaf 14u30 bloemenhulde aan het 
graf van Wim, op de begraafplaats 
te Brasschaat. 

ANTWERPEN (Stad) 

AFDELINGSWERKING 
Het sekretariaat is terug open. 

Alle dagen toegankelijk van 9 tot 
16ü30 en elke maandag tot 19u. 

BORGERHOUT 

TENTOONSTELLING 
Voor twee jaar werd door het 

gemeentebestuur een eerste ten
toonstelling ingericht van Borger-
houtse kunstenaars. Er werden 
toen werken tentoongesteld van 
artiesten, geboren tussen de ja
ren 1805 en 1880. Deze tentoon
stelling werd een zulkdanig suk-
ses dat het gemeentebestuur be
sloten heeft in de maand septem
ber a.s. de reeks verder te zetten. 
Thans komen Borgerhoutse kun
stenaars aan bod, geboren tussen 
1880 en 1895. Deze beperking is 
noodzakeijk rekening houdend 
enerzijds met het aantal kunste
naars dat moet behandeld worden 
en anderzijds met de tentoonstel
lingsruimte. Als Borgerhoutse kun. 
stenaars worden beschouwd, zij 
die te Borgerhout geboren wer
den ofwel er een zekere tijd van 
hun kunstenaarsloopbaan hebben 
doorgebracht. Verschillende wer
ken komen uit de rijke verzame
ling van het Koninklijk museum 
voor Schone Kunsten van Antwer
pen en werden bereidwillig in 
bruikleen afgestaan. Maar ook uit 
privé-verzamelingen en uit het ge
meentelijk kunstpatrimonium zul
len werken worden tentoonge
steld. Er worden werken van 12 
kunstenaars voorgesteld : Walter 
Vaes, Felix Eyskens, Emiel Gaste-
mans, Alfred Ost, Rik Sauter, Os
car Jespers, Juliaan Severin, Flo-
ris Jespers, Frans De Roeck, Ar
thur Dupon, Jan Albert De Roe
ver en ivo Van Overmeire. Deze 
tentoonstelling die verder reikt 

NIET WEGWERPEN ! 
Deze aankondiging is GELD 

waard ! 
NIEUW - NIEUW - NIEUW 

te Antwerpen 
AUTORIJSCHOOL ERASMUS 
Begijnenvest 99, Antwerpen 

Tel. 33.60.58 of 45.05.31 
WEGKODE op maandag 
25 augustus te 19 uur 

Erkend door de staat 
KNIP deze aankondiging uit 

en U geniet 20% korting 
R108 

dan het plaatselijk vlak, wordt in
gericht in het prachtig gerestau
reerd gemeentehuis van Borger
hout, dat een voorbeeld is van 
neo-Vlaamse renaissance van 6 
tot en met 28 september 1975. 
Een uitgebreide katalogus zal ver
krijgbaar zijn, waarin naast repro-
dukties van werken van elke kun
stenaar een biografie werd opge
nomen. 

OVERLIJDEN (1) 
Wij vernamen het heengaan van 

de moeder van ons trouw lid Cor 
Dietvorst. Bestuur en leden bie
den de familie hun innig mede
leven aan. 

OVERLIJDEN (2) 
Op 6 augustus 1975 overleed 

mevr. Anna Palings. Zij was de 
moeder van ons medelid Peter 
Van der Spurt. Wij bieden aan de 
achtbare familie onze oprechte 
deelneming aan. 

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. 
21.39.97, Adm. Centrum, maan
dag 13u30-15u, woensdag 8u30-
10u30 en 14-17u, donderdag lOu-
12u30 en 14-17u, vrijdag 8u30-10u 
en 13u30-16u en op afspraak. 

tB) 
VERZEKERINGSKANTOOR 

SPAARKAS - HYPOTHEKEN 
LENINGEN 

Drie Koningenstraat 12 
2600 BERCHEM - Tel. 39.25.82 

MAANDAG GESLOTEN 
Huwelijl( - Brand - Familiale 

1 ]. GRATIS 

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 31.10.75, 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 in • Wij ». 

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 ; 
Miei Claessens, Opstal 37. 

Onze afgevaardigden bij de 
KOO : dr. Van Deun, Bonniverlei 
44 ; Paul Wijns, Te Nijverdonck-
laan 51. 

VNSE 
Voor alle aktiviteiten, ingericht 

door de Vlaams Nationale Stich
ting Edegem, raadpleeg het «Eike
blad» of de aankondigingen In 
Drie Eiken, Drie Eikenstr. 128. 

EKEREN 

WERVING 
Nieuwe leden en abonnenten 

zijn steeds hartelijk welkom. Ge
lieve uw naam en adres mede te 
delen aan het VU-sekr., Geesten-
spoor 72, tel. 41.04.41. 

GEEL 
NIEUW BESTUUR 

Voorz. : Frans Van Camj, tel. 
014/58.90.65 ; ondervoorz. : Jan 
Truyen ; sekr. : André Peeters, 
tel. 014/58.97.36 ; penningm. : 
Jan De Graaf ; prop. en dienstbe-

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 — één 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
ti jd, sprak Edmond Van Die
ren op de IJzerbedevaart én 
op de 11-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, in' 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 Borginon : « 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 

toon : Jan Belmans ; org. : Jan 
Daems ; ledenwerking : Theo Van 
Gheel ; vrouwenwerking Mia 
Blackx ; leden : Martin Leynen en 
Alfons Tubbeckx. 

HOVE 

NAKLANK 11 JULI 
In Hove werd er goed gevlagd ! 

Gewoon aan de mast of door het 
raam, bovenop het dak aan de 
TV-antenne, aan dakgoot met 
twee touwen vastgemaakt om het 
opwaaien te vermijden. Bij ver-
lofgangers binnen aan het raam 
en ook raamaffiches waren te 
zien. Tof ! 

De opkomst voor de dr Borms-
avond was zeer goed en de sfeer 
gezellig. Veel samenzang en 
prachtige dia's. Nochtans hadden 
we wat meer willen vernemen 
over dr Borms. We zullen dan 
ook uitzien of het niet mogelijk 
is met dokumentatie, dia's en 
spreker aan die eis te voldoen. 

HET STAAT VAST ! 
Op 11 oktober wordt onze afde-

lingsvlag ingehuldigd. We zullen 
er een groots feest van maken. 
Hou deze datum vrij want we 
verwachten jullie allemaal. 

KONTICH 

TAK 
Wie, 's zaterdags tijdens het 

verlof, erbij wil zijn te Schaar
beek, neemt kontakt met Erik en 
Greet Bogaerts, te l . 57.46-93. 

VVVG 
Om aan de wens van veel van 

onze gepensioneerden te voldoen 
zal men in de toekomst om de 
14 dagen vergaderen. Bijeenkomst 

VAN ROY MARCEL 

FEESTZALEN 

HOF VAN ARAGON 
ARAGONSTRAAT 6, LIER 

TEL. (031)80.15.68 

AUGUSTUS 
24. Vorst-Kempen Bestuursvergadering. 

SEPTEMBER 
5. Meerhout : Bestuursvergadering. 

13. Hoogstraten (Kant.) : Kant. bal om 20u30 in het Parochie
centrum te Rijkevorsel. Gelegenheidsparade van drum
band Kempenland om 18u te Hoogstraten en om 19u 
te Rijkevorsel. 

20. Geel : Filmavond door Piet De Pauw en zijn Takkers : 
« De slag van Schaarbeek • in café Het Wijnhuis, Sta-
tionsstr. om 20u. Inkom : 50 fr. Kaarten kunnen besteld 
worden vanaf 1 september bij sekr. A. Peeters, Dr. Van-
deperrestr. 2 (014/58.97.36). 

28. Vorst-Kempen : Bestuursvergadering. 

telkens donderdags In het pavil-
joentje van Altena : 17 en 31 
juli, 14 en 28 augustus. 

STUDIEDAGEN 
Onze afdeling organiseert stu

diedagen « gemeenteraadsverkie
zingen » op vrijdagavond 12 en 
zaterdag 13 aeptember. Houdt 
deze dagen vrij ! 

MERKSEM 
DIENSTBETOON 

Hebt u moeilijkheden of wenst 
u bepaalde inlichtingen ? Aarzel 
niet langer, maar neem kontakt 
met één 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-Raadslid 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. 

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. 

ONS EIGEN PARTIJLOKAAL 
Onze kaderleden zijn druk 

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

Maar... wij hebben niet alleen 
geld vandoen. Ook helpers, om 
vanaf september méé te helpen 
aan de herstellings- en aanpas-
singswerken. Als u één van die 
« gratis voor niksers » zijt, die 
méé 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. 

MORTSEL 
IN MEMORIAM 

Bij het veel te vroeg en droevig 
afscheid (na maanden van ziekte) 
van onze zeer geachte en voor
aanstaande Vlaamse kunstenaar, 
vrend en Mortseleniaar, Mark 
Liebrecht (59), was de ruime St-
Jozefskerk (Liersestwg) veel te 
klein om de honderden vrienden 
en medewerkers van de geliefde 
overledene, op te vangen (4-8-75). 
Het valt ons niet moeilijk, van 
Mark Liebrecht, als vriend, kun
stenaar en flamingant, overtalrij-
ke en schone herinneringen te be. 
waren. Wij betuigen hierbij ons 
diep medevoelen aan mevrouw, 
Marleen en Eric, en de familie. 

GEVRAAGD : 
Uitbater voor café met zaal. 
Gelegen in het centrum van 
Mol. Inlichtingen : telefoon : 
(014)31.47.79. 

RUPELSTREEK 
VUJO-TRIP 

Onze jaarlijkse uitstap, zal ons 
dit jaar leiden naar het «Venetië 
van het Noorden. Er is gezorgd 
voor 2 gidsen die ons ginds kun
nen wegwijs maken in deze 
Vlaamse stede. In Wachtebeke 
zullen we dan in de na"7:ddag 
mooie ekskursies kunnen maken, 
en komen onze gastronomen ook 
prima aan hun trekken. Deze rij
kelijk gevarieerde natuur- en ste
dewandeling gaat door op zondag 
24 augustus. 

Wij vertrekken (stipt) om 6u45 
Boomse ti jd, aan lok. Nele, om 
7u te Niel aan het sekr. en om 
7u10 te Hemiksem, St-Bernard 
(postgebouw). Prijs : 130 fr. voor 
volwassenen, 80 fr. voor kinderen 
onder de 12 jaar en gratis voor 
kinderen onder de 4 jaar. 

Je kan best een paar bokes mee
nemen of zo, want als het goed 
weer is gaan we piknikken. 

Als je meegaat, schrijf dan nog 
onmiddellijk in, bij Van Linden 
Luk, Kerkhofstr. 26, Boom ; Suy-
kens Erik, Boomsestr. 46, Niel ; 
Marcus Rudy, Statieplaats 11, 
Hemiksem. 

PROTEST-MOTIE 
De VUJO-Rupelstreek, In verga

dering bijeen op 2 augustus 1975 
stelt vast dat de gemeente Schel
le het plan koestert om in Schel
le een stort voor industrie-afval 
te maken. 

De VUJO protesteert met klem 
tegen deze onderneming en wil 
niet dat de gezondheid van de 
bevolking en van het milieu in het 
algemeen hierdoor geschaad 
wordt. 

Een betere oplossing moet in 
de mogelijkheden liggen van de 
Ekonomische Raad van Antwer-
pen-

VUJO zal zodoende dan ook al
le akties tegen dit stort daadwer
kelijk steunen-

WESTERLO 
NIEUW BESTUUR 

Voorz. : Jan Gijzeis, Olenseweg 
41 ; sekr. : Annie Dauwen, Kon. 
Leopoldl. Ill ; penningm. : Guido 
Verswepveld ; prop. : Const. Olie
slagers ; org. : Ing. Wienecke ; 
VUJO : Guy Fransen ; aanvullen
de bestuursleden : Juul Présent, 
Jef Thijs, Jef Van Eynde. 
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BRABANT 
GROOT-BIJGAARDEN 
4e HERFSTBAL 

Op zaterdag 27 september gaat 
in zaal Collegium, Brusselstr. 257, 
ons jaarlijks herfstbal door met 
het radio-orkest «The Dixie Dicks». 
Hoofdprijs tombola : vliegtuigreis 
naar Palma de Mallorca. Deuren : 
20u30. 

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. 

HOFSTADE 
TENTOONSTELLING 

Op 5, 6 en 7 september e.k. or
ganiseert VU-Hofstade een ten
toonstelling in de zaal van her
berg De Sportvriend, Driesstr. 54. 
Er zullen schilderijen, prentkaar-
ten, foto's en munten tentoonge
steld worden. Alle VU-Ieden en 
slmpatisanten worden uitgenodigd 

VIKING 
Uw Vlaams reisbureau 
NU OOK TE BRUSSEL 
Saksen Coburglaan 14 

1030 Brussel 
(St-Joost, nabij Madouplein) 

Tel. (02)217.93.33 

om de officiële opening met re
ceptie op vrijdag 5 september om 
20u bij te wonen. Verder is de 
tentoonstelling voor iedereen gra
tis toegankelijk op vrijdag 5 sept. 
van 20 tot 22u, zaterag 6 sept. 
van 14 tot 20u en zondag 7 sept. 
van 10 tot 13u en van 15 tot 18u. 

LEUVEN (Arr.) 
VLAAMSE NACHT 
VAN HET ARR. LEUVEN 

Dit jaarlijks weerkerend VU-
dansfeest gaat door op zaterdag 
11 oktober om 20u30 in de Salons 
Georges, Hogeschoolplein te Leu
ven. Het wordt beslist weer een 
daverend feest met honderden 
VU-ers uit het arr. Leuven, samen 
met hun familie en vrienden. Or
kest : Peter Opsteyn. 
TOMBOLA 

leder jaar wordt ons arr. dans
feest nog grootser door de sen
sationele prijzentafel met honder
den waardevolle prijzen. Langs de
ze weg doen wij een oproep tot 
leder, die het zijne/hare wil bij
dragen om onze prijzentafel nog 
massaler en waardevoller te ma
ken. Ook de VU-afdelingen wor
den uitgenodigd het hunne bij te 
dragen. Hebt u iets klaarliggen, 
of wenst u iets te geven, neem 
dan even kontakt met André Van 
Hoof, Overwinningsstr. 24, Kessel-
lo, tel. 016/25.20.14. 
PROFICIAT 

De verantw. voor prop. in het 
arr. Leuven heeft met genoegen 
vastgesteld dat in het kant. Haacht 

duchtig werd gewerkt met de af
fiche « CVP en PVV laten Brus
selse Vlamingen in de steek ». 
Op een ogenblik, dat duizenden 
Brusselaars hun buitenverblijf in 
één van de Haachtse gemeenten 
vervoegden, werden zij gekon-
fronteerd met één der belangrijk
ste grieven van de Vlaamse ge
meenschap. Dit gebeurde dank zij 
de mensen van het kant. Haacht, 
waarvoor oprecht proficiat. 

Men heeft altijd beweerd dat de 
kiosk te Zichem door niemand kon 
beklommen worden. Dat gebeurde 
nochtans wel tijdens de Witte-
feesten. Inderdaad juist op die 
dag prijkte de leeuwevlag op de 
top van deze kiosk. Volgens « Het 
Nieuwsblad » zou TAK hier voor 
iets tussen zitten... en de Zi-
chemse VU misschien ? 

Te Molenstede in het kant. 
Diest hebben spuiters op een vak
kundige wijze een aantal prachti
ge leeuwen geschilderd op de 
gele delen van de ballustrade op 
de Langenberg. Bovendien bracht 
men ook nog de leuze « 11 juli 
onze feestdag » aan. Voorwaar 
een aardige stunt, waarvan de 
gevolgen nog steeds duidelijk te 
zien zijn. 

Terwijl velen nog lagen te zon
nen, gng Marieke naar de St-Ra-
faelskliniek te Leuven en zorgde 
ervoor dat zij moeder en Mare 
vader werd van een schattig « Ma
rieken », dat volgens de geboorte-
kaart altijd rechtdoor het leven 
zal gaan. Aan Marieke en Mare 
Cels-De Corte uit Tervuren, hard

werkende kaderleden, onze op
rechte gelukwensen. 

MOLENBEEK (Kant.) 

OVERLIJDEN 
Op 81-jarige leeftijd overleed 

te Jette de heer Richard Van 
Bruane. Als overtuigd Vlaming, 
oud-strijder 14-18, oud^bestuurslid 
VOS, was hij één der eersten om 
samen met M. Van Gyseghem, L. 
Knapen, F. Hollands, R. Goossens 
en mezelf het eerste kant. VU-
bestuur op te richten. In 1967 bij 
de oprichting der afd. Jette aan
vaardde hij de funktie van pen
ningmeester, funktie die hij tot 
1972 waarnam. In hetzelfde jaar 
werd hij ere-voorzitter der afde
ling. Toen de Vlaamse Bond van 
Gepensioneerden werd opgericht 
was Richard terug bij de eersten. 
Wij bieden de families Van Brua-
ne-Gyselinck onze oprechte deel
neming aan bij dit verlies, in Ri
chard verliezen de Brusselse Vla
mingen een strijder van het eer
ste uur. 

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. 

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). 

SCHERPENHEUVEL 
DIENSTBETOON 

Heeft men problemen inzake 
pensioen, militie, belastingen, enz. 
neem dan even kontakt met sche
pen Marcel Gemoets, Vesting 
Noord 38. Steeds welkom ! 

VELTEM-BEISEM 
ROBERT FRINGS IS NIET MEER 

Vrijdag 4 juli 1975 namen we 
afscheid van Robert Frings. Zijn 
trouwe figuur, zijn steunende aan
moedigingen zullen we missen. 
Zwaar getrofen door de repres
sie, « verwijderd » uit het leger, 
werd hij toch niet gekraakt ! 
Zijn aandenken blijve ons een 
aansporing Om door te zetten ; 
zij zijn met de héle arr. ploeg 
dankbaar voor zijn inzet. 

WILSELE-HOLSBEEK 
BAL 

Op zaterdag 18 oktober heeft 
het bal plaats in de parochiezaal 
van St-Martinus te Wilsele. 

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. 

LIMBURG 
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 

centrum 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. 

OOST-VLAANDEREN 
AALST (Arr.) 
ETENTJE MET STRIJKJE 

Op zaterdag 13 (vanaf 17u) en 
zondag 14 september (van 12 tot 
21 u) organizeert de VU van het 
arr. Aalst te Welle in de zaal Bot
jeshof een « VU-etentje met strijk
je ». Drie verschillende menu's, 
goed bier, uitstekende wijn, mu
ziek, gezelligheid... dat alles aan 
de prijs van 200 fr. per persoon. 
Kaarten bij de bestuursleden van 
alle VU-afdelingen. 
DIENSTBETOON 

Jan de Neve, schepen Openba
re Werken. Op het stadhuis : 
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. 21.44.58. 

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. 

DENDERMONDE (Arr.) 
VUJO-WEEKEND CADZAND 

Het arr. bestuur beveelt deze 
VUJO-manifestatie ten zeerste 
aan bij haar kader. Dergelijke bij
eenkomsten zijn onmisbaar om 
meer en bekwamere VU-mensen 
te vormen. 

Vanaf heden wordt het sekreta-
riaat van het sociaal dienstbe
toon : Senator Maurits Coppie-
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. 

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. 

ERTVELDE 
NAKLANK 11 JULI-VIERING 

De feestkommissie van Ertvel
de, onder voorzitterschap van L. 
Van Herreweghe, zorgde ander
maal voor een schitterende Gul-
densporenviering. Piet De Pauw 
bracht ons een gloedvole redevoe
ring terwijl het muziekkoor van 
Ertvelde en de groep Vlaert voor 
de omlijsting zorgden. Een speci
aal woord van dank aan volksvert. 
P. Van Grembergen die de uitzon
derlijk mooie bindteksten schreef. 

VERBROEDERING VU-GENK 
Heeft plaats op zondag 21 sep

tember. Wij vertrekken om 6u30 
aan de kerk van Kluizen, Rieme 
en Ertvelde. Aankomst te Genk 
rond 9u. 's Voormiddags naar 
keuze geleid bezoek aan een 
steenkolenmijn of het prov. do
mein van Bokrijk. 's Middags maal. 
tijd (gratis) op het buitenverblijf 
van volksvert. J. Olaerts te Zuten
daal en daarna gezelig samenzijn. 
Deelname in de onkosten : 170 fr., 
kinderen tot 10 jaar 100 fr. Terug 
rond 21 u. 

NIEUW GEMEENTERAADSLID 
Vandaag 21 augustus om 19u30. 
Door het ontslag van juff. Rita 

Van Hoecke komt dhr L. Van Her
reweghe in de gemeenteraad. Wij 
zijn er stellig van overtuigd dat 
Leonard zich onvoorwaardelijk zal 
inzetten voor het welzijn van on
ze gemeente. VU-Ertvelde wenst 
Leonard veel moed om zijn moei
lijke opdracht te vervullen. 

GENT 

TWEEDE VOETRALLY 
Op 5 oktober : tweede voetrally 

oor het oude Gent. Vertrek bij 
Jan Yoens, Borluutstr., van 14 tot 
en met 15u. Aankomst voorzien 
rond 17u. Daarna gezellig samen
zijn. Alle Vlamingen, leden en 
niet-leden, waar ze ook wonen, 
kunnen aan de voettocht deelne
men. 

;flL€ni>€R 
SEPTEMBER 
7. Muide (Gent) : Gezellig Gentse namiddag in zaal Wash

ington (Oud Scaldis), Voormuide. 
5. Dendermonde : Arr. raad als voorbereiding tot arr. be-

stuursverkiezing om 20u30 in café Bristol. 
Drongen : De Sirkel, Wij Vrouwen, « Herfstontmoetings-
dag •>. 
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GENT 
SOC. DIENSTBETOON 
Huguette De Bleecker, 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, wel in « Jan Yoens », in de
zelfde Borluutstr. ; tenslotte elke 
vrijdagavond in « Vlaams Huis 
Roeland ». 

LEBBEKE 
ZIEKENFONDS FLANDRIA 
SCHELDE, DENDER, DURME 

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

HEUSDEN-DESTELBERGEN 
ZIEKENFONDS FLANDRIA 

Wegens het stijgend aantal le
den hebben vanaf september nu 
twee zitdagen per maand plaats 
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 

Zitdaq : zaterdag, 11 tot 12 u., 
Reinaartlaan 15, tel. 55.73.35. 

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. 

OOSTAKKER 
ZIEKENFONDS FLANDRIA 

Zitdag : Ie en 3e zaterdag van 
10 tot 11u., Eksaarde Rijweg 88, 
tel. 51.18.41. 
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GEMEENTE 
ST-MARTENS-LATEM 
De betrekkingen van Meetkundig 
Schatter Onroerende Goederen en 
van Opsteller (kultureie bediende) 
zijn te begeven bij het Gemeente
bestuur (één jaar proef), mini
mum ouderdom 21 jaar. 
Nadere inlichtingen zijn te beko
men op het gemeentesekretarl-
aat. (advertentie) 

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 Guide Gezellestr. 5, tel. 
30.05.75. 

Met uw problemen, bouwen, be
lastingen, pensioenen, huren, enz., 
kunt u steeds terecht bij : ge
meenteraadslid Julien De Sutter, 
Kard. l\/1ercieri. 1, Melle-Vogel-
hoek, elke dinsdag van 20 tot 22u; 

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

SCHELDE-DENDEIY-DURME 
ZIEKENFONDS FLANDRIA 

Zitdagen in het Dendermondse: 
Ie en 3e woensdag, 16 tot 17 u.. 
Grote IVIarkt 18, tel. 21.25.94 ; 
2e en 4e woensdag, 16 tot 17 u.. 
Kon. Albertlaan 133 (St-G.), tel. 
21.39.80 ; 4e woensdag, vanaf 17 
u. 30, Oude Vest 123, tel . 21.32.67. 

ST-DENMS-WE8TREM 
ZIEKENFONDS FLANDRIA 

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

WEITEREN 
OVERLIJDEN 

Met grote droefenis en innig 
medevoelen met de familie stap

ten wi j dinsdag 9 juli achter de 
lijkstoet van ons aller vriend Ame-
dée De Meyer. Wat deze onver
droten strijder voor de Vlaamse 
ontvoogding en zelfbestuur t i j
dens zijn leven gepresteerd heeft 
in het Wetterse is niet te be
schrijven ; wellicht zelfs nooit 
te achterhalen. Hij verkoos in 
stilte te werken, zonder veel om
haal en grote woorden, maar 
steeds bereid en kordaat. Een tra
gisch ongeval maakte abrupt een 
einde aan dit offervolle leven en 
dit, het kon bijna niet anders, t i j 
dens één van de vele tochten ten 
dienste van zijn volk welke hij, 
spijts zijn 80 jaren, onvermoei
baar ondernam. Is het onmogelijk 
nog maar een idee te geven van 
wat deze « grote kleine man », 
zoals Arthur De Bruyne hem aan 
de open groeve noemde, sedert 
zijn lijden in de IJzermodder voor 
zjn geliefd Vlaanderen gedaan 
heeft, toch kunnen wi j met stel
ligheid getuigen : 

In het hart van ons allen blijft 

de herinnering aan hem als een 
lichtend voorbeeld gegrift. 

Wij zullen nooit dan met een 
groot gevoel van dank en fier
heid aan hem kunnen denken. 

Dank voor hetgeen hij zo be-
langloos voor zijn Vlaamse volk 
offerde, fierheid omdat wij beho
ren tot dit volk dat op zulke idea
listen kan rekenen. 

WAARSCHOOT 

VOOR MINDER-VALIEDEN : 
EEN LIFT NU I 
Nu Waarschoot zelfstandig blijft, 
worden de CVP-BSP-meerderheid 
in de e.k. gemeenteraad voor hun 
vroegere belofte geplaatst : de 
lift komt er, als wi j niet bij Eekio 
gevoegd worden. Welk smoesje 
zullen ze nu verzinnen ? 

SOCIAAL-PEDAGOGISCHE 
TOELAGE 

De meeste jonge gezinnen ont
vingen het voorstel, waarop ze nu 
hun aanmerkingen kunnen maken. 

Daarna wordt het voor de gemeen, 
teraad gebracht. 

BESTUURSVERGADERINGEN 
Het bestuur heeft er reeds twee 

vergaderingen opzitten, in het 
vooruitzicht van de gemeente
raadsverkiezingen, doen we een 
oproep tot nieuwe medewerkers. 
Meld je bij de bestuursleden aan. 
In oktober '76 zorgen we voor een 
ophefmakend resultaat. 

BAL VAN DE WAARSCHOOTSE 
ZELFSTANDIGHEID 

11 oktober 1975 : een datum om 
te noteren. Zaal Tijl, Lembeke. De 
kaartenverkoop neemt een aan
vang. 

ZANDBERGEN-GRIMMINGE. 
IDEGEM 
OVERLIJDEN 

Op 2 augustus overleed te Aalst 
ons trouw lid en • Wij »-abonnent 
Albrecht Minnaert. Wij bieden 
aan de achtbare familie onze op
rechte deelneming aan. 

WEST-VLAANDEREN 
ZIEKENFONDS 
WEST-FLANDRIA 
Ten gevolge van de bestendige 
uitbreiding van de aktiviteiten 
van het Vlaams Ziekenfonds 
West-Flandria, worden mede
werkers gezocht die de ge
meenten Aalbeke, Bellegem, 
Gullegem, I4eule, Marke, Moor-
sele, Rollegem, Wevelgem, Bis-
segem willen verzorgen tegen 
vergoeding van de kosten. 
Kontakt opnemen met het een. 
traal sekretariaat Vlaams Zie
kenfonds West-Flandria, Veld-
str. 170, 8500 Kortrijk, tel. 056/ 
22.56.98. 

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 V W G 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. 

BREDENE 
NIEUW BESTUUR 

We danken de vele nieuwe per
sonen die zich gemeld hebben 
voor het bestuur van onze afde
ling. Dit nieuwe bestuur wordt sa
mengesteld op zondag 31 augustus 
om 10u30 bij Jef Van Maercke, 
Driftweg, Bredene-Duinen. De 
funktieverdeling zal later meege
deeld worden. 

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. 

GISTEL 
DATUM BAL 

Wij kunnen onze leden en vrien
den van het omliggende thans 
reeds meedelen dat het groot 
jaarlijks bal van onze afdeling 
doorgaat op zaterdag 8 november 
om 20u30 in zaal « Ter Putte ». 

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. 

HOOGLEDE-GITS 
NIEUW BESTUUR 

Voorz. : Pol Devare ; sekr. en 
penningm. : Trees Babyion ; 
prop. : Pros Caen ; org. : J.P. Pil-
laert ; werkgroep leden : mevr. 
Wies Colpaert, Elmar Vanbiervliet 
en Hugo Nollet, meteen ook sa

menstelling van werkgroep VU ; 
Vlaamse vrouwen : Josine De-
gand, Wies Calpaert, Trees Baby-
Ion ; dienstbetoon Hooglede : J.P. 
Pillaert ; Gits : Elmar Vanbier
vliet. 

Andere medewerksters of wer
kers steeds welkom. Sluit aan I 
Serkt. : Kasteelstr. 41, Hooglede. 

HUWELIJK 
Stapten in het huwelijksbootje: 

de dochter van ons aller bekende 
dr Vandenbroucke, mej. Magda 
met de h. Joham Camptdaer. 

GEBOORTE 
De geboorte van Geroen ver

hoogde de vreugde van Willem 
Boussier en Trees Van Laeken. 
Nogmaals langs deze weg onze 
hartelijkste gelukwensen. 

ROESELARE 

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

— Zondag 31 augustus 1975 te 10 uur. 
Plechtigs 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 

BRUGGE 
IN MEMORIAM 

Op 15 augustus jl. overleed zeer onverwacht te Brugge de 
heer Gentiel Roelof, in leven hoofdonderwijzer te Ruddervoor-
de tot september 1944, lid van de VOS, en na de oorlog korte 
tijd leraar in een onderwijsinstelling te St-Kruis. 
Geboren te Sijsele op 26 mei 1894 was meester Roelof — 
zoals hij door bijna iedereen werd genoemd of aangesproken 
— van jongsaf aktief in de Vlaamse Beweging. Als onderwij
zer vormde hij heel wat generaties en meer dan één flamin
gant uit de streek heeft zijn volksnationaal bewustzijn aan 
meester Roelof te danken. Wars van drukdoenerij deed mees
ter Roelof wat hij zijn Vlaamse en pedagogische plicht achtte, 
rustig maar vastberaden. Zijn overtuiging belette hem niet, 
zeer kritisch de politieke evolutie na te gaan en waar het 
nodig was, zonder aanziens des persoons zijn zeg te zeggen. 
Tweemaal werd hij om zijn Vlaamse overtuiging aangehouden, 
een eerste maal in de beroerde meidagen van 1940, een 
tweede maal tijdens de al even beruchte anti-Vlaamse repres
sie, toen bijna gans het gezin Roelof ondergedoken of ver
strooid was. Geen van beide ervaringen vermocht de Vlaams-
nationale overtuiging van de overledene te breken, integen
deel. 
Wij betuigen mevrouw Gentiel Roelof en haar kinderen en 
familie ons zeer oprecht leedwezen, de VÜ-familie rouwt 
mede om het verlies van een van haar trouwe leden. (R.C.). 

MLCnDCR 
AUGUSTUS 
29. Oostende : Gemeenteraad vanaf 19u. 
30. Woumen : Bestuursverkiezing afd. Merkem-Woumen in 

café Nieuw Woumen. 
31. Bredene : Bestuurssamenstelling bij J. Vanmaercke om 

20u30. 

SEPTEMBER 
8. Nieuwpoort : Vergadering van het arr. bestuur. 

21. Oostende-Vuurtoren : 3e herfsttocht der Noordzee. 
28. Groot-Oostende : Familiefeest in Koninginnehof, om 15u. 

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. 

HOUTHULST-KLERKEN 
BESTUURSVERKIEZING 

Aangezien de gemeente Kler
ken geen eigen VU-afdeling heeft, 
doch tot dusverre behoorde bij de 
afd. Diksmuide, en de komende 
fusies voorzien dat Klerken o.m. 
met Houthulst wordt samenge
voegd, werd deze gemeente bij 
de afd. Houthulst gevoegd. Thans 
heeft elk lid een uitnodigingsbrief 
ontvangen om zich kandidaat te 
stellen voor het bestuur. We ho
pen dat velen hieraan gevolg zul-
lengeven . 

MERKEM-WOUMEN 
BESTUURSVERKIEZING 

De samenstelling van ons nieuw 
bestuur, en daarbij de mogelijke 
verkiezingen, zijn voorzien tegen 
zaterdag 30 augustus om 20u15 

bij Madeleine Paesbrugghe (café 
Nieuw Woumen) te Woumen. Kan
didaten voor het bestuur kunnen 
zich melden, zoals per brief voor
zien bij het arr. sekr. of ook bij 
Jerome Depover. 

OOSTENDE-CENTRUM 
GEBOORTE 

Op 31 juli werd Valerie geboren, 
dochter van Dirk Van Belle en 
van Maria Van de Vondel. Onze 
hartelijkste gelukwensen, ook aan 
de grootouders. 

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 
VU-FAMILIEFEEST 

Op 28 september gaat voor al
le afdelingen van Groot-Oostende 
een VU-familiefeest door met wa-
felenbak in het Koninginnehof. 

MEDEGEDEELD 

V W G - AGGL. BRUSSEL 

ONZE DAGREIS VAN DONDER
DAG 28 AUGUSTUS NAAR TIE
NEN, ZOUTLEEUW, ST-TRUIDEN 

Ingevolge omstandigheden (de 
vakantieperiode) zijn de voorbe
reidende kontakten met onze le
den, in tegenstelling met de voor
bije reizen, onvoldoende geweest. 

Om onze geïnteresseerde leden 
nog de gelegenheid te geven, deze 
zeer genietbare dagreis, waar het 
bezoek aan het historische Zout
leeuw centraal ligt, kan er nog in
geschreven worden, heden don
derdag 21 augustus tijdens de 
wekelijkse bijeenkomst in ons lok. 
Waltra en verder rechtstreeks of 
telefonisch bij onze voorz. Jan 
Weckx, tel. 426.01.32, bij ontspan
ningsleider Paul Ringoir, tel. 
217.59.15, bij penningm. Frans Van 
den Dries, tel. 215.63.67, bij sekr. 
Emiel De Didder ,tel. 569.39.23 of 

in het lok. Waltra, tel. 217.60.36, 
en dit tot maandag 25 augustus 
(uitgezonderd voor het lokaal dat 
die dag gesloten is). 

Aangezien wij ten laatste dins
dag ochtend het benaderend ge
tal deelnemers aan het spijshuis 
te St-Truiden moeten melden, ver
zoeken wij dringend onze leden, 
zich strikt aan deze richtlijnen te 
houden. Verdere inlichtingen ti j
dens persoonlijk kontakt. 

TENTOONSTELLING 
TE ANTWERPEN 

Tentoonstelling « Dit is een ge
meenschapsschool ». Veertien
daagse van het moderne handels-
onderwijs. Tot 31 augustus van 
9 tot 12 u. en van 14 tot 19 u. Alle 
dagen. Geleide rondgang. Begij-
nenvest 99, Antwerpen. 
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AflnscuoLcn 
Taveerne - Restaurant 

« 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 - vu-lokaal 

Dorpsplein, Heutden-Lfmburg 

ALLE VERLICHTING 
lustrerie mare de vries* 

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-Strlftam 
Tel. (054)33.37.56 

BOUWBEDRIJF 

LUC ILECEMS 
Vaartstraat, 9 

2251 M ASSENHOVEN 

KARAVANS 
Verkoop - verhuur . •tallins 

KARAVANCENTRA ANTWERPIN 
tel. (031)21.98.15 

Prant Beirentlaan 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 tafelgerlef. 

Schllderstraat 33, 2000 Antwerpen 
(031/37.45.72) 

VERVOER - VERHUIZINGEN 
Laadruimte van 30 tot 50 mS 

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 . bedfes en 
wiegen - stoelen en looprekken - schommels - kamerversle

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 - trakteren 
- poppen - poppenwagens en -wiegjes . burelen - lessenaars -
borden - fietsjes - alle gezelschapsspelen - alle soorten me-

kanieken - schooltassen - borden - tuinmeubelen -
tuinschommels. 

— ZEER VOORDELIGE PRIJZEN — 

BAR RESTAURANT 

®e Cabeente 
Kaasmarkt 157 - 1810 WEMMEL . Tel. (02)478.83.18 
Open vanaf 18u - gesloten op zondag 
Waardin : Julia van Mieghem-Van Cappellen. 

OPTIEK 
WALTER ROLAND 

ANTWERPEN 5 O KERKSTRAAT 
Tel. (031)35.98.26 

WETTELIJK ERKEND OPTICIEN 

ZOCKCRgCS 
Gooi de prentbrlefkaarten 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 

Leraars diverse disciplinee ge
vraagd door de Erasmusschooi, 
Begijnevest 99, Antwerpen. R 99 

18 Jarige Juffrouw, diploma se-
kretariaat, moderne talen A6-A2, 
zoekt betrekking In Oost-Viaande-
ren, Antwerpen of Brabant. Voor 
ini. : Herman Van Den Abbeele, 
Losweg 11, 9328 Schoonaarde, tel. 
052/42.35.49. R 107 

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

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

Jonge dame, 19 Jaar : 3e ekon. 
+ 1 Jaar handelsschool ; goede 
typiste, zoekt passende betrek
king : Brussel - Antwerpen -
Mechelen. Schrijven of telefone
ren : senator Jorissen, Louisastr. 
31, 2800 Mechelen. - Telefoon : 
015/41.35.96. R 10S 

BEKWAAMHEID EN VOORNAAMHEID 

KANTOORWERK VERZEKERD 

INSTITUUT P. VERMEIR 
Tel. 053-21.05.16 
Tel. 052-21.15.T4 
Tel. 056-21.20.61 
Tel. 051-20.37.20 

van VLAANDEREN 

AALST, Dirk Martensstraat 58 
DENDERMONDE, De Bruynlaan 1-3 
KORTRIJK, Gentsesteenweg 37 
ROESELARE, H. Consciencestraat 
De BESTE en MODERNSTE PRIVESCHOLEN 

Grote specialisatie : BESTUURSSEKRETARIAAT 
Waar werken onze oudleerlingen ? 
MINISTERIES BANKEN PARASTATALE INSTELLINGEN 

VERZEKERINGEN - bl] NOTARISSEN en ADVOKATEN 
HANDELSONDERNEMINGEN KANTOREN 

WAT OMVAT BESTUURSSEKRETARIAAT ? 
Daktilo (op de modernste machines, elektrische - diktafoons) ; 
Steno (4 talen) ; Handelsbriefwisseling in verschillende talen ; 
Boekhouden (van algemene noties tot specialisatie). 
Andere vakken zijn uitgesloten. 

VOOR WIE ? 
1. Voor wie na zes jaar middelbaar nog één jaar grondige kantoorspecialisatie wenst te doen ; 
2. Voor wie na drie jaar «ecundair onderwiis in sneltempo kantoorwerk wi l verrichten; 
3. Voor wie van richting wi l veranderen ; 
4. Voor wie met bepaalde viakken moeilijkheden heeft. 
INSCHRIJVINGEN EN INLICHTINGEN : Alle dagen van augustus (uitgenomen niet werkende dagen) van 
9u30 tot 12 uur en van 14u30 tot 17 uur. 
DE DIREKTEUR KOMT OP VERZOEK AAN HUIS. - Aanvang van de lessen : vrijdag 5 september 1975. 

Jong vertegenwoordiger met er
varing, 27 jaar, goed autobestuur
der, uitstekende referenties, ve
der van een Jong gezin, wenst 
goede werkkring in de verkoop-
sektor. Verder kontakt : Nelly 
Maes, Gentse Baan, 50, Slnt-NI-
klaas, tel. 7649.74. R 106 

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. 

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 

Vlaams Huis in volle stadscen
trum op Markt te Tielt over te ne
men. Inl. : tel . 051/40.00.54. R 109 

Studentin zoekt kamer te huur in 
Brussel bij Vlaams gezin, omge
ving Naamse Poort. Inl. bij Wel
lens August of Godelieve, Kerk-
hovenstwg 457, Lommei of bij 
prov. raadslid mevr. De Roo-Ne-
ven te Lommei. R 110 

MEDEGEDEELD 
Op zaterdag 6 september orga

niseert TAK-Roeselare een TAK-
dansfeest dat doorgaat in de Kar
re te Rumbeke om 20 u. Hierdoor 
hopen wi j een massa geld bijeen 
te krijgen om nog meer en betere 
Uilenspiegelakties te kunnen voe
ren. Prijs : 50 fr., voorverkoop ; 
ingang 70 fr. 

Kaarten te bekomen bij Gaston 
Vv -raest, Ommegangstr. 4 te Roe-
selare en bi jStef DeWandel, Rum-
beeksestwg 13, bus 3 ook te Roe-
selare, alsook bij alle TAK-kon-
taktmensen van West-Vlaanderen. 
WIJ rekenen op Jullie I 

Brouwerij 
MOORTGAT 

B R E E N D O N K 
t e L ( 0 3 1 ) 8 6 . 7 1 . 2 1 

voor A L U w b ie ren 
en L i m o n a d e s 

• 
Bi)huizen : Cogels Osylei 73 

2600 Berchem-Antwerpen 
Tel. (031)36.10.11 

Deheegher Jan 
Ledeganckstraat 19 

Gent 
Tel. (091)22.45.62 

In samenwerking met Capricorn 
een 29-DAACSE REIS 
ROND DE WERELD 

VAN 6 SEPTEMBER AF 
met de vliegreis 

BRUSSEL-NAIROBI 
via de Seychellen, Colombo, Hongkong, Dja-̂  
karfra, Bali, Sydney, Papeete (Tahiti), San 
Francisco, Los Angeles, Josemite Lodge, Lon
den naar Brussel. 

Per persoon : 9 8 . 6 0 0 fr. 

Toeslag éénpersoonskamer : 12.100 Fr. 

— Vliegreis ekonomische klasse 

— Verbl i j f met bad, wc, ontbi j ten, volledig 
pension in Treetops/Outspan en Yosemite 

— Hoteltaksen en diensten behalve Tahit i en 
USA 

— Bezoeken en uitstappen. 

Alle inlichtingen op het VTB-VAB-hoofdkantoor, St-Jacobsmarkt 45 - Antwerpen - tel. (031)31.76.80 (20 lijnen) of in onze kantoren 
fe 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 

WEEKBLAD 
WIJ 

VLAAMS 
NATIONAAL 
WEEKBLAD 

Hoofdredakteur: Paul Martens 
Redaktie on publiciteit : Druk

persstraat, 20, 1000 Brussel. 
Tel. 02/217.97.98 (liefst inde 
voormiddag) 

Abonnementendienst: Volders
straat, 71, 1000 Brussel. 
Tel. 02/512.51.60. 

Jaarabonnement : 450 fr. 
Halfjaarlijks 260 fr. 
Driemaandelijks 135 fr. 
Steunabonn. 1000 fr. 
Losse nummers 14 fr. 
Alle stortingen voor het blad 
op prk. 000-0171139-31 van 
« Wij », Voldersstraat, 71, 1000 
Brussel. 

Verantw. ultg. : F. Van der 
Eist, Beizegemstraat, 20, 1180 
Brussel. 
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DRIEMAAL GOEDE LITERATUUR 
OVER DRIE SOORTEN GEKWETSTEN 
PIETERLUITJE'S 
LEVEN 
KRIJGT NOC EEN ZIN 

Een mooi verhaal hoeft niet 
steeds een ingewil<keld verhaal 
te zijn met een onontwarbare in
trige, met een kluwen van voor
spoedige of kwade gebeurtenis
sen die alle ergens met elkaar 
verband houden en daarom aan-
prijpend zijn in hun onafwend
baarheid. 
Zo'n mooi verhaal zonder intrige 
is de novelle Pieterluit van Felix 
Dalle (1). 
Pieterluit is een gebrekkig jon
getje dat voor de duur van zijn 
leven aan een invalidewagentje 
gekluisterd is. Hij zat weerom in 
zijn karretje in de zon. Hij had 
twee lamme beentjes. Wij schrik
ken altijd als we ergens zo'n jon
getje zien. We blijven eens kij
ken van ver en dan lopen wij 
gauw weg. Wat jammer, zeggen 
wij dan aan onze moeder, en zou 
Pieterluitje ooit nog kunnen lo
pen zoals wij ? — Nooit, dat heb
ben ook de dokters gezegd ! En 
toch is het jongetje eigenlijk niet 
ongelukkig. Want Wij denken nog 
altijd dat wij onze twee benen 
nodig hebben om echt gelukkig te 
zijn. De mensen hebben toch ook 
geen vleugelen om te kunnen 
vliegen zoals de vogelen, zegt 
Pieterluit, en zijn ze daarom on
gelukkig soms ? Je hoort heel 
gauw dat hij een heel verstandig 
jongetje is. Maar Pieterluit is 
méér dan verstandig alleen. Hij 
bezit een echte kunstenaarsziel. 
Hij droomt zich een avontuurlijke 
wereld die hij als lam jongetje 
nooit kan bereiken en vertelt zijn 
dromen met waterverf en pen
seel. Aanvankelijk zijn het onvol
maakte werkjes, ongekunsteld 
doch flets en onaf. Maar metter
tijd ontplooit zijn talent zich als 
vanzelf : de uitbeeldingen van 
zijn onvervulbare en fantastische 
dromen worden steeds kleur- en 
vormechter. In één cyclus van zo
mer tot zomer, waarin Dalle Pie-
terluits leven volgt, voltrekt zich 
het proces van de ontsluiting van 
de kinderziel én de kunstenaars-
ziel. Felix Dalle betrekt in die 
evolutie slechts één nevenfiguur: 
het buurmeisje Rozemaranne. 
ledere dag kwam Rozemaranne 
wat praten met Pieterluit. Zij 
hecht zich aan de dromen en aan 
de voor haar aanvankelijk onvat
bare uitbeeldingen van die dro
men. Toch is Pieterluit niet altijd 
vriendelijk tegenover Rozemaran
ne. Gedurende maanden heeft de 
jongen niet meer geschilderd. Hij 
wilde niet meer. Het groot nieuw 
doek dat Rozemaranne hem gege
ven had, stond nog altijd op zijn 
slaapkamer tegen de muur, omge
keerd. Ondertussen was de helle 
zomer over de wereld heenge
gaan. 

Toch blijft zij hem trouw met haar 
kinderlijke liefde dienen. En 
slechts éénmaal is er bitterheid 
in haar gemoed. Zij neemt hier
voor de woorden van de volwas
senen over : Er zijn nog altijd 
ziekten die ongeneeslijk zijn en 
wij zouden heel boos moeten zijn 
op de mannen van de wetenschap 
— de dokters — die vakantie ne
men. Terwijl ze ginds ver in de 
zon van Spanje in hun ligzetels 
liggen, kruipt de rottigheid altijd 
verder in de beenderen van Pie
terluit. 
Tenslotte groeien die twee eer
lijke en rijke kinderharten naar 
elkaar toe, middenin de verruk
king van de natuur en nadat Pie
terluit in een bui van droefgees
tigheid heeft gewenst dood te 
kunnen gaan. God, zei ze, ik denk 
dat God in de nacht hier over de 
Leie wandelt en vlak voor ons 
staat i 
En ze gaf hem haar eerste zoen. 

De wetenschap van oorlog en 
vrede is de geordende kennis van 
oorlog en vrede in oorzakelijk 
verband. De bedoeling is, door 
méér te weten van oorlog en vre
de bij te dragen tot het terug
dringen van de oorlog en het be
vorderen van de vrede. Als men
sen en volken weten wat zij doen, 
is er iets meer kans dat het rede
lijk handelen wordt bevorderd. 
Het wil niet zeggen, dat daardoor 
het irrationele handelen kan wor
den voorkomen, wel dat het kan 
worden teruggedrongen. 

MET OPEN OGEN 

VOOR DE OORLOG 

Aldus de toelichting bij Met open 
ogen van An Rutgers van der 
Loeff een werkje dat het midden 
houdt tussen een leerboek en een 
jeugdroman. Die duiding blijkt 
reeds meteen uit de vorm : vlotte, 
onderhoudende teksten en dialo
gen, voortdurend onderbroken 
door facsimiles van kranteknip
sels, briefkaarten, briefexerpten, 
en. Dat alles vormt een gaaf ver
haal : het verhaal van een groep 
jonge mensen die langs een bij
zondere omstandigheid om in aan
raking komen met het oeverloze 
menselijke leed van de oorlog — 
ook al wordt die heel ver van de 
thuis uitgevochten — en in de 
ban van het onoverzichtelijk 
vraagstuk oorlog en vrede : « Ik 
wilde graag in naam van de vre
de, van de vrijheid en het men
selijk geluk goudsbloemen zaaien, 
maar deze jongen hier wil aard
appelen ». « Ik snap er niets 
van », hoorden ze Oma zuchten 
achter haar strijkplank. « Er zijn 
er wel meer die dat niet snap
pen », zei Opa opeens doodern-
stig. Hij keek Ruud aan. « Zonder 
gekheid, jongen, wij zouden het 
samen eens moeten worden. 
Eerst aardappelen voor iedereen 
en dan bloemen ». 
De omstandigheid die tot dit alles 
aanleiding biedt is het vertrek 
van Ruuds vader en moeder. Va
der moet als oorlogskorrespon-
dent achtereenvolgens in het 
Midden Oosten, in Biafra en in 
Vietnam gaan werken. Moeder 
vergezelt hem en gaat zich met
terti jd vrijwill ig inzetten voor de 
akties van het Internationale Ro
de Kruis in die gebieden. 

Omwille van dit alles moet Ruud 
gedurende enkele maanden bij 
zijn grootouders verblijven. Dit 
betekent voor Ruud meteen dat 
hij in een voor hem helemaal 
nieuw en ongekend schoolmilieu 
terechtkomt. Langs de school om 
sluit hij ginds dra vriendschap 
met een reeds maandenlang in 
het gips liggende jongen, ontdekt 
spoedig dat de venters op de 
Vismarkt elkaar voortdurend 
dwars zitten, voelt eveneens zeer 
gauw dat zelfs in de kleine ge
meenschap van de klas voortdu
rend onvrede heerst. Tot in die 
gemeenschap de kranteberichten 
van en over Ruuds vader binnen
dringen en al die jonge mensen 
tegenover de uitdaging van oorlog 
en ellende plaatsen. Een uitda
ging waarop zij zeer oorspronke
lijk en opbouwend reageren. 
Voor een keer dus geen « mooie 
letteren » in deze rubriek, maar 
wel een brok literatuur van een 
heel bijzondere soort, waarbij de 
opvoedende rol voorzit... en over 
komt. En toch is het ook weer 
geen belerend boek. Daarom is 
het te literair, te algemeen men
selijk, te aantrekkelijk — en hoe 
korrekt van taal ! — verhalend. 
En ook de waarde van de joerna-
listiek wordt erdoor omhoog ge
trokken. Want de berichtgeving is 
voor Ruuds vader de eigen manier 
om tegen de oorlog te vechten I 

DE GEKWETSTEN 
VAN HET 
VERLEDEN 

Regen, hagel noch sneeuw kon
den de « gekwetsten » tegenhou
den. Geen enkele begrafenis mis
ten ze, alsof hun eigen leven 
borg stond voor de laatste eer 
aan de doden. In het register van 
het rusthuis stonden ze als num
mer 2100/711, Vander Borre Jo
hannes en 2100/712, de Havre 
d'Aveline Jean Luc ingeschreven, 
maar niemand, behalve de direk-

-Pica550 

J)a.vi4J)ouAia5P-o>>,Ci»>\ 
Bij Elsevier is een (duur) fotoboek verschenen over Pablo Picasso. 
Het boek bevat 108 vierkleurenfoto's en 160 zwartwitafbeeldingen. 
Het kost 1460 F. De auteur is de wereldberoemde fotograaf D.D. Du-
can, hij was goed bevriend met de schilder. Het boek biedt naast een 
overzicht van de doeken die de schilder voor zich hield een buiten
gewoon relaas over de laatste levensjaren van de schilder. Een uit
zonderlijk boek ! 

tie, zou hen zo genoemd hebben. 
In het dorp waren zij a de apos
taat » en « de baron », of, kort
weg, « de gekwetsten ». 
Dat ze « de gekwetsten » of ook 
wel « de invaliden » waren lag 
voor de hand : Vander Borre met 
het stijve been duwde de rolstoel 
van de Havre d'Aveline zonder be
nen. 
Vreemde verhalen deden de ronde 
over Vander Borre, de monnik die 
de kap over de haag had gewor
pen, en de Havre, de verarmde 
jonker die schatrijk geweest was, 
maar in duistere omstandigheden 
alles weer had verloren. 
Wat er later ook over geschre
ven werd, het was toeval dat 
Vander Borrens taxi en de Havres 
ambulance gelijktijdig de inrij-
poort van het rusthuis bereikten. 
Vander Borre en de Havre zijn 
de hoofdpersonages in Marcel 
Proosts Gekwetsten, waarmee 
Uitgeverij De Clauwaert (Leuven) 
na een paar reeksen zeer zwakke 
novellen, opnieuw een merkwaar
dig geschrift in haar novellen-
fonds opneemt. De gekwetsten is 
een steengoed verhaal rondom 
het thema van het moeilijke — 
of het onmogelijke ? i — aanpas
singsproces van bepaalde bejaar
den in een rusthuis, waar naast 
veel goede wil ook veel kwade 
wil en veel misverstanden aan het 
licht komen. Voor een paar jaar 
heeft Paul Koeck, een andere 
Vlaamse schrijver, in zijn Het 
plantenoffensief die tematiek be
naderd en er tot op zekere hoog
te vergelijkbare personages als 
die van Marcel Proost laten in le
ven en... intrigeren : onafhanke
lijke karakters, tegelijk weekhar
tig en hardvochtig, solidair en 
ego-centrisch. In beide geschrif
ten komt daarenboven eenzelfde 
hartversterkende — maar door de 
direktie van het rusthuis onver
mijdelijk tegengewerkte — toena
dering tot stand tussen de oud
jes en het dorp, waar zij vrienden 
maken in de herbergen en op de 
openbare pleintjes. 
Bij Koeck zijn de ouderlingen 
twee vrouwen, bij Proost twee 
mannen. Die mannen komen in 
hun tragische waarachtigheid 
naar voren en slepen natuurlijk 
ook meteen hun verleden mee 
naar de voorgrond. Door de on
vermijdelijke bange dromen ge
plaagd en door de ontmoeting met 
bepaalde personen in en buiten 
het rusthuis, beleven zij opnieuw 
de opwinding maar ook de diepe 
pijn van dat verleden dat als het 
ware door de draad van het 
schuld-besef aaneengereigd is. de 
Havre heeft schuld aan de tragi
sche dood van zijn eerste vrouw 
én aan zijn eigen materiële on
dergang. Dat een vreselijke ziekte 
hem aan de rolstoel kluistert, ver
ergert slechts het drama. Maar 
ook voor de fisisch sterkere Van
der Borre is er een terneerdruk
kende schuldvraag : heeft hij de 
dood van zijn aanbeden vrouw 
Marie-Esther niet vervroegd door 
haar journalistieke loopbaan te 
breken ? 

de Havre en Vander Borre zijn 
eikaars steun en eikaars achter
volger. Maar de kennis van beider 
leven en het weten van beider 
diepe pijn klinkt hen zo stevig 
samen dat de werkelijke dood van 
de een meteen ook de feitelijke 
dood van de ander betekent. 

FRANS-JOS VERDOODT 

(1) Felix Dalle, Pieterluit; Calei
doscoop der Nederlandse Let
teren, De Clauwaert, Leuven 
1973, 65 biz. met 13 biz. Bij
lage voor het onderwijs. 

(2) An Rutgers Van der Loeff, 
Met open ogen ; N. Samson, 
Alphen aan den Rijn 1975, 85 
biz. met niet-gepagineerde 
bijlage voor het onderwijs. 

(3) Marcel Proost, De gekwets
ten ; De Clauwaert, Leuven 
1975, 72 biz. 

Trouwe lezers van « De Stan
daard » zullen zich de naam en 
de bijdragen van journalist 
Herman Bossier herinneren. Met 
zijn Geschiedenis van een ro
manfiguur (over de misterieuze 
relaties tussen de Westvlaamse, 
alleen als grapjas bekende ka
pelaan Van Haeke en zwarte 
missen te Parijs) had hij bewe
zen hoe literatuurstudie ook de 
speurzin van een Sherlock Hol
mes kon gebruiken. Dat waren 
de twee polen die Bossier in 
zijn leven kon verzoenen : de 
journalistiek en de literatuurge
schiedenis. Er was nog de ach
tergrond : de Vlaamse Bewe
ging, die Herman Bossier voor 
het leven tekende. Gestraft na 
de Eerste Wereldoorlog als ak-
tivistisch student aan de ver
nederlandste universiteit van 
Gent, kreeg hij nooit de gele
genheid zijn roeping, Germaanse 
filologie, te volgen. 
Herman Bossier herleeft in het 
nr. 55 van de « VWS-Cahiers » 
(adres : De Rumberg, Ringlaan, 
8280 Koekelare), de Biblioteek 
van Westvlaamse schrijvers die 
Raf Seys leidt. De cahiers zijn 
al aan hun 10e jaargang. Ze 
vestigen de aandacht op zowel 
eersterangsauteurs als schrij
vers van één in volkomen duis
ternis gebleven boek, allen met 
dat ene gemeenschappelijke 
punt : West-Vlaming te zijn. De 
cahiers hebben een belangrijke 
dokumentaire waarde. Ze 
groeien uit tot een soort « sum
ma » van de Westvlaamse 
" eigendommelijkheid ». (ev) 

Van de Nederlandse wis- en na
tuurkundige C.W. Rietdijk is bij 
Athnaeum-Polak & Van Gennep 
te Amsterdam een paperback 
verschenen, het eerste deel van 
De Kontrarevolutie tegen de re
de (218 biz., 25 gulden). Dit 
door en door «respektloze boek 
van een nonkoformist » zoals de 
uitgever het in een folder 
noemt, heb ik zo meteen be
steld. Want de foldertekst kan 
echt geen leugen zijn. Drie jaar 
geleden spuide Rietdijk al zijn 
ideeën onder dezelfde titel in 
het tijdschrift « Civis Mundi » 
(mei 1972). De hele aflevering 
stond bol van het nonkoformis-
me. Rietdijk werkte er o.m. de 
idee in uit dat het grootste deel 
van wat de laatste jaren het eti
ket links en progressief opge
plakt kreeg of zichzelf opplakte, 
niets anders is als een rechtse, 
kontra-revolutionaire stroming 
tegen de rede. Niet dat de au
teur konservatief zou zijn I Riet
dijk pleit niet voor een terug
keer naar de 18e eeuw, wel 
voor een voltooiing van de Ver
lichtingsidealen die in die eeuw 
hun oorsprong vonden. Hij reed 
drie jaar geleden al zo hard te
gen de kar van wat hij het nieu
we konformisme noemt, maar 
hij werd toen tegelijk zo 
ernstig genomen, dat een hele 
aflevering van hetzelfde blad 
(november-december 1972) ge
vuld kon worden met reakties 
van acht gerenommeerde Neder
landse wetenschapslui en publi
cisten .(ev) 
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DE REPRESSIE 

Elke restauratie begint met een re
pressie van tiet vorige (als revolutio
nair beschouwde) regime. Het zou nh 
1944 niet anders zijn. Zij die weerkeer
den in de troswagens van de opruk
kende legers, zouden zoals alle emi
granten, met de pretentie van de ge-
lijkhebbers en het recht van de over
winnaars, het« Vae Victis »toepassen, 
ook ais hun persoonlijke bijdrage fn 
deze viktorie van weinig of geen bete
kenis was. 

Op 3 september 1944 rukten de geal
lieerde troepen (Engelsen en Kanade-
zen, géén Amerikanen, zoals de al-
wetene De Gaulle ergens beweert !) 
Brussel binnen. Op 4 september 1944 
bereikten zij Antwerpen zonder veel 
tegenstand (de Vlaamse-Wacht-stellin-
gen rond de stad werden snel ingeno
men). De haven viel in geallieerde 
handen, terwijl in de stad zelf nog 
schermutselingen plaatsvonden. Het 
zou echter weken duren, eer het noor
den van Antwerpen van de laatste 
Duitse troepen gezuiverd was en 
werd zelfs nog geruime tijd hevig ge
vochten aan de Belgisch-Nederlandse 
grens. 

Op 4 september 1944 stapte de Bel-
gische-regering-van-Londen uit een mi
litair vliegtuig te Evere. 

Nog op het proces-Romsée getuigden 
prof. Corneel Heymans, Nobelprijs en 
de socialistische oud-minister August 
Balthazar, evenals oud-minister de 
Vleeshauwer, dat de heren ex-ministers 
zich in Vichy in juni 1940 niet meer als 
regering beschouwden en éat zij er 
de vertegenwoordigers van het Kolle
ge der sekretarissen-generaal als de 
afgevaardigden van het wettelijk Bel
gisch gezag begroetten. 
Dit, met de pretentie van de overwin
naar uit het vliegtuig stappend, zich
zelf tot regering benoemend komitee, 
was geen regering en indien het rege
ren wilde, deed het dit op een onwet
tige wijze. 

De besluitwetten met terugwerkende 
kracht, die het o.m. op 6 en 8 mei 1944 
uitvaardigde in Londen, waren even
eens onwettig, zoals trouwens ook de 
rechtbanken die deze retro-aktieve 
wetten gingen toepassen. 
Het is op deze drievoudige onwettig
heid, dat de veroordelingen, uitzuive
ringen, schorsingen, straffen en te
rechtstellingen gebaseerd zijn die het 
repressie-apparaat na 1944 heeft uit
gesproken en voltrokken. Een terecht
stelling, gefundeerd op een onwettige 
rechtspraak, is een moord — en zo 
dienen wij dan ook de naoorlogse be-

rechingen én de verantwoordelijkheid 
van de toenmalige rechters en minis
ters van Justitie te zien I 
Toen advokaat Herman Wagemans ti j
dens een proces op deze drievoudige 
onwettelijkheid de aandacht vestigde 
werd hij door de rechtbank — natuur
lijk ! — in het ongelijk gesteld en hij 
kreeg nadien zelfs moeilijkheden met 
de repressle-justitie ! 
De latere minister van Justitie, de li
beraal Lilar, zei zelf dat de rechtban
ken op een wijze samengesteld wer
den, die een karikatuur van ernstige 
rechtspraak betekende. Vermits er 
geen ernstige rechters genoeg gevon
den werden om de « krijgsgerechten » 
te stofferen, deed men voor deze ka
rikatuur van juridiktie beroep op reser-
se-officieren en gepensioneerden, die 
men dan tijdelijk van graad verhoogde 
en ze als majoor of kolonel in deze 
« krijgsraden » katapulteerde... 
Het was deze « regering » ook, die een 
reeks besluitwetten uitvaardigde, die 
de juridische basis moesten leveren 
voor de repressie. Afgezien van de 
juridische monstruositeit van derge
lijke wetgeving door een onbevoegd 
komitee, moeten wi j op de morele on
bevoegdheid tot oordelen wijzen van 
de personnages, die dit komitee sa
menstelden. Want van deze « regering 
Pierlot » maakten ondermeer deel uit : 

— P.H. Spaak, die in mei 1940 pogin
gen ondernomen had om met de Duit
sers tot een wapenstilstand te komen. 
— August De Schrijver, die in Frank
rijk aan Belgische industriëlen opdracht 
gegeven had met hun materiaal — een 
belangrijk deel van het Belgisch indus
trieel potentieel — naar het land terug 
te keren en aan de ekonomische op
bouw mede te werken : begin van 
een ekonomische kollaboratie. 

— Delfosse, de man die in Londen zei 
aan L. de Brouckère, die hem verweet 
80 tot 90.000 man te willen bestraffen: 
« C'est la un minimum ». Dezelfde Del
fosse miste in 1940 de trein naar Frank
rijk omdat hij wat te veel spijs en 
drank aangesproken had, liep daarna 
de deuren plat bij Vlaams-nationalis
ten en al wat « nieuwe orde » was 
om een regering te vormen (met hém 
natuurlijk) en trok pas via Frankrijk 
naar Engeland toen hij zag dat zijn 
haring niet braadde. In Engeland werd 
hij een van de wreedaardigste repres
sie-maniakken ! 

Wij kunnen de lijst aanvullen. Niet al
leen met wetgevers maar ook met 
rechters en aanklagers. Bepaalde audi
teurs, wreedaardig tegenover de idea
listische Vlaams-nationalist, bleken t i j 
dens de oorlog niet zó afkerig geweest 
te zijn van Duitse of Duitsgeznde voor
delen. 

Eén voorbeeld. Toen Walter Bouchery 
op zijn proces verweten werd, dat hij 
zich kandidaat gesteld had voor een 
funktie bij de Nationale Landbouw- en 
Voedingskorporatie, bleek dat zijn te
genkandidaat de heer auditeur zélf ge
weest was. Een rechtspraak, gebaseerd 
op wetten zonder juridische fundering, 
uitgevaardigd door een regering die 
er geen was en toegepast door recht
banken die er geen waren : dat is de 
officiële repressie in haar geheel ge
zien. Een misbruik van macht, een on
wettig gevangenhouden, ter dood ver
oordelen en terechtstellen is er het 
resultaat van geweest. 
Maar vóór deze uitzonderingsrechtban
ken zich konden doen gelden, was de 
repressie in al haar brutaliteit en on
menselijkheid echter al geruime tijd 
aan de gang, zonder dat enig gezag in
greep. Integendeel : men verleende 
amnestie voor de moorden, verkrach
tingen, folteringen, plunderingen die 
na begin september op grote schaal 
door een zogenaamd « verzet » bedre
ven werden. Er zijn lijvige boekdelen 
te vullen met wat er toen gebeurd is 
aan onmenselijks. 

De repressie begon al, zonder rege
ring, zonder rechtbanken, maar niet 
zonder voorbereiding, op het ogenblik 
dat de Duitse troepen ons land verlie
ten. De oorlogspropaganda had een 
burgeroorlog-klimaat geschapen. An
derzijds waren met of zonder steun 
van Londen, een aantal verzetsorgani
saties ontstaan, die vooral na septem
ber 1944 een koortsachtige bedrijvig
heid ontplooiden. Dit verzet, dat zich 
tijdens de oorlog niet zozeer tegen de 

Duitsers als tegen de eigen landgeno
ten van een andere politieke opinie 
had gericht, beheerste nu de straat en 
de staat via een aantal revolutionaire 
komitees, emanatie van zovele diverse 
klandestiene oorlogsorgamsaties met 
vaak veel groter namen dan ledental. 
Dit ledental werd dan, nadat de laat
ste Duitser zijn laatste schot op lo
kale bodem gelost had, tot astronomi
sche cijfers opgedreven, kwestie van 
niet te moeten onderdoen voor rivali
serende groepen. I\^et het gevolg dat 
België aldra leek op een « nation ar
mee », een « Volk in Waffen . . Hele 
divisies gewapende verzetslieden re
zen uit de vruchtbare vaderlandse bo
dem. Het beweerde aóntal klandestiene 
journalisten getuigt van een schrijfwoe-
de, die normaal alle redaktiekantoren 
der wereld rijkelijk had kunnen stof
feren. 

In het interregnum dat heerste na de 
aftocht der Duitsers en vóór de enigs
zins normale toestand, waarin de rege
ring de teugels weer in handen nam 
en de uitspattingen wat ingetoomd 
werden, had de repressie al lang in 
haar scherpste stadium gewoed. 

De jarenlange oorlogspropaganda van
uit Londen, door onverantwoordelijke 
elementen als een Jan Moedwil ge
voerd, en de ophitsing tot moord, plun. 
dering en doodslag hadden reeds ti j
dens de oorlog veel slachtoffers ge
maakt in de gelederen der kollabora-
teurs, maar hadden ook vaak menig 
onschuldige getroffen. Van verzets-
moord en opruiming van de politieke 
tegenstander bleek de stap naar een
voudige roofmoord niet groot meer te 
zijn en na de oorlog zou o.m. in Lim
burg, met benden zoals die van de 
Dameskous, dit verweven-zijn van ban
ditisme en schijn-verzet duidelijk blij
ken. 

Alleen al tussen 1 januari en 1 maart 
1944 werden er 740 moorden gepleegd 
door het verzet, naast ontelbare gewa
pende overvallen (volgens het Offici
eel Statistisch Bulletijn 1774 politieke 
aanslagen). Het ging hier niet om re-
pressailles tegen schuldigen. Wanneer 
men kinderen uit de wieg haalt en 
met het hoofd tegen de muur te plet
ter slaat of wanneer men een jongetje 
van 10 jaar met geweerkolven afmaakt, 
zoals te Assebroek, dan heeft dat niets 
meer met gewapend verzet te maken, 
wél met een onmenselijk sadisme of 
met een berekende uitdaging, of met 
beide ! 
Deze verwevenheid van verzet en ban
ditisme (of het verzetsmasker dat het 
banditisme gebruikte) blijkt uit de cij
fers van de roofovervallen. In totaal 
werden 1424 postkantoren overvallen, 
met een buit van meer dan 112 miljoen 
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Frank (om de toenmalige waarde van 
de frank te kennen vergelijke men met 
de beginwedde van een onderwijzer : 
1.200 fr. per maand !). Het verzet heeft 
alleen verantwoording afgelegd voor 
14 miljoen fr. De rest is verdwenen. 
Er zou trouwens over de gelden die 
het verzet heeft ontvangen nog heel 
wat te vragen zijn : niettegenstaande 
herhaald aandringen werd de boekhou
ding nooit uit de doeken gedaan, werd 
nooit een duidelijke verantwoording ge
geven. 

De hierboven vermelde periode van 
een « interregum » werd beheerst door 
de tot staat-ln-de-staat uitgegroeide 
revolutionaire komitees, die recht en 
gezag usurpeerden en een pre-revoluti-
onaire toestand schiepen, waarin alles 
mogelijk werd. 

Op het ogenblik dat de Londense he
ren te Evere uit het vliegtuig stapten, 
was de repressie al volop in gang, en 
dèt op een wijze waarvoor zij zélf ver
antwoordelijk waren, die zij zélf mee 
hadden geschapen en die zij nu niet 
meer meester werden zoals de leer-
llng-tovenaar. 

in deze repressie wordt een gedeelte 
van de uitspattingen toegeschreven 
aan de langopgekropte volkswoede, die 
zich nu tegen de kollaborateurs richt
te. Maar die volkswoede ware normaal 
gemakkelijk in toom te houden ge
weest na een paar dagen door een 
politieapparaat en een gerechtsappara-
tuur die toch gedurende vier jaar on
verminderd aan het werk gebleven wa
ren I Gerecht en politie stonden ech
ter machteloos tegenover een bewust 
naar onwettelijkheid strevende, de 
haat en hebzucht gebruikende machts-
wil van enkele kleinere groepen en 
van personen, wier politieke bedoelin
gen slechts realiseerbaar waren in een 
pre-revolutionair klimaat. 

Wij zien hier de kombinatie van ideo
logische en politieke haat tegen het 
Vlaams-nationalisme en tegen de 
Vlaamse beweging in het algemeen, 
die zich de hand reikt in het tegenna
tuurlijk verbond van franskiljons reak-
tionair patriottisme en vaderlandsloos 
kommunisme. 

De enen wilden de Vlaamse beweging 
breken, het Vlaamse rechtsherstel dat 
langzaam tot stand gekomen was, on
gedaan maken en van België opnieuw 
een Franse staat (met weliswaar facili
teiten voor de « boeren uit het Noor
den ») maken. De moniteur van het 
Antwerpse liberale franskiljonisme, 
« Le Matin » schreef op 8 november 
1944 : 

« Puisnu'on est occupé au nettoyage 
qu'on le fasse complètement et radi-
calement une fois pour toutes. il faut 
détruire tout ce qui directement ou in-
directement était d'inspiration natio
nale flamande ». Dat betekende : de 
eis tot uitroeiing van de hele Vlaamse 
beweging I 
Tot welke situaties men terugkeren 
kon, bleek uit het feit al, dat de Ant
werpse dd. burgemeester Van Put na 
de bevrijding in de uitsluitend Vlaamse 
stad Antwerpen tweetalige berichten 
deed verspreiden en dat de Brusselse 
schepen Catteau alle Vlaamse scholen, 
die tijdens de bezetting, ingevolge een 
Belgische wet, waren opgericht, deed 
sluiten, daarmee de Belgische taalwet
geving — voor de zoveelste maal in 
Brussel — aan zijn zolen lappend. 
Een tweede kern van onverbiddelijk re-
pressionisme tegen al wat Vlaams-na
tionaal is vinden wij bij de kommunis-
ten en hun simpatisanten. Zij doen dit 
onder het mom van hun « strijd voor 

de demokratle » en van hun « anti-
fascJsme >. 
De kommunisten, hoewel politiek vóór 
de oorlog van geen betekenis, hadden 
tijdens de oorlog dank zij hun straffe 
organisatie in het verzet én in de 
koncentratlekampen de leidende rol tot 
zich getrokken, dit, het moet gezegd 
worden, vaak ten koste van menig 
zwaar offer. 

In het verzet het moedigst maar ook 
het meedogenloost en het brutaalst, 
traden zij bij de bevrijding op dezelfde 
wijze op, intimeerden en kompromiteer-
den, bij zoverre dat zij in het verzet 
het hoge woord voerden bij monde van 
mannen als Demany, Gerio, Van Hoo-
rick en ks. 

De socialisten, bevreesd voor deze 
kommunistiéche konkurrentie, wilden 
hun linkse broeders nog overtreffen In 
anti-fascisme en hun liberale konkur-
renten in patriottisme, hoewel menig 
socialistisch politikus aanvankelijk niet 
weigerig gestaan had tegenover een 
kollaboratie die mede door hun voor
zitter gestart werd I In de • Rode 
Vaan », onder hoofdredakteur Bert van 
Hoorick (die uit de socialistische Liga 
en de SJW kwam) werd aan de socia
listen verweten : « gij hebt niets ge
daan, geen strijd gevoerd ». 
Tegenover de kommunistische beheer
sing van de straat stond de regering 
machteloos. De situatie voor een kom
munistische machtsgreep was gunstig, 
en Bert van Hoorick ging naar Limburg, 
waar de toestand het verwardst was. 
De proletariërs predikten de opstand. 
Over de feiten, die bij die repressie 
gebeurd zijn, over de onmenselijke 
wreedheden die bedreven werden in 
en buiten de « interneringscentra » 
zijn boekdelen te vullen, en « Rommel
pot » publiceerde destijds een groot 
aantal getuigenissen. Dat dit lijvige 
aanklachtdossier in de strijd voor am
nestie nog niet op tafel geworpen 
werd, betekent niet dat het niet meer 
kan gebeuren, ook al zijn de moor
denaars, de verkraohtera, de folteraars, 
de plunderaars van 1944 gerechtelijk 
buiten vervolging gesteld door de am
nestie, die de regering verleende voor 
alle misdrijven en misdaden begaan 
onder het mom van vaderlandsliefde 
gedurende de 40 dagen na de bevrij
ding ! 

Reeds op 11 oktober 1944 schreef J. 
Hoste in • Het Laatste Nieuws » dat 
er op willekeurige wijze aangehouden 
werd. 

De gevangenissen zaten vol. Scholen, 
kazernes, openbare gebouwen, zelfs de 
Antwerpse dierentuin moesten dienen 
als koncentratiekamp 1 
In het kommunistische tijdschrift « De-
bat » schreef advokaat P. Speyer dat 

er in Limburg praktisch geen enkele 
familie was, waarin « niet zo'n Indivi
du » veroordeeld werd. 

De enormiteit der repressie blijkt uit 
de cijfers, die minister Moreau de Me
len in 1949 publiek maakte. 

In het geheel werden er tot februari 
1949 659.689 dossiers aangelegd. Daar
van werden er 421.340 buiten vervol
ging gesteld en werden er 4712 vrij
gesproken. In totaal waren er 63.971 
veroordelingen, maar In feite slechts 
51.800 veroordeelden (sommigen had
den twee veroordelingen opgelopen). 
Tegenover de 51.800 veroordelingen in 
België staan er 53.066 in Frankrijk en 
48.058 in Nederland I 

Het totaal der officieel-terechtgestel-
den bedraagt 242, veel meer dan In 
Nederland (38), waar de kollaboratie 
nochtans niet in die mate een politie
ke en historische verklaring bezat als 
in Vlaanderen. Maar daarnaast zijn er 
de honderden door het verzet vóór en 
na de bevrijding zonder vorm van pro
ces en meestal onschuldig vermoorden. 
Zo werd na de bevrijding de broer van 
Romsée te Tongeren door het verzet 
vermoord. Zo werd Robert Neyrinck 
van de Landbouw- en Voednigskorpo-
ratie te Brussel door leden van het OF 
doodgeschoten. Zo werd Frans Ketels 
van de VI. Nat. Jeugdbeweging door 
het verzet in Hasselt doodgefolterd. 
Verder enkele voorbeelden uit vele 
honderden gevallen van bevrijdingsfes
tiviteiten : in Hasselt in de kazerne 
Herkenrood werden meisjes — som
mige tot tienmaal op één nacht — door 
dronken Witte-Birgade-mannen ver
kracht. In Waterschei schonden PA-
mannen acht meisjes in het openbaar. 
In Eigenbilzen waren het leden van de 
BNB die tot verkrachtingen overgingen 
en een zwangere vrouw werd er met 
geweerkolven neergeslagen : het kind 
werd doodgeboren. Men heeft wel 
eens alleen de kommunisten deze mis-
daden in de schoenen geschoven. Kom
munisten als Jan De Brauwere verzet
ten zich tegen deze bewering, erop 
wijzend dat heel wat konjunktuurrid-
ders het verzet kompromiteerden. Het 
valt inderdaad niet te loochenen dat 
zich bij die folteringen en verkrachtin
gen Katolieke-Aktie-leden niet onbe
tuigd lieten, inzonderheid Kajotters. 
Proosten van de KAJ liepen trouwens 
met trikolore armband en mitraljet 
rond ! 

Dat in dit klimaat elke nog schuchtere 
uiting van Vlaamsgezindheid of van 
enig Vlaams verweer onvermijdelijk 
gelijkstond met een zich blootstellen 
aan vervolging, met alle gevolgen van 
dien, blijkt al uit het feit dat zelfs 
karikatieve hulp aan « zwarten » ge

rechtelijk ingrijpen ten gevolge had. 
Tony Herbert, medestichter van het 
VNV en die zich nadien tot het Van 
Cauwelaert-flamingantlsme (Wordt rijk 
in België !) bekeerde, had geschreven 
in « De Spectator » : « Thans is het 
woord aan het gerecht I ». Maar dit 
gerecht was niets anders dan de 
emanatie van de straat en van de 
staat. De-door-revolutionair-geweld-be
heerste-straat, de door anti-Vlaams re-
aktionair franskiljonisme beheerste 
staat. 

De morele waarde van dit apparaat 
blijkt trouwens uit het feit, dat bv 
tijdens de bezetting tientallen magis-
straten zich tot vooraanstaanden uit 
kollaboratie-kringen gewend hebben om 
een bevordering of benoeming te ver
krijgen en dat een gedeelte van deze 
magistraten tijdens de repressie als 
auditeur, d.i. als aanklager en bestraf-
fer van de kollaboratie, gefungeerd 
heeft. 

Wij zien trouwens in heel deze repres-
sie-justitie, benevens haar fundamen
tele onwettelijkheid, nog een aantal 
formele bijkomende onwettelijkheden: 
aanklager en onderzoeksrechter zijn 
namelijk verenigd in één persoon : die 
van de auditeur ; het recht op verde
diging wordt beperkt ; de twijfel geldt 
niet ten gunste van de betichte ; de 
betichte dient zijn onschuld te bewij
zen, wat tegen het hele Belgische straf
recht indruist enz. 

De kollaboratie was geen specifiek-
Vlaams verschijnsel, maar zij had in 
Vlaanderen een specifiek-Vlaams uit
zicht en maakte deel uit — zowel naar 
personen als groepen en organisaties 
— van een radikale Vlaamse beweging, 
die minder ideologisch dan nationaal 
gekonditioneerd was. 
Zo ook was de repressie, hoewel geen 
specifiek anti-Vlaams verschijnsel, 
door haar objekt en door diegenen die 
haar uitvoerden getekend, metterdaad 
en mettertijd wél anti-Vlaams en zij 
bleef het, ook nadat de eerste golven 
van haat en de uitspattingen afgeno
men hadden. Het Belgisch gerecht zou, 
in zijn anti-Vlaamse samenstelling en 
gezirtdheid, nog tot op de huidige dag 
deze repressie blijven bestendigen. 
Vlaams idealisme en Vlaamsgezindheid 
waren bij de beoordeling der feiten 
bezwarend en zij bleven het nog ja
ren nadien, toen er moest geoordeeld 
worden door de Beroepshoven, inzon
derheid door dat van Brussel, over het 
al dan niet verlenen van genade. 
De Belgische onpartijdigheid van 't ge
recht was teorie. Haar anti-Vlaamse 
gezindheid naar geest en samenstel
ling : dat was de praktijk, in de repres
sie én daarna ! 

(vervolgt) 
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18.55 
19.00 
19.25 
19.30 
19.45 
20.15 
20.40 

22.40 
23.25 
23.35 

Paulus de boskabouter. 
Wickie, de Viking. 
Verkeersveiligheid. 
Zomeragenda. 
Nieuws. 
Guyana : waterland. 
De Duitse les. 2de deel 
van het TV-spel. 
Première. 
Nieuws. 
WK Wielrennen. 

NED 1 

11.10 Schooltelevisie. 
18.45 MInimolen. 
18.55 Nieuws. 
19.05 Abba en Frank Yfield. 
20.00 Nieuws. 
20.21 Tonny Huurdeman spe

cial. 
21.00 Die mooie kinderjaren. 
21.55 C'était hier. 
22.50 Religieus programma. 
23.00 Nieuws. 

NED 2 

18.25 WK Wielrennen. 
18.45 Minimolen. 
18.55 Nieuws. 
19.05 Stratemakeropzeeshow. 
19.30 Terra Africa. 
20.00 Nieuws. 
20.21 Zo was het. 
21.10 Politie, duiken... 
22.00 Achter het nieuws. 
22.30 Nieuws. 
22.35 WK Wielrennen. 

RTB 

13.15 WK Wielrennen. 
18.10 Voor de kinderen. 
18.30 Loisirs a loisir. 
19.00 Chéri-Bibi. 
19.25 Antenne-soir. 
19.45 Nieuws. 
20.15 De jeugd van Ivan. Rus

sische f i lm. 
21.25 WK Wielrennen. 
22.15 De filmmolen. 
23.00 Nieuws. -

22 AUGUSTUS 

BRT 

18.55 
19.00 

19.15 
19.45 
20.15 

21.05 
21.55 
22.25 
22.35 

Paulus de boskabouter. 
Aardolie en de wegwerp
maatschappij. Dok. 
Marokko. 
Nieuws. 
James Paul McCartney. 
Show. 
De Pallisers. 
KTRC. 
Nieuws. 
WK Wielrennen. 

NED 1 

18.15 Teleac. 
18.45 Minimolen. 
18.55 Nieuws. 
19.05 Stratemakeropzeeshow. 
19.30 Vara's hete luchtballon 
ao.00 Nieuws. 
20.20 Top of flop. 
20.50 Hallo... hier is de Vara. 
21.50 Portret van zigeunerko

ning Koka Petaio. 
22.20 De kommissaris. 
23.20 Geloven in de onvoltooid 

verleden ti jd. 
23.50 Nieuws. 

NED 2 

18.00 WK Wielrennen. 
18.45 Minimolen. 
18.55 Nieuws. 
19.05 Toppop hitparade. 
19.45 Nieuws. 

WIJ 14 

20.20 Wie-kent-kwis. 
21.40 Superstars. Tienkamp 

met bekende sportmen
sen. 

22.55 Televizier-magazine. 
23.40 Nieuws. 
23.45 WK Wielrennen. 

RTB 

12.55 WK Wielrennen. 
18.10 Voor de kinderen. 
18.25 WK Wielrennen. 
19.00 Chéri-Bibi. 
19.30 WK Wielrennen. 
20.00 Nieuws. 
20.10 WK Wielrennen. 
20.45 La grande parade du rire. 
22.10 WK Wielrennen. 
22.25 Nieuws. 

23 AUGUSTUS 

BRT 

18.30 
18.35 
19.00 
19.45 
20.15 

20.40 
21.10 

22.20 
22.30 

Paulus de boskabouter. 
De familie Partridge. 
Operettemelodieën. 
Nieuws. 
Edgar Briggs, geheim-
agent. 
De Gouden Zeezwaluw. 
De waterval. Weekend-
f i lm. 
Nieuws. 
WK Wielrennen. 

NED 1 

15.00 Nieuws. 
15.02 Zo hoor je nog eens 

wat. 
15.35 Professor Balthazar. 
15.45 Een bezoek aan de Bed-

doeïnen. 
16.15 Avro's sportpanorama. 
17.25 WK Wielrennen. 
18.45 Minimolen. 
18.55 Nieuws. 
19.05 De man van 6 miljoen. 
20.00 Nieuws. 
20.21 Dag, dag heerlijke lach. 
21.20 Nieuwsgierig als een 

kind. TV-film over een 
jong meisje. 

22.30 Sterren kijken. 
23.10 Nieuws. 
23.15 Lied van de week. 

NED 2 

18.45 Minimolen. 
18.55 Nieuws. 
19.05 Twietie. 
19.10 The Flintstones. 
19.35 't Zand 33. 
20.00 Nieuws. 
20.20 De Wrekers. 
21.10 Mijn vrouw de buurvrouw 
21.40 Brandpunt. 
22.00 Orson Welles presen

teert. 
22.25 Neuws. 

RTB 

16.20 
17.35 
18.10 

18.25 
19.45 
20.15 

21.50 
22.35 

Antigone. Waals toneel. 
Tenuto. 
Teaterfestival van Spa en 
Aubange. 
WK Wielrennen. 
Nieuws. 
The hanging tree. Wes
tern met o.a. Gary Coo
per en Maria Schell. 
WK Wielrennen. 
Nieuws. 

24 AUGUSTUS 

BRT 

15.10 WK Wielrennen. 
16.20 Star Trek. 
17.10 Music Unlimited. 
17.35 WK Wielrennen. 

19.10 Paulus de boskabouter. 
19.15 Beentje buiten. 
19.45 Nieuws. 
20.00 Sportweekend. 
20.40 De plaats van een dode, 

Thriller. 
21.40 Escapade. 
22.40 Nieuws. 

NED 1 

14.00 Teleac. 
14.30 Franse les. 
16.00 Nieuws. 
16.02 Ti-Ta-Tovenaar. 
16.20 WK Wielrennen. 
16.55 Voetbaluitslagen. 
17.00 Leger des Heils. 
17.30 WK Wielrennen. 
18.15 Teleac. 
18.55 Minimolen. 
19.00 Nieuws. 
19.05 Zomer in 't hoofd. 
19.15 Der Wildschütz. Opera. 
21.10 De gebroeders Ham

mond. 
21.55 Jazz in Hammerfeld. 
22.45 Nieuws. 

NED 2 

18.30 Woord voor woord. 
18.35 Minimolen. 
18.40 Sam and the river. Nieu

we Engelse serie. 
19.05 Studio sport. 
20.20 America. Dok. 
21.10 Nieuws. 
21.15 Panoramiek. 
21.40 Tijgerbrigade. 
22.35 Satyricon. Muzikale sati

re. 
23.25 Suriname deze week. 
23.30 Nieuws. 

Deze week brengen de TV-sta-
tions heelwat reportages over 
het WK-Fietsen alle disciplines. 
Voor een overzichtelijk beeld 
van wat er te doen is verwijzen 
wij de lezers naar onze sport-
bladzijde (16). 

RTB 

11.00 Eucharistieviering. 
13.00 Nieuws. 
13.05 Consertissimo. 
14.05 Une dröle de bourrique. 

Komedie. 
15.35 WK Wielrennen. 
16.30 Jazzfestival van Mon-

treux 1974. 
16.55 Le francophonissime. 
17.30-WK Wielrennen. 
19.00 Sportweekend. 
19.30 Antenne-soir. 
19.45 Nieuws. 
20.15 Suggestions. 
20.20 Salvator et les Mohicans 

de Paris. 
21.10 Folklore. Karnaval van 

Bazel. 
21.55 Media 75. Video. 
22.55 Nieuws. 

25 AUGUSTUS 

BRT 

18.40 
18.45 
19.00 
19.45 
20.15 

21.45 
22.40 

Paulus de boskabouter. 
Klein, klein kleutertje. 
WK Wielrennen. 
Nieuws. 
Arabella. Oplichterijko. 
medie met Virna Lisi, 
Margaret Rutherford, e.a. 
WK Wielrennen. 
Nieuws. 

NED 1 

11.10 
18.15 
18.45 
18.55 
19.05 

19.30 
20.00 
20.21 

21.00 
21.50 

22.30 
22.34 
22.39 

Schooltelevisie. 
Teleac. 
Minimolen. 
Nieuws. 
Lach 'ns naar de foto
graaf. 
Dick van Dyke show. 
Nieuws. 
Texas in Holland. Met 
Kitty Prins en Jack Jer
sey. 
Alle hens. 
Sadat, president van 
Egypte. Dokumentaire. 
Simbiose. 
Nieuws. 
WK Wielrennen. 

NED 2 

18.45 
18.55 
19.05 
19.30 
20.00 
20.21 
21.10 
21.40 
22.20 
22.50 

Minimolen. 
Nieuws. 
Dr Who. 
NL Tippers. 
Nieuws. 
The FBI 
Maude. 
Aktua TV. 
Zomer '75. 
Nieuws. 

RTB 

18.10 Voor de kinderen. 
18.25 La penséee et les hom 

mes. 
18.55 WK Wielrennen. 
19.45 Nieuws. 
20.15 De straten van San Fran-

cisco. 
21.05 WK Wielrennen. 
22.30 Nieuws. 

26 AUGUSTUS 

BRT 

18.55 Paulus de boskabouter. 
19.00 Tienerklanken. 
19.45 Nieuws. 
20.15 Rij maar 'an. 
21.05 Spel zonder grenzen. Fi

nale vanuit leper. 
22.25 Gastprogramma. 
22.55 Nieuws. 

NED 1 

15.00 
18.15 
18.45 
18.55 
19.05 

19.40 

20.00 
20.21 
21.10 
21.40 

22.05 

22.50 
22.55 

Van hart tot hart. 
Teleac. 
Minimolen. 
Nieuws. 
Choralerna. Een Zweed
se zanggroep over het te-
ma « Macht ». 
Over verslaving gespro
ken. Alkohol, tabak, pil
len en te veel eten. 
Nieuws. 
De Waltons. 
Nader bekeken. 
Het leven aan boord van 
de Fr. Roosevelt. Pro
gramma over het VS-
vliegdekschip. 
The Riddle of Runestone. 
Dok. over de runenste
nen. 
Nieuws. 
Wielrennen. 

NED 2 

18.45 Mirfimolen. 
18.55 
19.05 
19.30 

20.00 
20.21 
20.45 
21.05 
22.45 

22.55 
23.10 

Nieuws. 
Bonny. 
De geheimen van de 
dierenwereld. 
Nieuws. 
Denkend aan Holland. 
Hier en nu. 
Spel zonder grenzen. 
Black and white. Genera-
tiongospelgroep. 
Den Haag vandaag. 
Nieuws. 

RTB 

18.10 Voor de kinderen. 
18.30 Jean Rostand, de eenza

me van « Ville d'Avray ». 
19.00 Chéri-Bibi. 
19.25 Antenne-soir. 
19.45 Nieuws. 
20.15 De geheimen van de zee. 
21.05 Spel zonder grenzen. 
22.20 Nieuws. 

27 AUGUSTUS 

BRT 

17.55 
18.45 
18.50 
19.45 
20.15 
20.20 
20.50 

21.50 
22.20 

22.45 

Jevanjong. 
Paulus de boskabouter. 
Coronation Street. 
Nieuws. 
Nationale loterij. 
Chico. 
De zwanezang. TV-spel 
naar Anton Tsjechov. 
Wikken en wegen. 
Gent, 1000 jaar kunst en 
kuituur. 
Nieuws. 

NED 1 

15.30 
15.40 
16.00 
16.05 
16.55 
17.00 

17.10 
17.40 
18.45 
18.55 
19.05 

19.30 
20.00 
20.21 
20.45 

22.00 
23.15 

Rexie, het talenwonder. 
Wickie de Viking. 
Dorothea en de papegaai 
De rode autobus. 
Twietie. 
Hoe de vrouwen hun 
mannen verkochten. 
Laurel en Hardy. 
Popeye. 
Minimolen. 
Nieuws. 
Jouw wereld, mijn we
reld. 
Kenmerk. 
Nieuws. 
All in the family. 
Triumph des Willens. 
Duitse propagandafilm 
over de partijdagen van 
de Nat. Social. Beweging 
in Neurenberg. 
Magie Show. 
Nieuws. 

NED 2 

18.45 Minimolen. 
18.55 Nieuws. 
19.05 Van gewest tot gewest. 
19.50 Socutera. 
20.00 Nieuws. 
20.21 De liefde van een blond

je. Tsjechische f i lm. 
21.35 Werkwinkel. 
22.00 Studio sport. 
22.25 Den Haag vandaag. 
22.40 Nieuws. 

RTB 

16.45 Feu vert. 
18.25 Hy Brazil. Dok. 
18.55 Chapi-Chapo. 
19.00 Chéri-Bibi. 
19.25 Antenne-soir. 
19.45 Nieuws. 
20.15 Cirkus in de wereld. 
21.10 Grote veldslagen uit het 

verleden. Mafeking, 1902. 
22.10 De geschiedenis van de 

tekenfilm. 
22.35 Nieuws. 

21 AUGUSTUS 1975 
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BOUWEN7 
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 uif Grot-e Keuze 

BOUWCROHDEN 
— 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 WONINCEN 
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. Martehs-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 LETTERLIJK ALLES 

WIJ IS 
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D€ SPORCiUCCK 
PROGRAMMA WERELDKAMPIOENSCHAPPEN 
FIETSEN 
Voor wie selektief teevee wil kijken (alsof er zoveel te kiezen is bij de 
BRT !) volgt hier de samenvatting van het programma van de wereld
kampioenschappen velorijden. Kampioenschappen die, zoals men weet, 
in ons land betwist worden dit jaar. 
Wij beperken ons tot de finales, om deze bladziijde niet helemaal te 
vullen met het programma. 

Wielerbaan van Rocourt : 
Woensdag 20 augustus ; één kilometer tijdrijden (amateurs). 
Donderdag 21 augustus : snelheid (dames) en achtervolging (amateurs). 
Vrijdag 22 augustus : halve fond (amateurs) en snelheid (amateurs). 
Zaterdag 23 augustus : achtervolging (beroepsrenners). 
Zondag 24 augustus : tandems (amateurs) en achtervolging (dames). 
Maandag 25 augustus : snelheid (beroepsrenners), achtervolging per 
ploeg (amateurs) en halve fond (beroepsrenners). 

Omloop van Mettet : 
Woensdag 27 augustus : 100 km tijdrijden per ploeg (amateurs) en 
weg (dames). 
Zaterdag 30 augustus : weg (amateurs). 

Yvoir : 
Zondag 31 augustus : weg (beroepsrenners). 

Taalpuristen die niet zouden begrijpen wat «achtervolging dames» pre
cies betekent, of die zouden menen dat kampioenschappen eerder 
« gearrangeerd » dan « betwist » worden, of die tenslotte het verschil 
tussen « amateur » en « beroepsrenner » niet zouden, inzien, hebben 
misschien gelijk. Maar in de sport kijkt men zo nauw niet. 

WK-FI ETSEN 
Een paar weken geleden werden 
Robert Van Lancker en Julien 
Stevens in alle stilte kampioen 
van België, respektief in « snel
heid beroepsrenners » en « hal
ve fond beroepsrenners ». Zij 
werden nu allebei zwaar gestraft. 
Rober Van Lancker kreeg een 
geldboete en twee weken schor
sing omwille van zijn houding te
genover de " offisjellen ». Julien 
Stevens zou een poging hebben 
gedaan om de medische kontrole 
te vervalsen, en wordt daarvoor 
zijn titel ontnomen (die echter 
niemand krijgt). Daarenboven 
kreeg hij een fikse geldboete en 
een maand schorsing voorwaar
delijk. Komiek is weer dat beide 
renners wèl mogen deelnemen 
aan de wereldkampioenschappen. 
En tipisch in onze ondeskundige 
ogen dat het alweer kleinere 
koereurs zijn die de peer zijn. 
Zou het nu toch waar zijn dat 
alleen die al eens iets mispikke
ien ? 

Er altijd op bedacht dat de ge
jachte sportliefhebber werkelijk 
alle voor zijn zieleheil nuttige in
formatie zou krijgen, publiceerde 
« Les Sports » de uren van de 
treinen die men kan nemen om 
zich van waar ook te velde naar 
de sanctuaria van de wielersport 
— Rocourt, Mettet en Yvoir — 
te begeven. Wij hebben vastge
steld dat wij de koers in Yvoir 
kunnen bijwonen als wij ons 
kroost verlaten om 6 uur en te
rugzien om 21.30 uur. Omdat wij 
dat nogal lang vinden, en omdat 
wij daarvoor een kleine tweedui
zend knotsen zouden moeten 
neertellen (verplaatsing, entree
kaartje — zeg maar kaart —, een 
stukje eten en een slokje drin
ken) zullen wij op advies van 
moeder de vrouw maar liever 
thuis blijven, en geloven wat 
Fred ons via het verduldige TV-
scherm zal willen wijsmaken. 

Wereldkampioenschappen zegt 
men. En dat er 42 verschillende 
landen aan deelnemen. Maar voor 
de snelheidsproeven voor be
roepsrenners zijn precies zestien 
renners ingeschreven, waarvan er 
misschien een klein dozijn zullen 
komen opdagen. Bij die zestien 
zijn negen Australiërs, Japanners 
en Amerikanen (hoe verdienen 
die jongens in die landen de kost 
met velorijden ?), die het wellicht 
om de reis en de lol te doen is. 
Zodat heel het wereldkampioen
schap zich tenslotte beperkt tot 
een bitsige strijd tussen zeven 
jongens uit vier verschillende lan
den Denemarken (1), Nede'r-
land (1), België (2) en Italië (3). 
Zelfde beeld bij de achtervolgers 
en stayers beroepsrenners. Het 
belooft dus allemaal geweldig 
spannend te worden. 

24 UREN WAANZIN 
Wij meldden hier nog maar pas 
dat de grote prijs van België 
autorennen voor 1976 zou gere
den worden te Zolder, op voor
waarde dat Nijvel « kompensa-
ties » zou krijgen, en reeds wordt 
weer twijfel gezaaid in de harten 
der Vlamingen en hoop in die 
der Brusselaars. De Walen staan 
er in fejte buiten. Ze zeggen dat 
het schijnt dat het zou kunnen 
zijn dat de « kompensaties » voor 
Nijvel alle beloften ten spijt niet 
groot genoeg zouden zijn. Dat 
men zich aldus in Nijvel niet 
meer gebonden acht aan de « toe
geving » met de grote prijs naar 
Limburg te trekken. En dat men 
dus uiteindelijk toch in het ware 
België zou terechtkomen met het 
geval. Ons kan het uiteraard geen 
fluit schelen waar men zottekens 
gaat doen. Maar wij krijgen soms 
wel de indruk dat wat in Zolder 
al dan niet gebeurt, beslist wordt 
in Wallonië. 

Op de omloop van Zeltweg werd 
verleden zondag de grote prijs 
van Oostenrijk gereden door Niki 
Lauda en zijn kollega's. Het was 
echter beestig slecht weer, en 
toen er al enkele wagens uit de 
baan waren gegaan, besloot men 
dat het welletjes was. De wed
strijd werd na 28 van de 54 ron
den stilgelegd. Beslissing die 
toe te juichen is. De autorensport 
is zo al gevaarlijk genoeg, zon
der dat nog bijkomende grote 
risiko's moeten genomen worden 
door te laten rijden bij slecht 
weer. Hier in België werd ech
ter op de omloop van Francor-
champs ook een grote wedstrijd 
gereden : de 24 uren van Luik 
voor moto's. Omwille van het 
slechte weer moest men later 
dan voorzien starten. Maar hoe 
slecht het weer nadien ook nog 
werd, eens begonnen wou men 
van geen ophouden meer weten. 
Hoeveel stukken er ook gemaakt 
werden. Is men in België gekker 
dan in Oostenrijk ? 

START 
Zaterdag begon de voetbalkompe
titie. In de eerste afdeling met 
19 ploegen en dus 38 wedstrij
den. Dit betekent dat er ledere 
zondag een ploeg « bye » zal 
zijn. De eerste wedstrijd bracht 
al grote overwinningen voor Lier-
se en RWDM, nederlagen voor 
de nieuwkomers in de eerste af
deling (Racing Mechelen en La 
Louvière), en een toefeling voor 
twee groten : Standard en An-
derlecht. Om pronostieken te 
maken is het natuurlijk nog veel 
te vroeg. Het is wel zo dat alle 
trainers uit de eerste afdeling 
denken dat RWDM ook dit jaar 
kampioen zal worden, maar of 

Tijdens de voorbije weken hadden te Brugge de wereldkampioenschap
pen basketbal in rolstoel plaats. Uit alle 's herenlanden waren ploegen 
aanwezig. Deze moedigen, die tot de zeldzame echte sportlui mogen 
gerekend worden, mogen allen tot voorbeeld dienen. 

dat op 16 mei van volgend jaar 
ook waar zal blijken te zijn, dat is 
nog een open vraag. Waarvan 
verwacht wordt dat ze ons zo
lang in spanning zal houden. 

AFWACHTEN 
Het organisatiekomitee van de 
olimpische spelen vroeg 18 mil
joen dollar aan de Eurovisie voor 
de toelating rechtstreeks beel
den uit te zenden van de olim
pische spelen (1976, Montreal). 
En deze wou er zowat de helft 
van betalen. De zaak scheen û it-
zichtloos, en daarom werd in Eu
ropa meegedeeld dat er bijna 
zeker geen rechtstreekse beel
den zouden komen. Zo'n vaart 
schijnt het nu allemaal toch niet 
te lopen, want het internationaal 
olimpisch komitee is op de prop
pen gekomen. Het wil — vol
gens zijn statuten — dat zoveel 
mogelijk mensen de spelen kun
nen volgen (propaganda voor de 
sport en zo !), en daarenboven 
medezegging in de bedragen die 
de organisatoren voorstellen. Zo
dat alles samen de kans bestaat 
dat het lOK ervoor zorgt dat de 
prijs daalt, en dat wij de spelen 
kunnen volgen. Afwachten maar. 

NA 20 JAAR 
Een paar weken geleden hield 
Roger Moens In zijn tuin een 
feest, ter gelegenheid van de 
twintigste verjaardag van zijn 
Belgisch rekord over de 800 me
ter. Net op t i jd, want enkele da
gen later verbeterde Ivo Van 
Damme dat oude rekord door het 
op 1.45.6 te brengen. Dit tijdens 
een meeting te Landen. Er werd 
al een poosje verwacht dat Ivo 
dat rekord zou verbeteren, maar 
dat het te Landen zou gebeuren, 
dat werd toch weinig waarschijn
lijk geacht. Er was enerzijds een 
nogal sterke wind, en anderzijds 
gebrek aan tegenstand. Als het 
dan toch lukte, dan Is het wellicht 
voor een groot stuk te wijten aan 
de hulp van Vandenwijngaarden 
en Gerckens, die Ivo tot aan de 
500 m. onberispelijk « trokken ». 
In de komende weken zal fvo 
Van Damme het rekord nog wel 
wat scherper stellen ook. 

VAN DAG 

# MAANDAG : welke pen zal het 
kostuum beschrijven dat Gaston 
Roelants had omgehangen om 
zijn entree te doen in het Heizel-
stadion ter gelegenheid van de 
atletiekkampioenschappen ? % 
DINSDAG : het gezin van Roger 
de Vlaeminck werd vergroot door 
de geboorte van een dochtertje 
Sheila. Hartelijke gelukwensen 
• WOENSDAG : er werd nog een 
Waal gevonden die beroepsren
ner wil worden. Hij werd onmid
dellijk ingelijfd in de ploeg van 
Merckx. Van wie anders ? # 
DONDERDAG : de vraag der vra
gen : zullen wij rechtstreekse te-
leviziebeelden krijgen van de 
olimpische spelen '76 ? To see 
or not to see, dat is de kwestie ! 
9VRIJDAG : één mens was al
vast opgetogen met de grote foto 
van Eddy in « Les Sports ». Erik. 
Zeven jaar oud • ZATERDAG : 
alweer een groot moment in het 
leven van de gejachte sportlief
hebber : de voetbalkompetitie be
gint. Voor 38 weken # ZONDAG : 
en van de eerste dag af hangt de 
kommentaar bij de flitsen van de 
diverse voetbalmatchen in de TV 
ons al de keel uit. Het belooft # 

TOT DAG 

VENUS 1 

De volgende planeet — in volg
orde van afstand tot de zon — 
is Venus. 
Zij is na zon en maan het hel
derste objekt aan de hemel. 
Soms zien wij de planeet niet, 
soms zien wij ze wel, en dan 
nog afwisselend 's avonds en 
's morgens. Vandaar dat men 
voor Venus wel eens de naam 
K morgenster » hoort gebruiken. 
Vooraleer daar verder op in te 
gaan, moet eerst een nieuw be
grip worden ingevoerd, nl. de 
elongatie. De elongatie is de 
hoek gevormd door aarde - zon • 
hemellichaam waarvan de elon
gatie beschouwd wordt. 
Op de tekening ziet men de zon, 
de baan van Venus om de zon, 
en de ekliptika. 
Door de wetten van Kepler (zie 
vroeger) weten wij dat de aarde 
om de zon draait in 365 dagen, 
en Venus in 224 dagen. Wi] be
grijpen dus licht dat de stan
den 1, 2, en 3 van Venus over
een komen met de standen 1, 2 
en 3 van de aarde. 
Verder dat Venus in stand 1 On
zichtbaar is (de door de zon ver
lichte zijde is onzichtbaar vanop 
aarde), en in de standen 2 en 3 
wel zichtbaar. Anders gezegd, 
dat de planeet maar zichtbaar 
is als de elongatie voldoende 
groot is. 

Derde zaak : rekening houdend 
met de omwenteling van de 
aarde om haar as (tegengesteld 
aan de richting van de wijzers 
van de klok) zien we bij stand 
2 eerst Venus, en nadien de 
zon : Venus is morgenster. Bij 
stand 3 zien we eerst de zon 
onder de horizon verdwijnen, la
ter pas Venus. Venus is avond
ster. 
Ten vierde : door de kleine af
stand Venus-zon zal Venus al
tijd kort na de zon ondergaan, 
en maar kort vóór de zon opko
men. Het verschil in tijd is af
hankelijk van de elongatie, en 
schommelt tussen zowat één 
en vier uren. 
En tenslotte : door het feit dat 
wij enkel de door de zon ver
lichte zijde van Venus zien, net 
zoals bij de maan, vertoont Ve
nus ook schijngestalten. 
Zien we Venus onder de vorm 
van een letter D of van een 
letter C bij de standen 2 en 3 ? 
Wij zien wel volle maan, maar 
geen volle Venus. Waarom niet? 
De schijngestalten ziet men niet 
met het blote oog. 
Volgende week wordt Venus 
morgenster. 
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