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unitoire tegenaanval 
Wie niet al te naïef is in 

Vlaanderen weet nu wel hoe 
weinig de door P W en BSP 
uitgeholde culturele « autono
mie » eigenlijk om het lijf 
heeft. Dat weten de Vlaamse 
slippendragers van het unitai
re establishment ook, en daar
om hoeft het ons niet te ver
wonderen wanneer over enige 
maanden de installatie van het 
Vlaamse « cultuurparlement » 
met groot vertoon zal gepaard 
gaan. Misschien zullen wij zelfs 
Boudewijn I in de houding 
zien staan bij de uitvoering van 
de Vlaamse Leeuw door het 
Nationaal Orkest van België. 
Efi men zal het in hooggestem
de termen hebben over onze 
traditie als kunstminnend volk 
om ons even te doen vergeten 
dat men ons vandaag zoals gis
teren blijft behandelen als een 
stom klootjesvolk. En op de tv 
zullen wij het misselijk spekta
kel meemaken van onnozele 
post-Van Cauwelaertse « fla
minganten » die in de handen 
klappen voor de zoveelste gran
dioze Vlaamse overwinning se
dert 1830. 

Wij moeten ons geen zand in 
de ogen laten strooien : de 
Vlaamse Beweging heeft zopas 
enkele rake klappen moeten in
casseren. Het ergelijke is dat 
dit gebeurde onder een rege
ring die geleid wordt door een 
man waarop destijds zoveel 
Vlaamse hoop was gevestigd... 
Het is duidelijk dat, na het 
dynamische offensief van de 
Vlaamse Beweging in de voor
bije zestiger jaren, het nu op
nieuw de Franstaligen zijn die 
het initiatief in handen hebben 
in deze eindeloze en uitputten
de « communautaire » oorlog. 
Al te veel Vlamingen zijn de 
laatste jaren bij de pakken gaan 
neerzitten in het beate besef 
« dat de strijd zo ongeveer ge
streden is ». Wij zullen nooit 
veilig zijn zolang onze grenzen 
niet afdoende beveiligd zijn, 
en dat zijn ze niet te Brussel 
en op de taalgrens. Dat zijn ze 
niet omdat de strijdwil ont
breekt bij een groot deel van 
de Vlaamse parlementsleden en 
van ons volk zelf. De Lamme 
Goedzakken van de CVP, de 
BSP en de PVV veroorloven 
zich toegeving op toegeving te 

doen aan de onverzadigde Wa
len en Franstalige Brusselaars 
omdat zij van oordeel zijn dat 
zij « de flaminganten » toch al 
kwijt zijn en dat de hele ge-
meenschapsproblematiek de 
rest van het Vlaamse volk geen 
barst kan schelen. 

Daarvan maakt het Waals-
Brusselse bondgenootschap 
dankbaar gebruik om de aan
gevochten posities opnieuw te 
verstevigen en om resoluut te
rug in de aanval te gaan. Zij 
weten dat dit de beste verdedi
ging is van de voorrechten die 
zij sinds 1830 in deze staat be-
ziten. En het levert hen duide
lijke winst op : verworvenhe
den waarvoor generaties 
Vlaamsgezinden gestreden en 
geleden hebben gaan weer ver
loren. De « liberté du père de 
familie » te Brussel en de prijs
gave van de Voerstreek zijn 
daarvan sprekende voorbeel
den. Bovendien, en we zullen 
weldra ondervinden wat dit 
betekent, werd onze demogra
fische meerderheidspositie 
waarvan de Van Cauwelaerten 
zoveel verwachtten, zonder noe
menswaardige tegenprestatie 
priisgegeven. 

Nee, de Vlaamse Beweging is 
nog lang niet voltooid. Als wij 
ons dit laten aanpraten dan zul
len wij over weinige jaren moe
ten vaststellen dat wij er op 
achteruit gaan. De unitaire 
profiteurs van het systeem zijn 
een grootscheepse tegenaanval 
begonnen. Het wordt de aller
hoogste tijd dat de Vlaamse 
troepen weer verzamelen bla
zen. Of merken de leiders van 
de buiten-parlementaire Vlaam
se Beweging niet dat het lang 
niet volstaat te strijden met 
moties en congresteksten ? Op 
het parlementaire vlak deed de 
Volksunie alles wat in haar 
macht lag, in erg ondankbare 
omstandigheden soms, tegen de 
brute overmacht van de ande
ren in. Zij alleen verdedigde 
compromisloos het Vlaamse be
lang door dik en dun. De oude 
waarheid blijft meer dan ooit 
gelden : de Volksunie verster
ken betekent de Vlaamse Be
weging versterken daar waar 
de beslissingen vallen, in het 
parlement. 

Paul Martens 

sale flamin, ' 
spreek de tool van uw meesters 

Half juli heeft zich in de Senaat een incident voorgedaan 
Jat tekenend is voor de onverdraagzame heersersmentaliteit 
van de Franstalige touwtrekkers in de unitaire staat. Het 
was tijdens een van die eindeloze marathonzitingen, toen 
Eyskens er kost wat kost de uitvoeringswetten van zijn 
Waalse grondwet wenste door te sleuren. De drukkende 
warmte was er oorzaak van dat het biezonder druk was in 
de gelagzaal van de Senaat en de boden hadden hun handen 
vol met de bediening van de heren. Onder hen was een 
jonge Vlaming, die onlangs was aangesteld op proef. Op 
zeker ogenblik, toen er weer veel volk was, beging die jonge 
bode de « onvergeeflijke misdaad » in zijn moedertaal, het 
Nederlands, een verfrissing aan te bieden aan de Franstalige 
socialistische senator Dulac, burgemeester van Beloeil. Je 
kan immers als nieuweling niet van de gezichten aflezen of 
het om een Vlaming of een Waal gaat. IMaar zo verstond het 
de rabiaat fransgezinde mijnheer Dulac niet : hij ging als 
een uitzinnige tekeer tegen de jonge bode, en verzekerde 
hem dat deze « onbeleefdheid » hem zijn baantje zou kosten. 

En Dulac liet het niet bij 
woorden. Hij ging het geval 
in opgeschroefde termen uit
eenzetten aan zijn partijge
noot Van Cauwenberghe 
(Charleroi), die lid is van 
de Kwestuur. De Kwestuur 
staat in voor het personeels
beleid in de Senaat. Maken 
daar verder deel, uit : 
Machtens, de socialistische 
burgemeester-dictator te St. 
Jans-Molenbeek, de Brussel
se PSC-er Debucquoy en als 
« Vlamingen » de brave 
CVP-vijg Van In (Lier) en 
de liberale franskiljon La-
haye uit leper. Een biezon
der typisch-Belgische sa
menstelling, waarbij de 
Vlaamse meerderheid er 
doelmatig geminoriséerd is. 
Hoeft het nog iemand tè 
verwonderen dat alle ver
gaderingen van de Kwestuur 
steeds onveranderlijk in het 
Frans verlopen ? Bovendien 
wordt dat groepje senatoren 
handig gemanoevreerd door 
de Nederlandsonkundige di-
rekteur-generaal Pulinckx, 
terwijl de « ambetante » 
karweitjes mogen opgeknapt 
worden door de Vlaamse ad
junct Raeymaekers. 

En die Kwestuu*- boog 
zich dus over het « geval ». 
De conclusie was dat de bo
de inderdaad de laan zou 
uitgestuurd worden, maar 
het mocht niet het karakter 
van een taalincident krijgen. 

Dan maar een geschikte stok 
gezocht om de Vlaamse 
hond te slaan. En die werd 

f auw gevonden. Volgens 
et jargon van het huis had 

die jongen « Ie cul lourd », 
hij deed zijn dienst niet naar 
behoren. Men zou de zaak 
stil houden tot de senatoria-
le vakantie was begonnen, 
en dan de jonge man aan de 
deur zetten, in de hoop dat 
er verder geen haan naar 
zou kraaien. En zo gebeur
de : de eerste dag van het 
parlementaire verlof werd 
de bode afgedankt. 

Maar de Volksunie had 
lont geroken en Wim Joris-
sen sprong op zijn paard. 
Vermits hij de bedenkelijke 
sarnenstelling van de Kwes
tuur maar al te goed kende, 
eiste hij de samenroeping 
van het Bureau van de Se
naat. Daarin zijn alle partij
en vertegenwoordigd. Aange
zien dit echter afgewimpeld 
werd, lichtte de VÜ-Senaats-
fraktie daarop de pers in 
tot grote woede van de 
Franstalige potentaten van 
de Kwestuur. Ze zijn razend 
omdat daarmee een duideliik 
licht wordt geworpen op de 
Middeleeuwse praktiiken die 
daar nog heersen. Het on
dergeschikt personeel wordt 
in de Senaat werkelijk ge
terroriseerd door een stelle
tje heerschappen die op hen 
neerzien als waren zij het 
vuil van de straat. Het zijn 

immers « maar » personeels
leden... 

Daarom eist de VU-Se-
naatsfraktie dat voortaan 
alle personeelszaken voor 
het voltallige Bureau zouden 
worden gebracht en dat men 
eens dringend werk zou gaan 
maken van een ernstige per-
soneelsraad, zodat de ambte
naren en boden niet langer 
rechteloos zouden overgele
verd zijn aan de willekeur 
van een overwegend Frans
talige Kwestuur. 

Dit ergerlijke incident is 
tekenend voor de verhoudin
gen die nog bestaan in het 
Mekka van het Belgisch uni
tarisme. Was de Volksunie 
er niet dan bleven zulke za
ken, die zich dagelijks her
halen te Brussel, in de doof
pot steken. Het zijn niet de 
medeschuldige Vlaamse ver
tegenwoordigers van de 
kleurpartijen die de kat de 
bel zullen aanbinden ! Dat 
zelfs Franstalige ambtenaren 
van de Senaat met het ge
val verveeld zitten is nogal 
begrijpelijk : hoe vaak spre
ken zij geen Vlaamse sena
toren in het Frans aan ? 
Soms gewoon omdat zij — 
tegen het reglement in — 
geen woord Nederlands ken
nen ! Als de Vlaamse sena
toren nu elke keer hun ont
slag zouden gaan eisen ! 

Tekenend ook, en gewoon 
schandelijk is het feit dat 
het ontslag van de jonge bo
de geëist werd door een so
cialist. Door een van dié lie
den die nog altijd pretende
ren de « gewone man » te 
verdedigen. Jos Van Eynde 
had nu eens de gelegenheid 

. om zijn groot bakkes op te 
zeten, maar hij zal wel wij
selijk zwiigen. De verdruk
kers van de werkman zitten 
immers per definitie in an
dere partijen ! 

Ten slotte nog dit : als er 
Vlamingen zijn die eraan 
denken op uitstap te gaan 
naar Beloeil dan mogen zij 
wei even overwegen dat 
daar ene mijnheer Dulac 
burgemeester is. Een man 
waarvoor elke Vlaming nog 
altijd een « sale Flamin » 
is. 

de voerstreek verraden ! 
( p m ) In 1962, toen de Waalse hetze in de 

Vlaamse Voerstreek scherpe vormen begon aan 
te nemen, schreef « Het Volk » : de franskiljonse 
kasteelheren zullen hun slag niet thuis halen, 
wij kunnen de mensen van de Voer niet in de 
steek laten, dat zou een onwaardigheid zijn. Zes 
jaar later schreef datzelfde «Volk» echter : de 
bevolking van de Voer terug bij Luik, moeten 
wij deze zes dorpen volstrekt gelukkig willen 
maken tegen hun eigen wil in ? Tussen deze 
twee uitspraken ligt een lange geschiedenis van 
intimidatie, chantage en terreur tegen de Vla
mingen van de Voerstreek (wij komen daar nog 
op terug ), straffeloos gevoerd vanuit Luik on
der het onverschillig oog van de «Vlaamse» 
CVP-ers, BSP-ers en PVV-ers. Alleen de Volks
unie heeft herhaaldelijk geprotesteerd tegen 
deze ergerlijke gang van zaken, maar het was 
prediken in de woestijn. En nu willen de heren 
van de traditionele partijen de bewuste en stel
selmatige annexatiepolitiek van de Luikenaars 
belonen door de Voerstreek een « autonoom sta
tuut » te bezorgen nog vóór het einde van deze 
legislatuur. Het is, om het met de woorden van 
het KWB-blad « Raak » te zeggen noch min noch 
meer «een vette lijn zetten onder de middel
eeuwse bevoogding en verknechting die de 4000 
Vlaamse burgers van de Voerstreek dagelijks 
aan den lijve ondervinden..» 

In 1962, onder de CVP-BSP-regering Lefèvre-
Spaak, werd de taalgrens bij wet vastgelegd. 
Dit was een scherpe eis van de in die jaren bie
zonder aktieve Vlaamse Beweging. De behande
ling van dit wetsontwerp leidde tot een onvoor
stelbare touwtrekkerij tussen Vlamingen en 
Walen om elk dorp, elk gehuèht, elk huis bijna 
langs de taalgrens. Het compromis dat er uit
eindelijk «in zijn geheel» werd doorgedrukt 
was het resultaat van een eindeloze reeks 
Vlaamse toegevingen, zoals altijd. Uit Wallonië 
kwamen 24 Vlaamse gemeenten, met een opper
vlakte van bijna 15.000 ha en met 23.000 inwo
ners naar Vlaanderen terug. Vlaanderen stond 
25 «Waalse» gemeenten met een oppervlakte 
van ruim 20.000 ha en 87.000 inwoners aan Wal
lonië af. Ik schrijf « Waalse » tussen aanhalings
tekens want het waren lang niet allemaal Waal

se dorpen en steden. De hele streek Komen-
Moeskroen was er bijvoorbeeld bij, waar tijdens 
de virulent anti-Vlaamse talentelling van 1947 nog 
13.000 mensen de grote moed opbrachten te ver
klaren dat zij in de gewone omgang Nederlands 
spraken. Nog eens 35.000 anderen waren voor
zichtiger en erkenden Nederlands te ( kunnen ) 
spreken. Wie weet hoe gering het aantal twee
talige Walen wel is, weet meteen wat dit bete
kent. Daar waren bijvoorbeeld ook Edingen en 
Mark en Houtem bij, Vlaamse steden en dorpen, 
waar een jarenlange stelselmatige verfransings-
politiek, gevoerd door de plaatselijke burgerij, 
wettelijk bezegeld werd door de aanhechting bij 
Wallonië. Dit gebeurde met de hulp van Vlaam
se «leeuwen » als Jan Verroken van de CVP, die 
bovendien tal van zuiver Vlaamse gehuchten als 
D'Hoppe (Vloesberg) aan de Walen kado ga
ven. 

« Maar » zo suste men de Vlaamse goegemeen
te « daarmee zullen onze zorgen aan de taalgrens 
voorgoed tot het verleden behoren». Ja, dag Jan! 

Nu, amper 9 jaar later, krijgen de onverzadig
bare Walen nog eens 6 dorpen met een goede 
4000 Vlaamse mensen in de schoot geworpen. 
Want wij moeten ons geen illusies maken : het 
zogenaamde «speciaal statuut» is slechts een 
overgang naar de totale aanhechting bij Luik. 
Men wil enkel de verfransing de meest vrije 
teugel laten om later te kunnen verklaren dat 
die gemeenten best bij Luik zouden komen « ge
zien de evolutie die zich daar verder heeft voor
gedaan». Zo gebeurde met Edingen, zo zal ge
beuren met de Voerstreek. 

De Vlamingen die rekenen on de Vlaamse 
strijdbaarheid van de CVP, de BSP en de PVV 
bouwen op drijfzand. Nooit hebben deze par
tijen echt de Vlaamse volkszaak verdedigd. Hun 
is het er enkel om te doen «er vanaf te zijn». 
En dus geven ze altijd weer toe aan de Waalse 
eisen. Er zal maar verandering in deze voor 
Vlaanderen uitermate schadelijke gang van za
ken komen wanneer de Volksunie sterk genoeg 
zal zijn geworden om op haar eentje de anti-
Vlaamse politiek van de opeenvolgende unitair* 
regeringen te verhinderen. Geen dag eerder. 
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Wil en gij 
het gaat slecht 

Al wie nuchter de feiten be
oordeelt kan slechts tot het be
sluit komen dat het slecht gaat 
met de Vlaamse Beweging. Al
les wat met veel moeite be
reikt werd, wordt ofwel gesa
boteerd ofwel aangevochten en 
terug op losse schroeven ge
steld. En de Vlaamse leiding 
ïaat maar begaan ! 

Een gedeelte van de Vlaamse 
leiding am,useert zich met pro
testeren tegen van alles en nog 
wat, zonder resultaat ten an
dere. 

Het Vlaams politiek perso
neel is ofwel weinig aktief of 
valt van de ene kapitulatie in 
de andere. 

Er bestaat geen Vlaamse po
litiek : het zijn onze vijanden 
die het politieke spel leiden. In 
dit spel worden wij dan nog 
verkocht door onze eigen po-
litiekers ; te beginnen met de 
eerste minister en de ministers 
die zich Vlamingen noemen : 
want in dit parlement zitten 
meer Nederlandstaligen dan 
Franstaligen zodat een anti-
vlaamse maatregel onmiddel
lijk gekelderd zou moeten wor
den. 

De Vlaamse pers neemt nooit 
een krachtige, zuiver Vlaamse 
houding aan : wie bijv. leest 
wat de Vlaamse pers over de 
Voer schrijft moet onvermijde
lijk besluiten dat de Vlaamse 
pers allang de Voer opgegeven 
heeft. 

De gieren sleuren voortdu
rend stukken uit het Vlaamse 
lichaam terwijl de Vlaamse 
verantwoordelijken er machte
loos bij staan te lamenteren of 
er onverschillig bij staan te ga
pen. 

Nergens is er een krachtige 
r.eakAie, ,{le bespeuren tegen al 
dit antivlaams gekuip. 

De Vlaamse leiding, de 
Vlaamse pers en de Vlaamse 
politiekers hebben gefaald over 
ganse de lijn. 

Wat doet de Vlaamse leiding 
voor het behoud van de Voer ? 
Niets. 

En voor de verbetering van 
de toestand te Brussel ? Niets. 

De toestand te Brussel kan 
alleen maar verbeteren wan
neer alle Vlaamse parlements
leden — naar het voorbeeld 
van de Engelse oppositie — 
schaduwgemeenteraden oprich
ten die de antivlaamse gemeen
teraden kontroleren en de wet
ten doen toepassen . 

Al die fameuze Vlaamse lei
ders te samen zijn nog niet 
eens in staat om voor Brussel 
een praktisch werkplan op te 
stellen : er is nog nooit iets 
ernstigs ondernomen om de 
toestand van de Vlamingen te 
Brussel te verbeteren. En dan 
maar klagen dat Brussel voor 
ons verloren gaat! 

Burgemeester Soens heeft ge
toond hoe het moet. Waarom 
handelen de Vlaamse ministers 
niet even kordaat ? 

H.B. te Antwerpen 

franse « service » 

In juli schreef ik aan de 
Zwitserse en Franse dienst 
voor toerisme, om dokumenta-
tie over toeristische steden in 
beide landen. De Zwitserse 
dienst stuurde mij de nodige 
stukken op in juist de helft min
der tijd dan de Franse. 

Maar daar gaat het nu niet 
om, waar het wel om gaat is, 
dat alle informaties van de 
Zwitserse dienst in het Neder
lands waren, alleen wat uitleg 
van kaarten en hotels betreft 
was het Nederlands zoek, niet
tegenstaande dat één tiende 
van de toeristen aan het Vier-
waldstattermeer Nederlanders 
zijn. (reisgidsen Alb. De Lan
ge) Ook was er een schrijven, 
in het Nederlands, bijgevoegd 
waarin stond dat de dienst be
reid was van alle bijkomende 
inlichtingen te verschaffen en 
zelfs wilde zorgen voor de no
dige reisbiljetten en vakantie
abonnementen. 

Wat de Franse dienst betreft 
was alle dokumentatie eentalig 
Frans, alhoewel ik om een Ne

derlandse tekst gevraagd had. 
Er was ook geen schrijven bij, 
men had het zelfs niet nodig 
geacht om een verontschuldi
ging aan te bieden voor het 
ontbreken van drie vierden van 
de steden waarom ik gevraagd 
had, dat noemt men in Frank
rijk het toerisme bevorderen. 

Het land van Voltaire aan
ziet Vlaanderen waarschijnlijk 
nog altijd als een leengoed van 
Frankrijk en daarom moeten 
wij er maar de taal spreken 
van onze meesters. 

J.V.P. te Blankenberge 

crematie 

Zopas heeft na de Senaat ook 
de Kamer haar goedkeuring 
verleend aaii het wetsontwerp 
op de begraafplaatsen en de 
lijkbezorging. 

Na Nederland, de Skandina-
vische landen, Duitsland. Zwit
serland, Italië, Engeland en de 
Sovjet-Unie komen wij, na de 
vol beperkingen en voorwaar
den staande wet van 21 maart 
1932, tot een wet die degenen 
die zich wensten te laten cre
meren (verbranding van het 
lijk) tot een behoorlijke oplos
sing. 

Voortaan kan crematie ook 
geschieden zonder akte van 
laatste wilsbeschikking. Ouders 
kunnen het stoffelijk overschot 
van hun kinderen van minder 
dan zestien jaar ook laten cre
meren . 

Het zal niet meer door de 
wet verplicht zijn om de as ter 
aarde te doen bestellen, men 
kan deze uitstrooien of ze bij
zetten in een colombarium. 
Vroeger werden onze landgeno
ten die wensten verstrooid te 
worden verbannen naar het 
buitenland, inzonderheid naar 
Nederland. In Nederland be
vinden zich reeds acht crema
toria, die stuk voor stuk mo
derne bouwwerken zijn, in Bel
gië bevindt er zich .'iinds 1933 
een crematorium, nl. te Ukkel. 
Natuurlijk is dit verouderd en 
het is bijna vanzelfsprekend 
dat in Antwerpen het tweede, 
nu moderne crematorium zal 
gebouwd worden, dit zal ook de 

kostprijs van de crematie voor 
de Vlamingen merkelijk doen 
dalen. 

Vanzelfsprekend kan de aayi-
vraag tot crematie nog enkel 
geweigerd worden door de 
ambtenaar van de burgerlijke 
stand, of door de procureur des 
Konings, indien de overledene 
een akte had opgesteld waarin 
een andere wijze van dodenbe-
zorging was gewenst. 

In de wet werd nu bepaald 
dat de as kan uitgestrooid wor
den op een daartoe bestemd 
perceel van de begraafplaats. 

Eindelijk zullen vele ge
meenten verlost worden van de 
kopzorgen voor telkens nieuwe 
en grotere kerkhoven, er komt 
ruimte voor beplantingen die 
de jongeren en de ouderen zo 
dringend nodig hebben. 

. Jozef Van Damme 
namens de « vereniging 
voor crematie » 
Meir, 107 
2000 Antwerpen. 

Wallonië eerst 

Daar komen de Waalse mi
nisters openlijk voor uit! Eerst 
en vooral Waals bewustzijn. 
Vervolgens zijn alle middelen 
goed, vooral de Vlaamse geld
middelen. Geen gewetensbe
zwaren na 100-jarige kennis 
van de tamme tegenstander ! 
Openlijk wordt ook verklaard 
dat zij géén objectieve kriteria 
willen ! Dat zij als minister 
reeds drie jaar zó werken ! En 
dat zij alleen zo nog verder 
willen doen... geen rechtvaar
dige verdeling volgens behoef
ten en bevolking .'... Zo beves
tigt men dan meteen de aan
genomen regeringspolitiek die 
onze Vlaamse (??) ministers 
dan hebben gesteund : Wallo
nië eerst ! 

Nieuwe reusachtige fabrie
ken, met de miljarden van de 
Vlaamse meerderheid. Werk in 
Wallonië voor duizenden 
Vlaamse pendelaars en knech
ten !... Vermits volgens de ar-
beidsbalans Vlaanderen drin
gend 239.000 nieuwe arbeids
plaatsen nodig heeft, tegenover 
87.000 in Wallonië. En sinds 

1900 weet men dat de sociale 
en ekonomische noden in 
Vlaanderen groter waren dan 
in Wallonië. 

Daarbij blijft het niet... daar
bij komen nog geheime specia~ 
Ie kredieten, waarvan andere 
Waalse ministers zelfs weige
ren te spreken... Wéér Vlaam
se miljarden. Alles met de toe-
stemming van de Vlaamse mi
nisters die toch de objektieve 
kriteria in alles er door halen ? 
Wanneer datzelfde Vlaamse 
blok, ter verdediging van 
Vlaams grondgebied, Vlaamse 
arbeiders en Vlaamse centen. 

J.B. te Moelingen 

Waalse kolonie 

Hebben de Vlamingen nog 
vertegenwoordigers in Kamer 
en Senaat, als men ziet wat et 
gebeurt met die bode in de Se
naat en met de Voerstreek % 
De Walen en de Francofoneii 
krijgen steeds hun wil! Komen 
en Moeskroen werden aan de 
Walen afgestaan in ruil voor 
de Voerstreek en nu wordt de 
Voerstreek aan Limburg ont
trokken, maar niemand spreekt 
nog over Komen en Moeskroen. 
de zogenaamde Vlaamse verte
genwoordigers zijn ofwel lam
me goedzakken of bedekte 
francofonen, alleenlijk tijdens 
de verkiezinzen zijn zij Vla
ming om onze stem te verkrij
gen. Maar achteraf worden wij 
aan de Walen verkocht. Waar
om zijn zij tegen zelfbestuur 
der beide taalgroepen, omdat 
ze ons Vlamingen nodig heb
ben voor knechten, wanneer 
zullen de Vlavningen eens ech
te Vlamingen naar Kamer en 
Senaat sturen. Het wordt méér 
dan tijd, want zoals het nu is 
zijn wij een echte Waalse ko
lonie. 

R.B. te Torhout 

De redaktie draagt geen ver
antwoordelijkheid voor de in
houd der gepubliceerde lezers-
brieven. Ze behoudt zich het 
recht van keuze en inkorting 
voor. Over de lezersbrieven 
wordt geen briefwiseling ge
voerd. • 

Uw betaald verlof, en het Zomerfestival bij SUCCES-KLEDING ! 

M E Y E R S LAAT ALLE PRIJZEN VALLE T f T 

Duizenden koopjes aan alle afdelingen en SPECIAAL VOOR U en ENKEL op vertoon van deze adver
tentie van heden tot 15 AUGUSTUS 

30% KORTING op alle damesmantels — dames- en herenregenmanfels — damestailleurs — 
jongenskostumen — meisjesmantels — broekpakken (Pantailleurs da
mes) — dameskleedjes boven de 1.000 F — damesensembles boven 
de 1.000 F. 

Hier hebt U enkele voorbeelden van de MEYERS « ESKAM-CADEAUPRIJZEN », dat loont de moeite, 
de rit naar Niel te doen. NU IS ER VEEL GELD TE SPAREN ! 

AARTSELAAR 

BAAN 1 bis 

RESTAURAMT 
.LINDENBOS BOOM» 

HEREN BLAZERS 
Alle maten 1.195 F 

NU 650 F 
HERENBROEKEN 

TERLENKA KATOEN 
250 F 

KINDERSHORTEN 
4 - 1 6 jaar 

45 F 
REKKEN UIT TE KIEZEN 

HERENKOSTUUMS 
waarde tot 3.995 F - NU aan 

1.750 F 

REK DAMESMANTELS 
waarde tot 2.995 F - NU aan 

1.250 F en 1.500 F 
TERLENKA/WOL 
HERENBROEKEN 

450 F 
HEREN-, DAMES- en 

KINDERPOLO'S en TUNIEKEN 
vanaf 99 F 

HANDTASSEN vanaf 
299 F 

HERENVESTEN 
aan 1/2 van DE PRI|S 

DAMESKLEEDJES 
vanaf 169 F 

DAMESROKKEN 
TERLENKA/WOL 

NU 295 F 
HONDERDEN 

KINDERKLEEDJES 
aan CADEAUPRIjZEN 

^ ^ ^ ^ W 

Schoon»» ^^^ '̂'t̂  

fes 

STATIESTRAAJ 

NiKLAAS 
*TEMSE 

BON VOOR WIJ-LEZERS DIE RECHT GEEFT OP EEN 
GRATIS LIDKAART VAN DE V.Z.W. MEYERS CLUB, 
EN DIE RECHT GEEFT VOOR ALLE AANKOPEN AAN 
FABRIEKSPRIJZEN. 

20% KORTING boven de 1.000 F 
10% KORTING beneden de 1.000 F 

Naam : 

Straat : 

Plaats : 

Duidelijk invullen en afgeven aan uw verkoper ! 

SUCCESKLEDINC 

MEYERS 
RUIME PARKING 

NIEL SUCCES KLEDiNG MEYERS 
A. DE LANGLESTRAAT 4 — 10 NIEL 

Tel. (03)78.11.44 en (03)78.35.39 
Open alle werkdagen van 9 tot 20 u. — Zaterdags tot 18u. 

Zon- en feestdagen steeds gesloten. 
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kijken in de kaarten van 
de tegenstrever 

Het weekblad « La Relève » (PSC) publiceerde 
op 17 juli een speciaal nummer over Brussel. Het 
editoriaal d raa^ de titel « Comment défendre Bru-
xelles ? » (Hoe Brussel verdedigen ?), natuurlijk 
tégen de Vlamingen en hun rechtmatige aanspra
ken. 

De redaktle van « La Relève » besluit dit artikel 
met een aantal concrete voorstellen voor het voe
ren van een Bruxelles-gezinde politiek. Het zijn 
voor ons, Vlamingen, uiterst leerzame « propositions 
^ncrètes » want zij leveren het bewijs dat de 
jfYanstaligen nooit een zelfstandig georganiseerde 
Vlaamse gemeenschap te Brussel zullen aanvaar
den, dat zij op verdere expansie van Brussel aan
sturen en o.m. vrijpostig eisen dat Bruxelles-Fran-
feais territoriaal verbonden zou worden met het 
Walenland over St. Genesius-Rode, Drogenbos en 
Linkebeek heen. 

Hier volgt dan ten gerieve van onze lezers de 
vertaling van die « concrete voorstellen van « La 
Belève ». 

« Inzake rechten en vri:)heden menen we dat de 
Brusselaars recht hebben op zelfbestuur precies in 
^zelfde mate als de Vlamingen en de Walen. We 
gunnen geen enkele vorm van vervalste democra
tische vertegenwoordiging aanvaarden, namelijk 
door het invoeren van de subnationaliteit, het weze 
VM op het vlak van de agglomeratie of op nationaal 
vlak. Dit sluit echter geenszins het geven van waar
borgen aan de Vlaamse minderheid uit inzake uit
voerende macht noch wat het meesterschap inzake 
kulturele politiek betreft. Ten slotte kunnen we 
geen enkele beperking van de vrije keus op taal
gebied voor de Brusselaars aanvaarden. 

Wat betreft de rol die Brussel als hoofdstad moet 
vervullen, weigeren we beperkingen van het recht 
der privé-ondernemingen te aanvaarden, om hun 
maatschappelijke zetel te Brussel te vestigen, on
geacht of het om Belgische of vreemde ondernemin
gen gaat. We zijn integendeel van mening dat de 
Belgische staat de ontwikkeling van de rol van 
Brussel als Europese hoofdstad en van megapool 
van de tertiaire sector moet bevorderen. 

Wat de inrichting van Brussel en de ontwikke
ling van het gewest Brussel betreft menen we dat 
eensdeels de urbanistische inrichting moet ont
worpen worden op het niveau van de agglomeratie 
en door de belanghebbenden op democratische 
wijze moet kunnen gecontroleerd worden en ander
zijds dat de regionale ontwikkeling slechts mag 
gebeuren na overleg tussen de agglomeratie en de 
federaties van randgemeenten waaronder ten min
ste één franstalige. 

Graag voegen we hieraan toe dat naar onze over
tuiging na verloop van tijd de faciliteitengemeen
ten ten zuiden van de agglomeratie (St. Genesius-
Rode, Drogenbos, Linkebeek) eens van deze agglo
meratie zullen deel uitmaken. We geloven inder
daad dat dit de beste manier is om een einde te 
maken aan de omsingelingspsichose die de Vlamin
gen bij de Brusselaars in het leven riepen, namelijk 
door hun permanente verwijzing naar een « gordel 
van smaragd ». Indien we dit zo voorzichtig uit
drukken dan doen we dat om de indruk te vermij
den, achterbakse linguistische bedoelingen te koes
teren bij het beklemtonen van de idee van een Brus
selse economische regio. Indien het redelijk is dat 
de ontwikkeling van de agglomeratie naar het wes
ten, noorden en oosten toe het Vlaams karakter van 
deze gewesten niet wijzigt, dan vinden we het even 
redelijk dat er geen rem geplaatst wordt op een 
meer francofone ontwikkeling naar 't zuiden toe ». 

Alle afdelingen kregen duidelijke 
richtlijnen voor de aktie « 1000 x 
1000 » toegestuurd. Wij dringen er 

sterk op aan dat ze de hun opge

dragen taak met bekwame spoed 

zouden aanvatten en uitkijken naar 

de meest geschikte plaatsen (goed 

zichtbaar langs drukke wegen) voor 

de panelen. Nu reeds kunnen af

spraken gemaakt worden voor het 

gemeenschappelijk vervaardigen 

ervan en wi j drukken er nog

maals op dat dit precies volgens 

het bij de richtlijnen gevoegde 

lastenkohier dient te gebeuren. Op 

1 november moeten de 1000 paraat 

zijn voor de eerste oplage affiches. 

Afdelingsbestuursleden, van uw in

zet en accurate uitvoering van deze 

belangrijke opdracht zal het welsla

gen van dit initiatief afhangen. Wij 

rekenen op u allen. 

iQQO 
maaC 
iOOQ 

^ ^ 

zopas verschenen 1 

zwartboek 
van de 
<i liberté 
du père 
de familie » 

door vu-senator 

maurits van haegendoren 

Heel het bewuste Vlaanderen heeft zich duidelijk en bij herha
ling uitgesproken TEGEN de wederinvoering van de beruchte 
« liberté du père de familie » te Brussel omdat het hier gaat om 
een anti-Vlaamse daad van eerste orde. 

Het is de bedoeling van de imperialistische Franstaligen via 
een ongebreidelde jacht op Vlaamse kinderen de Vlaams-Brusselse 
bevolking in versneld tempo totaal te verfransen. Zij willen het 
Vlaamse element te Brussel uitroeien, van Brussel een zuiver 
Franse stad maken. De Belgische misdaad tegen de oorspronke
lijke Vlaamse bevolking van deze oude Brabantse stad wordt vol
trokken ! 

Dit werd hen mogelijk gemaakt door de onzeglijk laffe houding 
van de Vlaamse parlementsleden van de CVP, de BSP en de PVV, 
de traditionele partijen die het anti-Vlaamse unitaire regime in 
deze staat schragen. Een regime dat ons volk altijd grote schade 
heeft berokkend en dit zal blijven doen zolang het bestaat. 

Wij van de Volksunie zullen ons NOOIT neerleggen bij deze 
schandelijke gang van zaken. De « liberté du père de familie » 
te Brussel (en weldra ook elders ?) zullen wij nimmer aanvaar
den, ook al konden wij de invoering ervan te Brussel tegen 1 sep
tember a.s. door de overmacht der anderen momenteel niet ver
hinderen. 

Elke Vlaming die het hart op de rechte plaats draagt heeft de 
plicht zijn medeburgers in te lichten over deze schanddaad. In 
de komende maanden moeten de Vlaamse knechten der unitaire 
meesters ondervinden dat zij niet ongestraft Vlaanderens belan
gen in de meest bedreigde plaats — Brussel — kunnen verloo
chenen. 

Spreek erover, schrijf erover waar je daartoe de kans krijgt. 
Aan stevige argumenten en vernietigende feiten ontbreekt het 
niet. Het is de grote verdienste van Maurits van Haegendoren 
dat hij deze feiten en argumenten overzichtelijk en helder heeft 
gebundeld ten gerieve van elke strijdbare Vlaming. 

Zijn « Zwartboek van de « liberté du père de familie » is het 
onmisbare vademecum voor wie ware volksverraad aan de men
sen van Vlaanderen wil helpen bekend maken. 

Schaf u zonder uitstel dit « Zwartboek » (83 biz.) aan en vooral: 
maak er een nuttig gebruik van. Ten minste elke VU-afdeling zou 
er een exemplaar moeten van bezitten. Te bestellen door storting 
of overschrijving van 100 fr. op prk 1711.39 van de VU, Volders
straat 71, 1000 Brussel. Het « Zwartboek » wordt u dan toege
stuurd. 

werd de vlaamse ontvoogding bevroren ? 
De stembusoverwinning van de VU 

in 1968 deed het Bestel opschrikken, 
zodanig dat de eerste ontwerpen van 
grondwetswijziging in de richting gin
gen van grotere autonomie. Deze ten
dens, die officieel « het tot stand bren
gen van een « vernieuwd » « geregiona
liseerd » België heette » kwam meestal 
alleen tot uiting in zinnebeeldige ver
wezenlijkingen wat de onmiddellijke 
toekomst betreft en wat de verdere 
toekomst betreft in mogelijkheden op 
termijn. 

Niettemin moest en moet de Volks
unie hereidschap vertonen om iedere 
stap in de richting van federalisme te 
begeleiden en vooruit te stuwen. De 
VU was dan ook voortdurend « aan
wezig » bij het parlementair werk van 
de grondwetswijziging. 

De verdere ontwikkeling van de plan
nen tot grondwetswijziging wijst er op 
dat de regering i.p.v. objectief het oor 
te verlenen aan de voorstellen van de 
Volksunie tot meer werkelijke autono
mie, integendeel de deur di: aanvan
kelijk op een kier stond steeds meer 
dicht duwde. Autonomie (absoluut niet 
alleen of zelfs niet in hoofdzaak « cul
turele ») is een recht. In alle opzichten 
blijft Vlaanderen de eisende partij. 

Dal de erkenning van ons recht met 
vertragingen gepaard gaat, daar zijn 
wij aan gewend. 

Nieuw in de huidige evolutie is het 
dat het bekomen van wat recht is, ge
paard ging met het wederinvoeren van 
vroeger onrecht. 

Zodra het duidelijk werd dat uit de 
grondwetswijziging alleen zinnebeeldi
ge of twijfelachtige voordelen voor 
Vlaanderen zouden resulteren en er 
integendeel tastbare en onmiddellijke 
toegevingen werden gedaan aan de 
Franstaligen moest de VU met alle 
dienstbare parlementaire middelen de 
grondwetswijziging trachten te blok
keren tot betere tijden. 

De toegevingen aan de PVV, aan de 
Franstaligen, zouden niet moeten ge
daan geweest zijn had de regering niet 
stelselmatig alle voorstellen van de 
Volksunie afgewezen en haar mede
werking aanvaard. Premier Eyskens 
heeft zich met de lippen tat alle par
tijen gericht maar in feite nooit de 
medewerking van de VU ernstig over
wogen. 

Toen nog in extremis door de Volks
unie een voorstel tot algemeen Vlaam
se samenwerking werd uitgewerkt, 
stuitte het op de kordate afwijzing van 
de socialisten en op de sluwe afwijzing 
van de CVP. De Vlaamse politici van 
de meerderheidspartijen zijn steeds 
« vies » van de Volksunie dan wanneer 
de Francofonen uit de traditionele par
tijen er zich niet voor generen als het 

past htm « extremisten » op te vrijen. 
Als wij nu het wangedrocht over-

schouwen dat tot stand kwan zien wij 
dat voor een meer dan verminkte cul
turele autonomie, voor een doorslechte 
oplossing van 's lands bestuurlijke in
deling (agglomeraties - federaties), 
voor een twijfelachtige oplossing van 
de Brusselse structuren er essentiële 
toegevingen werden gedaan die de 
Vlaamse meerderheid « mimoriseren ». 
Voor het eerst in hare ontwikkeling 
werd de Vlaamse Beweging achteruit 
geslagen... door de Vlaming Eyskens. 

De liberté wordt dadelijk een feit 
maar van Brusselse organismen, van 
de « gordel van smaragd », van de dy
namische onderwijs- en cultuurpolitiek 
enz. moet de leefbaarheid en de deug
delijkheid nog worden bewezen. De 
pariteit in de ministerraad en de 
alarmbel ten gunste van de Franstalige 
minderheid liggen vast. Leuven Frans 
mag op een blanco check rekenen om 
de overplaatsing naar eigen goeddun
ken te verduren of duur te doen beta
len. Het speciaal statuut voor de Voer 
wordt vast beloofd. Grosso modo be-
komen de Franstaligen dadelijk wat 
zij essentieel eisten ; de Vlamingen 
zullen een tweede, een derde en zo
veelste maal moeten strijden om iets 
te halen uit wat in het vooruitzicht 
staat. Het is te vrezen dat zij telkens 

nieuwe toegevingen zullen moeten 
doen. 

Tot slot willen wij nog even het 
spoor volgen van hen die de grond
wetswijziging als een Vlaamse over
winning voorstellen. Indien de huidi
ge grondwet (zoals zij beweren) dan 
toch zo goed is, indien ze inderdaad 
de richting uitgaat van 'n federaal Bel
gië, dan moeten de zege-herauten ons 
eens komen verklaren waarotn dit wèt 
kon na 1968 en waarom dezelfde partij
en (CVP, BSP) het niet wilden in 1965 ? 
(Ronde Tafel Conferentie 1965). In
dien de grondwet dan toch zo goed is, 
werd dit wèl mogelijk na 1968 met 34 
VU-zetels maar was dat niet mogelijk in 
1965 met 17 VU-zetels. De positie van 
de Volksunie is de barometer van de 
Vlaamse macht. 

Door de grondwetswijziging heeft het 
Bestel getracht (en is er voorlopig in 
geslaagd) de Vlaamse ontvoogding te 
bevriezen. De grondwetswijziging is in
derdaad ingrijpend. Of ze goed is, of 
ze uitvoerbaar is, dat is een andere 
zaak. Vlaamse vooruitgang, nieuwe be
weging in de richting van konsekwent 
federalisme is alleen te verhopen in 
verhouding tot Volksunie-vooruitgang. 

m. van haegendoren, 
senator. 
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oproep 

De Vlaamse Volksbewe-
ging organiseert op 4 sep
tember 1971 vanaf 14 uur 
een pamfletaktie in verschei
dene eentra van het Brus
selse. Deze aktie zal vooral 
in het teken staan van het 
invoeren van de zogenaamde 
vrijheid van het gezinshoofd. 

Aan deze aktie zullen een 
200-tal personen deelnemen 
om aan te tonen, dat het 
Vlaams bewustziin, waarme
de sommige politici een looD-
je meenden te nemen, niet 
dood is. 

Wie wil kan zich bil de 
aktie aansluiten te 13u30 of
wel aan het station van St. 
Agatha Berchem, ofwel aan 
het VVB-sekretariaat. Rijke-
klarenstraat 45, nabij de 
Beurs. 

Inlichtingen bij J. Cassi-
mons, Lunderstraat 44, Lon-
derzeel (2900). 

atfraktie 

Deze week lazen we in een 
reportage van « Gazet van 
Antwerpen » het volgende : 
« Sedert enkele jaren is de 
provincie Henegouwen een 
toeristische attraktie van 
Europees formaat rijker : 
het hellend vlak van Ron-
quières. Een attraktie die de 
Belgische Staat vele lieve 
centjes gekost heeft. Als 
kompensatie voor de Zand-
vlietsluis moest Wallonië 
toch ook een kunstwerk met 
allure krijgen. Of het Waal
se landsgedeelte ekonomisch 
bekeken veel nut heeft bij 
dit hellend vlak durven wij 
te betwijfelen. Het scheep
vaartverkeer op het kanaal 
Brussel-Charleroi is niet van 
die aard om uitgebreid over 
flaar huis te gaan schrijven». 

Uit het antwoord op een 
parlementaire vraag van se
nator van Haegendoren 
blijkt dat het Hellend Vlak 
van Ronquières 3 miljard 
300 miljoen heeft gekost. De 
jaarlijkse onderhoudskosten 
bedragen 8,.5 miljoen. 

Voor de door ons zo ver

drukte Waaltjes is immers 
niets te veel, nietwaar mijn
heer Eyskens ? 

staaf-s-
gevaarlijk 

De dag na 21 juli, om 7u.30, 
deelden VU-militanten uit 
Diest en Molenstede aan de 
citadel te Diest en aan de 
parakazerne te Schaffen 
pamfletten uit aan de be
roepsmilitairen over de ko-
lonelsbenoemingen. 

Een officiertje van wacht 
(franstalig !) te Schaffen 
nam van de binnenkomende 
soldaten de vlugschriften af, 
die ze even tevoren gekre
gen hadden. Op een telefo
nische vraag aan de korps
kolonel, of er een reglement 
bestond, dat deze handels
wijze rechtvaardigde, ant
woordde hij (3x) : « Ik dek 
de beslissing van mijn on
dergeschikte ». 

Om 17 u. waren de VU-mi
litanten echter weer op post, 
om dezelfde pamfletten uit 
te delen aan de huiswaarts-
kerende militairen. Er ont
stond een echte stormloop 
vanwege de Vlaamse be
roepssoldaten om een exem
plaar van dit staatsgevaar
lijke dokument te bemachti
gen. 

Men mag dus wel beslui
ten met de woorden : sukses 
op alle fronten ! 

demerstank 
in minisf'erieel 
kabinet 

Met een bord « DEMER = 
CHOLERA » en twee vaten 
Demerwater, trokken een 
20-tal VUJO's (waarbij een 
moeder, vaders, jongeren, 
kinderen, gemeenteraadsle
den en een schepen) naar 
het Esplanadegebouw, waar 
de Minister van Volksge
zondheid zich moest bevin
den. Met een luxueuze lift 
en via even luxueuze gangen 

met ontelbare kantoren, 
kwamen zij op de 7e verdie
ping terecht. Minister Na-
mèche, zijn kabinetchef en 
diens adjunkt bleken on
vindbaar (verklaring : zie 
titel ?). De delegatieleider 
liet, in afwachting dat een 
woordvoerder zou opdagen, 
ondertussen de vele (frans-
talige) bedienden even rui
ken aan één van de vaten 
Demervocht. De Brusselse 
neuzen krulden nogal ! Zij 
hadden blijkbaar 4711 of 
Dior verwacht. 

Eindelijk kwam dan een 
adviseur opdagen. Uit het 
gesprek, dat met hem werd 
gevoerd, kon weer eens af
geleid worden, hoe weinig 
men op het hoogste niveau 
afweet van ons Hageland. 
Na een half uurtje werd dan 
toch verkregen, dat een ron-
de-tafel-konferentie zal be
legd worden met de betrok
ken colleges van burgemees
ter en schepenen en de Mi
nister himself. Wanneer en 
in welke taal dit zal gebeu
ren, moet nog afgewacht. 

internationale 
belangstelling 

Samen met « Le Monde », 
« The Times » en de « Frank
furter Allgemeine » wordt 
het Zwitserse dagblad «Neue 
Zurcher Zeitung» gerekend 
bij de meest vooraanstaande 
Europese kranten. Het zijn 
dagbladen die inkt en papier 
niet vlug aan onbelangrijk
heid verdoen. 

Daarom is het wel interes
sant even aan te stippen dat 
onlangs twee van onze VU-
parlementsleden met door 
hen gehouden interpellaties 
eerste pagina-nieuws lever
den aan de « Neue Zurcher 
Zeitung ». 

In een ruime bijdrage be
handelde dit blad de tussen
komst van senator Ballet 
over het beruchte akkoord 
van Niamey, waar een aan
tal « Franssprekende » lan
den (o.m. België) besloten 
een internationaal agent
schap op te richten om de 
invloed van het Frans in de 
wereld uit te breiden. 

Ook volksvertegenwoordi
ger Babyion haalde de eer
ste pagina met zijn indrin
gende interpellatie tot mi
nister Harmei over de Bel
gische houding tegenover de 
onderdrukking van het Ben
gaalse volk door Pakistan. 
Het Zwitserse blad wijdde 
vooral aandacht aan de 
kwestie van de Belgische 
wapenhandel. 

Wat meteen aantoont dat 
de Volksunie nog wel wat 
anders is dan het door de 
unitaire welweters zo ver
maledijde « taaipartijtje ». 

ze zijn 
tevreden 

De PSC van Namen feli
citeerde de PSC-parlements-
frakties voor de gunstige op
lossing van de grondwets
herziening en stelt erbij vast 
dat de tot stand gekomen 
hervormingen exact overeen 
komen met het programma 
van de (Waalse) PSC en met 
de aspiraties van de Waalse 
bevolking. 

De Naamse PSC is er voor
al gelukkig mede dat er «on
beperkte voordelen» toege
kend worden aan de overge
plaatste Franstalige « Uni-
versité Catholique de Lou-
vain ». 

Wij zouden er goed aan 
doen deze uitbundige vreug
de van onze Waalse « vrien
den » te overdenken en te 
vergelijken met de « ge
mengde gevoelens » op de
welke de gTondwetsherzie-
ning in Vlaanderen ont
haald werd. 

gand francais... 

Prof. dr. G.R. Hoffmann is 
hoogleraar aan de rijksuni
versiteit te Gent en o.a. ook 
nog « président-fondateur » 
van de « Société beige de 
Médecine du Trafic, a.s.b.I. ». 
Weliswaar is het briefhoofd 
van deze vereniging tweeta
lig, wat niet belet dat de 
« président-fondateur » een

talig Franse omzendbrieven 
aan de geneesheren schrijft, 
o.m. om hem aan te zetten 
tot lidmaatschap. 

We hebben niets tegen 
deze wereldvreemde prof en 
ook niets legen zijn bedrij
vigheid, wel tegen het feit 
Jat hij het in 1971 bestaat, 
eentalig Franse omzendbrie
ven en uitnodigingen vanuit 
Gent te versturen, Vlaamse 
universiteitsstad. Ook tal 
van Vlaamse geneesheren 
slikken deze onbeleefdheid 
niet ! Dat zou o.m. bij het 
begin van het volgend aka-
demisch jaar kunnen uit
monden in een zeer scherp 
protest. Het moet gedaan 
zijn, dat sommigen van hun 
positie voorts misbruik ma
ken om hun verfransings-
woede bot te vieren ! 

harmei 
in zijn hemd 

In zijn antwoord op de in
terpellatie van Mik Babyion 
zei Harmei dat de politieke 
en militaire gebeurtenissen 
in Bengalen moesten ge
scheiden worden gehouden 
van het verlenen van ont
wikkelingshulp.^ Pakistan is 
immers een van de weinige 
niet-« Franssprekende » lan
den waaraan België tech
nische (wapens ?) hulp ver
leent. 

Amper één week na dit 
jezuïetenantwoord werd er 
een geheim rapport van de 
direkteur van de Wereld
bank bekend. Het bevatte 
een verslag van een onder
zoek dat werd gewijd aan de 
verwoestingen in Bengalen 
door het Pakistaanse leger 
en aan de ontreddering en 
ineenstorting van 't hele eco
nomische apparaat. De con
clusie was dat technische 
hulpverlening geen zin meer 
heeft voor minstens een 
jaar. Alleen massale voed-
selinvoer onder internatio
nale controle kan Bengalen 
nog behoeden voor de groot
ste hongersnoodramp uit de 
geschiedenis van de mens
heid. Maar raakt dit wel de 
kouwe kleren van de achtba
re heer Harmei ? 

wij in nederEand 

koninklijke reis naar indonesië 
fel omstreden 

(jeeveedee) De Nederlandse koningin Juliana en haar echtgenoot prins 
Bernhard gaan deze maand een tiendaags bezoek brengen aan Indonesië, 
en over deze reis heerst in het land aardig wat opschuddint?. Eigenlijk 
was dat te verwachten, want er zijn nogal wat Nederlanders die ernstige 
bezwaren maken tegen de wijze waarop in de vroegere kolonie met poli
tieke gevangenen wordt omgesprongen. Toen president Soeharto van Indo
nesië m september van het vorige jaar een bezoek aan Nederland bracht, 
IS er luidruchtig gedemonstreerd (de leuze « Soeharto moordernaar » 
staat nu nog m de grote steden op muren gekalkt) en de Aziatische gast 
moest zijn bezoek zelfs 24 uur uitstellen vanwege de herrie die met name 
in Den Haag en Amsterdam werd gemaakt. De tegenstanders van Soe-
harto's regiem vinden dat een officieel staatsbezoek een goedkeuring in
houdt van het Indonesische beleid en voor zo'n goedkeuring, aldus bepaalde 
groepen Nederlanders en ook een deel van de pers, mag de koningin zich 
met lenen. 

Reeds anderhalve maand gele
den schreven 21 Nederlandse pro
fessoren, kunstenaars en geestelij
ken in een brief aan het staats
hoofd dat zij beter van de voorge
nomen reis zouden afzien. « Uw 
bovenpartijdige positie als staats
hoofd van ons land verbiedt naar 
onze stellige mening dat u door uw 
aanwezigheid in Indonesië partij 
kiest voor het bewind aldaar », 
zo stond in de brief. Ook afdelin
gen van de Partij van de Arbeid 
zonden de koningin een protest-
schrijven. 

« tijdverlies » 

Het bezoek gaat echter gewoon 
door. In het midden gelaten wordt 
of de Nederlandse regering het 
Indonesische gevangenen-beleid 
inderdaad goedkeurt. Dat hoeft 
namelijk helemaal niet het geval 
te zijn. Een staatsbezoek kan heel 
goed een formalisme zijn, al wor

den er nog zulke fraaie en vrien
delijke woorden wederzijds uit
gesproken. Zei prins Bernhard 
zelf onlangs niet dat hij zulke 
bezoeken « meestal volslagen tijd
verlies » vond ? Trouwens, de 
nieuwe Nederlandse minister van 
Buitenlandse Zaken, Schmelzer, 
heeft ook al laten weten dat dit 
soort visites beperkt zal worden. 

De deining die over de konink
lijke reis was ontstaan, groeide 
zo pas nog aan toen bekend werd 
dat de NOS (Nederlandse Omroep-
Stichting) op de radio en televisie 
reportages zal brengen over het 
bezoek en dat daarmee een be
drag van liefst 600.000 gulden 
(bijna 8-en-een-half miljoen fr.) 
gemoeid is. Een ploeg van 26 men
sen reist daartoe naar Indonesië 
nadat een paar topfiguren van de 
NOS reeds een « verkennings
tocht » naar Djakarta hebben ge
maakt. Een groot deel van de pers 
stak haar kritiek op de omvang
rijkheid van de operatie niet on
der stoelen of banken. En er dien

de een speciale perskonferentie 
belegd om de boel te sussen. Wat 
overigens niet helemaal lukte. 

vroeg opstaan ! 

Nu is het bovengenoemde be
drag feitelijk niet zó hoog, wan
neer in aanmerking wordt geno
men dat de 26-mansploeg een ver
re reis dient te maken. De ver
slaggevers, cameralieden en tech
nici kunnen in het grote Indonesië 
ook niet overal tegelijk zijn, en 
daarom kon het uitgezonden team 
ook niet beperkt zijn. De onge
veer tien uren televisie die aan 
het bezoek van Juliana en Bern
hard worden gewijd, kosten straks 
door elkaar dus 60.000 gulden per 
uur, en dat is, naar men in de te
levisiestad Bussum te verstaan 
geeft, minder dan een showpro-
gramma van een uur kost. Dat 
kan wel zijn, maar de kijkdicht
heid van een show-avond (of een 
bijzondere voetbalwedstrijd !) is 
zeker veel groter dan die van de 
komende reportages uit Indonesië, 
waarvan een aantal... 's morgens 
om 7 uur Nederlandse tijd zal 
worden uitgezonden. Als men het 
zó bekijkt, is er wel degelijk spra
ke van een kostbare operatie van 
de NOS. 

Het draait echter bij degenen 
die bezwaar maken, niet alleen om 
de kwestie van de 600.000 gulden. 
Men is er ook achter gekomen dat 
de NOS kontakt had gehad met de 
Philips-fabrieken en met de Rijks
voorlichtingsdienst, en sommigen 
vrezen dat daardoor de onafhanke
lijkheid van de verslaggevers 
straks in het gedrang zal "raken. 
Zal Philips door de verleende me
dewerking direct bij de politieke 
voorlichting en opinievorming 
worden betrokken ? En gaat de 
Rijksvoorlichtingsdienst zich be
moeien met het werk van de ra
dio- en televisiemensen ? Het 
hoofd van de NOS-televisie, de 
oud-joernalist Carel Enkelaar, 
ontkent hevig, al is het niet hele

maal overtuigend, dat Philips iets 
met de komende reportage te ma
ken heeft. Hij zegt nog niet eens 
met mensen van Philips in Ne
derland te hebben gesproken. 
Maar hij moet wél toegeven dat 
er kontakt is geweest met leidende 
figuren van Philips in Djakarta 
en dat de NOS-radio gratis de be
schikking krijgt over Philips-ma-
teriaal zoals zenders, auto's, enz. 
En dat de Rijksvoorlichtingsdienst 
een rol speelt bij de voorbereiding 
van de reis, kan ook niet ontkend 
worden. Een der autoriteiten van 
deze dienst heeft namelijk samen 
met Enkelaar de « verkennings
reis » naar Djakarta gemaakt ! 
Geen wonder dat de dagbladjoer-
nalisten die dit vernamen, «vriend
jespolitiek » roken. 

ekonomisch doel 

Bij dit alles komt dan ook nog 
het vermoeden dat de koninklijke 
reis naar Indonesië in werkelijk
heid bedoeld is om bet land van 
Soeharto ekonomisch steviger op 
poten te zetten. In het spoor van 
koningin en prins, aldus de kriti-
ci, komen straks de handelaren en 
industriëlen naar Indonesië die 
dan weer kunnen profiteren van 
de goodwill, door het konmklijk 
paar gekweekt. En, zeggen zij, op 
die manier gaat het niet o zeer 
om een staatsbezoek aan een land 
waar officieel nog misdadige 
praktijken bestaan, maar veel 
meer om een ekonomische missie. 
En daartoe zou de konmgin zich 
niet mogen lenen. 

Zo is het komende bezoek aan 
Indonesië een teken van tegen
spraak geworden in Nederland. 
Dat er op het einde van de maand 
veel mensen 's morgens vroeger 
op zullen staan om de beelden uit 
het verre Oosten op de tv te zien, 
is niet te verwachten. En met dat 
vooruitzicht zijn de 8 miljoen fr. 
van de NOS-reis inderdaad een be
drag waartegen de (zuinige) Ne
derlander bezwaar maakt ! 
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vujo 

kadervorming 
Waar staat de politieke jongerenbeweging in de Volksunie ? 

Wat met de VlfJO ? Wat is haar specifieke denkopdracht, en wat 
kan ze nou werkelijk gaan doen ? 

Over een en ander willen de VUJO'S in een lang weekend eens 
rustig gaan denken en samen praten, in een ontspannen sfeer, 
vlak bij de zee, te Cadzand in Zeeuws-Vlaanderen. Het Dosfel-
instituut organiseert er deze kadervormende VUJO-aktiviteit in 
het vormingscenirum Hedenesse onder het motto « ideeëngoed 
en aktiemogelijkheden » op 27, 28 en 29 augustus a.s. 

Vanzelfsprekend wordt gerekend op een ruime deelname van 
de VUJO's uit alle delen van het Vlaamse land. 

P R O G R A M M A 

vrijdag 27 augustus 

avond 

samenkomst 
inventaris van VUJO-problemen — stand van zaken 
wat is VUJO ? — plaats in de Volksunie 
ontspanning. 

laterdag 28 augustus 

voormiddag 

Het ideeëngoed van de Volksunie : van unidimensionele naar mul-
tidimensionele partij 
— voorbereiden door paneel uit verschillende arrondissementen 
— bespreking aan de hand van teksten van congressen, nota's 

verkiezingspropaganda. 

namiddag 

Grenzen en mogelijkheden van het volks-nationalisme in de we
reld van de jaren '70. 
— nationalisme m de derde wereld 
— nationalisme in Europa 
Discussie Nationalisme : maatschappijvisie of niet ? 

avond 
Methodiek van de actiegroep : animatie en sensibilisatie 

Praktische opdracht : STUNT PLANNEN EN UITWERKEN 

zondag 29 augustus 

voormiddag 

Andere mogelijkheden : 
J.J. Servan-Schreiber, Mao, New Left, Integraal federalisme 

namiddag 
Evaluatie 

plaats : 

Vormingscentrum Hedenesse, Cadzand Nederland. 

inschrijving : 

door storting van de bijdrage op postrekening nr. 224.43 van re
kening nr. 3300/13/83.555 van de Dosfelinstituut te 1000 Brussel. 

deelname : 

200 fr. per volwassen persoon, logies, maaltijden, cursusgeld en 
syllabi inbegrepen. Eigen verbruik niet inbegrepen, 

nodig : 

Slaap-, was- en scheergerei, schrijfgerief, zakgeld voor eigen ge
bruik. 

NOOT : Gezin kan ook meekomen. Prijs voor kinderen 100 fr. 
per dag. Bijtijds verwitigen. 

Op 10 juli trok VUJO-Gent met een aantal kinderwagens in stoet de stad in. De verbaasde toe
schouwers wisten niet wat er naast de tram 4 en de braderij in de Lange Munt nog gebeurde, maar 
nadat ze de pamfletten hadden gelezen, beseften ze dat VUJO op deze manier haar « neen » aan 
de « liberie du père de familie » wilde beklemtonen op de vooravond van 11 juli. 3.000 pamfletten 
werden op straat, in « Ons Huis » (socialistisch partijlokaal) en in alle warenhuizen van het cen
trum uitgedeeld. Talrijke vreemdelingen vroegen om uitleg. Deze originele 11-juli-aktiviteit werd 
besloten met een geslaagd gezellig samenzijn. 

Tijdens de 21-juliviering te Antwerpen deed zich een incidentje voor. Bij de plechtigheid aan het 
standbeeld van Leopqld I werd, naar jaarlijkse gewoonte, een bloemenhulde gehouden. Daarna 
stapten alle deelnemers op naar het monument van Albert I, waar in aller naam, één bloemenkrans 
zou worden neergelegd. Dit jaar echter, bij de aanvang van de tweede plechtigheid, stapten plots 
twee dames op het standbeeld toe met een bloemenkrans waarrond een Belgisch lint met de woor
den « Ligue des Anciens CombattantS - Ver. Oud strijders ». De verantwoordelijken van de vader
landse groeperingen monsterden de dames en de bloemenkrans en keken elkaar aan. Maar de uitleg 
van de dames, dat ze te laat waren voor de eerste bloemenhulde, scheen te volstaan en ze mochten 
hun bloemen neerleggen. Toen deze karwei was volbracht, bleek plots het vaderlandslievende lint 
verdwenen te zijn en in de plaats lag er een pracht van een bloemenkrans met een erelint waarop 
in zwart op geel het woord « amnestie » prijkte. De vele omstaanders glimlachten, maar de vader
landers keken maar sip. Na de plechtigheid werd het bloemstuk verwijderd en de dames meege
nomen voor een ondervraging bij de politie. 

de pitch-pest 

Na de betoging te Kluisbergen op 10 
juli vraagt iedereen in de Vlaamse Ar
dennen zich af : hoe ver staan wij nu ? 
Volgens Jan Verroken, plaatselijk CVP-
politieker, mogen we gerust met verlof 
gaan. Reeds op 25 juni verklaarde hij 
triomfantelijk : « er komt geen druppel 
door de pijp ! ». In dezelfde overmoedi
ge bui stelde hij vast : « wij kunnen de 
slag tegen de zwavelhoudende pitch niet 
meer verliezen ! ». Wat er echter korte 
tijd na die verklaringen gebeurde, 
stemt ons tot nadenken. Gelooft dhr. 
Verroken nog steeds dat de Bestendige 
Deputatie van Oost-Vlaanderen het 

pitch-spook zal wegjagen ? Rekent hij 
nog steeds op de waarde van een onder
zoek « de commodo et incommodo » ? 
Wat dit in de praktijk waard is werd 
onlangs treffend gedemonstreerd naar 
aanleiding van de vestiging van Progil 
te Kallo. De bevolking van het Waas
land had massaal gebruik gemaakt van 
dit — volgens Verroken — « belangrijk 
wapen ». 4421 klachten kwamen binnen. 
Desondanks komt Progil er toch : « met 
de dood in het hart » verleende de Be
stendige Deputatie de vergunning ! 

Uiteindelijk hebben de verantwoorde
lijke instanties slechts één bekommer
nis : de zaak zo spoedig mogelijk in de 
doofpot stoppen. In die zin komt een 
persberich in « Het Laatste Nieuws » 
(27 juli) hun zeer goed gelegen. Uit dit 
bericht kan men afleiden dat de pijplei
ding er komt. De werken eraan werden 
trouwens nooit geheel stilgelegd. Om 
het grote publiek niet al te zeer af te 
schrikken met het woord « pitch », stelt 

men voorop dat deze pijpleiding nu zal 
dienen om zware stookolie naar Ruien 
te verpompen. Daar deze stookolie ech
ter tegen die tijd zodanig zwaar gewor
den zal zijn, zal men ook verwarmings
stations nodig hebben om haar vloeibaar 
te houden De pijpleiding komt er, de 
pitch komt er ook (zij het onder de 
schuilnaam « zware stookolie »). Nog 
steeds blijft onze eis : « geen piiplei-
ding — geen pitch » van kracht. Eens 
de leiding gelegd kan men erdoor stu
wen wat men wil, zonder kontrole. En 
van kontrole gesproken, men tracht ons 
van officiële zijde steeds wijs te maken 
dat de centrale slechts 30 % pitch zou 
verbruiken aan brandstof. Volgens in
siders ligt dit percentage gevoelig ho
ger, 45 % zal de waarheid wel dichter 
benaderen. 

Er blijft nog heel wat werk voor de 
boeg vooraleer de pitch-bedreigmg de
finitief (?) zal afgewenteld zijn. Naar 
het ons voorkomt is het ogenblik nog 

niet gekomen om voorbarige zegebulle
tins te publiceren of luid viktorie te 
gaan kraaien in de kranten. Op de duur 
moeten wij nog geloven wat Verroken 
in een van zijn typische spreekwoorden 
zegt : « Honden die het laatst wakker 
worden blaffen het luidst ! ». En na 
het geblaf van Verroken zelf te oordelen 
kan er over het wakker worden thans 
geen twijfel meer bestaan. Overigens 
wachten wij in spanning tot Jan Ver
roken een van zijn andere spreekwoor
den in de praktijk gaat omzetten : « niet 
blaffen, maar bijten ! ». Voor wanneer 
de eerste beet ? 

Al bij al vrezen we maar dat dhr. Ver
roken in herhaling gaat vallen. In 1963 
was hij ook reeds voorvechter van de 
goede zaak. Toen werd het Hertoginne-
dal. Hopen we enkel maar dat het in 
1971 geen Pitchdal wordt i.p.v. Kluis
bergen. 

jaak janin 
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(Argos) Het zal wel een fahel wezen dat vakantie in de infor
matiewereld komkommertijd betekent. In een paar weken werd 
de wereld uit zijn vakantiestemrning opgeschrikt In Marokko ge-
ieurde een staatsgreep, tijdig onderdrukt met woest vertoon van 
afgerukte eretekens en knetterende salvo's uit executiepeletons. 
In Malta's politiek leven drong ene Dom Mintoff op de voorgrond. 
De man heeft zijn image van enfant terrible nog eens nadrukke
lijk bevestigd : hij nam een kontrakt uit handen van een door 
de Britse overheid gesteunde Engelse scheepsbouwmi] en gaf het 
over aan een gezamenlijk door vakbond en regering gedreven 
bedrijf, waardoor hij de Britse prikkelbaarheid meer aktivee7-de 
dan voor de goede gang van zaken wenselijk was. In Engeland 
zelf stond Harold Wilson lüeer eens op een keerpunt in zijn poli
tieke karrière, te midden van diepgaande partijkonflikten over 
de houding ten opzichte van de EEG. Om partijpolitieke redenen 
verwerpt pientere Harold vandaag wat hem gisteren nog als een 
uitnemend belang voor zijn land toescheen In India gmg een 
statisticus, een zekere Subramanyan van het Ind'iase « Institute 
for defence studies and analysis » achter een rekenmachine zitten 
en kiende uit dat het voor zijn land vooi'deliger zou zijn met 
wapengeweld een deel van Oost-Pakistan te bezetten dan voor 
een voorlopig onafzienbare periode gastvrijheid te blijven verle
nen aan de nog steeds aanhoudende vluchtelingenstroom uit dit 
gebied ! Het ruimtevaa-rtcentrum van Houston, Texas, meldde 
de vlucht van Apollo 15 : rood van bedwongen emotie keek de 
hele wereld naar het forse maar vergeefse pogen van twee ruim-
tevaarders om hoog in de bergen van het maanlandschap een 
rotsblok omver te halen. In Jordanië nam koning Hoessein de 
altijd roerige Fedajin te grazen. Geschokt vluchtte een deel van 
Arafats aanhang naar Israël, liever dan zich over te geven aan 
de hasjimitische amokmakers. Te midden van die gebeurtenissen-
stroom kondigt prezident Nixon zijn voorgenomen reis naar Pe
king aan. Tegelijk slaat Noemeiry van Soedan de samenzweerders 
neer die hem drie dagen lang hadden afgezet. Razzia's met mee
dogenloze hardheid gevoerd moeten nu een eind maken aan de 
grootste kommunistische partij van Noord-Afrika. 'Vooral die 
laatste twee gebeurtenissen hebben publieke deining veroorzaakt. 
Aan het « gekke » voornemen van Nixon en het optreden van 
Noemeiry zitten ook internationale implicaties van onoverzienba-
re betekenis vast. 

van de Palestijnse broeders » 
heeft gepromoveerd. Maar met 
religieuze ijver jaagt hij op de 
kommunisten wier politieke 
ambities hij grondig wan
trouwt. 

Toch blijft het solidair op
treden van de Verenigde Ara
bische Republiek niets meer 
dan een pleister op de Arabi
sche verscheurdheid. Gelden 
blijft een oeroud Arabisch 
principe : de vijand van mijn 
vijand is mijn vriend ! Dit 
devies kon wel eens noodlottig 
worden voor de Arabische alli
antie. In het nabije Oosten wis
selen vriendschap en vijand
schap immers verrassend snel 
af. Dit weten de Sovjets ook. 
Vandaar hun beschaamd pro
test tegen de terechtstellingen 
te Kartoem Het staat nu wel 
vast dat de grote zusterpartij 
uit Moskou geen lansen zal 
breken voor haar bedreigde 
Soedanese zonen. Het Kremlin 
voert in het nabije Oosten niet 
op de eerste plaats een ideolo
gisch gevecht. Moskou helpt 
ekonomisch en stelt wapens 
ter beschikking, stuurt advi-
zeurs en technici, heeft een 
kostbaar voetje in het mediter-
raneum en staat nu zelf inge
nomen in de open deur naar 
zwart Afrika. Deze zelfingeno
menheid werd nu wel gestoord 
door de uitwijzing van de So-
vj et-ambassadeur uit Soedan 
en door Sadats uitdrukkelijke 
steun aan Noemeiry. Al met al 
kwade dagen voor Moskou in 
de Arabische invloedssfeer.. 

soedan's 
kommunisten 

Toen Noemeiry in mei 1969 
de revolutie uitriep zag de we
reld in hem een promotor van 
het kommunisme. Hij erkende 
prompt de DDR, Noord-Viet-
nam en Noord-Korea .. en sloot 
het bondsrepublikeinse Goethe-
instituut. Maar hoe zeer hij ook, 
buitenlands, op Moskou en Pe
king toestevende bleef hij bin
nenlands toch maar een koers 
volgen die duidelijk op een 
eigen socialisme met sterk nati
onalistische inslag doelde. Noe
meiry omschreef dit socialisme 
vrij lapidair : 's lands rijkdom
men moeten ten bate van de 
hele gemeenschap aangewend 
worden. Tegenover zijn noorde
lijke buren volgde hij 'n soort 
gulden middenweg. Wel ver
broederde hij met Sadat van 
Egypte en Kadhafi van Libiè 
maar nooit liet hij na de heel 
aparte geografische situatie 
van zijn land als brug en wip-
plank naar zwart Afrika te be
klemtonen. Hierbij moest hij 
rekening houden met de wen
sen van een voortreffelijk ge
organiseerde kommunistische 
partij die niet erg ingenomen 
leek met de pro-Arabische op
ties van het staatshoofd. Met 
de dag zou hij de steun van de 
kommunisten beter kunnen 
missen daar hij het leger .n 
twee jaar getalsmatig verdub
belde en opvoerde tot 50 COO 
man. Stilaan verzeilden de kom
munisten in 'n zeer ongezellige 
oppositie. Men moest dan ook 
geen profeet zijn om de recen
te, bloedig onderdrukte putsch 
te voorzien. Toch hadden de 
wakkere waarnemers bij hun 
prognoze een belangrijke fac
tor over het hoofd gezien : de 
harde vastberadenheid van Sa-
dat en Khadafi het Soedanese 
staatshoofd te steunen. 

De grootste overwinnaar van 
de Soedanese putsch is Libië. 
Voor Khadafi is de Arabische 
zaak nog lang geen achterhaald 
geval. Daar zijn land enorm 
rijk is (olievelden) kon hij Si-
rië en Egypte aan zich binden. 
Die Khadafi is een streng ge-
Iqyige moslim. Binnenlands laat 
hij alles aan het konservatieve 
hekken hangen maar buiten
lands tooit hij zich graag met 
progressistische versierselen, 
ïiij stimuleerde de Marrokaanse 
samenzweerders tot hun verme
tele aanslag op Hassan II. Om 
de haverklap valt hij heftig 
uit tegen Hoessein van Jorda
nië die hij tot « moordenaar 

Mao, weldra gastheer voor « imperialist » Nixon : een toenadering 
waaruit beiden nut voor zich zelf ten nadele van de Sovjets willen 

halen. 

Chinese belangengemeenschap 
niet langer uitsluiten. Hierdoor 
verhoogt tegelijk de capaciteit 
van China om roet te strooien 
in de interventiepolitiek van 
de SU, vooral in die landen van 
het Oostblok waar obediëntie 
aan Moskou nog altijd als eer
ste gebod wordt beschouwd. 
Men kan zich in die samenhang 
wel afvragen of de gewraakte 
Sovjetinvasie van 1968, die het 
einde betekende van de Praag
se Lente, wel zou doorgegaan 
zijn indien de US-president 
vóór augustus 1968 een bezoek 
aan Peking had gebracht. 

Van groot belang schijnt ook 
de recentelijk voltrokken nor
malisering van de betrekkin
gen tussen Peking en « revisi
onistisch » Belgrado. Het ziet 
en naar uit dat Peking nu zijn 
bekend buitenlands pragmatis
me ook tot kommunistische 
staten gaat uitbreiden. Hierbij 
staat voor China niet langer de 
trouw aan de stalinistische 
dogma's van weleer vooraan. 

nsxon 
naar 
china 

Inmiddels moet het Westen 
nog wennen aan de ietwat pa-
radoksale omstandigheid dat 
een Amerikaanse president zijn 
opwachting maakt bij een Chi
nees premier. Velen herinne
ren zich nog dat Foster Dulles 
ooit weigerde de hand van 
Tsjoe En-Lai te drukken. Dit 
gebeurde in 1954. In zeventien 
jaren is blijkbaar veel veran
derd. Men zou wel denken dat 
het tijdperk van de supermo-
gendheden voorbij is. Tussen 
Washington en Moskou zijn 
nieuwe machten komen opda
gen : industrieel Japan en re
volutionair China, die vandaag 
als derde pool van een gigan
tische constellatie te voorschijn 
treedt. 

In de nieuwe driehoekopstel
ling die met de toenadering 
tussen Washington en Peking 
zichtbaar wordt kan Moskou 
de mogelijkheid van een VS-

In plaats van het « proletarisch 
internationalisme » van Sovjet» 
makelij, waarbij de kommunis
tische broeder weinig armslag 
overbleef voor de eigen natio
nale aspiraties, biedt Mao zijn 
Europese partners meer precie
ze waarborgen voor vreedzame 
coëxistentie. De jongste ont
wikkeling op de Balkan be
wijst hoe vlug de Chinese di
plomatie erin geslaagd is vaste 
voet te vatten in de onmiddel
lijke machts- en belangensfeer 
van Moskou. Peking heeft hier 
op korte tijd, en onnavolgbaar 
handig, de behoefte aan be
scherming van drie Oost-Euro
pese outsiders : Joegoslavië, 
Roemenië en Albanië « uitge
buit ». Te Peking hebben de 
Joegoslavische en Roemeense 
leiders krachtige en onverwach
te steun voor hun « eigen weg » 
gevonden. Het hoeft dan ook 
geen betoog dat de voorgeno
men China-reis van Nixon te 
Belgrado en Boekarest met 
zichtbaar genoegen werd ge
commentarieerd. Men ziet daar 
in die « gekke » reis unaniem 
een belangrijke bijdrage tot 
internationale ontspanning. 

Uiteraard zullen de Sovjets 
in het vooruitzicht van Nixon's 
bezoek aan Peking overhand 
'meer gekonfronteerd worden 
met Chinese inspraak. Dit geldt 
niet alleen voor de internatio-
naal-kommunistische aangele
genheden maar evenzeer voor 
de internationale problemen 
überhaupt. Het in konservatis-
me verstarde Brezjnev-team 
weet immers geen antwoord 
op de vraag hoe de SU in een 
nabije toekomst zal overschake
len op meer soepele en humane 
beleidsmethodes in Oost-Euro
pa ...en in eigen land. Voor Chi
na zelf is het aangekondigde 
bezoek een welgekomen gele
genheid om los te breken uit 
de isolatie. Mao's kulturele re
volutie had wel haar binnen
landse maar niet haar buiten
landse doeleinden bereikt. Er 
was een sensationele come
back nodig om het vastgelopen 
buitenlands btleid weer vlot te 
krijgen. China kon niet langer 
passief toezien hoe de Ameri
kanen te Parijs op het punt 
staan vrede te sluiten met 
Noord-Vietnam, met mede er
kenning van de Russen en... 
over het hoofd van China heen. 
En dit is nog maar één van de 
vele redenen waarom Mao's 
Chinezen nu hoopvol wachten 
op de aankomst van Nixon, de 
vroegere « aartsvijand » van 
het wereldproletariaat. Die dag 
zal gejuicht worden in de 
«Zaal van Opperste Harmonie». 
Met Nixon's bezoek begint 
Rood China aan een nieuw tijd
perk. 

Hassan II van Marokko, eens als kroonprins vergulde playboy, 
tans meer en meer marionet in handen van zijn medogenloze 

minister Oefkir. 

deze week 
in de wereld 

• De Amerikaanse regering 
wenst dat de Chinese Volksre
publiek opgenomen wordt in de 
UNO, zonder zulks als een be
langrijke kwestie te beschou
wen, op voorwaarde evenwel 
dat Formosa lid van de UNO 
blijft. Peking zelf erkent geen 
tweede China. 

• ApoHo-15-vlucht naar de 
maan met landing en drie ge
motoriseerde uitstappen op de 
maanbodem door de astronau
ten Scott en Irwin (langste ver
blijf door mensen op de maan 
tot op heden en grootste afge
legde afstanden) geslaagd on
danks talrijke kleine technische 
defekten en vergetelheden. 

• Soedan verklaart de ambas
sadeurs van de Sovjet-Unie en 
Bulgarije tot persona non grata 
en wijst hen uit, na de eigen 
ambassadeurs in deze twee lan
den te hebben teruggeroepen. 
Dit gebeurt na scherpe kritiek 
op de kommunistenjacht in 
Soedan in de Russische pers. 
Ook wordt het vermoeden geuit 
dat de anti-Noeraeiri-staats-
greep vanuit de Bulgaarse am
bassade zou geleid of gesteund 
geweest zijn. Egypte steimt het 
Noemeiri-regime in diens ge
schil met Moskou. 

• De Verenigde Staten verho
gen gevoelig de premies, uitge
loofd aan hen die inlichtingen 
verstrekken die zouden kimnen 
leiden tot de ontdekking en ge
vangenneming van de hogere 
Vietkong-leiders. Van zijn kant 
waarschuwt de Noordvietname-
se minister generaal Giap Pe
king « tegen Noordamerikaanse 
maneuvers ». 

• Scherpe Libische kritiek op 
de afwezige Arabische staats
hoofden op de Arabische top-
konferentie van Tripolis, even
als op koning Hoessein van 
Jordanië wegens diens politiek 
van vernietiging der Pale
stijnse bevrijdingsorganisaties, 
waarvan sommige evenwel 
(steeds volgens het Libische 
staatshoofd Khadafi) « beter 
zouden vechten dan te filosofe
ren over het leninistisch 
marxisme ». Intussen worden 
te Amman drie Palestijnen op
geknoopt. 

• Besprekingen van de Ameri
kaanse onderstaatssecretaris 
Sisco met de Egyptische presi
dent El Sadat te Kairo en met 
premier Meir te Jerusalem, 
aan wie hij een Egyptisch voor
stel zou overgemaakt hebben 
(een Suez-kanaal-akkoord in 
ruil voor het vertrek der 
Sovjet-adviseurs uit Egypte...). 

• De 25e Comecon-bijeen-
komst (de kommunistische te
genhanger van Euromarkt) be
sluit tot de oprichting van een 
interstatenbank en tot het in 
het leven roepen van een vrije 
omwisselbare roebel op basis 
van goud binnen twee a drie 
jaar. 



de verliesbalans 

Een flink stuk van de grondwetsherziening is thans afgesloten. 
De verliesbalans voor Vlaanderen is vrij indrukwekkend. 
De Vlamingen verliezen hun normale meerderheid in de ministerraad. 
De Vlamingen verliezen voor tal van belangrijke vraagstukken hun 

meerderheid in het parlement. 
Voor het eerste zegt de grondwet dat het aantal ministers moet gelijk 

zijn, gebeurlijk slechts de eerste-minister uitgezonderd, die dus of Vlaming 
of Waal kan zijn. 

Voor het tweede zijn er de grendels : de twee derde meerderheid of de 
gewone meerderheid in beide taalgroepen of deze beide grendels samen 
als de supergrendel. 

De Vlamingen geven aan de Franstaligen de alarmbel in het parlement. 
Te Brussel krijgen de Franstaligen de vrijheid van het gezinshoofd in 

het onderwijs. 
Tenslotte is er de plechtige belofte dat de Voerstreek aan Limburg zal 

ontrukt worden en een tweetalig Brussels s ta tuut zal krijgen. 

de « tegenprestaties » 

De Vlamingen krijgen de auto
matische zetelaanpassing, een van
zelfsprekend demokratisch iets, 
maar thans zonder betekenis, ge
zien de grendels. 

De Vlamingen krijgen te Brus
sel een vaste minderheidspositie 
in he t agglomeratiekollege : 6 op 
13. In de gemeentebesturen, waar
van de bevoegdheid belangrijker 
blijft dan die van het agglomera
tiekollege krijgen ze niets. Die 
vaste minderheid Vlamingen in 
het agglomeratiekollege kan ech
ter overwegend uit « Nederlands
talige » PLP-ers en FDF-ers be
staan. 

Er komt te Brussel °en kul-
tuurkollege dat echter niet meer 
macht heeft dan de huidige Ne
derlandstalige mmis te r voor Kui
tuu r en Nationale Opvoeding al 
hebben. 

Er komen té zwakke randfede-
rat ies waarvan sommige, als Ter-
vuren en Zaventem, met slechts 
45.000 of 60.000 inwoners. Deze 
l i l l iputters moeten het opnemen 
tegen de imperialistische Fransta
lige mastodont, die Brussel Hoofd
stad is. Naast de taalfaciliteiten 
komen er nog kultuurfacil i teiten 
bij in de zes randgemeenten, 
grondwetelijk gewaarborgd dan 
nog. De « gordel van smaragd » 
blijkt eerder een gordel van los 
grind te zijn en er dreigen ver
scheidene Voergebieden te ont
staan. 

Er komen Vlaamse scholen bij 
te Brussel omdat men de eerste 
schok van de toepassing van de 
« vrijheid van het gezinshoofd » 
wil opvangen. Hier krijgen wij 
echter wat we reeds hadden door 
de taalwetten van 1963 en wel de 
10 Nederlandse scholen per jaar. 
Het werden er gemiddeld slechts 
3 tot 4 per jaar en gewoonlijk ka
r ika turen van scholen, geïnstal
leerd in verouderde burgershui
zen. 

kultuurautonomie 

noemen ze dat 

En er is tenslotte de zogeheten 
kultuurautonomie, steunend op de 
taalgroepen. Geen Vlaamse vero
vering want de Franstaligen krij
gen net hetzelfde. 

De zogeheten kultuurautonomie, 
die er geen was, vermits ze haar 
eigen financiële middelen niet 
zelf kan bepalen, werd in de laat
ste fase, de Kamer, nog verder 
uitgehold én door de drastische 

beperking van haar bevoegdheid 
én door het feit dat de eigen mi
nister niet voor de Kul tuurraad 
doch voor het unitaire parlement 
ter verantwoording kan worden 
geroepen. 

Dit is in de eerste plaats de 
schuld van de « Vlaamse » P W 
en van de « Vlaamse » BSP die 
alles gedaan hebben om ze te sa
boteren. 

Het klinkt dan ook huichelachtig 
grof Jos Van Eynde in « Volks
gazet » te horen beweren dat de 
BSP altijd voor « kultuurautono-
nie » geweest is. 

Volksunie ze niet eerst gesteund 
had in de Senaat, dit tot woe
de van de heer Van Eynde, die er 
met zijn socialisten de duimen 
moest leggen. Hij zal het ons nieti 
gemakkelijk vergeven, wat ons 
overigens niet eens onaangenaam 
is. 

unitaristen 

en opportunisten 

De grondwetsherziening ware 
er beter niet gekomen. Wij konden 
ze helaas niet verhinderen om 
twee redenen : omdat de CVP er 
gelijk wat wilde doorhalen om de 
argelozen wijs te maken dat ze 
wat bereikt had en omdat de PVV 
zeker wilde meedoen en alleen de 
hoogste prijs wou. Ook dit laatsxe 
wist de Volksunie. In de Senaat 
konden we én BSP én PVV 
schaakmat zetten. 

Dat de taalgroepen en de zoge
heten kultuurautonomie praktisch 
een lege dop zijn, niet veel meer 
dan een symbool, is te wijten aan 
de kracht van de reaktionaire uni
taristen, kracht die sterker is dan 
die van de opportunisten in de 
drie kleurpartijen. De opportunis
ten in de drie kleurparti jen wil-

De grinnikende gezichten van de PVV-ers Hougardy, De Clercq, Descamps, 
Jeunehomme en Vanaudenhove duiden aan in welke mate « handige » 
Eyskens het de heren naar de zin heeft gemaakt met de uitvoering van 
zijn grondwetsherziening. Als de voormannen van de « Pest Voor Vlaan-
ren » lachen kan Vlaanderen rouwen. Zo is het alti:jd geweest. Zo is het 
nog steeds, alle « Vlaamse gevleugel » van de PVV ten spijt. 

We hebben in de jongste 25 jaar 
in « Volksgazet » anders nooit 
veel over kultuurautonomie gele
zen. En dan zou dit een voornaam 
programmapunt van hen geweest 
zijn ! 

De drie musketiers van het so
cialistisch unitarisme, zoals ze 
door hun parlementsleden geheten 
worden (Leburton, Van Eynde en 
Van Acker) hebben genoeg ge
ïntrigeerd opdat die kui tuur auto
nomie er niet zou komen. Ze bot
sten echter op de vice-premier, de 
Waal Cools die ofwel om zijn fe
deralistische overtuiging ofwel 
om langer vice-premier te kunnen 
blijven tegen hen stelling nam. 

De kultuurautonomie zou nog 
verzwakt geweest zijn, zo de 

den wat toegevingen doen aan de 
steeds s terker wordende federa
listische stromingen in het land. 

Dat het slechts schijnbare toege
vingen zijn is hun eigen schuld. 
Ze geraakten vast door de gren
dels. De diskussie over de inhoud 
van de kultuurautonomie heeft 
dit bewezen. De Volksunie wilde 
in de grondwet schrijven dat de 
kultuurautonomie er zou komen 
bij eenvoudige meerderheid. Men 
verkoos echter de dubbele gren
dels en in de Kamer botste de re
gering op de grendel van de 
Franstalige meerderheid. De en
kelvoudige grendel (de 2/3 meer
derheid) had men desnoods nog 
aangekund, zo wij hielpen. 

Zo de Volksunie in de Senaat 

de onderscheidene artikels van 
het ontwerp niet had goedgekeurd 
zou de (( kultuurautonomie » bij 
het eerste artikel al gestruikeld 
zijn Het is dan ook gek de heer 
Van Elslande (de man die de eer
ste 25 jaar geen « vrijheid van het 
gezinshoofd » wou, maar die er 
toch voor stemde) te horen bewe
ren dat de regering in de Senaat 
de « kultuurautonomie » er zon
der de Volksunie doorhaalde bij 
de eindstemming. Er zou immers 
geen eindstemming geweest zijn, 
zo de artikels van het ontwerp 
zouden zijn verworpen. 

een waals-brusseise 

grondwet ! 

Alles samen genomen staan we 
echter voor een zware verliesba
lans. De regeringspartijen hebben 
meer naar Brussel en Wallonië 
gekeken bij de grondwetsherzie
ning dan naar Vlaanderen omdat 
de Vlaamse kleurpolitici alle 
Vlaamse refleks missen. Het is zie
lig ze bezig te zien en lijdzaam de 
afdreiging van de Franstaligen te 
zien ondergaan. De Franstalige 
parlementsleden bleken dan ook 
een stuk sterker dan de Vlaamse. 
De Volksunie stond alleen. 

Bij de grondwetsherziening heb
ben we zoals bij de verdeling van 
de kredieten voor streekekonomie, 
universitaite ekspansie. weten
schappelijk onderzoek, voor ge
meente- en provinciefonds, voor 
de benoemingen bij de gemeente
ambtenaren in Hoofdstad-Brussel, 
bij het hoger personeel van de 
Sabena en bij de generaals verui t 
het minst gekregen en veruit het 
meest gegeven. 

De handigheid van de eerste-mi
nister bestond er in het Vlaams 
program van de CVP als hinderen
de ballast over boord te gooien. 
Zulke handigheid is niet moeilijk 
en pleit helemaal tegen de 
« Vlaamse » CVP. De houding van 
« Vlaamse » BSP en « Vlaamse » 
PVV was nog ergerlijker. 

Heel de grondwetherziening zo
als heel de regeringspolitiek be
wijst slechts één zaak en wel hoe 
dringend het is het Vlaamse radi-
kalisrae te versterken en de Vla
mingen weerbaarder te maken. 

Zo niet wordt de Vlaamse meer
derheid in dit land op elk gebied 
in de minderheid gedrongen. 

De Vlaamse kleurpartijen be
wijzen elke dag meer hun laksheid 
en hun gemis aan elementaire 
Vlaamse refleks. 

Zo zij het ook in de toekomst 
voor het zeggen zullen hebben 
zal Vlaanderen de nederlagen 
blijven opstapelen. 

Dat is weer eens de harde les 
van de grondwetsherziening. 

De Volksunie stond alleen om 
een betere oplossing, het zuivere 
federalisme, te verdedigen. 

Vlaanderen zal echter helaas dit 
geschenk niet krijgen zo het dit 
niet verdient door een groeiende 
bewustwording en door de oprui
ming van kleurpartijen, de ergste 
tegenstanders van de ontplooiing 
van ons volk op elk gebied. 

w i m jorissen 
senator. 
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jef lambeaux en de antwerpse brabo-sage 
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Op de Scheldeoever woonde eertijds de reus 
Druon Antigoon die van elk vaartuig dat voorbij 
voer tol afdwong en bij weigering de weerspanni-
gen de hand afhieuw. Tot de Romeinse held Salvius 
Brabo kwam, de reus overwon, en op zijn beurt de 
hand afkapte en in de stroom wierp. Het verhaal 
werd keurig berijmd door de Antwerpse volksdich
ter Theodoor Van Rijswijck. De Brabo-legende is 
met de oudere Zwaanridder-legende verbonden. 

Het verhaal heeft drie grondlagen die op elkaar 
liggen. De bovenste grondlaag is de geschiedenis 
die het woord Antwerpen (Handwerpen) moest 
uitleggen. 

Deze ligt op de grondlaag die de naam Brabant 
en de hoge afkomst van het Brabantse huis moest 
verklaren, en daartoe een Brabo vond (Brabant van 
Brabo). Salvius Brabo is een verbastering van 
Brabon Silvius. En dit Silvius zou wijzen op een 
zwaan. Er is dan een derde grondlaag, die de her
togen van Brabant deed afstammen van een zwaan. 

Toen dat verhaal niet meer opging en er een ho
ger reikende stamboom diende gevonden, is in de 
plaats van de oude zwaan-legende de Brabo-legen
de gekomen, die dan ten slotte een Antwerpse sage 
is geworden. 

Het oudste dokument waarin van Breboen (Bra
bo) en Druoen (Antigoon) sprake is, is tot hiertoe 
de kronijk van Hennen van Merchtem (1414), 
waarin wordt verwezen naar een Latijns schrift 
(ongeveer 1320) voor de bron der Brabo-geschiede-
nis. Jean Lemaire de Belges maakt in het jaar 1512 
er een Antwerpse sage van. In die tijd juist ontdekt 
men de beenderen van Antigoon (schouderblad van 
een walvis) die men in het schepenhuis triomfante
lijk ophangt. 

Vanaf de 16e eeuw is de geschiedenis van Brabo 

en de Reus in al haar bijzonderheden te Antwerpen 
bekend. De vermaarde Aalstenaar Pieter Coecke 
wordt er door geïnspireerd en gaat een houten fi
guur van kolossale afmetingen snijden, een reus
achtige man als Romeins ridder gekleed, en waar
mede hij « de gruwelijke grote Reus » verbeeldt. 
Dit was in 1534. Vijftien jaar later vertoont zich de 
Reus aan het volk en stelt hij zich op de Grote 
Markt op, waar vorsten en poorters hem komen be
wonderen. Voortaan zal hij de hoofdfiguur der 
Antwerpse Ommegangen worden waarin hij nooit 
zal ontbreken. De Brabo onzer Grote Markt heeft 
niets te maken met enige werkelijke geschiedenis. 

Op het oude raadhuis stond reeds in de aanvang 
der XVe eeuw een Mariabeeld. Deze traditie is ge
durende 20 jaar onderbroken geworden in de XVIe 
eeuw. Om ter dege haar Brabantschap te doen uit
komen werd een Brabo in de gevel van het stadhuis 
geplaatst. In 1586 besloot dan de magistraat (10 ok
tober) het Brabobeeld haar de Werfpoort over te 
brengen. — De Werfpoort stond aan het vroegere 
Burgtplein, het begin van de huidige Van Dijck-
kaai. De Werfpoort werd gesloopt in 1810 — In de 
plaats van Brabo kwam het traditionele Mariabeeld. 
Het werd plechtig onthuld op 7 april 1587 : 

« Door ons Sodalitijd is Braho Wegh Genomen 
En in de Selve Plaets Maria's Beeldt Gekomen 
En sedert Dien Tijdt Sao is Antwerpen Vrij 
Van 't Calvinisch Gehiet en Keullers Ketterij ». 

De Franse bezetter verwijderde het op 23 sep
tember 1797. Het werd terug geplaatst op 13 augus
tus 1831 onder de eerste Belgische Antwerpse bur
gemeester Gerard Le Grelle en het staat er heden 
nog. 

Een andere voorstelling van Brabo vinden we op 
de putkevie van Kwinten Matsys bij de O.L.Vrouwe 
kathedraal. 

de brabo-fontein 

De gemeenteraad aanvaardt in zitting van maan
dag 6 augustus 1883, onder voorzitterschap van 
burgemeester Leopold De Wael, van wijlen August 
Nottebohm de erfgift van 200.000 Fr. te weten 
100.000 Fr. voor verfraaiing in de stad en een ge
lijke som voor de armen. 

August Nottebohm overleed te Antwerpen op 8 
juli 1883. De gemeenteraad van 4 maart 1884 besloot 
op voorstel van de Commissie voor Schone Kun
sten tot de oprichting van een fontein. Hoogstens 
70.000 Fr. zou er ten koste worden gelegd, waarvan 
50.000 Fr. te nemen van de erfgift van wijlen A. 
Nottebohm en het overige van de som, die de naam
loze maatschappij de « Antwerp Waterworks » ter 
beschikking van de stad had gesteld. Aan de Ant
werpse beeldhouwer Jef Lambeaux werd op 31 
maart 1884 opgedragen het werk ten uitvoer te 
brengen. Tot onderwerp koos Jef Lambeaux de le
gende van het verslagen van de reus Druon Anti
goon door Brabo. De fontein moest 10 m hoog zijn. 

De overige 50.000 Fr. werd besteed aan het op
richten van een standbeeld ter ere van Jacob Jor-
daens door de beeldhouwer Jules Pecher. De 
inhuldiging ging door op 8 augustus 1886 aan de 
Van Breestraat ; op 28 december 1901 werd het 
verplaatst naar de Geuzenhofkens (nu Franklin 
Rooseveltplein). Met het aanleggen van parkeer
plaatsen aldaar werd het heropgericht in de tuin 
van de Akademie voor Schone Kunsten in 1948, 
Nadien werd het ontmanteld en in het stadsmaga
zijn aan de Desguinlei ondergebracht. Bij het op
ruimen van dit magazijn voor de aanleg van de 
E 3 werd het beeld niet meer behouden en is het 
in zijn totaliteit verdwenen. 

De gebroeders Nottebohm waren afkomstig van 
Bielefeld (Westfalen) en hier gevestigd sedert 1811, 
Het waren de grote doorvoerders naar het Duitse 
hinterland van geraffineerde suiker uit Engeland. 
De handelaars die toen de haven werkelijk leven 
bijzetten waren meestal vreemden, vooral Duitsers 
uit de Rijnstreek en Westfalen. Opvallend is hun 
inwijking en overheersen in de maritieme wereld. 
Enkele bijzondere namen : Havenith, Kreglinger, 
Osterrieth, Grisar, Weber. Namen die heden nog 
niet vreemd klinken. 
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De handgodende Braho op de Quinten Matsyspiti 
niet ver van de kathedraal. 
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de kunstenaar jef lambeaux 

Het Brabo-monument te Antwerpen is on
vermijdelijk verbonden met de Vlaamse 
beeldhouwer Jef Lambeaux. Hij werd gebo
ren te Antwerpen op 14 januari 1852 als zoon 
van een Waalse vader en een Vlaamse moe
der (Maria Lonen) en overleed te Brussel op 
5 juni 1908 

In het tijdschrift « De Vlaamsche School » 
(deel 7, blz. 203) zien we een afbeelding van 
Jef Lambeaux' vader als koperslager in zijn 
werkplaats. De gevel van het huis nr. 44 op 
de Grote Markt te Antwerpen draagt een ge
denkplaat met tekst : « Hier werd geboren 
Jef Lambeaux, beeldhouwer 1852-1908 ». Op 
12-jarige leeftijd reeds volgde hij de lessen 
van beeldhouwkunst in de Antwerpse Akade-
mie voor Schone Kunsten. Tot in 1872 vinden 
we hem op de cursuslijsten. Jozef Geefs was 
onder meer een van zijn leermeesters. Hij 
debuteerde in het Antwerpse Salon met een 
gipsgroep « De Oorlog » m 1871. Met behulp 
van een vroeger medestudent, de schilder Jan 
van Beers, ging hij rond 1877 naar Parijs. Een 
eerste werk van betekenis was « De Kus » 
(1882), nu m het Museum voor Schone Kun
sten te Antwerpen. In 1881 treffen we hem 
aan te Brussel. Hij maakte ook een studiereis 
doorheen Italië in 1882-1883 ; aldaar zou zich 
bij hem de eerste idee gevormd hebben van 
de Brabo-figuur. Een zeer voornaam werk van 
Jef Lambeaux is « De Menselijke Hartstoch
ten » (1892) ; het werd echter lange tijd als 
onzedelijk aangezien en mocht niet in zijn 
geheel openbaar getoond worden. In 1908 was 
het nog steeds niet publiek ; sommige andere 
kunstwerken van hem ondergingen hetzelfde 
lot. 

De grote kunstenaar boetseerde met voor
liefde krachtige gespierde naakte figuren, 
wat echter niet altijd in de smaak viel. Som
mige katholieken noemden hem zelfs : Lam
beaux, de Michael Angelo van het slijk... De « omstreden kus » van Jef Lambeaux. 

Stukken die het volgens hem waard waren 
tekende hij met « Jef Lambeaux van Ant
werpen », andere zonder meer « Jef Lam
beaux » of hij liet ze geheel ongetekend. Jef 
Lambeaux was een Vlaming uit één stuk. 

Een woelige bende kunstenaars en letter
kundigen had het Vlaams bewustzijn als bij 
toverslag wakker geschud. Een rumoerige 
bende met de beeldhouwers Jan en Leonard 
De Cuyper, de kunstschilders Eugeen De 
Bock en Jan De Laet, de volksdichter Door 
Van Rijswijck, Frans De Wolf en zovele an
deren. De kunstschilders Hendrik Leys, Henri 
De Braekeleer, Piet Verhaert en Rik Schae-
fels legden in die jaren de oude schoonheid 
van het Antwerps stadsbeeld in hun doeken 
vast. Er woei een geestdrift zonder voorgaan
de. Het moest « Antwerpen boven, en Vlaan
deren bovenal » !!! 

Jef Lambeaux overleed op 8 juni 1908 na 
een langdurige en pijnlijke ziekte in de kli
niek van Dr. Dandoy te Brussel. Hij had 
steeds een zeer eenvoudige begrafenis, om 
6 u 's morgens gewenst. Daar kon wel niet 
aan worden voldaan en het werd 11 u. 

Vele kunstenaars van Antwerpen en Brus
sel woonden de begrafenis bij, ook de burge
meesters van Brussel en St. Gillis. Antwer
pen was vertegenwoordigd door de schepen 
van Schone Kunsten en o.a. de direkteur van 
de Akademie voor Schone Kunsten. Het offi
ciële België was slechts matig aanwezig wat 
De Nieuwe Gazet (12/6/1908) niet erg ver
baasde. Men hoeft enkel de dagbladen van 
die tijd even open te slaan oni vast te stellen 
hoe scherp de verhoudingen waren tussen 
katholieken (klerikalen) en vrijzinnigen. 

Jef Lambeaux werd begraven op de ge
meentelijke begraafplaats van St. Gillis te 
Ukkel-Calevoet. De grafzerk is nog steeds in-
takt. 

Het Verbond der Antwerpse Maatschap
pijen heeft bij de gelegenheid van het afster
ven van de grote kunstenaar een verzoek 
gericht tot het Antwerps stadsbestuur om een 
der nieuwe te trekken straten der stad naar 
zijn naam te noemen Op 9 februari 1909 be
sloot de coUegezitting één der nieuwe straten 
van het oude Waerlooshof (op het Kiel) de 
naam Jef Lambeauxstraat te geven. 

vrijheidsbomen 21 augustus 1887 
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Tot enkele jaren vóór het plaatsen der fontein 
(1887) stond er op de Grote Markt een vrijheids-
boom. 

Van ouds heeft men steeds bomen geplant bij 
volksfeesten of gebeurtenissen die de gemeenschap 
wilde vereeuwigen. Bij de eerste intrede der Fran
sen te Antwerpen, in 1792, zouden we reeds een 
vrijheidsboom krijgen. Hij werd op de Grote Markt 
geplant op 20 november. Hij was echter maar een 
symbolische staak van vrijheid. De echte vrijheids
boom werd gezet op zondag 6 januari 1793. 

Lang zou hij het echter niet uithouden. Op 31 
maart van hetzelfde jaar trokken de Fransen eruit 
en op 1 april werd hun vrijheidsboom netjes omge
hakt. In 1795 stonden ze er terug en op 31 oktober 
werd een derde boom met alle mogelijke plechtig
heid geplant. Hij zou er gestaan hebben gedurende 
gans de Franse tijd. 
Een vierde vrijheidsboom kwam er met de om

wenteling van 1830. Op vele plaatsen van het land 
werden toen vrijheidsbomen geplant. 

De 17e april 1831 was het de beurt aan Antwer
pen. Alle militaire en burgerlijke overheden van 
het Antwerpse (burgemeester Gerard Le Grelle) 
vereerden dit volksfeest met hun aanwezigheid en 
gaven hun voldoening op een allerduidelijkste wijze 
te kennen. De boom (linde) stierf m 1836 Men ver
ving hem door een olm. Op 23 mei 1882 werd deze 
dood omgehakt Een ruime schijf uit de stam berust 
heden in het oudheidkundig museum Vleeshuis En 
uit een gedeelte van het overige hout vervaardigde 
men een schrijftafel voor de heer burgemeester. 
Een koperen plaatje herinnert aan dit feit : « Deze 
tafel is gemaakt met het hout voortkomende van 
den boom van vrijheid geplant voor het Stadhuis 
tijdens de omwenteling van 1830 ». 

Zoals we reeds zagen stemt dit niet geheel over
een met de werkelijkheid. 

De inhuldiging geschiedde bij gelegenheid der 
gemeentefeesten in aanwezigheid van burgemees
ter Leopold De Wael, de heer Verlat, direkteur van 
de Akademie voor Schone Kunsten, de kunstschüCT 
der Lamorinière en andere bekende artiesten en 
officièlen. De inhuldiging vond grote weerklank in 
de Antwerpse en Belgische pers ; meestal in zeer 
lovende bewoordingen op één enkele uitzondering 
na van katholieke dagbladen. 

De onderneming voor het gieten in brons werd 
uitgevoerd door de « Compagnie des Bronzes » van 
Brussel, overeenkomstig het gipsmodel, voor 
40.000 Fr. Zij werd geheel in brons gegoten zonder 
enig ijzerwerk, m het vergrootte werkhuis van Jef 
Lambeaux in de Holestraat 35, te St. Gillis (Brus
sel). De uitgravingen voor het plaatsen van het 
voetstuk werden begonnen op 11 juli 1887. 

Eens bestonden er plannen om de Brabo-fontein 
naar elders te verplaatsen. In 1898 werd door het 
toenmalig schepencollege een gewichtig besluit ge
nomen. De Leysstraat zou verbreed worden. De 
aanleg van nieuwe straten vanaf de Meir en Leys
straat naar het centrum werd vooropgezet ; de 
bouw van een overdekte markt naar de Groen
plaats en Melkmarkt verdedigd. De Teniersplaats 
zou een groots openbaar plein worden met als mid-
denpunt de Brabo-fontein der Grote Markt. Van 
grootse plannen gesproken ' 

Brabo staat er nu al 84 jaar en geen Antwerpe
naar die hem nog zou willen missen. Hij is iets van 
hem geworden, zoals de Toren. Vastgeklonken aan, 
vergroeid in het stadsbeeld en met hun gemoed. 
Men kan zich thans de Antwerpse Grote Markt 
nog moeilijk indenken zonder Brabo. De meeste 
Smjoren en toeristen schijnen echter niet op te 
merken, dat Brabo nog steeds een verkeerde hou
ding aanneemt. ledere sportman zal u dadelijk ver
tellen dat men, om een schijf met de rechterhand 
te kunnen wegslingeren, men met op het rechter-
maar wel op het linkerbeen moet steunen. Brabo 
houdt er blijkbaar een andere menmg op na, tegen 
de raad van de sportdeskundigen in. 

Herman Teirlinck zou over Jef Lambeaux schrij
ven : « Het werk van Jef Lambeaux is een trots 
voor zijn volk. Veel er van zal recht blijven m de 
toekomst, in de verste toekomst, omdat het een 
uiting IS van ons volk, tot een peil gekomen waar 
kunst onsterfelijk wordt ». 

Maar Terlinck deinsde evenmin terug om vol
gend oordeel te vellen : « Slaaf van zijn driften, 
knecht van zijn passies, zo leefde Lambeaux, grab
belend naar roem, naar licht, naar welzijn, een man 
zonder eerbied, voor wie geen aanschijn der din
gen, geen gestalte van leven eerbiedwaardig is ». 

Jel Lambeaux blijft niettemin één van de merk
waardigste verschijningen in onze Vlaamse kun
stenaarswereld. 

j . moens (antwerpen) 
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Aanbevolen Huizen 

E.$. ZWEMBADEN 
TUINEN DEMEYERE 

Vijfwegensiraal 13 - Izegem 
Tel. 051/316.23 

Kost minder dan U denkt I 
4.000 tevreden klanten in 

West-Europa. 
Referenties In het ganse land. 

P A P Y R U S 
Boek- en Papierhandel 

Zaakvoerder • Fons Labeao 
de RIbaucourtstraat 7 

(nabij het Sint-Jansplein) 
Sint-Jans-Molenbeek • Brussel 8 

Telefoon • (02)28.87.09 
( l l -XI I -71) 

Bezoek 
CASTHOF LINDENHOVE 

Koud en warm buffet 
Lauwereys - De Bruyn 
Gezellige vlaamse sfeer. 

wekelijkse rustdag : woensdag 
Bellestraaf 49 - Hekelgem 

Tel. 053/687.40 
( l I -Vl-71) 

H. PELEMAN.MARCKX 
Van den Nestiel 16, Antwerpen 

Tel. 39.19.27 
TV RADIO - ALLE ELEKTRI
SCHE TOESTEUEN HERSTEL

LINGEN A A N HUIS 
TV PELMAR 61 scherm 

13.500 fr. I.p.v. 18.950 ft. 
Andere merken grootste korfing 

AL AL KEUKENS CLASAL 
Fabrieken te Ramsdonck 

tel. 015/714.47 
Leuven : Jan CLAES 
Bondgenotenlaan 171 

Tel. (016)347.94 
Voor West-Vlaanderen 

DE MEYER Walter 
Bruggestraaf 136, Zwevezele 

fel. 051/612.84 
( l -XI I -71) 

« PIET POT » 
Antwerpen'* gezelligste 

Bierkelder 
Grote Pieter Potsfraaf " 

(bii Suikerrul) 
Open vanaf 8 uur 's avonds 

Maandag on dinsdag gesloten 
( l -XI I -71) 

Bezoek « Casthot 
DE VEERMAN » 

Kaal 26 St -Amands a.d Schelde 
Tel. 052/332.75 

Mosselen Paling 
Uitbater Jan Brugmans 

ian. 7 1 

Te Steenokkerzeel 
bezoekt elke Vlaming 
hef HEELNEDERLANDSE 

PRAATKAFEE 
DE APPEL 

Fuérisonpl. 6 - rechtover kerk 
op een paar 100 m. van 

« Vlaams Konferentie-oord 
de Ham » 

Uitbater Walter DOCKX 
Tel 59.75.86 

Voor een zwembad, voor een 
goede grasmaaier, Firma 
N.V. LODE DE COCK 

Machelse steenweg 1-5 - Hove 
Tel. 55.47.64 - Open zaterd. 6u 

CORTHALS 
Kattestraat 20 - Aalst 

Tel. 053/244.80 
Bekendste koffiehuis 

uit DENDERSTREEK 
i——Itt .M»-- ' '—aa^—^—IIMJ».!- '^ '""*" i i n — • l i l 

Hotel ' Restaurant 
CAFE BREUGHEL 

Volpens. 210-230 F - 31 kam. 
de Smet de Naeyerlaan 141 

T. 050/416.37 - 8370 Blankenb. 
Uitbater : Tersi Julien 

Industriële 
warmeluchfgeneratoren 

rechtstreekse levering, alsook 
levering door bemiddelling van 

uw installateur. 
Residentiële 

warmeluchfgeneratoren 
uitsluitend levering langs 

installateur om. 
N.V. LEPLAE R. 

Industriepark - 9990 Maldegem 
Tel. 050/715.29 

Boycot 
Franskil jons 

gestart ! 
Vlaming en VI. firma's bouwt 

mee organisatie op. Steunt ons 
In massa. Koffiemerk niet hoofd
zaak, wel VI. volk. Brussel moet 

buigen ! 
1 kg. nettoprijs 164 fr.! th. best. 
of 2 kg. — 1 0 % 295 fr. ' spoorw. 
of 5 kg. — 2 0 % 656 fr. terugb. 

Topkoffie - topvoordelig 
Ook goedkopere min % 

KOFFIE H A W A I I 
Gr.-Bijgaarden - T. 02/52.60.55 

GROEP BLANCKAERT 
Internationaal Adviesbureau 

Herentalsebaan 624 
2100 DEURNE 

Verlichtingsgroothandel 
MARC DE VRIESE 

(het betere genre) 
ASSEBROEK - BRUGGE 

200 m. buiten de Kathelijnep. 
Grote baan Brugge-Kortrijk 

40 m. toonvensters - meer dan 
1.000 verschillende verlichtings-

eiementen - Open van 8u30 
tof 20 uur. 

Bedden- en Matrassenbedrijf 
« RUSTV/EL » 

A. Versweyveld - Trollin 
Herentalseb. 122 - 2100 Deurne 

Tel. 21.32.52 
Epeda - Beka - Simmons 

Dodo - Pirelli 
Kindermeubelen 

«TIENER-STUDIO» - T. 21.59.58 
Herentalsebaan 351-353 

2100 DEURNE 

B T W ! 
Voor doorschrijfsisfemen, 

boekhoud- en faktureermachines 
één vlaams organizatiebedrijf: 

Etn MERCURE 
K. Albertplein 12 (Station) 

9160 Hamme - Tel. 052/481.00 

Voor Uw verblijf aan ZEE 
de Ideale OPLOSSING bij 

WEST LITTORAL 
Leopold ll-Iaan 212 

8458 OOSTDUINKERKE 
(100 m. voorbij de zomerkapel) 

Tel. 058/526.29 
— Prospektus op aanvraag — 
Verhuur, verkoop appartemen
ten huizen, zomerverblijven . 

IN 'T BOERKE 
Hoogstraat 41 - Antwerpen 

Vakkleding naar maat 
Sinds 1912 Tel 03/32.08.12 

GARAGE-
KANTELPOORTEN 

IN METAAL ! 
WEEKENDS GARAGEN 
in prefab, of vast - Inlichtingen : 
V.d.P., 34, Begijnhofstraat te 

1840 Eppegem - Tel. 015/614.11 

HOTEL - RESTAURANT 
Rotisserie - Wijnbar - Taveerne 

DE KALVAAR p.v.b.a. 
steenweg op Oudenaarde 45 

9499 VOORDE (Ninove) 
gesloten van 16 tot 31 aug. 1971 

V L A A M S E Z I E K E N K A S 
1951 1971 20 jAAR DIENSTBETOON 

Ziekteverzekering voor 

ARBEIDERS 
BEDIENDEN 
ZELFSTANDIGEN 

Dagvergoeding 

ZELFSTANDIGEN 
LOONTREKKENDEN 

Vraag nog heden inlichtingen bij uw plaatselijke afgevaardigd*. 
Geen moeilijkheden bij overschakeling van een ander ziekenfonds. 
Besfertdige sekretariaten : 

Kipdorp, 40 - 2000 Antwerpen Tel. 03/32.73.05 (2 1.) 
Brabant : E. jacqmainiaan 124 - 1000 Brussel 
Tel. 02/19.08.64 
Limburg : Zuivelstraat 9 - Hasselt - Tel. 011/220.57 

V.Z = SYMBOOL var VERTROUWEN-f ZEKERHEID-(-DIENSTBETOON 

HOUTWORM ? 
• •handel ing van dakw*rk«n 

tagan alia houtintaktan, 
TWINTIG JAAR WAARBORG 
Dokumentatie op aanvraag. 

Gratis en vrijblijvend bestek 
In gans Benelux. 

P.V.B.A. INDUSTRADÏ 
Vanderzijpestraat 12 

Wemmei 1810 T. 02/79.20.00 

UURWERKEN - JUWELEN 
DE MOOR 

Schooldreef 19 - Gentbrugge 
Tel. 52.01.22 

Internationaal Optiek 
speciaalzaak voor europese 

brillenmode 
Schooldreef 21 - Gentbrugge 
Zaakvoerder : JAN DE MOOR 

V.U.-gemeenteraadslid 

K R U G E R ' S 
AUTOCARS, de beste 

Depannagedienst 
Autocar - Autobus : 

Aarschotsesteenweg 86 - Lier 
Tel. 70.05.29 - 70.15.71 

Bij een bezoek aan 
Overmere-Donk, vergeet niet 

« DE CARLTON » 
bij Rik De Meester 

een aangename Vlaamse 
ontspanning I 

HUIZE BREUGHEL 
Rusthuis voor bejaarde dames 
Direktie : Mevrouw De Graef 
Generaal Van Merlenstraaf 31 

Berchem 
Waterlosfraat 1 - Berchem 

Tel. 30.09.89 

JAN BROUNS 
BEGRAFENISSEN 

Lakborslei 139 - 2100 Deurne 
Tel. 24.23.72 

LUSTRERIE D'HAENENS 
Predikherenstr. 24 - 8000 Brugge 

Tel. 050/30.707 (3 lijnen) 

STANDING 
2 X kopen 1 x betalen 

(5.000 in stock) 
Voorbeeld : Kostuum kopen, 

EEN GRATIS 
Dendermondse steenweg 276 

AALST 

WILLEBROEKSE 
METAALBOUW 

P.V.B.A. 
Egmont en Hoornestraat 15 

Willebroek 
MAZOUTTANKS 
METAALWERKEN 
PIJPVERWERKING 
Tel. 03/78.82.34 

BANKETBAKKERIJ 
Joief en Rita 

NEUKERMANS-BLOM 
Balleistraat 9 - 1780 Teralfene 

Fijn gebak - Suikerwaren 
IJstaarten 

Wekelijkse rustdag : dinsdag. 
Tel. (053)682.15 

Scheldedomein 
S C A L D I A N A 

RUPELMONDE 
Tel. (03)75.14.66 

Vlamingen, 
vraag GRATIS ADVIES 

voor uw hypotheek-
'eningen ( I e en 2e r.) 

en uw bouwgrondkrediefen 
aan de 

HYPOTHEEKM A A T S ' : H A P P I J 

UNITAS n.v. 
Kortrijkse Steenweg 304 

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

Agenten en makelaars 
neem kontakt met ons I 

KIJWiEUN 
KINDERWAGENS 

ROLLEND SPEELGOED 

St-Jakobsmarkt 97 
ANTWERPEN 

Uitbater : 
HILLEGEER ROGER 

DRANKHUIS BEIAARD 
VLAAMSE GEZELLIGHEID 

Trefpunt van de Vlamingen 
— Stemmige muziek — 
Mevrouw LAURENT DELEU 

Kortrijksestraat 3 • MENEN 

Fabriek van Land- en 
Tuinbouwmachines 

HERT - AGRIA 
9200 KWATRECHT-Wetteren 

Tel. (09)52.19.31 

Brouwerij 
MOORTCAT 

BREENDONK 
Tel . (03)78.71.21 
voor A L Uw bieren 

en Limonades 

Bijhuizen ; Cogels Osylei 73 
2600 Berchem-Antwerpen 

Tel. (03)36.10.11 
Gent 

ALSOF U ZE ZELF UITPERSTE ! 

100% PURE MAID 

Sinaasappelsap 

Pompelmoessap 

Citroensap 

Ma nda rijntjessa p 

Ananassap 

Tomatensap 

1 0 0 % ZUIVER en NATUURLIJK 

Alleeninvoerder voor België 
en Luxemburg ; 

C E V O p.v.b.a. 
Verzoeningstraaf 16 

2200 BORGERHOUT - Antwerpen 
Tel. (03)36.20.41 

MAID 

Groepen 

en 

maatschappijen 

allerhande I ! ! 

Speciaal 

voor U 

bedacht 

IEDER DORTMUNDER 
THIER BRAU HOF 

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

I N T E R E S S A N T 
Avondmaal op vrijdag, zaterdag of zondagavond, 

in een gezellige sfeer. 
Nadien krijgt U gratis gedurende 5 uur. 

een der beste Oberbayern-orkesten 
Middag- en avondmaal in groep : gezellig, fijn, goed en goedkoop. 
De grote specialiteiten zijn : Ochsenschwanzsuppe - Hongaarse goe-
lasj - Eisbein mit Sauerkraut - Kip aan het spit • Krachtvleesschotel 

beter dan in Duitsland. 
LEUVEN : Tervuursevest 60. Tel. 016/286.72 - 1.500 plaatsen. 
ANTWERPEN : Groenpl. 33. T. 03/31.20.37 - mooiste zaal van de stad. 
LEUVEN (Bierkelder) : Oude Markt 11 . Tel. 016/268.69 mooiste 

kelder van Europa. 
BRUSSEL . Nieuwbrugstraat 28. Tel. 02/18.74.89 - mooiste van Brussel 
AALST (Klaroen) : Autoweg. Tel. 053/228.53 - 1.000 plaatsen. 
HULSTE (Kortrijk) : Brugsesteenw. 1. Tel. 056/715.36 - 2.400 plaatsen 
KONTICH : Mechelsesteenweg - 2.400 plaatsen. - Tel. 03/53.09.32 
TORHOUT : Stwg Torhout-Lichfervelde - 2.000 pi. - Tel. 051/72.822 
DRONGEN ; Autoweg Brussel-Oostende - Tel. 09/26.74.32 
SINT-TRUIDEN : Spaansebrugstraat : Tel. 011/736.30 

mB wE^mmmm 
KOELTOGEN 
KOEUKAMERS 
DIEPVRIEZERS 

OIEPVRIESTUNNELS 
KAMIONKOELING 
WlNKeUNRICHTINGEN 

o.o.VüCP SUPERMARKTEN, INDUSTRIE EN VOEDINGSNIJVERHEID 

ETN JEÜRISSEN PVBA Oe winterst raat 24 
Bprgerhout/Antwerpen Tel,: (03) 36.11.35-36.59.31 

ONZE SCHOOL ? 

ERASMUS 
NATUURLIJK ! 

Pluralistisch, volksnationaal onderwijs ! 
Talen - boekhouding - steno - daktylo - sekretariaat 
journalistiek - etalage - verkoop - hostessen - mannequins 

wegkode - rijlessen (door de Staat erkend) 
Lange Ridderstraat 36 - 2800 MECHELEN Tel. (015)173.68 
Bondgenotenlaan 84 - 3000 LEUVEN Tel. (016)224.85 
Priester Daensplein 2 - 9300 AALST Tel. (053)284.55 
Gulden Vlieslaan 26 - 8000 BRUGGE Tel. (050)372.75 
Thonissenlaan 23 - 3500 HASSELT Tel. (011)237.12 
Sint Joriïstraat 33 - 8500 KORTRIJK Tel. (056)159.18 
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Op aanraden van enkele vrienden, bezochten wï] onlangs de 
Hechteise beeldhouwer Pol Scrayen, een kunstenaar met zeer veel 
talent. De momenteel Sl-jarige Pol Scrayen, kettingroker, groot, 
mager en een typisch kunstenaarshoedje is een vlot en aangenaam 

pol scrayen, autodidakt en groot vlaams kunstenaar 
causeur. Pol v/oont in een nette burgerswoning op de Hasseltse-
baan 34 te Hechtel, een landelijk Limburgs dorp vlak achter de 
militaire oefenterreinen en schietstanden van Leopoldsburg. Het 
ïs één van die dorpen waar iedereen iedereen kent en waar Pol 
dan ook een zeer geziene en geliefde figuur is. 

Pol Scrayen aan het werk, een en al aandacht... 

Meerdere malen immers kwam Hech
tel via Pols kunstenaarsaktiviteiten in 
de aktualiteit. Wanneer men voor Pols 
huis arriveert merkt men dadelijk dat 
iiier ongewone aktiviteiten gebeuren. 
Overal staan sculpturen geëtaleerd, 
beeldhouwwerken die een exakte weer
gave zijn van portretten, paardekoppen 
en noem maar op, haast niet te geloven 
dat dergelijke ragfijne getekende por
tretten uit hout zijn gesculpteerd. Wat 
een talent, wat een vakkennis ! Een 
vriendelijke ietwat schuchtere man, la
ter bleek het Pol zelf te zijn, liet ons 
binnen. Hier worden wij nog meer ver
rast, overweldigd door de prachtige 
beeldhouwwerken die overal kris kras 
door elkaar staan. Enkele ogenblikken 
zelfs vergeten wij dat een vriendelijk 
glimlachende man naast ons sta^' 

Wij waren niet weinig verbaa.-5a toen 
wij hoorden hoe Pol op een eerder toe
vallige wijze zijn beeldhouwersloopbaan 
is begonnen. Een gedetailleerd levens
verhaal over deze kunstenaar zou ons 
te ver leiden. Toch vinden wij het nood
zakelijk enkele grepen uit dit boeiend 
verhaal te lichten om beter de kunste
naar m zijn werk te begrijpen. 

Pol was gedurende 23 jaar lasser van 
beroep op de Limburgse mijnen, toen 
werd hij geveld door een ernstige hart
kwaal en was alzo verplicht zijn werk 
op te geven. De steun die hij genoot van 
het ziekenfonds was niet voldoende om 
zijn gezin : vrouw en drie dochters in 
leven te houden. Pol werd verplicht, 
aangezien hij zijn beroep van lasser on
mogelijk nog verder kon uitoefenen, 
iets anders te ondernemen om in onze 
welvaartstaat niet volledig te onderko
men. Daarom bood Pol zich aan bij een 
steenkapper te Hechtel, die juist iemand 
kon gebruiken als hulpje, er dient ver
meld dat Pol op dat ogenblik nog nooit 
een beitel en een hamer gehanteerd 

^ ' 
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Een stoere Vlaamse leeuw... 

had. Hij beweerde aan zijn voorlopige 
werkgever, een kristuskop te kunnen 
beeldhouwen, wat vanzelfsprekend niet 
geloofd werd, en werkelijk na enkele 
uren intense arbeid en koncentratie 
was het opgedragen werk tot een goed 
einde gebracht. De steenkapper kon 
haast z'n ogen niet geloven, men zou het 
voor minder ! Slechts enkele maanden 
bleef Pol bij de steenkapper want hij 
wenste te werken naar eigen inspiratie. 
Dit was dan een keerpunt in Pols leven: 
42 jaar oud ging hij zonder enige vor
ming, raadgevingen of enige hulp, soms 
weleens bekeken door zijn dorpsgenoten 
als een zonderling aan wiens woorden 
men niet te veel geloof diende te hech
ten, over tot het beitelen van gezichten 
in hout. Zijn eerste werk was een ma
donna, vervaardigd uit een dwarsligger 
van een spoorwegrail. Het klinkt alle
maal haast als een sprookje. 

Intussen is er heel wat tijd verlopen 
en momenteel is er niemand meer in 
Hechtel die nog aan Pols woorden durft 
twijfelen. De inwoner van Hechtel is 
terecht fier een rasechte kunstenaar als 
Pol Scrayen in eigen midden te hebben. 
Pol Scrayen wordt in vele landen er
kend als een kunstenaar enig in zijn 
genre. Hiervoor getuigen de talrijke 
felicitaties die Pol mocht ontvansen 
vanwege allerlei personaliteiten uit de 
meest diverse landen. Alle felicitaties 
vermelden zou praktisch een onbegon
nen werk zijn. Toch hier enkele : Kon-
rad Adenauer, Jacqueline Kennedy, 
Paus Paulus VI, Mgr Van Lierde (vica
ris-generaal van het Vatikaan), Kamiel 
Huysmans, Burda, Glenn Ford, Belmon-
do, Morgan enz. . Daarbij kri3gt Pol 
regelmatig uitnodigingen om zijn werk 
te exposeren in galerijen allerlei zoals 
bijvoorbeeld B.H. Corner Gallery te 
Londen, te Biaritz enz . 

Pol is evenwel veel te nederig en te 
veel huismus om op al deze uitnodi
gingen in te gaan. Hij heelt misschien 
te weinig wat velen van onze zogezegde 
kunstenaars te veel hebben : lef. Toch 
was een oeuvre van hem te bekijken op 
de wereldtentoonstellling te Montreal, 
waar hij meer dan eens door de kunst
kenners geloofd werd als een groot en 
enig kunstenaar in zijn genre en hangt 
zijn « God van Mozes » op het Belvédère 
en gingen talrijke werken van zijn hand 
o.m. naar Frankrijk, Nederland, Duits
land, Italië, Verenigde Staten, Kongo 
enz .. 

Vroeger keek Scrayen zelfs tegen een 
tentoonstelling in zijn eigen Limburgse 
streek aan als tegen een bijna onover
komelijke opgave, met hoeveel aandrang 

daar ook van verschillende zijde regel
matig om verzocht werd. Momenteel 
schijnt hij op dit stuk heel wat soepeler 
geworden te zijn en is hij bereid zijn 
werken te laten tentoonstellen zolang 
hij persoonlijk gerust gelaten wordt. 
Men schijnt hem eindelijk ervan over
tuigd te hebben dat een zo groot moge
lijk publiek moet kunnen genieten van 
zijn kunstwerken. 

Scrayen heeft naar zijn zeggen onge
veer vijfhonderd werken gesculpteerd 
waaronder vele zeer geslaagde kompo
sities. Zijn voorkeur evenwel gaat uit
gesproken naar het portret. Naast heel 
wat monumentaal werk, zijn er tien
tallen realisaties tot stand gekomen van 
kleiner formaat. Kenmerkend voor zijn 
werk is een uiterst verzorgde afwer
king van het detail en een zeer expres
sieve figuratie, die een technische vaar
digheid verraadt die men bij een niet-
akademisch gevormde kunstenaar niet 
verwacht. Zowel in het klassiek genre 
als in de kubistische en surrealistische 
richtingen, beide vermengd of zuiver, 
bewijst Scrayen zijn meesterschap over 
de materie waarin hij zijn kunstenaars
talent en kunstzin uitleeft. 

Opvallend bij Scrayen is het tempo 
waarmee hij zijn werken uit schijnbaar 
onverwoeste klompen lindehout doet 
groeien. Als hij een werk op de bank 
heeft, staat zijn tijd stil. Voor de rest 
is hij een en al beweging. Met vaste 
hand zet hij de beitels in het stuk hout 
tot de spaanders in het rond vliegen. 
Ritmisch draait en stoot hij met de bei
tels en voert zijn werk met een onge
kende en ongeëvenaarde vaardigheid 
naar zijn expressieve voltooiing. Scray
en beeldhouwde tientallen beroemde 
mannen zoals Stijn Streuvels, Chur
chill, Hemmingway, Jan Sibelius, Picas
so, Salvadore Dali, Merckx, Rik I en II 
enz .. naast vele opdrachten van por
tretten van dierbare overleden moeders, 
vaders, dochters en zoons. Op onze 
vraag waarom hij koppen van beroemde 
figuren beeldhouwt, antwoordt Pol — 
eenvoudig weg omdat ik er heel wat 
behagen in vind, ik wil mezelf meten 
met de materie en vaststellen hoe ik 
uit vormloze ruwe blokken hout een 
karakteristieke, veelzeggende kop kan 
houwen, dat is een bezigheid als een an
dere 

Wanneer we naar de prijs informeer
den van dergelijke kunstwerken zegde 
Scrayen glimlachend : kunst drukt zich 
niet uit in franken, vandaar dat mijn 
werken nogal eens sterk kunnen schom
melen, heel veel hangt af van de inge
steldheid van de koper zelf, — maar 

voegt hij er dadelijk aan toe — een por
tret dat ik naar een foto moet beeld
houwen kost over het algemeen 50.000 
fr. Voor echte Vlamingen evenwel kan 
er nog wel wat inzitten, daarom praat 
ik het liefst met mijn kopers. 

Al pratend over de kunst in het alge
meen (Pol is op kunstgeschiedenis een 
beslagen man) raakten wij het onder
werp aan van de moderne strekkingen 
m de kunst. Filosofisch merkte Pol op : 
onder de mom van de moderne kunst 
schuilt vaak heel wat onkunde, het is 
niet voldoende alleen zo maar een idee 
te lanceren, ergens moet die idee zo 
evokatief en diepmenselijk gebracht 
worden dat ze de mens aanspreeki. 
Kunst, dacht ik, is heel wat meer dan 
snobisme en zomaar anders doen, dat 
valse in die zogenaamde kunst zal heel 
vlug achterhaald worden. Tot daar de 
visie van Pol Scrayen over de talrijke 
ismen m de moderne kunststrekkingen. 

Pol beloofde ons dat de lezers van 
« Wij » de gelegenheid zouden krijgen, 
indien zij dat wensten, zijn werken bij 
hem thuis te komen bekijken. Hij zou 
dan zelf een kleine expositie bij 
hem thuis in zijn atelier inrichten, die 
dan voor ons lezerspubliek (aUe dagen 
uitgezonderd donderdag) zou openge
steld zijn tot drie weken na het ver
schijnen van dit artikel in ons week
blad « Wij ». Wij kunnen dan ook niet 
anders dan Pol hartelijk danken voor 
dit voorstel en raden dan ook alle lezei^ 
van « Wij » aan even binnen te lopen 
bij Pol Scrayen, Hasseltsebaan 34, Hech
tel, het is werkelijk de moeite waard. 

g-i-

Naar Zuid-Afrika 

op Familiebezoek 

2AV1AR 

De eerste ZAVLAR - Zuidafr ikaanse V lamin 
gen - reis, gaat door van 11 september tot 
10 oktober. Die reis word t een eerste sciiakel 
van de band die nu nauw^er toegetiaald zal 
worden tussen de u i tgewekenen-fami l ies. 
Evenzeer echter staat het in i t iat ief open voor 
w ie naar een wonder l i j ke belevenis ver langt , 
naar een were lddeel nog r i jk aan ruimte, met 
avonturen in overmaat en met een vo lk waar 
men zich thuis voel t . De periode werd zo ge 
kozen omdat de fauna als de f lora dan juist 
in de Afr ikaanse lente openbloeien. De Suid-
Afr ikaanse Vlaamse Vr iendenkr ing te Johan
nesburg vervol ledigt het ZAVLAR-programma 
met dert ig twee-weekse grat isverbl i jven bi j 
famil ies aldaar. Ter plaatse kan men deelne
men aan een Safaritoer door de wi ldreserva
ten tot Durban e n / o f aan de Tuinroetetoer, 
door Transkei, langs de Indische Oceaankust 
tot de kaap. Een ontdekkingssafar i naar Zu id -
West-Afr ika word t georganiseerd voor de 
harden, als sluitstuk van ' t geheel . A l le toch
ten z i jn zo opgevat dat ze nooit te ver
moeiend z i jn . 

Waar kan men inl icht ingen verkr i jgen ? 

9230 MEILE, Pontstraat 50 Tel. 09/52.10.81 

9742 MELSEN, Kasteelstr. 22 Tel. 09/75.14.85 

9220 MERELBEKE, Florapl. 5 TeL 09/52.80.70 
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bewegi 
ant-werpen 
ANTWERPEN (Arr.) 
TREKKING TOMBOLA 

De trekking van onze famili
ale arr. tombola « Plan-71 » 
bracht de volgende winnende 
nummers : 7721 - 9323 - 9324 
8559 - 9950 - 8498 - 9877 - 7697 
9117 - 9425 - 9823 - 8892 - 8891 
9845 - 9131 - 7770 - 9387 - 9830 
9041 - 9751 - 8570 - 8950 - 8414 
8011 - 8530 - 9963 - 9687 - 8966 
9753 - 8971 - 3774 - 2427 - 2348 
2045. 

De gelukkige winnaars kun
nen hun prijs(zen) afhalen, al
le werkdagen van 9.30 u tot 
16.30 u. op het VU-sekretariaat 
van Stad Antwerpen, Wetstr. 
12 te Antwerpen (tel. 36.84.65) 
tot en met 30 september. Het 
arr. bestuur dankt hierbij nog
maals alle deelnemers, mede
werkers en pri.izenschenkers. 

ANTWERPEN (Stad) 
WILL FERDY-SHOW 

Hou dinsdag 16 november al
vast vrij, want dan richt de af
deling een gezellige avond in. 
Will Ferdy-one man show. Enig 
te Antwerpen. Plaatsen te be
stellen op het sekretariaat der 
afdeling. Doe dit tijdig. De 
avond gaat door in de zaal El-
cerliic. 
HEIDE-UITSTAP 

Hou nu nog een ganse zon
dag vrij en wel op 26 septem
ber. Een zeer interessante wan
deling met gids door de Kalmt-
houtse heide. Nadien mogelijk
heid tot deelname aan Boeren-
koffietafel. Juist ver t rekuur 
wordt nog medegedeeld. 
LEDENSLAG 

Van harte dank aan alle sym-
patisanten die zo spontaan 
hebben gereageerd aan onze op
roep tot lidmaatschap of dade
lijk inschreven op de vraag van 
onze bestuursleden die aan huis 
kwamen. We zijn weeral enke
le honderden leden rijker. Wie 
nog niet reageerde, verwachten 
we eerstdaags. U kent ons 
adres : Wetstraat 12, telefoon 
36.84.65. We komen dadelijk bij 
u thuis indien u dit wenst, om 
u aan te sluiten. 
GEMEENTERAAD 

Meer en meer leden of sym-
patisanten van de VU te Ant
werpen volgen geregeld de de
batten in de gemeenteraad, die 
gewoonlijk om de drie weken 
plaatsgrijpen. Na de vakantie
periode wensen onze gemeen
teraadsleden echter nog meer 
aanhangers in de publieke tri
bune te zien. Voor juiste data 
zie de krant of telefoneer naar 
het sekretariaat wanneer de 
volgende raadszitting plaats
grijpt. 

ARENDONK 
GELUKWENSEN 

Wij wensen het gezin F. Van 
Deuren - Kneppens van harte 
geluk met de geboorte van hun 
flinke zoon en twee kindje 
Geert. 

BORGERHOUT 
11 JULI 

Na een druk bijgewoonde 
Guldensporenavond waarbij we 
vooral het merkwaardig optre
den van ons plaatselijk « Jubi-
latekoor » onder de leiding van 
e.h. Eist willen onderstrepen 
was de bevlaggingsaktie te 
Borgerhout op 11 juli zelf ge
woonweg indrukwekkend. Pro
ficiat ! Toch zouden wij sommi
ge sympathisanten durven vra
gen, indien zij op 11 juli in 
verlof vertoeven, een familie
lid aan te spreken om aan hun 
gevel op deze hoogdag in elk 
geval de leeuw te laten klau
wen. 
HEUGLIJK NIEUWS 

Het gezin van ons bestuurs
lid en mevrouw Cyriel Dillen-
Van Gastel werd verrijkt door 
de geboorte van een eerste zoon 
Jorn. Niet alleen aan de geluk
kige ouders maar tevens aan 
de fiere grootouders, onze sche
pen en mevrouw Dillen onze 
oprechte gelukwensen. 
GOUDEN JUBILEUM 

Onze hartelijkste gelukwen
sen gaan naar de heer en me
vrouw Smekens-Van Winger
den, Maarschalk Montgomme-
ryplein 7 te Borgerhout die op 
6 augustus hun gouden huwe-
liiksiublleum vieren. Moge dit 

goud in goede gezondheid en 
milde levensvreugde diamant 
worden. 
PERSONALIA 

Wij verzoeken onze leden bij 
gelegenheid van huwelijk, ge
boorte en andere gebeurtenis
sen het sekretariaat, namelijk 
merouw Van Geert, Luitenant 
Lippenslaan 22 te Borgerhout 
hiervan in kennis te stellen. 
Ten einde een vlotte bericht
geving in de hand te werken 
verzoeken wij de betrokkenen 
eveneens onze verantwoordelij
ke voor de pers Hugo Andries, 
Turnhoutsebaan 98 te Borger
hout hiervan bericht te laten. 
INSTALLATIE COO-LEDEN 

Sedert 1 juli jl. is de nieuwe 
COO in werking getreden. De 
VU te Borgerhout is hierin 
vertegenwoordigd door mevr. 
Raets-Vandendriessche en de 
heer Bert De Vos. We wensen 
onze leden een aktieve inzet de 
Borgerhoutse bevolking ten ba
te. 

BORSBEEK 
COO 

Donderdag 1 juli ging de 
verkiezing voor het voorzitter
schap van de COO door. Van 
de 6 leden waaruit de COO be
staat, zijn er 3 naar de VU ge
gaan nl. de heren Denil, Kie-
booms en Van Looveren. Inge
volge het bestuursakkoord met 
de koalitiepartner werd Staf 
Kiebooms tot voorzitter van de 
COO verkozen. In de uit 2 le
den bestaande verzoenings
kommissie werd voor de VU 
Jef Denil verkozen. 
KOLPORTAGE 

Tijdens de kolportage van 
zaterdag 19 juni j.1. op de 
Springhaenwijk werden vlot-
weg 80 nummers van « Wij » 
aan de man gebracht. Gevolg 
daarvan is dat voor de volgen
de weken een hele reeks huis
bezoeken op de agenda staan. 

f 

BROECHEM 
GELUKWENSEN 

Het gezin Borgermans-Lam-
bert werd vergroot met een 
flinke zoon die onder de naam 
Frederik werd gekerstend. Van 
harte proficiat aan de gelukki
ge ouders en veel sukses voor 
de kleine Frederik. 

GEMEENTE BURCHT 
Plaats van politieagent 

wordt open verklaard. In
lichtingen te bekomen op 
het gemeentesekretariaat. 
Kandidaturen dienen aange
tekend toe te komen, bij de 
heer Paul Van Goethem, 
burgemeester, vóór 20 au
gustus 1971. 

EDEGEM 
GEBOORTE 

Wij wensen Lut en Roel 
Slabbinck-Van Oovertvelt van 
harte proficiat met de geboorte 
van hun vierde kindje Nele. 
GEMEENSCHAPSCENTRUM 

Ons gemeenschapscentrum 
nadert zijn voltooiing. Er valt 
echter nog een heleboel werk 
te doen dat iedereen aankan : 
verven, vernissen, behangen, 
schoonmaken, tuinieren, enz... 
Elke hulp is welkom ! Wij wer
ken elke avond vanaf 7 uur. 
VUJO 

Op 11 juli werd door onze 
Vujo-ers een strooibriefje uit
gedeeld aan de ingang van de 
zaal waar minister Tindemans 
het woord voerde n.a.v. de Gul-
densporenherdenking. »In dat 
pamflet werd de wederinvoe-
ringder vrijheid van het gezins
hoofd te Brussel een koehandel 
genoemd, waarvoor Tindemans 
mee verantwoordelijk is. Daar
om werd zijn ontslag geëist. 

KONTICH 
VU-KONTICH 10 JAAR 

Ter gelegenheid van ons 2de 
lustrum zal een speciaal num
mer van ons ledenblad « Wij 
in Kontich » op 4500 eksempla-
ren gedrukt en over de ganse 
gemeente verspreid worden. 
Eventuele advertenties worden 
nog altijd met grote dank aan
vaard (tot 15 augustus). For
mat blad : 15.50 x 24.00. Tarief : 
voledig blad : 800 fr. ; 1/2 : 
500 fr. ; 1/4 : 300 fr. Belangstel
lenden komen terecht bij onze 
penningmeester dhr. Luc Ser-
meus, Edgard Tinellaan 18, tel. 
(03)57.23.63. 

Noot : onze vier ing kost ons 
veel geld, darom graag uw 
steun op onze rekening bij de 
Kredietbank Kontich nummer 
1155/00715 voor Volksunie, af
deling Kontich. 

MERKSEM 
11 JULI VIERING 

Verschillende vrienden had
den er op aangedrongen om te
rug aan te knopen met de oude 
traditie en op 11 juli samen te 
komen in Tijl, om op Vlaams-
nationale wijze met trouwe 
kameraden onder elkaar onze 
Vlaams-nationale hoogdag te 
gedenken. 

Meer moest onze organisatie
leider niet weten en op een 
twee was de zaak geklonken. 
Het was op zaterdag 10 juli en 
al onze vrienden die niet met 
vakantie waren, zijn talrijk op
gekomen, meer dan verwacht. 
Van deze gelegenheid wordt ge
bruik gemaakt om onze vijf 
mandatarissen voor te stellen. 
Iedereen was opgetogen en het 
werd een gezellige avond. Ons 
oudste lid. Jan Van den Auden-
aerde. 88 jaar. zong een strijd
lied. Ook onze goede kameraad 
en strijder Jef Bastiaens was 
van de part i j . De vreugde steeg 
ten top toen een onzer jongste 
medewerkers Jan de Scheer
der, die op dezelfde dag in het 
huwelijk was getreden, met 
bruid, bruidstoet en gevolg zijn 
intrede deed in de zaal, aan 
deze heuglijke avond nog een 
uitzonderlijke gezellige kleur 
gaf. Het was goed. 
GELUKWENSEN 

Aan onze jonge trouwe me
dewerker Jan De Scheerder, op 
10 juli in den e^'it verbonden 
met Michaella Vrancken, onze 
oprechte en welgemeende wen
sen. Vanwege de Volksunie van 
Merksem wensen wij aan het 
jonge paar al wat goed is. Wij 
hopen dat wij ons nog vele 
jaren in de kameraadschap en 
de gulle vriendelijke medewer
king van onze vriend Jan zui
len mogen verheugen. 
COO 

Onze oud-afdelingsvoorzitter, 
van in de eerste dagen van de 
VU te Merksem, Leo Michiel-
sen is officieel geïnstalleerd 
als voorzitter van de COO der 
gemeente Merksem. Wij zijn 
daar trots op en houden er aan 
hem onze gelukwensen aan te 
bieden zoals evenals aan ons 
COO-lid Omer Stevens. 

Voor de geïnterreseerden de
len wij mede dat Leo Michiel-
sen, iedere dinsdag en vrijdag, 
van 14 tot 16 uur, te spreken is 
op het bureel van de voorzit
ter COO-Merksem, Van Aertse-
laarstraat 29, tel. 45.75.80. 

MORTSEL 
PROFICIAT 

Afdeling en bestuur wensen 
dhr. en merouw Theo Moor-
kens-Callaerts van harte geluk 
bij het scheepgaan van hun 
huwelijksbootje (10-7-71). Ook 
welgemeende felicitaties aan 
beider ouders. 
COO 

Als VU-vertegenwoordiger in 
de Mortselse COO werd dhr. G. 
De Clercq (afdelingsvoorzitter) 
voorgedragen en verkozen. Wij 
wensen dhr. De Clercq een 
vruchtbaar mandaat. Als eer
ste opvolgster bij dit (VU-) 
COO-mandaat verkoos onze ge-
meenteraadsfraktie mevr. Van 
Grambergen-Dewil. 
WENS 

Naar wij vernemen werd on
ze goede vriend en medelid 
dhr. Emiel Moorkens, vorige 
week in de kliniek (St. Jozef) 
opgenomen. Uw vele Mortselse 
VU-vrienden wensen u een 
spoedig herstel en terugkeer in 
uw geachte familiekring. 

WILRIJK 
S.O.S. NATUUR 

Onder dit motto en met als 
direkt aanknopingspunt, het 
behoud van het Hof Legrelle 
(gerechtelijke verkoop in sept.-
okt.) sturen de CVP-jongeren 
aan op de stichting van een ge
meentelijk groenkomitee. Vujo-
Wilrijk juicht dit met handen 
en voeten toe, maar., stelt 
vast dat CVP-schepen Fabré 
het bij de bespreking van het 
Schelde-Dijleplan (maart '71) 
niet nodig heeft gevonden deze 
groenzone in het plan te be
houden. Vujo stelt vast dat het 
gemeentebestuur (aanwezig in 
de persoon van burgemeester 
Kiebooms en schepen Boeye) al
leen interesse heeft voor mooie 
groenzones, daar waar het meer 
en meer duidelijk wordt dat in 
een grote agglomeratie elke 
boom en elk stuk bos zijn be

lang heeft, als filter (van vuile 
lucht) , als lawaaidemper en als 
luchtververser (door het ver
wekken van vert ikale luchtstro
mingen). 

Vujo stelt tevens vast dat 
burgermeester Kiebooms eens 
te meer niet wist te vertellen 
wat de gemeente zou doen en 
roept derhalve op tot aktie. 
Door lid te worden van het 
groenkomitee voorkomt u niet 
alleen de verdere afbraak van 
ons leefmilieu, maar ook het 
politiek uitbuiten van een pro
bleem dat door zijn belangrijk-
rijkheid zuiver objektief moet 
worden behandeld. Geef uw 
naam en adres op aan de heer 
Willy Vandenbroucke, Plata-
nenlaan 15 (tel. 27.08.81), lid 
van het voorlopig komitee en 
u wordt verder op de hoogte 
gehouden. 

ZWIJNDRECHT 
FIETS U GEZOND 

Onder dit motto richt de 
Vlaams-nationale sportkring 
Were-Di een fietstocht in. Op 
zondag 8 augustus gaat onze 
eerste uitstap naar s' Graven-
wezel (de parel der Voorkem
pen). 

Vertrek om 10 u. aan bot 
Vlaams Huis, Polderstraat 15, 
Zwijndrecht. Voor alle verdere 
inlichtingen, wendt u tot Piet 
Severins, zelfde adres. 

Brabant 

Ten voordele van de aff-
fflomeratie- en federatiever-
kiezinsen ! 

Het groot VoIksunie-bal 
van het arrondissement 
Brussel heeft plaats op za
te rdas 6 november 1971 in 
de zaal « IVIeli », aan de Hey-
zel te Brussel. Orkest : De 
ffro<^e formatie van Stan Phi
lips. Iedereen houde deze 
datum vri.i ! 

STEENOKKERZEEL 
LOKAAL 

Lokaal overgebracht naar het 
« Heelnederlands Praatkaffee » 
« De Appel », Fuérisonplein 6 
te Steenokkerzeel. 

DIENSTBETOON 
Elke 2de woensdag en elke 

4de dinsdag van de maand van 
20 uur af. 

VLAAMSE ZIEKENkAS 
Voorlopig elke 4de dinsdag 

in « De Appel » van 20 uur af. 
Meerdere zitdagen per maand 
worden in het vooruitzicht ge
steld. 

ST. KATARINA LOMBEEK 
IN MEMORIAM 
OCTAAF ASSELMAN 

Op 22 juli overleed Octaaf 
Asseiman, Vlaams-nationa
list en bezieler der VU-aktie 
te St. Katar ina Lombeek 
en omgeving. 

Met ontroering namen wij 
afscheid van een t rouwe 
vriend en goed mens die, in 
zijn kort leven, aan zovelen 
dienst heeft bewezen en van 
wie wij terecht op zijn 
doodsprentje lezen : « In 
geen doeken lag zijn hart , 
maar op zijn blote hand te 
vinden... ». 

Wij verliezen in hem een 
onbaatzuchtige medestri jder 
die wij altijd bereid vonden 
om in de bres te springen 
en, met de ontelbare menig
te die de begrafenis bijwoon
de, bieden wij aan de be
proefde weduwe en kinde
ren onze gevoelens van innig 
medevoelen. 

Fr. Van Droogenbroeck 

WALTER ROLAND 
GcdiptoAiMrd opticivn, «rkead door 

alle ziak«nfon(li«n 

KERKSTRAAT 58, ANTWERPEN 

(Let op het huisnummer!) 
TcMoon 5$ 86 i,t 

ALLE GHJVZEN 
ALLE MONTUREN 

Voor I«M«i • • • ék blkd : 10 *f% korting 

zoekertjes 
Te huur : appartementen van 4, 6, 
8 personen gelegen in «Villa Chris
tine» in de Van Monsstraat 30 ta 
Blankenberge op 50 m. van de zee, 
voor de maand augustus-septem-
ber : zich wenden : Van Rijssel H., 
Koning Boudewi jn laan 25, 8370 
Blankenberge R 103 

Te koop aan zeer voordel ige pr i js : 
een v i j f t ig ta l boeken van recente 
datum passend voor iedere b i b l i o 
theek, z.w. Roger Vanderbauwhe-
de, Liebaertstraat 89, 8748 Dessel-
gem R 109 

vleisje 16 jaar zoekt d r ingend w e r k 
lis bediende (beginnel inge) l iefst 

omgeving Brussel of agglomerat ie. 
Schrijven bureel b lad R 110 

Wegens Fam. omstandigheden. 
Over te nemen gekende Vlaamse 
Herberg te Jette Gunst ige voor 
waarden, vast k l ienteel , enige gele
genheid. Inl icht ingen Kard Mer-
chiersplein 23 Jette R 111 

Jonge regentes (Nederlands, En
gels, Duits) uit vlaamsgezind groot 
gezin zoekt dringend een plaats. Bij 
voorkeur in het Gentse of in Oost-
Viaanderen. Schrijven blad onder 
letters E.H. R 112 

1. Verpleegster, d iploma A l , zoekt 
werk als bedri j fsverpleegster, het 
zi j bi j P.M.S., hetzi j bij peuter tu i 
nen. Liefst Leuven of Brussel. 
2. Inval ide, bedreven in schri j f- er» 
klasseerwerk, zoekt di t te doen als 
thu iswerk. 
3. Licentiaat handel met enige er
var ing, zoekt passende be t rekk ing , 
l iefst provincie An twerpen of Bra
bant. 
4. Gedip lomeerde k inderverzorgster 
2 jaar prakt i jk , zoekt betrekk ing -j 
An twerpen , Mechelen, Brussel. 
5. Sociale assistente zoekt passend 
werk Mechelen, Leuven of Brussel. 
Voor 1, 2, 3, 4 en 5 zich w e n d e n 
tot senator W i m Jorissen, Louisastr. 
3 1 , 2800 Mechelen. R 113 

Jonge A3 elektr ieker zoekt bet rek
k ing Brussel of Kortr i jk. J u f f r o u w 
lager secundair betrekking als be 
diende te Brussel. Zich wenden : 
volksvertegenw. Vansteenkiste, Tel. 
(056)44332. R115 

Licentiaat handelswetenschappen, 
25 jaar, zoekt passende bet rekk ing. 
Telefoneren naar senator Bouwens 
Lier, Tel. (03)70.11.52 R116 

Zeer betrouwbaar en accuraat man 
- middelbare leef t i jd - is wegens 
gezondheidstoestand aangewezen 
op licht werk - zoekt passende be 
t rekk ing arrondissement Leuven of 
St-Truiden of Zuid-Turnhout. 
Contact via senator M. van Haegen-
doren, Guido Gezellelaan 63 — 
3030 Heverlee (Tel. (016)245 .45) . 

R114 

p.v.b.a. FRIGAHM 
André Hermanslaan 23 

2100 DEURNE 
Tel. 03/24.00.90 - 24.44.74 

Groot-keuken materiaal - wassalons 
- autowasinrichtingen, diepvries... 

D 0282 

ELECTRA-BREE 
P.V.B.A. 

Boneputstraat 28 - Bree 
Tol. 011/65.188 en 66.477 

MIELE - AEG - LINDE 
D 0283 

Kernredaktie 
T. van Overstraeten (eind-
red.) , P. Martens (hoofdred.) , 
R. Corty (red. sekr.), M. van 
Liedekerke. 
Redaktie en publiciteit : 
Sylvain Dupuislaan 110 
1070 Brussel 
Tel. 02/23.11.98 

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

Alle klachten voor niet ont
vangen van blad op dit adres. 
Jaarabonnement : 300 fr. 
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Steunabonnem. (min.) 500 fr. 
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Voldersstr. 71 , 1000 Brussel. 

Verantw. uitgever Mr F. Van
der Eist, Beizegemsfraat 20 
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JETTE 
SOC. DIENSTBETOON 

Volgende afdelingen beant
woorden de oproep tot koördi-
nat ie sociaal dienstbetoon. 

Hekelgem, St-Genesius-Rode, 
Asse, Groot-Bijgaarden, Wem
mei, Berg-Kampenhout, Wol-
vertem-Meise, Nederokkerzeel, 
Merchtem, Grimbergen, Malde-
ren, Essene-Teralfene, Diegem, 
Vilvoorde, Sterrebeek, Schaar
beek, Zellik, Jet te , Laken, Uk-
kel. 

Nog enkele afdelingen ont
breken op de lijst, mogen we 
aandringen zich zo spoedig mo
gelijk in orde te stellen tenein
de deze te kunnen afsluiten ? 
Strook opsturen aan Jan De 
Berlangeer, de Smet de Nayer-
laan 158 Jet te 1090. 

VILVOORDE 
BLIJDE GEBOORTE 

Op 27 juli jl. werd in het ge
zin van gemeenteraadslid Karl 
Van Hespen-Binon, Koningslo-
Vilvoorde een zoontje geboren 
dat Wendy gekerstend werd. 
Aan de gelukkige ouders een 
hartel i jk proficiat, aan de nieu
we Vlaming een harteli jk wel
kom. 
GELUKGEWENST 

De afdeling Vilvoorde wenst 
Stefaan en Lydia De Tollenae-
re-Appelmans van har te geluk 
bij hun huwelijk. 

oost-vEaanderen 

DENDERLEEUW 
NIEUWE GEMEENTE
RAADSVERKIEZINGEN 

Na de bestendige deputa
tie heeft ook de Raad van 
State de gemeenteraadsver
kiezingen ongeldig ver
klaard. Er zal dus opnieuw 
gestemd worden. Dender
leeuw met meer dan 10.000 
inwoners zal de laatste ge
meente zijn waar opnieuw 
gemeenteraadsverkiezingen 

worden gehouden. Daarom 
zullen aller ogen gevestigd 
zijn op Denderleeuw. Laat 
de Volksunie van Dender
leeuw niet in de steek. 
Steun financieel. 
Giften worden met dank 
aanvaard op postrekening 
25 19 74 van W. De Metse-
naere Sportstraat 2 Dender
leeuw. Op postrekening nr. 
806 20 van de Kredietbank 
Denderleeuw, vermelden op 
strook : voor rekening 14811 
van de VU afd. Dender
leeuw. 

GAVERE 
WEERGALM 

Redaktieraad : woensdag 11-8 
bij dr. Meysman, te 20 uur. 
VOER 

Laatste inschrijvingen voor 
de Voer-reis tot woensdag 11-8 
tot 20 uur ; latere inschrijvin
gen onmogelijk. 

BESTUUR 
Donderdag 5-8 legde ons 

kernbestuur de volgende akti-
viteiten reeds vast : 
20-8 : volksvergadering met se
nator Persyn en volksverte
genwoordiger Ludo Sels te 
Vurste, bij Remi Van de Vijver 
Kerks t raa t 28, Café Kur-Pils. 
Speciaal aanbevolen ! 
22-8 : Vis-feest te Vurste ; 
27-8 : vergadering van de vier 
besturen in ons kanton te Mun-
te, zaal Gemeentehuis, te 20 u. 
Opstellen werkagenda tot de 
verkiezingen ; 
3-9 : algemene ledenvergade
ring te Vurste ; 
29-8 : kolportage te Merelbeke-
wijken Kwenenbos en Holbeek. 

GENT 
VISFESTIJN 

In tegenstelling tot het tradi
tioneel verzoeken om steun, 
wordt op 22 aug. a.s. tussen 11 
en 22 uur voor onze leden en 
vrienden 'n gratis visfestijn in
gericht op het buitengoed van 
één onzer afdelingsraadsleden 
in Vurste. De inschrijvingsfor
mulieren worden kortelings 
aan de leden toegestuurd. De 
personen zonder vervoermiddel 
worden afgehaald aan het lo
kaal en ook teruggebracht. 
Geïnteresseerden houden dus 
22 aug. vrij . 
AANWINST 

Het afdelingsbestuur heeft 'n 
offsetmachine a a n g e k o c h t , 
waarop wij dan onze afdelings-
berichten kunnen drukken. 

ZANDBERGEN GRIIVIMINGE 
NIEUWE AFDELING 

Op 8 maar t 1971 werd een 
Volksunieafdeling Zandbergen-
Grimminge opgericht. Onder 
grote belangstelling werd op 18 
juni 1971 in ons lokaal « Het 
Hoekske » een bestuur verko
zen. Volgende personen maken 
hiervan deel uit : De Quick 
Felix, voorzitter ; Van Der 
Biest Gustaaf, sekretaris ; 
Steenhoudt Erik, ondervoorzit
ter ; Vonck Guido, penning
meester ; Charly Steenhoudt, 
propaganda ; De Couck Theo, 
organisatie ; Minnaert Lieven : 
dienstbetoon ; De Cooman Gui
do, jeugdbeleid; Ronsijn Achiel 
erevoorzitter. 

Onze afdeling telt op het 
ogenblik eenenzestig leden. Be
langstellenden kunnen zich 
melden bij een van bovenge
noemde bestuursleden. 
GROOT BAL 

Ons eerste groot Vlaams bal 
heeft plaats op 25 september in 
de zaal « Denderhof » te Zand
bergen. 

Orkest The Tiki Boys. Aan
vang 20 u 30. Toegansprijs 40 fr. 
Toegangskaarten zijn vanaf he
den te verkrijgen bij alle be
stuursleden. Door uw aanwe
zigheid op dit bal steunt U on
ze afdeling. 

west-vlaanderen 

BREDENE 
FRANSE ARROGANTIE 

Een bepaalde firma ging zo 
ver de bewoners uit te nodigen 
tot een filmvoorstelling, waar
na huishoudelijk elektrisch ma
teriaal te koop geboden werd. 
Alles geschiedde eentalig in het 
Frans en de uitnodiging droeg 
zelfs « Nederlandstaligen ook 
uitgenodigd », meer niet ! On
ze afdelingssekretaris Hugo 
Vanlede verspreidde hiertegen 
een viertalig pamflet en samen 
met de jongeren ging hij tot de 
protestaktie over ! Onze frans-
dolle artiesten kwamen van 
een kale reis terug. 

DIKSMUIDE 
IN MEMORIAM 

Op 10 juli werd ons oudste 
lid (93 jaar ) , mevrouw Mathil-
de Croo-Dehaese, ten grave ge
dragen. Aan de familie bieden 
wij onze innige deelneming 
aan, en vooral aan onze vrien
den, Gilbert Vandamme, Mevr. 
Nelly Vandamme-Croo (Diks-
muide) en ook aan Jef en Li-
liane Laridon-Croo (De Pan
ne) . 

GISTEL 
GEBOORTE 

Op 19 juni werd het gezin 
van ons bestuurslid Kamiel 
Adriaens en zijn vrouw Maria 
Dewicke gezegend met een 
zoon Bert. Van har te proficiat 
aan de ouders. 

KLEMSKERKE 
OVERLIJDEN 

Op 15 juli overleed in de kli
niek van Blankenberge ons lid 
André Saffers, in de ouderdom 
van 61 jaar. Aan alle naastbe-
staanden betuigen wij ons me
deleven met dit verlies. 
GOEDE PUNTEN 

Het gemeentebestuur heeft 
op de IJzerbedevaart een krans 
laten neerleggen en op 11 juli 
wapperde de leeuwevlag zowel 
aan het gemeentehuis als aan 
het hulpgemeentehuis van 
Klemskerke. 

KLEMSKERKE-DE HAAN 
11 JULI GEVIERD 

De gemeentelijke feestkalen
der voorzag dit jaar ook een 
guldensporenviering iin samen
werking met het Davidsfondsi 
en de vendeliersgroep « De 
Kornet ». De voorzitter van het 
g e m e e n te 1 ij k f eestkomitee, 
Emiel Debaecke, tevens afde
lingspenningmeester van de 
VU De Haan, wensen wij van 
harte proficiat met zijn ge
slaagde viering. 
AFDELINGSBESTUUR 

Er is nog een plaats te bege
ven in ons bestuur, dit wegens 
de groei van het aantal leden. 
Wij vragen dat de kandidaten 
zich zouden melden bij de af
delingssekretaris Noël Mahieu, 
Vosseslag 31, (of bij de voor
zitter H. Haeck, Mezenlaan 7). 

LEFFINGE 
LEEUWEVLAG 

Ons bestuur heeft aan het 
sehepenkollege zijn voldoening 
meegedeeld daar thans ook in 
Leffinge op 11 juli een Leeuwe
vlag aan het gemeentehuis 
hing. We hopen dat onze vlag 
ook op andere dagen zijn plaats 
zal krijgen naast de andere 
simbolen. 

11 JULI-VIERING 
Voor het eerst sedert de oor

log zorgde de VU voor een gul-
densporenfeest in de vorm van 
"n kameraadschapsavond, daar 
het Davidsfonds verstek gaf. 
Voorzitter Louis Vaneessen 
hield een gelegenheidstoe
spraak voor de 80 aanwezigen : 
ook thans moet nog gestreden 
worden « omme 't land te be-
scermene », en wees op de ge
varen : vrijheid gezinshoofd 
Brussel, Voerstreek enz. Het 
was een bijzonder geslaagde 
avond. 

WIJ IN LIMBURG 

LO 
EIGEN AFDELING 

Op 11 juli liep de gelagzaal 
van de « Oude Abdij » boorde
vol VU-leden om de stichting 
mee te maken van de zelfstan
dige VU-afdeling Lo-Pollinkho-
ve. Paul Martens, hoofdredak-
teur van « Wij » handelde over
tuigend en elokwent over de 
noodzaak van de VU in ons 
land, terwijl Jaak Vandemeu-
lebroucke namens en tot de 
jongeren sprak. 

Na de vergadering werd een 
eerste bestuur samengesteld, 
waarvan Rik Ascrawat de voor
zitter werd en Jo Houvenaghel 
de sekretaresse. 

Deze nieuwe afdeling kwam 
tot stand door de s tuwkracht 
van de jongeren en het bewijs 
is meteen geleverd dat ook in 
de minder bevolkte gebieden, 
waar we tot dusverre weinig 
doorstroming gaven, de tijd nu 
rijp is voor de Volksunie. 

Wij stellen hoge verwachtin
gen van de nieuwe afdeling en 
wensen haar veel werklust en 
sukses toe. 

MIDDELKERKE 
OVERLIJDEN 

Op 29 juli werd alhier begra
ven ons lid Staf Van Looy, die 
op 40-jarige leeftijd van ons is 
weggegaan. Aan mevrouw Van 
Looy en de vijf kinderen bie
den wij onze innige deelne
ming aan. 

OOSTENDE 
HUWELIJK 

Te Oostende t rad in het hu
welijk Rudie Arickx met My-
r iam Blijweert op 30 juli jongst
leden. Velen onder onze leden 
is Rudie nog een goede beken
de en wij wensen hem namens 
de afdeling van har te geluk en 
goede vaart . 

OUDENBURG 
JENEVERPIETJE 
EN FLEMING 

Heden 7 oogst opent het uit 
Roksem naar onze gemeente 
verhuisd lid Wardje Tillemans 
een eigen zaak. Op de opening 
treedt Kur t Fleming op en wij 
verheugen er ons om dat Ou-
denburg aldus ook een Vlaams
nationaal lokaal rijk is. Veel 
sukses. 

BILZEN 
11 JULI-VIERING 

De jaarlijkse 11 juli-viering 
Ie Bilzen op zaterdag 10 juli 
kende een vrij groot succes. 
Het programma vermelde : de 
zangeres Lieve Cools, het Bil-
zers gemengd koor, de vende
liersgroep Tijl en als feestrede
naar vice-gouverneur Cap-
puyns. 

De VTB, die de motor was 
van deze viering, verdient alle 
eer voor haar inspanningen. 

De Volksunie was vertegen
woordigd o.m. door senator J. 
Hardy en volksvertegenwoor
diger E. Raskin. 

BORGLOON 
LEDENHERNIEUWING 

De kantonnale vergadering, 
die op donderdag 24 juni door
ging in café Lena te Alken 
heeft alvast dit gunstig gevolg 
gehad, dat de ledenhernieu
wing in Borgloon en omgeving 
(die enigszins ten achter was 
gebleven) met succes werd 
aangepakt. 

EIGENBILZEN 

VLAAMSE HARMONIE 
« RECHT DOOR ZEE » 

De jaarlijkse muziekfeesten 
van de V l a a m s e harmonie 
« Recht door Zee » gaan door 
op zaterdag 14 (vanaf 20 uur) 
en zondag 15 augustus (vanaf 
17 uur) in de feesttent, gelegen 
in de Dorpsstraat. 

Alle sympathisanten van Ei
genbilzen en omgeving zijn 
harteli jk uitgenodigd. 

GELLIK 
LEDEN AFREKENING 

Met een beetje achterstand is 
de plaatselijke afdeling er in 
gelukt de ledenhernieuwing tot 
een goed einde te brengen. Er 
werden bovendien een tiental 
nieuwe leden gemaakt. 

HERDEREN 
11 JULI-VIERING 

Het jaarlijkse 11 julifeest 
van de Volksunie van het kan
ton Tongeren vond plaats in 
Hove Malpertuus te Herderen 
op vrijdag 9 juli. 

Na een uitstekend eetmaal 
(verzorgd door de familie Vos 
van Millen) en een korte inlei
ding door W. Jorissen (die sa
men met zijn echtgenote voor 
een degelijke organisatie had 
gezorgd), werd de gelegen
heidsrede uitgesproken door se
nator J. Hardy. 

Vermelden wij nog de aan
wezigheid van volksvertegen
woordiger E. Raskin en oud-
burgemeester Swinnen van 
Herderen. 

MAASMECHELEN 
AFDELINGSBLAD 

Zopas verscheen het tweede 
nummer van de 2de jaargang 
van « NU » orgaan van de 
Volksunieafdeling Maasmeche-
len. Dit nummer is niet alleen 

verbeterd wat betreft presenta
tie en omvang, doch ook werd 
het op niet minder dan 5.000 
ex. verspreid. Dit is voorwaar 
een zware inspanning, waar
voor het afdelingsbestuur alle 
lof verdiend. 

ARR. TONGEREN-
MAASEIK 

SOCIAAL 
DIENSTBETOON 
gedurende de vakantieperio
de worden volgende zitda-
gen afgelast : 

Senator Hardy : zaterdag 
21 augustus (Overpelt, Meeu
wen, Gruitrode, Lanaken, 
Eigenbilzen en Millen). 

Volksvertegenw. Raskin : 
zaterdag 7 aug. (Houthalen, 
Lommei, Sint-Huibrechts-
Lille, Bree, Maaseik, Eisden, 
Tongeren en Borgloon), 

NEEROETEREN 
LEDENAFREKENING 

Vlak vóór de vacantie kwam 
ook in de plaatselijke afdeling 
de ledenhernieuwing volledig 
klaar. De inspanningen van J. 
Cuppens zijn aldus niet zonder 
gevolg gebleven. 

OVERPELT 
AFDELINGSBLAD 

Enige weken geleden ver
scheen het derde nummer van 
het afdelingsblad « Onze Be
langen ». Dit blad, dat gratis 
wordt bezorgd in alle huizen 
van Overpelt, Neerpelt en 
Sint-Huibrechts-Lille, is een 
uitstekend propagandamiddel 
geworden. R. Geussens en E. 
Adriaens halen eer van i^iffSt 
werk. • . , ; , ; • o Jdsif 

PEER 
AANSTELLING 

Onze stadsgenoot, dr. J. Plas, 
arr. Voorzitter werd door de 
Limburgse provincieraad ver
kozen tot plaatsvervangend lid 
van de Raad van Beheer van 
het Universitair Centrum te 
Hasselt. Proficiat.! 

J.'ïcJïvïSO 

SINT-HUIBRECHTS-LILLE 
AMNESTIE 

Op voorstel van onze vrien
den in de plaatselijke gemeen
teraad werd een amnestiemotie 
bij eenparigheid van s temmen 
aangenomen. Proficiat voor de 
initiatiefnemers evenals voor 
gans de gemeenteraad van onze 
gemeente. 

TONGEREN-MAASEIK 
ARR. BESTUUR 

Het arr. bestuur komt samen 
op dinsdag 24 augustus te 20 
uur. Dit te r voorbereiding van 
de herfstwerking, die vanaf 
september volop zal starten. 

Vermelden wij nog dat de 
Vergaderingen van het arr. be
stuur voortaan ook worden bij
gewoond door onze vriend Jaak 
Indekeu, arr. voozitter van de 
VU-jongeren. 

medegedeeld 
VTB-WEDSTRIJD 
« VOOR VLAANDEREN » 

De Vlaamse Toeristenbond 
stelt enerzijds voortdurend vast 
hoe slecht Vlaanderen in het 
buitenland in al zijn aspekten 
gekend is. Anderzijds verheugt 
hij zich steeds om de pogingen 
van Vlamingen en zelfs van 
vreemdelingen om ons land en 
ons volk in het buitenland be
ter te doen kennen en meer 
te doen waarderen. 

Om die pogingen aan te moe
digen stelt de VTB een jaar
lijkse prijs ter beschikking van 
de landgenoot of de buitenlan
der die zich het verdienstelijkst 
tegenover Vlaanderen heeft ge
maakt in de buitenlandse pers. 

Hij verzoekt dus allen die op 
dat gebied wensen in aanmer
king te komen, hem op het ein
de van 1971 de artikels in kran
ten en tijdschriften, de boeken 
of andere dokumenten voor te 
leggen. De meest verdienstelij
ke landgenoot wordt een prach

tige vakantie van een maand 
aangeboden in het land waar hij 
Vlaanderen met de pen diende. 

Alle briefwisseling naar de 
voorzitter van de Vlaamse Toe
ristenbond, St. Jakobsmarkt 45, 
Antwerpen. 

STUDIEWEEK « NAAR EEN 
MEER DEMOKRATISCHE 
SCHOOL VOOR DE 
JAREN '80 ? » 

Van 16 tot 21 augustus wordt 
te Kortrijk een studieweek ge
organiseerd onder de titel 
« naar een meer demokratische 
school voor de jaren '80 ? » 

Deze studieweek zal voor de 
derde keer gehouden worden. 
Eerder werd voorrang gegeven 
aan leraren betrokken bij het 
normaalonderwijs. Deze keer 
worden ook andere leraren spe
ciaal uitgenodigd. 

De studieweek zal geleid 
worden door P. Blijweert en 
L. Martens, assistenten aan de 
RUG en H. Hinnekint, wet. me
dewerker bij het O n t r u m voor 

Andragogisch Onderzoek. 
Zo vlug mogelijk aanmelden 

bij het Kadercentrum voor 
Kultureel Werk, Stichting-Lo-
dewijk de Raet, Maria There-
siastraat 55 te 1040 Brussel. teL 
02/19.29.33. 

VLAAMS NATIONAAL 
JEUGDVERBOND 

Gewest Aalst-Denderstreek 

Ter gelegenheid van het 10-
jarig bestaan op zaterdag 21 
augustus te 14.30 u. : Sport-
feest op het terrein van S.K. 
Aalst, De Bethunelaan (aan het 
kerkhof). De vaders van de 
NVJ -leden spelen tegen hun zo
nen « Blauwvoeters » een voet
balwedstrijd. Verder optreden 
van de kerels en jongkerels als
ook van de muziekkapel VNJ. 
Dr. H. Gravez, ere-voorzitter, 
zal de aftrap nemen. 

U bent allen hartelijk wel
kom. Een kantien ten voordele 
van de VNJ-kas is op het ter
rein opgesteld. 
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PERS 
spiegel 
De lampen zijn gedoofd. De 

auteurs hebben hun rolletje 
nog eens in de verf doen zet
ten door kommentatoren 
— met — verplichtingen en nu 
begint de beoordeling op ter-
Itnijn. Wat betekent in feite 
voor de Vlaamse gemeenschap 
de door Eyskens en suppoosten 
er doorgesleurde grondwets
herziening ? Als we alle klok
jes horen klinken is het voor 
een Vlaming met een geoefend 
oor al duidelijk van nu af dat 
de beiaard van de heren Eys
kens en Tindemans v^ls si>e€lt 
op alle tonen ondanks het «kui
tuur federalisme» getoeter 
van een Van Elslande met zijn 
« eindelijk een vaderland om 
te beminnen ». 

volksgazet 

Voor de buldergod van het 
Vlaams BSP-isme is de kous 
nu af. Verder dan wat hij kul-
tuurautonomie noemt zal men 
nooit gaan met hulp van de 
Vlaamse BSP-ers. Niet langer 
Van Audenhove maar Van 
Eynde wordt redder van het 
België van papa. Begrijpen 
wij. Wie zaagt er nu de tak af 
waarmee hij zich boven de 
anderen getild heeft, of gooit 
de kaas weg waarin hij zich 
vetgevreten heeft ? En we le
ren er bij dat Jos zelfs geen 
republikein meer is. Toch niet 
voor de Dietse republek. 

Spreken van « uitgroeien tot 
een Vlaams, respectieveliik 
Waals Parlement» voor andere 
aangelegenheden dan de cultu
rele betekent dat men de ba
kens nog verder wil verzetten 
en ver buiten het kader van de 
culturele autonomie wenst te 
treden. 

» Als ons verzet tegen der
gelijke uitbreiding, waardoor 
gans het nationaal leven in 
België en het bestaan van de 
staat zelf in gevaar worden 
gebracht, «virulent unitaris
me » zou zijn, dan zouden wij 
met deze titel, als scheldwoord 
bedoeld, genoegen moeten ne
men, evenwel niet zonder te 
onderstrepen dat men ons voor 
dat werk niet zal vinden. 

» Wie de volledige splitsing 
beoogt, zou de moed dienen te 
hebben om het eerlijk en open
hartig te zeggen. 

» Het is niet oprecht, de 
yalturele autonomie alleeri te 
aanzien als een soort van 
breekijzer waarmee men het 
werk van afbraak van het land 
gemakkelijker kan maken. 

» Socialisten zijn in geen en
kel opzicht « patriotards ». 
Wat sommigen daarover ook 
mogen zeggen, wij zullen ons 
nooit in de driekleur hullen, 
noch haar als alibi of als lok
middel gebruiken. 

» Maar wij wensen toch ook 
niet te behoren tot degenen die 
verleden zondag de Ijzerbede
vaart in het teken stelden van 
« 11 juli feestdag. 21 juli rouw-
dag » en nog minder tot de 
extreme nationalisten die bij 
het zien van een Belgische 
vlag in karamellenverzen zeg
gen : 

«Rvk dat ding van de mast, 
trek die vod wég. 

« dat zvmrt-geel-en-rood maakt 
ons ziek. 

«Wij hebben het reeds lang 
begrepen : 

«Houzee voor de Dietse repu
bliek !» 

» Als men Kerensky's wil 
vinden die het separatisme 
willen mogelijk maken, dan 
zal men ze alleszins elders 
moeten zoeken dan in de ran
den van het Belgisch socialis
me ! » 

la libre belgique 

En wie met Van Eynde 
triomkreten slaakt is de hoed
ster van het oude vaderland. 
Het is allemaal niet zo erg ge
worden. Het hekken is aan 
de oude stijl gebleven, dank 
zij «de onverwachte gema
tigdheid van de Vlamingen ». 

« De tweede as loaarop de 
grondioetsherziening steunt is 
de bescherming van de min
derheden. Men vindt ze over
al : op het nationaal vlak, in 
het Brusselse en in de kuituur-
raden. 

» De objektiviteit gebiedt 
aan te stippen dat de meerder
heid van de Vlaamse gekoze
nen op dit punt belangrijke 
toegevingen hebben gedaan. 
Zij hebben aanvaard dat de 
wet van het getal, basis van de 
demokratie niet erg meer 
speelt. Noch in het parlement 
door het spel van de alarmbel, 
noch in de regering door de 
pariteit in de ministerraad. 
Zeker, als compensatie beschik
ken zij over gelijkaardige 
waarborgen op het Brusselse 
vlak, maar op dit vlak hebben 
zij het herstel van de liberté 
van de père de familie toegela
ten, dat men als normaal be
schouwde, maar waarvan men 
nog niet dierf dromen tot voor 
kort. Het ontwerp op de Voer
streek verschijnt tenslotte als 
een heel nieuw teken van 
Vlaamse gematigdheid. 

» Het stelsel van de bescher
ming van de minderheden, dat 
essentieel gunstig is voor de 
Franssprekenden van dit land. 
Brussel inbegrepen, verschijnt 
als een onuitgegeven kreatie in 
publiek recht. Het is niet vol
maakt logisch en cartesiaans 
maar het beantwoordt aan een 
pragmatisme dat nogal typisch 
Belgisch is ». 

gazet van antwerpen 

Wie die tr iomkreten van een 
Libre Belgique leest, begrijpt 
de slijkmaak in de mond van 
de « Gazet van Antwerpen » — 
kommentator die in een hoofd
artikel getiteld « vaderland » 
vaststelde dat 21 juli in de 
volmaakste onverschilligheid 
werd gevierd. Geen wonder : 
voor de Vlamingen is België 
geen vaderland. Dat hij dit 
dierf schrijven zette Van Eyn
de in Volksgazet dan ook aan 
om als smerige broodrover de 
beheerraad van de Gazet op te 
hitsen tegen deze joernalist die 
het meest oprechte en enig 
waardig Vlaamse standpunt in
nam als terugblik op de grond
wetskomedie. 

« Voor de Vlamingen is de 
zaak heel eenvoudig : na 141 
jaar Belgisch staatsverband is 
de vaderlandsliefde van de 
Vlamingen voor de «Belgische 
staat» nog steeds een myte. Et 
pour cause, zoals men in Brus
sel zegt. 

» Wij zitten, 141 jaar na de 
oprichting van de Belgische 
staat en het bijeenklutsen van 
twee volkeren — Walen en 
Vlamingen — nog steeds opge
scheept met een typisch-
Vlaamse sport : paalklimmen 
naar de gelijkberechtiging. 
Het grootste van de twee vol
keren, binnen de Belgische 
grenzen, speelt nog steeds een 
assepoestersrolletje. En wordt 
nog steeds zoetgehouden met 
een stroom van woorden, uit
gesproken door zelfvoldane 
« leiders ». 

»Een grabbel in onze grie-
ventrommel ? Wij kregen een 
kulturele autonomie. Maar ze 
is uitgehold en geen enkel 
rechtgeaard Vlaming kan er 
erg opgetogen mee zijn. In de 
hoogste legerleiding moet je 
de Vlamingen nog steeds met 
een vergrootglas gaan zoeken. 
In de direktietop van Sabena 
zijn de heren lekker eentalig-
Frans en de Vlaamse minister 
van Verkeer zwijgt daarbij 
als vermoord. Op 1 september 
zal de beruchte «lïberté-du-
père-de-famille» het begin 
zijn van een toekomstige nieu
we taaladerlating voor opgroei
ende Vlaamse kinderen. De 
Voerstreek wordt, met een 
speciaal statuut, en om de 
frankofoon mee in de pas te 
houden, netjes van Limburg 
losgeweekt. Jn afwachting dat 
de aanhechting bij Luik weer 
volgt. En in de regering en in 
het parlement is er niemand... 
niemand die de tragedie van 
Komen-Moeskroen tegenover 

het Voerstreekdrama plaatst. 
En alles gaat heel goed in de 
beste der ( Belgische ) werel
den. 

» Brussel is nog steeds niet 
« onze » hoofdstad. En zo kun
nen wij maar aan de klaag
muur blijven staan. Waarom 
dan in godsnaam, wil men in 
Vlaanderen een embryo van 
Belgisch patriottisme ontdek-
ken ? Na 141 jaar meege-
prangd te zitten in het Belgisch 
keurslijf zijn ivij, getreiterd en 
oerraden, veracht en geschopt, 
nog steeds op zoek naar een 
vaderland om te beminnen... 
Dat is de tragedie van Vlaan
deren 1971 ». 

pailieterke 

Plat op zijn buik is Eyskens 
opnieuw voor de PVV gaan 
liggen, zegde Schiltz het in de 
kamer. En achter de schermen 
heeft Baudouin en zijn « entou
rage » 't anti-Vlaamse spelletje 
meegespeeld. Geef ons maar 
eens een volksraadpleging ze 
zouden het horen dreunen in 
«Laeken ». Tenzij Van Eynde 
met zijn rode knokkers nu de 
royalistische kampagne zou 
voeren. 

« Tot de laatste sekonde van 
de vertoning hebben de blauw-
selventen hun chantage en in
trige kunnen voortzetten. En 
met welk sukses zeg ! Zij heb
ben het verkregen dat de peir-
defamilie, aanvankelijk ten 
vroegste voorzien voor het 
laatste kwart van deze eeuw, 
reeds op 1 september 1971 van 
stal wordt gehaald. Dat is de 
enige datum van het oorspron
kelijke ontwerp, die naar voren 
werd geschoven : alle andere 
data, in feite allemaal «Vlaam
se data », werden naar het ein
de van de kalender gewipt. Al 
de overhaasting, improvisatie, 
kombinatie die de voorbije we
ken voor en- achter de scher
men werd gedemonstreerd, 
hadden in werkelijkheid 
slechts één enkele reden : de 
Brusselaars en de franskiljons 
dienden met alle middelen vóór 
1 september hun eerste oogst 
binnen te halen ! De rest kon 
wachten of in zeven haasten in 
elkaar gebokst worden. 

Nog vóór de kultuurraden 
opereren, nog vóór de uitvoe
ring van het kultuurpakt be
gint, nog vóór de eerste verga
dering van de Brusselse agglo-
meratieraad plaats vindt, ge
beurt datgene wat de dolle 
Brusselaars en de fransspre
kenden altijd als 't eerste ge
bod van hun grondwetsherzie
ning hebben beschouwd : de 
vrijheid van het familliehoofd 
en meteen de terugkeer naar 
de onbelemmerde verfransing, 
van de wieg af 

» Welnu, die vrijheid heb
ben ze gekregen. De eerste en 
voorlopig enige uitwerking van 
de mikmak rond de grondwets
herziening is tegen Vlaanderen 
gericht. Die overweging alleen 
reeds had, voor eenieder die 
zich in de Wetstraat Vlaming 
noemt, moeten volstaan om 
Gaston met zijn trucage en 
collage de bons geven. 

» Maar er is nog veel erger. 
De zogeheten nationale partij
en, die de jongste maanden 
nochtans aan het barsten ging
en van politieke seniliteit, heb
ben — ogensch.iinlij/c op het 
bevel van een onzichtbaar ko
ninklijk orkest — de gelederen 
gesloten en kollektief verza
melen geblazen ». 

la wailonie 

Heeft ook die unitaristische 
zegekreten van de Libre op
gemerkt. Descamps heeft zijn 
zwaar gewicht op de weg ge
gooid in de hoop het federa
lisme te kunnen blokkeren. 
Dat maakt de ganse zaak niet 
aantrekkeli jker voor deze 
Waalse federalisten. 

« In de Libre Belgique van 
dinsdag heeft dhr. Descamps, 
nationaal voorzitter van de 
PVV aangestipt : « de eenheid 
van het land, die moet gered 
worden, was in gevaar ». 

» Gij hebt goed gelezen. Er 
staat wel eenheid en niet een
dracht van de Belgen. En 
welk gevaar werd er gelopen ? 
Mijnheer Descamps legt het 
uit. «. . . het eerste ontwerp 400 
opende de weg naar het fede
ralisme ». Het is in deze anti-
federalistische en unitaire 
strekking dat de co-president 
van de BSP schouder aan 
schouder is gaan staan met M. 
Descamps. Onze urees tegen
over het «kul tuurpakt» dat 
men gaat klaarmaken wordt 
dus niet alleen gerechtvaardigd 
maar groeit aan ». 

het pennoen 

Wat gebeurd is in het parle
ment is erg. Maar erger is het 
als men bekijkt met een beetje 
terugblik. Die geeft dit maand
blad vertrekkend van de CVP-
kongressen uit de eerste jaren 
van zestig toen de minorisatie-
schreeuw van de Walen poli
tiek werd gesteld op het CVP-
kongres. Toen moest eerst nog 
« De Vlaamse kwestie » opge
lost worden eer er grendels 
mochten komen ». 

« Jarenlang werd met Vlaan
deren een kat en muisspel ge
speeld. Men herinnere zich de 
besluiten van een aantal CVP-
kongressen in het begin van de 
zestiger jaren. Het kongres van 
Charleroi zou een zogenaamd 
kompromis der Belgen met de 
laatste toegevingen inhouden, 
tot de taalwetten Gilson van 
Hertoginnedal in 1963 deze nog 
met de allerlaatste assorteer
den. Als kompensatie werden 
maatregelen voorgeschoteld, 
die zogenaamd in Brussel de 
voertaal als onderwijstaal zou
den waarborgen. Uitvoerings
besluiten bleven jarenlang 
achterwege. Onder minister 
Vanderpoorten werden ze in 
verzwakte vorm uitgevaardigd. 

» De niet-toepasslng van de 
taaiverklaring wordt ingeroB' 
pen voor haar caduciteit. Einde 
1970 werd dan het volle pond 
Vlaamse vlees uitbetaald om 
dank zij de ontbrekende PLP-
stemmen er de afgeweekte 
grondwetsherziening door t» 
krijgen. De vrijheid van de 
vader van het gezin zou tegen 
1 september te Brussel worden 
hersteld, gegarandeerd met ge
lijktijdige oprichting van de 
Vlamingen beschermende in
stellingen. Nu wordt aan deze 
gelijktijdgheid geknaagd. Het 
ïcat- en muissp^ gaat verder. 
Het stuk speelgoed in de 
Vlaamse kinderhand wordt 
steeds tegen kleiner verwisseld, 
tot de lege hand zich zal om
vormen in een gebalde vuist». 

de nieuwe gids 

En na de perskonferenties tn 
onze hoofdstad van een Beur 

f aals kollaborateur met he* 
'akistaanse regime en van 

Sjoh Yahan, de Bengaalse vak
bondsleider, die s teun komt 
zoeken voor de Bengaalse 
zelfstandigheidsstrijd gat dit 
blad een ganse bladzijde repor
tage over dit land met ook de 
vraag of België wapens l e v e r t 
Dat die vraag van een VU-
parlementair kwam kon er 
ui teraard niet af. 

« Ondertussen sterven mil-
joenen mensen van honger, 
zitten miljoenen anderen in 
vluchtelingenkampen en gaan 
de gevechten nog iedere dag 
voort. 

»Biafra ligt nog te vers in 
het geheugen, opdat de wereld
opinie zich kan veroorloven, 
deze moordpartijen te laten 
doorgaan. Sommige landen le
veren bovendien nog wapens, 
zoals China en de Verenigde 
Staten. Ook bij ons werd on
langs in de Kamer van Volks
vertegenwoordigers aan minis
ter Harmei de vraag gesteld 
«of het waar was, dat België 
wapens leverde aan West-Pa
kistan ?». Minister Harmei 
kon daarop geen afdoend ant
woord geven. 

» Het wordt tijd dat de di
verse staten, in de Verenigde 
Naties, hun verantwoordelijk
heid op zich nemen om de ge
vechten in Pakistan te beëin
digen en maatregelen te nemen 
om de vluchtelingen, veilig, 
naar hun land te laten terug
keren. 

» Miljoenen onschuldige 
slachtoffers in Pakistan wach
ten op wat de wereld zal gaan 
doen. Indien er nog iedere dag 
doden vallen in Pakistan, zijn 
alle landen daaraan schuldig ». 

w. luyten 

BECO BECO 
levering van gas- en stookolie ! 

BECO BECO 
Vraag FORT ZEGELS aan onze bezinestafions 

BECO verwacht ook uw bestelling 

p.v.b.a. BECO, Krijgsbaan 236, Z W I J N D R E C H T 

Tel . : (03)52.81.73 - 32.02.10 

matthieuls beddenbedrijf 
biedt voor elk probleem een wgoninrlchting _yf^% 

onzfl sfttdiodlenst 
lost uw woon

probleem gratis op 
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BOUWVERLOF 1971 

is ten einde gelopen ! 

A 

'•^% 

Kom met ons kijken ! 

Een voorbeeld van onze realisaties. 

Dit betekent dat wij terug tot uw dienst staan om U te ad< 
viseren bij uwe aankopen, bouwplannen, beleggingen en 
financieringen ! ! ! 

Na het verlofreces komen we terug met nieuwe en frisse 
bouwideëen ! ! Het is U wel bekend dat onze firma zich 
reeds jaren heeft gespecialiseerd in de woningtypes volgens 
Uwe i< persoonlijkheid » en « maat ». 

'*'<^ym)jj 

„UOQ. 

ook de eensgezinswoningen die KUNNEN bouwt zijn een voorbeeld van 

degelijk vaknnanschap, efficiency en moderne woonkultuur! 

UfiEMEEN BOUWBaRIf KUNNEN nv 

ANTWERPEN 

Meir 18 
Tel. 03/31.78.20 

GENK 

Winterslagstraat 22 
Tel. 011/544.42 

CENT 
Onderbergen 43 

Tel. 09/25.19.23 

LEUVEN 

Brusselsestraat 33 
Tel. 016/337.35 

KUNNEH metde grote K van Kwaliteit 

BON 
NAAM: 

ADRES: 

beschik over een bouwgrond Gemeente : 
breedte : 

en wens de voordelen te kennen die U mij kan bieden 
beschik niet over een bouwgrond en verzoek U mij een 
aanbieding te doen voor 't bouwen van rijwoning, villa-
bouw of half open bebouwing in volgende gemeenten : 

houdt U mij ter beschikking van één uwer afgevaardig
den of zal ik een bezoek brengen aan uw informatiecen
trum te op te u. 

Handtekenirtg 



aan de rand 

Een lezeres (ja ! ja !) vraagt ons waarom wij nooit eens 
een intervieuw gaan afnemen van een of andere sport-
figuur. Wel, wij hebben daar vaak aan gedacht, en de 
idee voorgoed verworpen. Onze opvattingen over de Icom-
merciële spektakelsport zijn onze lezers wel bekend. Wij 
kunnen het van onszelf niet gedaan krijgen ons scepti
cisme ertegenover te laten varen, of er grote waarden 
aan toe te kennen die ze in onze ogen niet bezit. Wij 
staan buiten de kommercièle sport. Voor de mensen die 
erin zitten, de vedetten, managers, dirigenten, sponsors, 
inrichters, is dat helemaal anders. Wat wij hun zouden 
kunnen vragen, zouden zij ons uit hoofde van hun be
roep, onmogelijk kunnen zeggen. Wat zij ons zouden 
kunnen zeggen, zou voor ons waardeloos zijn. Vermits 
daarenboven een intervieuw altijd enige vrijheidsbeper
king inhoudt, verkiezen wij, zolang de lezer het daarmee 
eens is, aan de rand van het sportgebeuren te blijven 
staan, speurend naar de menselijke waarden en onwaar
den in deze sektor van onze onvolprezen konsumptie-
maatschappij. 

't begint al 

Het voetbalseizoen is nog niet eens begonnen, maar naar aan
leiding van een tornooitje van vierde klasse in Engeland hebben 
zg. heetgebakerde supporters van Manchester toch al een onover
zichtelijke boel herrie geschopt. Ze sloegen een café aan diggelen, 
en ze wierpen een aantal winkelruiten m. De reden schijnt te 
zijn geweest dat het grrrote Manchester met 2-1 verloor van het 
kleine ploegje Halifax Town. Door de schuld van dat café en die 
winkelruiten wellicht. Wij schreven het al meer : het wordt de 
hoogste tijd dat eens serieus gaat opgetreden worden tegen al die 
uitingen van geweld, gepleegd door de benden onnozel geraasde 
halve garen, die zich « fans » noemen. Wij hebben wel eens de 
indruk dat men met dat gore volkje meer geduld heeft dan met 
de nochtans veel vreedzamer hippies, pop- en festivalgangers, 
jeugdige langharigen en kontesterende studenten en andere jon-
ger.en. En hopelijk wordt ten onzent noch door de « fans », noch 
door de ordediensten, het Britse voorbeeld gevolgd. 

duur geval 

Voor ons liggen de prijzen die wij dit jaar zullen moeten 
betalen om onze onovertroffen voetbalartiesten aan het werk te 
zien. Willen wij daarbij zitten, dan zullen wij, in de hoogste afde
ling, rond de 200 knotsen moeten neertellen. Zijn wij tevreden 
met een « populaire » achter het doel, dan volstaan 75 frank 
gewoonlijk wel. Voor de verslaafden, die twee keer per week hun 
match moeten hebben, wordt het toch een duur geval. Wie bij 
voorbeeld vanuit Brussel een match « moet » gaan zien m Brugge 
of Luik, en daar een behoorlijke zitplaats wil hebben, mag erop 
rekenen dat hij die dag « een baard » nodig heeft, en dan moet hij 
niet teveel pmtjes drinken van plezier of van mizerie Wij pein
zen dat er in veel huishoudens, net als bij ons, 's zondags toch nog 
een woordje zal geplaceerd worden als de baas (nou ja...) spreekt 
van « es naar de voetbal te gaan ». 

slappekens 

Op 21 juli werd een gedenk
steen onthuld ter herinnering 
aan J.P. Monseré, de jonge we
reldkampioen die verleden jaar 
stomioeq om het leven kwam 
m een koerske van niksmen-
dalle. Opgemerkt werd vooral 
de afwezigheid van verschil
lende merken op de plechtig
heid, met Molteni op kop. Naar 
wij vernamen was het enige 
teken van leven dat men van
wege Molteni kon bespeuren 
een ruiker bloemen die Eddy 
Merckx had laten brengen. 
Dat hij zelf niet aanwezig kon 
zijn, de dag dat hi] door de 
koning ontvangen werd, daar
voor kunnen wij begrip op
brengen. Zijn bloemen pleiten 
dus voor zijn menselijkheid. 
Maar waar zaten al die andere 
grote helden van de ploeg, die 
het dikwijls zo goed kunnen 
uitleggen ? Het is ook niet om 
op te boffen, dunkt ons. 

kleine wereld 

Binnen afzienbare tijd wor
den dus de wereldkampioen
schappen wielrennen betwist. 
Wij houden u verder wel op de 
hoogte. Hoewel heel de wiel
rennerij een kommerciële on
derneming is, waarbij de zg. 
nationale belangen met het 
allergrootste gemak worden 
opgeofferd aan de kommerciële 
firma's (denk bij voorbeeld 
belangen van de afdokkende 
maar aan de diensten die 
Merckx enkele jaren geleden 
bewees aan zijn Italiaanse 
ploegmaat Adorni). wordt dat 
wereldkampioenschap betivist 
met nationale ploegen. Het ko
mieke van heel het geval vin
den wij dat op Belgié, Italië, 
Frankrijk en Spanje na. geen 
enkel van de 130 natiën op 
aarde bekwaam is om 'n min of 
'meer prezentabele ploeg van 
tien behoorlijke beroepsrenners 
samen te stellen, simpelweg 
omdat zij er zoveel niet heb
ben. Het is zoals men zegt : de 
xüereld loordt klein. 

hopelijk niet waar 

Kranten, radio en televisie 
hebben heel wat publiciteit ge
maakt voor de tocht van een 
aantal jonge Belgen, met de 
fiets van Brussel naar Beiroet 
en terug. Wij voelen wel loat 
voor dergelijke sporteksploten 
— in onze « jonge tijd » hebben 
wij ook zoioat half Europa af-
gerotst met de fiets en tentje 
—, omdat die zoioat in de lijn 
liggen van het ontspannende, 
het vormende, het amateuris
tische, het avontuurlijke. Bra
vo dus voor de veertig jongens 
— en één dame — die het 
klaarspeelden. Wij hoorden 
echter, en wij hopen dat het 
niet loaar is, dat er door vele 
deelnemers onderweg formida
bel « gepakt» is. Als dat zo is, 
dan zijn wij er -niet meer na
tuurlijk. Zelfs aannemend dat 
de kans dat één van hen aan 
dopingsprodukten verslaafd 
zou geraken, uiterst klein is, 
er is toch geen enkele reden 
waarom men op een tocht, die 
men voor zijn plezier onder
neemt, vuiligheid zou gaan 
slikken. Zo onschuldig is het 
nu ook niet. 

Met dichtgeknepen ogen haalt 
mejuffer Van Santbergen (Da
ring Leuven) de titel van de 
1500 meter. De Belgische atle-
tiekkampioenschappen kenden 
zoals gewoonlijk een matige 
belangstelling. Gaat de belarig-
stelling toenemen als de re-

fcords vallen ? 

P ^ 
^ 

Roger De Coster doende in de grote prijs Van België, 
ronde van het wereldkampioenschap. 

tioeede 

no de ronde 
Voor de allerechtsten onder 
onSj, vrienden, het belangrijkste 
sportnieuws :' Eddy Merckx 
heeft de ronde van Frankrijk 
1971 gewonnen. Er reden in die 
ronde nog enkele andere wiel
renners mee. 
• 
Merckx won de gele, de witte 
en de groene trui, zijnde de 
simbolen van de overwinning 
volgens tijdsklassement, pun
tenklassement en de twee sa
men. Hem ontsnapten in feite 
slechts zoiets als de prijs voor 
de super-beminnelijkste, de su
per-elegantste en de super-
moedigste. Wij willen het chau-
venisme van de inrichters, die 
deze prijzen toekenden aan en
kele figuranten, niet kwalijk 
nemen, maar vinden toch dat 
zij ook Merckx toekwamen. 
• 
De ronde heeft ook zijn lollige 
kanten gehad : er werd, bij ons 
weten, geen enkele renner be
trapt op het gebruik van stimu
lerende middelen. 
• 
Als U het nog niet mocht we
ten, de heer Edward Merckx is 
een Belg, en derhalve is heel 
Belgenland fier, trots, gelukkig. 
Zjang Van Buggenhout, de ma
nager van Merckx en derhalve 
opveger van zoveel percent, in
begrepen. 
• 
Naast het autopark dat hij 
reeds bezit, en naast de tiental
len wagens die hij in de voor
bije ronde verdiend heeft, heeft 
Merckx nog één wagen cadeau 
gekregen. Zo maar. Laten wij 
allen vandaag nog naar de dea
ler lopen om ons dergelijke wa
gen aan te schaffen. Wij zullen 
hem evenwel niet gratis krij
gen. Wij zijn ook Merckx niet, 
nespa ? 
• 
De « keunink » heeft op tradi
tionele wijze zijn nationale 
feestdag gevierd door Eddy en 
Claudine Merckx op het paleis 
te ontvangen, en een veloma-
ehien kadoo te krijgen, dat hij 
met échte belangstelling beke
ken heeft. 
• 
« Pallieterke » kreeg een kramp 
van het lachen, toen het zag dat 
Tabiola in haar « eigen hof », 
bij de receptie van Eddy en 
Claudine, een hoed droeg. Weet 
het « Pallieterke » dan niet dat 

er nóg parochies zijn waar de 
vrouwen een hoed moeten dra
gen wanneer zij in de kerk na
deren tot de Heer ? 
• 
De vraag die nu minstens een 
jaar lang de sportgazetten zal 
bezig houden is deze : zou 
Merckx nog in staat zijn ge
weest de achterstand op te ha
len die Ocana hem in het ge
bergte, en vóór zijn val, aan het 
been had gelapt ? Wij weten 
het ook niet, maar wij peinzen 
van wel. 
• 
Wat voor mensen zijn daar op 
« La Meuse » ? Schreven zij 
niet dat Ocana na zijn tuimel-
perte evenmin gekwetst was 
als gij of wij ? En gaven zij al
dus de geachte sportliefhebber 
niet te verstaan dat Ocana's val 
en aftocht een prima gelegen
heid waren om de ronde die hij 
toch niet kon of mocht winnen, 
te verliezen ? Wij stellen voor 
« La Meuse » op de lijst van de 
incivieke bladen te plaatsen. 
• 
De mening van « La Meuse • 
werd niet gedeeld door « Les 
Sports ». 
• 
Van « Les Sports » gesproken, 
in een zoveelste open brief en 
een zoveelste monument van de 
platste vleierij, vermaant Luc 
Varenne « sonsjèrami » Merckx 
zijn vrienden met zorg te kie
zen, en hij besluit dat « België, 
het échte België, en gij begrijpt 
mij, Eddy, trots is op u ». Wij 
peinzen dat Luc Varenne ons 
niet tot dat échte Belgié rekent 
— wij voelen trouwens niet 
veel dat als trots kan doorgaan 
— maar wij zouden Merckx 
toch hetzelfde durven zeggen : 
kies uw vrienden met zorg. 
• 
En van Varenne gesproken, wij 
vonden hem met Fred Debruy-
ne de beste. Waar wachten zij 
op om een komisch duo te vor
men dat « den dikke en den 
dunne » ver in de schaduw zou 
stellen ? 
• 
Wij denken al aan de ronde 'Ti. 
Zal Merckx hem rijden ? Zal 
Ocana hem winnen ? Zal Van 
Impe weer met de remmen 
dicht de bergen opgaan ? Zal 
Zoetemelk dan eens vóór, in 
plaats van achter Merckx, pro
beren te rijden ? U ziet, de 
spanning zit er nu al in. So 
long. 


