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DE TAALGRENS 
OPNIEUW IN BEWEGING 

Om nog enkele maanden 
in de regering te kunnen ze
telen (het brengt hen méér 
dan 30 zilverlingen op...) 
hebben de « Vlaamse » mi
nisters Lefèvre, Vermeylen, 
Segers, Anseele, Fayat, Ber-
trand, Vranckx, De Saeger, 
De Paepe, Breyne, Tinde-
mans, Van Mechelen en Vle-
rick op bevel van Eyskens 
hun handtekening geplaatst 
onder het verbijsterende 
wetsontwerp dat de Vlaam
se Voerstreek opnieuw van 
Limburg afneemt om ze 
over te leveren aan een ver
snelde verfransing. Over en
kele jaren zullen zij ook wel 
de definitieve annexatie bij 
Luik onderschrijven... En 
dat allemaal uit « waarach
tig verlangen bedaring te 
brengen » en « uit bezorgd
heid voor de nationale een
heid » zoals de cinische eer-
ste-minister 't in zijn memo
rie van toelichting schrijft. 

Om deze wandaad wette
lijk te bezegelen moeten er 
— in elk geval — ten minste 
31 Vlaamse knechten in de 
Kamer van Volksvertegen
woordigers bereid gevonden 
worden om met de Fransta-
ligen mee te stemmen, en 24 
in de Senaat. Wij zijn be
nieuwd wie zich tot die «on
waardigheid» (dixit « Het 
Volk » in 1963) zullen lenen. 
Maar wij maken ons geen 
enkele illusie : de dapperen 
zullen steun zoeken bij el
kaar, in blok onder het 
Waalse juk doorgaan en tot 
de Volksunie schreeuwen 
dat ze « van niemand lessen 
in Vlaamsgezindheid hebben 
te ontvangen... ». 

C T ^ W ^ 

DE REGERING WIL 
ZES VLAAMSE DORPEN 
VERFRANSEN 
In dit onzalig land is werkelijk alles mogelijk in naam van de 

c nationale eenheid ». Om die te verstevigen via een « duurzame » 

regeling van de betrekkingen tussen Vlamingen en Walen besloot 

de regering Lefèvre-Spaak in 1961 de taalgrens eens en voorgoed 

bij wet vast te leggen. Na een vol jaar discussie kwam er inder

daad een taalgrenswet. Zoals altijd moesten de Vlamingen daar

voor ruime toegevingen doen, denken wij maar aan het prijsge

ven van Edingen en van Komen-Moeskroen. Maar de Vlaamse 

leeuwen uit de kleurpartijen vonden het zo goed : het taalgrens

probleem was nu toch opgelost, de « globale regeling » was defini

tief en wij hadden zelfs de Voerstreek teruggekregen. Kijk eens 

aan ! Maar zopas heeft de regering, weeral « uit bezorgdheid voor 

de nationale eenheid » en « in een waarachtig verlangen om be

daring te brengen » zoals cynische Eyskens het uitlegt, een wets

ontwerp laten rouddelen dat de Voerstreek opnieuw aan Vlaan

deren ontneemt om ze — via een tweetaligheidsstelsel — rijp te 

maken voor de wederaanhechting bij Luik. 

Zo « definitief » is het zogenaamde nationaal akkoord van 1962, 

zo « vast » ligt de taalgrens, zo « loyaal » zijn de Walen in het na

leven van overeenkomsten. Zo « betrouwbaar » zijn de Vlamin

gen in de CVP, de BSP en de PVV wanneer het op het verdedigen 

van de Vlaamse belangen aankomt... 

De Voerstreek. Zes landelijke 
dorpjes aan de overzijde van 
de Maas, vlak tegen de zuid
grens van Nederlands-Limburg 
aan. Ze heten : Moelingen, 's 
Gravenvoeren, St. Martensvoe-
ren, St. Pietersvoeren, Teuven 
en Remersdaal. Het forellen-
riviertje de Voer gaf zijn naam 
aan deze paradijselijke streek 
waar zo'n vierduizend Vlaamse 
mensen — landbouwers, klei
ne middenstanders en arbei
ders — hun kalme bestaan lei
den. 

Kalm tot omstreeks 1962. 
Toen verklaarden heetgebaker
de Luikenaars, gesteund door de 

anti-Vlaamse pers te Brussel, 
dit pastorale gebied tot « l'Al-
sace Lorraine de la Belgique ». 
Jawel ! En zij zouden zich nooit 
neerleggen bij de aansluiting 
van deze — nota bene Vlaamse 
— gemeenten bij de provincie 
Limburg. « Retour a Liège » 
werd de slogan en om die te
rugkeer naar Luik te bewerk
stelligen werd een groot
scheepse operatie ingezet die 
nu dank zij Eyskens, haar be
kroning nadert. 

Hoe het in godsnaam moge
lijk is dat de Walen zes Vlaam
se dorpen opeisen en die ook 
nog krijgen ook ? Ach, hoe is 

het mogelijk geworden dat het 
Vlaamse stadje Edingen uitein
delijk aan Wallonië werd ka-
do gedaan ! Het is voldoende 
dat een stel hardnekkige frans
kiljons lang genoeg intrigeren 
en een loopje nemen met de 
wetten. Op zeker ogenblik zegt 
een of andere regering dan wel, 
ten einde « de gemoederen te 
bedaren » : O.K., jullie krijgen 
jullie zin. Zo simpel is dat. 

In de landeliike Voerstreek 
komen nog toestanden voor, zo
als die jaren geleden op tal van 
plaatsen op het Vlaamse platte
land voorkwamen. Een kasteel
heer die het voor het zeggen 
heeft, volgzame pachters, ge
meentesecretarissen en onder
wijzers bij wie men voor alles 
en nog wat «te biechten» moet, 
familiale invloeden en te.gen-
stellingen die soms oeroud zijn. 
Zeer weinig mensen hebben er 
vaak zeer veel te vertellen. 

Om een idee te geven. In 
Teuven is ene Pinckers burge
meester, maar hij is tevens ge
meentesecretaris van twee an
dere Voerdorpen (Remersdaal 
en St. Pietersvoeren) én van 
tiet Waalse Berneau. Zijn vrouw 
is bovendien gemeentesecretaris 
te Teuven waar hij burgemees
ter is, en hun huis fungeert als 
gemeentehuis. De broer van 
Pincker's vrouw. Kevers, is 
schoolhoofd te Teuven. In zijn 
school geeft ook zijn echtgenote 
les. De kasteelheer van Teuven 
heet Lionel de Sécillon, een ver
woed fransgezinde. Hij heeft 
een biezonder stevige greep op 
de bevolking. Vóór de oorlog, 
toen hij provincieraadslid van 
« Rex » was, stemde nagenoeg 
2/3 van Teuven voor « Rex ». 
In diezelfde families wordt nu 
de aanhang van de « retour a 
Liège » gerecruteerd. De 
vrouw van de Sécillon heet 
toevallig ook Kevers. Wat een 
Vlaming uit de streek de bit
tere bedenking in de mond leg
de dat « de hele oostelijke 
Voer wordt opgevreten door 
kevers ». 

Die kliek Voer-franskiljons 
is erin geslaagd naar buiten de 
indruk te wekken als zou de 
overgrote meerderheid van de 
bevolking er terug naar Luik 
willen. Hoe ze de eenvoudige 
mensen daarvan «overtuigden» 
werd in juli 1968 nog klaar be
schreven in het KWB-blad 
« Raak ». Wij citeren : « Het 
grootste deel van de plaatselij
ke administratie is in handen 
van de kliek. We moeten zelf 
maar even nadenken om te be
seffen in welke mate ons doen 
en laten mee bepaald wordt 
door papier. Zeer veel mensen 
uit de Voer kunnen nauwelijks 
lezen en schrijven. Een aan
vraag om een stalletje te bou
wen in de tuin, de nodige do
cumenten voor een lening, een 
attest of formulier voor gelijk 
wat, wordt soepel toegestaan 
als ge een verstandige burger 
zijn. Dat wil zeggen, als ge ach
teraf bereid gevonden wordt 
een affiche van « retour a Liè
ge » voor uw raam te hangen 
of een petitie mee te onderte
kenen... » 

iVIaar er zijn nog andere mid
delen. Arbeiders die in 't Luik
se werken zijn extra kwets
baar voor intimidaties. Mensen 
hebben reeds hun broodwinning 
verloren. Vele boeren pachten 
gronden van grootgrondbezit
ters die Luiksgezind zijn (de 
helft van St. Pietersvoeren is 
eigendom van een van hen) . 
« Raak » haalde het geval aan 
van een 68-jarige vrouw die 
zonder meer uit haar huurwo
ning werd gezet omdat ze wei
gerde een petitie van « retour 
a Liège » te ondertekenen. In 
Moelingen kon een gezin een 
huis slechts huren op voor
waarde dat de kinderen naar 
de Franstalige kleuterschool 
zouden gaan. Bij boeren wer
den melkinstallaties beschadigd 
en weideafsluitingen doorge
knipt, stenen door de ruiten ge
gooid met een «avertissement». 
De Vlaamse rijksveearts Nys-
sen geraakte onder twijfelach

tige beschuldigingen vijf dagen 
in de gevangenis. De boeren 
die zijn kliënten waren werden 
zodanig « overtuigd » dat hij 
vrijwel zonder werk viel. Een 
landbouwer zag zich door het 
gemeentebestuur beroofd van 
een drinkplaats voor zijn vee. 
De Vlaamse camping te Moe
lingen vroeg het eerste jaar 10 
fr per overnachting, de ge
meente legde daarop een taks 
van... 12 fr. 

En zo gaat het verder. Wie 
een dagje in de Voerstreek met 
Vlaamsgezinden praat hoort 
voorbeelden genoeg van kleine 
en grote plagerijen. Nooit heeft 
enige regering iets gedaan in 
de voorbije acht jaar om de 
rust in de streek te herstellen 
op de enig aanvaardbare wijze: 
door de wet te doen naleven. 
Nee, de Luiksgezinden kregen 
er de vrije hand, konden er 
prat op gaan dat zij te Brussel 
over een « lange arm » beschik
ten, dat zij de uiteindelijke 
overwinnaars zouden zijn. Hoe 
zou dat eenvoudige dorpsmen
sen niet imponeren ! 

De regering wil de Vlaamse 
Voerstreek aan verfransing 
overleveren tegen alle redelijk
heid in. Daarmee kiest zij de 
zijde van een stel dorpspoten
taten, die jarenlang de wetten 
hebben genegeerd en overtre
den, tegen de belangen van de 
Vlaamse Voerbewoners in. Zij 
schenkt daarmee de vrijheid 
aan de verdrukkers, en ont
neemt de steun van de wet 
aan de zwakken. Het is niet al
leen een politieke vergissing 
van eerste orde, het is boven
dien een onwaardigheid. Het is 
onbegrijpelijk dat socialisten 
en christen-democraten zich 
tot zoiets lenen. 

Paul Martens, 
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Wij en gif 
europa 

Het nationaal Praesidium 
van de Beweging voor de Ver
enigde Staten van Europa be
groet met vreugde het akkoord 
van Luxemburg waardoor de 
toetreding van Groot-Brittanië, 
Ierland, Noorwegen en Dene
marken tot de Europese Eco
nomische Gemeenschap moge
lijk wordt. 

De recente monetaire krisis 
heeft echter eens te meer dui
delijk het bewijs geleverd dat 
een waarachtige gemeenschap
pelijke politiek niet denkbaar 
is tegen de politiek in of zon
der politieke instellingen. 

De toekomst van meer dan 
300.000.000 Europeanen mag 
niet langer de speelbal zijn van 
wisselvallige intergoeverne-
mentele akkoorden. 

Met de uitbreiding van onze 
gemeenschap groeit ook de 
noodzaak de politieke eenheid 
te versterken door de oprich
ting van een volwaardige fede
rale regering en de rechtstreek
se verkiezing van een Europees 
parlement. 

Het nationaal praesidium 
van de Beweging sluit zich aan 
hij de oproep van de interna
tionale Europese Beweging om 
met verdubbelde- kracht te 
ijveren voor een federaal pakt 
tussen de staten en de oprich
ting van een Europese Bond-
staat. 

veldwegen 

Er wordt terecht veel ge
schreven en gesproken over 
luchtbezoedeling en milieuver
ontreiniging. Een ander gevaar 
dat vooral onze buitengemeen
ten bedreigt is het verdwijnen 
van onze veldwegen. 

De een na de andere wordt 
gesloten en deze die overblij

ven worden gewoonlijk slecht 
onderhouden. 

Waar gaan wij en onze kin
deren mettertijd nog kalm kun
nen wandelen? Nog enkel langs 
drukke en stinkende straten ! 

De gemeentebesturen hebben 
hier ook een dringende plicht 
Zij moeten de mogelijkheid ge
ven aan de inwoners om langs 
veilige veldwegen rustig in de 
natuur te kunnen wandelen. 

Steeds meer mensen verkie
zen wegens het steeds drukker 
verkeer op eigen gemeente hun 
ontspanning te zoeken. 

Daar wandelen « in » is en 
tevens gezond, laat ons allen 
strijden om het behoud van de 
weinige veldwegen die ons nog 
resten. 

Vele gezinnen met kinderen 
en vooral mensen van de 3de 
leeftijd zullen ons dankbaar 
zijn. 

D.B.L. te Waarschoot 

praten en doen 

Samen met een hele hoop 
Vlamingen waren wij aanwezig 
op de Sporenviering te Leuven. 
Een viering, welke uiterst ge
slaagd mag genoemd worden. 
Alle gasten overtroffen zich
zelf. Alleen hij, die de vedette 
zou moeten geweest zijn is 
enorm tegengevallen : mr 
Daels ! Wat was die man toch 
laks in zijn veel te lange toe
spraak !!! Hij wenste de rege
ring proficiat, stel je voor ! 
Spreker beweerde ohjektief te 
willen zijn. Onmiddellijk daar
na zei hij, geen namen te zul
len noemen en niemand te wil
len kwetsen. Is dat objektivi-
teit ? In plaats van de schul
dige aan te klagen. 

Nu hadden wij allen de in
druk dat Daels bang was. 

Wij maakten ook een Spo
renviering mee te Genk. Voor 
spijtig genoeg, heel wat minder 
volk dan in Leuven, sprak Flor 
Grammens. Dat was wat an
ders. Zonder iemand te ontzien 
gaf hij uiting aan zijn veront
waardiging. Meer mannen als 
Grammens in Vlaanderen zou 

een goede zaak zijn. Wij zijn 
ervan overtuigd dat ze bestaan. 
Dat ze uit de hoek komen, het 
is nn de tijd ! 

W.S. te Molenstede 

zeebrugge 
dieptehaven 

Ik hoop dat wij ons niet in 
slaap laten sussen door diepzee
tonners : en dat men nu na 
veel geblaat en gezeur einde
lijk eens tot daden zal over
gaan (zie plan ir. André Mer-
teiis enz.) Misschien brengt de 
industrialisatie een einde aan 
de pendelarbeid, en werk voor 
de werkzoekende jeugd l Ik ge
loof niet dat Antwerpen hierbij 
nadeel zou vinden. 

M.V.d.B. te Brugge 

voerstreek 

Men blijft er over praten ! 
Sommigen hopen aldus hier of 
daar nog wat los te krijgen ! 
Anderen vinden het zó normaal 
dat de Voerstreek Vlaams is en 
blijft dat men zelfs niet meer 
antwoordt ! Het zou inderdaad 
normaal zijn dat alle partijen 
ophouden het onmogelijke te 
eisen. De Voerstreek is voor 95 
t.h. Vlaamssprekend ; zowel de 
Luiks- als de Limburgsgezin-
dein ; ondanks de vroegere 100-
jarige indeling hij Luik ! 

De Voerstreek diende in '62 
als losprijs voor Komen-Moes-
kroen : dat nu « definitief » 
bij Wallonië zou blijven ?... 
Maar dan toch op voorwaarde 
dat ook de Voerstreek « defini
tief » hij Limburg blijft!... 

Er kan trouwens geen sprake 
van zijn de Limburgse Voer
streek nu met Vlaamse hulp 
te verfransen ! Iets waarin 
Luik alleen niet slaagde, om
wille van het Vlaamse volks
karakter ! 

En waarom een afzonderlijk 
statuut, vermits de Voerstreek 

tot het Nederlands taalgebied 
en tot de Nederlandse kuituur-
gemeenschap behoort! Het eni
ge taalgebied dat voor een spe
ciaal statuut in aanmerking 
komt is de Duitstalige kuituur-
gemeenschap van de Oostkan
tons. Dat is de enige redelijke 
oplossing. 

Het regeringsprogramma 
wordt op zoveel andere punten 
niet nageleefd, dat men er zich 
niet meer geldig kan op be
roepen, ook niet voor de Voer
streek. Dergelijk artikel kan 
niet ernstig worden genoemd 
noch aanvaard, en de CVP 
maakte vroeger reeds formeel 
voorbehoud. 

De Voerstreek is en blijft 
Vlaams ! 

M.J.B. te Moelingen 

Vlaamse graven 
te abbeville 

Het stadsbestuur van Abbe
ville (Frans-Vlaanderen) ziet 
zich verplicht, het gedeelte van 
de begraafplaats van de Kapel 
van Abbeville, waar Van Seve-
ren en zijn op 20 mei 40 neerge
schoten lotgenoten begraven 
liggen, « opnieuw in dienst te 
nemen ». Dat wil zeggen : de 
begraven personen te verwij
deren om plaats te maken voor 
nieuwe graven. Nu liet het de 
h. Jos Janssens, Herentalse 
Baan 14 te Broechem weten 
dat de nabestaanden deze ver
wijdering kunnen vermijden 
door ofwel de overbrenging 
van het stoffelijk overschot aan 
te vragen ofwel een 30-jarige, 
50-jarige of zgn. eeuwigduren
de vergunning bij het stadsbe
stuur van Abbeville aan te vra
gen. Het verzocht voornoemde 
heer deze beslissing kenbaar te 
maken aan de betrokkenen en 
desgevallend hun beslissing 
mede te delen of hen daar
toe aan te zetten. Behalve 
om Joris Van Severen en Jan 
Ryckoord gaat het om volgen
de overledenen : mevr. Geerolf, 
de hh. Van der Plas. Bell, De 
Bruyne, Hold, Mantella, Tac-

eardl, Caestecker, Belluma% 
Van de Loo, Lazzarelli, WacV^ 
leTy Klinsner, Monami en Van' 
derkeien. 

Belangstellenden kunnen zicSt 
In verbinding stellen met voop» 
noemde heer of met het stad»-
bestuur van Abbeville, 

W. Duy^ 
Abelebaan 9 te Broecheifi 

wachten tot men 
ons opknoopt ? 

Toen ITc vorig jaar na dö 
IJzerbedevaart te Gent in d& 
« Raadskelder » met vele arf» 
dere Vlamingen verpoosde, 
werd mijn wagen, geparkeerd 
tegenover dit lokaal, beschO' 
digd, de erop gespannen lee'o 
wevlag gescheurd evenals de 
VL en twee op de achterruit 
gekleefde federalistische slag
zinnen. Balans : 3000 fr. schade. 
De plaatselijke politie had eerst 
niet veel zin, om mijn klacht 
naar behoren te behandelen, 
doch werd ijveriger toen ik 
even de naam van senator 
Baert noemde... Vele weken 
later kwam de veldwachter op 
mijn gemeente nogmaals de 
schade vaststellen. Dat is het 
laatste dat ik van een onder^ 
zoek hoorde, nu meer dan een 
jaar geleden... Ik heb nochtans 
drie ooggetuigen, ken de nurrv-
merplaat van de auto van de 
dader, maar er gebeurt niets. 
Ik doe dan ook een beroep op 
onze parlementairen om schot 
in deze zaak te krijgen. 

Alle briefwisseling aan VU-
sekretariaat afd. Grembergen, 
Bakkerstraat 67, 9150 Grember
gen. 

CS. te Grembergen 

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

SPECIALE AANBIEDING VOORBEHOUDEN AAN WIJ-LEZERS 

BON met 1.000 F 

ZONDER DEZE ADVERTENTIE IS DEZE A A N B I E D I N G N IET GELDIG. Dus meebrengen a.u.b. 

Van heden fot 1 september, geniet U met onderstaande BON 

1.000 F 
KORTING bij aankoop van een HERENKOSTUUM 
U weef, wij hebben meer dan 2.000 KOSTUMEN in voorraad — Lengte en buikmaten van maat 
44 tot 63 Vi 

EEN KEUS ZOALS BIJ ONS VINDT U NERGENS. — MET UW BON VAN 1.000 F KOOPT U 
VOORDELIGER DAN GELIJK V\/AAR IN BINNEN- OF BUITENLAND. 

EEN ZAAKJE OM VAN TE PROFITEREN ï ! ! 

AARTSELAAR ^ K B O S " ^ BOOM. 

BAAN 1 bis 

WAARDE bij aankoop van een HEREN KOSTUUM 

Naam : 

Straat : 

Plaats : 

GELDIG TOT 1-9-71 

NIET GELDIG OP SOLDEN EN REKLAMEKOSTUUMS 

^ ^ ^ ^ ^ 

Schoon» 

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 20u. — Zaterdag tot 18o. 
Zon- en feestdagen steeds gesloten. 

Si NIKLAAS 

*TEMSE 

MEYERS 
RUIME PARKING 
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zwartboek van de 
« liberf-é du père 
de familie » 

?n de antwerpse 
gemeenteraad 

yakantiepref-je 

Reeds op 30 juni jl. richtte de Schaap-
beekse FDF-burgemeester Nols volgen
de brief tot de ouders op zijn gemeente 
die hun kinderen naar Vlaamse scholen 
s turen : 

Mijnheer, Mevrouw, 

Ik ben ervan overtuigd dat uw kind 
vanaf zijn jongste leeftijd recht heeft op 
de Franse cultuur. Aangezien de h. Ver-
meylen, Vlaamse minister van Nationale 
Opvoeding, in het « Staatsblad » van 
19 juni, verslag aan de Koning, ver
klaart dat « de verbintenis de taaiin
spectie voor de bewoners van de Brus
selse agglomeratie op 1 september 1971 
af te schaffen legt ons ondermeer de 
verplichting op de werkelijke gelijkheid 
van keuze voor nederlandssprekenden 
en franssprekenden in te richten en te 
waarborgen » bestaat de mogelijkheid 
voor uw kind, welk ook zijn ouderdom 
is, ingeschreven te worden in een frans-
talige inrichting van de gemeente, 
waarvan de lijst hierbijgevoegd is. Ik 
twijfel er niet aan dat u van deze gele
genheid zult gebruik maken. 

Hoogachtend, 
Roger NOLS. 
de Burgemeester 

Met andere woorden i de Jacht op 
Vlaamse kinderen is te Brussel geopend. 
Alle middelen worden nu door de Fran
se taalimperialisten aangewend om zo
veel mogelijk Vlaamse kinderen in 
Franse klassen te krijgen ten einde hen 
grondig te kunnen verfransen en aldus 
definitief te vervreemden van hun fa
milie en van hun volk. Die schandalige 
« vrijheid », die te vergelijken is met de 
19e eeuwse « vrijheid van de familie
vader » om zijn kinderen bijvoorbeeld 
in mijnen te laten werken, werd aan de 
Brusselse taairacisten kado gedaan door 
de onovertrefbare flaminganten van de 
CVP, BSP en PVV. 

Wij moeten in de komende maanden 
deze heren geregeld herinneren aan hun 
« heldendaad ». En vooral : de Vlamin
gen wat die beruchte « liberté » in feite 
betekent voor de Vlaamse toekomst te 
Brussel. 

Een uitstekende hulp daarbij is het 
pas verschenen « Zwartboek van de 
« liberté du père de familie » (83 blz 
op tekst van senator van Haegendoren), 
dat op het VU-sekretariaat kan besteld 
worden mits storting van 100 fr. op prk 
1711.39 van de VU, Voldersstraat 71, 
1000 Brussel. 

De middagzittingen van de Antwerp-
Be gemeenteraad zijn gewoonlijk giller-
tjes, die in een habbekras afgelopen 

zijn, alhoewel het meestal om ernstige 
zaken gaat. Zoals o.m. op 2 augustus 11. 
toen voor een totaal bedrag van 1,2 mil
ja rd leningen diende aangegaan. 

Het schepenkoUege van de grootste 
stad van het land met ook het grootste 
deficit (raming voor het lopende jaar : 
1,65 miljard) dacht dit peulschilletje er 
weer met de splendid smile van wat-
kunnen-wij-eraan-verhelpen, door te ja
gen. 

Toen het op stemming aankwam, leg
de Hugo Schitz namens de VU een kor
te verklaring af, zeggende dat de meer
derheid klaarblijkelijk op de anders zel
den aanhoorde oppositie rekende om het 
financieel beleid van de stad te onder
steunen maar dat de VU in genendele 
mede verantwoordelijk wil zijn voor dit 
katastrofale wanbeheer. Waarop de VU-
fraktie de raadszaal verliet . 

Vervelend voor de meerderheid was, 
dat door dit maneuver de raad niet 
meer in getal was om geldig te zetelen, 
want inderdaad tien meerderheidsleden 
hadden hun zomerse kat gezonden. Een 
vrouwelijke CVP-schepen, die al eens 
vaker over haar toeren draait, riep his-
terisch gillend uit, dat het « laf » was. 

In volslagen geharrewar werd de zit
ting geschorst door een sipkijkende bur
gemeester, die achteraf aan de pers ver
klaarde, dat een dergelijk iets zich nog 
nooit voorgedaan had te Antwerpen. 

Na een halve dag naarstig zoeken, is 
men er dan in geslaagd enkele van de 
afwezige meerderheidsleden op te spo
ren, zodat uiteindelijk de leningen kon
den goedgekeurd worden en het fman-
ciële gemodder weer lustig verder kan 
gaan. 

rdb 

AfTe afdetingeR kregen duldeflfke 
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 wij 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. 

1000 
maaê 

1000 
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Een aktueei boek van senator van Haegendoren : 

^LJ 
In zijn levenswaardig boek : « Natio

nalisme en Federalisme », Politieke be
denkingen, (Uitgeverij De Nederland-
sche Boekhandel, Antwerpen 1971, 288 
blz.) schetst senator Maurits van Hae
gendoren een federale hers t rukturer ing 
van België, dat als bondsstaat een 
grondwetteli jke monarchie zou blijven 
en uit twee deelstaten zou bestaan. Iede
re Belgische staatsburger bezit de 
Vlaamse of Waalse nationaliteit. Iedere 
deelstaat is autonoom en oefent de vol
ledige staatsmacht uit op wetgevend, 
uitvoerend en rechterlijk gebied. Het 
Frans en het Nederlands zijn de over
heidstalen in respektievelijk de twee 

"nationalisme en federalisme'' 
of een verantwoord pleidooi voor een Belgische Bondstaat 

deelstaten, terwijl die beide talen ge
lijk zijn in het hoofdstedelijk gebied. 
Dit gebied, Brussel-Hoofdstad, ligt bui
ten de grenzen van de twee deelstaten, 
maar de inwoners ervan zijn burgers 
van een van beide deelstaten voor de 
materies die onder die deelstaten ressor
teren. De hoofdstedelijke agglomeratie 
krijgt bovendien een speciaal s ta tuut 
dat haar een grotere zelfstandigheid 
verleent dan de andere grote agglome
raties. Het bestuurlijk gezag van dit 
hoofdstedelijk gebied wordt pari tair 
uitgeoefend en het staatsgezag t.a.v. 
dit gebied is het bondsgezag. Er wordt 
vanzelfsprekend ook overgegaan tot de 
federalisering van de ontvangsten en 
van de uitgaven. Over de bevoegdheid 
van de deelstaten kan worden gezegd 
dat zij residueel is en alles bestrijkt 
wat niet uitdrukkelijk tot het bondsge
zag zal behoren. 

Het kan geen kwaad de politieke be
denkingen en voorstellen van iemand 
die zoals de auteur het Belgisch feit 
door en door kent en er wil aan dokte
ren vanuit de visie van het gedegen 
volksnationalisme, nu door te nemen. 
De huidige regering is erin geslaagd een 
broos gebouw in mekaar te t immeren 
dat ons de kulturele autonomie moet 
waarborgen en ons moet doen geloven 
in een regionalisme dat met de lippen 
de unitaire s t rukturen afzweert, maar 
met de bevoegdheidsdelegaties naar de 
regio's toe nog geen blijf weet. Dit maar 

om te onderstrepen dat het boek van 
senator van Haegendoren op zijn tijd 
komt. Hoe moeilijk het ook is van viru
lente unitaristen naar Belgisch scha-
bloon zelfs lauwe regionalisten te ma
ken, toch moet worden gezegd dat zij 
die unitaristen, er door zouden gebaat 
zijn kennis te nemen van wat een ken
ner van het Belgisch nationaliteiten
probleem heeft mede te delen aan teo-
retische en ook praktische bedenkingen. 
De auteur, die toch een lange staat van 
dienst kan aanvoeren op het gebied van 
zorg en bewogenheid om de Vlaamse 
verzuchtingen, is nu eenmaal niet de 
etnocentrist die het heeft gezien in de 
beslotenheid of de afgrendeling van zijn 
volk, maar veeleer de vrijheidsnationa-
list die de 'ontvoogding van de Vlamin
gen in de plurinationale staat België 
altijd via demokratische middelen heeft 
betracht. Dat heeft zijn belang en moet 
nog eens ten treure toe worden aange
haald ten dienste van hen die nogal ge
makkelijk de Vlaamse beweging auto
ri taire of inteelt-tendensen willen toe
dichten. 

Ook de tegenstanders van een federa
le formule wegens zogeheten ekonomi-
sche bezwaren, zouden er goed aan doen 
uit van Haegendoren's werk te leren 
dat de etnische indeling voor het vor
men van een autentiek staatsverband 
veel echter is dan de ekonomische. Het 
Europa der Volken moet het hebben van 
etnische grondvesten om ook ekono-

misch florissant te kunnen zijn en wat 
de argumenten betreft van de « grotere 
ruimte «-aanbidders, is het wel zo, zoals 
de auteur het zelf schrijft in zijn boek, 
dat Europa gemakkelijker de autono
mie kan dulden van 5,5 miljoen Vla
mingen dan dat die 5,5 miljoen Vlamin
gen verder de voogdij van enkele tien
duizenden Brusselaars ondergaan. 

Om het Belgisch staatsschip op te 
kalfateren ziet de auteur geen brood 
in het provinciaal federalisme dat 
slechts uitloopt op een bleke decentra
lisatie. Decentralisering is wat men over 
de Rijn heet « Kompetenzerteilung », 
zoals de auteur het zegt, terwijl federa
lisme te maken heeft met « Kompetenz-
verteiling ». Van Haegendoren wijst 
eveneens het federalisme met drie af 
omdat het de mogelijkheid geeft aan 
Brussel op de wip te zitten. Hij houdt 
ook niet van een federalisme met zes, 
zoals het door de h. Kunnen wordt ver
dedigd, omdat de zes regio's alleen maar 
super-provincies zouden blijven. 

Het boek van senator van Haegendo
ren dat geen wetenschappelijke uiteen
zetting wil zijn over de federale formu
le, maar veeleer een geheel van beden
kingen van een erudiet politicus over 
een aantal eigentijdse Belgische en 
Vlaamse vraagstukken, zal nog jaren 
aktueei zijn. nu dit land in de komende 
jaren zal te worstelen hebben met de 
eerste uitvoeringswetten van de staats
hervorming. 



WIJ - 14-8-7t 

cijfers op zijn 
beSgisch 

Via een parlementaire 
vraag aan dhr Snoy, minister 
van Financiën, wou senator 
Jorissen weten, of de cijfers 
voor kredietverlening van de 
Algemene Spaar- en Lijfren-
tekas op de begroting 1970, 
zoals medegedeeld door het 
VVO (Verbond Vlaams 
Overheidspersoneel) juist 
waren. Deze cijfers waren 
782 miljoen industrieel kre
diet aan het nederlandstalig 
landsgedeelte, 1.435 miljoen 
aan het franstaüge ; univer
sitair krediet : 193,2 miljoen 
voor de nederlandstalige 
universiteiten, 569 miljoen 
ian de franstalige. 

Minister Snoy noemde de
ze cijfers onjuist en ver
strekte volgende gegevens : 
industrieel krediet 963,8 mil
joen (N). 769 miljoen (F), 
135,2 miljoen (Brussel) en 
977,7 miljoen niet te splitsen 
kredieten (aan openbare be
drijven waarvan de aktivi-
teit zich over het ganse land 
ui ts trekt) . Het verschil tus
sen de VVO-cijfers en deze 
van het departement qua 
universitaire kredieten is zo 
klein, dat het de moeite om 
vermelden niet loont. 

We bewonderen intussen 
Snoy's spitsvondigheid over 
« niet te splitsen kredieten ». 
Onze kleine pink zegt ons 
dat naar klassieke Belgische 
genlosenheid het merendeel 
der kredieten naar fransta
lige ondernemingen is ge
gaan. Is het in Belgenland 
ooit anders geweest ? En 
dreigt de regering Eyskens 
inzake discriminatie van 
Vlaanderen niet alle records 
te slaan ? 

k,f„. 

politiek® 
belangstelling 
elders... 

Is de politieke belangstel
ling van een bevolking meet
baar ? Er zijn in ieder geval 
stille ge-revens voorhanden, 
zoals de opkomst der kiezers 

„ ij» landen waar geen kies-
" " pticht bestaat. Hier enkele 

recente cijfers : in Groot-
Brittanië van 76 tot 85 % ; 
in Frankri jk 80 % ; Finland 

73 % ; Noorwegen 78 % ; 
USA 60 % en India 61 %. 

Het lidmaatschap van een 
politieke parti j is een ande
re aanduiding : in Engeland 
45 tot 50 % van het kiezers
korps ; 40 % in Finland ; 
15 % in Noorwegen ; 4 % 
in Frankri jk ; 2 tot 3 % in 
de USA. 

...en hier 

Een vergelijking tussen 
diverse landen is uiteraard 
onmogelijk. Zo bvb. manifes
teren Vlaams-nationalisten 
en liberalen hun politieke 
deelneming respectievelijk 
door lidmaatschap van 
Volksunie en PVV terwijl 
CVP-gezinden en socialisten 
in geringer verhoudingen lid 
van hun partijen zijn omdat 
ze in de partij-mantelorgani
saties militeren. Vooral de 
CVP is geen eigenlijke par
tij : kandidatenlijsten, par
ti jwerking en partijgelden 
komen « wijselijk » uit 
ACW, Boerenbond enz. 

De VU, PVV en BSP kun
nen het algemeen welzijn 
beschouwen doorheen een 
volksnationale, een liberale 
of een socialistische bril, de 
CVP kan slechts een dose
ring doorvoeren tussen de 
groepsbelanaen van haar sa
menstellende delen. 

priorité voor 
Wallonië 

Moesten er geen VU-par-
lementsleden zijn, we zou
den weinig of niets verne
men over de schandelijke be
nadeling van onze Vlaamse 
ekonomie door de unitaire 
staat. Zo vernemen we uit 
een antwoord van de (Waal
se) minister van Ekonomi-
sche Zaken aan kamerlid 
Vansteenkiste dat het ge
middelde van de investerin
gen per werkgelegenheid 
van 1 juli 1968 tot 31 decem
ber 1970 1 miljoen 306.000 
fr. voor Vlaanderen en 1 
miljoen 494.000 fr. voor Wal
lonië bedroeg. Maar de ge
middelde rijkssteun in recht
streekse toelagen per nieu
we werkgelegenheid toont 
eens te meer aan, dat Vlaan
deren (dat het meest op
brengt) als een bedelaar 

wordt behandeld. Voor de 
zelfde referentieperiode be
droeg die rijkssteun per 
werkgelegenheid 99.000 fr. 
in Vlaanderen en eventjes 
218.000 fr. in Wallonië ! Moet 
er nog zand zijn ? 

diesterse 
pesterijen 

Begin juli bood onze VU-
propagandist W. Somers 668 
exemplaren van het natio
naal VU-pamf!et in het post
kantoor te Diest voor ver
zending aan. Tot zijn verba
zing rekende men hem 1,50 
fr. port per stuk aan in 
plaats van de reglementaire 
20 centiemen (tarief voor de 
bladen met een erkende ti
tel, in casu « WIJ »). Onze 
man weigerde deze som te 
betalen, nam de pamfletten 
mee en vroeg bevestiging op 
het nationaal VU-secreta-
riaat (dat kontakt opnam 
met de post te Diest, die een 
exemplaar aanvroeg om dit 
naar de directie der poste
rijen te Brussel door te stu
ren, wat vele dagen vertra
ging zou kosten). Daarom 
trok onze propagandist naar 
het postkantoor te Aarschot 
waar de pamfletten tegen 20 
centiemen per stuk prompt 
werden a a n g e n o m e n en 
doorgestuurd. 

VU - arrondissementsvoor
zitter Willy Kuypers nam 
het echter niet en deelde de 
directie der posterijen te 
Diest mede, dat over het in
cident een parlementaire 
vraag zou gesteld worden. 
De Diesterse postlui — die 
blijkbaar liever blauwe Van-
audenhovense pamfletten 
verspreiden... — bonden 
toen plots in, het kon nu wel 
tegen de voorgeschreven ta
rief. Het was echter niet 
meer nodig. Denkelijk zal de 
les wel geholpen hebben te
gen een volgende verzen
ding : de Volksunie Diest 
laat niet met zich sollen ! 

solidariteit 
Na een voordracht van 

Bob Maes voor de VU-afde-
ling Gavere over Brussel, 
waarin hij o.m. op de zware 
financiële lasten voor een 
zelfs bescheiden propaganda 
in het Brusselse wees, nam 
de afdeling het peterschap 

op van de VU-afdeling Jette-
Ganshoren, deed de afdeling 
Balegem het zelfde ten op
zichte van de afdeling Wem
mei en nam de afdeling Me-
relbeke de afdeling Ander-
lecht voor haar rekening. 
Dit drievoudig peterschap 
bestaat niet alleen in finan
ciële steun, doch ook in het 
bezorgen van het streekblad, 
het publiceren van nieuws 
over de strijd te Brussel en 
kolportages in de Brusselse 
randgemeenten, in samen
werking met de petekinde
ren. 

De afdeling Gavere doet 
nog het volgende voorstel : 
iedere werkende afdeling of 
kern zou een maandelijkse 
bijdrage afdragen aan de 
VU-Brabant, met de welbe
paalde opdracht deze bijdra
gen te verdelen onder de 
werkende Brusselse afdelin
gen en kernen. 

pitch 

Ook al beweert een beken
de Belgische olieverdelings-
firma dat het pitch-verbruik 
in ons land niet minder dan 
10 maal lager ligt dan werd 
vermeld, zulks belet niet dat 
het pitch-verbruik in ons 
land in vier jaar tijds meer 
dan verdubbelde : in 1966 
verstookten de elektrische 
centrales 900.000 ton pitch, 
in '70 was dit verbruik al tot 
1.926.000 ton gestegen. Voeg 
daarbij de plannen om 
Waalse pitch-bedrijven met 
pijpleidingen te verbinden 
met centrales in Vlaanderen, 
dan kan men er op aan dat 
de produktie ervan nog 
sneller zal stijgen tijdens de 
komende jaren en meteen 
ook de luchtbevuiling. Van
daar ook stijgend verzet te
gen pitch in de bedreigde 
streken, verzet dat we uiter
aard ten volle steunen : 
weg met die — Waalse — 
luchtbevuilers ! 

niet zo vlujg... 

Met veel tamtam kondig
de de regeringsgezinde pers 
de maatregelen aan, die de 
regering wenst te nemen te
gen de milieuverontreini
ging, meer bepaald in de 
viif grootste agglomeraties. 
Afgezien van de maatregelen 

zelf — die slechts een eerste 
stap zijn — is de toepassing 
ervan nog niet voor morgen, 
hoe dringend de zaak ook is. 
Het is immers zo dat n ie t 
alleen het ministerie van 
Volksgezondheid bevoegd is 
doch dat ook de departemen
ten van Arbeid en Tewerk
stelling, Ekonomische Zaken 
en Landbouw hun zeg wil
len hebben. Zodat aan mi
nister Namèche een nota 
werd gestuurd waarin hij op 
dit aspekt werd a t tent ge
maakt en op de noodzaak 
een coördinatie-komitee op 
te richten. Pas dan kan men 
doeltreffende maatregelen 
treffen... 

tiense suiker 

Onder deze ti tel klaagt 
« Het Volk » het feit aan dat 
de zetel van de « Tiense 
Suikerraffinaderij » te St. 
Pieters-Woluwe is geves
tigd, waardoor de beraadsla
gingen van de raad van be
heer in het Frans verlopen 
en de feitelijke bestuurstaal 
in deze firma het Frans is. 
Over het lot van de Vlaamse 
werkgever wordt dus in het 
Frans gehandeld, merkt de 
kran t geërgerd op. 

Het is geen alleenstaand 
geval maar de ergernis van 
de kristen-demokratische 
kran t is minder begrijpelijk 
als men weet dat een in een 
der beide kamers goedge
keurd wetsontwerp Philip-
part (CVP) al 20 jaar op be
handeling in de andere ka
mer van het par lement 
wacht. Dit wetsvoorstel be
oogt o.m. de vestiging van de 
maatschappelijke zetel van 
een firma in de plaats waar 
de hoofdbedrijvigheid van 
de onderneming is gevestigd, 
waardoor meteen de taal 
van de streek de bestuurs
taal van de betrokken fir
ma's zou zijn. Noch de CVP, 
noch de BSP, noch de PVV 
(laat ons niet lachen) doet 
iets om dit wetsvoorstel uit 
de Belgische vergeetput te 
halen. Maar wat kan men 
verwachten van part i jen die 
onze democratische meerder
heid verkwanselen, Brussel 
voor de totale verfransing 
openstellen, de Voerstreek 
verkopen en zich laten paai
en met een kar ika tuur van 
de kulturele autonomie ? 

wij in nederland 

start van het bezuinigings
ministerie 

(jeeveedee) Nederland heeft de eerste « grote » 
week van de nieuwe regering-Biesheuvel achter de 
rug. De bijna 2 meter lange eerste-minister legde 
— op saaie toon — in de Tweede Kamer de rege
ringsverklaring af, waarna in een tweedaags debat 
enerzijds de voornemens en plannen van het vijf-
partijen-kahinet werden geprezen, en anderzijds 
scherp bekritiseerd. Het was een merkwaardige 
regeringsverklaring, niet helemaal pessimistisch zo
als vrij algemeen was verwacht, maar toch wel 
met voldoende aanwijzingen dat de nieuwe bewind
voerders in Den Haag slechts met bescheiden blij
moedigheid tegen de komende vier jaren aankijken. 
Het worden jaren van bezuinigingen in verschillen
de sektoren, jaren ook waarin vooral de drie kris-
tehjke partijen (die samen met de liberalen en de 
« Demokratische Socialisten » het regeringsteam 
vormen) het zwaar zullen krijgen om voor hun 
aanhang geloofwaardig te blijven. 

De lijvige verklaring van Biesheuvel (26 dichtbe
drukte pagina's) en ook het Kamerkabinet lieten 
zien dat er van de prachtige beloften, juist door die 
knstelijke partijen in de verkiezingsdagen afge
legd, bitter weinig zal worden gerealiseerd. Vooral 
wat de kollektieve voorzieningen betreft, en dan 
denken we aan het onderwijs, aan de kuituur en 
aan de financiering van de gemeenten, zal er zwaar 
besnoeid worden. Dat is precies het tegenoverge
stelde van wat Biesheuvel zelf en zijn collega-lei
ders van de andere konfessionele partijen beloof
den. Ze komen nu met het excuus dat de financiële 
toestand met toelaat om vast te houden aan de 
plannen van enkele maanden geleden. Ze beweren 
zelfs dat ze tijdens de verkiezingsstrijd wel degelijk 
ook van bezuiniging hebben gesproken. Een enkele 
maal deden ze dat inderdaad ook wel, maar op een 

zo « ingeklede » manier dat de kiezers er nauwe
lijks gewicht aan hechtten. En voor deze kiezers is 
de taal die nu door Barend Biesheuvel en zijn man
nen wordt gesproken, dus een zware teleurstelling. 

gedraai met woningcijfers 

Het punt waar het tijdens het parlementaire de
bat erg om draaide, betrof de woningbouw. Nog 
altijd gaat het toch in menig opzicht zo welvarende 
Nederland gebukt onder een trieste woningnood die 
in de grote steden zelfs de omvang van woonellen-
de heeft aangenomen. Elke na-oorlogse regering 
heeft op eigen manier getracht die nood de lenigien, 
maar met uitzondering van minister Bogaerts uit 
het kristelijk-socialistische kabinet Cals-Vondeling 
zijn de bouwministers nooit tot grote daden kunnen 
komen. Minister Schut faalde tijdens de afgetreden 
regering-De Jong ook weer, en het was dus te be
grijpen dat het nieuwe kabinet zwaar de nadruk 
zou leggen op het bouwbeleid. Letterlijk verklaar
de Biesheuvel dan ook de afgelopen week : « Een 
maatschappelijk kwaad van de eerste orde is nog 
steeds de woningnood. De woningproduktie is de 
afgelopen tien jaar indrukwekkend toegenomen — 
van circa 80.000 naar 125.000 per jaar —, maar toch 
ervaart ons volk een extra krachtinspanning op 
dit terrein terecht als één van de dringendste za
ken ». Vervolgens kondigde hij aan dat de regering 
voorwaarden wil scheppen om het jaarlijks te bou
wen aantal woningen te vergroten en dat uiterlijk 
1975, « maar zo mogelijk eerder, een jaarprogram
ma van 137.500 woningen zal worden bereikt ». 

Tijdens het debat kwam echter een heel andere 
aap uit de mouw. Met de woorden : « een jaarpro
gramma van 137.000 woningen » bleek de regering 
namelijk te bedoelen dat uiterlijk in 1975 dit aan
tal huizen per jaar in aanbouw zou worden geno
men, hetgeen iets heel anders is dan het voltooien 
van die woningen. Immers, huizen die in 1975 in 
aanbouw worden genomen (en daarbij moet men 
rekening houden met de Nederlandse bureaukratie 
van vergunningen en met de financiering !) zijn 
pas in 1977 afgebouwd ! Geen wonder dat de op
positie woedend was. Den üyl, fraktieleider van 
de socialisten, en zijn kollega Van Mierlo van D'66 
geselden de regering dan ook onbarmhartig: Eerst
genoemde zei zelfs dat hij zich « grotelijks bela
zerd » voelde. Hij zei ook dat de vorige regering, 
wanneer zij het over woningbouwcijfers had, steeds 

bedoeld had : gebouwde huizen, waarop Biesheuvel 
niet veel meer wist terug te zeggen dan dat hij zich 
toen ook al had geërgerd aan « schaduwgevechten 
over de getallen ». Er werden daarna door de op
positie moties ingediend waarin het regeringsbe
leid werd veroordeeld, maar de Kamermeerderheid 
verwierp ze alle. 

is onderwijs niet dringend ? 

Het is overigens niet alleen de woningbouw die 
die de kritiek op de nieuwe regering deed losbre
ken. Ook het feit dat de ploeg van Biesheuvel de 
burgers meer wil laten betalen voor diensten die 
ze van de overheid genieten, wekt heel wat protest. 
Het betreft hier het zogenaamde profijtbeginsel 
waarvan Biesheuvel zei dat de burgers in de eerste 
plaats zélf verantwoordelijk zijn voor de financiële 
gevolgen van de beslissingen die ze in hun leven 
nemen. Daarom kondigde hij aan dat de kosten van 
minder dringende taken geleidelijk overgeheveld 
moeten worden naar degenen die er het meest pro
fijt van hebben. 

Nu valt er voor dit beginsel wel iets te zeggen 
wanneer het inderdaad om zaken gaat die minder 
gelangrijk zijn. Maar als men weet dat de regering 
van plan is de ouders van kinderen op kleuterscho
len voortaan een dubbel schoolgeld te laten beta
len, en dat de nieuwe onderwijsminister Van Veen 
ook al de suggestie heeft gedaan om voor het lager 
onderwijs schoolgeld aan de ouders te vragen, mag 
men zich toch wel afvragen wat de regering met 
minder belangrijke taken bedoelt. Het onderwijs 
zou daar toch op de laatste plaats onder mogen 
vallen. Bovendien is het lager onderwijs wettelijk 
verplicht ! 

Al met al is er zeker reden om het nieuw kabi
net kritisch te volgen. Meer zullen we waarschijn
lijk aan de weet komen over een maand, wanneer 
de begroting voor 1972 wordt ongediend en de plan
nen voor de nabije toekomst beter uit de verf ko
men. Hopelijk is de regering dan ook wat duide
lijker dan de afgelopen week, want vooral voor de 
burgers in het land bleef in de regeringsverklaring 
erg veel in het vage. Van de openheid waarop al
gemeen wordt aangedrongen, viel weinig te bespeu
ren. En Biesheuvel was in de vorige kabinetsperio
de nog wel de voorzitter 'van de commissie voor 
meer openheid van de kant van de overheid ! 
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vujo 

kaderVorming 

haar 

Waar staat de politieke jongerenbeweging in de Volksunie ? 
Wat met de VUJO ? 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 vormingscentrum Hedenesse onder het motto « ideeëngoed 
en aktiemogeiijkheden » op 27, 28 en 219 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. 

zaterdag 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 in 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. 3300/13/83.556 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. 

een winstpunt ? 
De Vlaamsgezinden gaan er eenparig akkoord over dat de uit

geholde culturele autonomie niet veel zaaks is. Zij beschouwen ze 
echter als « een goed », zij het een zeer klein goedje. 

Men mag zich echter afvragen of ze niet een kwaad is. 

Het enige vaste winstpunt, 
nl. de oprichting van Neder
landse en Franstalige culturele 
assemblees, is van symbolische 
aard. België krijgt er cultureel 
een nieuw gezicht mee. Dit 
werd reeds vaak herhaald. Een 
nieuw gezicht maar geenzins 
een nieuw lichaam. 

In feite zullen deze assem
blees over niet veel meer kun
nen beslissen dan over datgene 
waar nu reeds de resp. Neder
landse en Franse ministers van 
Cultuur en Nationale Opvoe
ding een zelfstandige, eigen 
koers mogen varen. Nu reeds 
bestaan er Koninklijke Beslui
ten, afzonderlijk voor de Ne
derlandse of de Franse sector. 
In de toekomst zullen dit de
creten kunnen zijn d.w.z. dat 
het tot stand komen ervan zal 
kunnen afgegrendeld worden 
door de voorziene speciale 
meerderheden. 

Nu reeds doet ieder cultuur
minister zijn zin met zijn 
« budgetje ». In de toekomst 
wordt dit aan de tribulaties 
van een zgz. cultuurpakt onder
worpen. Het is wel te verwach
ten dat, om een culturele tri
omf te kunnen uitbazuinen, de 
meerderheidspartijen het cul-
tuurbudget zullen verhogen. 

Deze trend ware echter ook 
onafwendbaar zonder culturele 
autonomie. De verhoging van 
de begroting moet ertoe dienen 
achterstelling van de Vlamin
gen aanvaardbaar te maken en 

moet er secundo toe dienen aan 
het cultuurpakt de nodige be
wegingsvrijheid te schenken. 

De culturele raden zullen de 
taalwetgeving in het homogene 
taalgebied kunnen verstrengen. 
Het valt echter af te wachten 
of de unitaire meerderheidspar
tijen aan hun parlementariërs 
de toelating zullen geven deze 
weg op te gaan. 

De materies die in schoolaan-
gelegenheden onder de cultu
rele autonomie vallen zijn nu 
reeds gesplitst. Inzake onder
wijs publiceren ministers Ver-
meylen en Dubois nu reeds 
eigen instructies voor de Ne
derlandse en Franse sector. 

Het « aanmoedigen van de 
vorsers » blijft beperkt tot klei
ne toemaatjes. Het ophaalpro-
gramma van de regering t.a.v. 
het wetenschappelijk onder
zoek heeft betrekking op circa 
5 % van de totale begrotingen 
van wetenschappelijke aard. 

De bevoegdheid van de cul-
tuurraden werd ter elfder ure 
nog afgezwakt door de cultuur-
paktgrendel. 

Eyskens heeft misschien ge
lijk dat België door de culture
le autonomie een nieuw gezicht 
krijgt maar wij hebben gelijk 
dat het geen nieuw lijf is ! Plus 
ga change, plus ca reste Ia 
même chose blijft het Belgische 
staatsparool. 

m. van haegendoren 

veel geblaat, 
weinig wol 

In het Staatsblad van 5 augustus verscheen een koninklijk be
sluit dat de vijf grote stedelijke agglomeraties in ons land spe
ciaal heet te beschermen tegen de luchtvervuiling. Vanaf 1973 
mag het zwavelgehalte van brandstoffen die aangewend worden 
voor de verwarming van gebouwen niet hoger meer zijn dan 1 % 
van hun gewicht. En van nu af aan mag men in de aangeduide 
zones geen turf, bruinkool en afvalstoffen meer verbranden. Het 
klinkt allemaal mooi, maar zal het veel uithalen ? 

De schabouwelijke luchtverontreiniging in en om de grote ste
den — die gevaarlijke afmetingen heeft aangenomen — wordt 
voornamelijk teweeg gebracht door het autoverkeer, de huisver-
warming en de industrie. Met zijn koninklijk besluit laat minis
ter Namèche de industrie en de auto buiten schot, hij heeft het 
enkel over de huisbrand. En dan nog ! Particulieren hoeven zich 
niet veel aan te trekken van dit nieuwe reglement. De Belgische 
petroleumfederatie heeft beloofd in de toekomst brandstof te le
veren die aangepast is aan de 1 %-norm, dus. Enkel de eigenaars 
van kantoorgebouwen en grote appartementsblokken die nogal 
een zware en zeer zware fuel gebruiken (goedkoper !) zullen wel 
even moeten uitkijken voortaan. Maar de administratie is niet 
eens zinnens stelselmatige controle uit te oefenen. Dit zal enkel 
gebeuren wanneer er bij lokale zware verontreiniging « een sterk 
vermoeden » bestaat. Het is trouwens niet duidelijk wie in geval 
van duidelijke overtreding zal beboet worden, de leverancier of 
de verbruiker. 

Maar wie bijvoorbeeld wat verdroogd haagscheersel verbrandt 
in zijn tuin kan al dadelijk het boekje opvliegen. Ook de turf- en 
bruinkoolverbranders, maar wie houdt zich de dag van vandaag 
daarmee nog onledig in de grote steden ? 

Het is al bij al een erg onbenullige maatregel die niet veel om 
het lijf heeft. Het zou erg naïef zijn als de goegemeente nu zou 
gaan geloven dat de regering de strijd tegen de luchtverontreini
ging daarmee heeft aangebonden. Bij het afbakenen van de « ge
vaarlijke zones » is Namèche trouwens nogal kurieus te werk ge
gaan. Hij steunde zich naar het schijnt op de metingen die in het 
voorbije jaar werden verricht. Goed, maar is er geen noemens
waardige luchtverontreiniging waar geen meetapparaten ston
den ? Zo stelt men zich bijvoorbeeld in de Gentse agglomeratie de 
vraag waarom Drongen wèl in het lijstje werd opgenomen en 
Merelbeke, waar de talrijke tuinbouwbedrijven massa's zware 
olieprodukten verstoken, buiten schot blijft. De reden is duidelijk: 
in Merelbeke werd de luchtvervuiling nog niet gemeten, dus... 

Dat dit KB het allereerste uitvoeringsbesluit is van de kader
wet van 28 december 1964 wijst er ook op met welke bekwame 
spoed (!) de regering de milieubescherming ter harte neemt. 

de vfb en de voerstreek 
De Vlaamse Toeristen

bond zou in een aantal 
steden en gemeenten over 
het hele Vlaamse land een 
tentoonstelling willen in
richten gewijd aan de zes 
Vlaamse Voerdorpen. 

Zulk een tentoonstel
ling moet vooral de aan
dacht vestigen op het bui
tengewoon schilderachtig 
aspekt van de streek en 
op de zeer Vlaamse aard 
van de bevolking. Ze mag 
natuurlijk niet alleen uit 
papieren bestaan, d.w.z. 
boeken, tijdschriften enz. 

maar moet een zeer aan
trekkelijk karakter heb
ben, ook voor de gewone 
man. 

Daarom verzoekt de 
VTB alle kunstenaars die 
door de Voerstreek wer
den geïnspireerd (schil
ders, tekenaars, graveurs, 
beeldhouwers, literatoren, 
musici) met hem in kon-
takt te treden op het 
adres, St. Jakobsmarkt 45, 
2000 Antwerpen, en zulks, 
wenselijk, vóór 1 septem
ber. 

Bij de antieke volken was 
Dorgaans de lange haartooi in 
vang hij vooraanstaanden en 
ing door als een symbool van 
hnkheid en van hoge stand. 
De oudste iconografische 

oorstellingen geven ons de 
hristus-figuur weer met lang 
aar. 
Het is hekend dat hij de Ro

meinen het korte haar in 
zwang was hij de machtigen en 
de groten. 

Bij de Germanen is de lange 
haartooi een teken van man
nelijkheid, macht en gezag. 

Hofmeier Pepijn deed het 
lange haar afsnijden van de 
laatste Vadsige Koning als he-
wijs dat zijn koninklijke macht 
ontnomen werd. 

De Middeleeuwen waren 
doordrenkt van Germaanse tra
dities en de schilderkunst be
wijst ons dat lange haartooi 
gold als kenteken van hoge 
stand. 

Het Ancien Régime heeft de
ze traditie voortgezet : het ging 
zelfs zó ver dat men langharige 
pruiken ging dragen. Denken 
iü?7 nog aan de Britse rechters. 

De Jacobijnen van de Franse 
Revolutie en Napoleon stonden 
sterk onder Latijns-Romeinse 
invloed. Denken wij aan bena
mingen als consul, imperator, 
etc. Het is de cultuur van hei 
neo-classicisme. Het moet ons 
dan ook niet verbazen dat in 
deze periode de Romeinse 
dracht van het korte haar op
nieuw ingang vond. 

Dit heeft wellicht ook te ma
ken met het feit dat de huur
lingenlegers plaats m-aakten 
voor volkslegers : het korte 
haar was aangewezen voor hy
giënische motieven in een tijd 
dat de strijd tegen epidemieën 
ongetwijfeld nog niet over de 
middelen beschikte die er nw 
bestaan. Doordat in de legers 
het korte haar gedragen werai, 
ging het langzamerhand door
gaan als een symbool van flink
heid en mannelijkheid en ver
drong als dusdanig de lange 
haartooi. 

De periode van de romantiek 
neeg opnieuw naar het lange 
haar. Denken wij er bv aan 
dat in de 19de eeuw de kun
stenaars, die beschouwd wer
den als dragers van het oude 
culturele erfgoed, met lang 
haar liepen. Denken wij in de 
geschiedenis van de Vlaamse 
Beweging aan dê period? van 
de zgn. baardflaminganten. 

De Jeugdbewegingen, die zo
wel in de Angelsaksische als in 
de Germaanse landen het so-
herheidsideaal huldigden, kwa
men uit voor de korte haartooi. 

Tot nu nog of zeker tot voor 
zeer kort bleef kort haar ver
plicht in het leger. Dit mag be
schouwd worden als een kwes
tie van traditie en wellicht ook 
van hygiëne. Misschien kan hij 
sommigen de zgn. iisoldateskei» 
instellingen ook wel enige inr 
vloed gehad hebben op d? vo
gue voor kort haar. 

In de DDR is de lange haar
tooi een manifestatie van anti-
communisme I 

Een onbevooroordeelde con
clusie moet dan ook zijn dat 
wij, inzake de haartooi, het dra
gen van kort of lang haar als 
een opeenvolging van cultuur
gemeenschappen moeten be
schouwen die niets, maar dan 
ook niets te maken hebben met 
politiek, levens- of wereldbe
schouwing. 

mvh 



WJJ - 14-8-71 

de wereld 

oorlog ongewenst 
In het grensgebied tussen Pa
kistan en India, is de spanning 
gevaarlijk toegenomen. Als Pa
kistan's Jahia Khan zijn mili
taire actie in Oost-Pakistan niet 
gaat intomen zou de bloedige 
burgeroorlog tussen Oost en 
West wel eens kunnen uitgroei
en tot een oorlog tussen India 
en Pakistan. Voor India, dat 
zelf op zoek is naar een oplos
sing voor z'n eigen bevolkings-
eksplosie, lijkt het een onmoge
lijke taak nog eens zeven mil
joen vluchtelingen te moeten 
slikken. Tot dusver is die 
vluchtelingenstroom, met zijn 
potentie aan menselijke ellen
de, alleen koren geweest op de 
molen van de Bengaalse gueril-
lero's. 

bergen problemen 

Met de dag krijgt het West-
pakistaans leger meer verzets-
en sabotage-daden te verduren. 
Westpakistan, dat met zijn 
operaties tegen Dacca ietwat 
onbesuisd boven zijn beperkte 
politieke en financiële moge
lijkheden heeft gegrepen, lijkt 
ongeschikt een dergelijke on
derneming nog langer uit te 
houden. Vandaar het niet denk
beeldig gevaar dat Jahia Khan, 
om religieuze, raciale en eko-
nomische tegenstellingen in ei
gen kamp te verdoezelen, nu 
plots naar de « grote oplossing » 

een oorlog met India-zou grij
pen. Anderzijds vliegen ook in 
India agressieve valken rond 
die regelrecht op oorlog met 
Pakistan aansturen 

Maandenlang heeft India 
hard op de publicitaire trom 
geslagen voor Bengla Desj. 
Toen officieel Pakistan de op
stand van rebel Moedjiboer 
Rachman ging onderdrukken, 
begon de massale exodus naar 
India Voor 80 pet behoren die 
Oost-Pakistaanse vluchtelingen 
tot de hmdoe-mmderheid in de 
moslimstaat. Tegen de gevol
gen van die onrustwekkende 
bevolkmgsaangroei is het land 
van Indira Ganhdi niet opge
wassen. Er zijn nu al 50 mil
joen Indiase werklozen, en een 
aanzienlijk deel van uit Ont
wikkelingshulp verworven ka
pitalen vloeit af naar het dana-
idenvat van de vluchtelingen
kampen Vandaar het Indias 
gevoel dat de Moekti Bakini 
— de guerilla's van Bengla 
Desj — nodig met wapens 
moeten gesteund worden. Het 
belang van de verzetsstrijders 
uit Oost-Pakistan is tegelijk 'n 
Indias belang : bij een eventue
le « bevrijding » van Oost Pa
kistan zouden de miljoenen 
vluchtelingen naar hun «haar 
steden » kunnen terugkeren. 

reden te over 
Voor een oorlog tegen Pakis-

De Moessonregen heeft de ellende van de Westpakistaanse vluchtelingen in India nog vergroot : 
troosteloos beeld van kinderrmserie in het wrede oorlogsspel van grote mensen 

tan zou India niet eens het 
Bengaals probleem als motive
ring nodig hebben Reeds twee 
keer, m 1947 en '65, stonden 
India en Pakistan tegenover 
elkaar omtrent Kasjmir, de 
Himalaja provincie in het 
noord-westen van het subcon
tinent. Dit gebeurde altijd 
weer onder het voorwendsel 
van New Delhi dat Pakistan 
agitators naar Kasjmir had ge
zonden om daar onrust en re
bellie te stoken. En nu gewaag
de India weer eens van gelijk
aardige Pakistaanse pogingen .. 
Hoe dan ook aan beide zijden 
zal men uit vroegere erva

ringen hebben geleerd dat 
« militaire » oplossingen zelden 
lonend zijn. Maar de emotione
le, door pijnlijke herinneringen 
gevoede druk kan zo groot wor
den dat rationele argumenten 
niet langer gelden. In die sfeer 
gaat de eensgezinde waarschu
wing van Washington en Mos
kou, van Peking en Londen 
kompleet verloren, zodat een 
gunstige oplossing op dit ogen
blik onhaalbaar is. Wel is er de 
verbijsterende vaststelling dat 
de wereld (en de organisaties 
die haar ter beschikking staan) 
niet eens bij machte was een 
internationale hulpactie te or

ganiseren. Alleen 'n dergelijke 
hulpactie had de vluchtelingen
stroom naar India, die nu weer 
bron van alle narigheid is, tij
dig kunnen opvangen. 

Óp dit ogenblik geven de 
grootmachten eensluitend en 
vreedzaam advies weg. Zowel 
Moskou als Peking en Was
hington zullen er alles op zet
ten om een nieuw konflikt in 
Azië te voorkomen. In een 
eventuele oorlog zouden India 
en Pakistan immers niet alleen 
staan. Daarom hebben de Rus
sen te New Delhi en de Chine
zen te Islamabad matiging ge
pleit. 

hete Ierse zomer 
(Argos) Noord-Ierland kan 

blijkbaar niet tot rust komen. 
Ook niet na een recente ont
moeting van premier Brian 
Faulkner met Edward Heath. 
Het resultaat van dit onder
houd is gewoon ontmoedigend. 
Opnieuw worden tweeduizend 
soldaten van Hare Majesteit 
naar het rumoerig land ge
stuurd. Hierdoor zal de Britse 
militaire aanwezigheid tot 
twaalfduizend oplopen. Offici
ële motivering : de optocht van 
de « apprentice boys », gepland 
voor donderdag 12 augustus. 
Die protestantse «leerjongens», 
gerekruteerd uit de fanatieke 
middle class, hebben al in au
gustus 1969 furore gemaakt 
toen hun massale optocht te
gen katholieke hardliners op
botste. Het gevolg van die wil
de botsing was het stationeren 
van Britse troepen op Noord
iers grondgebied. 

Sinds die dag heeft het En
gels leger het tii van aanslagen 
en sabotage niet kunnen af
remmen : 59 personen werden 
tijdens de jongste twee jaar in 
een sfeer van terreur en ge
weld om zeep gebracht. 

religieuze dweepzucht 

Het konflikt vertrekt van re-
ligieuse dweepzucht en onver
draagzaamheid. Het drijft op 
eeuwenoude, uit het Elizabe-
taans tijdperk daterende wrok
gevoelens en wordt grillig 
doorkruist door onontwarbare 
huisvestingsproblemen en... 
door de aanwezigheid van 7,8 
pet werklozen. De malaise be
gon eigelijk in de Xlle eeuw 
met de aankomst van op rijk
dom en landgoederen beluste 
Britten, bereikte een hoogte
punt in 1609 toen Jacobus I 
daar zijn Schotten installeerde. 

L awir'Hitth 

Belfast • Britten ruimen harrikades op, die even vlug een eind 
verder heropgestapeld worden. Ulster bevindt zich op de rand 
van een fanatieke burgeroorlog tussen een bezittende meerder

heid en een haveloze minderheid. 

De Unie van Engeland, Schot
land en Wales met Ierland 
bracht, tijdelijk, ontspanning 
maar de beweging voor Home 
Rule (zelfbestuur) mondde 
uit in de memorabele Paasop-
stand (1916). In 1923 werd 
Noord-Ierland, na het installe
ren van de Ierse Vrijstraat, 
aan zijn eigen lot overgelaten 
met een bevolking van twee 
derde protestanten en een der
de katholieken. 

ira : stadsguerilla 
Vadaag heeft de IRA (ont

staan uit de Sinn Fein) het 
derde stadium bereikt van wat 
bondig als stadsterrorisme 
wordt omschreven. Dit stadium 
impliceert aanvallen op be
langrijke strategische doelen. 
Maar een vierde stadium is 
reeds in uitzicht : moord en 
kidnapping liggen in onmiddel
lijk bereik. Als de Britten hun 
uitgesteld voornemen (ver
dachten zonder voorafgaande-
lijke juridische procedure te 
interneren) uitvoeren, zal de 
IRA hard en onverbiddelijk 
toeslaan. Dit heeft de terroris
tische organisatie in vlammen
de pamfletten meegedeeld. Wel 
tast men in het duister om
trent de reële macht van 
de Noordierse verzetsorganisa
tie. Sommigen menen dat die 
IRA zich alom sterk ingegra
ven heeft. Anderen stellen dat 
haar invloed aardig over het 
paard werd getild en dat de 
groep laboreert aan scherpe in
terne konflikten tussen Offi
cials ( « gematigd » ) en Pro
visionals ( ekstremisten). Maar 
als de beroering weer eens 
hoog oploopt zullen «gematig
den » en «ekstremisten» de 
handen in elkaar slaan om de 
oude droom — een verenigd 
Groot-Ierland — waar te ma
ken. Voorzeker is de betekenis 
van de terroristische groepering 
getalsmatig, vrij onbelangrijk. 
Haar invloed wordt echter ge
voelig versterkt door het dina-
misme, de doodsverachting en 
fanatieke paraatheid van haar 
leden. De IRA is meester van 
de sfeer die ze willekeurig naar 
haar eigen hand en oogrnerken 
zet. Bij het in verdrukking le
vende katolieke bevolkingsdeel 
dwingt ze ontzag en «bewon
dering » af. Door bijdragen van 
kapitaalkrachtige Ieren uit 
Noord en Zuid — vaak afge
dwongen door intimidatie — 
v l̂oeien aanzienlijke bedragen 
naar het Steunfonds dat zorgt, 
voor aankoop van wapens en' 
munitievoorraad. Britse pre
mier Heath en de regering van 
Brian Faulkner staan weer 
eens voor hete vuren. 

deze week 
in 
de 

wereld 
• De Vietkong en Noord -Viet
nam willen met gelijk wie pra
ten, uitgenomen met de Zuid-
vietnamese president. 

• Scott, Worden en Irwin na 
behouden vlucht met de ApoUo 
15 terug op aarde. Deze maan-
vlucht wordt een der interes
santste genoemd qua « weten
schappelijke buit ». 

• Israël zou de voorstellen van 
de Amerikaanse onderstaatsse-
kretaris Sisco inzake het Suez-
kanaal verworpen hebben. Pre
sident Sadat van Egypte be
klemtoont intussen in verschei-
de toespraken het anti-kommu-
nistisch karakter van de regi
mes in Egypte, Libië en Syrië. 
De Sovjets zouden zich bij de
ze steil ingname neerleggen en 
voortaan elke ideologische 
steun aan Arabische kommu-
nisten stopzetten. 

• Verscheidene westerse lan
den pogen India ervan te weer
houden, de Vrije Bengaalse 
Republiek te erkennen en 
daardoor een oorlog met Paki
stan te riskeren. Vooral de 
Sovjets spannen zich duchtig 
in en sturen niemand minder 
dan de minister van Buiten
landse Zaken Gromyko naar 
India, om er bij de regering 
Ghandi aan te dringen op ge-
matigheid. Beide landen slui
ten 20-jarlg vriendsehapsver-
drag. 

• Amerikaanse senaat schort 
hulp aan Griekenland op. 

• Geharrewar rond neerleg
ging der kiezerslijsten te Sai
gon. Het valt niet uit te maken 
of vice-president Ky nu al dan 
niet kandidaat is voor het pre
sidentschap, nadat president 
Thieu het merendeel der kies-
peters voor zich zelf had gere
serveerd. 

• Verscheidene vooraanstaande 
leden van de Chileense Kristen-
Demokratische Partij (die des
tijds Frey als president deed 
verkiezen) lopen over naar de 
partij van president Allende, 
wiens sociale hervormigen op 
alle Chileense oppositiepartij
en indruk blijken te maken. 

• Nieuwe gewelduiibarstmg in 
Ulster eist 17 doden en talrijke 
gewonden. De Noordierse rege
ring schorst een deel der bur
gerrechten, vervat in de « ha
beas corpus act », waardoor ie
dereen zonder meer kan geïn
terneerd worden. Honderden 
katholieken worden aldus tij
dens blitz-actie van het Britse 
leger opgehaald en opgesloten 
in koncentratiekampen... Ver
scheidene grote branden in Bel
fast en Londonderry. Ulster 
blijkt op de rand van een bar-
geroorlog te staan. 

• Mark en goudprijs stijgen 
fors, zodanig dat het Reuss-ko-
mitee kordaat de devaluatie 
van de Amerikaanse dollar 
vraagt. Frankrijk deelt het her
stel van zijn muntreserves via 
krantenadvertenties mede. 

• Ondanks zware buitenlandse 
druk op president Jahia Khan 
van Pakistan, om de gevangen 
Awami-leider Sjeik Rahman 
vrij te laten en met hem naar 
een politieke oplossing in de 
Oost-Pakistaanse kwestie te 
zoeken, besluit het staatshoofd 
de Awamileider voor de recht
bank te dagen. Het proces be
gon met gesloten deuren op 11 
augustus in de West-Paki-
staanse hoofdstad. 

• Onbehagen in Roemenië we
gens het niet-uitnodigen van de 
Roemeense leiders op de Krim-
conferentie (2 augustus) van de 
Amerikaans-Chinese toenade
ring (Roemenië onderhoudt 
vriendschappelijke betrekkin-
î en met Peking). 



regionaiisten of « fransen in de rand » 

Vlaanderen legen het parijse ''keloniolisme'' 
Het grote Parijse blad « Le Monde » publiceert momenteel een artikelen

reeks over het regionalisme in Frankri jk, ten rande van de regeringsplannen 
ter zake. Als tweede in de reeks kwam Frans-Vlaanderen aan de beurt, der
mate belangrijk en positief dat we dit stuk hierna in eigen vertaling bijna 
integraal publiceren. Behalve het feit dat Frans-VIaanderen ons Vlammgen 
nauw aan het har t ligt en zijn problematiek ons dan ook ten zeerste aan
spreekt is er de treffende gelijkenis tussen de verhouding Parijs-Rijsel en 
de gelijkaardige dwangpositie waarin Vlaanderen zich tegenover een even erg 
als Parijs centraliserend Brussel bevindt. In sommige passussen zou men 
zonder meer de namen der steden door deze van Brussel en eigen Vlaamse 
steden kunnen vervangen. 

Terwijl de voorstanders van een 
«Bretoense nat ie» ten gunste van 
hun zaak de encycliek «Populorum 
Progressie» inroepen streven in het 
noorden van de Zeshoek de regiona-
listen van de Franse Nederlanden 
een ekonomische unie-over-de-grens-
heen (Nord-Pas-de-Calais) met 
België na. 

De automobilist, die om de eento
nigheid van de autostrade te vermij
den, de «nationale 17» inslaat, kent 
stellig de «carrefour du poteau» 
( le t ter l i jk : schandpaalkruispunt) 
te Senlis. Xavier L... besloot op een 
bepaalde dag de «route des Flan-
dres» op te t rekken om enkele ver
tegenwoordigers van het Vlaams re
gionalisme te ontmoeten. Een eerder 
onverwacht opzet bij een student 
van Nanter re en dus het vermelden 
waard. 

Xavier is afkomstig uit een Arte
sische familie en «v luch t» naar 
Vlaanderen, waar hij nooit heeft 
verbleven. Hj leerde Vlaam_s, ging 
de geschiedenis na en bezon zich 
over de ekonomie. Zijn ambitie is te 
gaan werken bij de Europese Ge
meenschappen te Brussel en vandaar 
uit bij te dragen tot het réveil van 
de Nord-Pas-de-Calais. Hij acht een 
herleving van dit gewest alleen mo
gelijk door een enge unie met Bel
gië, des te meer daar de oude staats
grenzen zullen wegvallen bij de 
Europese eenwording. 

in de franse nederlanden 

Eerste etape : St. Omaars, waar dr. 
Klaas de bezieler is van een federa
listische afdeling der Franse Neder
landen. Hij heeft land en volk eerst 
twint ig jaar geduldig nagegaan en 
kwam tot volgende conclusie : 

«Bestaat er wel in Frankri jk een 
menselijke groep die sinds de 19e 
eeuw zoveel beproevingen en om-
mekeren heeft doorworsteld ? Zoals 
met onze belforten, simbolen der ge
meentelijke vrijheden, groeit einde
lijk een regionaal besef. Ja, het 
Noorden bestaat. Geschiedenis en 
ekonomie hebben het geboetseerd. 
De natuurl i jke en menselijke geo
grafie bevestigen dit bestaan. Stellig 
is er een ethnie die de bevolking van 
het Noorden omvat.» 

Wat is het programma dat deze 
«revolut ionair» via «La Nouvelle 
F landre» gestadig voorhoudt ? De 
eigen persoonlijkheid van de streek-
bewoners door hen te doen inzien, 
ze aanzetten tot strijd voor een ad
ministratieve autonomie, zodanig dat 
ze hun problemen kunnen oplossen 
volgens hun eigen belangen — «de 
opening naar Europa» — en niet 
langer meer volgens de eisen van de 
staatsraison, vermits de centralise
rende Staat deze twee departemen
ten slechts beschouwt als een werk
plaats voor onafgewerkte produkten 
en als een reservoir van werkkrach
ten. 

Het woord «revolut ionair» doet 
dr. Klaas glimlachen. «De weer
stand tegen de veranderingen in het 
Frans systeem is absoluut, stelt hij 
vast. Ze houdt volgens sommigen 
zelfs de vernietiging van een derge
lijk systeem in, zoals gewoonlijk 
echter mondt elke revolte uit in een 
versterking van het systeem. 

Het komt er dus op aan, druk uit 
te oefenen op de centrale macht, om 
hervormingen en de bevrijding van 
de mens af te dwingen.» 

Jean Klaas, eerder een reformist 
dus, las met veel belangstelling Ser-
van-Schreibers «Le Pouvoir regio
nal » maar geeft als fundamentele 
referentie de voorkeur aan de teorie 
over het interne kolonialisme van 
Robert Lafont. Tijdens de jongste 
gemeenteraadsverkiezingen was 
Klaas kandidaat op een linkse lijst. 
Ook al ervaart hij als « extremisten » 
sommige regionalisten die de situa
tie der gewesten aanvoelen als een 
uitbuiting door de Staat in dienst 
van het kapitalistisch imperialisme, 
toch beschouwt Jean Klaas de ont

worteling van het Vlaams in de 
Westhoek — westelijk speerpunt van 
het taalgebied — als een illustratie 
van deze « kolonisering » 

« Het is maar een détail, maar voor 
honderdduizend in deze gewesten 
wonende en Vlaamssprekende Fran
sen is de verdediging van hun dia-
l ^ t een middel om zich vast te 
klampen aan Noord-West-Europa. 
Belang stellen in een taal die door 
twintig miljoen Europeeërs wordt 
gesproken is toch waarachtig geen 
misdaad van majesteitsschennis te
genover «la francophonie» ! Dit 
probleem houdt vooral de aandacht 
gaande van de Michiel de Swaen-
kring. In dezelfde mate streven we 
aan de kust een Frans-Britse twee
taligheid na, waarvan het ekono-
misch belang niemand kan ontgaan. 

We wensen trouwens niet het ene 
nationalisme tegen het andere op te 
stellen. We hebben de bekrompen
heid der grenzen kunnnen meten, of 
het n u om nationale of mentale 
grenzen gaat. We wensen deze gren
zen niet op het regionaal niveau 
over te planten maar willen een ope
ning naar Europa zoeken. De weg 
daarheen is korter dan men denkt, 
de weg die het ogenblik scheidt 
waarop men slechts de kleine kon-
krete en dagelijkse details van zijn 
eigen woonruimte ziet en het mo
ment waarop men vanop een Vlaam
se heuvel zich zelf betrapt op het 
fluisteren van «Ik groet U Europa » ! 
Vanop deze hoogte zal geen enkel 
oog, hoe scherp ook zijn blik zij, een 
grens zien. Het regionalisme en het 
federalisme, dat is de triomf van het 
konkrete op het abstrakte. Wat een 
opluchting wanneer men aan deze 
synthese toe is, wanneer men gans 
zijn demokratische overtuiging sa-
mengebald ziet, wanneer men de 
participatie op alle niveaus ziet tus
sen de onderneming en de gemeente, 
tussen het gewest en Europa.» 

van sluis naar denain : 
les in aardrijkskunde 

Jacques Fermaut bewoont Vlaan
deren, op een boogscheut van Ber-
gues (Bergen ). 

Wij zijn geen irredentisten, zegt 
hij ons. Onze generatie is resoluut 
Frans, maar heeft geen behoefte aan 
het verloochenen van haar Vlaamse 
aanhorigheid. Ik durf zelfs te stellen 
dat de Germaanse kuituur ons meer 
ligt. Maar ik zou dit niet durven 
schri jven! Niettemin kan ik via mijn 
dialekt de oude Elzasser kleuren uit 
de Middeleeuwen lezen. Het gaat er 
niet om, de biezen te pakken ! We 
zullen een Europa der kuituren zien 
ontstaan, dat de grenzen als vanzelf 
zal opheffen. Eerst moeten we de 
mensen echter leren, zich zelf zijn. 
De taalkwestie is bijkomstig. 

Ze geeft slechts aanleiding tot het 
besef van een der manifestaties van 
het taalimperialisme van de Franse 
Staat, dat zich doet gelden door zijn 
ekonomisch kolonialisme naast an
dere gevolgen op het menselijke 
vlak. In Vlaanderen sloeg het sys
teem van meetaf toe : we waren nau
welijks bij Frankri jk geannexeerd 
of we ondergingen een eerste ver
arming van het milieu door een be
slissing van het centraal gezag, na
melijk de herroeping van het Edikt 
van Nantes. De vernietiging van het 
menselijk milieu werd doorheen de 
eeuwen voortgezet om uit te lopen 
op de huidige toestand. U hoeft het 
maar te gaan «waarde ren» in som
mige wijken van Rijsel of Robeke 
( R o u b a i x ) , bij het onderproletanaat 
dat door de textielnijverheid werd 
in het leven geroepen. Alle ekono
mische en kulturele aanwijzigingen 
stemmen overeen.» 

In dit verband verwij.st Xavier L. 
naar een studie van Robert Vran-
cken, die in Vlaanderen het histori
sche type-voorbeel d terugvindt van 
de vervreemding in de loop der t i j 
den : «Men kan er het verschijnsel 

van de assimilatie in alle stadia en 
in elke graad nagaan, in tijd zowel 
als in ruimte en dit vanaf de tijd dat 
dat het land nog ongerept was totdat 
het was « verteerd ». Wanneer hij de 
balans van deze ondermijning op
maakt herinnert Vrancken aan het 
feit dat Sluis in Zeeland (Nederland) 
in vogelvlucht slechts 100 km. ver
wijderd ligt van Denain (F rank
r i j k ) . Wanneer men deze afstand 
per wagen aflegt ( 2 uren ) dan over
schrijdt men niet alleen twee gren
zen doch springt men voorbij ver
scheidene eeuwen : het raccourci is 
werkelijk aangrijpend. Men komt 
van een modern levenspeil in de 
zwartste miserie terecht, van een 
hoge ontwikkeling op elk gebied in 
de primitiefste levensvoorwaarden.» 
Hygiëne, behuizing, sterftecijfer, op-
voedingspeil : met de tussenetapes 
«volgt men op een reis van twee 
uren stap voor stap de mars van de 
omgekeerde vooruitgang ». 

« . . . Zijn de bewoners van Denain 
en omgeving wel volwaardige Fran
sen ? De waarheid luidt dat dit volk 
onaangepast is aan de samenleving 
waar in men het wil doen leven ; dat 
het staatskader, waarin het bekneld 
werd, slechts kunstmatig is. Herleid 
tot de meest degraderende, proleta
rische konditie is dit volk voortdu
rend onderhevig aan een malaise en 
een toestand van onvoldaanheid. In 
één woord ; dit volk is vervreemd, 
afgekeerd van zijn eigen natuur, on
derworpen aan een vreemd juk. Niet 
omdat de staatse gemeenschap arm 
is, is Denain een vreugdeloze krot-
tenhoop. Het gaat integendeel om 
een aftakeling, een vernietiging van 
de menselijke wezenheid, een onzin
nige verspilling van mensen en ener
gie. 

« Deze denaturatie van het mense
lijk milieu aldus Jacques Fermaut, 
dreigt zich te Duinkerke te herha
len. Zullen we na het mijnbekken, de 
streek van Valenciennes en het Rij-
selse andermaal het kapitalisme aan 
het werk zien met zijn taktiek van 
de verbrande aarde ? De industrie 
vestigt zich, bloeit doch vermoordt 
de menselijke basis. Dan verhuist 
het kapitaal elders. Zoals bij de ver
branding in de primitieve land
bouw blijft er slechts as over. De ni j
verheid verslindt haar steun, want ze 
heeft slechts het winstbejag voor 
ogen, ombekommerd voor het men
selijk milieu. Te Duinkerke zijn we 
getuige van lucht- en waterbevui-
ling, de verlelijking van de natuur, 
de aftakeling van de bevolking door 
de vlucht van de élite en door de 
proletarisering van de arbeiders. 
Zonder menselijke cel, zonder 
« stad », geen beschaving ! ». 

« Nochtans had Duinkerke de kans 
bij uitstek van het noordelijk de
par tement kunnen zijn indien gans 
het gewest erbij zou betrokken ge
weest zijn. De vraagstukken kunnen 
slechts opgelost worden door de be
woners zelf, via s t rukturen die het 
gewest een gedifferentieerd mense
lijk potentieel waarborgen en waar
door een zekere autonomie mogelijk 
wordt. Dit zou vermijden dat het ge
west met handen en voeten gebon
den, zonder initiatief en elite, over
geleverd wordt aan industriële be
langen, die van nature uit geen be
lang hechten aan de ecologie ( leer 
over het verband van mens, dier en 
plant met de omgeving, n v d r ) . 

« Of het nu kapitalistisch of staats 
is, dit «kolonialisme» maakt zich 
meester van kredieten, mensen en 
verantwoordelijkheden, het maakt 
van de demokratie een karikatuur. 
Want de politiek die de kunst van 
het menselijk respekt hoort te zijn, 
die de steden volgens menselijke 
maat zou moeten bouwen, die de 
mens van elke druk zou moeten be
vrijden, strijkt de vlag voor de eko
nomische belangen. Welke eigen ver
antwoordelijkheid bezitten we nog ? 
Gaat U, Parijzenaars, maar eens in 
«de provincie» wonen ! Kijkt naar 
de tv. Wanneer de Parijse automo
bilisten er uit t rekken dan slaat voor 
gans Frankri jk het uur van de va
kantie. Regent het boven de natio
nale radio-instelling dan moet voor 
gans Frankri jk «de zomer naar de 
bliksem gaan». Dit egocentrisme is 
echter belangrijk : het onthult uit
eindelijk aan alle Fransen de centra
liserende vervreemding. 

« Een levenswet luidt als volgt : 
wat niet vooruitgaat sterft af. Deze 
wet geldt eveneens voor een land. 
Daarom moet Frankri jk nieuwe 
strukturen krijgen, waarop wij allen. 

zowel in noord als in zuid een re
conversie zullen bewerken. Dat zal 
de taak van de volgende generatie 
zijn. Neen, het regionalisme is geen 
folkore. De folkloren is de dodenmis 
voor een kuituur. Wat hier op het 
spel staat is het leven, is de toe
komst. Hebt U dat begrepen ? » 

de mens beter in zijn 
gewest inplanten... 

Na een overzicht van de verdere 
rondreis van Xavier L. in Frans-
Vlaanderen, waar « de Nederlanden » 
ondanks alles leven, vertelt de au
teur over zijn ontmoeting te Rijsel 
met Eric Sanders, geboren fransta-
lige en bezieler van de federalisti
sche studentenbeweging. 

Sanders: «Ik stel belang in alle 
federalistische stromingen, de Waal
se Beweging inbegrepen, waarui t 
blijkt dat de «nieuwe Vlamingen» 
het anti-latinisme, dat sommigen 
hunner voorgangers voor de oorlog 
koesterden, niet hebben overgeërfd. 
We staan regelmatig in kontakt met 
de Occitaanse Beweging. Daardoor 
konden we gemakkelijk de tegen
stelling Noord-Zuid (zo helder ont
leed door professor Lafont) overbrug
gen. Indien de Occitanen de Albigen-
zenkruistocht en hun verovering 
door het «Noorden» niet vergaten 
dan mogen ze toch niet uit het oog 
verliezen dat wij hier in dezelfde 
periode de gevolgen ondergingen van 
het expansionisme der Capetingers. 
We zijn niet speciaal gericht op de 
Nederlandse kwestie. Zo we er ons al 
mee bezig houden dan gebeurt dat 
niet uit een verledensvisie dan wel 
omwille van een eigentijdse kracto» ^ "J 
inspanning : voordeel- t rekketr t i i f dif 
gewest, naaste buur van de Neder
landse zone in Europa. De Franse 
eentaligheid draagt een enorme ver
antwoordelijkheid in de ongeschikt
heid van het land, een plaats te ver
werven in het «Europa der Kooplie
den». Daarom zijn we over de toe
komst van het Noorden en zijn be
volking verontrust.» 

...om het in europa te • < 
projekteren 

Zowel Eric Sanders als Xavier L. 
hernemen hier de ontleding van het 
economisch verval van het Noorden-
Pas-de-Calais, waarvan de bewoners 
produkten voortbrengen die echter 
elders worden gevaloriseerd en ver
kocht, waardoor ze dus geen deel 
hebben aan de verrijking waarvan ze 
aan de basis liggen. Na enkele voor
beelden volgt de vaststelling dat 
ook de gemaakte winst elders wordt 
belegd «in een betere investering» 
waardoor meteen ook de economie 
veroudert. Bij het resultaat van een 
dergelijk systeem ( weinig verschil
lend van het economisch « model» 
van een onderontwikkeld l and) 
dient nog gevoegd de aftapping van 
de arbeid en het afschuimen der 
woongelegenheid door Parijs, mits
gaders de gevolgen van een volle 
eeuw centraliserende administratie, 
die het Noorden achter een grens op
sloot, waardoor het van zijn natuur
lijk expansiegebied werd afgesne
den. Meer nog dan administratieve 
bekommernissen schreven «protec
tionistische » overwegingen deze af
grendeling voor. 

Louis Armand, aldus Xavier L. 
heeft aangetoond dat alleen Europa 
aan de «provincies» de enige gele
genheid biedt om zich te hernieuwen 
« zonder omweg via Parijs »; « Alleen 
een regionaal gezag kan aan dit ge
west een «veelvuldig leven» schen
ken, een gezag dat de hervonden 
persoonlijkheid van dit volk tot uit
drukking brengt en het oriënteert 
naar het Europese krachtveld. In
dien dan het Noorden een kruispunt 
is — zoals Vlaanderen in de middel
eeuwen — waarom grendelt ge het 
dan met een grens af ? Indien ge de 
weg naar Europa afsluit, ten spijt 
van het opzet der « evenwichtsmetro-
polen», dan zullen Rijsel en het ge
west verworden tot de geprolitali-
seerde voorsteden van de hoofdstad». 

Xavier L. besluit. « Behoren Klaas, 
Fermaut. Sanders «de nieuwe Vla
mingen» tot een ras, gedoemd om 
te verdwijnen ? Of zijn ze integen
deel de botten, waaruit een nieuwe 
lente wordt geboren ? » 
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de gebroeders van raer 
De dood der gfebroeders Van Raemdonck zou het 

gegeven kunnen zijn voor een Griekse tragedie. 
Maar achter de menselijke tragiek der beide jon
gens, die éénzelfde nacht in eikaars armen stierven, 
staat de tragiek van hun Vlaams-zijn in het Bel
gisch leger, staat de tragiek der Vlaamse frontsol
daten en die van de hele Vlaamse gemeenschap 
die, tussen de machtsblokken staande, in een oorlog 
wordt meegesleurd juist aan de zijde van diegenen 
die haar naar het leven stonden. 

Heel deze tragiek wordt duidelijk in de éne zin, 
die Frans Van Raemdonck aan zijn kozijn Clemens 
De Lantsheer schreef : « Als ik val, dan is het voor 
Vlaanderen eerst ». Bij de keuze tussen de loyauteit 
tegenover de staat en de trouw aan het eigen volk 
primeert dit laatste. Vanuit dit principe zouden 
ook — aan de overzijde, in het bezette land — de 
aktivisten handelen. 

Aan de IJzer zouden de onderofficieren Frans en 
Edward Van Raemdonck sneuvelen in de strijd voor 
een staat, die later hun dodenmonument zou laten 
opblazen (officiële verantwoordelijkheden werden 
vastgesteld) zoals hij ook de heldenhulde-zerkjes 
aan de IJzer had laten vernielen. 

Zo voegt zich bij de menselijke tragiek der beide 
jongens de tragiek van hun volk : een tragiek die 
zij zich ten volle bewust waren en die hun levens
strijd ook had getekend. Want zij, die tot simbool 
werden der sublieme broederliefde, waren tevens 
simbool van de liefde voor het eigen volk, het eigen 
verdrukte land. 

een vlaamse jeugd 

Temse, dorp aan de Schelde. Daar werden de Van 
Raemdoncks geboren en brachten er hun onbekom

merde jeugd door. De Schelde en zijn dorp zal Frans 
later bezingen in een gedicht en vanuit Engeland 
schrijft hij : « En de Schelde kwam voor mijn geest 
en haar hobbelende baren en haar zingend oever
riet en het prachtig-vredige dorpje langs de vloed, 
waar eens twee kinderen wandelden ver op de groe
ne dijken, zmgend krachtige Vlaamse liederen. En 
'k zie de grote lommerige notelaars, de knoestige 
korte wilgetronken, en in de verte hoor ik het ge
zang van de koeier die zijn vee hoedt en het kla
gen van tortels en de eenzame roep van een late 
koekoek ». 

De liefde tot het eigene begint in de eigen omge
ving, de eigen streek : dat is geen regionalisme 
maar de eerste stap in een groter verbondenheid, 
in een organische eenheid. Vader Van Raemdonck 
was brouwer en tabaksfabrikant : zijn handel was 
gevestigd in « Den Americaan » en de woning der 
Van Raemdoncks stond gastvrij open voor vele 
vrienden. Vlaamsgezindheid was er vanzelfspre
kend, vader was geabonneerd op « De Witte Ka
proen » van Fons Sevens en René De Clercq en in 
het huis werd er gezongen, gemusiceerd en voorge
lezen uit dichters en schrijvers : Rodenbach ,Ge-
zelle, Van Langendonck, Van de Woestijne, Van 
Eeden. Er was in vele vlaamsgezinde gezinnen toen 
een vanzelfsprekende kulturele belangstelling, die 
mede mogelijk was omdat de vrijetijdsbesteding 
toen nog niet gekorrumpeerd was door allerlei kom-
mercièle ontspanning. De jongens deden samen 
hun eerste kommunie (hoewel Edward meer dan 'n 
jaar ouder was dan Frans) en gingen samen naar 
school : eerst naar de Broeders van Liefde, later 
naar Geraardsbergen in het St. Jozefsgesticht. Na
dien bleef Edward thuis : hij zou de brouwerij 
voortzetten. Frans ging studeren aan het Jozefie-
tenkoUege te Leuven. 

Buiten hun studies en hun sportaktiviteiten in de 
voetbalclub « Temsicè » waren de broers (vooral 

Frans) bedrijvig in de studentenkring « Temse 
Voorwaarts ». Deze bedrijvigheid bestond niet al
leen in toneelopvoeringen (werk van Rodenbach en 
Verschaeve) maar ook op de wekelijkse vergade-
ring, in voordracht en debat, muziek en lezing. Er 
was bij de Van Raemdoncks ook een sterke sociale 
belangstelling, een besef van noodzaak tot sociale 
ontvoogding. Het was de tijd dat de Vlaamse stu
dentenbeweging zich naar sociale aktiviteiten richt
te — bij zoverre dat sommige leiders, o.m. Dosfel, 
wel eens waarschuwen moesten om het hoofddoel 
der beweging, namelijk de ontvoogding van het 
hele Vlaamse volk, niet uit het oog te verliezen. 

Bij de Van Raemdoncks was daar voorzeker geen 
gevaar voor. Wij zegden reeds dat de vader geabon
neerd was op « De Witte Kaproen », later op « De 
Bestuurlijke Scheiding », het eerste blad dat onom
wonden politiek federalisme voorstond. Buiten de 
studentenkring ontstond een Vlaamse Kring « On
der Ons » waar de Vlaamse problematiek — de po
litieke, sociale en kulturele problemen — behan
deld werden. Frans Van Raemdonck las er verzen 
voor uit zijn latere verzamelbundel « Zielezang ». 
Uit dit alles blijkt hoe de Van Raemdoncks in de 
Vlaamse Beweging van vóór 1914 hun plaats had
den ingenomen. Hun flamingantisme was geen een-
dagsijs, maar het was gesterkt door een kulturele 
vorming en een over alle politieke verdeeldheid 
heen reikende, nationale overtuiging. In zijn ge
dichten zou Frans deze overtuiging uitzingen, naast 
zijn liefde voor dorp en streek, land en stroom — 
en naast de liefde voor een meisje, dat hij in het 
Bornemse Buitenland had ontmoet. 

Hoewel verschillend van aanleg, was de principi
ële reaktie van beide broers op feiten en gebeurte
nissen steeds merkwaardig eensgezind. Vanuit een 
diep sociaal en nationaal bewustzijn en vanuit een 
echt gevoel voor rechtvaardigheid reageerden zij. 
Daarenboven was er de wederzijdse saamhorigheid. 

hun laatste foto ff 26 maart 1917 

Frans Edward 

hier sneuvelden in el-
kaars armen na een 
n a c h t a a n v a l op het 
stampkot de gebroeders 
oorlogsvrijwilligers ed-
ward en frans van raem
donck uit temsche, bei
den serq;eant in de 6e 
komp. 24 linie 

(( en als ik val, dan eerst 
voor Vlaanderen » ^ ^ 

In september zal het juist 50 jaar ge
leden zijn, dat op de tweede IJzerbede
vaart hulde gebracht werd aan de ge
broeders Van Raemdonck en dat de be
devaarders langsheen de nog verwoeste 
Ijzeroevers naar Steenstraete trokken, 
waar op het grafje der gebroeders een 
openluchtmis werd opgedragen door 
oud-legeraalmoezenier J. Vanneste. 

Kunstenaars hebben de dood van bei
de broeders vereeuwigd. Hun frontka
meraad Joe English maakte een ontroe
rende tekening, Henri Van Straten ont
wierp een houtsnede voor het boekje 
« Stampkot » van O. Dambré, kompanie-
kameraad der gevallenen en Karel Au-
broeck beeldhouwde het forse beeld dat 
oprees langs de flanken van de door «on
bekenden » gedinamiteerde IJzertoren. 
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zo treffend door Frans uitgedrukt in het vers : 
« Tesaam vereend in vreugd' en nood — als d'ene 
sterft, de andre dood » en zo direkt en zonder aar
zelen door Edward getoond, toen hij zijn vermiste 
broer zoeken ging in die tragische nacht van de 
25e maart. 

het front 

Wanneer de oorlog uitbreekt, melden beide broe
ders zich aan als oorlogsvrijwilligers. Ze gaan bin
nen in de kazerne in St. Niklaas, vandaar naar Den-
dermonde. Er zijn een hele groep vrijwilligers uit 
Temse, waaronder enkele die later nog op de voor
grond zullen treden : Karel De Schaepdrijvers, Piet 
Van Rossem. Van Dendermonde gaan ze naar Me-
chelen en vandaar terug naar St. Niklaas. Maar 
dan wordt het ernstig. De Duitsers rukken op : 
men trekt naar Brugge, vandaar naar Oostende. 
Een gedeelte van het Belgisch leger wordt uiteen
geslagen, geïnterneerd in Holland. Vanuit Oosten
de geraken ze over Nieuwpoort naar De Panne en 
Duinkerke. 

Ze worden ingedeeld bij het derde linie-regiment, 
krijgen hun opleiding — en de vuurdoop nabij 
Oostvleteren waar de Duitsers in het offensief zijn. 
-''rans schrijft later de indrukken neer die dit ge
vecht bij hem naliet : een indruk van immense ver
latenheid en van diep verlangen, van heimwee naar 
de stilten van zijn Scheldeland... In juni 1915 wor
den ze gekantonneerd te Alveringem, waar Ver-
schaeve kapelaan is. Edward verstuikt zijn voet bij 
het voetbalspel — en blijft achter wanneer Frans 
naar het front gaat, naar een voorpost links van 
Diksmuide. Hij wordt er ernstig gekwetst tenge
volge van een granaatontploffing en overgebracht 
naar het hospitaal van De Panne, waarna hij op 
herstelverlof gaat tot oktober, naar Rennes. De 
broers zijn gescheiden : Edward begint zich ver
wijten te maken dat hij zijn vader heeft in de steek 
gelaten, en Frans is bekommerd om zijn broer die 
een « Draufganger » i"? ' 

Tijdens zijn verblijf in het hospitaal en ook daar
na, tijdens zijn herstelverlof en zijn verblijf in 
Engeland in oktober 1915, evenals daarna in de 
herstellingskampen Chateaugiron en Ruchard 
maakt hij a.h.w. een geestelijke « retraite » door. 
Hij heeft nu tijd om over alles na te denken, zijn 
gedachten te ordenen, positie te kiezen. Hij heeft 
de in Nederland verschijnende bladen « De Toorts » 
en « De Vlaamse Stem » kunnen lezen, die ijveren 
voor zelfbestuur. Hij kent ook de Belgische, frans
kiljonse pers die hem leert dat Vlaanderen van die 
kant niets hoeft te verwachten, ook niet het Vlaan
deren dat nu voor België doodbloedt. En zijn ge
dicht op de heren van Le Havre is als een echo op 
dat andere vers, van René De Clercq. De brief die 
hij in november 1915 schrijft is dan ook een der 
eerste dokumenten over de IJzertragedie : « Lang 
heb ik de smaad willen verkroppen, het leed wil
len dempen, dat ons Vlamingen wordt aangedaan. 
Maar nu kan ik niet meer en geweldiger dan ooit 
lijd ik onder de last van het onrecht ». 

En als een aanklacht klinkt de vraag : « Is het 
dan voor onze ondergang dat wij aan de IJzer ons 
bloed en ons leven geven ? ». 

Verbitterd raadde een vriend hem aan niet meer 
naar het front te gaan als hij niet moest : hij was 
immers nog gedeeltelijk invaliede. Frans wees dit 
af, principieel, maar ook omdat Edward aan het 
front was. Die raadde hem eveneens aan zolang mo
gelijk van het front weg te blijven : « Blijf weg 
zolang ik nog gezond ben ». Maar dan komt het 
sublieme antwoord : « Tesaam vereend in vreugd' 
en nood ». 

In 1916 wordt het kalmer op het front. Er wordt 
gezorgd voor lektuur, maar voor de 80 % Vlamin
gen zijn geen Nederlandse boeken te vinden. Prof. 
Daels vindt ze in Le Havre, in een bureau van de 
Belgische administratie ! Zo komen ze er dan toch. 
Frans kan nu lezen. In een brief aan zijn neef ver
meldt hij de Vlaamse beweging op het front en 
besluit met de zin die zijn hele geestesgesteltenis 
tekent : « als ik val, dan eerst voor Vlaanderen ! ». 
Samen met zijn broer bezoekt hij de studiekringen, 
die door de militaire overheid met lede ogen gezien 
en gewantrouwd worden. Er komt verbod, vervol
ging. De bitterheid stijgt, ook bij de twee broers. 
De frontbeweging gelooft in een politiek van loyau-
teit : indien zij dezelfde politiek had gevoerd als 
de Tsjechen die overliepen naar de Russen met he
le regimenten, dan ware het front ineengestort. Ook 
de gebroeders Van Raemdonck geloven nog in deze 
loyauteit : « Wij moeten onze soldatenplicht doen 
om door dit offer eens te groter medezeggingschap 
te krijgen in het veroveren van Vlaanderen's recht» 
schrijft Frans. 

stampkot 

Na de wintermaneuvers der le divisie betrok zij 
kantonnementen rond Beveren aan de IJzer. Ed
ward en Frans kregen verlof. Bij hun terugkeer 
vernamen ze hun overplaatsing als sergeant naar 
de 6e kompanie van het 24e linieregiment. Was die 
overplaatsing een gevolg van de Vlaamsgezindheid 
der beide Van Raemdoncks ? De overplaatsing valt 
samen met de afschaffing der studiekringen. Frans 
bezoekt Cyriel Verschaeve en vraagt hem wat hij 
van de oorlog denkt. Hijzelf heeft zich afgevraagd 
of hij geen misdaad beging bij zijn inlijving als 
vrijwilliger. Een scherp anti-militarisme komt de 
vlaamsgezindheid nog meer aftekenen tegenover 
de Belgische machthebbers en hun patriottisme 
van de haat. Edward krijgt einde februari het oor-
logskruis. 

De divisie ligt nog een goede veertien dagen rond 
Oostvleteren en betrekt vanaf 12 maart de sektor 
Steenstrate. Er zijn geruchten van een nakend of
fensief. Een generaal bezoekt de voorste loopgra
ven ! En het nieuws komt, op een avond, dat de 6e 
kompagnie een aanval moet uitvoeren. 

De voorbereidselen worden in alle geheimzinnig
heid getroffen. Het bevel luidt : in de nacht van 
25 op 26 maart, te 3 u. 's morgens een aanval uit
voeren op het Stampkot, de Duitse voorste linie, ca 
250 m. van de gekanaliseerde leperlee. Uit de aan-
valsinstrukties vernemen wij meer over doel en 
uitwerking van de operatie. Doel is : binnendringen 
in de voorste lijn der Stampkot-stelling, er gevange
nen maken en een machinegeweernest vernietigen. 
Daartoe worden aanvalsgroepen gevormd : Edward 
leidt een groep granaatgooiers die een gebeurlijke 
tegenaanval moeten afweren. Frans moet met zijn 
groep in de loopgracht dringen en er gevangenen 
maken. Om 3 uur begint het spervuur der eigen ar
tillerie en springen de mannen op. Een lijf-aan-lijf-
gevecht volgt in de loopgracht, een bunker vliegt in 
de lucht, gevangenen worden naar achter geduwd. 
Dan spat het vijandelijk noodsignaal open, en de 
eigen fusee geeft bevel tot de aftocht. Die gaat door
heen 'n moordend sper- en vlakbaanvuur, doorheen 
mitrailleurvuur en ontploffende granaten. Men 
haast zich over het bruggetje naar de veilige over
kant. Edward komt tot aan de oever, enigszins in 
paniek : « Heb je mijn broer niet gezien ? Hij zou 
hier gewacht hebben ». Wanneer het antwoord ont
kennend luidt, trekt Ward terug in de richting der 
Duitse stelling, niettegenstaande het moordende 
vuur. De luitenant en een makker waarschuwen 
hem... Maar hij heeft zijn woord gegeven. 

op het appel ontbraken 
de van raemdoncks 

Waar bleven de broers ? Waren zij krijgsgevan
gen, gewond ? Verkenning in het niemandsland kon 
geen antwoord brengen. Een artillerie-waarnemer 
zag, 18 dagen later, achter wat struikgewas een op
geheven hand. De verkenners die uitgezonden wer
den ontdekten drie lijken : de gebroeders Van 
Raemdonck en de Waal Fièvez, die gekwetst was 
geweest en door Frans meegesleept was naar achter. 

Men wilde de lijken meebrengen, maar de leger-
overheid verbood dit : ze moesten ter plaatse be
graven worden — wat een paar uren gevaarlijk 
werk betekende. Ook latere overbrenging werd ge
weigerd. Waarom ? Vreesde men een grootse 
Vlaamsgezinde manifestatie ? 

Latere artilleriebeschietingen vernielden het nie
mandsland en ook het oorspronkelijk graf. Na de 
vooruitgang te Merkem in september 1917 plaatsten 
de kameraden der 6e kompanie een stenen gedenk-
kruis op het graf der gebroeders. Toen in Temse 
hun overlijden bekend werd, werd een plechtige 
uitvaartmis opgedragen, die door een grote menig
te werd bijgewoond. Het bidprentje dat toen uit
gereikt werd vermeld : « Ze sneuvelden beiden op 
het veld van eer aan de IJzer, voor Vlaanderen, 
hun vaderland... » 

De tweede IJzerbedevaart in 1921 ging naar hun 
graf te Steenstrate. In 1932 werd het stoffelijk over
schot der gebroeders in de kripte van de IJzertoren 
bijgezet en in 1933, op de vooravond van de XlVe 
IJzerbedevaart werd te Steenstrate een monument 
te hunner herinnering ingehuldigd, 's Anderen
daags werd het beeld dat hun dorpsgenoot en mede-
IJzersoIdaat Karel Aubroek had gemaakt, aan de 
IJzertoren onthuld. 
Frans Van Raemdonck had gedicht : 

D'r zullen geen klokken luiden 
hun droevig dodenlied 
als ik zal vallen, dorstig 
in 't bloedig IJzergebied ». 

Maar na de « droeve tijden van dwang en muite
rij » hebben deze klokken wél geluid : over hun 
graf en over dat der velen die gevallen zijn met de 
beklemmende vraag in het hart : « Wat nut is er in 

Verheerlijkt aan de IJzertoren door Karel Au-
broeck. * ^ l R *? f? 

't storten van ons bloed ? ». Want uit de eerbied 
voor het offer en de dankbaarheid van een heel volk 
om hun trouw groeide een gedenkzuil, een monu
ment, grootser dan alle andere oorlogsmonumen
ten, want gebouwd niet op de haat de staten maar 
op de liefde van een volk. 

simbool en tragiek 

Men heeft in de geschiedenis der gebroeders Van 
Raemdonck vooral het simbool van de ideale broe
derliefde gezien, een grootse illustratie van het 
bijbelwoord : « Wie heeft groter liefde dan hij die 
zijn leven voor zijn broeder offert ? ». De menselij
ke tragiek van deze dubbele dood, afgrijselijk als 
een Griekse tragedie maar tot schoonheid gewijd 
door de niets-vrezende liefde (de ene die een mak
ker wil redden, de andere die zijn broer wil halen) 
dient echter ook gezien te worden op de achter
grond van een andere tragiek : die van het eigen 
volk, die van een jeugd en een leger die dag aan 
dag gehoond en vervolgd werden door een staat 
waarvoor zij hun bloed gaven en die van hen het 
offer van hun dood vroeg. Vaak op nodeloze en 
lichtzinnige wijze, zoals in het geval der gebroeders 
van Raemdonck, waar voor vijf krijgsgevangen drie 
doden moesten vallen aan Belgische zijde, en vele 
tientallen doden aan de andere kant... Een nutte
loze raid, noemt P. Van der Schelden in zijn boekje 
over de gebroeders Van Raemdonck deze « militaire 
operatie » waarvan Edward en Frans het slachtof
fer werden. Het toont meteen de vaak lichtzinnige 
wijze aan waarmee militaire oversten over de le
vens van hun manschappen beschikken. In het 
Belgische IJzerleger werd deze lichtzinnigheid nog 
versterkt door de verachting van de franskiljonse 
bevelhebbers voor de Vlaamse soldaten. Een ver
achting, die blijkbaar inherent is aan het Brussels-
Belgisch sisteem, en die zijn jongste historische 
uitdrukking vond in een Brusselse partij die de 
waardige opvolgster is van de franskiljonse gene
raals aan de IJzer 

id. 

aanbevolen lektuur : 

Meer over de gebroeders Van Raemdonck in : 
« Te Saam Vereend » — door P Van der Schelden. 
Uitgave vzw, Bedevaart naar de Graven vav de 
IJzer, Kaaskerke. 
Verdere hrochuren over : Renaat De Rudder, B'rans 
JKusters, Firmm Deprez, Joe English... 

Bij dezelfde uitgever. 
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Aanbevolen Huizen 

E.S. ZWEMBADEN 
TUrNEN DEMEYERE 

Vijfwegenstraal 13 • Izegem 
Tel. 051/316.23 

Kost minder dan U denk» ! 
4.000 tevreden klanten in 

West-Europa. 
Referenties in het ganse land. 

P A P Y T Ï Ï I ~ 
Boek en Papierhandel 

Zaakvoerder Fons Labeau 
de Ribaucourtstraat 7 

(nabi' het Sint Jansplein) 
Sint-Jans-Molenbeek Brussel 8 

Telefoon (02)28 87 09 
flI-XII 71) 

Bezoek 
CASTHOF L INDENHOVi 

Koud en warm buffet 
Lauwereys De Bruyn 
Gezellige vtaamse sfeer 

^A/eketijkse rustdag woensdag 
Bellestraat 49 Hekeigem 

Tel 053/687 40 
( l l -VI-71) 

H. PELEMAN.MARCKX 
Van den Nestlei 16. Antwerpen 

Tel 39 19.27 
TV RADIO ALIE ELEKTRI 
SCHE TOESTELLEN HERSTEL 

LINGEN AAN HUIS 
TV PELMAR 61 sctierm 

13 500 fr l.p.v 18.950 fr 
Andere merken grootste korting 

lan '71 

AL AL KEUKENS GLASAL 
Fabrieken te Ramsdoncl< 

tel 015 714 47 
Leuven : Jan CLAES 
Bondgenotenlaan 171 

Tel. (016)347.94 
Voor West Vlaanderen 

DE MEYER Walter 
iruggestraat 1^6 Zwevezete 

tel 051 612 84 
'I XII 71) 

< PIF.T POT .. 
^ntvuerpen s gezelligst* 

Bierkeldei 
jrrot» Pietet Potstraal 

fbi( Suikerrul) 
Jpe- /a ia f 8 uur « avonds 

^aai-iiaa "'• -ti'^sdaq qesloten 
(l-XII 71) 

Bezoek > Casthot 
OE VFFP^^AN -

Kaa' '6 " i d Schelde 
Tel 052'332.75 

Mosselen Paling 
Jitbdie' lar i^rugmans 

'an '71 

Te Steenokkerzeel 
bezoekt elke Vlaming 
het HEELNEDERIANDSE 

PRAATKAFEE 
OE APPEL 

Fuérisonpl 6 rechtovet kerk 
op een paar 100 m van 

« Vlaams Konferentie-oord 
de Ham » 

Jitbater 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 

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 
wa rmeluchtgeneratoren 

rechtstreekse levering, alsook 
levering door bemiddelling van 

uw installateur. 
Residentiële 

warmeluchtgeneratoren 
uitsluitend levering langs 

installateur om. 
N.V. LEPLAE R. 

Industriepark - 9990 Maldegem 
Tel. 050/715.29 

Boycot 
Franskiljons 

gestart ! 
Vlaming en VI. firma's bouwt 

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

buigen I 
1 kg. nettoprijs 164 fr.1 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 

"~CROEP~BLAN C K A E RTT" 
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

elementen - Open van 8u30 
tot 20 uur 

Bedden- en Matrassenbedrijf 
« RUSTWEL » 

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 doorschrijfsistemen, 

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 U-laan 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 

C A R A G T 
KANTELPOORTEN 

IN METAAL I 
WEEKENDS CARACEN 
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 

HOUTWORM ? 
Behandelina vsn dakwerken 

tegen alle houtinseklen, 
TWINTIG JAAR WAARBORG 
Dokumentatie op aanvraag. 

Gratis en vrijblijvend bestek 
in gans Benelux 

P.V.B.A INDUSTRADE 
Vandorzijpestraat 12 

Wemmei 1810 T 02/79.20 00 

UURWERKEN - JUWELEN 
DE MOOR 

Schooldreef 19 - Gentbrugge 
Tel. 52.01.22 

Infernationaal Optiek 
speciaalzaak voor europese 

brillenmode 
Schooldreef 21 - Gentbrugge 
Zaakvoerder : JAN DE MOOR 

V U.-gemeenteraadslid 

" K T T T C T R ' ^ I 
AUTOCARS, de beste 

Depannagedienst 
Autocar - Autobus : 

Aarschofsesteenweg 86 - Lier 
Tel. 70.05.29 - 70.15.71 

Fabriek van Land- en 
Tuinbouwmachines 
HERT - AGRIA 

9200 KWATRECHT-Wetteren 
Tel. (09)52 19.31 

HUIZE BREUCniL 
Rusthuis voor bejaarde dames 
Direktie : Mevrouw De Graef 
Generaal Van Merlenstraat 31 

Berchem 
Waterlostraat 1 - Berchem 

Tel. 30.09.89 

DRANKHUIS BEIAARD 
VLAAMSE GEZELLIGHEID 

Trefpunt van de Vlamingen 
— Stemmige muziek — 
Mevrouw LAURENT DELEU 

Kortrijksestraat 3 - MENEN 

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 

ELECTRA-BREE 
P.V.B A 

Boneputstraat 28 - Bree 
Tel. 011/65.188 en 66.477 

MIELE - AEG - LINDE 
D 0283 

BANKETBAKKERIJ 
jozef 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
leningen ( I e en 2e r.) 

en uw bouwgrondkredieten 
aan de 

HYPOTHEEKMAATS-HAPPIJ 

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 • 

N A T I O N A L E LOTERIJ 

VLAAMSE 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 bt] uw plaats*li]ka afgevaardigd*. 
Geen moeilijkheden bij overschakeling van een ander ziekenfondc 
Bestendige «ekretariaten : 

Kipdorp, 40 • 2000 Antwerpen - Tel. 03/32.73.05 (2 I.) 
Brabant : E. |acqma!nlaan 124 - 1000 Brusiel 
Tel. 02/19.08.64 
Limburg : Zuivelstraat 9 - Hasselt - Tel. 011 /220.57 

V.Z. 3 SYMBOOL van VERTROUWEN-(-ZEKERHEID-(-DIENSTBETOON 

RiJWiELËN 
KINDERWAGENS 

ROLLEND SPEELGOED 

St-Jakobsmarkt 97 
ANTWERPEN 

Uitbater : 
HILLEGEER ROGER 

Oogsttranche 

16 de TRANCHE 

HOOG LOT 

TIEN MILJOEN 

Trekking op 23 augustus 

HET BILJET : 200 fr. 
HET TIENDE : 22 fr. 

ALSOF U ZE ZELF UITPERSTE ! 

1 0 0 % PURE MAID 

Sinaasappelsap 

Pompelmoessap 

Citroensap 

Mandarijntjessap 

Ananassap 

Tomatensap 

100% ZUIVER en NATUURLIJK 

Alleeninvoerder voor BelgiS 
en Luxemburg : 

G E V O p.v.b.a. 
Verzoeningstraat 16 

2200 BORGERHOUT - Antwerpen 
Tel. (03)36.20.41 

MA ID 

Groepen 

en 

maafschappijen 

allerhande I l ! 

Speciaal 

voor U 

bedacht 

IEDER DORTMUNDER 
THIER BRAU HOF 

k a n U op ieder o g e n b l i k van de d a g van h e t jaar 
m i d d a g - en a v o n d m a l e n a a n b i e d e n 

I N T E R E S S A N T 

A v o n d m a a l op vr i jdag, za terdag of zondagavond, 
in een gezell ige sfeer. 

N a d i e n k r i j g t U g ra t i s g e d u r e n d e 5 uur, 
een der bes te O b e r b a y e r n - o r k e s t e n 

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

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 . Nieuw/brugstraat 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 • Stv^g Torhout-Lichtervelde - 2.000 pi. - Tel. 051/72.822 
DRONGEN • Autoweg Brussel-Oostende - Tel. 09/26.74.32 
SINT-TRUIDEN • Spaansebrugstraat : Tel. 011/736.30 

ONZE SCHOOL ? 

ERASMUS 
NATUURLIJK I 

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

wegkode - rijlessen (door de Staat erkend) 
Lange Ridderstraat 36 - 2800 MECHEIEN Tal. (015)173.68 
Bondgenotenlaan 84 - 3000 LEUVEN T«l. (016)224.SS 
Priester Daensplein 2 - 9300 AALST Tel. {053)284.SS 
Gulden Vlieslaan 26 - 8000 BRUGGE T»t. (050)372.75 
Tlionissenlaan 23 - 3500 HASSELT Tai. (011)237.12 
Sint Joritstraai 33 - 8500 KORTRIJK Tel. (056)1S9.1B 
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[J'We bTennale Middelheim 

van sculptuur naar ruimtekunst 

De 11de biënnale staat in het teken van de hedendaagse Ameri
kaanse beeldhouwkunst. De Verenigde Staten, Canada, Mexico, 
Brazilië en Argentinië zijn er vertegenwoordigd met méér dan 
100 sculpturen. Tevens werd een afzonderlijke ruimte voorzien 
voor de Nederlandse bijdrage ingevolge het 25-jarig bestaan van 
het Belgisch-Nederlands Kultureel Akkoord. De biënnale poogi; 
een zo volledig mogelijk overzicht te geven van wat er reilt en 
zeilt onder de moderne beeldhouwers. Volledig representatief is 
fleze biënnale niet. Inderdaad dienden sommige kunstwerken ge
weerd, wegens budgettaire redenen, omdat de constructies wel 
eens te « gToot » uitvielen of nog, daar ze niet vervaardigd waren 
in duurzame materialen die een opstelling in openlucht mogelijk 
maken. 

Practisch alle inzendingen 
<3ateren uit de periode 1965-
1971. Wat deze biënnale ken
merkt is de teloorgang van het 
figuratieve, beschrijvende 
beeld. Na een halve eeuw expe
rimenteren dienen dringend 
de opvattingen over beeld
houwkunst herzien. Het object 
verdringt meer en meer de fi
guur als totaliteit en einddoel. 
De sculptuur evolueert naar 
een nieuw schoonheidsideaal. 
De beelden zijn zakelijk en 
zielloos geworden, maar blijven 
toch expressief en origineel. De 
hedendaagse beeldhouwer 
tracht zijn maatschappijkri
tiek, zijn passie voor de esthe
tiek van de machine uit te 
drukken in fantasieloze vor
men. Eenvoudig en onroman
tisch, soms streng geometrisch. 
De geometrische montages van 
de in Brazilië werkende Oos
tenrijker Franz Weissmann, sa
menstellingen met de kubus als 
basisvorm, zijn type-voorbeel-
den van primaire vormgeving. 

snelle technische 
evolutie 

Technisch maakt de beeld
houwkunst een snelle evolutie 
door. Dank zij het aanwenden 
van nieuwe materialen tracht 
de beeldhouwer de specifieke 
problemen van de plastische 
kunst op te lossen. Hierbij 
krijgt hij steun van de moder
ne industriële fabricatiemoge-
lijkheden. Naast de klassieke 
materialen — hout, steen en 
brons — wordt nu gretig ge
bruik gemaakt van roestvrij 
staal, ijzer, zink, aluminium en 
chroom. Kunststoffen zijn «in» : 
vooral plexi- en fiberglas. po
lyester, acrylic, plastilit en 
perspex. Daarnaast wijst het 
gebruik van elektriciteit en 
bandrecorder op de invloed 
van de pop-art. Eerder ludiek 
is het «Rottingsobject» van 
de Nederlander Sjoerd Buis
man die in deze montage zelfs 
aarde en tuinkers verwerkt. 

'fi'^ 

h\ 1 

Lgnn^^ 

Algemeen worden de sculptu
ren « groter » en « kleurrijker ». 
Diverse constructies zitten dik 
onder de verf. De beeldhouwer 
streeft naar eenheid tussen 
kleur en vorm en ziet het ko
loriet in functie van de ruim
te. De vroegere gebondenheid 
aan de vorm compenseert hij 
door de ruimte als een wezen-

* ! « ! 

De kleinkunstgebeurtenis van het jaar is ongetwijfeld de huifkartocht 
van 't Kliekske door Vlaanderen Getrokken door Marie rijdt de groep 
in een fialve maand van HaNe tot Halle. Vandaag zijn ze in Roesbrugge, 
maandag in Leffinge, dinsdag in Brugge enz enz. Fijne trek en behou

den thuiskomst. 

« Kubus » van André Volten 

lijk onderdeel van zijn kunst
werk te beschouwen. De beel
den blijken minder statisch, 
slechts weinig inzendingen 
zijn op een sokkel geplaatst. 
De « ruimtekunst » wint veld, 
enerzijds door de mogelijk
heden van nieuwe materia
len, anderzijds door het stre
ven naar sculpturale beweeg
lijkheid. 

integratie in de 
bouwkunst 

Meer en meer integreert de 
sculptuur zich in de bouw
kunst. De beeldhouwkunst 
zoekt aansluiting bij urbanis-
tische en landschappelijke pro
blemen. Met monumentale 
werken streeft de kunstenaar 
naar een oplossing voor som
mige sculpturale situaties. Zo
als bv. de situatie gebouw
beeldhouwwerk of environ-
ment-beeldhouwwerk. Deze 
laatste situatie vindt een goe
de illustratie in de «Terrein
formatie» van Tomoshige Ku-
suno een Japanner die zijn 
atelier in Brazilië heeft. Met 
drie tekens, cirkel, driehoek en 
T, symbolen voor zon, boom en 
mens bouwt hij een monumen
taal werk op van 150 stukken 
geschilderd ijzer. 

amerika 

De inzendingen uit de VSA 
wijzen op een bloei van de 
beeldhouwkunst in dit land. 
Veelal grote assemblages die 
sterk beïnvloed zijn door de 
industriële vormgeving. Subtiel 
van vorm en kleur zijn de con
structies van Liberman (Path), 
Rosenthal (Odyssey), Sugar-
man (Roland) en Oldenburg 
(Geometric Mouse) Met «The 
Snuck», uitgevoerd in oranje 
beschilderd gladmetaal, voegt 
Alexander Calder een nieuwe 
eenheid toe aan zijn fantasti
sche wereld van gigantische 
metalen dieren. 

Poëtisch zijn de waterskulp-
turen van Gyula Kosice, een in 
Argentinië gevestigde Hongaar. 
Zijn «Hangende Waterdrup
pel», vervaardigd uit blauw 
plexiglas en water, kan de toe
schouwer bekoren evenals zijn 
in de wind bewegend «Zwart 
Halfrond». Tussen de Mexi-
kaanse inzendingen twee blik
vangers : «De Melkweg» van 
Mathias Goeritz en «Graphic 
Environment» van Helen Es-
cobedo. «De Melkweg» omvat 
50 van elkaar los staande ele
menten, gegroepeerd rondom 
een vijver en wit gekleurd. 
«Graphic Environment», een 
constructie van gepolychro
meerd staal, roept pop-art-her-
inneringen op door de kleuren-
schakeringen gaande van zwart 
en grijs tot wit en bruin. 

Meer dan de Mexikanen slui
ten de Canadezen aan bij de 
actuele tendenzen. Op gevaar 
af zich het al te gemakkelijk 
te maken en te jagen op goed
kope effecten. Wat zich mani
festeert in «Topolog» van Pe

ter Gnass en «Bringé» van 
Pier Bourgault. Het gaat hier 
om houtconstructies die een 
bezoeker wel amusant kan vin
den maar die in wezen niets te 
maken hebben met beeldhouw
kunst. 

nederland 

Door de Nederlander Eugene 
Terwindt werd een «totaal-

plek» ontworpen waarop de iO 
beelden uit Nederland een ob-
derkomen vonden. Elk beeld 
krijgt een plaatsje toegemeten 
op een cirkelvormig aardeter
ras van 4 m diameter, waar het 
volgens eigen aard tot zijn 
recht kan komen en toch nog 
verbonden blijft met zijn om
geving. Mede door de veelkleu
righeid doen deze 40 kultuur-
lijke objecten vrij koddig aan. 
Een echte tuin van beeldhouw
werken, alles fel onder de verf. 
Het geheel lijkt SQms, kinder
lijk primitief. Een probleemlo-
ze ruimtekunst. Enkele Neder
landers zijn vaste klanten van 
de Antwerpse biënnale zoals 
Wessel Couzijn, Carel Visser 
en André Volten. Cesar Ball-
leux, woonachtig in Antwer
pen, schept montages in ge
kleurde kunststoffen zoals 
«Project for an other atmos
phere» in drievoudige uitvoe
ring. «Kubus/Bol» heet een 
constructie van polyester en 
staal van Bert Meinen. Mooi, 
alleen al door de gladde vorm 
en de tere beschildering in geel 
en wit. Globaal genomen blijkt 
uit de Nederlandse inzending 
dat onze noorderburen sterk 
Europees en internationaal ge
oriënteerd zijn. 

kleine retrospectieve 
jespers 

Los van de buitenlandse in
zendingen wordt in een gloed
nieuw paviljoen een kleine re
trospectieve gehouden van de 
Vlaamse beeldhouwer Oscar 
Jespers, die verleden jaar over
leed. Jespers zocht vooral zijn 
weg in de kubistische en ex
pressionistische vormgeving. 
Naast 6 tekeningen geven 11 
beelden een bondig overzicht 
van zijn oeuvre gedurende de 
periode van 1917 tot 1953. Is de 
uitbeelding van «Edgard Tyt-
gat» nog wat lyrisch dan blijkt 
uit het werk « Geboorte », even
eens in taille-directe, hoe Jes
pers rond 1930 de aansluiting 
gevonden heeft met de interna
tionale stromingen. 

Naast de typische inzendin
gen voor de 11de biënnale mag 
de bezoeker vooral niet ver
waarlozen de permanente col
lectie Middelheim te bezichti
gen. Deze geeft een enig over
zicht van de evolutie in de mo
derne beeldhouwkunst waar
onder werken van Rodin, Bour-
delle. Wouters, Zadkine, Per-
meke... 

( Open tot 3 oktober ) 

frans belion 
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bewegi 
antwerpen 

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 prijzenschenkers. 

ANTWERPEN (Stad) 
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-
koff'etafel. Juist ver t rekuur 
wordt nog medegedeeld. 

GEMEENTERAADSLEDEN 
Schiltz Hugo : advokaat, 

Wetstr. 103, Antw. 2000, brief
wisseling : advokatenkantoor : 
Te Couwelaerlei 134, Deurne 
2100, tel. 24.78.25 ; Wagemans 
Herman : advokaat, Stefaniestr. 
14, Antw. 2000, tel. 38.22.33 ; 
Bergers Gerard : kleermaker, 

t. Jansvliet 19, Antw. 2000, 
;el. 33.91.65 : De Lie Gustaaf : 

joernalist, Priesterstr. Antw. 
(Berendr.) 2040, tel. 68.66^9 ; 
De Bouvre Ray : bediende, 
Aug. Vermeylenl. 3, Antw. 2050, 
tel. 19.02.57 ; Viaene Anita : 
studente, Bisschopstr. 19, Antw. 
2000, tel. 33.9136 ; Lens Wer
ner : advokaat, Amerikalei 21, 
Antw. 2000, tel. 38.93.42 : De 
Rijck Gerda : bediende. Draak
straat 36, Antw. 2000, tel. 
30.49.88. 
COO-LEDEN 

' De Boel Luc : geneesheer, 
Duboisstr. 47, Antw. 2000, tel. 
33.97.90 ; De Laet Frans : be
diende, Kruishofstr. 16, Antw. 
f020, tel. 38.66.92. 
WILL PERDY-ONE-MAN-
SHOW 

Houdt dinsdag 16 november 
alvast vrij, want dan richt de 
VI. Aktie- en Kultuurgemeen-
schap een gezellige avond in. 
Enig te Antwerpen. Plaatsen te 
bestellen : Wetstr. 12, Antwer
pen. De avond gaat door in de 
zaal Elcerlijc. 

BORGERHOUT 
OPRECHTE GELUKWENSEN 

Op 11 augustus jl. werd ons 
trouw lid, Karel Morren, Ar
thur Matthyslei 64 te Borger
hout, 80 jaar. Bestuur en leden 
van afdeling Borgerhout slui
ten zich aan bij de talrijke fe
licitaties aan het adres van de
ze merkwaard 'ge persoonlijk
heid. Het is onbegonnen werk 
al de verdiensten van Karel 
Morren te belichten : ziin leven 
is één strijd in dienst en on
wrikbaar trouw rechtlijnig en 
in volle overgave voor de 
Vlaamse bewustwording van 
ons volk geweest. Wij wensen 
vandaag de gulhartige, gast
vrije en ondervindingrijke me-
des t r jder nog vele jaren in 
goeroe gezondheid. 

flink van de grond gekomen. 
De « geit » zoekt inderdaad nog 
een groen blaadje. 

EDEGEM 
GEMEENSCHAPSCENTRUM 

Ons gemeenschapscentrurr 
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. 
GEBOORTE 

Wij feliciteren Reinhilde en 
Kare ' Van Reeth-Simons met 
de geboorte van Grietje. 
VUJO 

Wie mee wil naar het Vujo-
-studieweekend in Cadzand op 
28 en 29 augustus neme kon-
takt op met Annemie Mees, 
Zwalu\renlei 24. 

HERENTHOUT 
VLAGINHULDIGING 

Het was onder een stralende 
11 julizon dat volksvertegen
woordiger Jo Belmans, na een 
geestdriftige gelegenheidsrede, 
het nieuwe vaandel aan onze 
vaandrig, J. Verbruggen, over
handigde. Wanneer even na 3 
uur de rondffang met het nieu
we vaandel door onze gemeente 
startte bleek dat vele getrou
wen uit heel het arrondisse
ment waren opgekomen om 
mee op te stappen. Een opge
wekt musicerende fanfare 
Kempenland voorafgegaan door 
haar keurig oostappende drum
band kenden een zeer sympa-
tiek onthaal in de doortrokken 
straten waar vele leeuwen
vlaggen aan de huisgevels het 
feestbeeld nog meer kleur bij
zetten. Het werd een schitte
rend getuigenis van de groei 
van de VU in de Kempen. 

Mogen wij nog eens van har
te allen danken die door hun 
aanweziaheid of hun persoon-
liike inzet dit resultaat moge-
liik m.aakten. Inzonderheid de 
VU-fanfare Kempenland en 
haar drumband. 
NAKLANK 

In de gemeenteraad bracht 
onze fraktie deze 11 juliviering 
in herinnering. Zij dankte het 
gemeentebestuur om de ver
leende medewerking, vlagge-
masten werden ter beschikking 
gesteld. Meerdere gemeente
raadsleden waren aanwezig op 
onze Eucharistieviering, maar 
drukte de wens uit dat de ge
meente zelf volgend jaar de 11 
juliviering zou ter hand ne
men. De burgemeester zou zijn 
best doen. 

HOVE 
GFBOORTE 

Op 30 juli stapte Evaatje de 
wereld in als jongste dochter 
van onze voorzitter Michiel en 
mevrouw Mieke Steel-Heyse. 
Zeer harte!üke gelukwensen. 

KONTICH 
VU-KONTICH 10 JAAR 

Ter gelegenheid van ons 2de 
lustrum zal een speciaal num
mer van ons ledenblad « Wij 
in Kontich » op 4500 eksampla-
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 viering kost ons 
veel geld, darom graag uw 
steun op onze rekening bij de 
Kredietbank Kontich nummer 
1155/00715 voor Volksunie, af
deling Kontich. 
LEDENVERGADERING 

! Vrijdag 27 augustus om 20.30 
I u. in ons lokaal Alcazar, be-
I langnike ledenvergadering. 

Dagorde : voorstelling van 
I feestprogramma VU-Kontich 10 
i iaar ; verdelins raamaffiches, 

toegangskaarten kleinkunst- . 
avond en lustrumbal. Het be- • 
stuur hoopt op een talrijke op- ] 

I komst, want er is veel werk in I 
j 't verschiet. j 

Oproep denk ook aan prij- i 
I zen (kinderfeest en tombola ! 
I lustrumbal) . Te bezorgen op [ 
l bel sekretariaat, Kosterijstr. 6. i 

i WILRIJK I 
] GEMEENTERAAD ' 
I Het gebeurt niet gauw dat 
] wij langer dan drie (3 !) dagen 

op voorhand de datum van een | 
raadszitting kennen. Nu reeds 
staat het echter al vast dat de 

• laatste donderdag van de 
' maand (26 aug.) een gemeente- . 

raad zal samengeroepen wor
den. Streep die dag aan in uw 
agenda, want niet alleen wordt 
het statuut van de nog op te 
richten bejaardenraad bespro
ken, maar wij krijgen ook de 
1ste CVP-interpellatie. Allen 
daarheen ! 
HOF LEGRELLE 

De gerechterlijke verkoop 
van het hof Legrelle zal meer 
dan waarschijnlijk zijn beslag 
krijgen tijdens een extra-ge
meenteraad begin september. 
Intussen is de handtekeningen-
aktie (tijdens de jaarmarkt) al 

MORTSEL 

IN MEMORIAM 
EMIEL MOORKENS 

Vorige week brachten wij 
hier op dezelfde plaats 
onze wens voor een spoe
dig- herstel aan onze trou
we vriend en medelid 
Emiel Moorkens. Helaas, 
Miei, deze geschreven 
wens bereikte u niet meer 
tijdig. Op vrijdag 6 dz. 
vernamen wij toch nog 
onverwacht uw overlijden 
in St. Jozefskliniek. De 
verslagenheid bij uw 
heenfaan is algemeen in 
onze VU-rangen ; bij zo
vele Mortselse vrienden 
van a ; in de kunstenaars-
en Vlaamse-krin^en, waar 
uw naam en werk tot ver 
buiten onze gemeente
grens een blijvende eer
bied en waarde verover
de. Voor uw talrijke 
vrienden die u dinsdag 
10 dz. naar uw laatste 
rustplaats vergezelden, 
viel het afscheidnemen 
zwaar. 

Zeer geachte mevrouw 
Moorkens en kinderen, 
wij bieden u bij deze 
zware beproeving onze 
gevoelens van innig me-
devoelen aan. 

Wim Claessens 

WOMMELGEM 
COO 

Tijdens de eerste zitting van 
het nieuwe COO-bestuur werd 
ons Volksunie-lid dhr. Deschut-
ter A. verkozen als voorzitter. 
11 JULI 

Niet zo pret t ig om melden is 
dat er op onze nationale feest
dag 11 juli zo weinig van onze 
eigen leden « de beest uithin
gen ». Op « vakante » kan een 
reden zijn, maar is dit niet 
noodzakelijk. Wel willen vlag
gen, maar beweren geen vlag 
te hebben is echter in 1971 geen 
geldig ekskuus. 

Trouwens, wie zondigde door 
verzuim kan dit herstellen op 
29 augustus ter gelegenheid van 
de jaarlijkse bloemenstoet te 
Wommelgem. Ook dan is er 
« nood » aan leeuwen. 

brabant 

Ten voordele van de ag
glomeratie- en federatiever
kiezingen ! 

Het groot Volksunie-bal 
van het arrondissement 
Brussel heeft plaats op za
terdag 6 november 1971 in 
de zaal « Meli », aan de Hey-
zel te Brussel. Orkest : De 
grote formatie van Stan Phi-
lips. Iedereen houde deze 
datum vrij ! 

DIEST (Kanton) 
AUTOKARAVAAN 

Alle vrienden uit het ganse 
arrondissement doen mee aan 
onze reuze-autokaravaan in het 
teken van de anti-Vlaamse 
grondwetsherziening, de De-
merbe^oedeling, pendelarbeid 
en wantoestanden in het leger. 

Morgen zondag 15 augustus 
om 14 u. samenkomst aan café 
Berkenhof, Turnhoutse baan, 
Molenstede. Einde rond 17 u. 
op dezelfde plaats, gelegenheid 
tot eten. toespraak door Frans 
Van der Eist, om 18 u.30 gezel
lig samenzijn. Een ideale ge-
zinsuitstap. 

HEVERLEE 
GELUKWENSEN 

Voorzitter Hugo Lorent en 
zijn vrouw Denise werden 
verrijkt met een tweede doch
ter Griet. Harteli jke gelukwen
sen. 

JETTE 
SOC. DIENSTBETOON 

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 Je t te 1090. 

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. 

Gemeente ZELLIK 

Er wordt ter kennis der be
langhebbenden gebracht dat 
volgende vaste betrekkingen 
te begeven zijn bij het ge
meentebestuur van Zellik : 
1) vier betrekkingen van ge
schoold arbeider B, waarvan 
twee voorbehouden aan het 
in dienst zijnde personeel ; 
2) één betrekking van ge
schoold arbeider A. 
De aanvragen dienen schrif
telijk te gebeuren en 'bij 
aangetekend schrijven ge
richt aan de heer burge
meester der gemeente Zel
lik, uiterlijk tot 20 augustus 
1971. 

Nadere inlichtingen zijn 
te bekomen op het gemeen-
tesekretariaat. 

oost-vlaanderen 

BALEGEM 
BESTUUR 

Bestuursvergadering maan
dag 23 oogst te Balegem, Hof 
van Oranje, 20 uur. Afrekenen 
leden, spaarpotten, steungel-
den. 

Organisatie Bal 30 oktober. 
WEERGALM 

De medewerkers zorgen voor 
het verder verspreiden van ons 
maandblad. Bezorgt U dan Uw 
financiële steun aan penning
meester Daniël Helderweirdt , 
Rooigemdries 54 Balegem ? 
KOLPORTAGE 

Eerste werftocht na een kor
te vakantie te Merelbeke op 
zondag 29 oogst ; verzamelen 
IJzeren Hekken te 9.30 uur. 
KANTON-WERKING 

Te Munte, vrijdag 27 oogst, 
20 uur, opstellen van werkagen
da tot de verkiezingen, door de 
vier kanton-afdelingsbesturen ; 
zaal « gemeentehuis ». 

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. 

WALTER ROLAND 

Gtd l̂omacrd opHcuo, «rktad diHK 

KERMTXAAT », ANTWBRflW 

(Let op h«t hulMuinmar 9 
Ttlifem » I t t l 

ALLS OLAZKN 
ALLl MONTURBN 

zoekertjes 

Meisje 16 jaar zoekt d r ingend w e r k 
lis bediende (beg innel inge) liefst 

omgeving Brussel of agglomerat ie. 
Schri jven bureel b lad R 110 

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

Jonge regentes (Neder lands, En
gels, Duits) ui t v laamsgezind groot 
gezin zoekt d r ingend een plaats. Bij 
voorkeur in het Gentse of in Oost-
Vlaanderen. Schrijven b lad onder 
letters E.H. R 112 

Gezocht Vlaamsgezind gezin als 
gerant in Volksunielokaal, te
vens studentencafé te Leuven. 
Kontakt met Willy Kuypers, 
Sv^^ermolenstraat 23„ Herent , 
tel. 016/29642. R118 

Verpleegster-gouvernante ge-
vragd, 50 j . , deftig met rijbe
wijs bij heer alleen, Limburg. 
Beste voorwaarden, adres NTK, 
Kerkst raat 16, Kesselt Veldwe-
zelt. R119 

Licentiaat handelswetenschappen, 
25 jaar, zoekt passende bet rekk ing. 
Telefoneren naar senator Bouwens 
Lier, Tel. (03)70.11.52 R 116 

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 o f 
St-Truiden of Zuid-Turnhout. 
Contact via senator M. van Haegen-
doren, Gu ido Gezellelaan 63 — 
3030 Heverlee (Tel. (016)245.45) . 

R114 

1) Jonge dame - 16 jaar. Lager m i d 
delbaar onderwi js , zoekt bet rekk ing 
op kantoor, l iefst L imburg. 

2) Jonge dame - hoger middelbaar 
handelsonderwi js , zoekt betrekk ing 
An twe rpen , Mechelen, Brussel. 

3) Student I e jaar Ruca zoekt pas
sende vakant ie job. 

4) Technisch ingenieur sterkstroom, 
enige ervar ing, zoekt passende be 
t rekk ing. 

5) Lic. Polit ieke en Sociale zoekt 
betrekking personeelsdienst be 
dr i j fs leven. 

6) Jonge dame - lagere middelbare, 
zoekt passende betrekk ing A n t w e r 
pen, St-Niklaas, Mechelen, Brussel. 

7) Jonge dame 4 jaar ervar ing als 
ponster, zoekt passende bet rekk ing. 
Schri jven senator W i m Jorissen, 
Louisastraat 3 1 , Mechelen. R117 

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

2100 DEURNE 
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GAVERE 
VOLKSVERGADERING 

Vrijdag 20 oogst te 20 uur, 
bij Remi Van de Vijver, Kerk
straat 28, café Kur-Pils : spre
kers senator Persyn, volksver
tegenwoordiger Ludo Sels en 
een afgevaardigde van de Drie-
tand ! Meteen een nieuwe start 
van onze propaganda ! 
VISFEEST 

Zondag 22 oogst, 15 uur, aan 
de Schelde, voor alle medewer
kers ! Nadere inlichtingen : bij 
de bestuursleden. 
PAMFLET 

In alle bussen van Vurste 
verspreiden wij een antwoord 
op een omzendbrief van de 
burgemeester ; ons sociaal 
dienstbetoon zet het Kollege 
het mes op de keel, vermits het 
bestuur, na acht jaar, onteige
ningsvergoedingen nog niet uit
betaalde ! 

Steun voor onze verdere ak-
ties bij Willy De Rijcke, Schel-
destraat 9 Gavere en bij ons 
bestuur. 
KANTON-WERKING 

Vrijdag 27 oogst te Munte 
(zie onder Balegem) voorstel
len voor de kiesstrijd tijdig in
dienen bij Piet De Pauw. 
KOLPORTAGE 

Zondag 29 oogst, 9 u 30 ver
t rek te Merelbeke, IJzeren 
Hekken ; werftocht aan « Hol
beek » en « Kwenenbos ». 
DIENSTBETOON 

Aandacht ! Vanaf 5 septem
ber (eerste zondag) te Vurste : 
Groenstraat 2 te 11 uur. 

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
mul ieren worden kortelings 
aan de leden toegestuurd. 

ZANDBERGEN-GRIMMINGE 
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. 

HERZELE (Kanton) 
PAPIERSLAG 

Langs deze weg herinnert de 
kantonnale gevolmachtigde de 
leden van de kantonnale ver
gadering aan : de kantonnale 
papierslag op zaterdag 21 au
gustus en de aanstaande kan
tonnale vergadering op 30 au
gustus. 

In « Voor U Allen » 1/71 
wordt uitvoerig gehandeld over 
beide onderwerpen. 

ST.-AMANDSBERG 
GEZELLIG SAMENZIJN 

Vrijdag 24 september om 20 
u. organiseert de afdeling Sint-
Amandsberg een gezellig sa
menzijn met demokratisch 
avondmaal in het lokaal café 
3 Koningen, Antwerpse Steen
weg 91 te Sint-Amandsberg 

wesf-vlaanderen 
BREDENE 
F. GEYSEN IS NIET MEER 

Op maandag 9 oogst werd te 
Sijsele begraven ons lid, de 
heer Filip Geysen, direkteur 
van Westtoerisme, destijds kor-
respondent van « Het Volk » 
te Oostende. Vooral in zijn 
Oostendse tijd was Filip Gey
sen niet alleen een overtuigd 
lid van de VU, doch heeft hij 
zeer veel bijgedragen tot de 
Vlaamse strijd in deze badstad. 

Wij bieden mevrouw Geysen 
en de naastbestaanden onze in
nige deelneming aan, en de 
her inner ing aan de overledene 
zal bij alle Vlaamsgezinden in 
het Oostendse nog lang naleven. 

GISTEL 
DUBBELE ROUW 

Onze afdeling werd zwaar 
getroffen de laatste weken, tel
kens in jonge veel belovende 
leden. Eerst overleed bij een 
tragisch verkeersongeval Mar
t in Bullynck, broer van ons be
stuurslid Carlo en lid uit de 
bekende VU-familie Bullynck. 

Vorige vrijdag overleed Nor-
bert Vandenabeele tijdens een 
werkongeval. Hij was een broer 
van ons bestuurslid Michel Bul
lynck. Aan alle nastbestaanden 
en namens onze afdeling en al
le leden bieden wij onze meest 
innige deelneming aan. 

LO 
HUWELIJK 

Nog maar pas was onze afde
ling gesticht of we verloren een 
lid, echter in aangename om
standigheden : Johan Camer-
lynck huwde met Martine Pau-
lein, en beiden vestigden zich 
te Esen-Diksmuide. Aan het 
jonge echtpaar van har te onze 
gelukwensen. 

OOSTENDE 
WIJKRADEN 

Volgens beslissing van de ge
meenteraad, en tégen de VU-
amendementen in, worden 
wijkraden opgericht in Groot-
Oostende. De Volksunie krijgt 
twee leden in elke raad, en 
daarbij twee plaatsvervangen
de leden. Aan alle leden, woon
achtig op de Vuurtorenwijk, in 
Raversijde, in Mariakerlie en 
Zandvoorde, delen wij mede 
dat iedereen zijn of haar kan
didatuur voor deze wijkraden 
kan stellen, uiterlijk tégen 16 
oogst a.s. bij J. Verhaeghe, 
Prinsenlaan 48, afd. sekretaris. 
BESTUUR 

In zijn jongste vergadering 
koöpteerde het bestuur van 
Oostende twee nieuwe be
stuursleden in de personen van 
Bert Ruysschaert en Erik Sam
son. We heten hen harteli jk 
welkom en wensen hun vooral 
veel werklust. 
DE VU BLEEF WEG 

Vorige week werden mevr. en 
eerste-minister Eyskens plech
tig ten stadhuize ontvangen 
door het verenigde establish
ment. Ook onze VU-gemeente-
raadsleden, met hun dames 
werden uitgenodigd. Zij heb
ben evenwel verstek gegeven : 
inderdaad, op de vooravond van 
de l iberté van de peerdefami-
lie en van het verkwanselen 
van de Voer konden zij het 
niet van zich verkrijgen een 
man te gaan eer betonen, die 
minstens thans het simbool is 
geworden van de beschamende 
toegevingen aan de frankofone 
Brusselaars en Waalse P W - e r s . 
Zij hebben de eer overgelaten 
aan de broederlijk verenigde 
CVP-BSP-PVV. 

STENE 
WIJKRAAD 

Kandidaten voor de wijkraad 
van Stene (twee effektieve en 
twee plaatsvervangers), zoals 
deze door de gemeenteraad 
werd opgericht, worden ver
zocht hun kandidatuur te stel
len bij J. Tommelein, Druiven-
laan 12, de afdelingssekretaris. 

Ook voor Mariakerke is een 
wijkraad voorzien. Met de af
deling Oostende werd overeen
gekomen één Steense Mariaker-
kenaar aan te duiden en één 
Oostendse. Uiterlijke datum 
voor indiening : 16 oogst. 
HUWELIJK 

Op zaterdag 6 oogst t rad in 
de St. Janskerk in het huwe
lijk : Walter Dewitte, één onzer 
eerste leden van de eigen afde
ling Stene, met mej . Jeannine 
Dejonghe uit Oostende. Wij 
wensen het jonge echtpaar van 
har te geluk en Jeanine heten 
we welkom te Stene. 

WESTENDE 
BESTUUR 

Tijdens zijn jongste verga
dering koöpteerde het afde
lingsbestuur de heer P. De-
greauwe, tot bestuurslid van on
ze jonge afdeling. Hij zal de 
funktie van penningmester ver
vullen. Hartelijk welkom, en 
veel sukses met de financies. 

medegedeeld 

• In de Galerij Driekoningen 
te Beauvoorde-Veurne stellen 
tot 22 augustus beeldhouwer 
Jef Dekeyser en graficus-kunst-
schilder Roland Deserrano ten 
toon. Vrije toegang van 14 tot 
19 uur. 
# Tot 17 oktober, dagelijks van 
10 tot 17 uur « Rubens en zijn 
tijd » tekeningen uit Belgische 
verzamelingen, in het kader 
van 25 jaar Rubenshuis te Ant
werpen. Naast werken van be
kende meestertekeningen ten-
tentoongesteld, w.o. vele voor 
de eerste maal. 
9 Tot 22 augustus « De vrouw » 
(in de fotografie) in het pro-
vinsiaal museum voor kunst
ambachten « Sterckshof » te 
Deurne, dagelijks van 10 tot 17 
u. Tot 3 oktober in Park Mid-
delheim te Antwrpen : 11e 
biënnale voor beeldhouwkunst. 

WIJ IN LIMBURG 
O N Z E V O E R S T R E E K 

Onze door-hrave pastoor 
Veltmans z.g., die 35 jaar lang 
heeft gevochten om alle offi
ciële vormen van verfransing 
uit de Voerstreek te verbannen 
en er vóór 1950 in slaagde, 
draait zich om in zijn graf hij 
het nieuws dat men zijn kost
baar werk weer eens wil ver
kwanselen. Zij, die pastoor 
Veltmans graf met koedrek 
besmeurden, worden schijnbaar 
door onze regeerders gesteund. 

Het is onverantwoord, de 
Voerstreek steeds en opnieuw 
in opspraak te brengen. De 
Voer is en blijft Nederlandsta
lig (zo Nederlandstalig als Ton
geren, Hasselt enz.), daar zul
len enkele franskiljonse mee
lopers niets aan veranderen. 
Het Voerprobleem is geen taal
probleem. Iedereen spreekt er 
Nederlands en de ingeweken 
Walen zijn er proportioneel 
minder talrijk dan in twee ho-
gergenoemde steden. De frans
kiljons zijn er meer arrogant 
en bezitten meer macht. 

Het is hoogtijd dat alle 
Vlaamse parlementairen de 
Vlaamse gemeenschap van de 
Voer beter gaan steunen, er de 
taalwetten doen eerbiedigen, er 
faciliteiten weigeren aan hen 
die zich frankofoon noemen 
maar in feite Vlamingen (soms 
zelfs afkomstig uit Limburg) 
zijn en eindelijk iedere Waalse 
inmenging in Voer-zaken te
gengaan. De Voerenaars ver
wachten van alle Vlaamse par
lementairen dat ze hun Waalse 
partijgenoten nu eens overtui
gen van de eeuwenlange Ne
derlandstaligheid van de Voer
streek, van de bedrieglijke 
pers-methodes die de Walen 
doen geloven in een schijn-
Voer-frankofonie. 

De Limburgse Voerstreek 
wordt (en werd) misbruikt als 
drukmiddel voor allerlei doel
einden. Omdat wij geboren 
Vlamingen zijn, was en bleef 
alles Vlaams ; stuurde Luik 
ons in 1932 naar de administra
tie van Limburg, vernietigde 

motie 
Het Vlaams actiecomité van de 
Voerstreek vergaderd te Moe-
lingen op 13 juli 1971, 
— verneemt dat het speciaal 
statuut o.m. op onderwijsgebied 
de vrijheid van het gezinshoofd 
bevat, waardoor de sociale druk 
op de bevolking dermate zal 
toenemen dat zij het Fransta
lig onderwijs zal verkiezen, wel 
beseffend dat het speciaal sta
tuut slechts een overgangsmaat
regel betekent naar de defini
tieve terugkeer naar Luik, wat 
door Luikse politici reeds werd 
aangekondigd ; 
— is erover verontwaardigd 
dat de Vlaamse parlementa
riërs bestendig toegeven aan de 
Waalse revanchegeest, terwijl 
de Waalse volksvertegenwoor
diging in 1963 bijna eenparig de 
overheveling van de Voerstreek 
naar Limburg logischerwijze 
bijtrad ; 
— vraagt zich af om welke re
denen de regeringsformateurs 
de gemeenteraadsverkiezingen 
en wetgevende verkiezingen in 
de Voerstreek steeds als een re
ferendum blijven beschouwen, 
terwijl de grondwet zelfs de 
volksraadpleging niet aan
vaardt en personen uit andere 
streken in dit land geen kans 
krijgen hun wil te uiten buiten 
de wetgevende verkiezingen ; 

EIGENBILZEN 
VERKIEZING 
VOORZITTER COO 

Onze vriend, Jan Appermans, 
lid van het bestuur der plaatse
lijke afdeling en kantonnaal 
gevolmachtigde, werd enkele 
weken geleden verkozen tot 
voorzitter van de COO. Profi
ciat. 

« RECHT DOOR ZEE » 
Heden 14 en morgen 15 

augustus hebben de jaarlijkse 
muziekfeesten van de Vlaamse 
harmonie « Recht door Zee » 
plaats. Sympathisanten van 
Eigenbilzen en omgeving, allen 
op post ! 

ROSMEER 
LEDENHERNIEUWING 

Ook in onze gemeente werd 
de jaarlijkse hernieuwing der 
l idmaatschapskaarten beëin-

de Luikse Bestendige Deputatie 
in 1954 een beslissing van en
kele Voer-gemeentebesturen 
om de dorpsschool te verfran-
sén. Omdat wij Vlamingen zijn 
en bleven, was het de Waal 
Gruselin die in 1962 bij de vast
legging van de taalgrens het 
voorstel deed de Voer bij Lim
burg te voegen, was een meer
derheid van Waalse en Vlaam
se parlementairen bereid die 
ontegensprekelijke Nederlands
talige gemeenten ovet te heve
len naar Limburg, naar Vlaan
deren. Wallonië kreeg in ruil 
en als losprijs Komen-Moes-
kroen ! 

Maar gans ten onrechte kre
gen minder dan vijf t.h. inge
weken Walen in de Voerge-
meenten taaifaciliteiten ! En 
die 5 % ingeweken vreemdelin
gen zouden nu over het lot van 
de 95 % Nederlandstaligen van 
de Voer beslissen. De meelo
pers van die 5 %, de Voer
franskiljons (volks-verraders 
dus), die door een nog bestaan
de feodale macht en door hun 
ekonomische sterkte een deel 
van de bevolking onder de 
knoet houdt en voor « retour a 
Liège » doet stemmen, worden 
door de plannen van de Rege
ring geholpen. Werpt men van 
uit Brussel drek op het graf 
van de heilige pastoor Velt
mans en huldigt met het ver
raad van de franskiljons ? Zo 
graaft men het graf van de 
Belgische Staat, want in de 
plaats van op rots bouwt men 
op verraderlijk zand. 

Autonoom kanton Voerstreek 
betekent zoals de franskiljonse 
senator Baltus van Aubel ver
klaarde : een stap naar de defi
nitieve terugkeer naar Luik. 
Gaan onze Vlaamse ministers 
en parlementairen dat in de 
hand werken ? Weten ze dan 
niet dat Luik zich in de Voer 
zal wreken op 8 jaar Limburgs 
bewind door algehele verfran
sing ? 

Werkgemeenschap 
Oost-België 

— eist dat de regering een we
tenschappelijk onderzoek in
stelt in de Voerstreek, waardoor 
het onomstootbaar bewijs zou 
geleverd worden, dat, in de 
geest van de door de regering 
Lefèvre-Spaak gevoerde taal-
grenspolitiek de Voerstreek 
door een Vlaamse provincie 
dient geregeerd ; 
— wijst erop dat intimidatie, 
traditie en ophitserij aan de 
grondslag liggen van de lichte 
meerderheid (56/44) die door 
de dorpspolitieke partijen on
der de benaming van « Retour 
a Liège » wordt behaald ; 
— bezweert de Vlaamse volks
vertegenwoordiging het speci
aal statuut te verwerpen, waar
door de Limburgse overheid de 
kans zou worden geboden haar 
voortreffelijk en nauwgezet 
werk verder te zetten ; 
— eist het recht op aangehecht 
te blijven bij de provincie Lim
burg, die zich niet beperkt tot 
een louter administratieve rol, 
maar door haar verwezenlijkin
gen op het vlak van de cultuur, 
het onderwijs en het toerisme 
heeft bewezen haar opbouwen
de taak te begrijpen en aan te 
kunnen. 

het vlaams aktiekomitee-
voerstreek 

digd dank zij de onverpoosde 
inspanningen van onze vrien
den Nickel Merken en Renaat 
Peumans. 

TONGEREN-MAASEIK 
ARR. BESTUUR 

Het arr. bestuur vergadert op 
dinsdag 24 augustus. Dit zal de 
inzet zijn van een intense 
herfst- en winterwerking. 

GENK 
LEDENVERNIEUWING 

Tijdens de laatste weken 
werd door de bestuursleden 
van afdeling Genk nog een in
spanning gedaan om het leden
aantal op te drijven. Samen 
met een laatste afrekening van 
vernieuwingen werden een der
tigtal nieuwe leden aangewor
ven, zodat afdeling Genk thans 
voor het eerst méér dan drie
honderd leden telt. 

HASSELT (Arr.) 
NIEUWS 

Dank zij de afrekening van 
een aantal achtergebleven af
delingen, nl. Beverlo, Genk, 
Herk de Stad en Zonhoven is 
het aantal leden van ons ar
rondissement thans reeds hoger 
dan op het einde van vorig 
jaar, zodat we mogen aanne
men dat het beoogde streefcij
fer van 2000 leden in 1971 wel
dra zal overschreden zijn. Wij 
herinneren hierbij al onze pro
pagandisten er aan dat vanaf 
nu nieuwe leden voor volgend 
waar — 1972 — kunnen gewor
ven worden en dat de lidmaat
schapsbijdrage v a s t g e s t e l d 
werd op 100 fr voor hoofdleden 
en 50 fr voor bijleden. 

HALEN 
AFDELINGS
VERGADERING 

Ondanks het verlof is het af
delingsbestuur van Halen ak-
tief gebleven en hield o.m. vri j
dag 13 augustus een werkver
gadering in lokaal «Bij Agnes». 

ZONHOVEN 
AFDELINGSNIEUWS 

Het nieuwe bestuur van af
deling Zonhoven — dat juist 
vóór het verlof werd gekozen 
op een druk bijgewoonde alge
mene ledenvergadering — ziet 
er uit als volgt : voorzitter Hen
ri Roberti ; ondervoorziitter 8 
Arthur Bammens ; sekretaris t 
Maurits Remans ; penning
meester : Willy Steurs, propa
ganda en organisatie : J an Dae-
nen en Remi Withofs. 

Dit nieuwe bestuur is tijdens 
de verlofperiode aktief geble
ven, vergaderde reeds twee 
maal en zorgde o.m. voor de 
verdere afrekening van de le
denvernieuwing. Tevens werd 
in de loop van deze week aan 
alle gezinnen het laatste natior-
naai pamflet van de Volksunie 
bezorgd. 

MAASEIK 
AFDELING IN ROUW 

Ten gevolge van een 
spijtig ongeval overleed 
te Maaseik op 1 augustus 
1971 Chris Peeters, gebo
ren te Loozen op 7 april 
1937, echtgenoot van Jac
queline Debeu en vader 
van Renaat, Steven en 
Reileke. De begrafenis 
had plaats te Aldeneik op 
donderdag 5 augustus 
1971. Overtalrijke vrien
den en sympathysanten 
brachten een laatste 
troostende hulde. De 
plechtige lijkdienst werd 
opgeluisterd door het 
Maaseikse A-cappelIa-
koor. 

Chris Peeters was een 
ijverig lid en stond bij de 
laatste gemeenteraadsver
kiezingen nog op de suc
cesvolle VU-lijst. In een 
tijd van met vakantie
gaan en uit vakantieko
men vertrok hij voor die 
eeuwige vakantie. Wij 
zullen ons blijvend spie
gelen aan het wenkend 
voorbeeld van - helnen -
waar-hij-kon dat Chris 
ons al die jaren gaf. Het 
was voor hem een dage
lijkse vanzelfsprekend
heid overal in de bres te 
springen. Nu pas zal iede
reen er zich duidelijk van 
bewust worden wat hij 
was en deed voor zijn ge
zin, Miïac, Davidsfonds, 
de Culturele Raad en de 
VTJ-Maaseik. Rechtlijnig 
en trouw aan eigen prin-
cines was hij iemand op 
wie kon vertrouwen en 
bouwen. Hij was nog 
eens een idealist van het 
g o d e , oude soort. 

Net zoals het stond op 
de mooie bloemengarve 
van de afdeling bil je uit
vaart Chris, dank je voor 
alles ! 



14 
WU - 14-8-71 

PERS 
spiegel 
Als een dief in de nacht. Het 

breekijzer voor de totale ver-
fransing van de Voerstreek is 
door bendehoofd Eyskens deze 
week op dit Vlaams-Limburgs 
gebied gezet tijdens de volle 
stilte van de vakantie. « Le 
gang descend sur la ville » 
Schreef indertijd « Pourquoi 
f a s ? » over de VMO-akties in 
de Voerstreek. Zij deden het om 
te verdedigen wat van ons was. 

Welk een naam past het ro
ven van eeuwenoud Vlaams 
gebied. De dreigende oorlog 
Pakistan-Indië heeft de kwes
tie van het verdrukte Bengalen 
dan toch op het internationaal 
vlak gebracht wat niet-in-
menger Harmei er ook mocht 
over beweren in het parlement. 

de nieuwe gids 

« De sociale dwang » zal nu 
maar echt gaan werken op de 
mensen der Voerstreek » geeft 
Antoon Samoy toe. De Luikse 
heethoofden kraaien al viktorie 
in afwachting van wat zij noe
men de spoedige « retour a 
Liège », Diezelfde kranten die 
ons voorzongen over « definitie
ve redding van de Voerstreek » 
in 1963. Het verraad xit aan de 
Vlaamse top. Is men alleen in-
civiek in België als men de in
tegriteit van het Belgisch 
grondgebied aantast ? Vlaande
ren mag verkwanseld worden. 

« De volksvertegeniüoordiging 
staat nu voor wat de regering 
in haar memorie van toelich
ting bij het loetsontioerTp een 
poging noemt om de gemoede
ren in de Voer te bedaren. 
Reeds heeft een voorstander 
van de annexatie bij Luik ver
klaard dat het een overgangs
regime is voor de « terugkeer » 
naar Luik. Degenen die de Voer 
kennen, beweren dat de Voer 
historisch in feite tot het ge
west Maastricht behoort ! 

» Het wetsontwerp omvat on
dermeer enkele dwangbepalin-
gen zoals het feit dat militie-
plichtigen persoonlijk hun taai
toestand bij aangetekend schrij
ven aan hun gemeentebestuur 
moeten doen kennen. 

» Of de super-strikte tweeta
ligheid die de Voer wordt opge
legd, beantwoordt aan het fun
damentele eigen karakter van 
deze streek is moeilijk te be
oordelen. 

» De verfransende sociale 
dwangpositie welke die lande
lijke bevolking ondergaat, ver
valst alle gegevens van het 
vraag.Htuk en zal de toepassing 
van de wet sterk bemoeilijken. 
De vraag rijst wie een beter 
voorstel doet ». 

gazet van antwerpen 

Het is de taalstrijd heropenen 
wat Gaston Eyskens gaat 
doen in de Voerstreek. De men
sen overleveren aan hun bur
gemeesters-kasteelheren of an
dere dikke nekken. Het is beter 
dat de Vlaamse volksvertegen
woordiging de oude Renard-slo-
gan overneemt « Eyskens a la 
porte », « Aaiskens boiten » in 
het Jos Van Eyndes, zegt 
het deze krant in zoetere woor
den. 

Brouwerij 
MOORTGAT 

BREENDONK 
Tel. (03)78.71.21 
voor AL Uw bieren 

en Limonades 

Bijhuiien : Cogels Osylei 73 
2600 Berchem-Antwerpen 

Tel (03)36 10 11 
Gent 

« Door dit gebied een tweeta
lig statuut op te leggen begaat 
men immers dezelfde fout als 
met de invoering destijds van 
het systeem van faciliteiten in 
de randgemeenten : in de Voer 
institutionalizeert men in feite 
een taalstrijd, en zo maakt men 
elke normale evolutie in dat ge
bied onmogelijk. De Voerstreek 
behoort immers pas sedert 1963 
bij Limburg, en op amper acht 
jaar tijd kan in de al te zeer be
kende omstandigheden een zelf-
affirmatie als Vlaams gebied 
zich niet doorzetten. 

» Het siikses van de Vlaamse 
middelbare school in d.ie streek 
bewijst u echter overduidelijk 
dat die evolutie er spijts het 
fransdoUe geschreeuw van-over 
toerenzijnde kasteelheren-bur
gemeesters en politici uit het 
Luikse er langzaam komt. 

» De Voer behoort nu nog al
tijd bij de provincie Limburg 
en het zou best zo blijven. Er 
zullen de stemmen van min
stens 31 Vlaamse kamerleden 
en van minstens 24 Vlaamse 
senatoren nodig zijn (de helft 
in elke taalgroep) om van de 
Voer een tweetalig gebied te 
maken. Eerste minister Eys
kens deed heel zijn regerings
ploeg dit ontwerp tekenen. Hij 
schijnt dus geen risico's te wil
len lopen voor de Voer en wil 
zijn legislatuur normaal beëin
digen. De Vlaamse parlements
leden zullen moeten beslissen 
of het de moeite loont in ons 
land een probleemgebied bij te 
maken in ruil voor een paar 
maanden meer respijt voor de 
regering Eyskens ». 

voor allen 

« Verdrijf de duisternis » 
zongen het indertijd de socia
listen. Rond de Vlaamse bewe
ging zijn hun opvolgers echter 
de volksbedriegers bij uitstek 
geworden. Zo willen zij de 
Vlaamse lezers van hun « vor
mingsblad van de BSP » sussen 
rond de kwestie van de liberté 
te Brussel. BSP-isme (socialis
me is te mooi woord voor die 
bende bureaucraten) is in 
Vlaanderen de nieuwe vorm 
van domhouderij geworden. 

« De grootste hervormingen 
door de nieuwe grondwet uit
gevoerd kregen hun beslag, 
maar moeten nu in werking tre
den. Wat zal dat kosten ? Nog 
immer geen antwoord daarop. 

» Toch dienen nog enkele za
ken van het « communautair 
pakket » geregeld te worden, 
als daar zijn het statuut van de 
Voerstreek ; het inrichten van 
de ekonomische decentralisatie 
en planning : het Planbureau ; 
de Dienst voor nijverheidspro-
motie : de geiuestelijke raden ; 
meer personeel, kantoren, au
to's, cantines enz. enz. 

» De Brusselaars die heel het 
Vlaamse land misselijk maak
ten met hun geschreeuio over 
de vrijheid van de « père de fa
milie » hebben hun slag thuis 
gehaald en zijn nog immer mis-
tevreden. Gewoonte. 

» Te Brussel wordt nu al be
weerd dat heel wat Fransspre-
kende gezinshoofden hun kinde
ren in een Vlaamse school la
ten opschrijven omdat ze on
dervinden dat de kennis van 
't Nederlands in onze samenle
ving niet te versmaden is. Zij 

geloven dat hun kinderen dan 
evengoed Frans zullen kennen 
— omdat ze het thuis spreken 
en ook omdat het op een Vlaam
se school goed aangeleerd wordt 
— als Nederlands. 

» Dat hadden de franskiljons 
wellicht niet voorzien ». 

de brusselse post 

Zij die er elke dag tussen-
staan en met bekommernis de 
Vlaamse mens te Brussel ver
dedigen weten hoe groot die 
leugen is van het Vlaamse 
blaadje « Voor Allen » van de 
Belgische socialisten. Deze 
Brusselaars van het Vlaams 
Komitee schetsen reeds wat er 
losbarst te Brussel nu de heren 
Nols en Simonet de eerste scho
ten hebben gelost. 

« Ware de situatie niet zo 
pijnlijk, we zouden reeds triom
fantelijk kunnen schrijven dat 
wat het Vlaams Onderwijscen-
trum en het Vlaams Comité 
voor Brussel nu al maanden 
aan sommige laatdunkende 
Vlaamse « compromis-politici » 
pogen diets te maken, stilaan 
gestalte begint te krijgen : nog 
niet eens door het parlement 
goedgekeurd, opent de aan de 
fransdoUe Brusselaars beloofde 
« liberté du père de familie » 
a! gunstige perspectieven voor 
het jachtseizoen 1971 - 1972. De 
paar boswachters — lees de 
de taaiinspectie — wordt het 
loapen afgenomen en het wild 
— lees de kinderen van de klei
ne Vlaamse man te Brussel —• 
mag zonder beperking worden 
geschoten. Inderdaad : de kin
deren van de kleine man, van 
wie niet moet worden verwacht 
dat hij zich zal laten leiden 
door pedagogische overwegin
gen, maar die bereid is te ca-
pitiuleren voor de onbetwistba
re francofiele overheidsdruk. 
de sociaal-economische druk en 
de daaruit voortvloeiende zucht 
naar aanpassing aan het door 
hem vermeende superieure 
Frans. 

» Vlaamsbewustheid hoeft 
men van hem niet te verwach
ten en h.ct is misschien een van 
de grote leemten van de Vlaam
se Beweging sedert Verlooy — 
die in 1788 al schreef « dat het 
Frans te Brussel de taal is van 
al wat iets wil roezen » — dat 
zij er niet in geslaagd is die 
dwanggedachte af te zwakken, 
laat staan te doen verdwijnen». 

de vlaamse oudstrijder 

Als een soort Vlaamse Wate 
onderzoekt de VOS-kroniek-
schrijver in dit blad het gewe
ten van « de hooggeplaatsten 
zonder trouw » aan de hand 
van het voorbeeld van dit «bur-
gemeesterke» Soens met de sta
len Vlaamse trouw. 

« De Nationale Bevlaggings-
aktie (de grote verdienste van 
een Meester Piet Blomme en 
een onversaagde Caluwaerts), 
schonk vandaag voor de eerste 
maal de « Orde van de Vlaam
se Leeuw ». Ik hou niet van 
lintjes, van strikjes en hulde-
betonen : we gaan er aan ka
pot. Maar deze blijk van dank
baarheid moest er komen ! 

» Aan Soens, « de bever, die 
knaagt aan de verfransings-vi-
rus in zijn Vlaams-Brusselse 
gemeente », zoals een weekblad 
het zéér juist typeerde ! Een 
vriend vroeg me, ook eens een 
briefje te sturen naar ons-aller-
geliefde Flageyplein. Om te 
vragen, dit tv-interview van 
Frans Vermeylen met burge
meester Soens nogmaals heruit 
te zenden. Wat ik graag heh 
gedaan, zonder uitstel ! Mij 
wordt verzekerd, dat honder
den en honderden tv-kijkers, 
dit hebben gevraagd. Wanneer 
komt dit tv-<.( Da Capo » ? Wan
neer ? 

» Laat nu eens onze drie 
Fondsen een ere-plaket schen
ken aan al onze « Vlaamse » 
ministers en parlementsleden. 
Met het motto van Soens : «.Als 
men werkelijk bij zijn volk wil 
blijven, is het normaal dat men 
er voor vecht ! » 

» Ze kunnen er dan liefst el
ke avond eens gaan mijmeren. 
En een gewetensonderzoek 
doen. Ik zie ze daar al staan...». 

volksmacht 

Hoewel geen enkele CVP-er 
het belangrijk genoeg vond om 
de debatten in de kamer bij te 
wonen tijdens de interpellatie 
Babyion over Oost-Pakistan. 
(Larock en Pér in sloten zich 
bij de VU aan) heeft het ACW-
blad de Bengaalse tragedie nu 
ontdekt. De konklusies van de
ze internationalisten tegen de 
lafbekkerij van wapenhandels
reiziger Harmei zijn naar de 
zeer brave kant. 

« Zoals de zaken nu staan is 
er geen hoop op een vreedza
me regeling. De Oostpakistani 
doen een beroep op de wereld
opinie en vooral op de arbei
ders, hun strijd voor sociale 
ontvoogding te steunen. In Ja
pan, Engeland en India is er 
bij de arbeiders reeds een so
lidariteitsbeweging tot stand 
gekomen. Men wil het West-
pakistaanse militair regime 
boycotten door blokkade. De 
ontwikkelingshulp van de 
OESO aan Pakistan werd voor
lopig geschorst. De democraten 
willen ook dat de militaire h.ulp 
— wapenleveringen, vliegtui
gen, helikopters enz. — wordt 
stopgezet. Dat zal moeilijk 
gaan, loant hiermede zijn heel 
wat winsten en iyikomsten ge
moeid. Indien we goed geïnfor
meerd zijn, zou België ook aar
dig wat verdienen via wapen
leveringen. Doch dit blijft een 
duister domein, waar zelfs mi
nister Harmei als een blinde 
tastend ronddoolt. 

» Het Wereldvakverbond 
heeft zich solidair verklaard 
met het gekolonialiseerde en 
onderdrukte Oostpakistaanse 
volk. 

» Onze arbeidersbeweging zal 
moeten onderzoeken op welke 
manier wij concreet kunnen 
helpen ». 

the guardian 

De menselijke tragedie van 
Bengalen en de wreedheid van 
Pakistan moet wel ontzettend 
zijn om een ganse groep Pakis
taanse diplomaten in Washing
ton ontslag te doen nemen, 
meent dit Engelse blad. 

« Het is mogelijk dat presi
dent Jahia Khan de vijftien 
Oostpakistaanse diplomaten die 
het in de VS af lieten weten, 
aan zijn militaire laarzen lapt. 
Een man die beweert — zoala 
hij dat onlangs op de Britse te
levisie deed — dat hij Oost-Pa
kistan beter kent dan de Oost-
pakistanezen zelf, moet wel een 
schedel hebben die even dik is 
als zijn huid. Niets kan hem 
overtuigen. Nochtans zo er iets 
is wat hem zou moeten kun
nen overtuigen, dan zou het 
wel deze ontslagname van de 
Oostpakistaanse diplomaten 
zijn. De groep die er in New 
York mee ophield is alleen 
nfiaar de meest dramatische 
groep die Jahia verliet. Andere 
zijn stilletjes alleen weggegaan 
en er zullen er ongetwijfeld 
nog volgen. 

» Nochtans is het zo dat di
plomaten meestal de laatsten 
zijn om ontslag te nemen. En 
aU dit gebeurt, vraagt het bij
gevolg de aandacht. De laatste 
keer die kan vergeleken wor
den met dit geval was de uit
tocht van de Tsjechische diplo
maten nadat de tanks in hun 
land binnengereden waren. Zo
als de Oostpakistanezen nu, 
konden ook zij het niet verdra
gen de officiële leugen te moe
ten verspreiden en vol te hou
den dat een invasie geen inva
sie is ». 

de standaard 

En in de bezinning van de va
kantie is het mogelijk om zoals 
Gaston Durnez het hier deed 
terug oog te krijgen voor de 
wreedheden en het gebrek aan 
menselijkheid in onze eigen sa
menleving tegen mensen tussen 
ons door « kerkeli jke en ande
re hoge heren » gepleegd. 

« Hebt u de In Memoriams 
voor Mgr. Van Waeyenberg ge
lezen en gehoord ? Lees dan 
ook even volgend citaat uit 
« Het Belang van Limburg » 
waarin senator Leynen herin
neringen aan de rektor van de 
katolieke universiteit vertelt : 

» « In het begin van de jaren 
zestig — de rektor was toen al 
zeventig — werd in gesloten 
kring — aan zijn vervanging 
gedacht. Tijdens de zomer
maanden, terwijl hij een paar 
weken met vakantie was, werd 
hij als rektor vervangen, zon
der enige voorafgaande konsul-
tatie. Zijn kantoor was eenvou
dig in beslag genomen toen hij 
te Leuven terugkeerde. Er 
werd zelfs geen afscheidsplech-
tigheid georganiseerd ». 

» Dezelfde dag ligt op mijn 
schrijftafel het tijdschrift Hei
bel met daarin een brief van 
Raymond Herreman, kort vóór 
zijn dood geschreven aan Hu-
bert Lampo. De bekende auteur 
en académicien, de man voor 
wiens artikel men zolang Voor
uit wou blijven kopen, zegt 
o.m. : 

» « Ik vroeg dus ontslag. 
Maar weet je, dat ik GEEN 
WOORDJE, al was het maar 
van vriendschap, van de gazet 
(46 jaren dienst) heb gekregen, 
zoals zij ook GEEN CENT pen
sioen verleent. Was ik destijds 
niet naar de Senaat gelopen, 
dan was ik nu in een oudeman
nenhuis als ik niet reeds tij
dens de oorlog met mijn gezin 
van honger was omgekomen ». 

w . luy ten 

Groepsreizen naar de Kanarische 

Eilanden tegen weggeefprijzen ! 

VERBLIJF A A N DE COSTA DEL SILENCIO, IN HET KOMPLEKS « TEN BEL ». SPECIAAL AANBOD 
VOOR TWEEWEEKSE REIS, VERBLIJF IN EEN STUDIO IN DE WIJKEN EUREKA/DRAGO : 

De reissommen voor de fo rmu le Caravela/ -Bel la-
vista en voor de k inderen, evenals het supplement 
voor de won ingen b l i j ven zoals ve rme ld in We
reldreiz iger nr. 1 

half pension 9.200 fr Dit speciaal aanbod ge ld t voor vo lgend vert rek-
vol pension 9.950 fr data : 

25 september, 2 oktober . 

Leden, die reeds voor d ie vertrekdata geboekt heb
ben, genieten natuur l i jk ook van die speciale pr i j 
zen ! 
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BOUWVERLOF 1971 

is ten einde gelopen ! 

y^/la^^ 
-f f i :/ i \ \ vk Â.' / i\r\ HH 

Kom met- ons kijlcen ! 

Een voorbeeld van onze realisaties. 

Dit betekent dat wi j terug tot uw dienst staan om U te ad< 
viseren bij uwe aankopen, bouwplannen, beleggingen ee 
financieringen ! I ! 

»u;0ij-

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 volgent 
Uwe « persoonlijkheid » en « maat » 

ook de ^^nsg^zinsyNomng^n die KUNNEN bouwt zijn een voorbeeld van 

degelijlc val<.mansctiap, efficiency en moderne woonkultuur! 

UfiENEEH BOUWBEDR V 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 

KUNNEN mef de grote K van Kwaliteit 

BON 
N A A M : 

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 ri jwoning, vi l la
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
t rum te op te u. 

Handtekening 



klubs... 

Als men zo eens de indeling bekijkt van de verschillende reek
sen in de nationale voetbalkompetitie, dan stelt men vast dat van 
de 64 ploegen van eerste, tweede en derde afdeling, 43 gesitueerd 
ïijn in het Vlaamse land, 15 in Wallonië en 6 in het Brusselse. 
Van een Vlaams overwicht gesproken. In de vierde afdeling zijn 
38 van de 64 ploegen Vlaamse ploegen, 23 Waalse en 3 Brusselse. 
Opvallend is hier dat de aantal Waalse klubs in de lagere regi
onen in verhouding groter is dan in de hoogste afdelingen. Oor
zaak hiervan is natuurlijk 't feit dat de Waalse klubs in één reeks 
worden samengebracht, zodanig dat er hoogstens drie naar de 
provinciale afdelingen kunnen afdalen, waar dat er, als de Waalse 
ploegen verspreid zaten over de vier reeksen, teoretisch veel meer 
zouden kunnen zijn. Dit bij een gelijk aantal opstijgers uit de 
Waalse provinciale afdelingen naar de nationale afdelingen. Ter
loops gezegd, met het oog op verplaatsingen en onkosten, is het 
best dat men de Waalse klubs in één reeks verenigt. 

*..en pariteit 

De bovenstaande cijfers stemmen wel even tot nadenken als 
men weet dat vele Vlamingen het al als een sukses beschouwen 
wanneer zij in de bondskomitees en -kommissies de zogenaamde 
pariteit krijgen, en het een sjieke geste vinden wanneer de grote 
bondsbonzen de helft van hun uitleg in het Vlaams geven. Een 
eerder theoretische helft dan nog. Als men dan verder nog eens 
gaat kijken hoeveel eentalig Vlaamse scheidsrechters er fluiten 
in de hoogste afdelingen, en hoeveel eentalig Franse, en hoeveel 
Vlaamse scheidsrechters de laatste jaren internationaal werden, 
tegenover hoeveel Franse, dan komt men, om het zachtjes te for
muleren, tot de bevinding dat in onze voetbalbond, alle vorderin
gen ten spijt, het Nederlands nog niet de rechten krijgt waarop 
het recht heeft, op basis van de overgrote meerderheid Vlaamse 
klubs, leden en spelers. Naar onze bescheiden mening zal men 
daar vroeg of laat toch eens iets moeten aan doen. 

goed met matig sukses 
itv KSi . t 

^ 0S{''dfe"nöoff ükii speelruimte voor onze kinderen enorm is, dat 
hoeft zeker geen betoog. Elk initiatief dat ertoe strekt eraan tege
moet te komen, moet van harte toegejuicht worden. In verschil
lende gemeenten heeft men nu een oplossing gevonden, in die zin 
dat men een aantal straten in de mate van het mogelijke afsluit, 
en uitroept tot «speelstraten», en/of dat men hier en daar een lap 
grond huurt, om hem ter beschikking te stellen van de kinderen. 
Wij geloven dat het een prima oplossing is, zelfs als dat sommige 
autovoerders wel wat last berokkent, wat dan onvermijdelijk 
links en rechts protest uitlokt. Dus, op alle lijnen pro speelstraten, 
ook als alles van het begin af niet perfekt loopt. Maar er is iets 
anders. Wij zijn een paar keren naar dergelijke speelstraat gaan 
kijken, en wat ons opviel was dit : er waren maar bitter, bitter 
«reinig kinderen aan het spelen. Hebben ze het spelen verleerd ? 

meer dames aub 

In verband met deze selektie 
voor de Europese atletiekkam-
pioenschappen valt het ook op 
dat er maar één vrouwelijke 
deelneemster België zal verte
genwoordigen, namelijk Roswi-
ta Emonts-Gast (Eupen). Zij 
was inderdaad de enige die de 
vereiste minimum-prestatie, die 
een selektie moest wettigen, 
verwezenlijkte. In het kader 
van « Sportiva », het sportjaar 
voor de vrouw, hadden onze 
« offisjellen » naar onze be
scheiden mening toch een « ef-
forke » moeten doen, om nog 
een paar dames mee te sturen, 
al was het louter bij wijze van 
aanmoediging. Of de gestelde 
minima nu bereikt werden of 
niet, er zijn nog heel wat meis
jes in ons land die in staat zijn 
het in Helsinki even goed te 
doen als de Eupense dame. 
Daarenboven werden er bij de 
heren ook mensen aangeduid 
wier prestaties niet bepaald 
van aard waren om erover naar 
huis te schrijven. Waarom zou 
dat dan, nu ons land toch « een 
sportjaar voor haar organiseert, 
bij de dames eens niet mogen ? 

selektie 

Voor wie nog een beetje 
klaar ziet in de vele interna
tionale atletiekontmoetingen, 
en vooral in de ingewikkelde 
selekties en pre-selekties voor 
deze ontmoetingen, kunnen wij 
melden dat 16 atleten België 
zullen vertegenwoordigen op 
de Europese atletiekkampioen-
schappen. De dame R. Emonts-
Gast en 15 heren De Hertoghe, 
Van Mantshoven, Puttemans, 
Roelants, Lismont, Peiren, Her-
brand, Lespagnard (in het 
Vlaam,s volgens Fred Debruy-
ne destijd « De Spanjaard y>) 
en Ghesquiere, alle reeds vroe
ger aangeduid, en sedert verle
den week aangevuld met De 
Geyter, Vandenweyngaerden, 
Borlée, Bervoets, Thys en Boe
nen. Zoals altijd heeft deze se
lektie heel wat kwaad bloed 
gezet. Vooral wat de laatste 
twee, Thys en Boonen, betreft, 
vraagt men zich hier en daar 
af wat hun selektie zou kunnen 
wettigen. Het woord « vriend
jespolitiek » liet niet lang op 
zich wachten trouwens. Als u 
het ons vraagt, toch ook maar 
een rotjob, selektieheer. 

vooruitzichten 

Augustus is bij uitstek de 
maand waarin de voetbalspe-
ciialisten naar de diverse voet-
balklubs trekken, om eens te 
gaan horen hoe het gesteld is 
met de vooruitzichten voor het 
komende seizoen. Zij ontmoe
ten daar overal de stralende 
voorzitter, de ijverige sekreta-
ris, de zorgzame schatbewaar
der, de hoopvolle supporters-
voorzitter. (Ook de kastelein 
van lokaal of chalet, maar 
daarover wordt doorgaans niet 
veel gezegd). Die mensen ver
tellen dan dat men deze keer 
werkelijk sukses heeft gehad 
met de aankoop van spelers en 
trainers, dat er voorzichtig 
maar op renderende wijze ge
ïnvesteerd werd, dat de finan
ciële toestand van de klub op 
bescheiden wijze gezond is, dat 
de geestdrift bij de spelers 
enorm is, en dat men dus alle 
reden heeft om met optimisme 
de toekomst tegemoet te blik
ken. Wat de bezoekende repor
ter wijs doet besluiten dat men 
rekening zal dienen te houden 
met de klub in kwestie. Ver
mits wij in « Wij » altijd plaats
gebrek hebben, wordt de vrien
delijke lezer verzocht deze « re
portage » te beschouwen als 
geldend voor alle klubs. 

• H'lillf,'. 

I* 
Een « harde » sport die steeds meer en meer aanhangers vindt 

IS ongetwijfeld het valschermspringen. 

de toekomst straalt 

Helsinki herbergde vijf dagen 
de bloem van Atletiek-Europa. 
Als we deze regels schrijven 
kunnen we onze vertegenwoor
digers enkel veel moed en 

sterkte loensen. 

Op het ogenblik dat wij, 
neerstig zoals altijd, deze re
geltjes neerpennen, weten wij 
nog niet hoe de « kleine oor
log » tussen onze wielerbond en 
de zg. extrasportieve merken, 
zijnde de firma's die renners-
ploegen publicitair gebruiken, 
is afgelopen. De botsing zelf, 
zonder rekening te houden 
met de uitslag ervan, lijkt ons 
echter al belangrijk genoeg om 
er even over na te denken. 

De ruzie is ontstaan rond de 
selektie van het wereldkampi
oenschap wielrennen te Men-
drisio. Het selektiekomitee van 
de bond had een ploeg samen
gesteld, waarop sportief gezien, 
d.i. rekening houdend met de 
behaalde uitslagen, en voor zo
ver deze in een door en door 
gekommercialiseerde sport nog 
enige betekenis hebben, mis
schien wel iets aan te merken 
was, maar die toch even goed 
te verdedigen was. Wat zou 
men willen, als een land dat 
65 th van de echte beroepsren
ners levert en meer koersen 
wint dan alle andere landen 
samen, niet meer renners mag 
opstellen dan een land dat niet 
eens tien beroepsrenners heeft 
om een ploeg te vormen ? Dus, 
de bond stelde een te verdedi
gen ploeg samen. 

De extrasportieve firma's ech
ter, die de renners betalen, en 
die uit hun centen vanzelfspre
kend het maximum publicitair 
voordeel willen halen, hadden 
onder elkaar afgesproken wel
ke ploeg best hun gemeen
schappelijke publicitaire be
langen zou verdedigen, en die 
ploeg zag er enigszins anders 
uit dan die van het selektieko
mitee. 

De kwestie werd scherp ge
steld : als hün ploeg niet mocht 
gaan, zouden de extrasportieve 
firma's hun renners verbod op
leggen in het wereldkampioen
schap aan te zetten. 

Hoe de zaak ondertussen ge
ëvolueerd is, hebt u wellicht 
gelezen in de krant. Er werd 
ondertussen bijna zeker een op
lossing gevonden. Welke, het 
doet er weinig toe. Met of zon
der dwaze uitleg, elke wijzi
ging aan de ploeg betekent 
voor de wielerbond altijd dat 
hij het meesterschap over de 
wielrennerij afstaat aan de 
kommercjanten. Meteen dat de 
wielrennerij weer een stukje 
sportiviteit verliest — de bond 
belichaamt toch nog altijd, hoe 
weinig ook. het aspekt sport 

van de wielrennerij — en eea 
stukje kommercialisatie bij-
wint, met alles wat daarmee 
verband houdt aan organisatie, 
afspraken, fopperij, en noem 
maar op. ledere openlijke of 
verborgen toegeving van bond 
aan firma's betekent dat het 
velowereldje steeds minder een 
sportwereldje wordt, en steeds 
meer een zaakje. 

Er zijn daar een paar beden
kingen bij te maken. 

Eén. Er is o.i. niet het minste 
bezwaar tegen dat de wielren
nerij een zuiver kommerciële 
aangelegenheid wordt, maar 
dat men ophoude in gazetten 
en tv met de komedie van bit
sige strijd en harde rivaliteit 
en sportieve prestaties en an
dere onzin meer. 

Twee. Er is geen bezwaar te
gen dat extrasportieve handels
merken hier en elders de nati
onale ploegen samenstellen — 
hun koereurs en hun belangen 
en hun invloeden zitten overal 
verspreid —, maar dat men 
dan ook openlijk de afspraken 
doorvoere, door ons meteen te 
zeggen hoe de door het samen
gestelde ploegen de « strijd » 
zullen voeren, en kort en goed 
wie men als wereldkampioen 
heeft uitverkozen. 

Drie. Wij voelen niet de min
ste zin ons zonder voorbehoud 
aan de zijde van de bond — 
het meer sportieve standpunt 
— te plaatsen, want de bond 
(en) is er grotendeels verant
woordelijk voor dat de wieler
sport in handen is gevallen van 
de extrasportieve firma's, en 
wie zijn achterwerk verbrandt, 
moet nu eenmaal op de blaren 
zitten. 

Vier. Voor de koereurs blijft 
het o.i. allemaal gelijk. Of ze 
vandaag nu kalmpjes in een 
peleton peddelen met een fir
manaam op rug en buik, ter
wijl hun kopmannen zogezegd 
een bitsige (op voorhand gear
rangeerde) strijd uitvechten, of 
morgen in een publicteitskara-
vaan of handelsfoor per velo 
een reklamebord op rug en 
buik rondzeulen, het maakt 
tenslotte niet zoveel verschil. 

Dat laatste lijkt ons precies 
de toekomst van de wieler
sport, als de kommer^anten nog 
wat meer te zeggen krijgen, 
als de offisjellen nog wat ne
deriger neerknielen, en als wij 
allemaal op bevel van sommi
ge sportgazetten en tv-genieën 
nog wat onnozeler en lichtge-
loviger worden. 


