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de hindernis
J A R E N heeft het parlement
verspild aan een grondwetsherziening w a a r v a n de voornaamste bedoeling was de WaalsBrusselse voorrechten in deze
staat veilig te stellen. Die
grondwet is er nu en zijn voornaamste uitvoeringswetten zijn
gestemd. De wil van het bewuste Vlaanderen werd genegeerd, de traditionele partijplatbroeken zijn nog te talrijk.
Zij, V l a a m s e koUaborateurs
van het unitaire regime, hopen
voor vele jaren verlost te zijn
van het voor hen zo vervelende « communautaire » vraagstuk. Niet omdat zij het opgelost hebben, maar omdat zij het
de eisende partij — de Vlamingen — nu zoveel moeilijker
hebben gemaakt om langs wettelijke weg hun recht te bekomen. En zij dromen van een
gouden tijdperk waarin zij
zich m e t h u n tweetjes — de
B S P en de CVP — genoeglijk
k u n n e n koesteren in de uitoefening van de macht.
Maar wij geloven oprecht dal
het levende Vlaanderen sterk
genoeg zal zijn om deze nieuwe
hindernis, door Eyskens en
zijn handlangers op onze ontvoogdingsweg gelegd, te overwinnen. In de regering hebben
de Franstaligen het — via de
geïnstutionaliseerde pariteit en
de zwakke houding van Vlaamse ministers — het voor het
zeggen, jawel. In het parlement
k u n n e n zij — via de alarmprocedures — elke wet tegenhouden die h e n niet aanstaat, jawel. Zij rekenen erop dat zij
het w e r k z a m e Vlaamse land
voor eeuwig en drie dagen financieel zullen kunnen blijven
afromen en vanzelf — Eyskens
heeft hen daartoe de middelen
verschaft — volledig meester
zullen worden in de hoofdstad.

En zij hopen dat de Vlaamsgezinden, geplaatst voor de nieuwe grondwettelijke obstakels
en in het droeve besef dat een
grote groep Vlaamse parlementsleden niet de minste interesse hebben voor de verdediging van de Vlaamse nationale belangen de strijd zullen opgeven. Maar daarin vergissen
zij zich schromelijk, Vlaanderen heeft wel donkerder momenten gekend, het heeft al
vele veldslagen verloren m a a r
het zet altijd weer de oorlog
voort. Tot het doel zal bereikt
zijn : zelfbestuur !
De alchemisten van de CVP
en de B S P die m o e i z a a m
het verdovingsmiddel van de
Vlaamse beweging brouwden,
w a a r v a n zij nu zoveel heil verwachten, zullen misschien heel
T I J D E L I J K de indruk hebben
dat zij hun slag thuis haalden.
Willen zij echter, niet verstrikt
raken m
het ingewikkelde
grondwet teil ik netwerk dat zij
zelf maakten, dan kunnen zij
zich voortaan geen wederzijdse
misverstanden meer veroorloven. Er bestaat echter een veel
grotere kans dat h u n vlechtwerk van ijzer en beton uiteindelijk de hele Belgische staatss t r u k t u u r zal doen springen.
ZIJ zullen dan in vertwijfeling n a a r het reddende federalisme grijpen, w a n t de geesten
zullen dan voorgoed gescheiden
zijn.
Het levende Vlaanderen laat
zich niet inmetselen ! Elke
Vlaams-nationalist is van vandaag af gemobiliseerd voor de
ultieme konfrontatie. Het kan
een lange guerillastrijd worden,
m a a r wij zullen eens de overwinning vieren !

Z O BEDRIEGEN
ZIJ HET
GOEDGELOVIGE
VLAAMSE VOLK
(pm) Wij kunnen en zullen er niet over zwijgen : de ploertenstreek die de regering, gesteund door haar CVP-BSP-meerderheid en door de P(est) V(oor) V(laanderen) met de
Voerstreek wil uithalen, is een s u m m u m van politieke oneerlijkheid. Eerst dwingt men
de Vlamingen zware toegevingen af voor een « definitieve » taalgrens, men zweert de
dure eed dat de Voerstreek Vlaams is en zal blijven, m a a r amper acht jaar later ontneemt
men ons zonder verpinken een van de schamele voordelen van de wet en levert men de
Vlaamse Voer over aan de triomferende verfran^ers.
Dit is woordbreuk, en bovendien een ergerlijke lafheid tegenover de vierduizend Vlaamse
mensen in die streek, arbeiders en boeren, die in zuivere 19e eeuwse stijl aan de fanatieke
willekeur van een stelletje plaatselijke bourgeois worden onderworpen. Eyskens kan p r a t
gaan op zijn werk : niet alleen heeft hij zijn bloedeigen volk de parlementaire meerderheidspositie in deze unitaire staat ontnomen, bovendien legt hij het erop aan verworvenheden van de Vlaamse beweging — die bloed en tranen hebben gekost'— weer ongedaan
te maken. J e moet er echt een hele meneer, een « handige politicus » voor zijn om zoiets
te kunnen !
Ten gerieve van onze lezers hebben wij hieronder een bloemlezing samengebracht van
plechtige verklaringen, stevige beloften en dure eden, uitgesproken door Vlamingen uit
de kleurpartijen die, zoals men weet, van niemand lessen in Vlaamsgezindheid hebben te
ontvangen. De lezer kan zelf nagaan hoe betrouwbaar de heren wel zijn...

• • •
« Alleen nationalisten staan in één front m e t hun kasteelheren en h u n ultra's. Socialisten
en democraten nemen overal de verdediging van de kleine m a n op, zelfs al is die kleine
man een Vlaming, zoals in de Voerstreek » (Jos Van Eynde, in « Volksgazet » op 23 m a a r t
1962).

• • •

« Wie aan het compromis raakt, stelt ALLES opnieuw in het geding. Want het gaat niet
op, dat de enen zouden terugnemen wat zij ongraag hebben toegegeven, terwijl zij van
de andere deelnemer aan het vergelijk enkel dat zouden laten, wat deze als concessie heeft
bijgebracht ». (Jos Van Eynde, in « Volksgazet » van 28 oktober 1964).

• • •
« Voor wie aanziet men ons, zo men er op rekent dat wij bereid zouden zijn het debat
over de taalwetten te heropenen ?... De Vlaamse CVP in elk geval denkt er niet aan opnieuw over het lot van de Voerstreek te discussiëren
De Voerstreek is Vlaams en zij
zal dit blijven ». (CVP-scnator Leo Van Ackere voor de BRT op 16 november 1965).
-V' •
•
« Wij zijn verplicht een plechtige waarschuwing te richten tot de Luikse irredentisten,
waarbij wij ons bewust zijn van de d r a a g k r i c h t van onze woorden : iedere poging gericht op de wijziging van het statuut van de zes nederlandstalige Voergemeenten zal zeker in de noorderlijke gewesten van het land een kettingreactie verwekken, die op de
duur het bestaan van het land zelf in het gevaar kan brengen». (CVP-senator Hubert Leynen, in « Het Belang van Limburg » van januari 1965).

• • •
« Wij vragen nu aan de leiders van « Retour a Liège » ons oprecht te antwoorden op deze
vraag : waar zal de dubbele meerderheid gevonden worden in het parlement om de Voerstreek onder speciaal statuut te plaatsen, als er geen meerderheid te vinden was voor de
terugkeer n a a r Luik ? Wij zullen antwoorden in hun plaats : NOOIT of NERGENS ! ».
(CVP-volksvertegenwoordiger J a n Verroken in een kiespamflet dat te Moelingen verspreid
werd ter gelegenheid van de gemeenteverkiezingen op 11 oktober 1971).

• • •
Wij zijn benieuwd hoe al deze Vlaamse BSP- en CVP-leeuwen zullen stemmen wanneer
Eyskens het wetsontwerp 1064 ter stemming zal brengen. En hij verzekerde dit te zullen
doen nog voor het einde van deze legislatuur. Ofwel houden zij woord en dan vindt dit
Quisling-ontwerp niet voldoende Vlaamse judassen om het kracht van wet te geven, ofwel ..

paul martens

hoogzomer 1971
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De oogst is binnen, de
stoppelvelden
en de stilte van de nevelige
morgens kondigen
de nadere
voorherfst.
september
aan. Gisteren
nog
konden wij wandelen
midden
ruisende
korenvelden.
Heerlijk, voor wie dit nog
genieten kan. Velen kunnen ook in imkantietijd
niet meer zonder de drukte
van een overvol strand. Wij zijn kinderen van onze tijd. In de perswereld
worden de jaarlijkse komkommers
geoogst, ondanks Nixon. Straks begint een
nieuw werkjaar. Voor ons, Vlaamse nationalisten,
zal het — naast de dagelijkse beslomm,eringen
die de job en
het huisgezin voor elk werkend
mens
meebrengt — een biezonder druk jaar
worden. Wij moeten het hoofd bieden
aan het zoveelste offensief van hen die
als opperste betrachting
hebben ons
volk in de ondergeschikte
positie
te
houden waarin het generaties lang heeft
moeten leven. Ons, strijdende
Vlaamsgezinden, wordt niet de vrede en de
rust gegund waar ook wij zozeer naar
trachten.
Wij hebben
de
verdomde
plicht de taak over te nemen van de
generaties vóór ons, om op onze beurt
te trachten die taak te voleindigen
op
een voor Vlaanderen bevredigende
wijze. Laten wij de moed en de volharding opbrengen om dit goed te doe-n,
allen samen. En moge het
winterseizoen
1971-72 de start wezen van een hernieuwd
bevrijdend
offensief
van d e
Vlaamse
beweging.

WIJ

wii en gij
herinneringen

Nog eenmaal heh ik in diepe
ingetogenheid, in de vlakte gestaan, waar eens honderdduizenden jonge
mensenlevens
werden verwoest, voor een
roemloos ideaal « Das Militar »
of een biologische noodwendigheid ?... Oorlog ! Nog eenmaal
heb ik de duizenden zerkjes
aanschouwd, die in hun serene
eenvoud de bezoeker het hoofd
tot buigen noden, en schijnen
te fluisteren, zie en denk wat
hier is gebeurd. Dan richt men
de vinger tot deze schuldige
wereld met de ultieme wil
€ Nooit meer oorlog ».
Ik heb ze gezien de grafschennis, eeuwigdurend getuigenis van een gelaakt vandalisme, waar een eens vooraanstaand Vlaming zijn stempel
op drukte_met de woorden : hij
ligt er en hij Hgt er goed...
Ik zie ze nog zitten op de
stoep voor mijn woning, die
augustusavond van 1914, in hun
sjofele plunje, terneergeslagen,
uitgeput tmn de geleverde gevechten in het Leuvense, tegen
een overmachtige vijand, aan
de horizon een rode gloed van
de brandende stad, in hun ogen
een waas van
vertwijfeling,
m,aar in hun hart de vastberadenheid tot stand houden. Zij
hebben stand gehouden, vier
jaar lang, op het laatste plekje
Vlaamse grond, gescheiden van
allen die hun dierbaar waren, in
koude, slijk en ontbering, bloed
en tranen, steeds met de dood
voor ogen.
Ik herinner mij nog een
stijdlied van toen « Laaien uwe
bajonetten
rood als bloed.
Blinkt het koper der trompetten ros van gloed. Ziet gij ginds
uw Vlaandren blaken. Hoort
uw steden sprokkrend kraken.
Belgen houdt dan stand ». Had
het niet juister
geklonken
«Vlamingen houdt dan stand»?
Waren zij er niet voor 80 % ?
Nog zie ik op die winterdag

van 1917, de volgepropte treinen met weggevoerden uit het
Vlaamse land, als werkpotentieel voor de vijandelijke oorlogsmachine. Vlaanderen betaalde een hoge tol aan « Das
Militar ».
Nog zie ik de blijde intrede
van onze soldaten te Brussel,
met hun roemrijke vaandels,
aan het hoofd de koninklijke
familie, toegejuicht door een
uitbundige menigte. De uitroepen « Vive Ie Roi, vive la Reine, vive les Princes, vive nos
soldats » rolden als donderende
echo's door de Brusselse straten, maar geen enkele uitroep :
leve onze soldaten. Als twaalfjarige knaap, gevoelde ik het
aan dat daar iets gebeurde dat
niet recht was.
Misschien waren er nog onder de enkele
overblijvende
Vlaamse
oudstrijders 14-18,
voor wie wij de meeste eerbied
hebben, die in het diepst van
hun hart nog de stem van de
Vlaamse frontsoldaat hoorden,
gesmoord door het toenmalig
Frans bevel. Ik werd uit mijn
mijmering onttrokken, bij het
zien van een opschrift op een
zerkje « Inconu - Onbekend Mort pour la Patrie ».
F.B. te Sterrebeek

niet Wallonië,
maar Vlaanderen eerst

Wij zijn het met J.B. te Moelingen volledig eens over zijn
kordaat, \evendig artikel, in
voorgaande uitgave van « Wij »
7 aug. 1971. ledere Vlaming zou
dit bewust artikel moeten lezen, zodat ze na een paar minuten werkelijk zullen beseffen dat Vlaanderen nog steeds
op alle gebied de eisende partij
is en blijft.
Hoe is het mogelijk dat de
Vlaamse kiezers, door hun eigen gekozen parlementariërs in
de rug geschoten worden ? Beseffen de kiezers dan niet dat
die uitgeholde
grondwetsherziening tot niets zal dienen !
Er werd, zoals ieder jaar tegen

de vakantietijd te Bru.'ssel een
gedrugeerd komediespel
gespeeld tot laat in de nacht natuurlijk. Andere tijd was niet
beschikbaar. Zoals Brussel ons
steeds laat zien : een wet is
gemaakt om te overtreden ».
De Vlaamse kiezers (vooral
van de CVP) werden weer
flink beetgenomen. Gooi die
haat dragende franskiljons, die
zich als Vlaming voor doen,
buiten ; want nu reeds kruipen
ze voor de PVV (Pest Voor
Vlaanderen) en hebben ze hun
eigen Vlaamse volk verraden.
Breek de IJzertoren door uw
handelwijze niet opnieuw af,
maar bouwt met de Volksunie
mede voor een echt en hecht
Vlaanderen. Daarom geef de
verraders een flinke les !
J.S. te Mol

vlaamse be>veging,
waarheen ?

De
Vlaamse
organisaties
klagen thans steen en been
omdat de grondwetsherziening
fataal dreigt te worden voor
Vlaanderen. Alle
redevoeringen,
IJzerbedevaarten,
zangfeesten ten spijt. De franstaligen vegen dit alles aan hun
laarzen, hun opmars gaat steeds
verder, binnen vijf jaar wordt
gans Brabant verfranst. Na de
absouten over
Komen-Moeskroen zit die streek met 70.000
Vlamingen als « Recht in de
Put » (RIP) met medeplichtigheid der Centrale Verraders
Partij of CVP. Straks wordt de
Voer ook aan de Walen uitgeleverd. Hoe jammer dat we geen
1000 Soensens hebben !
Ik heb trouwens de indruk
dat er sommigen in onze partij
er enkel op bedacht zijn, hun
plaats warm te houden. Het is
in elk geval te hopen dat de
VU zich niet laat bedwelmen,
want we hebben een sterke VU
nodig. Het is goed dat de VU
sterker is geworden anders ware bvb. Antwerpen weer tweetalig geworden. Moest de VU
verdwijnen, het zou zo zijn l
Sinds 1930 hebben we nog

geen echt-Vlaamse minister gehad. Zij die voor Vlaamse ministers doorgaan, gebruiken onze taal o.a. om Vlaanderen te
laten verfransen, te verkopen,
te verraden.
Het wordt tijd dat de Vldmingen wakker schieten en
weer de handen uit de mouwen
steken. Ik zie geen andere redding dan een nieuwe, hevige
volksbeweging tegen de unitaristen, de verfransers a la Pompidou, tegen de uitverkopers
van ons land en volk.
D.J. te Deurne

Vlaanderen
en het b u i t e n l a n d

Wij gaan helemaal akkoord
met uw medewerkster Hilda U.
in « Wij » van 8 mei (Vlaanderen en het buitenland).
Dat er in Vlaams-nationale
kring te weinig aan doelmatige
voorlichting in het buitenland
wordt en werd gedaan, is onbetwistbaar, en bepaald te betreuren.
Nochtans valt er — zelfs met
beperkte middelen — heel wat
te doen. Een voorbeeld : onze
organisatie is sinds 1969 lid van
de Federale Unie van Europese
Volksgroepen (FUEV). Wij waren en zijn er het enige Vlaamse lid ; de Vlaamse Volksbeweging was destijds wél bij de
FUEV aan gesloten, werd echter als ontslagnemend
beschouwd, nadat ze drie jaar na
mekaar geen bijdrage meer betaalde... Wie wél lid waren :
de « Wallonië libre », de « Bund
der Ostbelgier », de... « Francophones des Flandres », (die
er met het aureool van « verdrukte minderheid » zetelden!)^
Eerste resultaat van onze toetreding : de Francophones verdwenen met de stille trom.
Tweede resultaat : wij zijn nu
rechtstreeks in kontakt met een
aantal organisaties van nationale minderheden en Volksgroepen, die wij objektief kunnen voorlichten over de toestand hier te lande. Een voorbeeld : in mei kongresseerde
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de FUEV t-e Karlstad in Zweden ; wij stuurden een rappee
in over de toestand van de
Vlaamse gemeenschap in Brussel ; bedoeld rapport werd op
een paar honderd eksemplarei$
in het Frans en Duits (de offü
ciële FUEV-talen) aan de dee^
nemers uitgereikt, evenals aa»
de Zweedse pers. En er liggen
nog enkele initiatieven in die
aard klaar.
Vanzelfsprekerta
zijn onze mogelijkheden
vr^
beperkt. Maar als de Volksunie^
én andere organisaties zich nU
ook eens ernstig gingen wijden
aan buitenlandse voorlichting^
uiteraard vanuit Vlaams-natiO'
naai standpunt ? Wat zou hier
al niet verwezenlijkt
kunnen
worden ?
R.R. (Were Di) te Gent
medewerking gevraagd

Sinds 1 augustus is het N(kvorsingsen
Studiecentrurn
voor de Geschiedenis van de
Tweede Wereldoorlog
gevestigd aan het Leuvenseplein, 4
te 1000 — Brussel (Tel. OZf
18.45.26 - 27) waar het over ruimere lokalen beschikt. Bij deze
gelegenheid richt het opnieuw
een oproep tot alle personen
die nog getuigenissen,
foto\
dokumenten en artikels, betreffende België in de Tweede Wereldoorlog bezitten opdat ze die
bronnen in bewaring of in
bruikleen aan het
Centrum
zouden afstaan.
Om zijn opdracht te vervullen moet het Centrum inderdaad kunnen rekenen op de
medewerking van al wie, om
op het even welke manier, bij
de oorlogsgebeurtenissen
betrokken was.
J.
Vanwelkenhuyzen
Direkteur.
De redaktie draagi; geen vetantwoordelijkheid voor de inhoud der gepubliceerde lezersbrieven. Ze behoudt zich het
recht van keuze en inkorting
voor. Over de lezersbrieven
wordt geen briefwiseling gevoerd.

SPECIALE AANBIEDING VOORBEHOUDEN AAN WIJ-LEZERS
20NDER DEZE ADVERTENTIE IS DEZE AAN BIEDING NIET GELDIG. Dus meebrengen a.u.b.

Van heden tot 1 september, geniet U met onderstaande BON

1.000 F
KORTING bij aankoop van een HERENKOSTUUM
U w e e t , w i j h e b b e n m e e r d a n 2 . 0 0 0 K O S T U M E N in v o o r r a a d —

Lengte en b u i k m a t e n van maat

44 tot 631/2
I
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EEN KEUS ZOALS BIJ ONS VINDT U NERGENS. — MET UW BON VAN 1.000 F KOOPT U
VOORDELIGER DAN GELIJK WAAR IN BINNEN- OF BUITENLAND.

EEN ZAAKJE OM VAN TE PROFITEREN ! ! !
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WAARDE bij aankoop van een HERENKOSTUUM
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Naam :
Straat :
Plaats :

St NIKLAAS
*TEMSE

HALlt
GELDIG TOT 1-9-71

NIET GELDIG OP SOLDEN EN REKLAMEKOSTUUMS

SUCCES KLEDING MEYERS
A. DE LANCLESTRAAT 4
Td.

10 NIEL

( 0 3 ) 7 8 . 1 1 4 4 en (03)78.35.39

Open alle werkdagen van 9 tot 20u.
—
Zaterdag tot 18u.
Zon- en feestdagen steeds gesloten.

NIEL

MEYERS
RUIME PARKING

ViJ - 21-8-71
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H e t Noodkomitee Maaski nt
heeft, steunend op het sue
van de petitie-aktie waarl j
2.257 arbeiders zich verzet'
tegen de sluiting van de ste
kolenmijnen Limburg - Ms
een oproep gericht tot pai
m e n t en regering om de gepl
d e mijnsluitmg te Eisden
herzien De huidige situatie i
de
cokeskolenmarkt
vera
Woordt volgens het komitee
volle het behoud
van d
steenkolenmijn Dit is ook 1
mening van Maurits Standa
|ïl « Het Volk » die zich v
baasd afvraagt of men dan (
winstgevende mijn wil sluiten
| s « m e n » de w i n t e r van 1970
dan helemaal vergeten "^

het spel herbegint
Nog tien dagen scheiden ons van 1 september,
dag waarop de anti-Vlaamse « liberté du pere
de familie » te Brussel weer schandelijke werkelijkheid wordt. Iedereen herinnert zich nog
in welke politieke kronkels Eyskens zich heeft
gewrongen om de franstalige imperialisten tegen
die datum ter wille te k u n n e n zijn. Maar de Vlamingen zouden — in toepassing van de fameuze
« bewegingsstrategie » van Van Elslande — ruime compensaties krijgen in de vorm van peutertuinen Het ministerkomitee kondigde met veel
t a m t a m een zgn. « peuterplan » aan : niet minder dan 98 peutertuinen zouden op diezelfde 1
september ter beschikking staan van de Vlaamse
ouders te Brussel.
Maar vorige week stelde de Vlaamse pers al
vast dat er van dit ambitieuze « peuterplan »
weer eens weinig zal in huis komen. Men hoopt
tegen begm september 13 klasjes klaar te krijgen in verbouwde oudere huizen en 9 m nieuwe
paviljoenties.
Zo, daar staan wij dan in hetzelfde straatje
van de jaarlijkse 10 rijkslagere scholen (in uit-

voering van de taalwet van 1963) die er ook nooft
gekomen zijn. Met het geld dat daarvoor bestemd was, richt men nu een gedeelte van de
beloofde peutertuinen in.
En zo herhaalt zich — een kind kon dit voorspellen — het bedrog van 1963 : de Franstaligen
krijgen daadwerkelijk wat zijn eisten, de «compensaties » die de Vlamingen moeten zoet houden komen er slechts ten dele en worden in een
volgend stadium weer afgenomen. Zie maar de
geschiedenis van de « liberte », van de Vaste
Commissie voor Taaltoezicht, van de Voerstreek.
De Vlaamsgezinde die nu nog niet mziet dat de
zgn « kleurpartijen » (CVP, BSP, PVV) m
Vlaams opzicht totaal onhetrouwbaar zijn, moet
wel erg blind zijn. Voor de verdediging van zijn
vitaalste rechten kan Vlaanderen in het parlement enkel en alleen rekenen op de Volksunie.
Maak daarom de VU m 1972 nog sterker, sterk
genoeg om het anti-Vlaamse blok van de verenigde unitaire partijen succesvol het hoofd t e
bieden.

yolksunie-kaderblad
Dit losbladig naslagwerk, w a a r m e e onze betreurde vriend Etienne
Slosse m 1966 gestart is, heeft vanaf zijn ontstaan voldoende bewezen aan een dringende noodzaak te beantwoorden
Êo, de loop der jaren is dit zéér praktische vade-mecum uitgegroeid
tot een onmisbaar i n s t r u m e n t voor iedereen die met de partij
hegaan is, zowel m de Partijraad, als m de arrondissementen en
ha de afdehngen, zowel m het parlement als m de gemeenteraad
E e n greep uit de inhoud .
— samenstelling partijraad en partijbestuur ;
— arrondissementele besturen ;
— mandatarissen kamer, senaat en provincie ;
— statuten ;
— beslissingen v a n de P a r t i j r a a d vanaf 1965 ;
— kongresbesluiten vanaf 1962 ;
— redakties streekpers ,
— scholing propaganda en organizatie ;
— parlementsfrakties en -kommissies ;
•^~ 3,drGssGn enz.
Deze inhoud wordt nog steeds uitgebreid met nieuwe informatie
en eventuele wijzigingen worden opgenomen door middel van
vervangbladen.

ieder bestuurslid, iedere gekozene moet over een
kaderblad beschikken.
Verschij nmgsritme driemaandelijks
Prijs • abonnement 1971 • 80 fr, gezamenhjke voorgaande jaargangen 200 fr.
O m de afleveringen behoorlijk te bewaren zijn er kaften beschikb a a r in groen vezelkarton m e t beugels en op de voorzijde in
goudstempel « Vade-Mecum Volksunie ». De p n j s hiervan bed r a a g t 20 fr, verhoogd m e t 5 fr voor de verpakking en verzending

r,

Vul in en stuur n a a r het algemeen sekretariaat
straat 71, 1000 Brussel.

Volders-

Naam en voornaam :
Adres
Funktie in de partij :
— een abonnement 1971 op het kaderblad • 80 fr -fr
— de vier voorgaande jaargangen : 200 fr it
— een kaft « Vade-Mecum Volksunie 25 fr -fr
Het bedrag van
. ..fr is gestort op gironummer 1476 97
van de Volksunie, Voldersstraat 71, Brussel 1.
Handtekening .
•fr Schrappen w a t m e t gewenst is.
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konseryafief, reaktionair, imperialistisch
De CVP houdt er — ten gerieve van de goedgelovige Vlaamse
goegemeente — een paar behoorlijk gedresseerde Vlaamse leeuwen op na. Een van hen is de doorbrave J a n Verroken, volksvertegenwoordiger van Oudenaarde-Ronse. Zijn voornaamste t a a k
bestaat erin de anti-Vlaamse streken van zijn partij goed te praten en om te buigen tot grote Vlaamse overwinningen. Hij doet
dit — liefst in een « volkse » taal, waarbij hij geregeld zijn pijp
verwedt — meestal in zijn lijfblad « De Ronsenaar ». Het gebeurt
zelfs dat « De Standaard » zijn diepzinnigheden afdrukt. Zo bijvoorbeeld in 1963 toen de h. Verroken een « roman fleuve » schreef
om Hertoginnedal aan de Vlamingen te verkopen, vruchteloos
overigens.
Verroken is over het algemeen nogal nevelig m zijn
uiteenzettingen, w a t m e t wegn e e m t dat hij af en toe ook wel
eens een helder moment heeft
Zo schreef hij op 30 augustus
1963, op de vooravond van een
Luikse annexionistische betoging m de Voerstreek o m het
volgende
« I n de Voer staan wij nog
geen stap verder dan m 1830
De nieuwe taalgrenswet
zal er
eindelijk een normaal
Vlaams
gezag brengen Hier kan men
zien wat Vlaanderen
zou geweest zijn zonder Vlaamse Beweging
Het hele
MPW-gedoe
IS in de grond een soort revanche tegen hen «qui leur ont
uolé la Flandre » Wanneer een
scheve
toestand
generaties
duurt, gaat een deel van de bevolking er zich ten slotte bi]
neerleggen
Men moet dit verschijnsel met dezelfde
psychologische
veiklaring
uitleggen
als het feit dat niet alle negerslaven aan de kant van Lincoln stonden tijdens de antvslavernijoorlog,
maar dat velen
onder hen terug te vinden waren onder de
loopgravendelvers

van de
Zuiderlingen
ït Indien men op dé opstand
van de negerslaven had moeten
wachten om de slavernij op te
heffen, indien men op het eenparig en bewust verzet van de
minderjarigen
had
moeten
wachten om de schoolplicht
in
te voeren, mdien men op het
eenparig en bewust verzet van
alle
sociaal-zwakkeren
had
moeten wachten om een sociale wetgeving te realizeren,
dan
zou het m elk van deze gevallen nog wel enkele jaren langer hebben
geduurd
» Dat de heersende klasse bij
haar privilegies en bii de mistoestanden
zweert
is
weer
even normaal
voor de
antiVlaamse bourgeoisie m de Voer
als voor de profiteurs van het
ekonomisch
liberalisme
tov.
de sociale wetgeving
Maar dat
ZIJ hiervoor
handlangers
is
gaan zoeken en blijkbaar
ook
gevonden heeft bij mensen die
zich én sociaal-demokraat
én
federalist noemen, is
werkelijk
niet anders verklaarbaar
dan
door het feit dat ook bij hen
nog kcmservatieve,
reaktionaire en imperialistische
reflexen

m hun onderbewustzijn
levend
gebleven
zijn
y>In ieder geval zijn zij bezig
met de meest
onverklaarbare
bladzijde uit hun
geschiedenis
te schrijven »
Inderdaad, het is onbegrijpelijk dat Waalse federalisten
zich tot dit middeleeuwse spelletje hebben geleend Maar J a n
zal ook wel weten dat het « federalisme » van een aantal Walen m feite niets anders is dan
een exellent
chantagemiddel
om zoveel mogelijk centen los
te krijgen van de unitaire pot e n t a t e n te Brussel Maar w a t
te denken. Jan, van al die «sociaal-demokratische »
en
« christen-demokratische » ministers m de regering Eyskens
die een wetsontwerp hebben
ondertekend dat aan die antiVlaamse bourgeoisie in de Voer
precies dat geeft wat zij al jarenlang vraagt : de mogelijkheid om de Voer « a volonté»
te verfransen m afwachting dat
de operatie tot hun grote voldoening kan afgesloten worden
door een «retour a Liège»
kort en goed ? Zou het kunnen
dat al die progressieve ministers nog « konservatieve, reaktionaire en imperialistische
reflexen » in hun onderbewustzijn hebben '
En wat zullen de h Verroken
en zijn politieke vrienden doen
wanneer over enige tijd dat
schandelijke wetsontwerp ter
stemming wordt gelegd m de
Kamer "> Nog maar eens « m e t
de dood m 't h a r t » het tegenovergestelde doen van wat hun
oprechte overtuiging is ' Of
logen ze alleen maar in 1963 ?
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Maandagmorgen trok een delegatie Volksumejongeren uit het arrondissement Leuven naar de Brusselse Jozef Il-straat om op de Britse ambassade
eens ongezouten hun mening te gaan zeggen over
de bezetting van Noord-Ierland Ziehier hun tekst :
« De VUJO's uit het arr Leuven protesteren
met
klem tegen het optreden van het Britse leger m
Nooid-Ierland
Zij stellen de onderdrukking
van
de katolieke mindeiheid in de 6 noordelijke graafschappen
door de Schots-Engelse
kapitalistische
burgerij op dezelfde lijn als de onderdrukking
van
de Basken, Bretoenen,
Zuid-Tirolers,
Katalanen,
Oekrainers
Zij stellen vast dat de uitbuiting
van
deze Ieren dezelfde is als de uitbuiting van de volkeren in de ontwikkelingslanden
en van de negers
in de VSA
De aanwezigheid van het Britse leger is onder geen
enkel motief goed te praten — ook na de rede van
mimstei
Faulkner niet Het Britse leger is egn
bezettingsleger,
net als het Sovjet-Russische
in de
satellietstaten
van Midden- en Oost-Europa
Het
verhindert
sedert 1920 de normale veieniging
van
de twee gescheiden volksdelen »
Ook het VU-partijbestuur stuurde een protest-telegram naar de Britse ambassadeur waarin de blijv e n d e verdrukking van de nationaal-gezmde Ieren
w e r d aangeklaagd en op basis van het handvest
voor de Rechten van de Mens geprotesteerd tegen
de willekeurige aanhouding van honderden Ierse
nationalisten

De jonge Patrick McAdorey was nauwelijks 25 jaar toen hij door de Britse bezettingslroepen
werd doodgeschoten Zijn kameraden van het IRA houden de dodenwake bij zi]n ontzielde lichaam, dat werd opgebaard m een
schoollokaal.

Ook bij de Pakistaanse ambassadeur te Brussel
w e r d scherp geprotesteerd tegen de brutale en bloedige repressie van het Bengaalse volk dat met overgrote meerderheid in demokrat'sche verkiezingen,
zijn wil tot zelfbeschikking heeft geuit, en tegen
het « proces » waarvan de Bengaalse politieke leider Moejiboer Rahman het slachtoffer is
« Is het de gewoonte dat de Volksunie zich bezig
houdt met buitenlandse problemen » wilde iemand
op de Britse ambassade vei nemen van de Leuvense
VUJO's Hij kreeg prompt het antwoord dat de VU
solidair is met iedere volksnationale strijd van onderdrukten.

het
internationale
kapitalisme (1)
In zijn jongste nummer
stelt het AC V-tijdschrift de
vraag hoe het komt dat leiders van private kapitalistische firma's om zo te zeggen machtiger worden dan
regeringsleiders.
Dat sommige grote internationale firma's héél wat
machtiger zijn dan bijvoorbeeld de Belgische regering
is zo klaar als een klontje :
zij hebben immers veel meer
geld in handen en geld is in
ons welvarende Westen dé
basis van alle macht. Zo beheert de Belgische regering
minder dan één derde van
de gelden die de directie van
General Motors onder handen heeft. Het ganse Belgisch Nationaal Produkt ligt
trouwens beduidend lager
dan dit van die ene internationale maatschappij. En met
geld koopt je alles, ook de
« goodwill » van ministers
van demokratische partijen.
En dat die internationale
kapitalisten zelfs dankbaar
kunnen zijn blijkt o.m. uit
de lucratieve « fin de carriè-

re »-jobs die bijvoorbeeld
BSP-oud-ministers of ex-gouverneurs aangeboden krjgen.

het
internationale
kapitalisme ( 2 )
Voor de arbeiders en bedienden is het biezonder
moeilijk op te tornen tegen
zo'n grote multi-nationale
firma. Beslissingen die hen
direct aanbelangen worden
soms genomen op duizenden
kilometer van hun bedrijf.
Gaan zij in staking dan kan
zo'n verre directie dit vrij
gemakkelijk opvangen door
de productie (tijdelijk) te
verleggen naar een onderneming in een ander land. Op
internationaal niveau geeft
zo'n wereldfirma bovendien
niet af te rekenen met een
regering of een parlement.
Staat de wetgeving haar niet
aan in een bepaald land, dan
hoeft zij maar te dreigen
met verplaatsing van haar
investering naar een ander
(inschikkelijker) land en gewoonlijk draait men wel bij.
Er is maar één kruid ge-

voorstel nog niet eens besproken werd.
Aangezien Evskens met
zijn Voer-streek de hele
taalgrensregeling van 196263 opnieuw in het gedrang
brengt, is er ook voor de
Vlamingen geen reden meer
om zich nog langer aan het
« akkoord » van toen te houden. Daarom zal de Volksunie weldra met enkele
nieuwe taalgrens-wetsvoorstellen voor de dag komen.

wassen tegen die internationale kapitalistische macht:
de internationale solidariteit
van de arbeiders én van de
landsregeringen tegen de internationale geldmuur. Een
en ander zou ook een doelmatiger bescherming van het
leefmilieu mogelijk maken.
Maar zolang sommige politici en vakbondsleiders liever
burgemeester spelen over
een dorp van een paar honderd zielen, dan de kans te
lopen « maar » schepen te
zijn of zelfs gewoon raadslid
in een grote stad ..

schone
maasvallei

repliek
Nu de regering de lef
heeft de Voerstreek een
tweetalig statuut op de nek
te schuiven, zou de Volksunie daar kort en goed de
afschaffing van de ellendige
faciliteiten moeten eisen, aldus een lezer. Dat vond onze
Limburgse
volksvertegenwoordiger al eerder en daarom diende hij daartoe een
wetsvoorstel in op 7 januari
1969. Zo voorkomend is de
regeringsmeerderheid
echter tegenover de V U-minderheid (vergelijk met haar
houding tegenover andere
minderheden )
dat
dit

In het Nederlands-Limburgse Eijsden beweegt het
actiecomitee « Schone Maasvallei » hemel en aarde om
te verhinderen dat er in het
Belgische dorp Ternaaien
(Lanaye) aan de overkant
van de Maas een stankverspreidende
olieraffinaderij
zou worden gevestigd. Ternaaien is een van die Limburgse taalgrensdorpen die
in 1963 kado gedaan werden
aan Luik. De Nederlanders
ondervinden nu eens wat
het betekent met de heetgebakerde
Luikerwalen
te
« onderhandelen ». Ene Jules André van de Luikse
« Société Provinciale de l'Industrialisation » zei hen
vlakweg dat die raffinaderij
er komt, ook al gaat men
in Nederland op zijn kop
staan. De « Nieuwe Rotterdamse Courant » meent dat
het raffinaderij-plan
een
uitvloeisel is van 'n «WaalsVlaams
monsterverbond,
waarbij Zeebrugge in het
vooruitzicht is gesteld een
grote oliehaven te worden
en waarbij Luik en Doornik
een raffinaderij is toebedacht ». Tiens, tiens. Dat zal
dan zoiets zijn als het pitchakkoord van Leburton met
de heren van Féluy. Het getuigt inmiddels niet van veel
kennis der Belgische toestanden dat de Eijsdense
comitee-mensen steun zijn
gaan zoeken voor hun actie
bij de onlangs opgerichte
« nationale partij voor het
leefmilieu ».

ombudsman

• mama

pdpa

il<

anneke

«Anneke mag met mij mee nadr_„^^
de peutertui n! — Pa pa en
•
mama hebben het gezégd!» •
voor Nederlandstalige scholen, kleutertuinen en
peutertuineh in Brussel-Hoofdstad
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Niettegenstaande de pogingen van de Vlaamse drukkingsgroepen om de zgn. vrijheid van het
gezinshoofd te beletten, zal deze toch in Brussel worden ingevoerd met ingang van 1 september
1971.
Het Verbond van het Vlaams Overheidspersoneel vestigt de aandacht van alle te Brussel wonende Vlamingen op het feit dat de statistieken hebben uitgewezen dat het grootste percentage
schoolachterlijkheid te Brussel bestaat in de Franstalige klassen en dit omwille van de aanwezigheid van Vlaamse kinderen en kinderen van vreemdelingen.
Dit bewijst overduidelijk dat het onderwijs in een andere taal dan de moedertaal een grote
handikap betekent voor het kind ;
De Vlaamse ouders, die begaan zijn met de toekomst van hun kinderen en die er geen overzitters willen van maken, zullen hun kinderen dan ook sturen naar de Vlaamse scholen, die omwille
van hun homogeniteit op een zeer hoog peil staan. Zij hebben bovendien de bijkomende waarborg
dat alleen in de Vlaamse scholen hun kinderen degelijke meertaligen zullen worden, wat zowel voor
hun loopbaan in dit land als in het toekomstig Europa van uitzonderlijk belang is.
Het enige welbegrepen belang van de Vlaamse kinderen ligt dus in de Vlaamse scholen.

Senator Bouwens (VU,
Lier) heeft een wetsvoorstel
ingediend dat de instelling
voorziet van het ambt van
ombudsman bij het leger en
de rijkswacht. In zijn toelichting schrijft hij o.m. :
« Wij menen dat de leden
van de gewapende strijdkrachten ook over rechtswaarborgen moeten kunnen
beschikken, te meer daar
de strenge tucht, de traditie
van blinde gehoorzaamheid
en de strakke hiërarchizering gewoonlijk niet bevorderlijk zijn voor de eerbied
en de menselijke waardigheid ». Senator Bouwens
stelt voor deze ombudsman
(een ambt dat in de Scandinavische landen zijn nut
ruimschoots bewezen heeft)
voor 4 jaar te benoemen. Hij
kan echter opnieuw benoemd worden. De meest
uitgebreide machten van onderzoek in leger en rijkswacht zouden hem worden
toegekend ten einde te kunnen nagaan of de rechten
en vrijheden of de menselijke waardigheid van soldaten en rijkswachters werden
geschonden. Deze zouden bij
de ombudsman bij gewone
ondertekende brief klacht
kunnen indienen, zonder
toelating van hun hiërarchische overste.
Een wetsvoorstel waarvan
wij hopen dat het een ruime instemming zal vinden.

Ie depute
cracheur
De PTT heeft een postzegel van 1,50 fr. op de markt
gebracht met de beeltenis
van Georges Hubin, in leven
volksvertegenwoordiger van
Hoei-Borgworm
en later
staatsminister. Georges Hubin overleed in 1947.
Hij stond in de politieke
kringen bekend als « Ie depute cracheur » omdat hij

ooit in volle parlement in
het gezicht spuwde van zijn
collega Wauwermans, en als
een van de ferventste Vlamingenhaters die het Belgisch parlement ooit kende.
Men vraagt zich af omwille
van welke uitzonderlijke
verdienste hem « de eer van
een postzegel » werd gegund.
Kam minister Anseele dat
eventjes verduidelijken ?

de nieuwe linie
De steun die wij, Vlamingen, van de Nederlanders
reeds mochten ondervinden
in onze reeds generaties durende strijd is vrij gering.
Wij zijn doorgaans al heel
tevreden wanneer de berichtgeving in de Nederlandse pers objectief wil zijn.
Zelfs dat kan er vaak niet
af, en een blad bijvoorbeeld
als « Vrij Nederland »,
overigens een lezenswaardig
blad, vindt er plezier in de
Vlaamse strijd stelselmatig
belachelijk te maken en
doet zijn uiterste best om
alle Vlamingen — op een
paar na — in de fascistische
verdomhoek te duwen.
Maar dit is gelukkig geen
algemene regel in de Nederlandse pers. Met name
« De Nieuwe Linie », een
van de gekende opinieweekbladen, doet geregeld een
ernstige inspanning om de
motieven van de strijdende
Vlaamsgezinden voor zijn
Nederlands lezerspubliek te
verduidelijken. Zo staat er
in het jongste nummer (19
augustus) een goed artikel
van Jan Verdonck over
het jongste « gesol met
de Voerstreek ». Een gele- .
genheid voor Vlamingen die
DNL nog niet kennen om
even nader kennis te maken
met dit uitstekend geredigeerde weekblad uit het
Noorden.

de darmen van
jaak van dorpe
« Een waarachtige rechtvaardig Vlaanderen is slechts
denkbaar wanneer de laatste Vlaamse kapitalist hangt
te rotten aan de darmen van
de laatste Vlaamse bourgeois », tot deze lekkere conslusie komt Jaak Vandorpe
in
het
BSP-weekblad
« Links ».
Wij hebben vernomen dat
Simonet, Spaak, Richard Declerck en sommige andere
partijkameraden van Jaak
wit werden rond hun neus
toen ze dat lazen. Stel je
voor dat darmen-Jaakje het
in zijn hoofd zou halen de
daad bij het woord te gaan
voegen en in eigen partij
begint ! Wij zien Rijkaard
Declerck al hangen aan de
darmen van bijvoorbeeld
Achille Van Acker in diens
proletarische stulp te Brugge... Brrr !

zwijnaerdelez-gand
Zoals geweten is de CVP
een volkse partij bij uitstek,
die als enige in aanmerking
komt voor een « progressieve
frontvorming » met die andere demokraten-bij-uitstek:
de socialisten. Die frontvorming is links en rechts al
een feit op gemeentelijk
vlak. Zo regeren te Melle
(bij Gent) de socialisten samen met een CVP-baron. In
de Gentse omgeving is het
trouwens geen uitzondering
dat het CVP-volk vaderlijk
geleid wordt door een kasteelheer. Te Zwijnaarde bijvoorbeeld doet baron Delia
Faille d'Huysse dit al vijftig
jaar lang naar voorvaderlijke wijze. Daarvoor zal hij
zondag trouwens gehuldigd
worden en hij heeft bij die
gelegenheid zijn brave onderdanen uitgenodigd op een
volksfeest in zijn park. Naar
aloud adellijk gebruik gebeurde dit in het Frans,
maar aangezien de baron
ook wel wat met zijn tijd
wil meegaan stond er ook
een Vlaamse vertaling bij.
De CVP-ers van Zwijnaarde
vinden dat biezonder sjiek
van hem.

WIJ - 21-8-71

met vujo
naar cadzand
Waar staat de politieke jongerenbeweging in de Volksunie ?
Wat met de VlfJO ? Wat is haar specifieke denkopdracht, en wat
kan ze nou werkelijk gaan doen ?
Over een en ander willen de VUJO'S in een lang weekend eens
rustig gaan denken en samen praten, in een ontspannen sfeer,
vlak bij de zee, te Cadzand in Zeeuws-Vlaanderen. Het Dosfelinstituut organiseert er deze kadervormende VUJO-aktiviteit in
het vormingscenlrum Hedenesse onder het motto « ideeëngoed
en aktiemogelijkheden » op 27, 28 en 29 augustus a.s.
Vanzelfsprekend wordt gerekend op een ruime deelname van
de VUJO's uit alle delen van het Vlaamse land.
inschrijving :
door storting van de bijdrage op postrekening nr. 224.43 van rekening nr. 3300/13/83.555 van de Dosfelinstituut te 1000 Brussel.
deelname :
200 fr. per volwassen persoon, logies, maaltijden, cursusgeld en
syllabi inbegrepen. Eigen verbruik niet inbegrepen.

Een grote groep VU-leden uit het land van Rode trok tijdens het weekeinde van 15 augustus
op verkenning naar de Voerstreek en stuurde ons dit kaartje vanuit 's Gravenvoeren. « De
Voer is Vlaams, nu geen moties meer, maar aktie », zo sclu-ijven zij. Die aktie wordt voorbereid, vrienden. Als Eyskens denkt « bedaring te brengen » door zijn misdadig wetsontwerp,
dan zal hij precies het tegenovergestelde krijgen. Wij zullen ervoor zorgen dat zijn Voerstreek niet onopgemerkt zal blijven in Vlaanderen.
Inmiddels kunnen wij de andere VU-afdelingen slechts de raad geven : doe als de ondernemende kameraden uit het land van Rode en breng zo mogelijk in de komende weken nog
een bezoek aan deze mooie pastorale streek. Spreek er met de mensen en overtuig u van het
feit dat de Voer inderdaad Vlaams is tot en met. Op die manier steek je er de strijdbare
Vlamingen ook een hart onder de riem, want wat er aan toeristische infrastructuur bestaat
is hun werk.
En de volksvertegenwoordigers van de « Vlaamse » CVP, BSP en PVV zouden best ook
eens een kijkje gaan nemen in de Voerstreek. Zij zouden dan misschien beseffen welk schandelijk volksverraad het is deze Vlaamse mensen — door het stemmen van het regeringsontwerp — over te leveren aan de verfransde willekeur van een stel konservatieve potentaten
van het slag van een Kevers of een de Sécillon.

nodig :
Slaap-, was- en scheergerei, schrijfgerief, zakgeld voor eigen gebruik.
NOOT : Gezin kan ook meekomen. Prijs voor kinderen 100 fr.
per dag Bijtijds verwitigen.
Wie het weekeinde te Cadzand nog wil meemaken moet
dringend telefoneren naar het Dosfelinstituut 02/19.12.02

Bestel het « Zwartboek van de liberté du père de familie »
( 8 3 biz. op tekst van senator van Haegendoren). Onmisbare documentatie voor al wie tot de redaktie van een VU-streekblad
behoort en voor al wie de Bruxelles-knechten van de kleurpartijen regelmatig wil herinneren aan hun heldendaad.
Stort 100 fr op prk 1711.39 van « Wij », Voldersstraat 7 1 ,
1000 Brussel. Het Zwartboek wordt u dan over de post toegestuurd.

WiJ in nederland

te weinig en... te veel studenten aan de hogeschool
(jeeveedee) Het onderwijs in Nederland is in opspraak. Dat was de laatste jaren al meer het geval — denken wij slechts aan de kontestatie van
de studenten aan de universiteiten en hogescholen en aan de rellen op
enkele scholen waar men (hoognodige) vernieuwingen trachtte in te voeren —, maar thans kulmineert het verschijnsel wel op zeer opvallende
wijze. Wij willen ons deze week bepalen tot het hoger onderwijs, echter
niet alvorens te wijzen op de verschijning, nog deze maand, van het boek
« De crisis in het onderwijs ». In dit werk toont de bekende onderwijsdeskundige drs D. Van den Brink aan dat het onderwijs in Nederland zowat een halve eeuw achterloopt en dat de wezenlijke vernieuwing geen
schijn van kans krijgt door de ouderwetse wetgeving op dit terrein. Een
feit is namelijk dat elke Nederlandse school volstrekt autonoom is op het
gebied van de leerstof, de methodiek, enz. en dat de wet slechts globale
richtlijnen aangeeft die met het te geven onderwijs op de vele duizenden
scholen nauwelijks iets hebben uit te staan. In het genoemde boek wordt
deze ergerlijke mistoestand en de gevolgen waartoe dit leidt, overduidelijk
uit de doeken gedaan.

Dit betreft dan de lagere scholen en het kleuteronderwijs. Op
universitair vlak heerst er echter
ook een malaise, al gaat het daarbij niet zozeer over het inhoudelijke van het onderwijs. Maar er
zijn een aantal verschijnselen die
er op duiden dat ook het wetenschappelijk onderwijs in een krisis-fase is aanbeland. Daar is met
name de beperking van het aantal
studenten aan de medische en sociologische fakulteiten. Deze beperking hangt samen met het beleid van de nieuwe regering-Biesheuvel die, zoals bekend, een bezuinigingsprogram wil gaan uitvoeren. Het opmerkelijke nu is
dat de bezuinigingsklappen gaan
vallen in een hoek waar men van
de kant van de burgers de minste
weerstand kan verwachten. Behalve het hoger onderwijs worden
namelijk ook de kulturele sektoren getroffen, zoals toneelgezelschappen, orkesten, buurthuizen,
enz. Samen met het hoger onderwijs zijn dit nu juist aangelegenheden waarvoor het grote publiek
zich het minst interesseert. Er is
vrij algemeen in het land een afweerhouding ontstaan tegen hogeschoolstudenten die hun tijd maar
zouden misbruiken
door het

schoppen van herrie en dat allemaal op kosten van de Nederlandse belastingbetaler. Zo is er ook
veel kritiek op de kunstgezelschappen die vernieuwing nastreven. Vaak gaat dat streven gepaard met enig rumoer, de kranten schrijven er over en de reaktie van het publiek, dat het liefst
maar met rust gelaten wenst te
worden, is dan dat alle artisten lawaaimakers zijn.

wie wel en wie niet ?
In een dergelijk klimaat komt
de regering nu met haar bezuinigingsplannen. En dan is het geen
wonder dat men in de kultuurwereld en in de kringen van het hoger onderwijs konstateert dat een
kabinet, dat in een ekonomisch
gespannen periode begint te regeren, de weg van de minste weerstand kiest. Met drastische oplossingen op korte termijn, aldus kan
men de kritiek op de regeringBiesheuvel wel samenvatten, probeert het kabinet zich waar te ma-

ken en het zal daarbij van de massa geen tegenstand ontmoeten omdat de universiteit, de toneelwereld en zo meer, tóch al geen goede naam heeft.
De beperking van het aantal
studenten op sommige fakulteiten
is vooral zo benauwend omdat
men niet weet op welke gronden
de ene aspirant-student wél en de
andere niet wordt toegelaten.
Zelfs wanneer men aksepteert dat
een « studentenstop » op dit moment onvermijdelijk is, zal men
er toch de nadruk op dienen te
leggen dat de kapaciteiten van de
kandidaat-studenten moeten beslissen over de selektie. Het ziet
er echter naar uit dat men ook de
behoefte (over een aantal jaren)
aan akademici wil gaan laten meetellen, en dan komt men toch wel
op gevaarlijk terrein. Want juist
de laatste tijd is herhaaldelijk gebleken dat prognoses die voor een
wat langere tijd golden, tussendoor dringend moesten worden
herzien. Met andere woorden :
men kan nu wel verwachten dat
over vijf of zes jaar Nederland
behoefte zal hebben aan zoveel
doktoren en zoveel sociologen,
maar zulke voorspellingen zijn er
tot nu toe altijd naast geweest.
Het is dus eiselijk gevaarlijk om
dit jaar slechts een beperkt aantal nieuwe studenten toe te laten
op grond van allerlei statistieken
en verwachtingen. Want over enige tijd worden weer nieuwe gegevens bekend en zou de behoefte
aan afgestudeerden wel eens veel
groter kunnen zijn. Er is trouwens
in Nederland een tekort aan huisartsen en tandartsen, om maar een
voorbeeld te geven.

ongeschikte studenten
Nóg kwalijker zou de selektie
verlopen wanneer de politieke opvattingen van de kandidaat-studenten gaan meetellen. We zeggen
niet dat de selektie reeds in dier

voege geschiedt, maar er wordt
geen enkele informatie gegeven
over de kriteria waaraan de jonge
student dient te voldoen. En dat
schept uiteraard een sfeer van onzekerheid en protest. In Amsterdam worden dan ook al akties
voorbereid om tegen het « bezuinigingsministerie » te protesteren.
De malaise in het hoger onderwijs wordt ook aangetoond door
de keerzijde van de medaille.
Want zopas is een speciale kommissie voor het wetenschappelijk
onderwijs tot de konklusie gekomen dat... een groot deel van de
studenten die sociologie studeren,
feitelijk niet op de universiteit
thuishoort ! Bij de zevenduizend
rtudenten aan de sociale fakulteiten in Amsterdam en Utrecht zijn
er veel die hun studie eigenlijk
niet aankunnen. Soms ligt dat aan
de studenten zelf, soms ook aan
het tekort aan hoogleraren en medewerkers. Daarnaast zou er een
ontstellend hoog aantal docenten
zijn met onvoldoende wetenschappelijke ervaring. Studenten met
te weinig belangstelling en met
een eerder bescheiden aanleg
dreigen daardoor hun studie niet
te kunnen voltooien.
Het is duidelijk dat met enerzijds een onduidelijke studentenstop en aan de andere kant een
daling van het studieniveau het
Nederlands wetenschappelijk onderwijs niet gediend is. Neemt
rnen daarbij in aanmerking dat
de nieuwe ministers van Onderwijs en Wetenschappen (Van
Veen en De Brauw) nog « nieuwelingen » zijn in hun regeringsbranche, dan moet men somber
gestemd zijn over de toekomst. De
« crisis in het onderwijs » waarover het hierboven aangekondigde
boek handelt, betreft dan niet alleen de lagere school, maar reikt
tot in de top van het Nederlandse
onderwijs-systeem. Voor een land
dat er nogal eens prat op wil gaan
dat het, internationaal gezien,
voorop loopt, moet dit alles Jils een
zeer koud stortbad aankomen !
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akkoord
over berlijn
in zicht ?
( A r g o s ) Wie n a a r aanleid i n g van de tiende verjaring
van de Berlijnse Muur (13 aug
1969)
de
perskommentaren
heeft ingekeken werd voorzeker verrast door de serene en
onthechte toon. Men spreekt nu
van «p)olitieke realiteit», van
c logische konsekwenties». Zo
w o r d t vandaag een probleem
samengevat dat jaren illustratief was voor een van de grootste tragedies van onze tijd.
Vaak vergat men hierbij aan
te stippen dat de grens gewoon
moest gesloten worden omdat
het in de eerste plaats ekonomische noodzaak was. Oostberlijners wisselden hun in het
Westen verdiende geld tegen
Oostduitse marken in, en kochten dan viermaal zo goedkoop
in het Oosten Op die manier
was Oostberlijn en de DDR
regelrecht op weg n a a r een
bankroet En dit was lang niet
alles. De vluchtelingenstroom
n a a r Westberlijn ( m e e r dan
3 ^ miljoen tussen 1945 en '61)
betekende voor de Oostduitse
kommunisten
een levensgevaarlijke aderlating • meer dan
de helft der vluchtelingen was
jonger dan 25 jaar en had op
kosten van de DDR technische
kwalificaties verworven, die de
jonge staat nuttig kon gebruiken.

ongemoeid liet Ten slotte torpedeerde
Konrad
Adenauer
himself, hierbi] door de Gaulle
gesekundeerd een Bnts-Amerikaans plan om nog voor de
herfst van rampzalig 61 m e t
de Sovjets m een vierlandenkonferentie
over Berlijn te
praten Slechts langzaam is het
besef groot geworden dat 13
aug 1961 een historische scheiding betekent tussen Oost- en
Westduitsland en dat het tegen
de bierkaai vechten is nog langer over hereniging te zeuren.
« beslissende » faze
Blijkbaar zijn de vier onderhandelaars op ambassadeursniveau vandaag zo ver opgeschoten dat ze een balans kunnen
opmaken. Willy Brandt gewaagde al van een «beslissende » faze Misschien had de
kanselier maar beter van een
pozitieve wending gesproken.
Uit berichten en kommentaren
blijkt immers dat de Russen
eindelijk over de brug zijn gekomen Tot dusver was het een
beproefd Sovjetgebruik protesten over hinderlijke akties op
de autoroute n a a r West-Berlijn
door te spelen naar de Oostduitse overheid Sinds lang waren de Westduitsers dit spelletje van kat en muis grondig
beu Voortaan echter zullen de
Russen mede verantwoordelijk
zijn voor het vrij en ongehinderd verkeer van burgers n a a r
de voormalige hoofdstad . ofschoon ook hier een r e m moet
staan op al te geestdriftig optimisme.

onvervreemdbaar
recht...

gehavend prestige

Die vaststelling hoeft geen
goedkeuimg m te houden van
het neerschieten door de Vopo's van meer dan 150 Oostduitsers bij ontvluchtmgspogmgen
n a a r West-Berlijn. Zelfs William Fulbnght, Amerikaans demokratisch senator verklaarde
in 1961 m een tv gesprek dat
de Oostduitsers het onvervreemdbaar recht hadden hun
f e n z e n te sluiten. Ook J F .
ennedy meende dat geen
sprake kon zijn van radikale
Westerse akties tegen de DRR
zolang Kroestsjev West-Berlijn

De diplomatieke euforie over
de
«gunstige ontwikkeling»
( d i t zal het op de duur wel
blijken te zijn) doet de onthullmgspsichose vergeten ontstaan rond een gei uchtmakend
artikel m het
geïllustreerde
weekblad « Quick ». In dit
sensatieblad had hoofdredakteur Wilfried Ahrens gesteld
dat de Bondsregering de publieke opmie over de Berlijnse
onderhandelingen valselijk ingelicht had. Het blad had ook
geschreven dat Egon Bahr te
Washington al te ver zijn boekje was te buiten gegaan met

voor Rusland te veel tegemoetkoming te bedingen. Hoe dan
ook : voor het eerst sinds de
oorlog zal de voormalige hoofdstad rechten verwerven die
zijn toekomst moeten waarborgen
De
vraag
rijst
evenwel op of het Berlijn van
de toekomst een enklave wordt
binnen een DDR die zich onder
Honecker nog scherper tegen
«verstandhouding» met
het
Westen gaat opstellen Wat dit
betreft lijkt de kristen-demokratische oppozitie
evenmin
tot verzoening bereid
Naar
haar gevoel bezegelt een akkoord over Berlijn de scheiding van de twee Duitslanden.
Enorm veel zal dus afhangen
van Ruslands « goede wil». Gelukkig zijn er aanwijzingen dat
Moskou, genoopt door zijn recent falen m de Arabische wereld en door zijn gehavend
prestige in de Balkan, vandaag
tot meer inschikkelijkheid te
bewegen is.

sovjets
vervreemden van
arabische wereld
Zowat overal in de Islamistische wereld zijn hevige krises
aan de gang. In Marokko en
Soedan blijft het opletten geblazen voor wie zich tegen het
regime van Hassan II of van
Noemeiry keert. In Jordanië
staat Hoessein na zijn onverbiddelijke aktie tegen Palestijnse kommando's alweer
oog in oog met Syrié dat zijn
diplomatieke betrekkingen met
Jordanië verbroken heeft. Van
een Arabisch eenheidsfront is
minder dan ooit sprake. Ook
de konferentie van Tripolis,
georganiseerd door voortvarende Kadaffi van Libië was een
manifeste flop. Niet minder
erg is de opvallende vervreemding tussen Moskou en zijn
Arabische vrienden : sinds de
(mislukte)
Soedanese
putsh
lijkt de kloof tussen Moskou
en Kartoem niet meer te dempen en naast Sadat van Egypte die pas in mei jl. met Ali
Fabri en andere heetgebakerde
kommunisten afrekende gaan
nog andere « socialistische »
leiders uit Arabië zich afvragen of het niet beter is kersen
te eten met royalisten, Zionisten en imperialisten dan met
inlandse samenzweerders die
hun richtlijnen in Moskou bestellen.

onoverbrugbare
tegenstellingen
Al met al werd het bewijs
geleverd van onoverbrugbare
tegenstellingen tussen Moskou
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II
Bezorgde gezichten in Europese
van Nixon : voorzitter Malfatti
Londen dringt

Commissie na de Dollar streek
(r) zint op
tegenmaatregelen,
aan op spoed.

en Arable. Die « progressieve »
Arabische staten willen voor
hun buitenlandse politiek en
militair beleid wel graag afhangen van de Sovjetunie,
maar terwijl ze Moskouse roebels, raketten en instrukteurs
aanvaarden werpen ze hun
kommunistische burgers in de
nor of brengen ze gewoon om
zeep. Anderzijds pakteert het
Kremlin uit politieke overwegingen met regeringen die door
kommunistische
samenzweerders worden ondergraven. Die
dubbelzinnige
ingesteldheid
aan weerskanten verklaart de
recente waarschuwingen van
Moskou aan Arabische landen,
maar ook de vinnige reacties
van Arabische leiders tegen pogingen van Rusland om zich in
Arabische aangelegenheden te
mengen.

wezen, zo meent de herverkozen 78-jarige president met
« beschaamde » Sovjetsteun a a n
Joegoslavische stalinisten « die
de klok willen achteruitzetten».

gehavend
in balkan

sovjetprestige

En dan is daar nog een andere omstandigheid
die de
Russen niet blij m a a k t : de toenemende
belangstelling
van
China voor de Balkan Men
spreekt al van de « as » Tirana,
Belgrado, Boekarest die een
Chinese, anti-Russische spits
zou vertonen. De
Albanese
voorkeuren voor China zijn al
v a n ouds bekend. Ook Tito's
Joegoslavië begmt belailgstelling t e koesteren voor Mao's
« Europese»
opvattingen. De
maarschalk opgeschrikt
door
de gevaarlijke spanningen tussen Moskou en Boekarest hecht
blijkbaar veel w a a r d e aan een
herbevestigen van h e t Joegoslavisch-Russisch akkoord over
de soevereiniteit v a n alle kommunistische staten. Zijn Sovjetambassadeur
te Belgrado
heeft hij al de mantel uitgeveegd : het moet n u m a a r uit

lachende derde
Ten slotte gaat ook Roemenie zich met m e e r n a d r u k bezinnen over zijn eigen situatie
en
mogelijkheden.
Premier
Ceausescu is niet n a a r de K r i m
geweest om te praten over
het n u t «belangrijke internationale problemen gemeenschappelijk te behandelen», zoals
dat ietwat schoolvossig heet in
een Sovjet-communiquee over
de kommunistische topkonferentie Voor Roemenie b e t e kent die konferentie dan ook
een nieuwe eskalatie in de zenuwoorlog die ooit in een di»
r e k t e militaire aktie kan uitmonden Reagerend op het m i litair vertoon dat Moskou naai!
aanleidmg v a n het topoverleg
organiseerde vlakbij de Roemeense grens, — in Hongarije,
marsjeerden
Hongaarse^
Tsjechoslovaakse en Russische
troepen — inspekteerde 't Roemeense staatshoofd
al zijn
kommando's.
Dat
Roemenië
een «zelfstandige» w e g w ü
gaan bevestigt h e t inmiddels
gepubliceerde
ekonomische
p r o g r a m m a dat de Comeconlanden in juli jl te Boekarest
opstelden. Hieruit blijkt dat
Roemeense ekonomen zich sd
bij die gelegenheid h a d d e n uit>gesproken
tegen
Moskou's
voorkeur voor supranationale
ekonomische mstellmgen. Achter al die gebeurtenissen nog
vaag omlijnd m a a r zwanger
aan mogelijke konsekwenties
staat Mao's China als lachende
derde. Het is nodig dat de
Iwans iets gaan doen aan hun
gehavend diplomatiek prestige.

deze week in de wereld

Een honderdtal mannen uit Ulster, verdacht van
lidmaatschap
van het illegale Ierse Republikeinse
Leger, scheppen een luchtje
aan dek van de « Maidstone » gemeerd tn de haven van Belfast
en thans gebruikt als gevangenisboot
voor geïnterneerde
Ieren.
Het hele dek is afgezet met rijen prikkeldraad. De uitvinders
van
de koncentratiekampen
(de Britten in Zuid-Afrika)
hebben er in
1971 een nieuwe versie van uitgekiend
Of de internering
van
zovele Noord-leren de kwestie Ulster zal helpen oplossen is een
andere vraag.

• Premier Heath weigert in te
gaan x>p het verzoek van Labour-leider Wilson, om het
Britse parlement voor twee dagen uit verlof bijeen te roepen
om de Noord-Ierse kwestie te
bespreken. Hij weigert ook een
konferentie der premiers van
Groot-Brittanié, Ulster en de
Ierse Republiek bijeen te roepen, voorstel van de Ierse premier Lynch. Intussen ziet deze
laatste zich verplicht, onder
druk van de radikalen, steeds
scherper taal te gebruiken.
• In Noord-Ierland begint een
campagne van burgerlijke ongehoorzaamheid op initiatief
van verscheidene Noordierse
parlementsleden van de oppositie en vergezeld door winkelsluitingen en stakingen. Bernadette Devlin roept tot algemene
staking op.
• Om de positie van de dollar
te verstevigen besluit president
Nixon, de Amerikaanse munteenheid « zwevend » te maken,
een feitelijke devaluatie. Dit
betekent volgens de waame-'
mers het einde van de akkoorden van Bretton-Woods, waarop het naoorlogs internationaal
montsysteem steunde. De electorale inslag van de Jongste

Nixon-rede — waarin de mededeling over de dollar slechts
enkele regels besloeg — valt
niet te loochenen. De weerslag
in het Westen en elders is betrekkelijk ongunstig : men verwijt de Amerikaanse regering,
vooraf geen overleg met de
« bondgenoten en partners » te
hebben gepleegd.
• De Europese « brain drain »
naar Amerika (uitwijking van
Europese geleerden naar de
States omwille van de veel hogere verdiensten en veel ruimer werkvoorwaarden) schijnt
gestopt te zijn ingevolge de
verslechtering der werkvoorwaarden
door
begrotingsinkrimpingen, die het aantal betrekkingen niet alleen schaarser maken doch ook regelmatige loonsaanpassingen verhinderen. Vandaar het begin van
een « geleerdentrek » in tegenovergestelde richting : 62 Amerikaanse professoren wijken
voor twee jaar met hun gezinnen naar West-Duitsland uit.
Er waren niet minder dan 500
Amerikaanse
kandidaturen
voor de eerste reeks te begeven
universitaire betrekkingen...
• Président Kamuzo Banda
van Malawi brengt een officieel

bezoek aan de Zuidafrikaanse
Republiek. Het is de eerste
keer dat er een officieel gesprek plaats vindt tussen een
Afrikaanse regering en ZuidAfrika.
• De ambassadeursconferentie
der Vier te Berlijn boekt langzame vooruitgang hoewel er
nog heel wat knelpunten zijn
o.m. over de mate van Westduitse aanwezigheid in WestBerlijn,
de
vertegenwoordiging van West-Berlijn in het
buitenland, en de Russische eis
tot vestiging van een consulaatgeneraal in West-Berlijn.
• Franse H-bom van 1 megaton tot ontploffing gebracht boven het Moeroeroa-atol in de
Stille Oceaan.
• Indiase regering verlaagt
met 10 % het salaris van de ministers als gevolg van de hachelijke economische toestand.
•
Iran erkent de Chinese
Volksrepubliek. Chinese militaire missie in Z-O-Europa.
• Sjeikdom Bahrein roept onafhankelijkheid uit en verbreekt speciale betrekkingen
met Engeland.
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^kJlioewel h e i l o s r u k k e a v a n d e
! f b e r s t r e e k uit L i m b u r g stell'ig niet
'ae zwaarste prijs ?s d i e d e V l a m i n g e n in het kader van d e h u i d i g e
'50fondwetsherziening m o e t e n betafen, is hij w e l l i c h t d e meest hateK]ke.
I n d e r d a a d j nergens zozeer
als inzake d e Voerstreek is d e
w o o r d b r e u k , het v e r r a a d en d e verz a k i n g zo f l a g r a n t . Deze zes oerV l a a m s e d o r p e n w e r d e n in 1 9 6 3
b i j V l a a n d e r e n g e v o e g d , « in ruil »
v o o r de streek van Komen-MoesI w o e n d i e naar H e n e g o u w e n g i n g .
"IHet v o o r V l a a n d e r e n reeds zo nao e l i g « k o m p r o m i s » v a n 1963
w o r d t thans o p n i e u w o p de h e l l i n g
gezet : t e r w i j l K o m e n - M o e s k r o e n
f ü s t i g v e r f r a n s t w o r d e n en er v a n
'Óe faciliteiten v o o r de N e d e r l a n d s teligen
aldaar niets in huis k o m t ,
w o r d t ons nu de Voerstreek o p n i e u w a f g e n o m e n . W a n t dat is de
b e t e k e n i s v a n het w e t s o n t w e r p dat
d e r e g e r i n g o p 16 juli j l . bij de Karoer van V o l k s v e r t e g e n w o o r d i g e r s
i n d i e n d e . W a n n e e r de Vlaamse
mandatarissen v a n de CVP, de BSP
en d e PVV d i t o v e r e n k e l e m a a n d e n helpen g o e d k e u r e n , dan w o r d t
d i t een v a n hun meest f l a g r a n t e
W o o r d b r e u k e n uit de geschiedenis
v a n ons v o l k . W i j van d e V o l k s u n i e
ï u l l e n ons N O O I T n e e r l e g g e n bij
dergelijke politieke lafheid. A f d e ffngsbesturen, z o r g er via u w plaatselijke en r e g i o n a l e pers v o o r dat
elke Vlaming weet — nog vóór
d e b e h a n d e l i n g in het p a r l e m e n t
— w e l k e p l o e r t i g e d a a d het regeringsontwerp wel
is tegen
de
V l a a m s e b e v o l k i n g v a n d e Voerstreek !

het c o m p r o m i s v a n 1 9 6 2

Om de administratieve grenzen te
doen samenvallen met de taalgrens
kwamen 24 Vlaamse gemeenten (15.000
ha, 23,000 inwoners) uit Waalse arrondissementen naar Vlaanderen over. Vijfentwintig « Waalse » gemeenten, die
voorheen bij Vlaamse bestuurlijke omschrijvingen behoorden (ruim 20.000 ha,
87 000 inwoners) gingen naar Wallonië.
Ik schrijf « Waalse » tussen aanhalingstekens, want het waren lang niet
allemaal Waalse gemeenten : het door
de lokale burgerij oppervlakkig verfranste Edingen was erbij, en dorpen
als Mark, Houtem. En de 87.000 inwoners die Wallonië erbij kreeg door die
operatie, waren lang niet allemaal
Franssprekenden, laat staan Walen. In
de streek Komen-Moeskroen alleen verklaarden in 1947 (tijdens de anti-Vlaamse « talentelling ») ruim 13.000 personen
in de gewone omgang Nederlands te
spreken. Daar was toen moed voor nodig ! Vijfendertigduizend anderen waren voorzichtiger en erkenden Nederlands te (kunnen) spreken. Wie weet
hoe gering het aantal tweetalige Walen
is, beseft meteen wat dit betekent.
Er was een doekje tegen het bloeden
voorzien : de « taaifaciliteiten », bedoeld als bescherming voor de taalminderheden. Wat elkeen in 1962 al kon
vermoeden is ondertussen — weer eens
— trieste werkelijkheid gebleken : de
« waarborg » bleef dode letter voor
Vlaamse minderheden in Wallonië, terwijl de Franssprekenden er gretig gebruik van maken om sommige Vlaamse
gemeenten (verder) te verfransen. Hoe
dit mogelijk is ? Het zou een té lang
verhaal worden, laten wij ons beperken
tot de Voerstreek. Wat daar in de voorbije zeven jaar is gebeurd kan trouwens
als schoolvoorbeeld dienen.

d e voerstreek

Zes landelijke dorpjes aan de overHjde van de Maas, vlak tegen de zuidergrens van Nederlands-Limburg aan.

Vlaamse voersireek:
Waalse
koeoaie \
O m « d e nationale eenheid te ver<^
stevigen d o o r een d u u r z a m e r e g e l i n g v a n d e b e t r e k k i n g e n tussen
V l a m i n g e n en w a l e n » besloot d o
r e g e r i n g Lefèvre-Spaak in 1961 d e
taalgrens bij w e t vast te l e g g e n . O p
14 n o v e m b e r d i e n d e minister v a n
Binnenlandse Zaken Gilson daartoe
een o n t w e r p in bij het p a r l e m e n t .
De b e h a n d e l i n g van de teksten z o u
een v o l jaar in beslag n e m e n , terw i j l d e taalstrijd eens te meer h o o g
o p l a a i d e . Uiteindelijk w e r d d e —
ingrijpend gewijzigde — « taalg r e n s w e t » dan toch g o e d g e k e u r d
{ w e t v a n 8 n o v e m b e r 1962 ). M a a r
o f het een d u u r z a m e r e g e l i n g is
geworden...

Ze heten : Moelingen, 's Gravenvoeren,
St. Martensvoeren, St. Pietersvoeren,
Teuven en Remersdaal. Het riviertje de
Voer gaf zijn naam aan de streek. Er
wonen zo'n goede vierduizend mensen,
landbouwers, enkele kleine middenstanders en wat arbeiders die meestal in de
nijverheid van het Luikerbekken werken.
Van 1839 — toen ze van NederlandsLimburg werden afgescheiden — tot 8
november 1962 behoorden die dorpjes
administratief tot de provincie Luik, die
er zich nooit veel kopzorgen over gemaakt heeft. Omdat het Vlaamse dorpen waren hadden vele Luikenaars ze
zelfs liever bij Limburg gezien. In 1933
diende de Luikse volksvertegenwoordiger Emile Jennissen daartoe een wetsvoorstel in. Zijn motivering : er wonen
niet eens 10 % Franssprekenden. Om
het zich wat gemakkelijker te maken
deed Luik in elk geval beroep op Limburg voor de onderwijsinspectie, de
dienst van de gebouwen, bruggen en
wegen, het kadaster, de belastingen, de
arbeidsbemiddeling en werkloosheid,
douanen en accijnzen, en gedeeltelijk
ook voor de post en de landbouwaangelegenheden.
Het parochie- en verenigingsleven
was in de Voerstreek altijd Vlaams en
is het nog. Het onderwijs werd er steeds
gegeven in het Nederlands. Daar kwam
pas verandering in te Remersdaal in '53.
Vanaf 1 september '63 liggen de kaarten
helemaal anders : voor de eerste maal
wordt een grootscheepse en gecoördineerde aktie gevoerd om de Voer grondig te verfransen.

betwisting

Het oorspronkelijke ontwerp-Gilson
liet aanvankelijk de Voerstreek bij de
provincie Luik, met Nederlands taairegime en « faciliteiten » voor de Franstaligen. Gilson liet ook Komen-Moeskroen bij West-Vlaanderen, met Frans
taairegime dan en « faciliteiten » voor
de Nederlandssprekenden. Toen de Ka-

mercommissie echter besloot KomenMoeskroen bij de provincie Henegouwen aan te hechten moest ze logischerwijze ook de Voerstreek bij Limburg
voegen. Dit gebeurde dan ook.
Nog diezelfde maand (december 1961)
gaat de Teuvense kasteelheer de Sécillon tegen die beslissing in verzet. Hij
belegt een persconferentie voor de
Franstalige kranten en vraagt hen mee
te helpen « deze aanslag op de vrijheid
van de Franssprekende Voerbewoners »
te verhinderen. Met zijn vrienden van
de « clan » (zie verder) bewerkt hij
ondertussen grondig de plaatselijke burgemeesters en gemeenteraadsleden en
gebruikt al zijn invloed om de bevolking tot een anti-Limburgse stellingname te brengen.
De « Mouvement Populaire Wallon »

« Wat ons betreft, wij menen
dat incidenten langs beide zijden moeten gelaa\t
worden>
maar dat de « agressie » zonder
de minste ttvijfel uitgaat van de
Walen. We doen een o f roef tot
de Vlamingen en zeggen : stelt
geen daad die als een ordeverstoring wordt uitgelegd. Maar oo\:
laat u NIET
OPPEUZELEN
lij\ schapen. Den\t
aan het
woord van Daitte : gedraagt u
als mannen en niet als een \udde lammeren.
Wij \euren alle incidenten af.
maar wij laten ons niet afschriften door gehj\ welke Waalse
afdreiging. De Voerstree\ is en
blijft Vlaams !

Luc Delaforterie in « De Standaard », 17 augustus 1962.

(MPW) van haar kant ziet in deze aangelegenheid een uitstekend middel om
het Waalse (nationalistische) bewustzijn aan te scherpen. Of, zoals Marcel
Thiry schreef in « La Wallonië » : « l'affaire de la Voer peut et devrait servir
de pierre de touche a cette prise de
conscience Wallonne »
De MPW, hand m hand met de lokale
machthebbers in de streek zelf, en gesteund door de Franstalige pers in de
hoofdstad (« les Fourons : 1'Alsace-Lorraine de la Belgique ») zetten de Franssprekende parlementsleden terdege onder druk. De onwetende Waalse bevolking (de echte) wordt op alle tonen
voorgezongen dat de Voerbewoners
Franssprekenden zijn, die door het
« Vlaams imperialisme » worden bedreigd.
De agitatie neemt weldra scherpe vormen aan. Er wordt gekalkt en geplakt,
ruiten vliegen 's nachts aan diggelen,
autokaravanen — overdadig versierd
met geel-rode Waalse vlaggen — doorkruisen de streek, er wordt betoogd in
Welkenraat, Verviers en Luik. Wie hel
waagt zich uit te spreken vóór de overheveling naar Limburg kan zich niet
langer veilig voelen. Einde februari '62
spreekt « Het Belang van Limburg •
over een « Waals schrikbewind » m de
Voerstreek, en enkele weken later stelt
« Gazet van Antwerpen » vast « dat
de MPW zich in fet land van Overmaas
gedraagt als in veroverd gebied ».

d e « lange a r m »

De Voerbevolking is overdonderd en
kijkt aarzelend naar de afloop van de
« match ». Zullen de « Luikenaars » of
de « Limburgers » het halen ? De
Vlaamsbewuste Voerenaars krijgen de
steun van gans Vlaanderen «Het Volk»
schrijft kordaat : « wij kunnen die mensen met in de steek laten Het zou niet
alleen een vergissing zijn, het zou een
onwaardigheid zijn. De franskiljonse
kasteelheren van de Voerstreek zullen
de kans niet krijgen ».
(lees door blz. 8 en 9J[
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en ingevuld worden. Dit gebeurt dan
natuurlijk op Franse formulieren.

(vervolg van blz. 7)
De Vlaamse Voerenaars hebben het
MPW-lawaai vrij rustig over zich heen
laten gaan in de rustige zekerheid dat
de overheveling naar Limburg er tóch
KJU komen. Dat vertrouwen krijgt een
eerste klap op 17 juli 1962. Die dag
speelt de Senaat het klaar in eenzelfde
zitting een Waals amendement tot behoud van de Voer bij Luik te verwerpen, maar enkele minuten nadien eveneens aanhechting bij Limburg... De
Voerstreek is nu nergens ! Een eerste
resultaat van de Waalse agigatie. In de
streek kan de Sécillon nu overal rondvertellen : zie je wel dat wij in Brussel
over een lange arm beschikken ! »
Weliswaar is de Senaat later bijgedraaid en werd de « taalgrenswet » —
overheveling van de Voerstreek incluis
— kort na de tweede « mars op Brussel » goedgekeurd, maar ondertussen
was heel wat kwaad gesticht. De Fransgezinde Voerbewoners — die zich gesterkt voelden door de steun uit Luik
en Brussel — zwoeren zich nooit neer
te zullen leggen bij de « annexatie ».
Op 1 september 1963 — de dag dat de
taalgrenswet (ondertussen aangevuld
door een taalwet op het onderwijs en
een voor bestuursaangelegenheden) officieel in voege zou treden — startte in
de zes dorpen een groots opgezette verfransingsaktie via scholen en gemeentehuizen.
waarom dit late verzet ?
Men kan zich afvragen waarom de
Walen zich plots zo sterk zijn gaan interesseren aan het lot van zes dorpjes,
waar ze zich méér dan een eeuw lang
niet om bekommerden.
Het motief van de MPW is vrij duidelijk : strijd tegen een « vijand » versterkt het groepsbewustzijn. Sommige
parlementsleden zagen er een middel
in om hun weerzin tegen het principe
zelf van de taalgrensregeling te uiten.
« Waarom », zo riep senator Moreau uit
« moet worden besloten dat de Voerstreek bij Limburg behoort ? Omdat de
Voerstreek Vlaams is ? Dat is een verderfelijk beginsel ! » Anderen willen
elk Vlaams « expansionisme » in de
provincie Luik afremmen. Vrezen zij
iets in de Platdietse streek die al evenmin Waals is, of een opleving van het
bewustzijn bij de Duitse taaiminderheid
in het oosten van de provincie ? In de
Senaatscommissie werd zonder verpinken gezegd dat de aanhechting van de
Voer bij Limburg « de indruk wekt dat
het plan wordt uitgevoerd van sommige
Vlaamse verenigingen om alle grensposten van de zee tot Duitsland en zelfs
tot het Groothertogdom Luxemburg onder Vlaamse heerschappij te plaatsen ».
Een aantal mensen handelen gewoon
uit fanatieke Fransgezindheid. En nadat
men het Waalse volk lang genoeg het
fabeltje van de verdrukte Fransspre-

kenden in de Voerstreek had voorgehouden, ging electoraal opbod ook een
woordje meepraten.
Maar het taaie centrum van de hele
campagne moet in de Voerdorpen zelf
worden gezocht : een handvol invloedrijke lui die alles op gang hebben gebracht en op gang houden. De « clan ».
de clan
In de landelijke Voerstreek komen
nog toestanden voor, zoals die jaren geleden op tal van plaatsen van het
Vlaamse platteland voorkwamen. Een
kasteelheer die het voor het zeggen
heeft, volgzame pachters, gemeentesecretarissen en onderwijzers bij wie men
voor alles en nog wat « te biechten »
moet, familiale invloeden en tegenstellingen die soms oeroud zijn. Zeer weinig mensen hebben er vaak zeer veel
te vertellen.
Om een idee te geven. In Teuven is
de h. Pinckers bxirgemeester, maar hij
is tevens gemeentesecretaris van twee
andere Voerdorpen (Remersdaal en St.
Pietersvoeren) én van het Waalse Berneau. Zijn vrouw is gemeentesecretaris
te Teuven waar hij burgemeester is, en
hun huis fungeert als gemeentehuis. De
mensen kunnen er ook terecht voor
geldleningen, verzekeringen e.d.m. De
schoonbroer van de h. Pinckers, die Kevers heet als zijn vrouw, is schoolhoofd
in Teuven. In zijn school geeft ook zijn
echtgenote les. De kasteelheer van Teuven heet Lionel de Sécillon. Om een
idee te geven van zijn invloed : vóór
de oorlog, toen hij provincieraadslid van
« Rex » was, stemde nagenoeg 2/3 van
Teuven voor « Rex ». De vrouw van de
Sécillon heet toevallig ook Kevers. Een
wat verbitterd Vlaming uit de Voer zei
me : « de hele oostelijke Voer wordt
opgevreten door kevers «...
Gaan wij even naar St. Martensvoeren, dan zien wij dat de burgemeester
(Wijnants) er via zijn vrouw ook wat
te vertellen heeft in de school : zij is
nl. schoolhoofd. De h. Wijnants zelf is
dan nog gemeentesecretaris van 's Gravenvoeren. In Remersdaal kunnen gemeentesecretaris Pinckers (zie bij Teuven) en schoolhoofd Cravatte het opperbest met elkaar stellen : ze zijn beide al even fanatiek Fransgezind. Ook
Cravatte deed zijn eerste politieke ervaringen op bij « Rex », waarvoor hij
teksten in het Duits vertaalde. Dergelijke mensen hebben normaal al veel
vat op een dorpsgemeenschap. Wanneer
zij bovendien kunnen steunen op alle
(Waalse) politieke partijen, op invloedrijke organisaties als «Le Grand Liège»,
op vermogende burgerkringen te Brussel, dan hoeft het geen verwondering
te wekken dat eenvoudige volksmensen
de indruk krijgen dat zij alles kunnen.
Wanneer zij bovendien mét succes het
staatsgezag zelf trotseren, jaren lang,
dan ligt het er voor de hand dat menig

« Van Vlaamse zijde is men
steeds bereid geweest om de
vraagstuWen van de twe'e vollesgemeenschappen op te lossen in
een positieve geest van verstandhouding.
Wanneer echter bUj\t dat de
Walen blo\ vormen en ons een
stelsel opdringen dat de verjransing in de betwiste gebieden bestendigt en een eerlijh^e taalregeling onmogelijk^ maa\t, dan zal
het hard tegen hard gaan en
dient men niet meer af te \omen
met oproepen tot
gematigdheid.
Dan zal de strijd niet beper\t
blijven tot \ulturele
autonomie,
maar breed uitdeinen en dermate
evolueren dat het federalisme uiteindelijk nog zal voor\om'en als
een schuchtere oplossing ».
Manu Ruys in « De Standaard »,
19 juli 1962.

dorpeling het zekere voor het onzekere
kiest en zich aan de zijde van de sterkste schaart. In de Voerstreek zijn de
« notabelen » Fransgezind, zij willen
ten allen prijze de « retour a Liège ».
Gaat het niet (vlug genoeg) langs democratische wegen, dan zijn minder democratische ook soms nuttig.

Maar er zijn nog andere middeleik
Arbeiders die in het Luikse werken zijn
extra kwetsbaar voor intimidatie's.
Mensen hebben reeds hun broodwinning verloren. Vele boeren pachten
gronden van grootgrondbezitters die
Luiksgezind zijn (de helft van St. Pietersvoeren is eigendom van één van
hen). « Raak » haalt een geval van een
68-jarige vrouw die zonder meer uit
haar gehuurde woning werd gezet on*dat ze weigerde een petitie « retour è
Liège » te ondertekenen. In Moelingen
kon een gezin een huis slechts huren
op voorwaarde dat de kinderen naar
de Franstalige kleuterschool zouden
gaan. Bij boeren werden melkinstallar
ties beschadigd, weideafsluitingen door»geknipt, stenen door de ruiten gegooid
met een « avertissement ». De Vlaamse
rijksveearts Nyssen geraakte onder
twijfelachtige beschuldigingen vijf dagen in de gevangenis. De boeren, (fie
zijn kliënten waren, werden zodanig
« overtuigd » dat hij vrijwel z o n d ^
werk viel. De man heeft een andere betrekking moeten zoeken. Een landbot»"
wer zag zich door het gemeentebestuur
beroofd van een aanpalende drinkplaats
voor zijn dieren. De Vlaamse camping
te Moelingen vroeg het eerste jaar tien
£r, per overnachting, de gemeente legde
daarop een taks van... 12 fr.
En zo gaat het verder : wie een dagje
in de streek rondzwerft hoort voorbee^
den genoeg van kleine en grotere pla-gerijen. Allemaal bedoeld om de men»sen ervan te overtuigen dat ze de « retour è Liège » behoren te steunen.

de methodes

€« de voer wil terug
naar luik »

Tijdens een interpellatie op 17 november noemde kamerlid Périn (Rassemblement Wallen) de Vlaamse stelling dat de administratieve en onderwijstaal die moet zijn waartoe het lokale dialect behoort, een « philosophic de
race ». De mensen moeten vrij hun cultuurtaal kunnen kiezen, zo betoogde hij.
« On ne force pas la main des hommes ; on les persuade, et lorsqu'ils ont
pris la decision contraire, on s'incline
respectueusement devant leur volonté ».

De Luiksgezinden zijn er inderdaad
in geslaagd een (lichte) meerderheid te
« overtuigen ». Na de gemeenteraadsverkiezingen van 11 oktober 1964 kwamen in de zes gemeenten — hoewel
soms pipt gewonnen — Luiksgezinde
burgemeesters aan de macht. Burgemeester Destenay van Luik kwam peiv
soonlijk een groot bedrag afleveren om
de verkiezingsstrijd van de rood-gelen
te steunen.
Tijdens de parlementsverkiezingen
van 1965 kreeg de lijst « retour a Liège »
in het kanton St. Martensvoeren 57,35 %
van de stemmen. Bij de parlementsverkiezingen was dit cijfer gestegen tot
61,93 %. De Fransgezinden gingen er
dus op vooruit. Een Vlaming uit de
Voer zegde ons : « dit is het rechtstreeks
gevolg van de ellenlange lijst wetsovertredingen, die door de overheid op geen
enkele wijze werd gestraft. Integendeel,
in het onderwijs werden als beloning
staatssubsidies toegekend ».
De bedoeling van deze verkiezingsdeelname is duidelijk : de weerstand in
het Vlaamse kamp verzwakken. Schreef
« Het Volk » niet letterlijk : « de bevolking van de Voer wil terug bij Luik.
Moeten wij deze zes dorpen volstrekt
gelukkig willen maken tegen hun eigen
wil in ? » Datzelfde blad vond het zes
jaar vroeger een onwaardigheid de mensen van de Voer in de steek te laten...
« Raak » is niet mals voor deze woordbreuk : « beseffen deze heren (van «Het
Volk ») dan niet dat zij met dergelijke
ongenuanceerde oppervlakkigheden een
vette lijn zetten onder de middeleeuwse
bevoogding en verknechting die de 4000
burgers van de Voerstreek dagelijks
aan den lijve ondervinden ? »
Een hooggeplaatst Limburgs provincie-ambtenaar liet zich ontvallen : «konden we maar op een propere manier

Welke verschillende middelen door de
machthebbers in de Voer zoal worden
gebruikt om mensen te « overtuigen »
werd in juli 1968 nog uitgebreid beschreven in het KWB-blad « Raak ».
Wij citeren : « het grootste deel van de
plaatselijke administratie is in handen
van de kliek. We moeten zelf maar even
nadenken om te beseffen in welke mate
ons doen en laten mee bepaald wordt
door papier. Zeer veel mensen in de
Voer kunnen nauwelijks lezen en schrijven. Een aanvraag om een stalletje te
bouwen in de tuin, de nodige documenten voor een lening, een attest of formulier voor gelijk wat, wordt soepel
toegestaan als ge een verstandige burger zijt. Dat wil zeggen, als ge achteraf
bereid gevonden wordt een affiche van
« retour a Liège » voor uw raam te hangen of een petitie mee te ondertekenen.
Wordt ge daartoe niet bereid gevonden,
ja, dan zult ge heel veel geduld moeten
hebben eer uw zaak klaar komt. Gewoonlijk begint men met de vraag in
welke taal ge uw formulier wenst. Benauwd voor' een eerlijk antwoord repliceren de meesten dat het gelijk is. In
dat geval wordt de administratie zeer
hoffelijk en krijgt ge de verzekering
dat alles wel in uw plaats zal geregeld
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Tan de lastpost van een Voerstreek af
geraken ! » In elk geval : punt 59 uit
het regeringsakkoord tussen de BSP en
de CVP-PSC (opgesteld door de Brusselse h. Vanden Boeynants) voorziet dat
c de zes gemeenten van de Voerstreek
in een autonoom kanton zullen worden
gegroepeerd, dat rechtstreeks zal afhangen van de minister van Binnenlandse
Zaken. Het administratief en schoolregime zal de daadwerkelijke keuze van
de inwoners waarborgen ». Zes jaar na
de « duurzame » taalgrensregeling die
zoveel passies ontketende, staat een deel
van het toenmalige « compromis » —
dat door de Vlamingen duur genoeg
werd betaald — terug op de helling.

verfransen langs
het onderwijs
Dadelijk na de overheveling van de
Voerdorpen naar Limburg, zonnen de
woedende Fransgezinden op wraak,
c Dus, men heeft die gemeenten naar
Limburg overgeheveld omdat ze Vlaams
Eijn ? Welnu, wij zullen er zo vlug mogelijk Franstalige gemeenten van maken. De Vlamingen zullen dan zelf vragen om er vanaf te zijn », zo redeneerden zij.
Het meest efficiënte middel daartoe
was het onderwijs. Met zware financiële steun van « Le Grand Liège », van
allerhande Waalse en Brusselse Franstalige kringen werden overal Franstalige kleuterklassen opgericht. Geld noch
moeite werd gespaard om dat doel te
bereiken, bovendien werden de Vlaamse klassen stelselmatig geboycot.
In Teuven gebeurde het volgende : op
« k a : ogenblik moest er in de Vlaamse
kleuterklas een nieuwe onderwijzeres
komen. De gemeentelijke overheid liet
het maar zo, tot de provincie zelf tussenbeide kwam en mevrouw Vroonen
aanstelde. Maar het gemeentebestuur
weigerde haar te benoemen, legde zelfs
klacht neer bij de Raad van State. Enkele weken vóór de uitspraak (werd er
een tip gegeven ?) is Pinckers en Co
plots bereid toch een Vlaamse ondeiv
wijzeres te benoemen, maar niet mevrouw Vroonen. Die mocht gaan.
Ook haar man is « persona non grata » bij de Fransgezinde machthebbers.
Hem overkwam het volgende te St. Martensvoeren, op de gemeenteschool van
burgemeester Wijnants. De school werd
so stelselmatig geboycot dat het leerlingenaantal terugliep. Daardoor was er
op zeker ogenblik een leerkracht teveel. Niet mevrouw Wijnants, maar de
h. Vroonen werd het slachtoffer. Hij
vond échter mét zijn leerlingen (de
Vlaamse ouders trokken in massa hun
kinderen uit de klas van mevr. Wijnants
weg) een onderkomen in de vrije school
van 's Gravenvoeren. Het busvervoer
over en weer wordt door de ouders zelf
georganiseerd én betaald. De vrijgekomen lokalen te St. Martensvoeren worden nu verhuurd aan de Franstalige
kleuterklas...

« Voorzeker \on men theoretisch zich de vraag stellen of men
de Voerstreek bij Lui\ moest laten en Moes\roen-Komen
bij
West-V laanderen. Zeer theoretisch, natuurlijk- Want daarmee
werd een fundamentele
ajbreu\
gedaan aan de taalhomogeniteit
van Vlaanderen en Wallonië en
werden dus twee oefenterreinen
voor het Waals annexionisme geopend.
Maar wat in el\ geval onrechtvaardig, onaannemelij\
en onduldbaar was — wel}{e theorie
men er oo\ op nahield nopens
de twee betro\J{en gebiedsdelen
— dat was dat én Komen-Moes\roen én de Voerstree\ bij Wallonië zouden gevoegd worden ».
Schildwacht
Cauwelaert)

(CVP-senator Van
in « Het Volk »,
18 juli 1962.
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« De zes Voergemeenten zijn onbetwistbaar Vlaams I Tot voor
\orte tijd heeft niemand dit geloocheiid...
« We geven aan de heren van
Lui\ de raad, de agitatie gauw te
laten bedoelen. Wij vragen meer
bepaaldelijk aan de Luikse socialisten, of zij nog lang het gezelschap van monsieur le Comte de
Sécillon zullen verbiezen boven
de eerlij\e samenwerking
met
hun Vlaamse \ameraden en zelfs
met hun Waalse magers uit andere provincie's, die in de Voerkwestie méér bUj\ geven van gezond verstand en politieke eerlijkheid geven dan zij. Alleen
nationalisten staan in één front
met hun \asteelheren en hun
ultra's. Socialisten en democraten nemen overal de verdediging
van de ^leine man, zelfs al is die
Vlaming,
zoals in de Voerstreek ».
(Jos Van Eynde in « Volksgazet »,
23 maart 1962.

remersdaal buiten de wet
Overtreden de Voerburgemeesters geregeld de taalwet in bestuurszaken (een
waslijstje daarvan verscheen in het
« bulletin voor Vragen en Antwoorden »
van de Kamer op 7 januari 1969, als antwoord op een vraag van de h. Raskin),
dan leven zij sinds jaren in de onwetteUjkheid op onderwijsgebied. Remersdaal gaf hierin het voorbeeld.
In 1955 — na de publikatie van de
talentelling door minister P. Vermeylen
— beslist schoolhoofd Cravatte een
« transmutatieschool » volgens eigen recept op te richten. De kleuterklas en de
laagste klas (eerste drie leerjaren) van
de lagere school blijven Nederlands, de
hoogste klas (laatste drie leerjaren)
worden verfranste, het is de klas waarin de h. Cravatte zelf les geeft. De deputatie van Luik verwerpt die beslis-sing als zijnde formeel in strijd met
de wet, maar het « systeem » blijft bestaan én de rijkstoelagen blijven komen...
Komt dan de eerste september 1963.
Uit wraak om de overheveling naar
Limburg beslist de gemeenteraad de hele school te verfransen, zomaar, ineens.
En het gebeurt ook ! De Vlaamse on-

derwijzeres blijft in haar klas alleen
achter met haar twee eigen kinderen.
Gouverneur Roppe vernietigt die onwettelijke beslissing van de gemeenteraad. « En dan — en dat is het zeer
eigenaardige in de zaak — functioneert
de school steeds verder » : dit vertelt
de staatssecretaris voor Nationale Opvoeding Van Bogaert op 17 november
1965 naar aanleiding van de interpellatie. Wat was er gebeurd ? De taalmspectie was naar Remersdaal gestuurd en had
er vastgesteld dat van de 47 lagere
schoolleerlmgen er slechts vijf Frans
spraken en van de 33 kleuters acht. Bovendien woonden de meesten op minder dan vier kilometer van een Franstalige school (te Aubel). Op 28 januari
stuurt de administratie dan ook een
brief naar de gemeente met de melding dat de toelage voor de drie klassen
werd geweigerd. Maar dan gebeurt het
onbegrijpelijke : minister Janne verklaart « in zijn persoonlijke naam » deze dienstbrief nietig. Reden : hij had
nog niet de gelegenheid gekregen het
dossier-Remersdaal te onderzoeken.
Daarover ondervraagd door kamerlid
Wirix verklaart de h. Janne op 18.2.65
dat de rapporten van de Waalse taaiinspecteur niet overeenstemden met die
van de Vlaamse. Bovendien, zegt Janne,
is er een nieuw feit : de ouders van
Remersdaal vragen nu niet-confessioneel Franstalig onderwijs, en dat is er
niet binnen een afstand van vier kilometer. Op 29 juni 1965 kwam dan de
beslissing : Remersdaal kreeg zijn subdidies voor 1963-64 en voor 1964-65 ! Na
de h. Janne werd de h. Dehousse minister van Nationale Opvoeding. Hij besliste de subsidie voorlopig toe te kennen, en vervolgens een onderzoek in te
stellen...
Aan het hypokriete spelletje rond het
al of niet erkennen en betoelagen van
de flagrant onwettelijke klassen te Remersdaal is op 12 september een einde
gekomen, en hoe ! Minister Vermeylen
besliste dan de school de subsidiëren,
met terugwerkende kracht tot 1 september 1967. Als reden gaf hij op « dat
het dossier nu volledig was en dat aan
alle wettelijke voorwaarden terzake
was voldaan ».
Jarenlange onwettelijke verfransing
van de kinderen van Remersdaal heeft
ze voldoende Frans bijgebracht om een
onderzoek van de taaiinspectie behoorlijk het hoofd te bieden. Nu kan de verfransing eindelijk ongeremd, en gesubsidiieerd door ons allen, plaats vinden
te Remersdaal. De hardnekkigheid van
schoolhoofd Cravatte, de medeplichtigheid van Waalse ministers, en de lamlendigheid hebben te Remersdaal een
toestand geschapen zoals eertijds te
Edingen. Het wachten is nu nog enkel

op de wettelijke goedkeuring van de
bedreven onwettelijkheid : de Voerstreek tot een autonoom kanton maken,
rechtstreeks afhankelijk van de o zo betrouwbare ministers van Binnenlandse
Zaken.

Het regeringsontwerp dat de Voerstreek opnieuw wil losmaken van Limburg om ze over te leveren aan de meest
ongebreidelde verfransing is een cynische test. Het unitaire establishment
wil daarmee kennelijk de Vlaamse
strijd wil aftasten en nagaan hoe ver de
klok kan terug gezet worden. « Men »
voelt dat in sommige Vlaamse groepen
— onder invloed van de welvaartsberoezing ? — de vlam der bevrijdende opstandigheid die zo helder brandde in de
zestiger jaren, verflauwd of gedoofd is...
In het Vlaamse binnenland is er veel
ten goede veranderd, inderdaad, maar
in de kwetsbare gebieden, te Brussel en
aan de taalgrens, is ons volksbestaan
nog lang niet beveiligd.
Kameraden in de Vlaamse beweging,
maak u klaar voor een hernieuwde harde strijdfase. Wij moeten door een
grootscheeps tegenoffensief deze zoveelste geniepige aanslag op Vlaanderen
verhinderen. Dit is een zaak van ons allen. Ik zou u willen de profetische woorden, die August Vermeylen in 1914 in
verband met Brussel uitsprak, nog eens
in herinnering brengen. Zij gelden na
méér dan ooit : « Bedenkt het wel, en
ik zou willen dat mijn stem hier buiten
dringe, tot in de oren van al de volksvertegenwoordigers die morgen of overmorgen hun stemmen zullen uitbrengen ; ik spreek niet onder de invloed
van de hartstocht, wat ik zeg is de
vrucht van kalme redenering ; bedenkt
het wel: wij staan hier voor geen vraagstuk van ondergeschikt belang: voor het
nationale vraagstuk zelf. En dat staat
boven alle partijen-politiek. En daarom
zeg ik U, in het volle besef en de ernst
van mijn woorden : laat u niet ten dode
opschrijven, geeft ditmaal niet toe, gaat
tot het uiterste, .. En worden we toch
overwonnen door het brute geweld van
domheid, platzakkerij en arglist, het
wordt dan de oorlog, de oorlog zonder
meedogen, zonder genade, die niets ontziet en niemand meer spaart, de haat
eindelijk gesteld tegen de haat, de onbarmhartige strijd in de verkiezingen
tegen al wie ons verraden en verkocht
heeft... Wat wij verdedigen is ons bestaan zelf : wij willen ons niet laten kapot maken ».
paul martens.
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BOUWVERLOF 1971
is ten einde gelopen !

Dit betekent dat w i j terug tot u w dienst staan om U te adviseren bij u w e aankopen, b o u w p l a n n e n , beleggingen en
financieringen ! ! I
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Kom met ons kijken !
Een voorbeeld van onxe realisaties.

Na het verlofreces komen w e terug met nieuwe en frisse
bouwideëen I I Het is U w e l bekend dat onze firma zich
reeds jaren heeft gespecialiseerd in de woningtypes volgens
U w e « persoonlijkheid » en « maat »

ook de eensgezinswoningen die KUNNEN

bouwt zijn een voorbeeld van

degelijk vakmanschap, efficiency en moderne

UNMEEN BOUWBEDRIJF KUNNEN nv

woonkultuur!
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beschik over een bouwgrond Gemeente :
breedte :
en wens de voordelen te kennen die U m i j kan bieden
beschik niet over een bouwgrond en verzoek U mi) een
aanbieding te doen voor ' t bouwen van rijwoning, villabouw of half open bebouwing in volgende gemeenten :

— houdt U mij ter beschikking van één uwer afgevaardigden of zal ik een bezoek brengen aan uw informatiecentrum te
op
te
u.
Handtekenir>g
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de Vlaamse
opstanding
Het Davidsfonds is een der belangrijkste en ook aan ledental
sterkste kultnrele organisaties In Vlaanderen. Dat « kultaur »
er niet beschouwd wordt als een aangenaam tijdverdrijf voor een
kleine kaste van intellektuelen, maar dat onder dit begrip ook
het bewaren en beschermen van het eigen-natlonale, en de verdediging van het taal- en kultuurpatrimonium verstaan wordt, bewees het Davldsfonds in zijn lange geschiedenis onophoudelijk
en herhaaldelijk trad het mee aan de spits van het Vlaams verweer. Het braaf-burgerlijk etiket, dat men er wel eens op kleefde,
blijkt vooral de jongste tijd minder en minder met de waarheid
te stroken, en ook in zijn uitgaven werd zowel naar inhoud al»
vorm meer en meer de kwaliteit beklemtoond, zonder daarom
aan het breed opzet van een algemene kultuurspreiding te verzaken. Dat het rekening hield en houdt met de pluralistische samenstelling van de Vlaamse gemeenschap belet niet dat het op
tijd en stond en zelfs tegen eigen onderaxticüneen In zijn Vlaamsnationale en kristelijke basis beklemtoonde, zonder aan strukturen
van partij of kerk gebonden te zijn.
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In menige uitgave reeds ook elders de krachtbron zou
bracht het Davldsfonds de worden voor het moderne naVlaamse problematiek naar tionalisme. Deze stroming was
voren. Vermelden wij slechts de Romantiek, en de man die
uit de recente publikaties L. de «Füosofie der Vlaamse BeVerbeke's
«Vlaanderen
in weging» schreef met een sterFrankrijk », L. Wil's « Het ke beklemtoning van de idee
Daensisme», Herman Todts als voornaamste kracht, de
«Hoop
en Wanhoop
der auteur tevens van « HeerschapVlaamsgezinden I en H».
pij en Nood der Ideeën », zegt
hieromtrent : «Zonder deze
Europese stroming zou Vlaan^ ^ ^ • ^ • j
deren wellicht als land en
platenboek over
volk met eigen taal en eigen
vlaamse beweging
kuituur van de wereldkaart
zijn. Mét deze stroEen bekroning van de DF- verdwenen
kon Vlaanderen zichzelf
publikaties op dit gebied is ming
wel het pas verschenen platen- blijven, of juister, weer zichboek « De Vlaamse opstanding zelf worden...»
In een opstel in zijn boek
I ». Het is het eerste platen« f
boek dat de geschiedenis van «Hoogland» (1938) heeft Victor
Leemans
Lamberty'a
opvatde Vlaamse Beweging, die te« Kroniek van een passie » of meer bekend als « Rolande met de bles » van
i
vens, bij alle nederlagen, de ting over de idee en haar
Herman Teirlinck wordt op dit ogenblik op film vastsrelegd. Roland Verhavert
1
geschiedenis is van een gesta- macht aangevochten, en meer
legt hier op de trappen van het Chinese paviljoen te Brussel een toneeltje uit.
dige opgang van ons volk. op de feitelijke situaties beklem- 1
Links bemerkt a Jan Decleir de Lander uit Mira. Gaat deze nieuwe Vlaamse
treffende
wijze
illustreert. toond. Toch blijft over de
film het Mira-sukses evenaren ?
macht van de geest het laatste
Prof. dr. Max Lamberty schreef
de historische schets. In een woord niet gezegd : Lamberty's
negentigtal bladzijden gaat hij opvatting der idee gaat verder
onze geschiedenis na vanaf het dan een louter rationalistisch
ontstaan van de Boergondische koncept. Marx heeft geleerd,
Kreits, over de scheiding der zegt Lamberty, dat niet de
Nederlanden en de buitenland- geest het bestaan van de mens
«De Vlaamse Opstanding I» gemene verontwaardiging, vin- leidende rol. Welicht zien we
se invloeden en regeringen, tot bepaalt, maar dat integendeel biedt met zijn rijke illustratie oen wij hierover geen doku- ze dan ook in het tweede deel
de ineenstorting van het oude de aard van zijn bestaan, zijn een enig platenboek van de. mentatie. Ook over de panger- van dit prachtig werk, dat wlJ
regime, de Franse revolutie, ekonomische situatie, dit doet. Vlaamse beweging tot 1914. Er manisten en de Aldietse bewe- ieder Vlaming kunnen aanbede val van Napoleon en het Maar de hele ontwikkeling is ook een aantal dokumenten ging van Hansen vinden wij velen.
ontstaan van het koninkrijk in Vlaanderen weerlegt deze over de sociale situatie. Niette- niets. De Vlaamse studentender Nederlanden, en nadien stelling, zegt de auteur... dat genstaande Lamberty de be- beweging is historisch belangvan de Belgische staat. Hij hier onder «geest» weer dan ruchte processen (Karsman, rijker geweest dan de haar toe- Max Lamberty «De Vlaamse
schetst het tot stand komen een zuiver-rationalistisch ge- Coucke en Goethals, Schoep) gemeten ruimte laat vermoe- Opstanding J» — Davidsjonds,
van de Vlaamse beweging, de dacht koncept moet verstaan vermeldt als belangrijke fak- den. Menigeen uit die bewe- Leuven — Ledenprijs
geb.
taalstrijd, de eerste taalwetten, worden, is duidelijk.
tor bij het ontstaan van een al- ging vervult echter later een 325 ir.
de stagnatie, het doorbreken
van nieuwe inzichten en krachten, de samenbundeling rond
de eis tot een Vlaamse hogeschool. Op de vooravond van
de eerste wereldoorlog is er in
Gent een groepje jongeren, die
vinden dat het niet snel genoeg
vooruit gaat, en die de bestuurlijke scheiding voorstaan : uit
die kring zal de eerste aktivistische kern ontstaan. Anderzijds heeft bij de katolieke
studenten het «AVVV-WK»Bij de uitgeverij Desclée-De Brouwer verscheen de eerste
Maar zelfs die draait voor hem wel eens op een onprettig avonmotief van Dr. Laporta's «stu- roman van Pierre Dyserinck « 100 Kistjes voor Galutopia ». De tuur uit ...
dent» een nieuw element aanauteur, die technisch landbouwingenieur was in Kongo, « doet »
De satire van Dyserinck is gericht tegen een maatschappij, die
febracht, dat de bazis der
elke staat ook de zg. demokratische, doet uitgroeien tot een macht'laamse beweging nog zou nu m verzekeringen, schreef een (niet uitgegeven) Kongo-roman
versterken. Het motief zelf zou
en bewijst met dit debuut dat hij enkele voor een romancier niet staat, die in elke politiek de kiem legt van de immoraliteit, die
de oorlog overleven, en oprij- te onderschatten kwaliteiten bezit : fantazie en taalvaardigheid. door het samen- en dooreenvloeien van politiek en materieel bezen over de Ijzervlakte. Lamberty zegt o.m. «Het droeg bij Kwaliteiten, die hij des te meer nodig heeft, wanneer hij het, lang het recht (en niet de macht) als basis in het gedrang brengt.
St. Just zei reeds, dat men niet schuldeloos regeren kan !
om de grondslag van de zoals in zijn debuutroman, in de sociale satire gaat zoeken.
Vlaamse beweging te verruiDyserinck heeft zeker aanleg tot de satire en ook in de details
Dysorincks Utopia is een demokratisch land, waar men echter
men en te versterken : naast
zonder het dragen van de door de regering verschafte oogkleppen, weet hij aardig mensen en dingen op de korrel te nemen. De
het humanistische perspektief,
het sociale en ekonomische als een paria wordt behandeld. Anatole ontdekt, dat er in dit tematiek hebben wij samengevat. Zij wordt uitgewerkt aan de
welzijn van de Vlaamse mens menslievend land kistjes met kinderbeenderen aankomen uit een hand van een gegeven, een fabel die tussen de realiteit en de siroin zijn aards milieu, met al
« ontwikkelingsland » in burgeroorlog (Biafra ?). De beenderen boliek blijft hangen, en waarin nu eens te veel het ene, dan het
wat De Raet erin zag en ervan
andere beklemtoond wordt.
worden
tot meel vermalen.
verwachtte, verscheen ook de
Tussen een utopisch en een werkelijk land in ligt dit Galutopia
Anatole deelt zijn ontdekking mee aan zijn vrienden Sigmund
kristelijke mystiek en symboliek die het aardse volksleven
en evolueren zijn mensen. Een vergelijking met sommige andere
en Jeremias. Zijn openlijke aanklacht tegen deze praktijken
verbond met de bovenaardse
werken in die aard dringt zich op. Wij denken hier ojn. aan Breitwerkelijkheid. De vlaamsge- brengt hem via de gevangenis in het gekkenhuis, waar hij zelfbachs « Bericht over Bruno » dat koos voor een realistischer maar
zbidheid kreeg aldus de dimen- moord pleegt. Sigmund zal zijn taak overnemen. Hij schrijft een
brief aan de regerende koningin, die een aardige en begrijpende daarom levendiger en reëler land.
sie van een levensopvatting
welke een vlak bereikte waar
Het evenwicht is evenmin aanwezig in de uitwerking van de
dame blijkt te zijn. Zij grijpt persoonlijk in voor het verlenen
alle beperkingen en grenzen
tematiek
zelf. Het kulminatiepunt zou — althans zoals wij het
van
ontwikkelingshulp
en
voor
een
steunaktie.
De
regering
ziet
van het vroegere vlaamsgezinde perspektief werden over- haar groeiende populariteit echter met lede ogen aan, laat haar begrepen hebben — moeten liggen daar waar de macht weer met
op geraffineerde wijze « verongelukken » en de betrokken agen- alle middelen zijn greep op de gebexurtenissen krijgt door de dood
schreden... »
ten vermoorden. Sigmund wordt gevangen genomen en op een der koningin en de uitroeiing der getuigen. Wat er dan nog komt,
in demokratische evengoed als in politiestaten in zwang zijnde is meer een epiloog en die lijkt ons dan nogal uitgesponnen. « 100
wijze « ondervraagd », tot hij Anatoles naam uitschreeuwt. Daar- kistjes voor Galutopia » getuigt echter voor het talent van de
kracht van de idee
op wordt hij met ekskuses vrijgelaten. De derde man uit het drie- auteur als schrijver én als kritikus van onze maatschappij. Een
Deze groei tot een Vlaams- manschap, Jeremias, sterft aan maagkanker en bij de oud en soms scherpe naar het sarkasme neigende satire, een omwille van
uationale levensopvatting kon enigszins kinds geworden Sigmund is alles wat er aan herinne- zijn machteloosheid bittere opstandigheid eindigt in een weemoemaar ontstaan dank zij een
ring aan het « heroïsch » verzet overblijft, een jaarlijkse koUekte. dig berusten.
Europese geestesstroming die
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bestellingen op te nemen. Met
uw medewerking beginnen we
nu reeds de grondslag voor een
daverende verkiezingsoverwinning te leggen.

bewegi
antwerpen
ANTWERPEN (Stad)
DIENSTBETOON
Alle werkdagen op het sekretariaat Wetstr. 12, Antwerpen. Open van 9u30 tot 16u30.
Donderdags tot 19u. (Coddé).
Voor speciale gevallen van pensioenen liefst de eerste en derde donderdag der maand van
18u tot 19u. (Verduyn). Voor
gevallen van COO op afsoraak
met dr. De Boel, tel. 33.97.90 of
Fr. De Laet, tel. 38.66.92. Ook
onze gemeenteraadsleden staan
steeds ter beschikking voor
dienstbetoon. Voor afspraak telefoneer het sekretariaat n r
36.84.65.
ZITDAG DR. BALLET
Bii hem thuis : J a n Van Rijswijcklaan 74 op maandag 23
atig. van 18u30 tot 19u30.
LEDENSLAG 1972
We zetten onze ledenslag onverminderd voort. Wie vanaf
heden aansluit is lid tot eind
1972. Vele sympatisanten werden weer aangeschreven om tot
onze partij toe te treden. Vanaf heden kost het lidgeld 100
fr. Der jaar.
QUIZ-AVOND
Voor alle leden die belangstelden weer een aangename
spelavond met enkele mooie
prijzen. De avond gaat door in
de loop der maand oktober.
Juiste dag wordt nog medegedeeld.
BORGERHOUT
DANK
Karel Morren, onlangs 80 geworden en bij deze gelegenheid door velen gelukgewenst,
dankt hierbij allen die gelukwensen stuurden. Hij schrijft
o.m. « Ik deed niets dan mijn
plicht ten bate van het Vlaamse volk, dat uit modder, slijk en
moeras moest opgetild worden,
uit de handen van de hyperkapitalistische kaste, die nu nog
doch veel minder ekonomisch,
sociaal en financieel ons volk
uitbuit, tot eens de dag geboren wordt dat Vlaanderen totaal zelfstandig wordt in dit
land en na meer dan een eeuw
verdrukking, zal leven in volle
vrijheid en volle rijpheid, zonder van Brussel lessen te moeten krijgen in alles en nog wat,
Brussel dat steeds was en is en
blijven zal : Vlaamse grond ».
BURCHT
BURCHTSE ZELFSTANDIGEN SLAAN HANDEN IN
ELKAAR
Dat adviesraden de laatste
tijd aan de orde van de dag
zijn weten we onderhand wel.
Nochtans is de Adviesraad voor
Zelfstandigen en Vrije Beroepen, die te Burcht opgericht
werd een unicum in zijn soort.
Het is algemeen geweten dat
de zgn. middenstander in zijn
klein bedrijf bedreigd wordt
door vele gevaren die zijn toekomst onzeker maken : de wurgende greep van de fiskus, de
overal oprijzende super-markten, het sluikwerk, de diskriminatie inzake pensioenregeling
enz Gezien de matige belangstelling die de opeenvolgende
refferineen steeds betoond hebben voor deze klasse van mensen, behalve dan het verder
uitme'ken van de zgn «melkkoeien van' de staat », besloot
de Volksunie afdeling Burcht
in haar verkiezingsprogramma
van oktober jl. als een der voornaamste punten de oprichting
van een adviesraad voor zelfstandigen te plaatsen. Dat dit
punt intussen waar is gemaakt
mogen we voornamelijk danken
aan de onverdroten ijver waarmee onze VU-"=f''^ -"Den en provincieraadslid Oktaaf Meyntjen? samen rnet enkele medewerkers, zich voor de wagen
heeft gespannen. Een manifest
werd gestuurd naar alle politieke partijafdelingen van Burcht
en werd door deze ook onderschreven. Statuten werden uitgewerkt en voorgelegd op een
vergadering. Politieke naijver
van de andere parijen diende
ov'erwonnen. Kandidaturen om
als lid van de beheerraad te
fungeren werden ingestuurd en
uiteindelijk kon op de tweede
bijeenkomst op het gemeente-

huis overgegaan worden tot de
stichting van de raad. Behalve
schepen Meyntjens, die door
het schepenkollege belast werd
met de oprichting van de adviesraad en als dusdanig ook
stemgerechtigd is. werden volgen personen verkozen als lid
van de raad van beheer : A.
Van der Stock. H. Cloostermans, D. De Kindt, D. Noens
en L. Van Looy. Bij geheime
stemming werd overgegaan tot
tot de aanstelling van twee
plaatsvervangers nm. A Jacobs
en F. Moenssens.
De belangstelling die de dagbladen, met titels over twee en
drie kolommen, aan de dag legden met uit'^'oe'"isP -ïroi-^ ^•lp^
over het doel en de vorming
van de raad bewijst genoeg de
waarde van deze onderneming
die de 250 zelfstandisen van
Burcht aanbe]an.gt. « Pioniers
van de samenwerking » blokletterde een groot Antwerps
dagblad. Mogen de Burchtse
middenstanders begriipen dat
hun overlevingskansen grotendeels afhankelijk zijn van een
stevig uitgebouwde adviesraad
waar ze met al hun problem.en
terecht kunnen. Schepen Mevntjens en de leden van de beheerraad zijn steeds bereid de
nodige inlichtingen te verstrekken.
DUFFEL
REUZEBAL
Ten voordel van « Vrij Uit »,
orgaan van VU-Duffel wordt
op 18 september om 20u in
de zaal Alcasar, Handelsstraat
een reuze-bal
georganiseerd.
Begin 20u. Inkom 40 fr. Orkest
Cam Cole.
INFORMATIE-AVOND
Alle VU-leden en simpatisanten, « Wij »- en « Vrij Uit »lezers worden verwacht op de
politieke informatie-avond op
vrijdag 3 september om 20u in
de zaal Luna. Handelsstraat 14.
Sprekers : Fred Stevens, Ludo
Sels, Wim Jorissen. Achteraf
gelegenheid tot vragen stellen.
EDEGEM
WENSEN VOOR HERSTEL
Wij wensen een spoedig en
volledig herstel toe aan Vujolid Bruno Van Belle, betrokken
bïj een ernstig verkeersongeval.
Aan onze goede vriend Fons
Fraters wensen wij een vlug
herstel van de pijnlijke kwaal
die hem op non-aktief heeft geplaatst.
Bruno en Fons hebben hun
sporen al ruim verdiend bij de
inrichting van ons gemeenschapscentrum.
OVERLIJDEN
Wij betuigen ons medeleven
met de rouw die onze administratieve sekretaris P. Wyns en
zijn echtgenote treffen door het
overlijden van de moeder van
mevrouw Wyns.
V.N.S.E.
In het staatsblad van 5-8-71
verschenen de statuten van de
Vlaams
Nationale
Stichting
Edegem, die ons toekomstig gemeenschapscentrum zal beheren en uitbaten. De raad van
beheer werd als volgt samengesteld : voorz. : R. Dekeyser ;
ondervoorz. : K. Van Reeth ;
sekr. : P. Wyns ; penningm. :
J. Muys ; beheerders : J. De
Boel, A. Mees, V. Smedts, J.
Vandenberg, L. Van Huffelen ;
kommissarissen : Lagast, A.
Van Liefferinge en T. Legrand.
Wij herhalen onze oproep tot
medewerking aan de afwerking
van ons gemeenschapscentrum.
De tijd dringt !
VUJO
Wie mee wil naar het Vujostudieweekend in Cadzand op
28 en 29 augustus neme kontakt op met Annemie Mees,
Zwaluwenlei 24.
HOBOKEN
GROTE VLAAIENSLAG
Op 11 en 12 september verkopen wij Limburgse vlaaien.
Keuze tussen abrikozen, appelen en pruimen. 60 fr. 't stuk.
Opbrengst voor verkiezingsfonds. Alle leden hebben 3 inschrijvingskaarten
ontvangen,
zij spreken vrienden en kennissen aan voor een eventuele verkoop. De bestuursleden bezoeken de leden. Het sekretariaat
Jozef de Costerstraat 38, tel.
27.85.58 is steeds open om uw

HOMBEEK
UILENSPIEGEL-AVOND
Zaterdag 11 september te 20u.
Op h e t terein Vago, Diepestraat
11, Uilenspiegel-avond : dans,
zang en volkskunst. Orkest The
Dino"s. Inkom 50 fr. Iedereen is
welkom.
KONTICH
VU-KONTICH 10 JAAR
Ter gelegenheid van ons 2de
lustrum zal een speciaal nummer van ons ledenblad « Wij
in Kontich » op 4500 eksemolaren gedrukt en over de ganse
gemeente verspreid
worden.
Noot : onze viering kost ons
veel geld, daarom graag uw
steun op onze rekening bij de
Kredietbank Kontich n u m m e r
1155/00715 voor Volksunie, afdeling Kontich
LEDENVERGADERING
Vrijdag 27 augustus om 20.30
u. in ons lokaal Alcazar, belangrijke ledenvergadering.
Dagorde : voorstelling van
feestprogramma VU-Kontich 10
iaar ; verdeling raamaffiches,
toegangskaarten
kleinkunstavond en lustrumbal. Het bestuur hoopt op een talrijke opkomst, want er is veel werk in
't verschiet.
Oproep . denk ook aan prijzen (kinderfeest en tombola
lustrumbal). Te bezorgen op
bet sekretariaat, Kosterijstr. 6.
MORTSEL
DIENSTBETOON
Indien u omtrent gebeurlijke
aangelegenheden raad of bijstand wenst, onze mandatarissen staan steeds tot uw dienst :
Volksvertegenwoordiger : R.
Maltheiissens
Liersesteenweg
326 (te'. 55 35.99) : gemeenteraadsleden : Wim Claessens,
Liersesteenw. 197 (tel. 55.39.09);
Jos Debackere. Deurnestraat
315 (tel. 49.86.19) ; Mw De
Ceuster, Edegemstraat 85, (tel.
53.21.77) : Jan Vandewalle Dieseshemlei 52. (tel. 49.51.10).
COO : G. De Clercq, Molenlei 58.
VAANDELS
Bii welke gelegenheid ook
(verjaardag, huwelijk, nieuwjaar, enz.) een steeds prachtig
en waardevol geschenk blijft
een nylon leeuwenvaandel (1.40
m X '1.40 m) (270 fr.). Te bestellen bij Wim Claessens, Liersesteenweg 197, MortseL
SCHOTEN
OVERLIJDEN
Op maandag 6 augustus overleed de heer Hendrik Stockbroeckx, vader van ons gemeenteraadslid Manu. De heer Stockbroeckx was zijn leven lang
overtuigd nationalist en voor
de oorlog nog aktief in de beweging. Een goede vriend is van
ons heengegaan. Wij betuigen
de familie Stockbroeckx ons innig medeleven.
OPROEP
Na een goede vakantie hopen
we eveneens op een goede start
met de partijwerkzaamheden
vanaf september. De openbare
mening dient wakker geschud
voor de Voerstreek, de verkiezingen naderen, er zal werk genoeg zün. Laat u niet pramen,
doe mee.
WILRIJK
AKTIE H O F LEGRELLE
Vóór en tijdens de j a a r m a r k t
werden meer dan 5000 handtekeningen verzameld. De meeste
deelnemers vinden dat er al
supermarkten genoeg zijn en
als er dan toch nog bijkomen,
dat er andere plaatsen zijn dan
een park om ze in onder te
brengen.
GEMEENTERAAD
Gaat zoals reeds gezegd door
op 26 augustus. CVP en BSP
interpelleren over het Hof Legrelle (een feit zonder voorgaande), een bewijs hoe verdeeld de meerderheid over de
zaak denkt. Tegelijk de belangrijkste reden waarom wij
tot een handtekeningenaktie
zijn overgegaan. Kom die donderdag (20u) meeluisteren.
WOMMELGEM
GEMEENTERAAD
« Wij »-lezers die de gemeenteraadszittingen wensen bij te
wonen kunnen voor juiste data
terecht op nrs 53.86.68 en
53.79.50.

DIENSTBETOON
De heer Van De Weghe, schepen van financiën, gezin en kuit u u r : alle zaterdagen op het
gemeentehuis van lOu tot l l u ;
alle werkdagen vanaf 19u ten
huize St. Damiaanstraat 48.
De Heer Verduyckt, gemeenteraadslid, Antverpiastraat 6,
alle werkdagen vanaf 19u.
De heer Verduyckt, gemeenter COO, It. K. Caluwaertstraat
14. woensdag en vrijdag vanaf
20u.
Ook bij mevr. LambrechtsVan liooveren, plaatsvervangster (VU) COO-lid, Scheersel
37 kunt u terecht.
BLOEMENSTOET
Op 29 augustus e.k. bewonderen weer tienduizenden bezoekers de jaarlijkse bloemenstoet
te Wommelgem. Geef ze ook
de indruk mee op leeuwensafari te zün geweest. Daarom,
ieder VU-lid of « Wij »-lezer
(zeker wie op of om de omloop
woont) vlagt die dag met de
leeuwenvlag. Op het sekr. :
Welkomstraat 116 kunt u «uw»
vlag kiezen, betalen en meenemen. Ook alle inlichtingen :
St. Damiaanstraat 48, Molenbaan 26 en Antverpiastraat 6.
VLAAMSE ZIEKENKAS
Voor Wommelgem, Ranst en
Borsbeek : R. Bellefroid, Stenekruis 5, Wommelgem. Telefoon
53.66.55 na 18u.

brabant
DIEST (Kanton)
AUTOKARAVAAN
Zondag 15 augustus reed een
VU-autokaravaan van ca 60
wagens door het kanton Diest.
Een
aantal
plechtigheden
m a a k t e heel wat indruk op de
toeschouwers. In Diest werd
aan het station een « gedenkplaat » geplaatst gewijd aan alle Hagelandse pendelaars, vooral aan de tienduizenden die bovendien nog gebukt lopen onder het Brusselse franskiljonisme. In Zichem, propvol toeristen, werd vooral aandacht
besteed aan het verpestende
D e m e r w a t e r : ook hier w e r d
een gedenkplaat geplaatst, en
er werd een dodenmars geblazen vanop de kiosk. Van hier
ging de reis n a a r Schaffen,
waar aan de para-kazerne een
lijkkist werd geplaatst als simbool van de Vlaamse soldaat,
nog steeds in het F r a n s bevolen.
Hier deed zich een incidentje
voor toen een aanwezige officier de n u m m e r p l a t e n van enkele wagens wilde opnemen ;
enkele deelnemers gingen spontaan h u n identiteitskaart aanbieden om die ook te laten opschrijven. Hiertegen bleek de
man toch niet bestand en hij
droop af. Een zinderende meeting, m e t als sprekers Willy
Somers en Willy Kuijpers, beëindigde deze zeer geslaagde
aktie. Vermelden we nog dat
maandagmorgen de BOB reeds
aktief was en de inrichters
poogde te intimideren. Helaas
voor hen hadden wij geen enkele wet overtreden, zelfs niet
het verkeersreglement.
GLABBEEK-TIENENZOUTLEEUW (Kanton)
KANTONNALE
VERGADERING
Heden zaterdag 21 augustus
om 20u in café Biertoren te
Hoeleden. Alle kaderleden en
alle geïnteresseerden uit de
streek zijn welkom.
LEUVEN (Kanton)
DE « LIBERTE »
September 1971 : invoering
van de « liberté » te Brussel,
ledere afdeling moet dit feit
via een « prettige » aktie de
nodige
publiciteit
geven
:
Plaats op een d r u k k e plaats een
kruis met als opschrift : « Liberté du père de familie. Wij
gedenken het Vlaamse kind te
Brussel ».
BORDEN-AKTIE
1.000 X 1.000 borden-aktie is
gestart : Iedereen kijkt uit n a a r
geschikte plaatsen.
ENQUÊTE
De bundels met enquêteformulieren over alle gemeenten
zijn rondgestuurd. Vul ze zo
snel mogelijk in en stuur ze terug naar het arr. sekretariaat !
We hebben de gevraagde gegevens dringend nodig.

oost-vlaanderen
BALEGEM
AGENDA
Zondag 22 oogst : afspraak t e
Vurste voor het visfeest. Nadere inlichtingen in « Hier GentEeklo ».
Maandag 23 oogst : bestuursvergadering.
Na onze « Open Brief » besloot burgemeester Pien van
Balegem op alle officiële gelegenheden te vlaggen m e t Leeu?wenvlag : aktie betaalt !
Vrijdag 27 oogst : kantonnale
vergadering te Munte voor h e t
kernbestuur.
Zondag 29 oogst : kolportage
te Merelbeke.

BURST- BAMBRUGGERESSEGEM
VLAGGEFEEST
De Volksunie-afdeling B u r s t
wil er ditmaal tijdig bij zijn.
Als inzet van de verkiezingsstrijd heeft op zondag 5 september 1971 de inhuldiging
plaats van onze afdelingsvlag.
Programma :
14u : verzameling aan lokaal
Frans Geers, Nieuwstraat 17,
te Burst.
14u45 : v e r t r e k n a a r de k e r k
^'ergezeld van Fanfare Burst e n
V^U-Harmonie Antwerpen.
15u : mis met vlaggewijding
door dhr. pastoor Bracke van
Burst en kanselrede door p a t e r
Pil.
Na de mis : rondgang door
de gemeente.
18u : feestmaal m e t korte
toespraak door algemeen voorzitter Van der Eist, daarna gezellig samenzijn.
Inschrijvingen voor het feestmaal (100 fr.) bij de bestuursleden of door overschrijving op
postrekening
10224.94,
Van
Hauwe Hector, Bambrugge.
GAVERE
VOERREIS
Onze Voerreis w e r d
een
prachtig week-end, met een uitgelezen weertje, en een blij
weerzien m e t de Vlaamse kameraden te 's Gravenvoeren !
Volgend jaar blijven wij zeker
langer ! Vanuit 's Gravenvoeren werden wenskaarten met
verzoek tot daadwerkelijke aktie in de Voer, verzonden n a a r
de partij-instanties te Gent e n
te Brussel : de Voer is Vlaams.
AGENDA
Visfeest zondag 22 oogst t e
Vurste.
Vrijdag 27 oogst : kantonnale vergadering te Munte : voorstellen voor de kiesstrijd tijdig
binnen bij P i e t De Pauw.
Kolportage : zondag 29 oogst
te Merelbeke.
Steun : helpt ons de kiesstrijd van meet af aan grondig
voeren en bezorgt uw steun op
postrekening 857368 van Willy
De Rijcke, Scheldestraat 17 te
Gavere.
DIENSTBETOON
Aandacht ! Vanaf 5 septenv
ber (eerste zondag) te Vurste :
Groenstraat 2 te 11 uur.
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EVERGEM
VLAGGENAKTIE 11 JULI
Een speciaal woord van dank
gaat naar die mensen die zich
geen moeite gespaard hebben
om de 70 leeuwenvlaggen aan
de man (of vrouw) te brengen.
Velen kochten spontaan, anderen kostten meer moeite hen te
bewegen te doen zoals het een
geaard Vlaming past.
Een VU-«Danke» voor uw
moed ! Het resultaat was schitterend.
BAL VU-EVERGEM
Op 30 oktober in zaal Kromme Wal, Evergem-Wippelgem
om 20u.
IN MEMORIAM
Bij het heengaan van dhr.
Goossens Gustaaf, simpatiserend lid, betuigt het bestuur, in
naam van de afdeling, zijn innige deelneming.
HERZELE (Kanton)
PAPIERSLAG
Langs deze weg herinnert de
kantonnale gevolmachtigde de
leden van de kantonnale vergadering aan : de kantonnale
papierslag op zaterdag 21 augustus en de aanstaande kantonnale vergadering op 30 augustus.
KRUIBEKE
PROFICIAT
De afdeling wenst dr. VerBchraegen oprecht geluk bij
zijn verkiezing tot voorzitter
van de COO van onze gemeente. Zij wenst hem tevens een
vruchtbaar mandaat toe.
OUDENAARDE
GEMEENTERAAD
De eerstvolgende gemeenteheeft plaats op maandag 23
raadszitting van Oudenaarde
augustus 1971, om 18 uur in de
Schepenzaal van het Stadhuis.
Ons gemeenteraadslid Frans
Van den Heede liet alvast volgende punten op de agenda
plaatsen : 1. Gelukwenstelegram aan burgemeester Soens
van Strombeek-Bever ; 2. Voorstellen in verband met de medewerking van de Jeugdraad,
Gezinsraad en Kulturele Raad,
met het oog op een betere kommunikatie tussen deze adviesraden en de gemeenteraad ; 3.
Vragen in verband met het
stadspersoneel en de stadsdiensten
: aanstellingsvoorwaarden,
personeelsbezetting
van de verschillende diensten,
taakverdeling en taakomschrijving, raming van de personeelskosten per dienst... enz.
Niettegenstaande de negatieve en kleinzielige houding van
de CVP-meerderheid tegenover
de konstruktieve voorstellen
van ons raadslid (bijgetreden
door BSP- en PW-leden), blijft
onze vertegenwoordiger volharden.
Binnenkort zullen grootse
plannen bekendgemaakt worden na bespreking in de afdeling.
WAARSCHOOT
GESLAAGD
VOETBALTORNOOI
Onze hernieuwde dank aan
de afdelingen Ertvelde, OostEeklo en Zomergem, voor hun
sportieve inzet tijdens ons eerste voetbaltornooi van 7 augustus 11.
VOETTOCHT
Onze voettocht over de Wittemoer naar de Bevende Hazelaar, opgevat als gezinswandeling (de kinderen stappen ook
mee), gaat door op zaterdag 28
oogst a.s. Verzamelen te 17u
aan het lokaal. Te 19u koffietafel, waarna dia- en filmvertoning, met flitsen uit de reis
naar Oberwesel. IJzerbedevaart, voetbaltornooi.

BLANKENBERGE
INBRAAK IN HET GEMEENTEHUIS
« Het Schepencollege heeft
destijds de toestemming gegeven aan de minderheidspartijen hun gemeenteraadszittingen
voor te bereiden op het gemeentehuis. Hierbij werden personen opgemerkt als o.a. Erik
Scherpereel en Julien Van Parys, die niet tot de minderheidsfrakties behoren. Graag zou ik
hebben — aldus schepen Marmenout — dat als ik het gemeentehuis verlaat, ik gerust
kan zijn dat mijn dossiers veilig liggen... ».
Dergelijke uitlatingen van
een schepen van « Kuituur »,
die steeds steunt op «inspraak»,
zijn ten zeerste te betreuren.
Waarom niet openhartig zijn
en zeggen dat de VU persona
non grata is op ons gemeentehuis, dat zogezegd voor « iedereen » openstaat.
Toch danken wij schepen
Marmenout dat hij openlijk in
de gemeenteraad toegeeft dat
de VU de nodige belangstelling opbrengt voor de gemeentepolitiek.
BRUGGE (Stad)
DIENSTBETOON
Jan Fraipont, lid van de COO
van Brugge, is te spreken elke
zaterdag, van 11 tot 12u30, in
het Breydelhof, Jozef Suvéestraat 2, Brugge, en thuis, Leiselestraat 104, Brugge (St-Michiels), mits afspraak (telefoon
144.11 of 344.62).
DE HAAN
BESTUUR
Er is nog een zevende bestuursfunktie te begeven in onze afdeling. Kandidaten melden
zich bij de afdelingssekretaris
Noël Mahieu, Vosseslag 31 te
Klemskerke.
DIKSMUIDE
DOKUMENTAIRE AVOND
Zaterdag 4 september spreekt
in het Vlaams Huis te Diksmuide de heer Jan Vanhoogden,
een 70-jarige oude vriend van
dr. Borms. Hij zal bij gelegenheid van een dokumentaire
film kommentaar geven.
GISTEL
DUBBEL HUWELIJK
Guido Neels, zoon van onze
langjarige
afdelingsvoorzitter
Hektor Neels, trad in het huwelijk met Denise Vanrenterghem ook uit Gistel. Jammer
genoeg verlaten zij ons met bestemming Hasselt.
Hilda Dekeyser, zuster van
onze afdelingssekretaresse Anna, huwde met de heer Luk De
Vos uit Zwijnaarde, waar zij
ook gaan wonen is.
We zien deze beide leden
niet gaarne vertrekken, doch
wensen de jonggehuwden en
ook de wederzijdse familieleden van harte proficiat.
EERNEGEM-ICHTEGEM
GEBOORTE
Op 1 augustus werden Julien
Torek en Maria Vermeersch gezegend met een dochtertje Isabelle. Onze welgemeende gelukwensen.
lEPER
GEBOORTE
Bij onze leden van de afdedeling, dhr. en mevr. Dirk Coulombier-Vandenberghe
werd
een eerste zoontje Curd geboren op 26 juli 1971. Onze oprechte gelukwensen.

BRUGGE (Arr.)
ARR. RAAD
De volgende raadsvergadering gaat uitzonderlijk door op
maandag 30 augustus e.k. in
het lokaal « Breydelhof », om
20u30 stipt.

IZEGEM
GEMEENTERAAD
Onze drie
mandatarissen
schijnen op de goede trein gestapt te zijn en gaan hun eigen
weg in de gemeenteraad. Kom
zelf eens luisteren op de eerste
maandag van de maand om
19u30 in het stadhuis.
BESTUURSVERGADERING
Woensdag 1 september om
20u30 in de bovenzaal van het
Vlaams Huis.
VOLKSUNIE-BAL
Zaterdag 30 oktober te Kachtem. Het is van belang een goede propaganda te maken want
dit bal is de financiële voorbereiding van de volgende verkiezingen.

ALVERINGEM
FLINK HERSTEL
Onze fraktieleider, oud-burgemeeste Senesael uit Hoogstade, is weergekeerd van het ziekenhuis te Gent, na een heelkundig ingrijpen. Wij wensen
hem een flink herstel toe en
nadien goede vechtlust als tevoor.

KORTRIJK
VOLKSUNIE-WEEK
De VU-afdeling
Kortrijk
vraagt bijzondere
aandacht
voor de Volksunie-Week, die
van 4 tot en met 12 september
1971 wordt georganiseerd.
De aandacht wordt vooral gevestigd op volgende aktiviteiten :

west-ylaanderen

Zaterdag 11 september : Volley-ball tornooi voor dames in
het Stedelijk Sportcentrum van
Kortrijk. De stad Kortrijk, alsook de provincie-West-Vlaanderen hebben voor deze aktiviteit in het kader van Sportiva
71, meerdere prijzen en medailles toegestaan. Graag zien
wij ploegen uit andere arrondissementen deelnemen aan dit
tornooi. Wij verzoeken dan ook
zo vlug mogelijk om opgave
aan : R.A. Vandewattijne, Koning Leopold Ill-laan 35a, ICortrijk. Het is meer dan noodzakelijk dat de Volksunie in de
stad Kortrijk buiten de enge
politieke sfeer treedt, voornamelijk in het vooruitzicht van
de volgende parlementsverkiezingen. Darom durven wij aandringen op aller medewerking.
Zondag 12 september : Kongres van het Vlaams Nationaal
Centrum voor Gemeente- en
Provincieraadsleden, onder het
voorziterschap van mr. Verniers, algemeen voorzitter. Voor
dit kongres worden al de gemeente- en provincieraadsleden
afzonderlijk aangeschreven. Het
is belangrijk ook dat dit kongres tot een sukses uitgroet.
KUURNE
DANK
Het bestuur dankt alle leden
aanwezig op de 11 juli viering
georganiseerd door het Davidsfonds Kuurne en alle leden die
deelgenomen hebben aan de
bevlaggingsaktie op 11 juli. Zeker 150 huizen waren bevlagd.
WIST GIJ ?
Dat het eerste geslaagd nummer van Info Kuurne onder de
redactie staat van onze oudvoorzitter senator Frans Blancquaert schepen van informatie en feestelijkheden.
Dat Volksunie Kuurne vertegenwoordigd is in de beheerraad van Leiedal door hun ondervoorzitter Georges Deblauwe. Leiestraat 53, Kuurne.
Dat de Volksunie Kuurne op
20 juni 11. met 40 leden op verrassingsuitstap was, dat iedereen zeer tevreden was en dat
de prijsuitdeling van onze autobusquiz nog moet plaats grijpen, dat reeds enkele leden het
bestuur vroeg de datum van
de verrassingsuitstap van 1972
vlug gekend te maken om nu
reeds te kunnen inschrijven.
Dat Volksunie Kuurne vertegenwoordigd is in de COOKuurne door bestuurslid Jef
Piepers, Kattestraat 91, Kuurne.
SOC. DIENSTBETOON
Senator Frans Blancquaert,
schepen van informatie, iedere
maandag van 20u tot 22u in
café « De Cirkel », Harelbekestraat, Kuurne.
OOSTENDE-VEURNEDIKSMUIDE (Arr.)
ARR. RAAD
Op zondag 29 oogst a.s. vergadert de arr. raad in het
Vlaams Huis te Diksmuide om
9u30. Einde stipt om 12u30. Op
de agenda staan, buiten de punten die vorige maal verdaagd
werden over de statutenwijzigingsvoorstellen en de financiële regelingen, de goedkeuring
en/of amendering van het VUbeleid inzake onderwijs. Deze
vergadering is derhalve uitzonderlijk belangrijk.
OOSTENDE (Stad)
LEDENVERGADERING
Vrijdag 10 september a.s. in
de « Noordzee », Wapenplein :
algemene ledenvergadering met
voorlezing van het jaarverslag.
Gastspreker is Paul Martens,
hoofdredakteur van « Wij ».
Nadien zullen de aanwezigen
de gelegenheid hebben de VUfraktie in de gemeenteraad te
ondervragen.
STENE
VERANTWOORDING
In samenwerking met de afdeling Oostende organiseren
wij een avond in lokaal «Noordzee» (waar ook de heer P. Martens, hoofdredakteur van «Wij»
zal spreken) op vrijdag 10 september. Onze leden zullen dan
de kans krijgen om onze vijf
gemeenteraadsleden en COÖlid aan de tand te voelen over
hun optreden in de gemeenteraad.
VEURNE
HUWELIJK
Ons bestuurslid Claude De
Beuckelaere, tevens lid van het
arrondissementeel Vujo-komitee, stapte in het huwelijksbootje met Denise Mersseman,
ook uit Veurne. Goede vaart.

WIJ IN LIMBURG
BILZEN
KANTONNALE
VERGADERING
De eerstvolgende vergadering van de bestuurs- en kaderleden van het Kanton Bilzen gaat door op donderdag 23
sept. te Bilzen.
EIGENBILZEN
BESTUURSVERGADERING
Het afdelingsbestuur vergadert op zondag 22 aug. e.k. te
11 uur in Café De Kroon, Brugstraat.
«RECHT DOOR ZEE»
De Vlaamse harmonie «Recht
door Zee» zal op zondag 5 oct.
deelnemen aan de Vlaamse
feesten te Moelmgen in de
Voerstreek.
Sympathisanten
kunnen de reis meemaken.
LOMMEL
AVOND OVER
BUITENDLANDSE POLITIEK
Op vrijdag 5 sept. e.k. zal er
te Lommei een avond worden
georganiseerd over buitenland-

se politiek. Na projectie va»
eenl film over Vietnam, zal
het woord gevoerd door volksvertegenwoordiger E. Raskin.
TONGEREN
LEDENVERGADERING
De algemene ledenvergadering van de afdeling Tongeren
gaat door op maandag 20 sept,
e.k.
TONGEREN-MAASEIK
ARR. BESTUUR
Het arr. bestuur vergadert
op dinsdag 24 sept. e.k.
MAASMECHELEN
VOERAKTIE
In de gemeente Maasmechelen werden door onbekenden
op talloze plaatsen volgende
opschriften aangebracht : «De
Voer blijft in Limburg» en
«Eyskens buiten».
Blijkbaar is men in de Maaskant niet zinnens de Voerstreek zo maar zonder slag oi
stoot op te geven.

medegedeeld

werkgroep maasen oetervallei

provinciaal komitee
voor amnestie

De Werkgroep Maas- en Oetervallei voor bescherming van
natuur en leefmilieu had op
vrijdag 20 augustus te Neeroeteren haar startvergadering. De
werkgroep beantwoordt aan de
dringende noodzaak datgene
wat ons nog rest aan natuur
en leefmilieu afdoend te beschermen. Speciaal in de Maasen Oetervallei rijzen in dit verband aktuele problemen: grinden kiezelwinningen, vergiftiging waterlopen, bosbeheer in
het Kempens plateau, ruimtelijk^ ordening, industriële vestigingen en zo meer.

De gemeentebesturen van
Eksel,
Hamont,
Kiiringen,
Achel,
Lanaken,
Sint-Huibrechts-Lille, Lommei, Alken
hebben reeds volgende motie
over amnestie goedgekeurd :
« Het gemeentebestuur van
, is de mening toegedaan
dat, om Kristelijke en Humanitaire redenen, amnestie moet
verleend worden aan alle personen die door de repressie na
de 2de wereldoorlog werden getroffen om politieke redenen ».
Het Provinciaal Komitee
doet een oproep opdat ook nog
andere gemeentebesturen (gemeenteraadsleden) in de eerstvolgende gemeenteraadszittingen een initiatief zullen nemen
om de motie over amnestie te
doen stemmen en over te maken aan de minister van Binnenlandse Zaken en de minister van Justitie. Gevraagd
wordt dat een afschrift v.d. beslissing zou verstuurd worden
naar het Prov, komitee, p/a.
Zandbergenstraat 22, Neeroeteren.
Om de werking van het Komitee mogelijk te maken wordt
tevens verzocht een financiële
bijdrage te willen leveren door
storting van een bedrag (hoe
miniem ook) op PR 26.900 van
de Kredietbank Hasselt, voor
rekening nr. 4733 van Renaat
Vanheusden, met vermelding
« Amnestie ».

aictie voerstreek
De Werkgemeenschap voor
Oost-België (WOB vzw) heeft
in overleg met het Aktiekomitee Voerstreek en Liimburgsgezinde gemeenteraadsleden van
de Voerstreek een aktieplan tegen het autonoom statuut Voerstreek vastgelegd. Op dinsdag
17 augustus jl. werd op een vergadering in de Voerstreek het
aktieplan namens de WOB door
J. Cuppens voorgedragen. Over
het aktieplan volgt later meer
nieuws.
Al wie initiatieven i.v.m.
« Aktie Voerstreek » wil ontwikkelen, gelieve zo goed te
willen zijn zich dringend in
verbinding te stellen met de
WOB, Jos Van Bree, Hasseltsesteenweg 31, Tongeren of met
J. Cuppens, Zandbergenstraat
22, Neeroeteren.

het vlaamse kruis
Het Vlaamse Kruis tracht in
LimbiH-g (een) afdeling (en) op
te richten. Geïnteresseerden
kunnen ziich wenden tot het
Vlaamse Kruis, Prinsstraat 30,
2000 Antwerpen of tot de redaktie Limb. blz. «Wij» (Zandbergerstraat 22, Neeroeteren).

parlementaire vragen
Het is een hele tijd geleden
dat we nog parlementaire vragen behandeld hebben. De vragen gesteld in de maanden mei
en juni en die enigszins verouderd zijn, willen we ook niet
meer uit het dossier diepen.
Niettegenstaande de vakantieperiode, werden door senator Hardy en volksvertegenwoordiger Raskin in de loop
van de maanden juU en augustus een reeks vragen gesteld,
waarvan we hierna een overzicht geven. Zeer belangrijke
vragen over o.m. de kiezeluitbatingen en de eventuele
« Pitch-vestiging » te Genk
krijgen een afzonderlijke bein^
Senator Hardy wilde van de
verantwoordelijke m i n i s t e r
meer weten over het verbruik
van pitch in elektrische centrales en de bouw van een elektrische centrale te Genk, waarbij de gebruikte brandstof
pitch zou zijn (27 juli 1971),
Eerder had de senator vragen
gesteld i.v.m. de kiezeluitbatingen in de Maaskant en over het
taalgebruik in het instituut
voor mijnhygiëne te Hasselt.
Volksvertegenwoordiger Raskin stelde vragen over de
grinduitbatingen in de Maaskant, de telefoonaansluitingen
in de Oostkantons, de niet meer
in gebruik zijnde spoorlijn voor
personeelsverkeer van HasseltMaastricht, het estetisch uitzicht van het landschap, een
goedgekeurde motie van de gemeenteraad van Maaseik i.v.m,
de aanleg van fietspaden langsheen de rijkswegen.
Verder waren er nog vragen
over de kiezeluitbating te Dilsen, het F.M.-soldatenweekblad,
het statuut van de weggevoerden (6 juli), de kiezeluitbatingen in de Maaskant, de vestiging van de fabriek « Eastwood », de rooiing van een
flink stuk bos gelegen langs de
Henri Fordweg te Genk, de
aankoop van het Itasteel Aide
Biezen (13 juli).
In het bulletijn van 9 augustus verschenen vragen van Raskin betreffende de firma « The
National », de Inter-Limburgse
universiteit, de Duitstalige militairen uit het land, de pest bij
het pluimvee, het reglement in
de postkantoren, de aansluitingen van de busdiensten o.m. te
Lanaken en het taalgebruik
van de tolken in de Vlaamse
Kamer bij het beroepshof te
Luik.
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spiegel
De middeleeuwse mterneringswet m Ulster het schijnproces tegen Moedjiboer Rachtnan, de Bengaalse leider, hebben de lijdensweg van de volksnationale bestrevmgen weer de
koppen bezorgd m de wereldpers Tot m het heiligdom van
het centralisme, Frankrijk steken de verdrukte volksgroepen
het hoofd op met zulke verwonderlijke kracht na al die eeuwen verdrukking dat « Le
Monde » het nodig vond dezer
óagen uitvoerige reportages te
wijden aan deze ontvoogdingsbewegingen van de gewesten
In eigen land de vakantietemas
v a n Voerstreek en « wat nu met
de hoofdplaats van de kultuurraden »

de ni eu^^e Mr
linie
Doorheen het brand- en traangasgordijn van de dagelijkse
feiten, doorheen de etiketplakkerij van katolieken en protestanten m Noord-Ierland, speurt
dit Nederlandse weekblad naar
de diepere schuldigen van het
Ulster-gebeuren De naweeën
van de conservatieve Britse onderdrukking en de opgedrongen
verdeling m 1921
« De
godsdienstverschillen
tussen oer-katholieke
Ieren en
oer-protestantse
Ieren
verduisteren, ook voor de mensen zelf,
m deze verschrikking
de ware
oorzaak die, zo eentonig als het
klinkt, ligt m het oude kolonialisme van Engeland
» De Engelsen hebben
historisch, mets te maken gehad op
het Ierse eiland maar ze hebben het bezet eeuwenlang
uitgebuit met hooghartige
vanzelfsprekendheid
en wreedheid
Zi] 2ijn de landheren
geweest
en, betrekkelijk
toevallig,
de
niet-katholieke
landheren
» Godsdienst werd het identiteitsbewijs
van de armen en
van de rijken
Zo kwam
de
kleine minderheid
van protestantse (en deels
geïmporteerde)
armen in de Noordoost
hoek
van het eiland verkeerd te zitten
m de club der heren Die
minderheid heeft daar wel van
geprofiteerd
zoals kleine
mensen profiteren
kunnen
wat
baantjes
en wat
voorrechten
van klem formaat
Maar deze
m.inderheid sloeg de schrik om
het hart toen de
onafhankeliikheid van Ierland 50 jaar geleden een feit werd De herenparttj regelde het zo dat de
Noordoost hoek buiten de Ierse
republiek bleef »

de tijd-maasbode
Hoe veider van huis hoe gevoeliger de Noord-Nederlanders
zijn voor verdrukking van een
volksgroep « De (Pakistaanse)
tyrannic verdrijven, die ons het
hart doorwondt « is het tema
van de beschouwingen bij het
parodieproces dat Pakistan tegen de Bengaalse leider Rachman wil ten tonele voeren
« Dit proces wordt met gesloten deuren gevoerd op een
geheime plaats en met geheimhouding van de namen
van
rechtei s aanklagers en verdedigers Er wordt geen pers en
geen publiek toegelaten
Men
moet betwijfelen
of hier recht
wordt gedaan omdat men niets
kan
ivaarnemen
» Het proces-Moedjiboer
is
een politieke zaak De president
van Pakistan die zelf niet ge
kozen
werd, maar door een
machtsgreep
aan het
bewind
kwam rekent af met de gekozen leider van de sterkste Pa
kistaanse
partij
De
winnaar
van de jongste
parlementsver
kiezmgen moet nu worden geliquideerd
Voor Pakistan geen
democratie
maar militane
dictatuur

Het proces Moedjiboer is een
schending van de rechten
van
de mens Zo veel mogelijk regeringen moeten bij de regering
uan Pakistan protesteren
tegen
deze schandalige zaak
Protesten zijn vooral dringend noodzakelijk
omdat een ter dood
veroordeling
en executie
van
sjeik Moedjiboer Rachman gevaarlijke
consequenties
kan
hebben, als een bloedige wraakneming
in Oost-Bengalen
en
het oplaaien van de spanningen
tussen Pakistan en India
» Hoe lang kan de terreur van
Jahja Khan nog doorgaan ^ »

la libre belgique
Koud en w a i m blazen uit een
mond, IS het kunstje dat de heer
Struye — 1 mtellectuel sincere
— vermocht op te voeren binnen het bestek van een week
Waar hij zich publiek uitgiet
tegen de vestiging van de kultuurraden m Vlaanderen en
Wallonië (Hij blijft een van de
felste bekampers van elke autonomie der twee volkeren m
België) was hij echter fel voorstander van verregaande onafhankelijkheid m vrije zelfbeschikking voor
de Bengalen
« BIJ deze tragedie kan men
niet meer te goeder trouio loochenen dat de politieke
oplossing die zich opdringt ligt m
het verlenen van minstens
een
zeer
verregaand
zelfbestuur
voor Oost-Pakistan
Dit m afwachting dat vrije
verkiezingen
— bij voorkeur onder
internationale kontrole — aan de bevolkingen zouden toelaten
hun
recht op zelfbeschikking
uit te
oefenen
» En dat men met de verschrikkelijke
vergissing
begaat
van de Amerikanen
m
Vietnam, die er hen toe bracht een
bloedige oorlog gedurende
jaren te verlengen omdat de opstandelingen
« die op
enkele
wegen moesten vernietigd
worden » bij vooropgezette
stelling
toch maar buiten
de-wet-gestelden waren, die men met kon
beschouwen
als « geldige gesprekspartners
»

le monde
In het kader van de leeds geciteerde artikelen! eeks ovei de
volkeren m Fiankrijk
sprak
« Le Monde » met Frans-Vlammgen die ons nationalisten zo
goed bekend zijn
Een Dr
Klaas, Jaak F e r m a u t en de jonge E n e Sanders Zij geven aan
het volksnationali'ime deze toekomstopdracht m een Europa
naar de maat van de mens
« Het Parijse
egocentrisme
heeft een voordeel
het toont
aan heel Frankrijk
de vervieemdmg
door het
centralisme opgedrongen Dat is het wat
ons optimist
maakt
» Er IS een levenswet
wat
met in beweging blijft,
sterft
Een land ook
Frankrijk
zal
zich moeten hei inrichten
Op
dat punt zijn wij allen akkoord
gewesten uit Noord en Zuid De
volgende generatie zal de zaken haider aanpakken
Neen '
het rpgionalisme is geen folkloie Folklore zs de
uitvaartmis
van een kuituur
Wat hier op
het spel staat is het leven zelf,
de toekomst »

» Deze jonge man verloochevr
de zijn Frans
staatsburgerschap
met maar hij had, dank zij de
meuwe geest die nu zowat overal rondwaart m Europa, ervaren dat hij een tweede
burgerschap rijk was
» Niemand kan zeggen hoe het
verenigd Europa van morgen er
zal uitzien Iets dat men er redelijkerwijze
van zou
mogen
verwachten
is dat het, begiftigd met een bepaald
supranationaal gezag, veider
geordend
blijven m zijn ondei scheidene
staten ook ruimte zou voorzien
voor de kleinere dimensie
der
volksgioepen
die nu vaak door
willekeurige
grenzen van elkaar zijn gescheiden
Dit ware
een rechtsherstel
voor
deze
volksgroepen,
vroeger
opgeofferd aan de grillen van de geschiedenis en zou een bijdrage
beteken en tot gezonder economische toestanden
tot grotere
cultuurrijkdom
en meer menszijn ».

le peuple
De echte marxisten hebben
begrepen, zegde een Bretoen,
dat er m Bretanje een dubbele
uitbuiting IS Een eerste van het
kapitalistische soort die de
mens verwoest als w e r k e n d e
mens, een uitbuiting van de kolonialistische soort die de Bretoense mens verwoest als Bretoen
Tot die dubbele wijsheid is
Victor Larock m « Le Peuple »
nog niet gekomen Bijkbaar hopend op een Gaullistische « legion d'Honneur » houdt deze
Brusselse proletenverdediger m
een hoofdartikel w a t de gek
met de Frans-Vlamingen onder
de titel « Francais du Westhoek »

« Men moet niet
overdrijven
De Fransen van het
Noorden
met een Vlaamse
kokarde of
Dietse fusiedromen maken geen
massa uit En het is niet enkel
een kwestie van getal De zwakheid van deze simpatieke
inboorlingen IS dat ZIJ zo diep gedoken zijn in het
dialektverleden en de heimatliefde
dat zij
moeite hebben om terug boven
te komen Zij zijn
geobsedeerden van de geschiedenis
Wat
nut heeft het te gaan zoeken m
de frustraties
van de taal en
van het verleden ' Het kapitalisme, ziedaar de vijand, die gewoed heeft m zekere
proletarierszones die na de
uitbuiting
ledig werden achtei gelaten »

volksgazet
Hancke, die anders zo graag
genuanceerd doet als het gaat
over « ideologische gevoeligheden » die het « linkse eenheidsfront » kunnen bemoeilijken,
wordt een kille registreerder,
nu hij de « regeringsoplossing »
bespreekt, die er zal toe leiden
dat 4 000 Vlaamse mensen m de
verfransmgsmolen van de sociologische druk op de Voerstreek weer eens aan de Waalse
PSP-kameraden woiden toegeworpen
« Voor een dezer
moeilijkheden heeft de regering haar oplossing al bekend gemaakt
de
Voerstreek
Het
regeringsontwerp werd verleden week zaterdag gepubliceerd en hoeveel

gewicht de regering aan de door
haar
uitgewerkte
oplossing
hecht, wordt duidelijk als men
onder het document
vooreerst
het handteken
van de eerstemimster en daarna die van alle
leden van de regering
aantreft
Op die lüijre heeft de regering nadrukkelijk
haar wil te
kennen gegeven
dat zij deze
oplossing beschouwt als eén, dte
de nationale
samenhorigheid
ten goede komt en die een einde stelt aan een geschil, dat in
de afgelopen acht jaar m de
passionele
sfeer werd
getrokken
» Het blijft een illustratie van
de dwaasheid, waartoe de taaltegenstellmgen
in ons land aanleiding hebben gegeven, dat zo
fel gestreden is om een streek
van zes gemeenten tussen Vise
en de Nederlandse
grens, die
amper enkele duizenden
inwoners tellen
De
overheveling
van deze zes gemeenten van de
provincie Luik naar
Limburg
lokte in 1963 bij de
bespreking
der taalwetten
weinig
weerstand uit, ook niet m het Parlement
Later protesteerden
de
Walen, vooral onder
stuwing
van de « MPW » tegen
deze
« vol de territoire », de letterlijke vertaling van het Vlaamsmilitante « gebiedsroof ».

gazet van antwerpen
Opnieuw spreekt deze k r a n t
zich duidelijk uit voor de vestiging van de k u l t u u r r a d e n m
een Vlaamse en Waalse stad
Dat men nu eens een ernstig
begin m a a k t m e t de decentralisatie ook geografisch
Zeker
nu de grote verdediger van de
k u l t u u r r a d e n te Brussel weer
de verdachte t a n d e m StruyeVan Eynde is
« In dit land praat men al
tientallen jaren lang over de zo
noodzakelijke
Kdeconcentratiey>
vanuit Brussel naar de gewesten toe Daar kwam tot nog toe
niets van m huis Als
men
Vlaanderen en Wallonië
werkelijk wat minder afhankelijk
wil
maken van de hoofdstad
dan
moet deze « deconcentratie »
van boven af aan beginnen
Met
het overbrengen
van een paar
ondergeschikte
besturen,
die
hun bevelen
toch altijd
uit
« Brussel » krijgen
deconcentreert men met
De hoofdstad
moet beslissingsmacht
afstaan,
aan de gewesten, anders
meent
met het niet ernstig met de indeling van het land in gewesten
en met de cultuw autonomie
en
anders heeft « h.et unitaire »
België niet afgedaan
In deze
geest ligt het o i voor de hand,
dat men de zetel van de cultuurraden met te Brussel in het
nationale parlement
zou vestigen, maar m een Vlaamse en m
een Waalse stad »
w

luyten

xoekerfjes
Gezocht Vlaamsgezind gezin als
gerant in Volksunielokaal, tevens studentencafé te Leuven.
K o n t a k t met Willy Kuypers,
Swermolenstraat 23„ Herent,
tel 016/29642
R118
Verpleegster-gouvernante
gev i a a g d 50 j , deftig met rijbewijs bij heer alleen, Limburg.
Beste voorwaarden, adres NTK,
K e r k s t r a a t 16, Kesselt Veldwezelt
R119
Licentiaat
handelswetenschappeiT,
25 laar, zoekt passende b e t r e k k i n g .
Telefoneren naar senator Bouwens
Lier, Tel ( 0 3 ) 7 0 11 52
R116
Zeer b e t r o u w b a a r en accuraat man
- middelbare leeftijd - is w e g e n s
gezondheidstoestand
aangewezen
op licht w e r k - zoekt passende b e t r e k k i n g arrondissement Leuven o f
St-Truiden of Z u i d - T u r n h o u t
Contact via senator M v a n H a e g e n d o r e n , G u i d o Gezellelaan 63 —
3030 Heverlee (Tel ( 0 1 6 ) 2 4 5 4 5 ) .
R114
1 Verpleegster, d i p l o m a A l
zoekt
w e r k als b e d n j f s v e r p l e e g s t e r , h e t zij bij P M S , hetzij bij p e u t e r t u i nen Liefst Leuven of Brussel
2 Invalide b e d r e v e n in schrijf- e n
klasseerwerk zoekt d i t te doen ats
thuiswerk
3 Licentiaat handel met enige arv a r i n g , zoekt passende b e t r e k k i n g ,
liefst provincie A n t w e r p e n of Brs>bant
4 Gediplomeerde kinderverzorgstef
2 jaar p r a k t i j k , zoekt b e t r e k k i n g A n t w e r p e n , M e c h e l e n , Brussel
5 Sociale assistente zoekt passend
w e r k M e c h e l e n , Leuven of Brussel
V o o r 1 , 2, 3, 4 en 5 zich w e n d e n
tot senator W i m Jorissen Louisastr.
3 1 , 2800 Mechelen
R 113

Handlanger, 54 j , zoekt w e r k
m het Antwerpse Zich w e n d e n
Senator Dr R Roosens, Markgravelei, 28, A n t w e r p e n (Tel :
38 01 37)
R 120
1) jong gegradueerde in de
boekhouding zoekt betrekking.
2) pas afgestudeerde regentes
Nederlands Engels, geschiededenxs zoekt betrekking Liefst
in a r r Dendermonde Gent of
Smt-Niklaas
3) jonge man, hogere humaniora (economisch) zoekt betrekking
4) handelsreiziger met ervaring zoekt betrekking Liefst m
arr Dendermonde of Noordelijk deel van Brabant
Schrijven H e r m a n van Wichelen, Wagenstraat 16 9140 Zele
(tel 052 44522) — R 122
Na zenuwmzinkmg tengevolge
van broodroof wegens Vlammg-zijn zoekt vader van 4
kinderen licht werk m omgeving van 1070 Brussel
R 121

p.v.b.a. F R i C A H M
A n d r e Hermanslaan 23
2100 DEURNE
Te! 0 3 / 2 4 00 90 - 24 44 74
G r o o t - k e u k e n materiaal - wassalons
- a u t o w a s i n r i c h t i n g e n , diepvries .
D 0282

ONZE SCHOOL ?

ERASMUSNATUURLIJK !
Pluralistisch, volksnationaai onderwijs !
Talen - boekhouding - steno - daktylo - sekretanaat
journalistiek etalage - verkoop - hostessen - mannequins
wegkode
rijlessen (door de Staat erkend)
Lange Riddersfraat 36 - 2800 MECHELEN
Bondgenotenlaan 84 - 3000 LEUVEN
Priester Daensplein 2
9300 AALST
G u l d e n Vheslaan 26
8000 BRUGGE
Thonissenlaan 23
3500 HASSELT
Sint Jorisstraat 33
8500 KORTRIJK

Tel.
Tel.
Tel
Tel
Tel
Tel

(015)173.68
( 0 1 6 ) 2 2 4 85
(053)284.55
( 0 5 0 ) 3 7 2 75
(011)237.12
( 0 5 6 ) 1 5 9 18

de nieuwe gids
En als het regent in « Le
Monde » drupt het zelfs m
Vlaamse, Brusselse redakties
Bollmgiei verdedigt aan de
hand van de artikels over het
Franse regionalisme een Europa, gebaseerd op de volkeren en
niet op de staatsgrenzen, toevallig gevormd door oorlog of
prinsenhuwelijk
« Le Monde » publiceerde en
kele dagen terug een repoitage
in verscheidene
afleveringen
waai in gepeild werd naar de
verzuchtingen
van de divei se
landstreken
die de
hexagoon
vormen Zo voerde de ledacteur
van genoemd dagblad die zijn
enqiute m Frans
Vlaanderen
deed een gesprek met een jonq
Frans-Vlaming
die zich
zijn
(misschien verre) afkomst be
wiist was geworden

matthieu's beddenbedrijf
biedt voor elk probleem een wooninrichting
onze studiedienst
lost uw woonprobleem gratis op

>^t^^

- zi-B-n

Ml

Aanbevolen

Huizen

E.S. ZWEMBADEN

TUINEN DEMEYERE
Vijfwegensfraat 13 - Izegem
Tel. 051/316.23
Kost minder dan U denki I
4.000 tevreden klanten tn
West-Europa.
Referenties in het ganse land.

HOUTWORM ?

Industriële
warmeluchtgeneratoren
rechtstreekse levering, alsook
levering door bemiddelling van
u w installateur.
Residentiële
warmeluchtgeneratoren
uitsluitend levering langs
installateur om.

Behandeling

N.V. LEPLAE R.
Industriepark - 9990 Maldegem
Tel. 050/715.29

PAPYRUS
Boek- en Papierhandel
Zaakvoerder : Fons LabeaU
de Ribaucourtstraat 7
(nabij hef Sint-Janspleln)
Sint-Jant-Molenbeek • Brussel 8

Telefoon • (02)28.87.09
(ll-XII-71)
Bezoek

CASTHOF LINDENHOVE
Koud en warm buffet
Lauwereys - D e Bruyn
Gezellige vlaamse sfeer.
wekelijkse rustdag ; woensdag
Bellestraat 4 9 • Hekelgem
Tel. 0 5 3 / 6 8 7 . 4 0
(ll-VI-71)

H. PELEMAN.MARCKX
Van den Nestlei 16, Antwerpen
Tel. 39.19.27
TV
RADIO • ALLE ELEKTRISCHE TOESTELLEN . HERSTELLINGEN A A N HUIS
TV PELMAR 61 scherm
13.500 fr. I.p.v. 18.950 fr.
Andere merken grootste korting
lag'yi

AL AL KEUKENS CLASAL
Fabrieken te Ramsdonck
tel. 0 1 5 / 7 1 4 . 4 7
Leuven : Jan CLAES
Bondgenotenlaan 171
Tel. (016)347.94
Voor West-Vlaanderen J
DE MEYER Walter
Bruggestraat 136, Zwevezel»
tel. 0 5 1 / 6 1 2 . 8 4

(l-XII-71)

<t PIET POT »
A n t w e r p e n ' ! gezelligst*
Bierkelder
Grote Pieter Potstraai 4
(bij Suikerrui)
O p e n vanaf 8 uur 's avond»
Maandag en dinsdag gesloten
(l-XII-71)

Bezoek « Casthot
DE VEERMAN r>
Kaai 26, St -Amands a.d Schelde

Scheldedomein
RUPELMONDE
Tel. (03)75.14.66

CORTHALS

Fabriek van Land- en
Tuinbouwmachines

HERT - AGRIA
9200

Internationaal Adviesbureau
Herentalsebaan 624
2100 DEURNE
Veriichtingsgroothandel

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

(het betere genre)
ASSEBROEK • BRUGGE
200 m. buiten de Kathelijnep.
Grote baan Brugge-Kortrijk
40 m. toonvensters - meer dan
1.000 verschillende verlichtingselementen - Open van 8u30
tot 20 uur.
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

Willebroek
MAZOUTTANKS
METAALWERKEN
PIJPVERWERKING
Tel. 03/78.82.34

DRANKHUIS BEIAARD
VLAAMSE GEZELLIGHEID
Trefpunt van de Vlamingen
—
Stemmige muziek
—
Mevrouw LAURENT DELEU
Kortrijksestraat 3
MENEN

2 X kopen 1 x betalen
(5.000 in stock)
Voorbeeld : Kostuum kopen,
EEN GRATIS
Dendermondse steenweg 276
AALST

Hotel - Restaurant

CAFE BREUGHEL

HOTEL - RESTAURANT
Rotisserie - Wijnbar - Taveerne

Voipens. 210-230 F - 31 k a m .
de Smet de Naeyerlaan 141
T. 0 5 0 / 4 1 6 . 3 7 - 8370 Blankenb.
Uitbater : Tersi Julien

Steenweg op Oudenaarde 45
9499 VOORDE (Ninove)
gesloten van 16 tot 31 aug. 1971

in prefab, of vast - Inlichtingen:
V.d.P., 34, Begijnhofstraat te
1840 Eppegem - Tel. 015/614.11

DE KALVAAR p.v.b.a.

bedacht

IEDER DORTMUNDER
THIER BRAU HOF
kan U op ieder ogenblik van de dag van het jaar
middag- en avondmalen aanbieden.
I NTERESSANT
Avondmaal op vrijdag, zaterdag of zondagavond,
in een gezellige sfeer.
Nadien krijgt U gratis gedurende 5 uur.
een der beste Oberbayern-orkesten
M i d d a g - en avondmaal in groep ; gezellig, fijn, goed en goedkoop.
De grote specialiteiten zijn : Ochsenschwanzsuppe - Hongaarse goelasj - Eisbein mit Sauerkraut - Kip aan het spit • Krachtvleesschotel
beter dan in Duitsland.
LEUVEN : Tervuursevest 60. Tel. 0 1 6 / 2 8 6 . 7 2 - 1.500 plaatsen.
ANTWERPEN : Groenpl. 33. T. 03/31.20.37 - mooiste zaal van de stad.
LEUVEN (Bierkelder) : Oude Markt 1 1 . Tel. 016/268.69 - mooiste
kelder van Europa.
BRUSSEL ! Nieuwbrugstraat 28. Tel. 02/18.74.89 - mooiste van Brussel
AALST (Klaroen) : Autoweg. Tel. 053/228.53 - 1.000 plaatsen.
HULSTE (Kortrijk) : Brugsesteenw. 1 . Tel. 056/715.36 - 2.400 plaatsen
KONTICH : Mechelsesteenweg - 2,400 plaatsen. - Tel. 03/53.09.32
TORHOUT ! Stwg Torhout-Lichtervelde - 2.000 pi. - Tel. 051/72.822
DRONGEN ! Autoweg Brussel-Oosfende - Tel. 09/26.74.32
SINT-TRUIDEN : Spaansebrugstraat : Tel. 011/736.30

El wm m
OlEPVRLESTUNNELS
KAMIONKOEUNS

KOEUKAMEfiS

OJgPVFUgZERS
B.aVOORSUPERMASKT£Ny

WlNKeUNRlcmiNQEM

INDUSTRIE

EN VOEDINGSNIJVERHEID

ETN JEURISSEN PVBA
PeWintèrstraat24
Borgerhout/Antwerpen Tel.: (03)36.11.35-36.59.31
WALTER ROLAND

P.V.B.A.
Boneputstraat 28 - Bree
Tel. 011/65.188 en 66.477
MIELE - AEG . LINDE
D 0283

Tel. 0 5 8 / 5 2 6 . 2 9
— Prospektus op aanvraag —
Verhuur, verkoop appartementen, huizen, zomerverblijven...

WEEKENDS - GARAGEN

voor U

ELECTRA-BREE

(100 m. voorbij de zomerkapel)

KaHestraat 20 • Aalst
Tel. 0 5 3 / 2 4 4 . 8 0
Bekendste koffiehuis
uit DENDERSTREEK

Speciaal

KOEUTOSEN

Leopold ll-laan 212
8458 OOSTDUINKERKE

I N METAAL !

allerhande I ! I

STANDING

WEST LITTORAL

GARAGEKANTELPOORTEN

maatschappijen

Predikherenstr. 24 - 8000 Brugge
Tel. 050/30.707 (3 lijnen)

Voor U w verblijf aan ZEE
de Ideale OPLOSSING bij

IN 'T BOERKE

en

LUSTRERIE D'HAENENS

B T W !
Voor doorschrljfsistemen,
boekhoud- en fakiureermachines
één Vlaams organizatiebedrijf;

Hoogstraat 41 - Antwerpen
Vakkleding naar maat
Sinds 1912
Tel. 03/32.08.12

KWATRECHT-Wetteren
Tel. (09)52.19.31

WILLEBROEKSE
METAALBOUW

MARC DE VRIESE

Etn MERCURE

SCALDIANA

Depannagedienst
Autocar - Autobus :
Aarschotsesteenweg 86 - Lier
Tel. 70.05.29 - 70.15.71

GROEP BLANCKAERT

K. Albertplein 12 (Station)
9160 Hamme - Tel. 052/481.00

Tel. 59.75.86

K RU G ER' S
AUTOCARS, de beste

BIjhuizen : Cogels Osylei 73
2600 Berchem-Antwerpen
Tel. (03)36.10.11
Gent

Tel. 052/332.75

Te Steenokkerzeel
bezoekt elke Vlaming
het HEELNEDERLANDSE
PRAATKAFEE
DE APPEL
Fuérisonpl. 6 • rechtover kerk
op een paar 100 m. van
« Vlaams Konferentie-oord
de Ham »
Uitbater Walter DOCKX

Schooldreef 19 - Gentbrugge
Tel. 52.01.22
Internationaal Optiek
speciaalzaak voor europese
brillenmode
Schooldreef 21 - Gentbrugge
Zaakvoerder : J A N DE MOOR
V.U.-gemeenteraadslid

BREENDONK
Tel. (03)78.71.21
voor AL Uw bieren
en Limonades

Bedden-

Groepen

UURWERKEN - JUWELEN
DE MOOR

Brouwerij
MOORTCAT

Mosselen
Paling
Clltbater • Jan Brugmant

ian. ^7^

van dakwerken

tegen alle houtinsekten,
TWINTIG JAAR WAARBORG
Dokumentatie op aanvraag.
Gratis en vrijblijvend bestek
in gans Benelux.
P.V.B.A. INDUSTRADE
Vanderzijpestraat 12
Wemmei 1810 - T. 02/79.20.00

Gediplomeerd opticien,
erkend door alle ziekenfondsen
KERKSTRAAT 58 - ANTWERPEN
(Let op het huisnummer I )
Telefoon 35.86.62

BANKETBAKKERIJ
Jozef en Rita
NEUKERMANS-BLOM
Balleistraai 9 - 1780 Teralfene
Fijn gebak - Suikerwaren
IJstaarfen
Wekelijkse rustdag : dinsdag.
Tel. (053)682.15
•

•

Vlamingen,

l * ? * l ^'^^^ GRATIS ADVIES
^ i ^
voor u w hypotheek^ ^
leningen ( I e en 2e r.)
en u w bouwgrondkredieten
aan de
HYPOTHEEKMAATSCHAPPIJ

UNITAS n.v.
Kortrijkse Steenweg 304
9000 GENT - Tel. 09/22.88.33
van 9 tot 18 u. ('s zat. geslol.)
Agenten en makelaars
neem kontakt met o n s l

ALLE GLAZEN

ALLE MONTUREN

Voor lezers van dit blad

BECO

1 0 % korfing

BECO

levering van gas- en stookolie !

BECO

BECO

Vraag FORT ZEGELS aan onze bezinestations
BECO verwacht ook uw bestelling
p.v.b.a. BECO, Krijgsbaan 236, ZWIJNDRECHT
Tel. : (03)52.81.73 • 32.02.10

VLAAMSE

ZIEKENKAS

1951 - 1971 20 )AAR DIENSTBETOON
Ziekteverzekering voor

ARBEIDERS
BEDIENDEN
ZELFSTANDIGEN

Mik

ALSOF U ZE ZELF UITPERSTE !
100%

PURE M A I D
Sinaasappelsap
Pompelmoessap

Dagvergoeding

Citroensap

ZELFSTANDIGEN
LOONTREKKENDEN
Vraag nog heden inlichtingen bi] u w plaatselijke afgevaardigde.
Geen moeilijkheden bij overschakeling van een ander ziekenfonds.

Bestendige sekretariaten :
Kipdorp, 40 - 2000 Antwerpen - Tel. 03/32.73.05 (2 I.)
Brabant : E. Jacqmainlaan 124 - 1000 Bruscel
Tel. 02/19.08.64
Limburg : Zuivelstraat 9 - Hasselt - Tel. 011/220.57
V.Z. B SYMBOOL van VERTROUWEN + ZEKERHEID + DIENSTBETOON

Mandarijntjessap
Ananassap

RIJWIELEN
KINDERWAGENS
ROLLEND JPEELGOED
St-Jakobsmarkt 97
ANTWERPEN
Uitbater :
HILLECEER ROGER

MAID

100%

Tomatensap

ZUIVER en NATUURLIJK

Alleeninvoerder voor België
en Luxemburg :

C E V O p.v.b.a.
Verzoeningstraat 16
2200 BORGERHOUT - Antwerpen
Tel. (03)36.20.41

•i

P]©G)00O
wij z\\h allen
nederlanders
In de transithal te Helsinki
waar de Belgische atleten een
nur vertraging opliepen omdat
een onweer boven de Finse
hoofdstad het vertrek bemoeilijkte, praatten wij met Adri
Paulen, de Nederlandse voorzitter van de Europese Atletiekbond. In deze functie wijst
hij de man aan die tijdens de
Europese kampioenschappen de
medailles aan de podiumstijgers uitreikt.
— Toen Lismont won twijfelde ik geen seconde. Ik stond er
op zelf de medaille uit te reiken aan een taalgenoot.
Karel Lismont vertrouwde
ons achteraf inderdaad toe :

— Paulen zegde mij dat hij
deze overwinning beschouwde
als van een halve Nederlander.
De Nederlander ziet in Karel
Lismont een groot marathonloper :
— De Belgen zijn keiharde
atleten, uitstekende lopers, aldus Paulen. Laten wij hopen
dat ook Gaston Koelants opnieuw klaar komt, dan beschikken wij over twee uitstekende
marathonlopers.
— U gewaagt van « we ». Beschouwt gij Uzelf soms als een
landgenoot ?
— Wij zijn allen Nederlanders, aldus Paulen, er is tussen
ons alleen maar een denkbeeldige grens.
Bob Geuens.
(uit het « Het Laatste Nieuws »
17-8-71).

komen en gaan
De ene keer horen of lezen
wij dat de publiciteit via de
wielersport voor de extrasportieve firma's renderend is, de
andere keer dat ze een fameuze verliespost is. Het schijnt
dus allemaal wisselvallig, en
dat klopt wel met het komen
en gaan van de extrasportieve
firma's in de wielersport. Tegen volgend seizoen zal Mars
bij voorbeeld zich uit de wielersport terugtrekken,
zoals
verleden jaar
Grundig en
Mann deden, en voor de compagnon van Mars, Flandria,
wordt dat misschien wel even
lastig. Anderzijds zouden er in
Nederland alweer een paar
nieuwe sportgroepen bijkomen.
Alles samen geloven wij nochtans dat al dat opduiken en
verdwijnen van merkenploegen niet zo'n gunstig teken is,
en geloven wij met velen dat
de beroepswielersport fel achteruit boert. Als dit er kan toe
bijdragen dat de wielrennerij
weer een beetje meer «sport»
wordt, zullen wij er niet om
treuren.

buitenshuis

De zegevierende Karel Lismont
15.000 op voet
De Belgische voetbalbond stond dit jaar 14.742 transferten toe.
Zo staat het in zowat alle kranten. Om te beginnen vinden wij
dat « toestaan » wel een stomme uitdrukking. Wat heeft een instelling als de BVB, instelling die tenslotte maar stand hield bij
gebrek aan verbeelding, toe te staan op gebied van de keuze van
vereniging, die volgens onze grondwet een der belangrijke rechten der Belgen is ? Maar enfin, de sport is nog grotendeels negentiende-eeuws. Ten tweede vinden wij het verbazend dat zoveel
jongens denken dat zij het in een andere klub beter zullen hebben.
Bijna vijftienduizend spelers, dat betekent dat gemiddeld iedere
klub in België bijna een gans elftal koopt en verkoopt. Het komieke daarbij is dat alle klubs dat doen om zich te versterken,
en dat, vermits zij het allemaal doen, in de verhouding der krachten biter weinig en meestal helemaal niets gewijzigd wordt. In
zijn geheel gezien mag men zeggen dat al dat over en weer gesleur van mensen en geld praktisch zonder nut is.
wachten op jeugd
Voor ons, die ons jarenlang bezig gehouden hebben met de
jeugdafdelingen van een bescheiden voetbalklub — zonder erop
te boffen, die jeugdafdeling was niet zo bescheiden, want zowat
een half dozijn van « onze » jongens spelen thans in klubs van
de hoogste afdeling — hebben altijd gedacht dat de klubs er rats
verkeerd aan doen alle heil te verwachten van die transferts. De
spelers die men koopt zijn misschien nog net jong genoeg om een
promotie af te dwingen, maar doorgaans te oud om dergelijke
promotie te bestendigen. Finantieel gezien komt men aldus in een
straatje zonder einde. Naar onze bescheiden mening denkt alleen
die klub gezond, die rustig wacht tot uit eigen jeugdrangen de
spelers aantreden die de promotie kunnen verwezenlijken. En
dat kan bespoedigd worden door veel zorg te besteden aan de
jeugdploegen. In de meeste klubs laat dit echter o.i. nog veel te
wensen over.

In de «Gazet van Antwerpen » breekt Luc van Nuffel
een lans voor de Belgische
scheidsrechters. Zij zijn, zo
zegt hij terecht, even goed als
die uit het buitenland, en het
sukses dat onze fluitenier Vital Loraux in Mexiko en ZuidAmerika is te beurt gevallen,
is daar een sprekend bewijs
van. Van Nuffel merkt echter
even terecht op, en dat in tegenstelling met wat men wel
eens leest in een bepaalde
franstalige pers, dat er nog
meer Belgische scheidsrechters
zijn, die het even goed zouden
doen als Vital (volgens ons
nog veel beter ook), als ze
maar wat meer de gelegenheid
kregen belangrijke wedstrijden in het buitenland te fluiten. En de Luc pleit dus bij
moedertje BVB voor een serieuze inspanning op gebied
van « public relations » om onze goede arbiters buitenshuis
aan het werk te zetten. Het zal
wel niet veel helpen, maar wij
pleiten mee.

dag lomme
Groot nieuws in het kommerciële sportwereldje : Lomme Driessen heeft een soortement afscheidsbrief geschreven
aan Eddy Merckx. Op 1 december zal Lomme ophouden de
valies van de wonderknaap te
dragen. Wie de wielersport een
beetje van nabij volgt zal het
helemaal niet
verwonderen.
Het is al lang een publiek geheim dat hei niet goed ging
tuisen beide «groten •/>. Het
werd nog duidelijker
toen
Driessen een paar weken geleden zo op zijn sokken weg naar
Spanje trok om er met de
KAS-mensen
te gaan praten.
Op het ogenblik dat wij dit berichtje neerpennen, weten wij
nog niet wat Driessen volgend
jaar zal uitvoeren. In ieder geval, als hij ergens sportdirekteur wordt, zal Merckx er kunnen op rekenen dat hij er volgend seizoen een vervelende
tegenstrever bijkrijgt.
Zjang
van Buggenhout zal weer werk
krijgen.

Helsinki
De Europese atletiekkampioenschappen zijn achter de rug.
Zij werden georganiseerd te
Helsinki, en zij zijn o.i. uitgegroeid tot een triomf voor de
atletieksport. Alle dagen hebben tienduizenden entoesiaste
en zeer sportieve Finnen het
stadion gevuld om alle atleten
zonder uitzondering van nationaliteit aan te moedigen en toe
te juichen, en hun eigen atleten
en organisatoren op de vingers
te tikken wanneer hun prestaties te wensen overlieten. Kortom, een publiek waarvan wij
alles te leren hebben.
Sportief gezien was het een
kampioenschap van de bovenste
plank. Er zijn wereldrekords
gevallen. Er zijn « grote namen » van hun « pieterstalleken » getuimeld. Er zijn schier
onbekenden naar voren getreden. Er is gekampt en gestreden. Er is spektakel geweest.
Er was sfeer.
Uit wat voorafgaat kan men al
bijna afleiden dat wij, dappere
Belgen, er andermaal niet bij
te pas kwamen. Wij hebben inderdaad slechts één van 114
medailles veroverd, maar het
was er een schone, namelijk die
van de maraton, veroverd door
de altijd bescheiden Karel Lismont. Die wordt nu zelfs in de
ogen van grrrote Moens een
beetje mens, want hij is van
Kareltje nu Karel geworden.
Goed punt voor Moens.
De sportnatie bij uitstek blijkt
nog steeds Oost-Duitsland te
zijn. Hun jongens, en vooral
meisjes, veroverden zo maar
eventjes 32 medailles, tegenover Rusland 20, West-Duitsland 17, Engeland 10, Polen 9,
Italië 5, Tsjechoslovakije 4,
Frankrijk en Roemenië 3, Finland, Zweden, Hongarije 2, en
België, Joegoslavië, Oostenrijk,
Zwitserland en Griekenland
één.
Als men de madolles langs
weerskanten van het IJzeren
Gordijn gooit, dan gaan er 71
naar Oost-Europa en 43 naar
West-Europa. Erg vleiend voor
onze sport is het niet.
Men zou, volgens ons, toch eens
serieus moeten gaan onderzoeken hoe de Oostduitsers het
hebben klaargespeeld om in enkele jaren tij ds op te klimmen
tot de sportnatie nummer één
in zowat alle sporttakken (ergens een stamineesport uitgezonderd). De dooddoener van
« staatsamateurisme » is volgens ons een ontoereikende
verklaring, en het argument
dat Mortier met een serieus gezicht debiteerde, namelijk dat
ginder meer volk woont dan
ten onzent, zeker.
Mortier doet het, met Moens,
betrekkelijk goed achter de tvmikro, maar hun praatjes onder elkaar van ja Roger en nee
Daniël vinden wij doorgaans
nogal aan de flauwe kant. En
als Mortier sentimenteel gaat
doen wanneer de Belze vlag
ter ere van Karel Lismont gehesen wordt, dan vinden wij

hem bepaald ongenietbaar. Z«
van die truterij van Belgische
sportvedetten in dienst van vaderland en vaderlandsliefde
hebben wij onze buik meer
dan vol.
Nu wij het toch over ons land
hebben, mag er misschien even
aan herinnerd worden dat Lismont slechts de tweede Belgische atleet is die een gouden
medaille won tijdens Europese
kampioenschappen. De eerste
was Gaston Roelants in 1962 te
Belgrado.
Diezelfde Gaston Roelants was
er deze keer nog bij, en een
vijfde plaats in de maraton,
zelfs na een ontgoochelende
10.000 meter, is beslist een grote prestatie.
Als wij zo vrij mogen zijn, zouden wij er toch willen op wijzen dat de « stoefverklaringen »
die Roelants vooraf pleegt a.t
te leggen, en die door onze
sportgazetten natuurlijk nos
meters worden aangedikt, hem
niet sieren. Evenmin als zijn
gedraaf om toch maar op ieder
fotootje in de krant te staan.
Een atleet van zijn formaat
heeft dat niet nodig.
Een bravo verdienen o.i. ook
Miei Puttemans, die de finale
5000 m betwistte en verdienstelijk zesde werd, Roswita
Emonts-Gast, die zowaar de finale van het hoogspringen bereikte, en Maurits Peiren, die
de maraton uitliep. Waarschijnlijk omdat hij ook maar een
kleine is, hebben Moens-Mortier niet de moeite gedaan even
uit te kijken de hoeveelste hij
was.
Voor de rest heeft het Belgische
« heer » in Helsinki niet veel
potten gebroken. Men had dus
gerust wat meer jongens en
meisjes kunnen sturen. Zij
hadden het even goed gedaan.
Volgens « Les Sports » kloegen
Gaston Roelants en andere Belgen over het eten. Dat deden
ook de Fransen en de Italianen.
Misschien is dat de oorzaak
van het niet-behalen van reeksen « madolles ». Anderzijds
hoorden wij niet dat de Oostduitsers zich zouden beklaagd
hebben over de Finse kost. Misschien zijn zij thuis ook niet
veel gewoon, als wij onze westerse informatiebronnen mogen
geloven.
Het laatste woord is aan de lolbroek van « Les Sports », A.
Greuze, die zich afvroeg wat
landjes als Liechtenstein, Malta en ^o op Europese kampioenschappen gaan verrichten,
vermits ze hoogsten ergens kunnen vertrekken, en dan dadelijk
« sans gloire » de aftocht te
blazen. Wij raden Greuze aan
eens de lijst van Belgische
prestaties te overlopen, en zich
af te vragen of het niet beter
is in stilte deel te nemen en in
stilte verdwijnen, dan veel
« hambras » te verkopen en
niks te presteren. Welke « gloire » de sportgazet daarin ziet,
dat snappen wij ook niet.

de heilige belgen
Fred Daman schreef in
(Sport 70» een moeilijk stuk
om aan te tonen dat primo de
grote vedetten even goed gestraft worden als het «kleine
grut» wanneer ze pakken, en
dat secundo « de Belgische renners de heiligen zijn van de
dopingscontroles».
Wat het
eerste betreft, menen wij ons
nochtans te herinneren dat een
zekere grote vedette, na ergens
in Italië op doping betrapt te
zijn geweest, van straf vrijgesproken werd. En wat het
tweede betreft is het argument
van Fred, dat onze renners in
het buiteland even goed naar
de kontroles moeten als de anderen, inderdaad juist. Wij hopen uit de grond van ons hart
dat zij inderdaad « proper » rijden. Maar eerlijk gezegd, het
verbaast ons toch wel een tikkeltje dat die buitenlanders
alsmaardoor op doping betrapt
worden, en onze idolen nooit of
zjamais. Zouden het dan toch
« heiligen » wezen ?

m

WERELDREIZEN met V.T.B.-begeleiding

1) THAILAND - HONGKONG - JAPAN

WOENSDAG 6 tot WOENSDAG 27 OKTOBER
(22 DAGEN)
Reisleider : de heer Andries Stoop, uit Sint-Niklaas.
Reissom : 82 600 F in tweepersoonskamer en 88.750 F
in éénpersoonskamer.

2) OOST-AFRIKA
VRIIDAG 3 tot ZONDAG 19 DECEMBER (17 DAGEN)
fotosafari en strandvakantie
Hoofdsekretariaat : Sint Jakobsmarkt 4 5 - 4 7 - 2 0 0 0

Reisleider : de heer Raf Lepée uit Menen.
Reissom : 39.500 F in tweepersoonskamer en 43.570 F
in éénpersoonskamer.

3) CENTRAAL- en ZUID-INDIE
ZONDAG 19 DECEMBER tot WOENSDAG
12 lANUARr (25 DAGEN)
Reisleider : de heer Rik Kuypers, uit Mortsel.
Reissom : 54.400 F in tweepersoonskamer en 58.200 F
in éénpersoonskamer.
PROGRAMMA'S OP VERZOEK TE BEKOMEN
Antwerpen
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