'•'W'«ii™ffiP«riiiii!!w^^^^^^^

II* 'ii if
iiIrlP''
«tl
Hl '' I l .

il
tA 'm

V

-' lam-

4 ^

Vlaams nationaal
Weekblad — 17 j a a r g a n g — n r 36
4 september 1971
Redaktie : Sylvain Dupuislaan 110, 1070 Brussel, tel. 02/23.11.98
B e h e e r : Voldersstraat 71, 1000 Brussel, tel. 02/12.51.60, p r k . 1711.39
Prijs p e r n u m m e r : 8 fr. Verkrijgbaar bij alle dagbladverkopers

voorbarig optimisme
De ijver w a a r m e e sommige regeringsgezinde k r a n t e n
reeds de eerste schooldag
uitpalsten m e t vrij optimistische verslagen over de
weerslag op de Vlaamse
scholen te Brussel van de invoering v a n de « liberté du
père de famüle » doet nogal
verdacht aan. H e t bevestigt
onze overtuiging dat vele
Vlamingen in de CVP en de
BSP op dat p u n t m e t een
slecht geweten rondlopen en
zich vastklampen aan h e t
m m s t e hoopgevende berichtje. Zij denken aan hun elektorale zielezaligheid en hopen m a a r dat de wederinvoering van de 19e eeuwse
« vrijheid v a n de huisvader »
w a a r a a n zij schuld hebben,
geen al te spectaculaire
r a m p wordt voor het Vlaams
onderwijs in de hoofdstad.
Wat het over enkele jaren
wordt, w a n n e e r de neofietenijver van de verdedigers
der « bewegingsstrategie »
w a t zal bekoeld zijn, r a a k t
hen heel w a t minder. De
achtbare kiezer is zo vergeetachtig, zie j e . . .
Het is een blunder van
formaat de ouders de vrijheid t e geven h u n kinderen
pedagogisch te laten verloederen, en het blijft een lafheid in een sociale situatie
zoals te Brussel de Vlaamse
kleine m a n de bescherming
van de w e t ontnemen. Men
schermt NU m e t « positieve
daden » m e t peutertuinen,
speelpleinen en dergelijke.
Goed, m a a r w a a r o m vertikte m e n het voorheen een
beschermende w e t te doen
toepassen. Hij stond toch in
genendele h u n fameuze «be-

wegingsstrategie » in de
weg ? Waarom niet het een
en het andere gedaan ? Hadden zij, de Vlaamse CVPers en socialisten, de Vlaamse posities te Brussel behoorlijk verdedigd door de strikte toepassing van de w e t
VOOR A L L E S te eisen, en
terzelfdertijd een grote, regeringsinspanning
a f g edwongen voor het verwaarloosde Vlaams onderwijs In
de hoofdstad, dan h a d h u n
« bewegingsstrategie » heel
w a t geloofwaardiger geklonken. Dan hadden zij h u n zegebulletins
ook
steviger
kunnen baseren dan op de
inschrijving hier en daar
van zes of negen Vlaamse
kleuters in een wijkklasje.
Men vergeet al te gemakkelijk dat — sedert vele jaren
— duizenden Vlaamse kinderen in Franse klassen terecht komen. Vandaag, zoals
vroeger, en het zijn vooral
de kinderen v a n Vlaamse
rnensen die zich te Brussel
niet voldoende k u n n e n verdedigen tegenover de sociale dwang.
De invoering te Brussel
van de « liberté du père de
familie » is en blijft een anti-Vlaamse daad. De resultaten ervan op langere termijn moeten voor de Vlaamse positie in de hoofdstad
nadelig uitvallen.
Slechts
wanneer
een
werkelijk
Vlaams gezag de Vlaamse
gemeenschap daar zal kunnen organiseren is er nieuwe hoop. Maar hoeveel zal
inmiddels niet verloren zijn
gegaan door de verzakingspolitiek v a n de kleurpartijen ?

Vlaamse rols in brusselse branding
Met een diep respekt en dankbaar kijkt heel het bewuste Vlaanderen op naar Ernest
Soens, de volksgetrouwe burgemeester van de Vlaams-Brusselse randgemeente Strombeek-Bever. Rustig en vastberaden heeft hij de voorhoede van de Frans-Brusselse taaiimperialisten in zijn gemeente de voet dwars gezet, toen zij poogden het Frans binnen
te brengen in de gemeenteraad van het eentalig Nederlandse Strombeek. Hij hield voet
bij stek, ook toen de Waalse minister van Binnenlandse Zaken een oude wet van 1894
van onder het stof haalde om hem « tot rede » te brengen. Hij legde de plagerijen van
de francofone gouverneur van Brabant naast zich neer, en hij zal ook niet zijn standpunt
verzaken omdat de vakantiekamer van de Raad van State oordeelt dat die wet van 1894
inderdaad nog geldig is. Laat het nog zo wezen, die vergeten tekst is in elk geval definitief door de geschiedenis achterhaald. Vlaanderen wordt eentalig Nederlands bestuurd,
en Strombeek is een Vlaamse gemeente, dus ! Geen 19e eeuwse wet, die nog dateert
uit de tijd dat Vlaanderen bedelend aan de Belgische poort stond, zal daaraan iets veranderen. In die gelegenheid zal de regering het standpunt van Ernest Soens bijtreden,
of zij zal gans Vlaanderen tegenover zich vinden. Er rest haar slechts die oplossing : onverwijld het reeds ingediende wetsvoorstel doen goedkeuren. Na 1 december 1971
kan de Vlaamse Cultuurraad dergelijke kwesties dan eens en voorgoed van de baan ruimen. Maar de regering weze tevens gewaarschuwd : dat zij het nooit wage één haar
te krenken op het hoofd van de burgervader van Strombeek-Bever. Renegaten moeten
van eerbare mensen afblijven !

nationale kas voor beroepskrediet verkocht aan de <c liaute finance » ?
(ACU) — Met verbazing n a m e n middenstanderskringen kennis
van een bericht luidens hetwelk de regering aanstalten m a a k t om
oud-minister Wigny in de plaats van oud-minister Basyn te benoemen tot voorzitter van de Nationale Kas voor Beroepskrediet.
Indien deze benoeming doorgaat, wordt het belangrijkste kredieti n s t r u m e n t van de middenstand toevertrouwd aan een vertegenwoordiger van de « haute finance ». Het is bijna ondenkbaar dat
de regering ongestoord deze rotbenoeming kan doorzetten, m a a r
tot nog toe blijft een gezonde reaktie bij het publiek achterwege.
De partijpolitieke machine tracht elk verzet in de kiem te smoren.
vertrouwensman

van

het kapitalisme
De Nationale Kas voor Beroepskrediet is een parastatale
financiële instelling waarrond
het hele middenstandskredietwezen in België draait. Ze beschikt over werkingsmiddelen
die in de tientallen miljarden
lopen. Geregeld plaatst ze
openbare leningen. Ze trekt
spaarmiddelen aan dank zij
een goed uitgebouwd n e t v a n
vertegenwoordigers, agenten en
medewerkers. Haar eigen rechtstreekse invloed op de kredietverlening in de sfeer van de
kleine en middelgrote firma's
is zeer groot. Maar daarenboven is ze de ruggegraat v a n
een sterk geheel v a n gewestelijke middenstands-kredietkassen.
De werking van die plaatselijke instellingen is doorgaans

uitstekend georganiseerd, m a a r
ze k a n financieel slechts centraal gevoed worden. Met andere woorden de Nationale
Kas voor Beroepskrediet is de
voedingsbodem en het centrale
brein van een financieel organisme dat diep ingrijpt in de
kleine en middelgrote ondernemingen.
Aan het hoofd van dat organisme wil de regering een
man
plaatsen,
oud-minister
Pierre Wigny, v a n wie iedereen weet dat hij in het openbaar leven fungeert als de vertegenwoordiger van de grootste
financiële machten van dit
land. Namens deze financiële
monopoolmachten zetelt hij in
raden van beheer zoals van Beletric, en Cominière, en in de
raad van de toezicht van de
toezicht van de Bank Lambert.
Wigny's loopbaan heeft altijd
en overal in het teken van h e t
super-kapitalisme gestaan. En

aan dié m a n wil de regering
de leiding toevertrouwen van
een financiële instelling die
slechts een zin heeft en enkel
haar doelen kan bereiken op
voorwaarde dat ze los staat
van een onafhankelijk tegenover het super-grote bankwe-

vlamingen ais
bedelaars aan
de nkbk-poort
Pierre Wigny is een praktisch
nederlands-onkundige
franstalige, die n u de scepter
zal gaan zwaaien over een instelling waarvan het werkterrein grotendeels in Vlaanderen
ligt. Zijn voorganger Basyn
was geen bewust
Vlaming
maar hij kende Nederlands,
sprak en schreef het en kende
Vlaamse middenstanders.
Iedereen weet dat het gewestelijke stelsel van middenstandskrediet, dat aan de basis
ligt van de werking van de
Nationale Kas voor Beroepskrediet, in Vlaanderen zeer
goed is uitgebouwd, m a a r in
Wallonië
daarentegen
zeer
zwak is. Aan het hoofd van die
instelling wil de regering n u

een m a n plaatsen die de instelling integraal in het F r a n s zal
leiden ! De vertalers moeten
er dan maar voor zorgen dat
de kleine middenstander in
Vlaanderen verneemt w a t er
omgaat in « zijn » instelling.
De reeks schandalige antiVlaamse en anti-sociale maatregelen waaraan deze regering
zich schuldig heeft gemaakt,
wordt waarschijnlijk verlengd
met een nieuwe kriminele benoeming. Het anti-Vlaamse en
anti - sociaal
groot - kapitaal
krijgt de kans een van zijn
vertrouwensmannen aan de top
te zetten van een instelling die
zogezegd werd opgericht ten
behoeve van de kleine zakenman. De kleine
zakenman
moest een kans krijgen buiten
de kredietsfeer van de haute
finance...

verkochte leiders
Dit is in wezen geen aangelegenheid van de Volksunie alleen maar van heel de Vlaamse
gemeenschap, en van heel de
middenstandswereld.
Recht uit gezegd : we verstaan de houding niet van die
in Vlaanderen machtige middenstandsorganisaties — we

denken aan het Algemeen
Christelijk
Middenstandsverbond —. Hun leiders staan op
het punt weerloos een benoeming te aanvaarden die een
slag in h u n gezicht is. Weldra
kunnen ze voor de poort v a n
een door Wigny gepresideerde
Nationale Kas voor Beroepskrediet gaan bedelen, in de
hoop dat vertalers aan de president vertellen w a t die sukkels
wel verlangen.
Alleen voor het grote bankwezen zou Wigny's benoeming
een overwinning zijn. Voor de
middenstanders van heel België, en voor Vlaanderen in zijn
geheel, is Pierre Wigny's voorzitterschap een smadelijke n e derlaag, en een aanslag op h u n
stoffelijke en geestelijke belangen. Voor de Nationale K a s
voor Beroepskrediet is dit h e t
begin van de ontaarding en v a n
usurpatie.
Misschien zitten vele partijpolitiekers en enkele middenstandsleiders derwijze vastgeklonken aan het grote bankwezen, dat ze zwijgend het hoofd
in de schoot leggen. Maar wij
staan vrij. We zullen ons t o t
het uiterste inspannen om d e
uitlevering van een grote middenstandersinstelling aan h e t
anti-Vlaamse
super-kapitalisme te verhinderen.
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Wij en gii
baalhoekkanaal
Ik hen er me wel van bewust dat het ogenblik er niet
naar is ovn. ons te laten verdelen door bvb. een
havenkwestie. De
haventegenstellingen
zijn trouwens
niet
specifiek
Vlaams (of Belgisch zo men
wil) ook in Nederland,
Frankrijk, West-Duitsland
en elders
vechten diverse
havengebieden
bij de regeringen om voorrang
voor hun
plannen.
Maar het is toch
opvallend
hoe oppervlakkig
een De Saeger ons havenvraagstuk
hena
dert. wanneer men hem op bepaalde
onlogische
aspecten
wijst in hetgeen in dit land
nhavenheleid»
wordt
genoemd.
Telkens
ge'informeerd
wordt
naar de stand van zaken in het
overleg met Nederland
inzake
het Baalhoekkanaal — men kan
er immers
niet onderuit
—
geeft Openbare Werken de indruk van « waarmee
bemoeit
die vent zich ? ». Er komt geen
antwoord, ofwel antwoordt men
in het vage en bezondigt
men
zich vooral aan voorbarig optimisme. Alles heette in kannen en kruiken te zijn en nu
blijkt dat niet alleen het voorgestelde tracé van
Nederlandse
zijde wordt betwist doch het
beginsel (het graven van een
kanaal) zelf ! Sommige
Zeeuwse gemeenten — en met van de
hieinste — zijn er radikaal tegen, en oXs klap op de vuurpijl
kwam het bericht dat de vereniging « Milieuhygiëne
Zeeland » in een
bezwaarschrift
het standpunt vxtn de (Neder^
landse)
Rijkswaterstaat
niet
kan delen, waaruit men moet
besluiten dat de hele discussie
van^ vorenaan te
herbeginnen
is.
Wie van meetaf op de zeer
zwakke Belgische
onderhandelingspositie
tegenover
Nederland wees. werd met een medelijdende glimlach door Openbare Werken afgescheept. De he-

ren wisten beter. Nu blijkt dat
er minstens
met
aanzienlijke
vertraging
valt te rekenen —
minister Bakker met wie minister De Saeger zo goed kon
opschieten
naar
het
heette
werd vervangen door een minder toeschietelijk
opvolger —
mag de vraag gesteld : wat nu ?
Het blijft trouwens de vraag,
of het Baalhoekkanaal
binnen
betrekkelijk
korte tijd niet zal
voorbijgestreefd
zijn (cfr. de
zeesluis te Terneuzen en deze
van Zandvliet). Openbare Werken heeft al te veel
blunders
begaan (zie het hellend
vlak
van Ronqières) om dit departement nog veel krediet te geven, des te meer daar De Saegher er trots op gaat, zo goed
de... Waalse belangen te dienen (wat feitelijk
insluit dat
hij er prat op gaat de... Vlaamse belangen slecht te dienen,
als illustratie bub. zijn « hauen.beleid », dat koppig elke andere oplossing dan de Schelde uitsluit, daarin trouwens
gesteund
door...
Waalse
belangengroepen...)
Wie maakt er eens een sluitende synthese van dit vraagstuk en lüie duwt eens de onverantwoordelijke
regeringspotentaten,
die
stelselmatig
Vlaamse belangen
voorbijzien
of opzettelijk verwarring in de
hand werken, met de neus op
een beleidsoptie,
die
toekomstgericht is en niet zoals nu op
het verleden ?
T.A. te
Gentbrugge

de peerdefamilie
Vanaf 1 sept. werd de schoolkeuze vrij betreffende de taalkeuze ! Dank zij de laksheid
van de kruiperige CVP met de
door hen aangestelde 2 socialistische ministers van
onderwijs,
wordt er nu hard gewerkt aan
sommige bouwvallige
gebouwtjes, om daar, let wel op, de
beloofde (?) Vlaamse
peutertuinen in elkaar te
timmeren.
Op 't ogenblik staat
Brussel
werkelijk op zijn kop! De jacht
is geopend op Vlaamse
kinderen om deze naar Franse scho-

len te ronselen, zodat de Vlaamse scholen zouden leeg lopen
of leeg blijven staan ! Vlaming
sta uw man en let op uw zaak !
Wij laten Brussel niet los, ondanks er een paritaire
regering
aangesteld
door de CVP bestaat !
Wij strijden verwoed en onversaagd verder, zodat in die
bedenkelijke
paritaire
regering
ook iedere minister de 2 landstalen machtig zou zijn ! Is 't
geen schande, dat er van die
die betaalde heren nog te vinden zijn. die de taal van de
Vlaamse meerderheid
niet dan
op een slaperige manier
kunnen aframmelen
! We moeten
daarmede gedaan maken ! Van
de CVP die op 't ogenblik op
zijn bouwvallige
fundamenten
aan 't dooreenschudden
is, zijn
er slechts zoals gewoonlijk
verlie.tpunten te verioachten.
Met
de eendrachtige,
strijdvaardige
Volksunie
naar de
noodzakelijke
Vlaamse
overwinning,
voor de 63 % Vlamingen
in
België !
J.S. te

Mol

voor een vaderland
Vroeger reeds hadden loij het
hier oijjcr « Wij, uilen
van
Vlaanderen », naar
aanleiding
van de brief van Descamps. Die
schandelijke
uitdaging
betekende meteen de start voor het
openlijke
offensief
tegen cte
Vlaamse aanwezigheid
op de
ingenomen fronten,
afgedwongen,
verdedigd
en
heroverd
mits generaties wee en weermoed, levensoffers
: en op de
verguizing, verminking,
executie van de duizenden
die ons
voorgingen.
Opdat Recht geschiede
voor Vlaa7ideren
en
zijn vre.edzaam
volk.
Toen wij de straat
opgingen
voor « Leuven Vlaams » maakten ttiij mekaar lüijs dat ook
dat gebeurt was... De Vlaming,
de kaakslagen
sindsdien
gewend geworden, leest
knarsetandend « Wij » en over de hopeloze strijd der
bewonderenswaardige
VU-vertegenwoordigers, voorzegt en verwacht
van

SUCCES KLEDING MEYERS

de weeromstuit,
de
mirakelen...
die voor
Vlaanderen,
voor
Bru.'ssel, de Voer, gaan verwezenlijkt worden : gaat in (welverdiend)
verlof, komt
terug
en stort zich opnieuw in eigen
(soms zware)
zorgen.
Mensen uit al ons
Vlaamse
gouwen : Het is de tijd ! De
lïberté du père de familie is op
dit ogenblik een feit.
Destijds
deed Geeraard De Nijs het m.et
de bijl. Nu is er de « Mach-enschaft » van het tegen
Vlaanderens hart gekeerde
partijcompromis van de
parlementaire cyniekers die Vlaanderen —
tragischerwijze
— steeds weer
heeft
voortgebracht.
Zij
in
hoofdzaak zijn schuldig aan o.a.
de wurgingsdood die van nu af
op de onmondige generatie in
Brussel gaat voltrokken
worden. In naam der Wet, uitgebroed,
gemarschandeerd
en
mits omgekeerd evenredig partijverraad
ten uitvoering
gelegd, zijnde « demokratische
»
tüilsuitin^f van het
volksbesteh
Het volk. Dat zijn wij, de bijna vijfenhalf miljoen
uilskuikens van Vlaanderen
die mei
'72 met de berusting van de zó
vaak bedotte Vlaamse
goedzak
hun « plicht » in dat
stille
stemhok zullen doen. Het volk
heeft de leiders die het verdient. Voor de overtuigden,
de
onaflaatbare
vechters is geen
nood. Die kennen hun
plicht.
De lauwen. de
onverschilligen,
onze meisjes en moeders,
ze
moeten ditmaal mee op de bres.
Van nu tot en met de kiesdaad.
Voor het levende,
strijdende
Vlaanderen. Het is de tijd. Om
een vaderland te bouwen waarin wij en onze kinderen
gelóven
kunnen.
R.H. te

Wilrijk

speciaal statuut
Als er voor de
Voerstreek
volgens Eyskens en
kornuiten
toch een speciaal statuut
moet
komen (om deze 4000 Vlaminr
gen daarna aan Luik te verkopen) waarom eisen de CVP-flaminganten
van het slag Vandamme.
Verroken,
Verhenne,
Van Cauwelaert, Vanden Dae-

le enz. van hun
partijgenoof^
premier dan niet dat hij oc^
voor
Komen-Moeskroen
ee^
wetsontwerp
zou
indien&L
waarbij ook voor dit
gewew
een speciaal
statuut
wor&
voorzien, ten einde de
talri^
wonende
Vlamingen
te b«p>
schermen
tegen
de
verfransingswoede van een Devos e%
CS. De Voer was toch de conti)
pensatie voor de
aanhechtift^
hij Wallonië van
Komen-Moe»kroen ?
Wanneer een actie ten vocttip
dele niet alleen van « De Voef
is en blijft Vlaams » doc?i ewe%
eens « Komen-Moeskroen
tér
rug bij West~Vlaanderen
» f
Waarop wachten de qrote CVP*
flaminganten
? Of n]n ze al bezig met het zoeken naar « argumenten » (het is niet het ge»
past moment, enz.) wanneer de
Volksunie hier eens te meer de
spits zal afbijten ?
A.C. te Oudenaarde

inspanning voor brussel
en de voer
Onze werkzame
senator va%
Haegendoren
verzoekt
oru
waar mogelijk over de beruck'
te verfransingsvrijheid
van het
gezinshoofd te Brussel, te praten en te
schrijven.
Nu de vakantie stilaan aan
haar einde is, stel ik voor
zo talrijk
mogelijk
naar de
kranten over dit onderwerp
te
schrijven. Lezersrubrieken
worden immers intensief
gelezen.
Vele
kleine
inspanningen,
kunnen deze zaak in de publieke belangstelling
houden. Stomen met Brussel mag ook d*
Voer niet vergeten
worden.
J.T. te Brussel

De redaktie draag:t geen T ^
antwoordelilkheld voor de Ütr
hond der g^epublieeerde l e z e n brieven. Ze behoudt zich het
recht van keuze en inkortinC
voor. Over de lezersbrieveo
wordt geen briefwiselinff cevoerd.

KWALITEITSKLEDINC AAN FABRIEKSPRIJZEN

Beste lezer, deze

1 , 0 0 0

F ^''^i^^ ^ ^^ cadeau !

...Wij hebben reeds lang op de gelegenheid gewacht om voor U eens iets speciaals te doen ! Betreffende
de aankoop van een HERENKOSTUUM ligt een unieke kans nu te grijpen. Wij beschikken momenteel
over een enorme keuze in allernieuwste herenkostumen die ruim 1500 stuks omvat in 33 verschillende
maten. Juist nu willen wij de lezers van « Wij » eens de buitenkans gunnen om een exclusief kwaliteitskostuum tegen een minimumpri'js te kunnen kopen.
Dank zij onderstaande « SUPER BON » kunt U dit verwezenlijken. Deze bon dient ABSOLUUT meegebracht
te worden en het is vanzelfsprekend dat Uw korting van 20 %, die U bij ons op al Uw Dames- Heren- en
kinderkleding geniet, in dit geval niet van toepassing is.
Wanneer U berekent dat U een luxe kostuum van bijvoorbeeld 3750 fr. NU slechts 2750 fr. betaalt, betekent deze aanbieding voor U een echte bron van BESPARINGEN.
Wij hopen dan ook dat U van deze unieke kans gaat profiteren en verwachten U vóór 15 oktober in onze
zaak
U oprecht dankend voor het vertrouwen dat U in « SUCCES KLEDING » stelt, verblijven w i j .
Met bijzondere hoogachting en vriendelijke groeten.
AARTSELAAR

RESTAURANT
.LINDENBOS

BOOM,

R. MEYERS
Eigenaar - Direkteur
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Voor WIJ-lezers
kwaliteitskleding
tegen fabrieksprijzen
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uitsluitend geldig tot
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Succes Kleding

bij aankoop van een
HERENKOSTUUM
voorbehouden aan de
lezers van « WIJ »
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de pitch-affaire

houdt de
bevolking
voor
de aap

'^iiIlKlIM liiilift*

( p m ) Einde juni, toen de pitch-beroering in de Vlaamse A r d e n n e n een
hoogtepunt
bereikte, pleegde CVPvolksvertegenwoordiger J a n Verroken
een van zijn «historische » uitspraken.
Op een biezonder dappere toon zei hij
toen : « D e pitch van Féluy komt niet
n a a r de Vlaamse Ardennen, geen enkele regering is bij machte om onze streek
t e vergiftigen. Onze leuze is : niet blaffen, maar bijten. Er komt geen druppel
door de pijp ! »
Maar de regering liet blijkbaar h a a r
glaap niet voor J a n ' s dreigende taal :
korte tijd nadien liet ze weten dat de
'pitch van Féluy toch n a a r de centrale
van Ruien zou komen. En vorige week
w e r d op het grondgebied van Kluisbergen zelf met de w e r k e n voor de aanleg
van de pijpleiding begonnen. Op Waals
grondgebied was m e n er al langer mee
bezig, ook m e t de bouw van de opwarmingsstations.
Met andere woorden : de regering
stoort zich niet aan de vele protesten.
Zij voert slaafs de geheime afspraken
uit die destijds gemaakt w e r d e n tussen
L e b u r t o n en de maatschappij Chevron.
Ondertussen doen de lui van de electriclteitscentrale van Intercom alsof h u n
n e u s bloedt. Stel je voor, ze wisten niet
eens dat de w e r k e n voor de pijpleiding
i n de nabijheid van h u n centrale te
Ruien begonnen waren...
De hele pitch-affaire wordt hoe langer hoe meer een misselijke komedie,
opgevoerd door een stel politici uit de
regeringsmeerderheid in goede
verstandhouding met de pitch-leveranciers
en -verbruikers.
Ten eerste w o r d t m a a r al te zedig gezwegen over het feit dat er zowel te
Ruien als in andere electrische centrales van dit vervuilde land reeds op grote schaal pitch wordt verstookt, naast
steenkolen, fuel-oil, hoogovengas en der-
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gelijke. Uit het antwoord op parlementaire vragen blijkt dat er in België in
de loop van 1970 alleen al 1.926.000 ton
pitch werd verbruikt, uitsluitend door
electriciteitscentrales. Op een na produceren trouwens alle raffinaderijen op
ons grondgebied dit zwavelrijke afvalgoedje. Als wij daarbij bedenken dat
pitch zo'n 4 tot 4,5% zwavel bevat, dan
is het kinderspel om te berekenen dat
onze dierbare landgenoten in de loop
van 1970 alleen al door bemiddeling van
de electriciteitscentrales van 77.000 tot
86.000 ton verbrande zwavel op te snuiven kregen.
Het gaat niet op de pitch-affaire voor
te stellen als een tijdelijke kontrover se
m de landelijke Vlaamse Ardennen. Het
gaat allen aan die in de omgeving van
electriciteitscentrales moeten leven. Zo
blijkt bijvoorbeeld dat ook te Vilvoorde, waar de lucht al zo erg verontreinigd is, door de centrale van Interbrabant in 1970 zomaar eventje 300 ton
pitch P E R DAG werd verstookt, naast
444 ton zware stookolie, eveneens PER
DAG. En onze Wase volksvertegenwoordiger Maurits Coppieters heeft zopas
aan de minister van Economische Zaken gevraagd of men zinnens is in de
nagelnieuwe Ebes-centrale te Kallo (die
reeds gedeeltelijk in werking is) ook te
gaan verbranden, al of niet vermengd
met andere brandstoffen.
Ten tweede doet « men » het voorkom e n alsof er in de toekomst ernstige
inspanningen zullen geleverd worden
om de pitch (pek) te vervangen door
zware fuel, w a a r v a n dan nog eens later
het zwavelgehalte zou gedrukt worden
tot m a x i m u m 1 %. Allemaal goed en
wel, m a a r voor ons is dat slechts een
heel magere troost. Als wij minister
Major mogen geloven dan bevat zware
stookolie tegenwoordig toch nog altijd
3 tot 3,5 % zwavel. En in welke enorme

.s
hoeveelheden wordt die niet aangewend ? Of wij nu S 0 2 in onze lucht
krijgen door het verbranden van pitch
of van zware stookolie blijft ons om het
even. De lucht moet zuiver gehouden
worden, dat moet het enige doel zijn
bij het beleid !
Maar bepaald ergerlijk is de schijnheiligheid, de raddraaierij w a a r m e e
men de bevolking wil kalm houden.
Van Féluy naar Ruien rijdt nog elke
dag de pitch-trein, maar op de wagons
werd het woord « pitch » dat er ter
verduidelijking van « extra-zware fuel »
op geschreven stond
overschilderd.
Waarschijnlijk zal men het de brave
zielen in de streek van J a n Verroken
pogen aan te smeren dat de pitch-oorlog
gewonnen is, dat er geen pitch n a a r
Ruien zal komen m a a r enkel nog extra
zware fuel. Men zal het kind een andere
naam geven en alles bij de oorspronkelijke plannen laten. Zal Felle J a n zich
tot dat spelletje lenen ?

In het boek « De Zuidnederlandse Taalgrens in het Belgisch
Parlement » (123 blz., met tal van
k a a r t e n ) , van de hand van onze
hoofdredacteur
Paul
Martens,
vind je alles over het verloop v a n '
het taalgrensdebat in 1962. Voor
elk dorp langs de taalgrens werden er een massa gegevens in samengebracht, zodat het werkje
een echt vade-mecum werd van
dit gebied. Exemplaren zijn nog
verkrijgbaar op ons sekretariaat.
Voldersstraat 71, 1000 Brussel. Bestellen door storting van 30,- fr.
op prk 1476.97 van de Volksunie.

hun held
In de FDF-gemeente Schaarbeek, waar
de gekende jager op Vlaamse kinderen,
Nols, burgemeester is, wordt op 12 september a.s. een m o n u m e n t onthuld ter
nagedachtenis van de h. Jacques Georgin, de FDF-militant die tijdens een
verkiezingsplaktocht in september 1970
te Laken het leven verloor. De oorzaak
van zijn overlijden is nog altijd niet
met zekerheid gekend, maar aangezien
het FDF-groepje het die nacht aan de
stok had met Vlaamse plakkers is het
een elektorale kluif eerste klas. Op de

Inhuldiging van dit monument ter nagedachtenis van deze frankofoon-Brusselse martelaar, die viel in de strijd tegen de Vlaamse tyrann'e, zal Ie tout
Bruxelles aanwezig zijn en o.m. de BSPvolksvertegenwoordiger Cudell en de
PVV-senator Risopoulos, naast de fine
fleur van het F D F vanzelfsprekendStippen wij nog aan dat het proces tegen de 9 beschuldigde plakkers te Brussel waarschijnlijk in de loop van oktober zal beginnen.

beneSux en de valufakrisis :

zwakke struktuur voor een goed experimenf
(ACU) — België en Nederland wisten niet meer waar ze nog
een vlucht-eiland konden vinden voor hun nationale valuta's. Uit
armoede hebben ze dan m a a r de frank en de gulden met een vaste
pariteit op elkaar afgestemd en een begin gemaakt met steunaankopen. Althans in de Beneluxruimte is de bandbreedte van de
eigen munteenheid nu beperkt en officieel bewaakt. België en
Nederland vormen samen front tegen de internationale maalstroom van zwevende wisselkoersen. Dat is de betekenis van het
Belgisch-Nederlands akkoord, dat sedert een paar weken wordt
toegepast.
geen monetaire unie
We zijn er vanzelfsprekend
vóór. Nergens is nog iets te bespeuren van internationale monetaire samenwerking, sedert
de VSA het
Internationaal
Muntfonds grotendeels buiten
werking gesteld hebben. De
meeste valuta's zweven
in
funktie van nationale m a r k t m e chanismen en van beleidsbeginselen die elke Staat voor zich

zelf i)epaalt. De EGG spatte
grotendeels uiteen.
Benelux
hield stand in deze chaos.
Maar Benelux kan op monetair gebied plotseling niet sterker zijn dan de officiële politiekers het destijds gewild hebben. De monetaire samenwerking tussen België en Nederland is louter operationeel. Ze
heeft plaats van dag tot dag,
zonder werkingsfonds en zonder vaste stelregels. De kom-

pensatie tussen beide centrale
banken zal slechts experimenteel tot stand komen. Hiervoor
bestaat geen bestendig institutioneel raam. Benelux is geen
monetaire unie. Dat hebben de
officiële politici nooit gewild.
Nu de twee drenkelingen van
de Lage Landen steun zoeken
bij elkaar, stellen ze vast dat
de grote zwakheid van hun onderling verbond voortvloeit uit
het ontbreken van een organisatorisch raam.
In de Europese Ekonomische
Gemeenschap werd van meet af
aan enorme energie besteed
aan de oprichting van bestendige institutionele mechanismen. Misschien is de EGG in
dat opzicht te snel willen gaan.
In Benelux-verband is men integendeel zo afkerig geweest
van de uitbouw van vaste omramingen en van gemeenschapsinstellingen met een wel bepaald gezag, dat Benelux nooit
IS uitgegroeid tot een wezenlijk
raderwerk van het beleid der
betrokken landen.

bruikbaarheid en
onbruikbaarheid van
het kapitalisme

Deze institutionele zwakheid
van Benelux is geen toeval. Ze
is gewild. De politieke krachten
die België en Nederland beheersen hebben de institutionele uitbouw van Benelux niet
nagestreefd, ze hebben hen integendeel tegengewerkt.
De
klassieke
klein - Hollandse
staatskunde in 's Gravenhage
was het op dat punt volledig
eens met de traditionele Belgische, Waalse, anti-Vlaamse
en anti-Nederlandse machthebbers te Brussel. Wie in Nederland en in België een werkelijkheid van Benelux wilden
maken, hebben elkaar nooit gevonden in de nu al lange geschiedenis van de gemeenschap
der Lage Landen. De traditionele vijanden van de solidariteit waren integendeel uitste-
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kend op elkaar ingespeeld Ze
lieten Benelux in de lucht hangen, zonder ambtelijke infrastruktuur,
zonder
machten,
zonder georganiseerde machtsuitoefening.
Het hoeft ons dan ook niet t e
verwonderen dat de monetaire
politiek van Benelux thans m e t
zulke gebrekkige instrumenten
moet gevoerd worden, dat h a a r
doelmatigheid niet verzekerd
is. Het wordt waarschijnlijk
een kortstondig
experiment.
Het wordt de zoveelste vervalsing van de Benelux-gedachte
en klein-Hollanders en Walen
leiden andermaal de dans. In
Benelux zijn steeds degenen
machtig die de voltooiing ervan willen verhinderen, en degenen machteloos die het e r
ernstig mee gemeend hebben.
Ook dat is een les van deze wereldomvattende
valutakrisis,
waaruit overigens, inzake de
bruikbaarheid en onbruikbaarheid van het internationale kapitalisme, nog vele andere konsekwenties dienen getrokken.
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konsekwente
pief
« Waarom rakelt de reg:ering de netelige Voerkwestie
weer op ? » vraagi Piet Van
Brabant zich af in « Het
Laatste Nieuws ». En hij
vindt dat het « wijzer zou
geweest zijn deze zaak verder te laten bekoelen in
plaats van een administratief goochelnummertje op te
voeren dat later aanleiding
zal geven tot heel wat verwarring
en
uiteindelijk
iedereen zal misnoegen ».
Plet heeft gelijk, de CVP en
de BSP hebben een dwaasheid begaan (op voorstel van
Vanden Boeynants) met dit
punt in hun regeringsprogramma op te nemen. Maar
wie heeft vooral aangedrongen opdat dit « speciaal statuut van de Voer » ook nog
zou verwezenlijkt worden
nog voor het einde van deze
legislatuur ? Toch wel de
PVV, nietwaar, waarvan de
h. Piet Van Brabant de ijverige propagandist is. Maar
dat vertelt hij zijn lezers
natuurlijk niet : het past
niet erg goed in het « Vlaamse imago » van de PVV, dus.

miei
de windhaan
In « Het Volk » schrijft
EVC (Emiel Van Cauwelaert) geregeld zijn dapper
stuk tegen allerlei onrecht.
Als je dit proza slechts af en
toe onder ogen krijgt dan
denk je gemakkelijk : die
man schrijft vanuit zijn oprechte overtuiging. En wij
willen dat zelfs niet betwijfelen. Wie echter geregeld

Miei's teksten onder ogen
krijgt weet echter dat die
« eerlijke overtuiging »
nogal vaak verandert. Zo
kan je menige tekst van zijn
hand vinden waarin hij —
met een luttele tijdsruimte
ertussen — precies het tegenovergestelde schrijft van
wat hij voorheen met zoveel
gloed verdedigde of neerhaaide.
Miei is zo begin^elvast
als een windhaan. Een goed
voorbeeld daarvan vormen
de editorialen die hij in de
loop der jaren over de Voerstreek schreef. Nu is hij van
mening dat men daar de
mensen niet moet gelukkig
maken tegen hun wil in, en
dus hen dat « speciaal statuut» geve™. Vroeger schreef
hij heel anders. Maar wij
willen mild zijn voor E m i e l :
het moet geen sinecure zijn
broodschrijver van beroep
te zijn in het o zo schristendemocratische dagblad « Het
Volk ».

profesten
Op tal van plaatsen in het
Vlaamse land en te Brussel
werd omstreeks 1 september
tegen de CVP-BSP-wandaad
die de invoering van de « liberté du père de familie is
betoogd. Zo werden in het
Kortrijkse door de goede
zorgen van VU-kamerlid Luc
Van Steenkiste duizenden
s p r e k e n d e doodsbrieven
rondgedeeld. Een gelijkaardig initiatief werd ook uitgevoerd door de kringen
rond « Nieuw Vlaanderen ».
Op tal van plaatsen verschenen in de nacht vóór 1 september ook affiches aan de
muren met de fac-simile
daarop van de beruchte brief
van PVV - voorzitter Descamps.

Te Leuven ging een delegatie van het VU-afdelingsbestuur onder leiding van
senator Van Haegendoren
met omfloerste leeuwenvlag
stil betogen vóór de woning
van Eyskens. Vlaanderen zal
de daders van de Brusselse
anti-Vlaamse aanslag niet
vergeten. De afrekening met
de heren begint NU.

vfaamse

leeyw

Uit protest tegen het uitwijzen van de spelers Olieslagers en Veenstra uit het
veld tijdens de match Herentals-F.C. Brugge op het
terrein van de Klokke door
de Waalse
scheidsrechter
Thibaut dreunde de Vlaamse
Leeuw tot driemaal toe over
dit Brugse Groeningeveld.
Het Vlaamse publiek kon
het — totaal verkeerde —
besluit van de Waal niet
slikken. Iedereen is het er
trouwens over eens dat Thibaut de verkeerde beslissing n a m en het bestond via
een opgeblazen
incidentje
twee Vlaamse ploegen, die
van de kompetitie het beste
mogen verwachten, van bij
de start te ontwrichten.
Arbiter Thibaut heeft al
eens schandaal verwekt tijdens
een
Standard-Beerschot. Ook de match BruggeWaregem floot hij destijds
n a a r de vaantjes. Is het te
verwonderen dat het Vlaams
publiek deze pretentieuse
Waal beu is ? Indien de BVB
niet
meegaat
met
deze
« communautaire tijd » zal
de Vlaamse Leeuw nog vaak
klauwen op de Vlaamse
sportvelden,
hopelijk
zo
luid en zo vaak dat de clubbesturen de BVB diets zullen moeten m a k e n hoe het
voortaan ook in de sport in
Vlaanderen hoort.

boel maakf boel
Tijdens een avondcriter i u m te Tienen deelden VUpropagandisten
pamfletten
uit waarin de achterstelling
van het Hageland aan de
kaak werd gesteld. Alles
verliep opperbest — de pamfletten werden d r u k en instemmend gelezen — tot
B S P - volksvertegenwoordiger - burgemeester Boel een
exemplaartje
in
handen
kreeg en alle kleuren uitsloeg. Hij beval « zijn » politie de resterende pamfletten in beslag te nemen, daar
de VU geen toelating zou gevraagd hebben. Toen hem
erop gewezen werd dat men
twee dagen lang vruchteloos
met hem kontakt had gezocht en ten slotte op het
politiekantoor toelating had
gekregen, moest hij even
slikken tot hij het middel
had gevonden, om die « lastigaards » kwijt te spelen :
op de omloop mochten geen
pamfletten uitgedeeld worden, mits (te betalen) toelating. Als lid van het inrichtend komitee eiste Boel de
verwijdering van onze propagandisten.
De schrik voor de vlaamsnationale partij en h a a r
vooruitstrevend,
modern
programma en dito actie
moet bij de rode partijbonzen wel groot zijn, dat ze
niet aarzelen aan machtsmisbruik te doen. Het zal
toch niet helpen. Dat zal
wel in 1973 blijken, ook te
Tienen.

de socialisten
temmen
Nog een laatste woordje
rond de Voerstreek. Vóór
ons ligt een kiespamflet uit

1936, te Teuven verspreid
door de achtbare franskiljonse kasteelheer Lionel de
Sécillon. Hij was daar toen
burgemeester en fungeerde
tijdens de verkiezingen van
dat j a a r als lijsttrekker (provincie) voor Rex.. Hij vond
dat de provincie — zoals het
parlement een grote kuis nodig had, en dat m e t n a m e
de « heersende sociale-communistische tyrannie » moest
getemd worden. Daar zou
hij dan met zijn vriendjes
van Rex voor zorgen. Vandaar zijn verkiezingsslogan :
voor Rex stemmen, is de socialisten t e m m e n !
Het is wel m e r k w a a r d i g
dat vandaag de dag in de
Voerstreek diezelfde socialisten m e t de h. de Sécillon
optrekken, ditmaal om de
Vlamingen te t e m m e n . En
het is nog m e r k w a a r d i g e r
dat zij daarbij wettelijk geholpen worden door een regering van « progressieve »
CVP-BSP-frontvorming. Hoe
een dubbeltje in de politiek
rollen kan.

idealist
Louis Neefs, die op 11 oktober vorig j a a r zijn bekendheid als zanger te Mechelen
voor de CVP deed renderen,
zou weldra het loon krijgen
dat hij voor zijn moedige
daad had bedongen. Een
k r a n t weet te vertellen dat
hij grote kanshebber is voor
een b e t r e k k i n g als hoger
a m b t e n a a r op het ministerie
van stuntbaas Van Mechelen. En het blad voegt e r a a n
toe : « Naar verluidt zou
deze betrekking een van de
voorwaarden geweest zijn
die de zanger zou gesteld
hebben toen hij zich als
kandidaat -gemeenteraadslid
voor de CVP- te Mechelen
aandiende ».

wij in nederland

monsterverbond in dagbladwereld noq uitqebreid
(jeeveeslee) Het kraakt en steunt in de Nederlandse krantenwereld en
alom worden maatregelen fetroffen om de dreigende ondergang van vaak
oude en gerenommeerde dagbladen af te wenden. Het gaat hierbij in hoofdzaak om de landelijke pers, de k r a n t e n dus die hun abonnees over het
gehel3 land verspreid vinden, dit in tegenstelling tot de (vele tientallen)
gewestelijke en plaatselijke dagbladen die het over het algemeen nog redelijk maken.

Ditmaal gaat het om « Het Vrije
Volk », eens het veelgelezen socialistische partijblad en nog geruime tijd na de tweede wereldoorlog de grootste krant van het
land (350 duizend abonnees), thans
in hoofdzaak nog gelezen in de
steden Rotterdam en Arnhem
waar het zo zwaar belaagd wordt
door sterke konkurrenten dat het
langzaam
de
verstikkingsdood
dreigde te sterven. Maandenlang
werden onderhandelingen gevoerd
met de machtige Sijthoff-groep
die onder andere de nog zeer sterke « Haagse Courant » uitgeeft,
maar men slaagde er niet in tot
een overeenkomst te geraken. Het
breekpunt vormde de figuur van
Vrije-Volk-hoofdredakteur
Herman Wigbold, de vroegere «baas»
van de VARA-tv-aktualiteitenrubriek « Achter het Nieuws » die
voor de Sijthoff-groep
onaanvaardbaar was.

miljoenen-verlies
Terzelfdex-tijd werd door de
« Arbeiderspers », dat is het bedrijf dat « Het Vrije Volk » uitgeeft, onderhandeld met een andere groep, namelijk de Perscombinatie te Amsterdam, uitgeefster
van de « Volkskrant » (ruim 200
duizend abonnees) en « Het Parool (oplage van tegen de 200 duizend). Het is deze « perscombinatie » die de afgelopen week kon
meedelen dat zij een fusie aangaat
met de « Arbeiderspers » om zodoende « Het Vrije Volk » van de
ondergang te redden. Hoe nijpend
de toestand bij het vroegere socialistische partijblad was, blijkt
wel uit het feit dat de verliezen
reeds tot 15 miljoen gulden (210

miljoen fr.) waren opgelopen.
Abonneeverlies en terugloop van
advertenties, onder meer als gevolg van de radio- en televisiereklame, waren er de voornaamste
oorzaak van. Bovendien kon de
Arbeiderspers die eigendom was
van het Nederlands Verbond van
Vakverenigingen, niet meer de
kosten opbrengen van de technische vernieuwingen zonder welke
een k r a n t zich in deze tijd niet
kan handhaven in de strijd om het
bestaan.
Nu zal men zich afvragen of de
« Perscombinatie », die zelf een
verlieslijdende onderneming is,
voortaan het noodlijdende « Vrije
Volk » gaat exploiteren. Welnu,
dat is maar voor een deel het geval. De Perscombinatie heeft namelijk een kontrakt gesloten met
een andere groep. De Nederlandse
Dagblad-Unie (NDU), en deze
twee gaan nu samen op fifty-fiftybasis het blad van Herman Wigbold in leven houden. De prijs
daarvoor is wel dat « Het Vrije
Volk » voortaan nog alleen in Rott e r d a m zelf (en voorlopig ook nog
in Arnhem) zal verschijnen en dat
het blad dus niet langer te koop
is in bij voorbeeld Amsterdam.
Voor oudere socialisten moet dit
een zware slag zijn, want tot voor
twee jaar verscheen hun dagblad
vanouds in de hoofdstad waar de
« Arbeiderspers » een « krantenpaleis » had staan dat zowat fungeerde als de partij burcht in Amsterdam.

abonnementen-ruil
Tot op heden w a r e n in Amsterdam nog twintigduizend abonnees
van « Het Vrije Volk », maar die

zullen voortaan hun k r a n t niet
meer thuisbezorgd krijgen. Willen
ze haar toch dan dienen ze een
postabonnement te nemen, hetgeen betekent dat ze h u n blad
met een dag vertraging ontvangen. De « opkopers » van de « Arbeiderspers » hebben daarvoor de
volgende oplosing bedacht : De
Amsterdamse abonnees van « Het
Vrije Volk » krijgen in het vervolg « Het Parool », immers een
uitgave van de « Perscombinatie »,
in de brievenbus, en daartegenover worden de Rotterdamse lezers van « Het Parool » voortaan
bediend met « Het Vrije Volk ».
Een zuivere ruil van abonnees
dus, waarbij m e n natuurlijk zal
moeten afwachten of de lezers dit
zomaar zullen akcepteren.

de « Volkskrant », het « Parool »,
« Het Vrije Volk », « Handelsb l a d / N R C » en « Algemeen Dagblad » plus nog een aantal streekkranten. Wanneer m e n nu weet
dat verwacht wordt dat binnen
afzienbare tijd ook het landelijke
protestantse dagblad « Trouw »
zich bij de thans ontstane monstercombinatie
zal
aansluiten
(reeds gedrukt bij de « Perscombinatie »), kan men haast voorspellen dat over enkele jaren het
overgrote deel van de Nederlandse nationale dagbladpers in één
groep zal zijn verenigd. « Aan de
k a n t » staan dan nog alleen de
« Telegraaf », de kommunistische
« Waarheid » en de in nood verkerende « De Tijd ».

De hierboven genoemde NDUgroep staat vrij sterk in Rotterdam. Niet zozeer als uitgeefster
van de oudste twee liberale bladen in Nederland, het « Algemeen
Handelsblad » en de « Nieuwe
Rotterdamse Courant », sinds een
jaar samengevoegd tot « Handelsblad/NRC », maar vooral door het
ochtendblad dat zij op de m a r k t
brengt, het « Algemeen Dagblad ».
Deze k r a n t wordt meer en meer
konkurrent voor het massablad
« De Telegraaf » dat samen met
zijn nevenuitgave « Het Nieuws
van de Dag » een oplage bereikt
die n a a r de 650 duizend toeloopt.
Het « Algemeen Dagblad » is een
machtig advertentie-medium en
dit zou « Het Vrije Volk » wel
eens ten goede kunnen komen. De
advertentie-diensten van
beide
kranten zullen immers worden samengevoegd en er zullen ook gezamenlijke tarieven worden vastgesteld. Het is duidelijk dat door
deze operatie « Het Vrije Volk »
een stevige injectie krijgt en dat
daardoor de
levensvatbaarheid
van dit dagblad zeker zal toenemen.

en de opinievorming ?

Wat ook duidelijk wordt, is dat
de schaalvergroting in de Nederlandse nationale dagbladpers opnieuw is uitgebreid : er is nu dus
een kombinatie ontstaan tussen

In hoeverre de genoemde kranten hun redaktionele onafhankelijkheid zullen k u n n e n bewaren,
is bij dit alles een grote vraag.
We hebben gezien hoe het « Algemeen Handelsblad » en de NRC
werden samengesmolten. Nu is er
al sprake dat « Het Vrije Volk »
en « Het Parool » bepaalde rubrieken zullen samen
publiceren
« Het Parool » en de « Volksk r a n t », de beide Perscombinatiekranten
werken
redaktioneel nog steeds absoluut gescheiden, m a a r « Handelsblad/
NRC » en « De Tijd » brengen op
maandag een volkomen identieke
sportbijlage uit. Alles duidt dus
op een toenemende vervlakking
in. de « grote » Nederlandse pers,
en dit onder dwang van de ekonomische druk. Alleen
grootscheepse hulp van de regering
(waar om gevraagd is, m a a r die,
als ze gegeven wordt, aan strenge
voorwaarden zal worden verbonden) zal straks de diversiteit van
de onderscheiden dagbladen kunnen waarborgen. Komt die hulp
niet, dan zitten we over weinige
jaren met een misschien wel ekonomisch sterke, m a a r w a t de opinievorming
betreft,
een
verschraalde en v e r a r m d e Nederlandse dagbladpers.
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Het regeringsontwerp nopens
het speciaal statuut voor de
Voerstreek in feite een wijziging van de huidige taalgrens.
Daardoor komen nu allerwege
oude taalgrens-eisen opnieuw
in de aktualiteit. In de Vlaamse
Ardennen ijvert de vereniging
« De vrienden van de Zwalm »
al geruime tijd en met stevige
argumenten voor de aansluiting van de Vlaamse wijk
D'Hoppe bij de Oostvlaamse
gemeente Brakel.
Ziehier hun argumenten :
« De Vrienden
van
de
Zwalm» zijn van mening dat
het ogenblik gekomen is om
een herziening te vragen van
het statuut van de Vlaamse gebieden, die in 1962 in strijd
met de logica en billijkheid bij

ff
Vloesberg van levensbelang ;
sedert 1840 daalde de bevolking
er van 5486 tot 3200 inwoners ;
5. De fusie biedt ongekende
perspektieven voor D'Hoppe
zelf, de 250 ha bossen kunnen
door een levenskrachtige gemeente Brakel, met steun van
de provincie Oost-Vlaanderen
en met een minimum aan kosten, omvormd worden tot een
ideaal provinciaal domein. De
provincie Henegouwen, zo rijk
aan bossen, heeft niet de minste belangstelling voor deze
historische « bossen zonder einde en zonder meedogen » ;
6. Oost-vlaanderen is daarenboven de provincie met het minste groen en men weet dat
Gent een nijpend tekort heeft
aan gezonde lucht en groen.
Een projekt van de Vlaamse
T.V. (S.O.S.-natuur ) voor her-

d'hoppe terug bij ylaanderen !

Wallonië werden gelaten. Wat
de Vlaamse Ardennen betreft,
ijveren «de Vrienden van de
Zwalm » sedert jaren voor het
behoud van het natuurschoon
van D'Hoppe, een gehucht van
Vloesberg, en voor de nalevmg
van de taaifaciliteiten. Tengevolge van de kwade trouw
van de gemeente Vloesberg
heeft deze dubbele aktie tot
heden geen resultaat gehad :
men verwoest er hele bossen,
en men eist de afschaffing der
taaifaciliteiten. Wie met het
probleem D'Hoppe vertrouwd
is weet dat een fusie bij een
Oostvlaamse
gemeente,
bij
voorkeur bij de nieuwe entiteit
Brakel, de enige oplossing
biedt voor het dubbele probleem. «De Vrienden van de
Zwalm » steunen vooral op volgende argumenten :
1. Zowel ekonomisch als toeristisch ( oorsprong van de romantische
Zwalm) behoort
D'Hoppe bij de Zwalmstreek,
meer bepaald bij Brakel ;
2. Het gehucht is voor meer
dan 95 t.h. Nederlandssprekend ;
3. De fusie zou een einde beteken van de huidige onwettelijkheid : de niet-toepassing
van de taalwetten ;
4. Anderzijds zou een scheiding
van D'Hoppe van Vloesberg
deze laatste gemeente in de
mogelijkheid stellen te fusioneren met een eentalige Waalse
gemeente. Een fusie is voor

bebossing van 7 ha op de Pottelberg kan niet worden uitgevoerd omdat de gronden zich
in Henegouwen bevinden ;
7. De plaatselijke bevolking die
van het toerisme leeft verwacht nog enkel redding van
Oost-Vlaanderen. Negentig procent van de toeristen zijn nederlandssprekend ;
8. Als laatste argument : de
vereniging is zo vrij in herinnering te brengen dat minister
Gilson een wetsontwerp had
ingediend (1961) om D'Hoppe
en D'Hutte af te scheiden van
Vloesberg ;
D'Hutte werd bij Opbrakel
gevoegd. We kwamen voor een
typische inkonsekwentie voor
D'Hoppe : niemand betwistte
dat D'Hoppe Vlaams was ( en
is) en een gemeenschap op
zich zelf, dus gemakkelijk af te
scheiden van Vloesberg. Om
niet-taalkundige redenen werd
het gehucht echter bij Wallonië
gelaten. Verschilende Waalse kamerleden en senatoren
zijn nu van mening dat vooral
met het oog op een fusie van
Vloesberg dit de enige mogelijke oplossing biedt.
Om al deze redenen eisen
« de Vrienden van de Zwalm »
de bescherming van de « geminoriseerde Vlaamse
minderheid» van Vloesberg.
Ze dringen aan op een spoedige afscheiding van D'Hoppe
van Vloesberg en op een fusie
met de gemeente Brakel.

kallo : een gerechtvaardigde betoging
De honderden boeren uit de polder die vrijdag
27/8 te 6 uur te Kallo betoogden, hebben gezamenlijk hun ongenoegen willen betuigen ten
overstaan van de onaanvaardbare vergoeding
die hen van nu af zal worden toegekend bij de
ontzetting uit hun bedrijf.
Inderdaad komt het hier op neer dat ze in het
vervolg slechts de 2/3 zullen bekomen van wat
tot nog toe werd toegewezen, of heel wat minder dan de vergoeding van 1967, zelfs minder
dan de vergoeding die 15 jaar geleden aan de
landbouwers van de rechteroever werd toegekend.
Dit betekent eerst en vooral een ergerlïjjce
discriminatie tegenover hun lotgenoten die reeds
worden onteigend; maar dat betekent ook de veroordeling van degenen die zich op één of andere
wijze willen herklasseren.
De officiële, zelfs ministerie beloften van « sociale begeleiding, herklassering, enz. », worden
hier een bespotting.
In de verslagen die in een zekere pers over
de betoging verschenen, wordt steeds opvallend
gesproken van brieven, voetstappen en moties
van CVP-vertegenwoordigers
en organisaties
tenoverstaan van de problemen. Alsof zij hiervan een CVP-aangelegenheid willen maken.
Ik kan echter verzekeren dat ze zich grondig
vergissen.
Of moeten we aanstippen dat de ministers DE
SAEGER en VLERICK die hier hemel en aarie kwamen beloven CVP-er zijn ?
En dat de minister van Financien die voor het
huidig schandaal de verantwoordelijkheid draagt
ook een CVP-er is !
Of moeten we nog meer en erger zeggen ?

Welke hachelijke komedie wordt hier opgevoerd op de rug van de boeren ?
Wie meent er nu werkelijk dat de boeren geboren zijn om altijd maar verder belogen en
bedrogen te worden ? Behoort het wachtwoord
« houdt ze dom en arm » dan nog niet tot de
geschiedenis ?
Teleurstellend is het eveneens te moeten vaststellen dat bij sommige « verdedigers » de mening aanwezig is dat over het goed en de toekomst van dorpsgenoten moet beslist worden
onder eten en drinken.
De betoging was een ^ontane uiting van
rechtmatige
mistevredenheid.
Het mag hierbij niet blijven.
De boeren, het reservaat van onze maatschappij, moeten verjaagd worden ten voordele van
Amerikaanse, Duitse en Franse kapitalisten, die
ons dood en vernieling m de plaats brengen.
Welstand noemt men dat !
En er moet dan nog gespaard worden op de
kap van de bannelingen. Ook dat nog !
De aandacht weze gevestigd op het lot van
de boeren die nog voor het probleem staan, ook
deze van Kieldrecht en Verrebroek.
De solidariteit en de beslistheid moeten behouden blijven. Het is de enige macht die over
hun lot en hun toekomst zal beslissen. Het is
de enige macht die de heren ministers tot betere
gevoelens kan brengen.
De vergoedingen moeten niet alleen op het
vroegere peil worden gebracht, maar er moet
een indexcijfer worden toegepast. Dat zal dan
wellicht de eerste maal zijn dat de boeren niet
het slachoffer van de index zijn.

senator g. de paep.
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vujoweekeinde te cadzand
Om een antwoord te geven op de vraag omtrent de plaats en de eigenlijke opdracht van de jongeren in de Volksunie kwamen in het voorbije weekemde een
zeventigtal jongeren uit gans Vlaanderen samen. Ze bespraken het ideeengoed
van de Volksunie en het waarmaken ervan door aktiemogelijkheden.
Het weekeinde ging door in het vormingscentrum Hedenesse, Cadzand (ZeeuwsVlaanderen) gelegen in een rustig vlak landschap bevorderlijk voor de ernst die
deze dagen dan ook totaal beheerste. Ingericht door het Dosfelinstituut o.l.v. Walter Augustijnen en door VUJO-nationaal met Nelly Maes. Onder de deelnemers
eén tiental VU-gemeenteraadsleden van VüJO-leeftijd.
Johan Beke, de Vlaamse kursusleider
verbonden aan Hedenesse, schetste het
tema van het eerste gesprek dat zowat
de positie van de VUJO moest bepalen
zoals die nu is tegenover de partij, vervolgens de VUJO als politieke jongerengroep. Het eerste gesprek was een
soort inventaris van wat de VUJO op
dit ogenblik is want zowat overal in
Vlaanderen is VUJO aan het denken
en aan het werk gegaan.
Volgende punten kwamen duidelijk
uit het tweede praatluik boven : dat het
de opdracht voor de VUJO zou moeten
zijn de nieuwe schakel te worden van
de jonge persoon naar de top van de
partij om elke mogelijke vorm van verstarring aan de top te voorkomen. Het
omgekeerde is evenwaar. VUJO dient
de bestendige vertaler te zijn van partijakties en werking naar de jongeren
toe. Om de ideeën die de Vlaamse ontvoogdingsstrijd beheersen naar alle nog
niet overtuigde jongeren in een zo breed
mogelijke waaier van millieus over te
brengen. Even werd de aktie in vraag
gesteld maar spijtig genoeg niet konkreet uitgewerkt wat achteraf door
heelwat aanwezigen betreurd werd.
Wat verwacht de partij van ons ?
Iedereen was er snel van overtuigd dat
de VUJO slechts ernstig kan genomen

worden wanneer ze zich door werking
waar maakt.
Met Walter Luyten als inleider werd
er zaterdagmorgen een gesprek begonnen over het volksnationalisme in de
wereld van vandaag. Na een kleine historiek wees hij er op dat het volksnationalisme sinds 1945 terug aan krediet
wint In Europa en in de derde wereld
de politieke kracht is. Hij staafde zijn stelling met een greep uit het
wereldgebeuren. Want het volksnationalisme schenkt de mogelijkheid om de
persoon als kleinste onderdeel van een
volk de meest menselijke kansen te bieden. De voorbeelden waar deze mogelijkheden dagelijks in het gedrang komen lagen voor het grijpen. De lijn liep
van Bengalen tot Noord-Ierland. Rond
het wezen van het volksnationalisme als
grote politieke lijn en dat de inleider
met een woord van pater Stracke verduidelijkte (« te eerbiedigen kriteria
in een hiërarchie van waarden ») ontspon zich een geanimeerd gesprek dat
in de zin « mens als vertrekpunt en
doel » kan samengevat worden.
Door een klein paneel voorbereid
werd in de namiddag een gesprek op
touw gezet over de evolutie van de
Volksunie : van unidimensionele naar
multidimensionele partij. Dus wat deed

de VU met haar ideeëngoed ? Frans
Adang gaf een door allen zeer gewaardeerd overzicht van de partijprogrammas sinds het kongres van 1961. Hieruit
bleek de evolutie van de groeiende partij. Tevens werd grondig nagegaan welke kongrespunten niet verder uitgewerkt werden, welke onvoldoende of
helemaal niet. Men stelde eveneens
vast dat 'n aantal mensen de VU per sé
als taaipartij willen blijven beschouwen.
In dit gesprek werd het goed funktioneren van alle geledingen, van afdeling
tot partijbestuur, als de grootste noodzakelijkheid beschouwd. Van de andere
kant meende men ook dat het resultaat
van parlementaire akties meer bekend
moest worden. Men vond zelfs dat het
wekelijks parlementair overzicht in
« Wij » met een jaarlijks moreel verslag zou moeten worden aangevuld.
De avond was een informatieve aangelegenheid over de sociale en politieke
aktie in Nederland. Anton Hendriks die
over heelwat ervaring in die sektor beschikt verduidelijkte een aantal akties
in Rotterdam. Vooral de taktiek van het
aktievoeren was een uiterst positieve
bijdrage tot dit studieweekeinde. Nederlandse toestanden werden vervolgens
getoetst aan Vlaamse situaties (luchtvervuiling, woonruimte, huisvesting).
Andere maatschappijvormen als kapitalisme. Marxisme, Maoïsme enz. werden besproken met de heer Schillemans
als inleider. In dit gesprek kwam men
tot de konklusie dat vaak de naam van
het sisteem enkel maar verschillend is
voor de manier van verdrukking.
Het privé bezit en de onhoudbare verkavelingsdrang lokte heelwat diskussie
uit. We hadden wel de indruk dat deze
onderwerpen niet direkt op hun plaats
waren op dit eerste VUJO-studieweek-

einde en misschien beter konden besproken worden nadat iedereen er beter
op voorbereid was en er ook het nut
van inzag.
De namiddag bracht de diskussie terug bij het federalisme dat integraal
werd gesteld. Het was Jaak Cuppens
die het debat, op tijd en stond door Nelly Maes aangevuld, zou inleiden. Hij
stelde dit intergraal federalisme duidelijk in tien punten.
Tijdens de evaluatie werd de totale
indruk over dit eerste VUJO-studieweekeinde klaar en duidelijk door een
aantal deelnemers geformuleerd. Iedereen vond het een ietwat overladen programma dat ondanks dit euvel tot een
vruchtbaar geheel kon uitgroeien dank
zij de totale inzet van organisatoren en
deelnemers. Verder werd uitdrukkelijk
gevraagd naar meer informatie in klare
begrijpelijke taal gesteld over de onderwerpen federalisme en nationalisme.
Tevens werd de nadruk gelegd op het
niet langer uitblijven van een manifest
dat de leidraad van de VUJO's zou
moeten worden. En dat dit begin niet
het einde zou zijn maar dat deze studiepunten verder zouden uitgediept worden op provinciaal vlak. Om ten slotte
op het gepaste ogenblik uit te monden
in een nationaal VUJO-kongres. Verder
een regelmatige konfrontatie met de
mandatarissen van de partij.
In de late namiddag v.-erd dit entoesiast vormingsweekeinde besloten.
Het Dosfelinstituut mag een mooi resultaat bijschrijven in haar logboek van
geslaagde aktiviteiten. VUJO-nationaal
gelukkig omdat ze zoveel jonge mensen
wist te boeien rond e<!n stel problemen
en wensen. De VUJO-wagen lijkt ons
aan het rollen. Wij zijn er allen ijelukkig om.

wmmm
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deze week
in de wereld

de wereld
Wie ietwat naïevelijk
heeft geloofd dat de Vietnamese
narigheid na het bekendmaken
van het Am,ei-ikaanse « disengagem.ent »
een natuurlijke
dood zou sterven mag nu weer nadromen
over
hedrogen verwachtingen.
De jongste ontwikkeling
in Saigon tendeert naar een apoteoze van duistere intriges en machinaties
die
hard had kunnen aankomen voor 't reeds gehavend
demokratisch
prestige van de VSA : bij de presidentsverkiezingen
van 3 okt. a.s.
te Saigon zal prezident Thieu de enige kandidaat zijn, in weerwil
van Amerikaanse
pogingen om naar demokratische
geplogendheid een aanvaardbare tegenkandidaat
op te stellen.

in Saigon zulks kon of wilde onm,ogelijk maken.
Blijkbaar
is
die ambassadeur meer gebrand
op politieke stabiliteit
dan op
demokratische
deontologie...

"demokratie"
in Vietnam

Maar behendig
is die Ellsworth Bunker wel. Hij spoedde
zich naar Minh om de generaal
tot andere inzichten
te bewegen. Er loaren zelfs
geruchten
over steekpenningen ten belope
van 30 miljoen fr om Minh « in
koers » te houden. Maar Minh
bedankte en trok zijn kandidatuur in. Tegelijk ging hij zwaaien met dokumenten
waaruit
moest blijken dat Thieu alles
behalve demokratische
plannen
koesterde en een deel van zijn
kommando's in gereedheid hield
om alle « kommunisten
» en
« onbetrouwbare
» ambtenaren
te arresteren...
Hierop
toog
Bunker weer ijlings naar Thieu.
Het gevolg leek wel een deus
ex machina : het opperste gerechtshof aanvaardde de kandidatuur van Ky. Het was al gebeurd nog voor de
vice-president een flauw vermoeden
had
van zijn overhaaste « reh-obilitatie ». Hiermee waren de verkiezingen plots weer
demokratisch geiüorden. Ky kon immers
naar believen protesteren en de
goden bezweren maar zijn naam
figureert nu weer op de lijsten.
Overmoedig geworden door zoveel succes, en in het besef dat
alle volmaakte dingen uit drie
bestaan, ging Bunker nu weer
zijn
opwachting
maken
bij
Minh. Maar Duong Van (Minh)
bleef bij zijn vroeger
geformuleerde slotsommen en bezwaren.
Voor de neus van de Amerikanen zullen daar op 3 oktober
a.s. verkiezingen
doorgaan die
een aanfluiting
zijn van alle
demokratische
spelregels, waardoor « Amerika's
kruistocht
voor demokratie
» een forse
deuk rijker is
geworden.

«merikaanse
verzwakking
Het ontbreken van een demoIcratische tegenspeler kan verstrekkende gevolgen
meeslepen.
De
Amerikanen
hebben
in
Vietnam al 45.000 soldaten verloren, meer dan 120 miljard
harde dollar ging al naar Saigon, de faam van
Amer'ikas
militaire
onoverwinnelijkheid
ligt zieltogend ten gronde en
ook het euforisch
Amerikaans
besef dat alleen Jappen
en
Duitsers, Fransen en Portugezen gebrevetteerde
oorlogsmisdadigers waren is lang ter ziele
of wordt yiiet langer als exkatedraal dogma aanvaard. Als nu
ook zou blijken dat de Amerikanen er niet in slaagden
in
Vietnam een duurzame
demohratie te institutionaliseren
zou
niemand
nog geloven in de
« kruistochtelijke
» zinvolheid
van de Amerikaanse
bemoeiingen. Maandenlang
is de Amerikaanse regering op zoek geweest naar een
tegenkandidaat.
Nu duidelijk icordt dat de zoektocht tevergeefs was stipt een
gematigd en gezaghebbend blad
als « Le Monde » aan dat de
Amerikanen
te Saigon niet langer het mooie weer
dikteren.
Oorzaak van die omstandigheid
is volgens het Parijse blad dat

Washington tegelijk de demokratie én de stabiliteit uit de
spreekwoordelijke
brand
wil
redden.

voor de eer bedankt
De malaise begon toen generaal Duong Van Minh dreigde
dat hij zijn kandidatuur
niet
zou stellen zonder
gelijktijdige
Amerikaanse
waarborgen
dat
de verkiezingen
een
demokratisch verloop zouden
kennen.
Die Mmh is niet aartsdom. Onmiddellijk had hij dan ook door
wat men te Saigon (en te
Washington
!) van hem
verwachtte : hij zou de door Thieu
gemanipuleerde
verkiezingen
een demokratisch
jasje
moeten
passen .. en smadelijk
verliezen,
want een regeringswisseling
te
Saigon
is niet bepaald
een
A7nerikaanse
hartewens.
Minh
was niet kansloos indien
ook
vice-premier Ky zich kandidaat
had gesteld. In dit geval zou
een deel van de stemmen
(soldaten en ambtenaren) niet naar
Thieu zijn gegaan. Maar ook
wakkere
Thieu wist
blijkbaar
van wanten : om die gevaarlijke
gebeurlijkheid
te
verhinderen
liet hij de kandidatuur van Ky
door het opperste
gerechtshof
ongeldig verklaren, nog voor dat
de Amerikaanse
ambassadeur

forse deuk
voor « kruistocht »

• Naar schatting n e m e n 80 %
der 7 miljoen kiesgerechtigden
deel aan de verkiezingen in
Zuid-Vietnam. Voor 159 zetels
waren er 1242 kandidaten. In
het zuiden handhaven de regeringspartijen zich, behalve in
Saigon en in enkele andere steden, in het noorden boeken de
oppositiepartijen
vooruitgang.
Er worden talrijke onregelmatigheden vermeld.
• In antwoord op de Syrische
blokkade sluit de Jordaanse regering de
Jordaans-Syrische
grens. President Sadat van
Egypte beschuldigt er Amerika
van wapens aan Jordanië te
leveren, die dit land tegen Syrië zou mogen gebruiken m a a r
niet tegen Israël.
• De Palestijnse vakbonden besluiten tot de versterking van
de rangen van de Palestijnse
kommando's door het bewapenen van de eigen leden. Volgens gegevens van het Palestijns verzet zouden sinds 196.5
35.000 Palestijnse kommandos
ziin gesneuveld, hoofdzakelijk
tijdens gevechten met het Jordaanse leger. Intussen vraagt
het « demokratisch volksfront
ter bevrijding van Palestina »
het Palestijns verzet zich te
verzetten tegen de voorstellen
voor een autonoom s t a t u u t binnen de staat Israël van Cisjordanië, uitgaande o.m. van Dajan en door leidende Cisjordaanse kringen op instemming
onthaald. Israël zet inmiddels
de ontruiming van Gaza voorlopig stop n a een protestnota
van Oe Thant.
•
Sociale moeilijkheden in
Egypte, o.a. in een staalfabriek
te Heloean, w a a r de arbeiders
belet werden door « sindikale
kommando's » het werk aan te
vatten. De fabrieksleiders en
vakbondsleiders worden door
de rearering uit h u n ambt ontzet.
• Na de dood van een Brits
soldaat m e t zijn eenheid ver-

berlijns

Met angstige

ogen kijkt deze 15-jarige gevangen
naar de Westerse
fotograaf...

Vietcongsoldaat

Op het eerste gezicht hebben
de Russen geopteerd voor een
« v e r s t a n d i g e » oplossing. Bovendien hebben ze ook de DDR
tot versoepeling en matiging
bewogen. Maar zij die in de
Russische houding tegenover
Berlijn een maatstaf meenden
te herkennen voor Moskou's
bereidheid tot internationale
toenadering
en
ontspanning
zien--hun hipotezes niet bevestigd. De Sovjets waren alleen
tot koncessies bereid nadat hun
r e m m e n d e taktiek had gefaald... en omdat ze met de dag
harder met Chinese eisen waren gekonfronteerd. Het is wel
zeker dat ze nooit een op wederzijdse
toegevingen
gebazeerd vergelijk hadden aanvaard zonder de hardnekkigheid van de westerse ambassadeurs... en zonder de Oostpolitiek van Brandt. Brandts voorspelling dat het Moskous verdrag de besprekingen over Berlijn zou aktiveren komt aardig
uit. Voorzeker zijn niet alle
gevaarlijke bochten genomen :
Berlijn blijft een verdeelde
stad, tussen Oost en West rijst
onveranderlijk
de
grauwe
Muur en recentelijk werden
Oostduitse mensen bij
ontvluchtingspogingen n a a r
het

• Vier Afrikaanse landen w.o.
Kongo-Kinsjasja willen bemiddelen in het Midden Oosten. De
betrokken landen onderhouden
zowel met Egypte als met Israel diplomatieke betrekkingen.
•
Besprekingen tussen een
Westberlijnse
senaatskommissie en een Oostduitse afvaardiging over de modaliteiten v a n
bezoek van Westberlijners a a n
Oost-Duitsland.
# De herwaardering van de
Japanse Yen wordt onvermijdelijk na het zwevend maken van
deze m u n t . Dit betekent een
nieuw winstpunt voor Nix«m
in zijn gok tegen de Westeuropese en Japanse m u n t e n . Washington acht een reëvaluatie
met 5 % van de Yen onvoldoende en zal pas de 10 % stijging
van de invoerrechten ongedaan
m a k e n indien de Yen m e t
15 % reëvalneert. De eerste gevolgen van de Amerikaanse
dollarkrisis laten zich reeds gevoelen in het J a p a n s zakenleven : een groot-industrie voor
elektrische
toestellen
annaleert de voorziene aanwerving
van 3500 jonge arbeidskrachten.
# Kapitein Demetrios Antipas,
gezagvoerder van de in b r a n d
geschoten veerboot tussen Italië en Griekenland, waardoer
26 mensen omkwamen, te Bridisi aangehouden onder beschuldiging van « onvrijwillige
doodslag ». Kapitein Antipas
verliet voortijdig het b r a n d e n d e
schip en liet de in paniek ger a a k t e bemanning en passagiers aan h u n lot over.

akkoord

(Argos) Na onderhandelingen die zeventien m a a n d e n duurden,
n a 33 vergaderingen en 175 konferenties zijn de vier ambassadeurs
het dan m a a n d a g 22 augustus jl. eens geworden over Berlijn. Wel
moet het akkoord nog aangevuld worden door inter-Duitse overeenkomsten m a a r niemand gelooft dat de « onderneming » in haar
Duitse faze nog vast kan lopen. Met de « oplossing » van het knelprobleem Berlijn is Stalins blokkade (1948-1949) en Kroesjstevs
ultimatum-politiek voorgoed geschiedenis geworden. Ook Ulbrichts keiharde pogen West-Berlijn uit zijn natuurlijke bestemm i n g los te wrikken behoort nu definitief tot een onzalig verleden.

« verstandige » russen

dwaald
op
Iers-republikeins
grondgebied (door Ira-troepeQ
beschoten, terwijl het geregeld
Ierse leger niet tussenbeide
k w a m ) eist Londen van D u b l i n
uitleg. De ongeregeldheden e n
bomaanslagen duren voort in
Noord-Ierland. Belfast
overweegt de sluiting van de grens
met Zuid-Ierland.

Westen door de Vopo's van
Honecker, Ulbrichts opvolger,
neergeschoten. Toch heeft het
Oosten per slot meer toegegeven dan was verwacht, terwijl
het Westen minder ver over de
brug moest komen dan aanvankelijk was gevreesd. Het zal de
Westberlijner een zorg wezen
dat de Sovjetunie in West-Berlijn
een
konsulaat-generaal
opent, dat de verkiezing van
Westduitslands Bondsprezident
niet in de voormalige Duitse
hoofdstad mag gehouden worden... en dat Bondsdag en
Bondsraad daar niet mogen zetelen. Die West-Berlijner heeft
alleen nog belangstelling voor
de details van de inter-Duitse
dialoog ( t u s s e n Bahr en K o h l )
die nog een drietal maanden
kan aanslepen en w a a r meer
over telefoonverbindingen dan
over groot-Duitse problematiek
zal gepraat worden. Pas dan zal
men weten of men de moegesarde Westberlijner geen pad
in de korf heeft gezet.

verdeelde oppositie
Voor de Westduitse politici
liggen de zaken weer anders.
Vooral de oppositie moet nu
waakhondachtig op de loer liggen. Stücklen van de Beierse
CSU heeft het akkoord al af-

gewezen nog voor bijzonderheden doorgesijpeld w a r e n en
F.J. Strauss voorspelde dat de
Westberlijnse vlaggen ten teken van rouw halfstok zouden
hangen. Die oppozitie is echter
verdeeld : terwijl de CSU de
geallieerden medeplichtig vindt
aan de « uitverkoop» van Berlijn doelen de aanvallen v a n de
SDU meer op de Bondsregering
zelve. Maar in h u n afwijzen
van de Oostpolitiek en v a n de
verdragen
( Moskou,
Warschau ) die h a a r bekroonden
lijken de kristen-demokraten
broederlijk achter onverdeelde
opties te staan. Waarschijnlijk
wordt het ratificeren van d e
kwestieuze v e r d r a g e n nog een
harde dobber voor de CSUCDU. De partij kan i m m e r s
niet genoeg op haar hoede zijn
van een publieke opinie die nog
voor de wisselvallige reakties
altijd voor het grootste deel
achter de regering staat. Zelfs
harde
tegenstanders
van
Brandts Oostpolitiek gaan huiveren bij de gedachte dat de
ratificatie nog in extremis op
een smalpoor zou geraken. Zowel gematigden als onverzoenlijken beseffen immers dat het
niet slagen van de ratificatie
zwaar zou doorgeven op de betrekkingen van de BRD m e t de
Westerse geallieerden. Bij de
oppositie groeit zelfs het inzicht dat de Sovjetunie het akkoord over Berlijn zou k u n n e n
opschorten indien de « g r o t e »
verdragen niet voorafgaandelijk worden geratificeerd. Door
zoveel moedwil in het n a u w
gedreven zou de regering d a n
haar toevlucht kunnen n e m e n
tot vervroegde
verkiezingen
over een zeer gesensibiliseerd
probleem, waardoor de situatie
van de oppositie des te delikater zou worden.
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heelden
uit
vervuilend
Vlaanderen
De Nederlandse politie zal heel wat strenger gaan
optreden tegen de onverlaten die hun rommel zomaar op straat, in bossen en grachten plegen weg
te gooien. Wie betrapt wordt zal onmiddellijk een
fikse boete moeten betalen.
Men vraagt zich af waarom de overheid in ons land
niet hetzelfde doet: véél strenger optreden tegen
de « illegale » vuilstorters. De bestraffing van
dit soort <( natuurliefhebbers » lijkt niet zo moeilijk, want meestal laten zij op een of andere wijze
hun visitekaartje achter. Daar kunnen bijvoorbeeld
de toezichters in het Hallebos — dat voorbeeldig
net gehouden wordt — lekkere verhalen van vertellen.
De kwaal van het « illegaal storten » is wijd verbreid in Vlaanderen In elk bosje, bij elke waterplas
in het veld die met een auto bereikbaar is vind je
van die gore vuilhopen. Men laat maar betijen..
En waar al eens een initiatief wordt genomen om
de mensen wat nette manieren bij te brengen door
het plaatsen van afvalkorven bij de haltes langs
autowegen of in wandelbossen, wordt nogal eens
verzuimd ze bijtijds te ledigen. Zo krijg je dan
mini stortplaatsen rondom die korven, zoals wij
het deze week nog zagen bij de E 5-afrit te Mere,
Maar het ontbreekt de overheid in dit land nu eenmaal aan een werkelijke bekommernis om ons leefmilieu, nog altijd, en daar zit het hem.

Foto boven : in de buurt van Willebroek kan je
dit moderne landschap vinden: afval,
goor water en door luchtverontreiniging gestorven bomen.

Foto midden : zo ziet het eruit bij het verlaten
fort Filip ten noorden van Antwerpen,
waar tot vorig jaar nog geregeld in
open lucht de petroleumafval van de
stad werd verbrand. Nu een stinkende
poel in een industrieel maanlandschap.

Foto onder : zo versieren illegale vuilstorters een
van de laatste en mooiste laagveengebieden in de noorder-Kempen : de
Maatjes te Kalmthout (Nieuwmoer).

WIJ . 4-9-71

6

it.

,v

h

de n

^

' A
1'

*

It''«fïilj

Een straat in het « Patershol », links hoe het
zou kunnen, rechts zo is het nu.

Het « Patershol » in Gent zou kunnen vergeleken worden met wat eens het Marollenkwartier
was in Brussel : een bijna ongenaakbaar getto van
mensen die leven aan de rand van de maatschappij, een uitgelezen oord ook voor folkloristische
studies. Maar het « Patershol » zou een architekturale parel aan de toeristische kroon van de stad
Gent kunnen zijn, ware het niet dat het bestuur
van deze stad niet eens de geringste inspanning
levert om deze parel aan het fonkelen te brengen.
In de gewezen patriciërswijk, die nog steeds een
verzameling is van oude woningen, hebben de
heren gewoond die aan het 's Gravensteen verbonden waren. Er resten voor het ogenblik nog
ongeveer 270 woningen, die begrepen zijn in en
begrensd door de Lange Steenstraat, de Geldmunt, de Kraanlei, het Oudburg en het Sluizeken. Hoogst merkwaardig is nu, dat ongeveer
de helft van deze woningen ofwel geklasseerd
zijn ofwel geklasseerd geweest zijn en dat er m
dit architekturaal werkelijk uniek « Patershol v
niettemm nog geklasseerde woningen worden afgebroken.

verleden springlevend maken
Nu heeft de h. Jean Zerck, een jong Gents
architekt, reeds m zijn studentenjaren bij elke
stap die hij in de « sociaal onaangepaste » wijk zette als het ware op het verleden getrapt. In de huizen met trapgeveltjes, daterend van omstreeks de
jaren 1600, in andere waar nog de frontons zichtbaar zijn die verwijzen naar de jaren 1700, heeft
hij dat verleden op heterdaad betrapt. Van de toestand heeft hij dan ook onmiddellijk procesverbaal
opgemaakt, waarvan de neerslag te vinden is in
zeer gedetailleerde kaarten en plans. Hierbij stelde
de bouwmeester in zijn diagnose vast, dat het
schema van de steegjes in het «Patershol» sedert
1567 onveranderd is gebleven. Rekening houdend
met de onloochenbare vaststelling, dat de toerist in
Gent een eendagsvlieg is en dat er door de Dienst
voor Toerisme niettemin toch jaarlijks moet geantwoord worden op ongeveer 8.000 vragen van
vreemdelingen die in de Arteveldestad wegwijs
willen raken, besloot architekt Zerck dan ook de
reanimatie van het « Patershol» te testen op haar
mogelijkheden. En nu is het zo ver, dat zijn reanimatie-plan het werkhuis kan verlaten.
De ontwerper van het toeristisch ongemeen belangrijk plan heeft logischerwijze in dat werkhuis
eerst de bestaande toestand «gedissekeerd». Zo
stelde hij o.m. vast, dat het beeld van het « Patershol » dat de bezoeker thans te zien krijgt praktisch

onveranderd is gebleven sedert het jaar 1800. Het
merendeel van de woningen verkeert er dan ook m
een bouwvallige staat. Architekt Zerck meent echter, dat mits de som van een half miljard fr. in het
« Patershol» te investeren, deze wijk uitzonderlijk
toeristisch attraktief zou kunnen gemaakt worden.
En het is precies m de overgang van een dode naar
een springlevende wijk, dat het geheim zou kunnen schuilen van Gent als toeristische attraktiepool. ( Wat de stad, vergeleken met steden als
Brugge en Brussel, nooit geweest is. )
hotel als toeristische pooi
Architekt Jean Zerck wenst in zijn plan niets
definitiefs op te dringen aan de gemeenschap,
maar hij stelt toch met leedwezen vast dat een
wijk, die voor reanimatie in aanmerking komt zoals nergens anders in ons land, gewoon ligt te verkommeren m de onmiddellijke nabijheid van het
mooiste wat Gent aan historisch schoon te bieden
heeft ; daarom heeft hij in zijn plan de inrichting
van een « Europees» hotel opgenomen, dat de toeristen de mogelijkheid zou bieden te verblijven ente overnachten m een bij uitstek historisch rijk kader. Want Gent kan haar geschiedkundige schatten nooit ekonomisch verantwoord verzilveren zo
zij met ook over een gastronomisch juweel beschikt. Precies daarom werd m het plan-Zerck de
restauratie van het gewezen klooster van de Ongeschoeide Karmelieten, met ingang in de Lange
Steenstraat, voorzien om het te transformeren m een
hotel met moderne akkomodatie, maar waarvan de
oorspronkelijke stijl zou behouden blijven. Iets
dergelijks treffen wij ook aan te Brussel, waar —
met ver van de Grote Markt — een gewezen gevangenis werd omgetoverd tot het hotel « Amigo »,
Het is overigens de eigenaar van dit hotel, die in
het verleden reeds belangstelling heeft getoond om
het gewezen klooster van de Predikheren, gelegen
in Onderbergen te Gent en momenteel aan de
eerste fase van de restauratie toe, te kopen om
het als hotel voor het publiek te kunnen openstellen. Rond het hotel te Gent, dat over een mooie
binnenkoer zou beschikken, zou in elk geval een
toeristische bedrijvigheid mogelijk worden, mits
nog enkele belangrijke aanpassingen de magnetische aantrekkingskracht van zo'n groot logement
zouden vergroten.
Hierbij denkt architekt Zerck voornamelijk aan
het gebruik van een laag gebouw voor parkeergelegenheid, dat momenteel een leegstaande fabriek
is en gunstig gelegen aan de rand van het « Patershol », dat volledig verkeer-vrij zou gemaakt worden. Ongeveer in dezelfde mate gaan de gedachten
van de ontwerper uit naar het bedienen van een
typisch restaurant in de Kalversteeg. Aan het eind
van deze steeg zou een poort kunnen aangebracht
worden, die toegang verschaft tot het Kaatsspelplein. Dit plein is het dat zou gelegen zijn aan de
ingang van het restaurant. Een andere idee, die
ongetwijfeld in het kader van het ontwerp past, is
het openbreken van de Plotersgracht en hem zoals
vroeger van water voorzien. De zeven oorspronkelijke bruggen die hem hebben overwelfd zouden
overigens opnieuw kunnen gebouwd worden.

gedetailleerde nieuwe bestemming
Architekt Zerck heeft alles tot in detail ter plaatse bekeken en heeft ervoor naderhand een passende bestemming voorzien. Genoemd restaurant zou
bij wijze van voorbeeld volgens de plannen worden
opgetrokken op een braakliggend terrein, waar
vroeger een oud herenhuis met uitzicht op de Leie
heeft gestaan. Nadat dit huis door de Vrienden van
de Stad Gent werd gerestaureerd, werd het later
afgebroken ! En het zou dus nu in de oorspronkelijke stijl opnieuw kunnen gebouwd worden. Kompleet met een reeks bijhorende binnenkoeren. Architekt Zerck heeft verder langs de Plotersgracht
een pleintje ontdekt, waar de kunstenaars op zondag of in het toeristisch hoogseizoen hun kunstwerken zouden kunnen ekspozeren in openlucht,
net zoals dat op de «Place du Tertre» in Parijs
gebeurt en — sedert enkele maanden — op de
Groentemarkt te Gent. Vanop dit pleintje kunnen
de kunstenaars en de bezoekers immers de prachtige gevels zien van de huizenrij langs de Plotersgracht. « Er is nog méér,» zegt de h. Zerck, « vanuit de Ballenstraat zou bij verbreding ervan een
uitzicht op het s' Gravensteen bekomen worden.
Deze Ballenstraat zou men overigens kunnen vermooien door er enkele bomen te planten.» Niets
schijnt de jonge bouwmeester uit het oog verloren
te hebben. Een gewezen kapel heeft hij uitgestippeld om er het Sabbattinitheater van de beroemde
mimekunstenaar M.A.J. Hoste in onder te brengen
Enkele industriële woningen, die dateren van de
19e eeuw, zouden kunnen gesloopt worden om de
plaats te ruimen voor de aanleg van pleintjes. Om het «Patershol» pas echt toeristisch attraktief te maken zou eventueel een nachtkroeg
een plaats in de wijk kunnen krijgen, terwijl overdag in antiekwinkeltjes, ceramiek- en soevenier-
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winkeltjes (met waardevolle voorwerpen waarvan
de prijs zou schommelen tussen 800 en 1.200 fr.) de
koopkracht van de toerist zou kunnen aangesprcken worden, zonder deze nochtans geweld aan te
doen.

pleidooi voor privee-initiatief
Dit alles zou zonder financiële tussenkomst van
de Stad Gent of een andere overheidszorg kunnen
verwezenlijkt worden, alhoewel het ons inziens
voor de hand zou liggen dat het gemeentebestuixr
van Gent op het ogenblik dat de hier uiteengezette
plannen verwezenlijkt worden een inspanning zou
doen om de hobbelige en weinige effen liggende
kasseien door nieuwe te vervangen en om de ter
plaatse aangebrachte verlichting te «herdenken»,
zodat deze de antieke en andere gevels sfeervol
tot hun recht zou laten komen. Het lijkt architekt
Zerck inderdaad vanzelfsprekend, dat, mits het oprichten van een v.z.w. of een andere vereniging
waarin huidige eigenaars van de woningen in het
«Patershol» zich zouden groeperen om de kosten
vx)r reanimatie van de wijk op zich te nemen, de
partikulieren er door de toeristische aktiviteit die
ontwikkeld zou worden spontaan tot restauratie
van de gevels zouden overgaan. Deze eigenaars
zouden er nu echter moeten van overtuigd raken,
dat geld investeren in het «Patershol» op korte oi
lange termijn rendabel kan zijn. De centen die zij
nu voor huur van een kramakkelijke woning opstrijken, schommelen tussen 500 en 1.000 fr. per
maand, wat vergeleken met woningen in de Dj^nkersteeg, die toch ook niet in zo'n goede staat verkeren, zeer miniem is. (De gemiddelde huishuur
van een woning in de Donkersteeg bedraagt onge-

veer 8.000 fr.) Architekt Zerck raamt, dat de gehele reanimatie van de bekende Gentse wijk niet
zou kunnen tot stand gebracht worden voor een
som die onder het half miljard fr. kan dalen, aangezien hij alleen reeds de kosten voor het installeren van een hotel op 160 miljoen fr. schat. Maar de
jonge bouwmeester wijst er ons bij herhaling op,
dat wij eens dienen te veronderstellen dat deze
vernieuwde wijk er vandaag reëel is, met inbegrip
van het prachtige Museum voor Volkskunde, dat
momenteel reeds duizenden bezoekers jaarlijks
aantrekt. Bekeken vanuit ekonomisch standpunt
zou het inderdaad voor Gent een onschatbare zegen
zijn, zo het « Patershol» nieuw leven zou ingeblazen worden.

sociaal aspekt
Wie zich op het sociaal standpunt stelt, komt
evenwel onvermijdelijk tot de vaststelling, dat een
aantal personen die financieel in een noodsituatie
verkeren het «Patershol» zouden moten ruilen
voor een onmogelijke situatie. Vooral de ongeveer
50 personen die het « Pand » in de Vrouwenbroersstraat bewonen, zouden aldus brutaal uit hun vertrouwde omgeving gerukt worden. Alvorens men
tot de reanimatie van de gewezen patricièrswijk
overgaat, dient men dan ook ons inziens een socialen enquête te houden m de buurt.
Een tweede bezwaar dat tegen de vernieuwing
van het «Patershol» kan geopperd worden is het
feit, dat bij brand of evakuatie van zieken geen
wagen meer tot in het « hol» zou kunnen geraken.
In hoever dit bezwaar reèeel is, zou door de verantwoordelijke diensten grondig moeten doorzocht

»

.'/.Ml \.idUMiUiiiijiiJi!iiiiiin4iiiiiinii>iii;iU^^^^^^^

worden, maar zeker is intussen dat de hoge ladder
van het brandweerkorps in Gent nooit zou moeten
gebruikt worden aangezien de grootste woning ia
het « Patershol» slechts twee verdiepingen telt.

wdkker schieten
De zorg voor historische gebouwen en geklasseerde woningen verdient evenzeer de aandacht van de
gemeenschap als bievoorbeeld de zorg voor het
leefmilieu, waarvoor momenteel overal zo intens
geijverd wordt. In Gent komt echter noch de bescherming van bomen en groen noch deze van het
kultureel patrimonium voldoende aan haar trekken. Het heet, dat de Stad Gent te veel schulden
heeft.
Wat er ook van zij, een «straatmuseum» zoals
wij dat in het «Patershol» aantreffen, dient
hoogstnodig beschermd : indien niet door staat,
provincie of gemeente, dan door privé-mitatief.
Want het « Patershol» is niet zo maar gewoon oud,
doch het kan nog een ekonomische en ook sociale
funktie vervullen. De Gentse wijk zou tegelijkertijd een familiejuweel kunnen worden, dat ons verbindt met ons verleden, en een toeristische magneet, die de toerist — al ware het slechts twee dagen — geboeid in Gent gevangen houdt. Wat in
Amsterdam m de Bethunewijk momenteel wordt
gerealiseerd, wat m Brugge reeds lang zou gerealiseerd geweest zijn indien deze stad over hetzelfde
historisch schoon als Gent beschikte, dat kan ook
verwezenlijkt worden in de Arteveldestad Op
voorwaarde natuurlijk, dat men er — o.m. de
Dienst voor Toerisme — uit zijn langdurige sluimer
ontwaakt.
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Aanbevolen Huizen
Groepen
E.S. ZWEMBADEN

en

TUINEN

DEMEYERE

Vijfwegenstraat 13 - Izegem
Tel. 051/316.23
Kost minder dan U denkt I
4.000 tevreden klanten ïn
West-Europa.
Referenties in het ganse land.

maatschappijen
allerhande I ! I
Speciaal

Boek- en Papierliandel
Zaakvoerder : Fons Labeau
de Ribaucourtstraai 7
(nabij het Sint-Jansplein)
Sint-Jans-Molenbeek - Brussel 8
Telefoon
(02)28.87.09

bedacht

(ll-XII-71)

IEDER DORTMUNDER
THIER BRAU HOF

Bezoek

CASTHOF LINDENHOVE
Koud en warm buffet

Lauwereys - De Bruyn
Gezellige vlaamse sfeer.
wekelijkse rustdag : woensdag
Bellestraat 49 • Hekelgem
Tel 0 5 3 / 6 8 7 . 4 0
(ll-VI-71)

kan U op ieder ogenblik van de dag van het jaar
middag- en avondmalen aanbieden.
INTERESSANT
Avondmaal op vrijdag, zaterdag of zondagavond,
in een gezellige sfeer.
Nadien krijgt U gratis gedurende 5 uur,
een der beste Oberbayern-orkesten

H. PELEMAN.MARCKX
Van den Nestiet 16, Antwerpen
Tel. 39.19.27
rV
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
lan '71

Middag- 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. 016/286.72 - 1.500 plaatsen.
ANTWERPEN : Groenpl. 33. T. 03/31.20.37 - mooiste zaal van de sfad.
LEUVEN (Bierkelder) : Oude Markt 1 1 . Tel. 016/268.69
mooiste
kelder van Europa.
BRUSSEL : Nieuwbrugstraat 28. Tel. 02/18.74.89
mooiste van Brujsel
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-Oostende - Tel. 09/26.74.32
SINT-TRUIDEN : Spaansebrugstraat : Tel. 011/736.30

AL AL KEUKENS CLASAL
Fabrieken te Ramsdoncb
tel. 015/714.47
Leuven : Jan CLAES
Bondgenotenlaan 171
Tel. (016)347.94
Voor West-Vlaanderen
DE MEYER Walter
Bruggestraai 136, Z w e v e z e U
tel 051/612.84
(l-XII-71)

« PIET POT »

KOELTOGEN
KOELKAMERS

SliONN

DIEPVRIEZERS
o^o^VOOR SUPERMARKTEN,

Antwerpen's gezelligst*
Bierkelder
Grote Pieter Potstraat «
(bij Suikerrui)
Open vanaf 8 uur 's avonds
Maandag en dinsdag gesloten
(l-XII-71)
DIEPVRIESTUNNELS
KAMIONKOELING

Bezoek « Gasthof
DE VEERMAN »

WINKELINRICHTINGEN

INDUSTRIE

Kaal 26. St Amands a.d Schelde
TeL 052/332.75
Mosselen
Paling
Uitbater
Jan Brugmans

EN VOEDINGSNIJVERHEID

ETN JEÜRISSEN PVBA
Dé winterstraat 24
Borgerhout/Antwerpen Tel.: (03) 36,I1,35-36.59;31

DE APPEL

ZIEKENKAS

Fuérlsonpl. 6 - rechtover kerk
op een paar 100 m. van
« Vlaams Konferentle-oord
de Ham »
Uitbater Walter DOCKX
Tel. 59.75.86

1951 - 1971 20 |AAR DIENSTBETOON
Ziekteverzekering voor

ARBEIDERS
BEDIENDEN
ZELFSTANDIGEN

Tel. 053/244.80

ZELFSTANDIGEN
LOONTREKKENDEN

Bekendste koffiehuis
uit DENDERSTREEK
Bedden-

Vraag nog heden inlichtingen bij uw plaatselijke afgevaardigd».
Geen moeilijkheden bij overschakeling van een ander ziekenfonds.

Bestendige sekretariaten :
Kipdorp, 40 - 2000 Antwerpen - Tel. 0 3 / 3 2 . 7 3 . 0 5 (2 I.)
Brabant : E. jacqmainlaan 124 - 1000 Brussel

Tel. 02/19.08.64
Limburg : Zuiveistraat 9 - Hasselt - Tel. 0 1 1 / 2 2 0 . 5 7
SYMBOOL van VERTROUWEN-i-ZEKERHEID + DIENSTBETOON

®

N.V. LEPLAE R.

UURWERKEN - JUWELEN
DE MOOR
Schooldreef 19 - Gentbrugge
Tel. 52.01.22

Internationaal Optiek

GROEP BLANCKAERT

speciaalzaak voor europese
brillenmode
Schooldreef 21 - Gentbrugge
Zaakvoerder : J A N DE M O O R
V.U.-gemeenteraadslid

Internationaal Adviesbureau
Herentalsebaan 624
2100 DEURNE
Verlichtingsgroothandel

MARC DE VRIESE

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

(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.

Oepannagedienst
Autocar - Autobus :
Aarschotsesteenweg 86 - Lier
Tel. 70.05.29 - 70.15.71
Fabriek van Land- en
Tuinbouwmachines

Maat & gerede HERENKLEDING
Specialiteit maatbroeken

HERT - AGRIA
9200

BERGERS GERARD
St-Jansvliet 19 (KI. Tunnelpl.)
Tel. 33.91.65
ANTWERPEN

p.v.b.a. FRIGAHM

Schranslaan 70
1840 EPPEGEM
5 % aan V.U.-leden.
Tel. (015)629.42
WENST U EEN BLIJVENDE
BIJVERDIENSTE
MET STANDING ?
Bestel koffie voor familie, vrienden, kennissen, alsook voor persoonlijk gebruik, aan groothandelsprijs. Minimum afname 4,5
kg. Hoge verdienste. Tombola
met 100.000 F prijzen. - Geen
B.T.W.-problemen. Geen kapitaal nodig. Gratis stalen. Schr. :
Koffiebranderij
RIMBO
Heikant 51 - 9140 ZELE
Tel. (052)445.03

DRANKHUiS

HOTEL - RESTAURANT
Rotisserie - Wijnbar - Taveerne

DE KALVAAR p.v.b.a.
Steenweg op Oudenaarde 45
9499 VOORDE (Ninove)
gesloten van 16 tot 31 aug. 1971

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

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

en

Matrassenbedrijf

ELECTRA-BREE

Voor Uw verblijf aan ZEE
de Ideale OPLOSSING bij

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

V^EST LITTORAL
Leopold ll-laan 212
8458 OOSTDUINKERKE
(100 m. voorbij de zomerkapel)
Tel. 058/526.29
— Prospektus op aanvraag —
Verhuur, verkoop appartementen, huizen, zomerverblijven...

CARAGEKANTELPOORTEN

« RUSTWEL »

I N METAAL !

A. Versweyveld - Troliin
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

W E E K E N D S - GARAGEN
in prefab, of vast - Inlichtingen;
V.d.P., 34, Begijnhofstraat te
1840 Eppegem - Tel. 015/614.11

LUSTRERIE

BEIAARD

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

B T W !
Voor doorschrijfsisfemen,
boekhoud- en faktureermachines
één vlaams organizatiebedrijf:

I N 'T BOERKE

KWATRECHT-Wetteren
Tel. (09)52.19.31

André Hermanslaan 23
2100 DEURNE
Tel. 03/24.00.90 - 24.44.74
Groot-keuken materiaal - wassalons - autowasinrichtingen,
diepvries
D 0282

CARROSSERIE
LOOS - V A N HOOF

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

CORTHALS
Kattestraat 20 - Aalst

Dagvergoeding

V.Z. =

Zaakvoerder
Fons Labeaa
de RIbaucourtsfraat 7
SInt-Jans-Molenbeek . Brussel S
Telefoon t (02)28.87.09
(il-XII-71)

ian. 71
Te Steenokkerzeel
bezoekt elke Vlaming
het HEELNEDERLANDSE
PRAATKAFEE

VLAAMSE

Boek-« PapierFonoplafenhandel

Industriepark - 9990 Maldegem
Tel. 050/715.29

PAPYRUS

voor U

PAPYROS

Industriële
warmeluchtgeneraforen
rechtstreekse levering, alsook
levering door bemiddelling van
uw installateur.
Residentiële
warmeluchtgeneraforen
uitsluitend levering langs
installateur om.

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

•

•

Vlamingen.

• • T * l ""^^ GRATIS ADVIES
%. i . ^
voor uw hypotheek^ • ^
leningen ( I e en 2e r.)
en uw bouwgrondkredieten
aan de
HYPOTHEEKMAATSCHAPPIJ

D'HAENENS

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

UNITAS n.v.
Kortrijkse Steenweg 304
9000 GENT - Tel. 09/22.88.33
van 9 tof 18 u. ('s zat. geslof.)
Agenten en makelaars
neem kontakf met ons I

Goedkopere ZON in het najaar
dank zij de VTB !

TOT L A A T IN DE M A A N D OKTOBER IS DE Z O N EEN
DAGELIJKSE CAST A A N DE MIDDELLANDSE ZEEKUST !
V A K A N T I E IN HET NAJAAR HEEFT BOVENDIEN NOG
ANDERE VOORDELEN : MEER RUIMTE OP HET STRAND
EN GOEDKOPERE PRIJZEN.

RIJWIELEN
KINDERWAGENS
ROLLEND SPEELGOED
St-|akobsmarkt

GELIJK ALLE REIZEN GENIET U N U OOK V A N EEN
UITSTEKENDE SERVICE V A N DE VTB-VAB

97

ANTWERPEN
Uitbater :
HILLEGEER ROGER

Sint Jakobsmarkt, 45-47

- 2000 Antwerpen

Tel. (03)31.09.95 (10 lijnen)

WIJ - 4-9-71
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Willy Spil'lebeen Is de auteur van een drietal verzenbun3els (De Spiraal, Naar Dieper Water, Groeipijn) en een
drietal romans t « De Maanvis » ( 1 9 6 6 ) « De Krabben »
( 1 9 6 7 ) en « De Sfinx op de Belt » ( 1 9 6 9 ) evenals van
verscheidene essais waaronder een uitgebreide studie
over de Zuidvlaamse dichter Emmanuel Looten, destijds in
dit blad besproken.

Wij hebben de twee eerste
romans, niet de derde, gelezen
en stellen bij een vergelijking
met de onlangs bij Davidsfonds/Sandaard Uitgeverij uitgegeven vierde roman « Steen
des Aanstoots » niet alleen een
opmerkelijke vooruitgang vast
in beheersing en samenstelling
der stof maar ook een pozitiewijziging van de auteur t.o.v.
rijn werk, samengaand met een
stilistische modernisering. De
eenvoud der konstruktie in de
eerste romans ging samen met
een nog al eens doorzirhtige,
gewilde raadselachtigheid van
inhoud en verhaal. In zijn jongste roman is de konstruktie
•weliswaar
gekompliceerder,
zijn er verscheidene verhaalvlakken en is de stijl ook eksperimenteler hoewel duidelijk
en verstaanbaar. Dit alles belet niet dat de verhaalvlakken
zeer goed aaneensluiten, zodat
de indruk van een doorlopend
verhaal gewekt blijft en het
raadsel door de mens zelf en
niet door de gewilde verhaalkonstruktie wordt opgeroepen.
De komplexiteit ligt hier in de
mens zelf en niet in het gebeuren. Ook de stilistische afteke-

BfinWlllil'illlllllIllHfilll

ning tegenover de vroegere
verhalen is geen hinderpaal tot
een gedachtelijke penetratie en
wij weten niet of het aan de
objektievere temakiek ligt ( er
is een onloochenbare analogie
van de auteur met de schrijverleraar Jaak Tantasis ) maar
het geheel heeft een warmere,
ik zou haast zeggen poëtischer
tonaliteit dan het vroegere
werk, hoewel ook daar de dichter Spillebeen reeds de romancier sterk beïnvloedde.
Bepaalde stijlmiddelen : de
innerlijke monoloog, de bewustzijnsstroom, de opsomming
van historische gebeurtenissen
als tijdsdekorum voor het verhaalgebeuren zijn reeds menigmaal gebruikt : Doblin wendde
ze aan evenals Joyce, Broch en
andere modernen. Ook het weglaten van zintekens en hoofdletters die het doorvloeien van
de gedachtenstroom of van de
gebeurtenissen moet suggereren is niet nieuw, evenmin als
het gebruik van de tweede persoon waarin het verhaal gesteld
is, zodat het als een bestendig
gesprek van de auteur met
zichzelf en de anderen wordt.
Dit subjektiveert het gebeurde
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aanstoots?
zonder echter aan de objektiviteit der derde personen afbreuk te doen of hun dimensies
te vervlakken tot een gewone
kommunikatie. Ook Teirlinck
wist met dit procédé handig
om te gaan !
Deze stijlmiddelen, meer dan
in vroeger werk aangewend,
geven aan het nieuwe boek van
Spillebeen een ander uitzicht
dan de vorige romans, zowel
door de verscheidenheid in
struktuurelementen als in stijlmiddelen. Wat in deze roman
ook opvalt en waar wij reeds
op wezen, is de in vergelijking
met de eerste romans sterkere
poëtische nog met de nuchterheid van de stijl en het strakke
proza wilde overdekken maar
er toch nooit zijn essentieel
dichterschap door verbergen
kon, komt in « Steen des Aanstaats » ten volle aan bod.

recapitulatie
van een ieven
De inhoud van Spillebeens
« Steen des Aanstoots » is even
interessant als de vorm, interessanter wellicht omdat het
aangeraakte probleem vèr boven dat van de ene of andere
literaire of estetische vorm,
van traditie of experiment uitstijgt. En ook uitstijgt boven
de eigen persoonlijke gekomplexeerdheid van de auteur in
verband met bepaalde geestelijke stromingen of houdingen.
De schrijver-leraar Jaak Tantasis, vijfendertig jaar, « in
media vita », gehuwd met Saskia en vader van vier kinderen, rekapituleert gedurende
zes zomerdagen van zijn vakantie zijn leven. Uit de
werkelijkheid van het heden
duikt het verleden telkens op :
kindsheid en jeugd op het
platteland ( vader is boer ). En
telkens duikt ook weer de
vraag op naar het waarom en
het waarheen. Hoe beantwoordt hij ze voor zichzelf ?
« Ik ontkom er niet aan, aan
de dood en de zinloosheid... »
— « De dood, absurd als het
leven, dat absurd wordt door
de dood. De dood niet zoals in
de mythen de zinloze hopeloze
daad als een straf voor een bedrog. De dood is geen straf en
het leven geen schuld. Het is
doodgewoon een noodlot. En de
hel draag je om in jezelf... »

uitweg uit de
absurditeit
Wij horen hier een echo van,
Camus en diens « Mythe de
Sisyphe ». De mythe van de
door de goden gestrafte Sisyphos die de steen de berg oprolt
die hem in het laaste ogenblik

ontsnapt : Camus gebruikte ze
als symbool voor de absurditeit
van het menselijk leven. Bij
Spillebeen keert ook deze mythe telkens terug als simbool :
«ik ben zelf een stuk tijd uit
het niet-zijn gekomen onderweg naar het niet-meer-zijn...
Maar evenmin als Camus
trekt de auteur de opvatting
van de levensabsurditeit door
tot zijn ekstreme konsekwenties. Want Camus' konsekwenties blijven staan bij « ma revolte, ma liberté, ma passion»
en hij voegt er toe toe : « il
faut imagmer Sisyphe heureux... »
Ook Spillebeen houdt zich
niet aan de regel der absurditeit en zoekt een uitweg in een
of ander geluk. Wel zegt hij op
het einde van zijn boek : « De
dood een voltooiing : de voltooiing van een leven dat geen
doel heeft buiten zichzelf, buiten zijn chaos waarmee het
moet leren leven.. ». Maar zulk
leven is een kompromis. Sisyphos herbegint telkens weer :
één keer echter blijft de steen
liggen in labiel evenwicht en
dan kan hij het landschap van
zijn leven zien en de zin van
zijn bestaan ontdekken.

pornografie ?
De « Steen des Aanstoots »
van Spillebeen is inderdaad
voor menigen een steen des
aanstoots geworden. Men heeft
het Davidsfonds er zelfs een
verwijt van gemaakt dit boek
te hebben uitgegeven, en men
steunt zich bij dit verwijt
vooral op enkele passages in
dit boek die noch min noch
meer dan pornografisch worden geheten. Wij willen hier
niet discussieren of het al dan
niet gegrondzijn van deze verwijten en de grens trekken tussen wat pornografie en wat
erotische literatuur is. Er zijn
teveel dingen bij een dergelijbe beoordeling die van tijd,
plaats en persoonlijke overtuiging afhangen om hier tot een
objektief oordeel te komen. Wij
zijn er bv. van overtuigd dat,
moest het Davidsfonds vijftig
jaar geleden « Pallieter » hebben uitgegeven de reakties niet
minder scherp zouden geweest
zijn. Vergelijkt men daarenboven Spillebeens boek met wat
er zo al in de Franse, Engelse
en Duitse literatuur te koop is,
dan krijgt men een heel ander
perspektief.
In een tijd waarin Joyce en
D.H. Lawrence, Miller en Montherlant tot de klassiekers der
romankunst zijn gaan behoren,
vallen de funktionele beschrijvingen van het seksuele niet
meer onder de taboes der estetiek. Wat de moraal ervan zegt,
dat is natuurlijk een andere
kwestie.

In dit verband verwondert
het ons wel enigszins dat de
argumentatie tegen Spillebeen
zich op dit punt heeft gekcHicentreerd, terwijl in feite de
anti-katoliciteit niet zozeer in"
deze — laat ons maar zeggen :
vrijmoedige — houding tegenover het seksuele ligt, dan wel
in de levensbeschouwelijke aspekten en uitlatingen van de
auteur. Het is natuurlijk eenieders recht, te geloven aan de
absurditeit van het leven en
aan zijn begrenzing tussen geboorte en dood, evenals het
ieders recht is te geloven aan
een leven na de dood. Onze
pluralistische
maatschappij
doet niet meer aan fysische
uitroeiing van ketters. Maar
het is wél een teken van inkonsekwentie, zowel van uitgever
als van auteur, voor een dergelijk boek, hoe eerlijk en oprecht het ook weze, hoe zeer
het ook de uiting is van wat
veel «katolieke » ongelovigen
obsedeert, op elkaar beroep te
doen, omdat het Davidsfonds
toch nog steeds de emanatie is
van een levensopvatting en de
verdedigster van een levensbeschouwing, waarmee de door
Spillebeen geuite gedachten direkt in strijd zijn . En het is
ook een teken van eenzijdige
bigotterie, wanneer men van
bepaalde zijde maar de seksuele slippertjes gezien heeft, (de
deugd van kuisheid geldt nog
steeds als belangrijker dan de
deugd der liefde hoewel de
eerste toch slechts kan bestaan
wanneer zij door de tweede gedragen wordt ) en aan de essentiële onverenigbaarheid van
werk en uitgever voorbijgegaan is, of dit althans op de
achtergrond liet.
Wij geloven oprecht, dat het
Davidsfonds er beter zou aan
gedaan hebben, een ander boek
te zoeken, en de auteur een ander uitgever, en dat beiden er
bij zouden gewonnen hebben.
Aan Spillebeens eerlijkheid
twijfelen wij niet : hij spreekt
alleen maar uit wat velen
heeft aangegrepen en nog
aangrijpt, al maakt hij zich
af en toe wel eens van bepaalde dingen af met nogal
slogan-achtige uitspraken, die
bewijzen dat hij de probleemkern niet geraakt heeft, zo o.m.
over het nationalisme.
Aan de literaire waarde van
zijn boek valt evenmin te twijfelen, en na zijn vroeger werk
herlezen en dit werk gelezen te
hebben, durven wij gerust beweren, dat hij momenteel een
een onzer beste jonge romanschrijvers is. En dat zijn weg
— tussen het traditionele psychologische realisme en de moderne taal- en stijleksperimenten in, en die de sociale rol van
de literatuur niet verloochend
— de enige is die onze jonge
literatuur kans op leven- en
overleven — biedt.

Restaurant

WALLEBEKE
Tearoom
Sieer en standing
en... een prima keuken !
Met een laatste kiekje op het verlaten strand werd met
enige spijt afscheid genomen van een vakantie die weer
eens veel te kort was...

Rijksweg Gent • Kortrijk
ASTENE - DEINZE
^

Telefoon (09) 52.51.49

's Maandags gesloten

WIJ - 4-9-71
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bewegingsljJMzer
vujo nationale erkenning
Om nationaal erkend te worden, moet VUJO over m i n i m u m
35 afdelingen beschikken. Als wij « afdeling » opvatten als
kern, dan hebben wij n u al ruim overschot.
Wij vragen m e t aandrang aan alle afdelingen en kernen zo
vlug mogelijk mogelijk volgend ma'^eriaal op t e sturen n a a r
onderstaan adres :
— adressenlijst van de bestuursleden p e r kern, per afdeling,
per arrondissementeel komitee ;
— uitnodigingen en verslagen van vergaderingen, aktiviteiten,
voordrachten, debatavonden ;
— krantenknipsels ;
— tijdschriften...
Nationaal sekretariaat : Ignace Gilté. Jachthoomlaan 17,
8200 Brugge 2. Tel. 050/18956.

coo - aalst
De COMMISSIE VAN OPENBARE ONDERSTAND van
AALST wenst, aan te werven en dit op proef :
TWEE OPSTELLERS,
proeftijd zes maand, werfre-^^erve duurtijd 3 jaar.
EEN GEBREVETTEERDE ZIEKENVERPLE(E)G(ST)ER,
proeftijd 6 maand.
DRIE VERPLEEGASSirSTENTEN
proeftijd 3 maand.
EEN HALF GESCHOOLDE WERKMAN,
proeftijd 3 maand werfreserve duurtijd 3 jaar.
Tevens wenst zij ZES GEZINS of BE.TAARDENHELPSTERS, in het bezit van het brevet van het ministerie van
Volksgezondheid, a a n te werven en dit m e t een arbeidsovereenkomst.
De kandidaturen dienen uiterlijk op 18 september 1971 op
b?t sekretar-iaat aanwezig te zijn.
Hijkomende inlichtingen kunnen steeds bekomen worden op
het sekretar'aat van de Commissie. Gasthuisstraat 40, 9300
Aalst, en dit iedere werkdag tussen 9 en 12 u.
kenkasten in witte formica,
twee bureaus, kantoorkasten,
een conferentietafel m e t stoelen ?
Zich wenden tot Karel Van
ANTWERPEN (Arr.)
Reeth ( D r i e Eiketostraat 70
ARR. RAAD
tel. 57.33.51) of tot Renaat DeAlle arr. raadsleden worden
keyser (Graaf de Fienneslaan
hierbij verzocht aanwezig te
zijn op de arr. raad van vrij- 47 tel. 49.64.89).
dag 17 september 7 1 te 20 u 30 GEMEENSCHAPSCENTRUJI
in de bovenzaal van de « NieuOns
gemeenschapscentrum
we Carnot», Carnotstraat, 60
opent zijn deuren op 1 oktober
Antwerpen.
a.s. Dat is nochtans slechts mogelijk indien ook u een handje
IN FEEST
toesteekt. Wij rekenen op u w
Het arr. Bestuur vraagt alle
medewerking i
afdelingsbesturen van het arr.
Antwerpen h u n «speciale me- VUJO
den-erking» te verlenen door
Een tiental Vujo-ers van onhet voeren van de nodige be- ze afdeling namen deel aan het
richtgeving op de volgende studieweekend in Cadzand. Wij
manifestaties : VU-Kontich : hebben v a n mekaar weer heel
10 .iarig bestaan op 12-19-25 sep- wat kunnen leren.
tember ; VU-Schilde : 10-jarig
Vujo n a m op zich de tuin en
bestaan op 18 september ; VU- het terras van ons gemeenNiel : 9 oktober inhuldiging se- schapscentrum in orde te brenkretariaat.
gen. Daarom alle hens aan dek
op zaterdagnan-.lddag.
ANTWERPEN (Stad)
DTKNSTBETOON
HOBOKEN
Op h e t sekretariaat Wetstr
GROTE VLAAIENSLAG
12 alle werkdagen. Voor speOp 11 en 12 september verkociale gevallen van pensioenen
pen wij Limburgse vlaaien.
liefst de eerste en derde don- Keuze tussen abrikozen, appederdag der maand van 18^ tot
len en pruimen. 60 fr. 't stuk.
19 uur.
Opbrengst voor
verkiezingsVoor COO-gevallen : op af- fonds. Alle leden hebben 3 inspraak m e t dr. De Boel tel
schrijvingskaarten
ontvangen,
33.97.90 of dhr. Fr. De Laet tel. zij spreken vrienden en kennis38.66.92.
sen aan voor een eventuele verkoop De bestuursleden bezoeONTSPANNING
ken de leden. Het sekretariaat
VI. Aktie en Kultuurgemeen- Jozef de Costerstraat 38, tel.
schap richt ontspanningsavond
27.85.58 is steeds open om u w
in op dinsdag 16 november a s
bestellingen op te nemen. Met
in de zaal Elckerlijc. V/ill Feruw medewerking beginnen we
dy One man show Kaarten op
nu reeds de grondslag voor een
uw sekretariaat en bij al onze
daverende verkiezingsoverwinbe.<=tuursleden.
ning te leggen.
Heide uitstap rnet gids op
zondag 26 september, 's Morgens
HOVE
bezoek aan folkloremuseum.
AKTIE
Na de wandeling door de heide
Een nieuw werkjaar pegiiit.
mogelijkheid rond 19 u u r tot
Na de vakantie-ontspannmg
deelname aan gezellige Boereterug een inspanning. Vlaandekoffietafel. Vertrek m e t eigen
ren m a g zich niet neerleggen
wagens aan het sekretariaat
bij de nefaste gevolgen van een
Wetstraat 12, om 9 u. 30. Wie
katastrofale
regeringspolitiek.
over geen wagen beschikt rijdt
Neem aktief deel aan de plaatmet autobusje mee.
selijke werking van uw afdeLEDENSLAG
ling. Lijdzame simpatie alleen
volstaat niet meer. Steun ons
Üit de talrijke huisbezoeken
met woord en daad
Neem
bij onze sympatisanten hebben
kontakt m e t René Van der
we ons ledental aanzienlijk
Haeghen, Dahliastraat 32, tel.
kunnen verhogen. We doen een
55.35.47 ; Juliaan Op de Becq.
oproep aan de lezers : in u w
Groenstraat 27, tel. 55.54.17 of
omgeving, bij u w familie, zijn
Rutger Buys, Vmc Bavaiser ongetwijfeld nog heel w a t
straat 11, tel. 55.22. 26,
sym.patisanten die w e niet kennen m e t naam en adres. Deel
DIENSTBETOON
ons er zoveel mogelijk mede.
Voor u w problemen, neem.
We zullen ook deze mensen
kontakt m e t : J a n Lernaut,
thuis bezoeken.
Parklaan 2, tel. 55.34.73 ; Michiel Steel, Groenenborglei 28,
EDEGEM
tel. 55.52.60 ; Joost Goris, BeekDRINGEND GEVRAAGD
hoekstr.- 83, tel. 55.38.94 ; Frans
^Vie helpt ons gratis, goedVan Eisen, (KOO) T.F. Gelkoop of m e t korting aan : eer, 'yncklaan 95, tei. 55.55.88 en
Rutger Buys, V. Bavais.straat
gast'ornuis ( m e t o v e n ) , een
11, tel. 55.22.26.
koelkast, een samovaar, 'ceu-

antwerpen

KONTICH
VU-KONTICH 10 J A A R
Wij zijn fier U volgend feestprogramma te kunnen aanbieden, waarop iedereen hartelijk
welkom is.
Zaterdag
11 september :
14 u. 30. autokaravaan. Inlichtingen : Alcazar.
Zondag 12 september : 15 00
uur, Parochiecentrum, Magdalenastraat. Akademische zitting
. en receptie. Feestredenaar, Valeer Depauw. 's Avonds om
20 u. 30,'kleinkunstavond. U w
gastheren : Steven G o v a t r t s en
Louis Verbeeck.
Aan de aanwezigen op de
academische zitting die ook de
kleinkunstavond
niet willen
missen '.Aedt Volksunie Kontich ter plaatse een lunch aan.
Deelname in de onkosten : 50
fr. Vooraf inschrijven op het
sekretariaat, Kosterijstraat 6.
Zaterdag 18 september : 15 00
uur, kantonnale kolportage en
muzikale optocht met de harmonie « Kempenland >>, Ni.ilen
Zondag 19 september . 15 u.,
kinderfeest in het ontmoetingscentrum» P r o n k e n b o r g » Kontich Kaz. Deelname in de onkosten : 10 fr. Popper.spel door
het teater « D e Spieghel» en
kleurwedstrijd ( prachtige prijzen ). De t e kleuren tekening
is verkrijgbaar op het sekretariaat en in ons lokaal Alcazar.
Zaterdag 25 september : 20 u.
30 in de feestzaal v a n het P a rochiecentrum,
Magdalenastraat, groot lustrumbal m e t
knaltom.bola. Het orKest Ray
Chadwick speelt ten dans.
OPROEP
Op de kolportage v a n 18 september moeten 700 nummers
aan de m a n gebracht worden.
Wij rekenen op steun, vooral
op de afdelingen van cns kanton. Aartseiaar, Buechout, Borsbeek, Edegem, Hove en Lint.
LIER
LUSTRUMBAL VAN DE
OMROEPER
Zaterdag 2 oktober om 20 u.
30 Lustrumbal van de Omroeper-Neteland met Rita R a y en
The Tivoli Club. Zaal De Valk,
Grote Markt te Lier. Inkom 50
fr. Kaarten bij de bestuursleden.

De autozoektocht
bestrijkt
bijna h e t ganse kanton Zandhoven m e t h e t oog op de komende parlementsverkiezingen
is een talrijke deelname a a n
de zoektocht v a n grote propagandistische waarde.
WOMMELGEM
DIENSTBETOON
De hr. V a n De Weghe, schepen v a n financiën, gezin en
kuituur : elke zaterdag op het
gemeentehuis v a n 10 u. tot 11
uur en elke weekdag ten huize
St. Damiaanstraat 48. telefoon:
53.79.50.
De hr. Verduickt. gem.eenteraadslid, Antverpiastraat 6, elke w e r k d a g vanaf 19 uur.
De hr. Deschutter, voorzitter
COO It. K. Caluwaertsstraat
14, tel. 53.64.80 woensdag en
vrijdag vanaf 20 uur.
Ook bij mevr. LambrechtsVan Looveren Scheersel 37 tel.
53.89.97, plaatsvervanger (VU)
COO-lid kunt u terecht.
VLAAMSE ZIEKENKAS
Help onze eigen Vlaamse sociale organisatie verstevigen en
wordt lid v a n de Vlaamse Ziekenkas. ( g e e n nieuwe wachttijd )
Voor Wommelgen, Ranst en
Borsbeek : R. Bellefroid, Stenekruis 5 Wommelgem tel 53.66.55
na 18 uur.

brabant
BRUSSEL (arr.)
Ten voordele v a n de agglomeratie- e n federatieverkiezingen !
Het groot Volksunie-bal
van
het
arrondissement
Brussel heeft plaats op zaterdag 6 november 1971 in
de zaal « Meli », aan de Heyzel t e Brussel. Orkest : De
grote formatie v a n Stan Philips. Iedereen boude deze
d a t u m vrij !

AARSCHOT (kanton)
KANTONNALE
VERGADERING
Donderdag 9 september o m
20 u in h e t W i t Toreke, Betekomse steenweg, 97, Aarschot.
Agenda : « Ons arr. Leuven »,
Willy Kuijpers ; « Politieke
toestand en VU », senator V a n
Haegendoren ; « Uitbouw V U
in ons kanton », A n d r e De Samblanx. Alle VU-mensen u i t
gans h e t kanton zijn v a n h a r t e
welkom.
ASSE (Kanton)
ONTVANGST
TE LIEDEKERKE
Op dinsdag 14 september o m
8 u. 30 ontvangt de afdeling v a n
Liedekerke de bestuursleden
van het kanton Asse. De uitgenodigden worden er nogmaals
aan h e r i n n e r d de adressen m e e
te brengen v a n h u n VUJO-kandidaten. Samenkomst in lokaal
Sportwereld, Muilemstraat t e
Liedekerke.
BRUSSEL STAD
KEN UW HOOFDSTAD
Zondag 26 september. 4e
Voet-rally «Ken u w hoofdstad»,
met
medewerking
van de
Vlaamse organisaties Brussel
en randgemeenten. Inschrijving en vertrek vanaf 13 u. :
Uilenspiegel - P l e t i n c k x s t r a a t
38, 1000 Brussel. Deelname :
30 fr. Speciale voorwaarden
voor jeugdgroepen. Uitreiking
der prijzen t e 19 u.
GANSHOREN
VOORLOPIG BESTUUR
In samenwerking m e t de afdeling Jette, w e r d een voorlopig bestuur samengesteld voor
de nieuwe afdeling Ganshoren,
met Maurits Praet, Margareta
van Oostenrijkplein 6, Ganshoren, als voorzitter. Dit bestuur
zal zijn beste krachten wijden
aan h e t uitbreiden van de afdeling. Voor alle medewerking,
steun, inlichtingen,
lidmaatschap en abonnement op «Wij»:
bij M. Praet, tel. 28.83.84.

HALLE (Kanton)
VUJO
De eerste kontaktvergadering
van de kantonnale V U J O - k e m
heeft plaats op vrijdag 1 oktober e.k. om 20 u u r in « De SleuBRUSSEL (arr.)
MORTSEL
tel », M a r k t t e Halle. GastspreNOODZAKELIJK
PAMFLETTEN
ker is Nelly Maes, Nationaal
In voorbereiding tot de koNog steeds liggen e r een aan- voorzitster VUJO. Alle inlichmende nationale en provintal pamflettea over h e t Kon- tingen over V U J O bij W i m
ciale verkiezingen ( a p r i l "72),
gres op de d r u k k e r i j van W I J Lauwaert, Sermonstraat 2, t e
volgende dringende propaganen op het Arr. Secretariaat. De St. Pieters-Leeuw, voorzitter
distische oproep : U hebt een
afdelingen die deze nog moeten van de VUJO-kern St. Pietersvoorhofje, een zijgevel, een
afhalen worden dringend ver- Leeuw.
stuk (je) grond, een m u u r ?
zocht dit t e doen.
Mag het afdelingsbestuur MortARROND. SECRETARIAAT
sel, vanaf 1 november e.k. tot
HEVERLEE
en m e t de verkiezingen hier
Vanaf 1 september om 20 u. GEMEENTERAAD
een wei-verzorgd bord ( 1,6 m
is h e t secretariaat opnieuw norVolgende zitting op donder1.20 m ) plaatsen of hangen ?
maal geopend v a n 19,15 u. tot dag 16 september om 20 u stipt.
Mogen wij ten spoedigste U w
21.45 u elke w e r k d a g van de
instemming v e r n e m e n ? Elke
week. I n afwachting dat wij LAKEN
toestemming en medewerking
ons nieuw secretariaat betrekvan U in deze aktie is v a n
ken in d e Kongresstraat t e SOCIAAL
groot belang. Gelieve u w antBrussel, w o r d t alle korrespon- DIENSTBETOON
woord t e richten a a n Robert
dentie opnieuw n a a r de Du- SCHELDESTRAAT 105
Indien wij niet steeds lukken
Palmaerts
Antwerpsestraat,
pontstraat, 27 t e Schaarbeek
in onze opzet, moogt U er over132, Mortsel, tel. 49.71.42.
(Brussel 1030) gezonden.
tuigd v a n zijn d a t al u w problemen m e t de meeste zorg beCOÖRDINATIE
NIEL
handeld worden. Ons sekretaINHULDIGING
SOCIAAL DIENSTBETOON
riaat staat voor U open elke
— D W O R P : lokaal « De Leeu- dinsdagavond tussen 19 en 21
Zaterdag 9 oktober e.k. belewerik, K e r k s t r a a t Dworp, u u r en op donderdag tussen 14
ven wij de grootse viering «indoor
gemeenteraadsleden en 17 uur.
huldiging » v a n ons afdelingsPaesmans en Seville.
sekretariaat. 16 u. 45 : VaandelOok niet-lezers « Wij» of
overhandiging aan het lokaal
leden V U zijn welkom.
—
VILVOORDE
:
lokaal
«
GouOud Heidelberg. 17 u. Optocht
den Hoorn », Houtkaai 1,
met VU-Harmonie op kop. InVilvoorde : d e hh. Anciaux
huldiging Sekretariaat. 18 uur.
en V a n Hespen.
Gratis en n a a r believen boterhammen m e t boerekop. 20 u u r .
— MALDEREN : lokaal LemGroots-feest-bal in zaal « Keimeken, 34, Malderen, d h r
zershof » E. Vanderveldelaan,
Marcel Van Doren.
voorafgegaan door korte feestrede door volksvertegenwoordi— HEKELGEM, ESSENE,
ger drs. Maurits Coppieters.
TERALFENE : elke I e dinsToegang 30 fr. m e t gratis
dag bij Muylaert Roger, Bledeelname aan reuze tombola.
Kernredaktie
regem 114 A ; elke 2e dinsT. van Overstraeten (e!nddag bij De Schrijver Arthur,
red.), P. Martens (hoofdred.),
SCHILDE
Brusselbaan 89; elke 3e dinsR. Corty (red. sekr.), M. van
VOLKSUNIE-SCHILDE
dag lokaal « Lindenhove »,
Liedekerke.
TIEN JAAR !
Bellestr. : Volksvert. De
Redaktie en publiciteit :
De afdeling Schilde v a n de
Facq ; elke 4e dinsdag bij
Sylvaln Dupulslaan 110
VU bestaat dit jaar reeds tien
Van Goethem, Bellestr. 87.
1070 Brussel
jaar en wil dit feit niet onge— STERREBEEK : bij d h r Leo
Tel. 02/23.11.98
merkt laten voorbij gaan. GroDe Kerpel, Leopold NatierAdministratie en beheer :
te autozoektocht m e t start vanlaan 89.
Voldersstr. 71, Brussel 1000
af 12 u u r tot 14 u u r aan café
Tel. 02/12.51.60
« Puttenhof »,
Oelegemsteen— ZELLIK : gemeentehuis, ieAlle klachten voor niet ontweg, zaterdag 18 sept. 1971.
dere dinsdag van 19 tot 21 u.,
vangen van blad op dit adres.
Inschrijven bij : mevr. Van
schepen F r a n s Schoonjans.
Jaarabonnement :
300 fr.
Daniels. Brasschaatsebaan 64,
Halfjaarliiks
170fr.
Frans De Bruyn : P. Bogaerts— GROOT BIJGAARDEN : loDriemaandelijks
95 fr.
laan 26 te Schilde. ( 150 fr. —
kaal « Gemeentehuis », GroSteunabonnem. (min.) 500 fr.
voor leden : 125 f r . ) .
te Markt, V. Laporte. Ie en
Losse nummers :
8 fr.
Talrijke prijzen e:i uitreiking
3e woensdagen v a n 19 tot
Alle stortingen voor het blad
om 20 u u r in zaal Nova.
21 u.
op prk. 1711.39 van «WIJ»,
Dansfeest in zaal Nova, TurnVoldersstr. 71, 1000 Brussel.
houtsebaan vanaf 21 uur. Toe— ASSE : lokaal Prieelstraat 2,
gang 50 fr. doch voor deelneAsse. Elke dinsdag v a n 18
Verantw. uitgever Mr F. Vanmers aan de autozoektocht
tot 20 u ; elke zaterdag v a n
der Eist, Belzegemstraat 20
kosteloos. Ballroom-orkest Ten10 tot 12 u.
Brussel 1120
dertunes.
Toekomende week : 2de lijst.

WIJ - 4-9-71

LIEDEKERKE
AKTIE
Woensdagmorgen 1 september werden aan het station van
Liedekerke-Teralfene een 700
« doodbrieven van het Vlaamse kind te Brussel » uitgedeeld.
Er werden achteraf weinig verscheurde pamfletjes teruggevonden in en rond het station.
En dat wil wat zeggen...
BAL
Op zaterdag 23 oktober om
20 u. in de feestzaal van het
Mulhof, bal van de Vlaamse
Kring. Kaarten (50 fr.) te bekomen bij de bestuursleden en
in het lokaal Sportwereld. Van
harte welkom.
MERCHTEM
VU-BAL
Het 3e bal van de volksunieafdeling zal plaats hebben op
zaterdag 16-10-1971 in de zaal
« Oberbayern », Stoofstraat Merchtem. Orkest Peter Philips.
ST. PIETERS-LEEUW
SOCIAAL DIENSTBETOON
Elke tweede zaterdag van de
maand van 11 uur tot 12 uur bij
Frans Adang, Ruisbroeksestwg,
109 te St. Pieters-Leeuw.
ZIEKENKAS
De afgevaardigde te St. Pieters-Leeuw van het Vlaamse
Ziekenfonds Brabantia Johan
Rosseel houdt zitdag elke eerste en derde zitdag van de
maand van 19 tot 20 uur bij
hem thuis, Pastoor Vendelmansstraat, 5 te St. PietersLeeuw. Voor inschrijvingen
kunt U eveneens op dit adres
terecht.
VILVOORDE
ALGEMENE
LEDENEVERGADERING
Vrijdag. 10 september in ons
lokaal « De Gouden Voorn »,
Houtkaai te Vilvoorde, onze
eerste algemene ledenvergadering. Volksvertegenwoordiger
Vik Anciaux, mevr. Lea Van
Den Branden en Walter Van
Mieghem zullen het woord voeren.

oosf-vlaanderen
BURST- BAMBRUGGERESSEGEM
VLAGGEFEEST
De Volksunie-afdeling Burst
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 : vertrek naar de kerk
p-ergezeld van Fanfare Burst en
VU-Harmonie Antwerpen.
15u : mis met vlaggewijding
door dhr. pastoor Bracke van
Burst en kanselrede door pater
PU.
Na de mis : rondgang door
de gemeente.
18u : feestmaal met 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
[auwe Hector, Bambrugge.

DENDERMONDE (Arr.)
SOC. DIENSTBETOON

Ten huize van : dr. Decommer V., volksvertegenwoordiger, Grembergen : elke maandag-, woensdag-, vrijdag- en
zaterdagvoormiddag van 8 tot
10 u.
Op het Gewestelijk Sekretariaat : Stuifstraat 15, Appels,
tel. 052/247.76 : elke woensdag
en donderdag van 19 tot 21 u.
en elke zaterdag van 13 tot 16 u.
Bij u ten huize : na telefonische afspraak met onze gewestelijke sekretaris Meert R.
Eerste zaterdag der maand :
Hamme, bij dhr. De Clercq,
schepen, Hoogstr. 1 van 15 tot 16
u. ; Zele, bij dhr. De Bruyne J.,
gemeenteraadslid. Kortestraat
15, van 17 tot 18 u. ; Overmere,
bij dhr. De Neef, Bosstraat 12,
van 18 u. 30 tot 19 u.
Eerste zondag der maand :
Schellebelle, herberg «De Valk»
Dorp, van 9 tot 10 u. ; Uitbergen, herberg « Pieters Ach »,
Strijpwegel, van 10 u. 30 tot
11 u. ; Wetteren, bij dhr. Oosterlinck, Astridlaan 20, van 11 u.
30 tot 12 u. 30 ; Schoonaarde,

13
in « 't Palinghuis », bij dhr
Pauwels J., Brugstraat, van 13
tot 14 u.
EREMBODEGEM-TERJODEN
TENTOONSTELLING
Beeldhouwer
Gilbert
De
Smedt stelt ten toon van 12 tot
en met 19 september in de Parochiezaal. Vooropening met
senator F. Baert. Vrijdag filmvoorstelling « Scheppende beitels » te 18 u. .30. De Vlaamse
kring nodigt iedereen uit.
GENT-EEKLO (Arr.)
VUJO
VUJO geeft op 11 september
e.k. een bal in St.-Amandsberg,
in de zaal « 3 Koningen », Antwerpse steenweg. Disc-jockey
Studio one zorgt voor knalmuziek. Hou deze reuzeavond vrij.
GENT
HET GENTS VISFESTIJN
Zaterdag 21 augustus jl. te
6 u. 45, in de vroege ochtend,
waren de 18 ingeschrevenen
verzameld aan ons lokaal «Roeland» vanwaar wij in groep
naar de Nederlandse haven
Breskens reden, waar we inscheepten aan boord van de
« Thio ». De schuit zette koers
naar de open zee.
Na 'n tijd varen werd gestopt
om de netten uit te werpen en
nadien werd er gesleept. Bij
het ophalen der netten stonden
de opvarenden heel benieuwd
uit te kijken om te zien wat er
gevangen werd. Onmiddellijk
werd de vis gesorteerd en de
« ondermaat » terug in zee geworpen. Nadat driemaal gesleept werd voeren wij terug
naar de thuishaven ; ondertussen werd de gevangen vis in
zakjes verpakt. Rond 14 u. voeren wij de haven binnen.
Zonder moeilijkheden zijn
wij, met onze vis, over de grens
gekomen. In Vurste, op het
buitengoed van een onzer leden, aangekomen, werd de vis
onmiddellijk gekuist ; de tafels
en stoelen geschikt ; de vuren
klaargemaakt en een tuinverlichting aangelegd.
De afdeling Gavere-Vurste
had ook voor een verrassing gezorgd : in hun lokaal mocht iedereen gratis een aperitief
drinken. Rond de middag kwamen dan de eerste personen
toe Door het bestuur was werkelijk aan alles gedacht : ijskreem en yoghurt voor de kinderen, koffie voor de dames,
verschillende soorten bier voor
de dorstigen, een parking voor
de auto's en voor de niet-liefhebbers van vis had onze voorzitter 4 kg echte boerenpaté gemaakt. Deze laatste (onze chefkok) de werkelijke initiatiefnemer voor deze gezellige samenkomst, werd samen met
zijn echtgenote, door onbekenden, in de bloemen gezet.
Als bijzonderste aanwezigen
op het visfestijn begroetten
wij : volksvertegenwoordiger
Wouters ; provincieraadsleden
Raes, Van Ooteghem en Versyck ; voorzitter dhr Baert en
sekretaresse mw Keerberg van
het Vlaams Verbond van Gepensioneerden ; dokters Meysmans. Van der Sloten en sekretaris Huyghe van Ziekenfonds
Flandria ; de voorzitters van de
VU-Vurste Piet De Pauw en
van de afdeling Heusden Koen
Van Meenen.
Onze leden en sympathisanten hebben, van dit dagje-uit
op de buiten, allen goed genoten. Hierbij weze aangestipt,
dat met weinig kosten, maar
met veel goede wil van enkelen, veel bereikt kan worden.
Als laatste noot brengen wij
hier een kleine hulde aan Leentje en haar echtgenoot voor
hun totale inzet.
HEUSDEN
VLAAMSE ZIEKENKAS
Wie helpt ons aan kleine of
grote oude popjes met stenen
of porcelijnen hoofdjes aan matige prijzen, dit ten bate van
onze VU-kas. Te bezorgen bij
Lataer Marie-José, Hooistraat 1,
9210 Heusden.
SOCIAAL DIENSTBETOON
ledere tweede donderdag van
de maand (O. Van Ooteghem)
van 20 tot 21 uur.
ledere maandag van 19 tot
21 u. (K. Van Meenen), telkens
in de Nederbroekstraat 1.
NINOVE
JAARMIS
Vanwege zijn vrienden :
tweede jaarmis ter nagedachtenis van Bert Van Snick in de
kapel van de Woestijn, Gooik,

op zaterdag 11 september a.s.
om 18 u. 30.
Na de mis : uitstap naar « In
den Haas » gevolgd door een
gezellig samenzijn in « 't Krekelhof». Luc Delaforterie houdt
er een spreekbeurt over zijn
grootoom priester Daens.
OUDENAARDE
GEMEENTERAAD
Ons raadslid Frans Van den
Heede bracht reeds voor de
tweede maal kritiek uit op het
officieel verslag van de vorige
zitting. Dit verslag is onvolledig en geeft een verwrongen
beeld van de besprekingen.
I.v.m. de talrijke dossiers
Openbare Werken vroeg ons
raadslid dat deze dossiers zouden aangevuld worden met een
inlichtingsblad, waarin gans
het verloop van het projekt
wordt geschetst, zodat men een
duidelijk beeld krijgt van de
groei van elk proiekt.
Vervolgens haalde ons raadslid zoveel onvolmaaktheden uit
de voorgestelde aanwervingsvoorwaarden voor het COO-bediendepersoneel dat men het
dossier terugstuurde naar de
COO.
Een gelukwenstelegram voor
burgemeester Soens werd aanvaard en verzonden.
Als laatste punt van de openbare zitting werden de voorstellen van ons raadslid besproken.
Dit behelsde betere kommunikatie tussen de Jeugd-, Gezinsen Kulturele Raad met het
gemeentebestuur. Onder invloed van schepen Colpaert,
die als schepen in die raden
zit en er invloed uitoefent,
werd dit minimum-voorstel verworpen.
Na deze stemming legde ons
gemeenteraadslid een verklaring af. Hij betoogde dat de
meerderheid misbruik maakt
van de macht, en verhindert dat
de raadsleden hun funktie tenvolle kunnen opnemen, aangezien ze de nodige informatie
weigert. Als protest tegen deze
ondemokratische houding verliet ons raadslid daarop de vergadering.

west-ylaanderen
VERGADERING
5 ARR. BESTUREN
Op maandag 13 september
te 20.30 u. vergaderen alle
arrondissements - bestuursleden van West-Vlaanderen,
in het lokaal « Noordzee »
te Oostende (Wapenplein),
in aanwezigheid ook van alle volksvertegenwoordigers,
senatoren en provinciale
raadsleden. Op de agenda :
koördinatie van de werking,
voorbereiding van de verkiezingen.

zondag 5 september te Houthulst. Verzamelen aan café Rotsebos, om 9.30 u.
IZEGEM
GEMEENTERAAD
Omwille van de kermis wordt
de gemeenteraad verplaatst
naar dinsdag 14 sept. om 19u30
in het stadhuis. Kom ook eens
luisteren.
KOEKEBROOD KAARTING !
Op 1, 2 en 3 okt. Koekebrood
kaarting in het Vlaams Huis.
Inleg 15 fr.
DANSFEEST
Zaterdag 30 okt. Volksuniebal
te Kachtem. Houdt die datum
vrij.
KOEKELARE
BESTUURSLID
De heer Gabriel Verleye, verhuisd uit onze gemeente en dus
ontslaggevend, werd in het bestuur vervangen door mejuffrouw Viviane Hemelryck, aldus gekoöpteerd in de bestuursvergadering van 27 oogst jl.
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 :
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, Kortrijk. 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. Daarom 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 köngres worden al de gemeente- en provincieraadsleden
afzonderlijk aangeschreven. Het
is belangrijk ook dat dit köngres tot een sukses uitgroet.

OOSTENDE - VEURNE •
DIKSMUIDE (arr.)
SCHOOLPAKT
Op 29 oogst vergaderden talrijke raadsleden en onderwijsspecialisten te Diksmuide om
de amendementen te bespreken
die uit de afdelingen en vanwege het A.B. ingediend waren
inzake het VU-voorstel inzake
het schoolpakt.
BRUGGE (Arr.)
Van de 28 ingediende amenBORMSTENTOONSTELLING
In de bovenzaal van het dementen werden er 23 door de
« Breydelhof » gaat op 11 en 12 aanwezigen goedgekeurd, welseptember de jaarlijkse Borms- ke zullen overgemaakt worden
tentoonstelling door. Opening aan Brussel. Uit dit alles bleek
dat de afdelingen Koekelare,
door Herman Wagemans.
Leffinge-Spermalie, Oostende,
Stene, Nieuwpoort en WestenBRUGGE (Stad)
de een grondige bespreking geDIENSTBETOON
wijd hebben aan deze onderJan Fraipont, lid van de COO wijsproblemen, waarvoor zij
van Brugge, is te spreken elke ten zeerste dank verdienen.
zaterdag, van 11 tot 12u30, in Hun amendementen zullen zehet Breydelhof, Jozef Suvée- ker een verrijking betekenen
straat 2, Brugge, en thuis, Lei- van ons onderwijsbeleid. Te beselestraat 104, Brugge (St-Mi- treuren viel de totale afwezigchiels), mits afspraak (telefoon heid van de afdelingen Veurne
144.11 of 344.62).
en Koksijde.
FINANCIES
DIKSMUIDE
De raad heeft tevens beslist
DOKUMENTAIRE
dat, vanaf 1 juli 1972, één frank
BORMSAVOND
Hedenavond gaat in het per inwoner zal bijgedragen
Vlaams Huis een Bormsavond worden aan de arrondissemendoor om 20 u. Kommentaar tele kas, waardoor alle andere
door Jan Vanhoogten, bij de afdelingsinkomsten v o l l e d i g
volgende dokumentaire films : aan de afdelingen zullen blij« Ijzertragedie 14-18 », « Op- ven. Een amendement, Koekebouw IJzertoren », « Bormshul- lare, gesteund door Lo, voorziet
de 1929 », « Bormstentoonstel- nochtans de vrijstelling ervan,
ling Borgerhout », « Bormsher- gedurende één jaar voor pas
denking 1970 en 1971, Merk- gestichte afdelingen.
sem », « Bormstentoonstelling BESTUURSDiksmuide 1971 ».
VERKIEZINGEN
De inmiddels overvloedig beDE HAAN
sproken voorstellen van OosJAARLIJKS FEEST
tende om de techniek der beJaarlijks bal voor Klemsker- stuursverkiezingen te wijzigen,
ke-Vlissegem op zaterdag 29 werden in gewijzigde vorm
januari 1972.
goedgekeurd. De voorstellen
Oostende en Westende werden
door de raad verworpen en het
HOUTHULST
plan Gistel aangenomen : er
KOLPORTAGE
Nogmaals doen wij een drin- mag geen minimumbeperking
gende oproep tot alle propa- zijn aan het aantal uit te brengandisten om aanwezig te zijn gen stemmen, wel een maxiop de kolportage van morgen mumbeperking nl. het totaal

aantal te begeven funkties. Dit
moet natuurlijk nog goedgekeurd worden door de statutenkommissie te BrusseL
OOSTENDE
HUWELIJK
Dr. Yvan Muylaert huwde op
27 oogst jl. met mej. Verwaest
uit Retie : van harte proficiat,
en jammer dat hij nu in de
Kempen gaat wonen... Goede
vaart.
PAUL MARTENS
Vrijdag 10 september komt
Paul Martens, hoofdredakteur
van « WIJ » tot ons spreken in
het lokaal «Noordzee» om 20 u.
Nadien is er gelegenheid om
de gemeenteraadsfraktie en ons
KOO-lid te ondervragen over
hun houding in raad en kommissie. Ook zal de sekretaris
het jaarverslag voordragen.
ROESELARE
ROUW
Het arr. bestuur en de arr,
raad bieden hun innige deelneming aan bij het afsterven van
de heer Jan Allewaert, de vader van ons gemeenteraadslid
Patrick Allewaert.
BOESELARE-TIELT (Arr.)
ARR. VERGADERING
De arr. raadsvergadering gaat
door op zaterdag 11 september
om 15 u. in het Vlaams Huis te
Izegem.
STENE
LEDENVERGADERING
In samenwerking met de afdeling Oostende wordt op 10
september a.s. een ledenvergadering belegd, waarop onze leden de gelegenheid krijgen oor
ze vijf gemeenteraadsleden te
ondervragen. Daarbij ook een
spreekbeurt door P Martens,
hoofdredakteur van « WIJ » lokaal « Noordzee », Wapenplein om 20 u.
WESTENDE
AUTO-RALLY
Zondag 19 september richten
wij een rally in doorheen ons
arrondissement. Vertrek aan
de camping « Hacienda »,
Dorpsstraat, Westende, vanaf
9 u. 30 tot ten laatste 15 u. Aankomst ten laatste om 19 u. 30.
Ongeveer 65 km. Iedereen heeft
een prijs. Inschrijven bij onze
propagandisten, ofwel ook per
postchek 72.24.18 van Omer
Huyghebaert, Koning Ridderdijk 19, Westende. Deelnemingsprijs : 100 fr.
WOUMEN - MERKEM
IN MEMORIAM
Op dinsdag 24 oogst werd oader grote volkstoeloop een onzer trouwste leden, de heer C.
Paesbrugghe uit Woumen ten
grave gedragen. Vele volksunieleden begeleidden Cyriel
naar zijn laatste rustplaats.
Aan de beproefde familie onze
innige deelneming.
ZARREN - WERKEN
TWEELING
In het gezin M. DebrusmeVercruysse werd een tweeling
geboren, die als Trui en Steven
gekerstend werden.
Bij G. Goethals-Rommelaere
kwam een zoontje met name
Dirk. Aan beide gezinnen een
hartelijk proficiat vanwege het
afdelingsbestuur.

medegedeeld
SKIFFLEFESTIVAL
TE HOVE
ZONDAG 12 SEPTEMBER
1971
Voor de vierde keer organiseert het Ouderkomitee Scoi>ting-Wigwamklub vzw te Hove
een nationaal skifflefestival,
ten bate van het lokalenfonds
der jeugdbewegingen van de
gemeente.
De liefhebbers die aan het
jaarlijks tornooi willen deelnemen, kunnen een inschrijvingsformulier samen met het volledig reglement van de wedstrijd bekomen op het sekretariaat van het Skifflefestival
p.a. Fred Van Rillaer, Nieuwstraat 49 - 2540 Hove (tel. 03/
55.34.70).
Aan het festival zelf zijn ook
dit jaar weer prachtige geldprijzen verbonden. Voor de
groepen : 7.500, 5.000, 3.000 en
1.500 fr. ; voor de optredenden
in solo of duo : 4.000, 2.500,1.500
en 750 fr.
Tijdens het festival treedt de
Amerikaanse blues - zangeres
VERA LOVE op.
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spiegel
Hl] lukt er wel m voor
nieuws te zorgen, de achtbare
heer Simonet Indertijd m e t
sajn beruchte « frangisation irrever<;ible », nu met zijn jongste uitspraken ovei de vestiging van de kultuurraden Er is
wel geen blad of het kommentarieerde des heren Simonets
verklaringen En belangrijker
dan w a t Simonet zelf zegde is
voor ons de aflijning van de
fronten m kwestie Een wel
duidelijk front enerzijds van
de unitaristen die alles m Brussel willen houden — soms gekamoefleerd m wel mooi gevonden drogredenen
Anderzijds degenen die vragen of
men het wel ergens meent m e t
die fel over het paard getilde
kultuurautonomie en reeds jaren met de lippen beleden decentralisatie

links
In een — zachte — opflakkering van hun vroegere (voor
hun knieval voor Jos Van Eynde) federalistische Vlaamsgezindheid ontleden de redakteurs van "^^inks het eindresultaat van de hervorming van
Eyskens Cools Zij leggen er
zich voorlopig bij neer ondanks
« Wi] hebben ovdanks
de
aanwezigheid
m het
kabinet
van onze Waalse vrienden
wijlen Merlot
wi]le7i
Teiwagne
en Cool'^ geen volledige
voldoening gekregen
Dat kon ook
met anders — en dat hebben
wi] destijds ook voorspeld —,
omdat de unitaristen
nog altijd de lakens konden
uitdelen
In onze eigefi partij en in de
CVP maar ook m de PVV die
handig haar dubbele (en dubbelzinnige)
7ol van oppo'sitie
en cowtitutionele
stemmen-leverancier heeft gespeeld
» Het resultaat is er naar
een vergelijk tussen
federalisten en unitaristen
tussen Walen Vlamingen
en
(Franstalige) Brusselaars tuisen
regeringsmeerderheid
en oppositie
De vraag is of dit vergelijk ook
aanvaardbaar is »

het laatste nieuws
Geeft even de materiele inhoud van w a t slokop (doorja
ger zou men m Antwerpen zeggen) Simonet verklaarde Hij
poogt m het Brusselse belang
de Walen weer aan zijn wagentje te binden
« Belangrijk is in de uiteenzetting van de h Simonet vooral zijn oproep voor de vestiging

van de nieuwe cultuurraden
te
Brussel
» HIJ is het niet eens met
degenen onder de Brusselaars,
om de Biusselse PLP-er Gillet
die zich verzetten tegen de vestiging van de
nederlandstalige
kultuurraad
te Brussel
mochten de Walen, ^oals reeds gebleken is de vooikeur
geven
aan Wallonië voor de vestiging
van de franstalige
kuHuuriaad
» HIJ betwist geenszins het
recht van de Walen een federale weg te wiUen
beivandelen,
maar hij waarschuwt voor het
gevaar dat vooial op het economisch gebied deze
politiek
voor Brussel en zelfs voor de
Walen kan opleveren
Hij is
niet gekant tegen
decentrahsatie, maar hij verzet zich tegen op'o'stngen die
Brussel
zouden benadelen
en aan de
WaTen overigens nt€t zouden
baten »

combat
Dit blad van Waals-socialistische strekking keert zich tegen de aanhangers van het
« Belgique de grand-papa » die
willen « decentraliseren naar
Biussel » Het besluit
« Kortom m onze ogen is de
zaak van de vestiging van de
franstalige kultuurraad een be
langiijke
zaak en een kwestie
van begmtelen
« Willen wtj
nu decentraliseren
of de eenheidsstrukturen
van België versteiken ^ »
» Zonder Waalse
eensgezindheid zullen WIJ geen
gunstige
oplossing
kunnen
afdwingen
Die solidariteit is dus noodzakelijk
WIJ weten niet of de
oplossing zal komen i^an de regering of van de
franstalige
kultuui raad zelf Zij kan in elk
geval niet genojnen
worden
zonder raadpleging
van deze
laatste en het is dus nodig dat
de leden ervan — m grote
meerderheid Walen — zich uitspreken voor een oplossing die
strookt met de belangen
van
hun streek »

volksgazet
De fijngevoelige hoofdredakteur van Volksgazet meent dat
de « geest van de grondwetsherziening» moet behouden blijven
en die geest w a s volgens Jos
Van Eynde « Bij elkaar blijven » En zo speelt deze zogenaamde socialist weer eens de
steunpilaar van al w a t reaktionnair-konservatief is

sing, een premie schenken — e-n
een door de betrokkenen
nooit
verwachte ' — aan degenen die
erop uit zijn het land te verscheuren
en wie het om heel
wat anders is te doen dan om
culturele autonomie »
belang van limburg
En het is goed dat we het rijtje van Vlaamse kruipdieren
verder afg »an Tenax — de
vasthouder van Brussel en zijn
profijten — titelt zelfs « Simonet is kianig »
« De heer Simonet die, zoals
we vroeger reeds schreven
met
beide voeten op de grond wil
staan — (ook al heeft hij drie
jaai tot een Brusselse
marge
van de nationale BSP behoord)
— heeft in de gemeenteraad
van
Anderlecht een opbouwende positie ingenomen
die hem eert
Al IS hij een politiek
tegenstrever, toch mag de verdienste erkend worden van iemand die
blijkbaai genoeg blijkt te hebben van de extremistische
raddraaierij, laalke sedert
enkele
jaren m sommige
francofone
kringen van de hoofdstad hoogtij heeft gevierd
» De stelling van de heer Simonet komt beknopt op het volgende neer
Brussel moet als
agglomeratie
loyaal
samenwerken in het raam van de nieuwe
grondwettelijke
strukturen
,
Brussel moet zich verstaan met
de beide
taalgemeenschappen
wegens haar positie als hoofdstad van een
geregionaliseerd
kommunautair
België, de kulturele assemblees
dienen hun
aktiviteiten
te Brussel uit te
oefenen »
de standaard
We slaan een aantal proBrusselaars (Le Soir, Libre Belgique, Nieuwe Gids en tuttiquanti) over om te belanden bij
het standpunt van Manu Ruys
in De Standaard We schreven
bijna « onverwacht standpunt »,
m a a r sinds zijn liberte-lokvogels van enkele jaren terug
lijkt heel w a t mogelijk met de
h Ruys
« Het IS niet omdat
enkele
wmkeldametjes
hun neusje ophalen voor het Nederlands, of
omdat een poujadistische
partij
tijdelijk een deel van het kiezerskorps kan misleiden, dat loi]
Brussel moeten verloochenen en
afschrijven
Die stad is niet

« Moesten morgen op grond
van de uiteenlopende
meerderheden die in beide
cultuurraden
zullen bestaan, andere beslissingen woiden getroffen
dan zouden WIJ met aarzelen te beweren dat men de geest verloochent die Kamer en Senaat bezielde bij het stemmen van wetten die naar onze mening de
Belgen
door wederzijdse
eeibiedigmg van ieders eigen aard
en taal, dichter bij elkaar moesten brengen, in stee van hen
van elkaar te
verwijderen
» Men zou tevens bij verras-

BECO
Vraag FORT ZEGELS aan onze bezinestations
BECO verwacht' ook uw besteliing
p.v.b.a. BECO, Krijgsbaan 236, Z W I j N D R E C H T

Brouwerij

MOORTCAT
BREENDONK
Tel. (03)78.71.21
voor A L U w bieren
en Limonades
Bijhuizen . Cogels O s y l e i 73
2600 B e r c h e m - A n t w e r p e n
Tel ( 0 3 ) 3 6 10 11
Gent

« Ze zijn hardleers m Brussel en dit omdat de achtereenvolgende regeringen
nooit gedurfd hebben drastisch m te
grijpen tegen de arrogantie van
de franstalige
Brusselse
kaste
Met de faciliteiten in 1963 en de
« vrijheid van het gezinshoofd »
m 1971, heeft men
toegevingen
gedaan ten nadele van de Vlamingen,
waardoor tevens aan
de Brusselse pretentie
nieuwe
kracht werd gegeven
Als wij
morgen
Brussel verkiezen
als
zetel van de kultuurraden,
zal
het nog erger worden
Want

WILLEBROEKSE
METAALBOUW
PVBA
Egmonf e n Hoornestraat 15
Willebroek
MAZOUTTANKS
METAALWERKEN
PIJPVERWERKING
Tel 0 3 / 7 8 82 34

HOUTWORM ?
Behandeling van d a k w e r k e r
tegen alle houtinsekten,
TWINTIG M A R WAARBORG
Dokumentatie op aanvraag
Gratis en v r i i b l i j v e n d bestek
In gans Benelux
P . V B A INDUSTRADE
Vanderzijpestraat 12
W e m m e i 1810
T 0 2 / 7 9 20 00

zoekertjes
Na zenuwinzinking tengevolge
van broodroof wegens Vlammg-zijn zoekt vader v a n 4
kinderen licht werk m omgevmg v a n 1070 Brussel
R 121
Tweet bediende gezocht door
boekhoud- en adviesbureau in
Brusselse randgemeente Ministens humanioradiploma Bijkomende beroepsopleiding
gew a a r d e e r d Liefst ± 20 jaaf.
(In diensttreding ten laatste op
1 november) Schrijven aan J.
Laeremans, Beatrijslaan 6 t e
Grimbergen
R123
Te huur
Brood- & pasteibakkerij (met broodronde) Tieltstraat 18 Meulebeke,
Z w lepenstraat 36, GENT
R 124
« Techn m g electriciteit, 27
jaar, 2,5 jaar ervaring in een
staalbedrijf in Brazilië (ontwikkelingshulp), kennis v a n
N e d , Frans, Duits, Engels e n
Portugees, zoekt passende betrekking Zich wenden volksv.
E Raskin, Ursula-straat 1, Eigenbilzen (011/19 45 49 » - R 125
Afgestudeerde
humamora-studentm zoekt job voor de m a a n d
september Bij voorkeur in de
omgeving v a n Aalst en Brussel
— R 126
Zoeken aangepaste b e t r e k k i n g :
1 Jonge m a n diploma humaniora 1967, legerdienst beëindigd hefst in Zuid- of MiddenLimburg
2 Juffrouw, ca 40 jaar gehandicapt, bij voorkeur lichte handenarbeid m rustige sfeer liefst
m Zuid- of Midden-Limburg
3 Techn m g elektriciteit, 27
laar meer dan 2 jaar ervaring
in staalbedrijf m Brazilië (ontkvikkelmgshulp), kennis v a n
Nederlands F r a n s Duits Engels en Portugees
4 Juffrouw
lager secundair
onderwijs hog sec techn onderwijs steno-dactylo (Nederlands Engels en Frans)
Zich wenden tot volksvertegenwoordiger E Raskm Ursulastraat 1, Eigenbilzen (tel
011/19454)
R127
Bmnenhuisarchitekte - 23 jr Herent - zoekt passende betrekking m de driehoek LeuvenAntwerpen-Brussel
Licentiaat Moderne Gesehiedenis - 5 jr praktijk - zoekt passende betrekking m het arr.
Leuven, het Brusselse of het
Mechelse
Kontakt opnemen met Willy
Kuijpers, Swertmolenstraat, 23
Herent tel 016/29642 — R 128
W I J zoeken ernstig, d m echtpaar voor uitbatmg van nieuw
ingericht
cafe-restaurant
te
Buggenhout Kontakt met Herm a n Van Wichelen, Wagenstraat 16 te 9140 Ze]e - R 129

matthieu's beddenbedrijf
onze studiedienst
lost uw woonprobleem gratis op

ONZE SCHOOL ?

ERASMUS

NATUURLIJK !
Pluralistisch, volksnationaal onderwijs !
Talen - boekhouding - steno - daktylo - sekretariaat
lournahstiek - etalage verkoop hostessen - mannequins
wegkode
ri|lessen (door de Staat erkend)
Tel
Tel
Tel
Tel
Tel
Tel

waiter luyten.

biedt voor elk probleem een wooninrichting

Tel. : (03)52.81.73 - 32.02.10

Lange Riddersfraat 36 - 2800 MECKELEN
Bondgenotenlaan 84
3000 LEUVEN
Priester Daensplem 2
9300 AALST
Gulden Vheslaan 26
8000 BRUGGE
Thonissenlaan 23 - 3500 HASSELT
Sint Jonsstraat 33 - 8500 KORTRIJK

Het Volk zegde het reeds
vroegei « De k u l t u u r r a a d moet
naar Vlaanderen » De Gazet
van A n t w e r p e n herhaalt het
yoor de « hardleersen » in
Vlaanderen Maar die r e d a k t e u r
hebben wij door, w a n t Jos V a n
Eynde ontmaskerde h e m nog
eens als « de woordvoerder van
de Volksunie-ekstremisten »

jaarlijkse
kontrole
ofadi
2.100.C00
lezers
het weekblad
van het gezin is een
zekere waarde in het
Vlaamse land in
volle ekspansie
froonsfraat 127
1050 Brussel
tel 13 9 1 7 0

levering van gas- en stookolie !

dan zullen ze In Brussel
gaan
geloven dat er mets
veranderd
Is m dit land »

gazet van antv^erpen

oplage
304.354

BECO

BECO

verloren op voorwaarde dat onze gemeenschap zich verder ervoor interesseert
Ooit zei de
burgemeester
van Antwerpen
•
WIJ laten Brussel niet los Dat
parool blijft geldig
» Het Nederlandse
kultuurparlement
vestigen m de oude
Brabantse hoofdstad
op korte
termijn bekeken kan het dwaas
lijken Maar men moet
verder
kijken en aan de
histoiische
psychologische
en
symbolische
faktoren
denken
En aan wat
nog mogelijk is
» Politiek bedrijven is aan geschiedenis
doen En ons volk
heeft nog een lange
geschiedenis voor zich »

(015)173
(016)224
(053)284
(050)372
(011)237
(056)159

68
85
55
75
12
18

^f^'^

w
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HOEVESTIJL

IS "IN

»

maar ook echt
au tent/ek en
voordelig!! I
op U W grond volstaat 150.000 F kontant

W i j hebben nog goede ontwerpen in
alle stijlen, bestudeerd en naar ieders
smaak en mogelijkheden.

tioo —

W i l je precies weten waar je staat
en waar je

heen kan, neem dan

ONMIDDELLIJK

kontakt

met

één
op UW grond volstaat 100.000 F kontant

onzer informatiecentra ! !

BON

6 0 0 ARBEIDERS - 1001 MOGELIJKHEDEN

JUGEMSN BOUWBEDRIIF KUNMBI nv
ANTWERPEN
Tel.

Meir 18
03/31.78.20

GENK

CENT

LEUVEN

Winterslagstraat 22
Tel. 0 1 1 / 5 4 4 . 4 2

Onderbergen 43

Brusselsestraat 33

Tel.

Tel.

09/25.19.23

016/337.35

KUHNEH melde grole K van Kwaliteit

NAAM:
ADRES:
beschik over een bouwgrond Gemeente :
breedte :
en wens de voordelen te kennen die- U mij kan bieden
beschik niet over een bouwgrond en verzoek U mij een
aanbieding te doen voor 't bouwen van rijwoning, 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 informatiecent r u m te
op
te
u.
Handtekening

ontgoocheling
en nu serieus
« België » is m e t Karel Lismont een wereldvedette rijker
geworden, m a a r de sport-aande-top is een deel illusies arm e r geworden. Tot hiertoe
werd altijd gesteld dat een
sportbeoefenaar op hoog niveau totaal weerloos is zonder
speciale medische en wetenschappelijke begeleiding. Welnu, Karel Lismont heeft aan al
die begeleiding tot dusver vierk a n t zijn snelle voeten geveegd Stel u voor dat hij nog
niet één keer een ernstig medisch
onderzoek
onderging.
Stel u voor dat zijn « dieet »
hoofdzakelijk gebaseerd is op
moeders dikke
mikke-boterhammen, en, o gruwel, op frieten. Stel u verder voor dat zijn
medische begeleider een « simpele huisdoktoor » is, die dan
nog alleen m geval van ziekte
w a t raad kan geven. Het is een
wereld die in elkaar stort. Gelukkig zal m e n nu beginnen :
onderzoeken, testen, dieten, vitamines, schema's, recepties,
specialisten, statistieken. Karels goeie tijd is voorbij.

Wij weten niet m e e r w a a r
— ook niet de moeite w a a r d h e t
te zoeken — m a a r wij h e b b e n
ergens de b i t t e r e klacht gelezen van een brave huisvader
over Z M. Eddy I. De m a n was
ergens in Italië n a a r een koers
gaan kijken, waarin « de Belg »
meespeelde. Na de wedstrijd
had hij graag van zijn landgenoot, zo v e r van huis, een
handtekening gekregen Helaas,
alle Italianen konden wel dergelijk kostbaar dokument bemachtigen, m a a r voor onze brave Belg had Merckx geen
« pootje » over. Wij hebben natuurlijk alle begrip voor de
kommerciele en
publicitaire
belangen
van
Molteni
en
Meckx, belangen die hoofdzakelijk in Italië te verdedigen
zijn, m a a r we vinden het toch
niet schoon van Claudme h a r e
lekkere. Maar w a t bezielde de
klager om zijn tijd in Italië te
verprutsen aan het bijwonen
van een onnozele velokoers ?
En welke grote mens houdt
zich in deze tijd nog bezig met
kinderazie als het bedelen v a n
een handtekening van figuren
als Merckx ?

varese

Onder luide toejuichingen haalde Miei Puttemans de draad toen hij het Europees rekord over de
3000 m op zijn naam schreef. Het was wel verdiend !

roeping
Twintig jaar lang hehhen wi]
geen tt]d gehad om bzj tante
Viktrien
naar de kermis
te
gaan Maar nu, verleden
week,
zijn we weer onze voeten onder de kermistafel gaan steken,
gelijk wij dat vijfentwintig
en
dertig jaar geleden deden. Het
hoopje volk was kleiner. Maar
het eten was hetzelde.
Tomatensoep met echte vetogen en
honderden hallekens. Zelf gevette haantje en zelf gewonnen
pekens en erwtjes. En om de
laatste puttekens
te
vullen,
echte, ouwerwetse
stijve rijstpap, geel van de safraan, en dik
bestrooid met «
kinnekenssuiker ». In de achternoen
houtgestookte kramiek, of pensen met
gestoofde
krieken.
Enfin,
de
menu uit de goede ouwe tijd,
die het eten heeft doen uitgroeien tot een ritueel, tot een
ingetogen
meditatie
over de
schoonheid
van het
simpele
buitenleven.
Schoonheid
die
wij op een drafke
voorhiogelopen zijn op zoek naar godweet-wat. En onze Zjang had
hier moeten zijn, zie. En onze
Frans. Hoelang zijn die nu al
dood, Viktrien ?
Tussen de rijstpap en de kramiek zijn loij, averechts op onze stoel, op het kasseike vóór
het huis gaan zitten, om naar
de mensen te kijken en naar

de jaarlijkse kermiskoers
Maar
toen dronken wij faro, en nu
trappist Op het arduin van de
vensterdorpels
zijn nog altijd
de ringetjes te zien van toen
en de trappist moet het afleggen tegen de faro.
Terwijl WIJ daar zo zaten, en
zeiden hoe weinig mensen wij
nog kennen, dachten wij eraan
dat wij hier, dertig jaar geleden, diep in ons de roeping
voelden om koereur te worden.
Er was toen ook een koers.
Zeven koereurs waren er, na
twee van de zeventien
ronden
nog vier. Toen stapten er enkele huizen voorbij tante Viktrien, juist over de tramsporen,
nog twee af. Zij zetten
hun
velo ordentlijk tegen de gevel
van de estaminet « In den grooten pot », trokken hun broek
op, en gingen de
gelagkamer
binnen
Ze moesten zich wat
bukken,
loant om binnen
te
gaan moest ge twee
trappekens
af en grote mensen
stootten
nogal eens met hun kop tegen
de muur
Na het koffiedrinken
ging ons
mansvolk ook naar de « grooten
pot y>, en loij, de klein soort,
mochten mee. om de vrouwen
bij de afioas niet in de weg te
lopen Toen wij dus, zo tussen
licht en donker, het
stamineeken binnenkwamen,
stonden
die twee koereurs nog altijd
aan de toog te urezzenerenr), zo
maar in hun koersbroek en op
hun scheve velosloefen. De ene
had nog een tube rond de nek,
de andere een bidonneke op de
rug.

WALTER ROLAND
Gediplomeerd opticien,
erkend door alle ziekenfondsen
KERKSTRAAT 58
ANTWERPEN
(Let op het huisnummer I)
Telefoon 35.86 62

ALLE GLAZEN

ALLE MONTUREN

Voor lezers van dit blad

1 0 % korfing

Terwijl de mensen m het kafee nog altijd ruzie aan het maken waren over de koers, vOaren de twee koereurs over serieuze dingen bezig. De ene
was een boer, en de andere een
metser, en die moest eens een
stal komen metselen. De boer
had het eens klaar
uitgetekend
op de toog, met een
stukje
krijt, dwars door de bierkletskens en tussen de vuile
pinten
door.
Die grote, struise
mannen,
met hun blote, witte benen en
hun zioartbesnoven
snuit, een
sigaret rollend van de tabak
van de haas, zo rustig alsof ze
op hun veld of op hun stelling
stonden, en al de pinten
drin
kend die de kermisgangers
hun
wilden betalen, zij hebben op
ons een geweldige indruk gemaakt. En toen één van hen
een kleffe banaan opdiepte uit
de grote zak op zijn
achter
werk en die aan ons gaf — d°
vier kinderen
die met
oper
mond rond hem stonden
—
toen hebben wij die hanaan
eerbiedig opgegeten. De beste
die wij ooit hebben
gekregen
Toen stond het voor ons vast.
Wij zouden ook eens
koereur
zijn, en ook in zo een staminee
staan, en ook zo bananen geven
aan de kinderen, 't Is er nooH
van gekomen, en eigenlijk heb
hen wij er nog altijd wat spij*
van. Wij hadden die kermissen
bij tante Viktrien nooit mogen
overslaan Nu begint onze oudste zoon te spreken van koe
reur
te worden.
Misschien
heeft hij meer chance

Tijdens een reportage over de wereldkampioenschappen velorijden had Fred Favori dokter Marlier onder de arm genomen om
een en ander te vertellen over de slag tegen de dopingspraktijken.
Dokter zei dat de doping bij de grrroten zowat uitgeroeid is, maar
dat de kleintjes ze natuurlijk nog druk beoefenen. Met ons overbekend slecht karakter geloven wij daar primo geen sjiek van.
Ten tweede kunnen wij hoogstens onbeleefd grinniken om die
reine vedetten en potelende krabbers. Doet ons denken aan de
tijd dat de goei goei waren, en de slechten slecht. Ten derde zou
het omgekeerde ons meer plezier doen. Dat grote idolen omwille
van de poen zot doen, dat is hun zaak. Dat de kleine koereur, die
er niks bij te winnen heeft, « pakt », lijkt ons veel erger. Tenslotte vinden wij dat de bescherming vooral naar de kleinen moest
gaan, al is dat natuurlijk minder spektakulair.

Wij hebben verleden week werkelijk verbijsterd naar de reportage over de wereldkampioenschappen achtervolging (beroepsrenners) zitten kijken. Belangstelling van het publiek : zodanig
dat de koereurs gemakkelijk iedereen een hand hadden kunnen
geven alvorens te vertrekken. Belangstelling van de koereurs :
men had nog tien, zegge en schrijven tien, koereurs gevonden die
wereldkampioen wilden worden. Maar één van hen stuurde dan
nog zijn kat. Zo waren er dus nog negen, waarvan er acht na de
halve finale gingen. Men heeft daar dus heel dat spektakel op
touw gezet, de Eurovisie gemobiliseerd, hectaren krantenpapier
volgemorst, honderden mensen in het harnas gejaagt, om te laten
zien hoe één koereur — nou ja .. — gewipt werd. En dan zwijgen
wij nog over de miserabele kommentaar van Fred Debruyne. Wij
zouden ook niet weten wat vertellen bij dergelijk in-droevig spektakel, 't Wordt erg met de fiets.

Op het ogenblik dat wij deze regeltjes neerpenden hadden onze
Belgische piste-renners te Varese (wereldkampioenschappen) nog
maar één overwinning behaald. Dat was dan Dirk Baert in de
achtervolging beroepsrenners. Veel kan daar niet meer bijgekomen zijn. Men zou dus kunnen gewagen van een eerder povere
oogst. En toch moeten wij de lichting 71 niet te zwaar aanvallen.
Op de piste hebben wij het nooit bijster goed gedaan. Sedert de
oorlog wonnen onze beroepsrenners 13 titels (Scherens, Depaepe,
Deloof één, Sercu twee, Verschueren en Proost drie) op een totaal
van 7.5. Bij de liefhebbers werden onze landgenoten vier keer
wereldkampioen (Sercu en Walschaerts één keer, Deloof twee
keer) op een totaal van 82. Bij de dames veroverde Yvonne Reynders drie keer goud, op een totaal van 26. Alles samen dus 29
overwinningen voor onze pisterenners sedert WO II, op een maximum van 183. Inderdaad niet zo formidabel, en veel minder dan
onze « dwangarbeiders op de weg ».
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