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eerst de voer
straks de randgemeenten

beginselloos
korakterloos
onrechtvaardig
De Voergeschiedenis bewijst hoever een louter opportunistische
en ambitieuze eerste-minister, die zelfs alle relikten van vroegere
Vlaamsgezindheid begraven heeft, een tamme parlementaire
CVP-kudde brengen kan.
De Vlaamse CVP is thans het slachtoffer van haar eigen spel
en haar eigen propaganda rondom de persoon van de eerste-minister. De heer Eyskens heeft tot nog toe niet veel anders gedaan
dan schoon schip gemaakt met het Vlaams program van de CVP.
Hij heeft de Vlaamse meerderheid prijsgegeven door grendels
en dubbele grendels. Hij heeft de gelijkheid van beide grote taalgemeenschappen nationaal doorgedreven, maar in hoofdstadBrussel heeft hij de Nederlandstaligen die gelijkheid niet gegeven.
Hij heeft de faciliteiten meer dan royaal laten toepassen in de
Voer, waar hij de Vlaamse school te Remersdaal liet afschaffen
en vervangen door een Franse, en in de Brusselse randgemeenten
waar hij de Franstaligen naast administratieve nog kulturele
faciliteiten op de koop toe heeft verleend. Daarentegen heeft hij
straffeloos geduld dat de faciliteiten voor de Vlamingen in KomenMoeskroen, in Edingen-Mark en elders — ondanks de wet — gesaboteerd werden.
Hij heeft te Brussel de « vrijheid van het gezinshoofd » toegekend. Telkens opnieuw heeft de CVP al deze « veroveringen »
voorgesteld als grote handigheden van een staatsman, daar waar
hij alleen als een kleine ambitieuze politicus zo lang mogelijk
zijn loopbaan als eerste-minister heeft willen rekken. Daarvoor
diende hij alleen de CVP telkens opnieuw het opgeven van programmapunten te doen slikken door toe te geven hetzij aan de
liberale PVV, hetzij aan de BSP, hetzij aan de PSC. Telkens was
Vlaanderen het kind van de rekening, vermits het veelal toegevingen waren ten koste van het Vlaams program van de CVP.
Het zou inderdaad een grote kunst van Eyskens geweest zijn
de « Vlaamse » CVP te doen toegeven op haar eigen program, zo
er inderdaad een « Vlaamse » CVP was. Die « Vlaamse » CVP is
echter een mythe, een fabeltje in het leven geroepen om onnadenkende flaminganten in het gelid te houden.
Voor wie de CVP-voIksvertegenwoordigers en senatoren dag
aan dag bezig ziet, is het duidelijk dat niet één vierde van deze
verkozenen werkelijk Vlaamsgezind is, een ander vierde slechts
vaag en de helft totaal onverschillig zo niet weerbarstig.
De heer Eyskens is in de Voerstreek even « handig », de handigheid dan de sjacheraar eigen.
Aan alle Vlaamse parlementsleden, die tegen de afstand van Voer zijn, vertelde
hij dat er toch niets van kwam,
terwijl hij herhaaldelijk plechtig op het podium van Senaat
en Kamer verzekerde dat de
Voer een Brussels statuut zou
krijgen.
Om de franstalige imperialisten genoegen te doen heeft hij
dit wetsontwerp zelfs door alle
Vlaamse mmitsers laten ondertekenen, iets wat nog nooit gebeurde met een ander wetsontwerp. De heren Tmdemans, De
Saeger, Van Mechelen, Fayat
en Vlerick hebben dat even
braaf ondertekend als de bekende kapitulards van oudsher:
Segers, Lefèvre, Bertrand en
Anseele.
Daarmee heeft de «handige»
Eyskens De Saeger, Tmdemans
en Van Mechelen, die hun

woord gegeven hebben, opgesteld tegen Verroken, Van de
Kerckhove, Van Elslande en
Leo van Ackere. We hebben de
indruk dat deze «handigheid»
van een Eyskens — die ooit
Vlaamsgezind heette — niet zo
erg gewaardeerd wordt aan de
vooravond van de verkiezingen,
door de schaarse Vlaamsgezinde CVP-parlementsleden.
In elk geval heeft Eyskens
de CVP gevangen m eigen netten. Hoe moeten die nu zijn
« handigheid » wel uitleggen ">
Zij zijn thans het slachtoffer
van hun eigen propaganda. Dit
was alles gemakkelijk te voorzien, doch zoveel inzicht mag
men Vlaamsgezinde CVP-ers
niet vragen. Groter politieke
kerstekinderen lopen wel nergens rond.
(lees door blz 3)
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« De herfst blaast op de horen,
en 't wierookt in het woud ».

Het Studiecentrum nodigt U uit deel te nemen aan de
KONTAKTDAG VOOR PROVINCIE- en GEMEENTEMANDATARISSEN
Zondag : 12 september 1971, te 10.30 u.
in de Arenazaal van het Kultureel Centrum, Schouwburgplein, (centrum) Kortrijk
DAGORDE :
,
^ ^x ^
j
1. Opening : Voorstelling van het nieuw bestuur. Toelichting over de vernieuwde statuten van de
vereniging.
2. Verhaalmogelijkheden tegen gemeentelijke beslissingen : door Mr P. Leys, volksvertegenwoordiger en gemeenteraadslid.
. . . . , . , .
,
•
j
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3. Opdracht en bevoegdheid van de Bestendige Deputatie m huidige wetgeving : door Mr G. Van
In, provincieraadslid.
, „ . , . ,
.
j4. Struktuurhervormingen in ons land : door Mr Van der Eist, volksvertegenwoordiger.
5. Slotwoord door Mr J. Verniers, voorzitter van het Vlaams-Nationaal Studiecentrum.
Alle VU-provincie- en gemeenteraadsleden worden verwacht.

de tijdbom van de brusselaar
waarop alle arrondissementsafgevaardigden zich tegen
het voorgenomen Voerstatuut verzetten. Maar hun
parlementsfrakties keurden
het goed. zij het met - een
« formeel voorbehoud » voor
de galerii. Jarenlang vertelden de CVP-ers dan aan al
wie het horen wilde in
Vlaanderen dat er van dat
speciaal Voerstatuut niets
zou in huis komen. Maar de
tijdbom van de Brusselaar
tikte voort. De Walen Terwagne en Dehousse lieten
de schapen vrijuit blaten, in
stilte werkten zij dit « speciaal statuut » uit. Zij zouden het gepaste moment
wel afwachten. Dat kwam
dan deze zomer, toen Eyszwaar poker speelde
En wat deed de CVP, die kens
de uitvoeringswetten
ooit het « schild en het rond
« zijn » grondwet. En
zwaard van Vlaanderen » van
op 16 juli jl. komt er
werd genoemd "> Hun kandi- kijk, toch
een regeringsontdaat-excellenties, hongerig dan
voor de pinnen dat de
als ze waren naar een mi- werp
wèl losmaakt
nisterportefeuille, namen het Voerstreek
Limburg en haar een
punt er zonder veel gewe- van
« overtensbezwaren
maar
bij. kompleet tweetalig
» opsolfert, in
Toen de overeenkomst dan gangsregime
van de definitiein het parlement moest be- afwachting
« retour a Liège ». En de
krachtigd worden, werd er ve
? Ze ondertenog een biezondere CVP- CVP-ministers
partijraad
bijeengeroepen kenden het ALLEMAAL !

Na de verkiezingen van
1968 werd Vanden Boeynants
aangeduid als informateur,
maar het was Gaston Eyskens die ten slotte regeringsformateur werd. De Brusselaar liet de toekomstige
eerste-mmister een tekstje
na dat als punt 59 in de regeringsverklaring werd opgenomen. Het luidde zo :
« De zes gemeenten van de
Voerstreek zullen m een
autonoom kanton worden gegroepeerd dat rechtstreeks
zal afhangen van de minister
van Binnenlandse Zaken.
Het administratief en schoolregime zal de daadwerkelijke keuze van de inwoners
waarborgen ».

Nu komt ene De Seranno
weliswaar verklaren dat de
CVP dit ontwerp met zal
goedkeuren, maar een paar
dagen later wordt er al voorzichtigjes aan toegevoegd
« in zijn huidige vorm » of
« zonder kompensaties ».
Onze pronostiek : straks
krijgen zij een luttel tekstje
om er hun schamelheid mee
te bedekken, en zij zullen
het ontwerp goedkeuren. De
schaapachtigheid van de
Vlaamse CVP is immers
onvoorstelbaar groot.
Tenzij... tenzij andere motieven, die met geld en benoemingen te maken hebben, hen op de valreep toch
nog naar de Voerkwestie
doen grijpen om de regering
in het najaar een voetje te
lichten. Inmiddels wordt de
CVP-infanterie te Vlaamse
velde met de dag zenuwachtiger. Onderschat niet de
drang tot lijfsbehoud — beter ware wellicht « zetelbehoud » —, mijnheer Houben.
Remember Leuven !
Wij zullen ondertussen
Dok niet stilzitten.
Paul Martens

2

en gij
neen aan cools
Eyskens is met Cools naar bed
gegaan
dit moest om, aan de macht te
geraken
De CVP zal er dood aan gaan
daar bruiden
hun
bijslapers
kraken.
De
BSP-CVP-wittebroodsiveken werden gesmaakt met délices opgediend
met
bloemcools. Het jonge paar gebruikte
de fijnste glazen waaruit ze als
nagerecht
Eyskens
verorberden. Spoedig nochtans werd er
roet in het menu gegooid door
de balansmaagd van de PVV.
Zij dreigde met
2/3-meerderheden. Père de families en liberies allerlei. Ten slotte werd de
« petite vipere vénimeuse » betrekkelijk
rustig gehouden en
kreeg ze al haar grilletjes ingewilligd.
De bruid verscheen dan voor
de
vertegenwoordigers
des
volks waarvan veel
exemplaren de
middenstand vertegenwoordigen. met een wetsvoorstelletje. En vitesse s.v.p. zei
ze. want dat moet er SM bi to
door of anders gaat Gaston niet
met verlof. Het ging inderdaad
rap, de kamerleden
waren al
half met verlof of hadden hun
reisroute al op zak en zegden :
ja.
Toen verscheen
ze voor de
senatoren, na ongunstig
advies
door de Raad van State, die
na hun maratonzittingen
madam van de premier haar zin
gaven. Het monsterkind,
de
we.t Cools was geboren na een
uiterst kort kraambed.
Maar...
De derde macht, de neutrale
middenstand
die wars van alle
politiek de belangen van de
middenstander
verdedigt,
kwam voor de dag met de affichen : neen aan de wet Cools,
de beste prijzencontroleur
is de
verbruiker en de voorlichtingscampagne begon. Neen, zij nemen het niet.
De CVP « verdedigster
van

de middenstand
» stemde mee
terwijl de voorzitter
van het
NCMV zich onthield omdat hij
wél wist dat de
meerderheid,
zonder zijn stemmetje, al zeker
was. De BSP loopt minder gevaar dan de CVP de « kampioen der middenstanders
», die
deze laatsten de vulgairste slag
onder de gordel gaf, die ooit
gegeven werd. En gij, vertegenwoordigers
der 700.000 middenstanders,
houdt uw tranen
gereed voor uw aanstaande nederlaag
(Olympische
Kamerspelen '72).
R.M. te
Blankenberge

voerstreek
In « Wij » van 7 augustus jl.
kan men lezen : « Vlaanderen
stond 25 (Waalse)
gemeenten
met een oppervlakte
van ritim
20.000 ha en 87.000 inivoners
aan Wallonië af ». Ik ben volledig akkoord, waar de steller
van het artikel schrijft : « Het
waren lang niet allemaal Waalse dorpen en steden. De hele
streek Komen-Moeskroen
was
er bijvoorbeeld
bij, waar tijdens de virulent
anti-Vlaamse
talentelling van 1947 nog 13.000
mensen de grote moed opbrachten te verklaren dat zij in de
gewone
omgang
Nederlands
spraken. Nog eens 35.000 anderen waren voorzichtiger
en erkenden
Nederlands
te
(kunnen) spreken. Wie weet hoe gering het aantal tweetalige Walen wel is weet meteen wat dat
betekent ». Tot daar « Wij ».
Als gewezen inwoner van die
streek, waar ik gedurende
ruim
25 jaar de
Vlaamsnationale
strijd heb gestreden, durf ik er
nog met zekerheid aan toevoegen dat er onder de overige
nog heel wat waren die zich
niet durfden uit te spreken omwille van sociale druk, en de
overschot waren dan nog gedenationaliseerde
Vlamingen,
bijgevolg blijven er niet veel echte Walen over. Men mag niet
uit het oog verliezen,
dat de
streek van Komen een eiland
is gelegen in
West-Vlaanderen,
men moet van uit Komen ongeveer 20 km door Vlaams grond-

gebied om Moeskroen te bereiken en alzo te kunnen
aansluiten bij
Henegouwen.
Hier komt mijn vraag : bestaat er geen mogelijkheid
dat
een Vlaams-nationale
mandataris een wetsvoorstel
zou indienen om voor Edingen en de
streek van
Komen-Moeskroen
eveneens een speciaal
statuut
te bekomen als voor de Voerstreek. Dan zou men
kunnen
zien hoeveel Vlaamse
lammegoedzakken
uit de traditionele
partijen
dit voorstel
zouden
steunen. Ik ben er innig van
overtuigd moest er voor voornoemde streek een
werkelijk
tweetalig
statuut
bestaan dat
naar de letter wordt
toegepast,
dat deze streek binnen
enkele
jaren er heel anders zou uitzien.
G.S. te Borgerhout

soens
De Raad van State van den
Belgiek heeft — hoe- kon het
anders — als zijn oordeel te
kennen gegeven dat eedafleggingen in 't Frans in onze
Vlaamse gemeenten
volkomen
wettelijk
zijn,
because
dat
stukje wet uit de tijd dat dit
landeke nog een paradijs was
voor de franstaligen
en hun
akolieten.
Daarover ondervraagd op de
tv heeft burgemeester
Soens
van Strombeeïc-Bever
duidelijk
te verstaan
gegeven
dat hij
voet bij stek loenst te houden.
Voor onze Vlamingen,
gelooon aan de zoeterige
kompromisstijl van onze « leiders » is
het weeral 's wat anders, nietwaar.
Dergelijke
krachtige
kompromisloze
taal. hoort men
in onze kontreien niet te dikwijls. Wij kennen meestal enkel vijgen van politiekers,
ellendige kruipdieren
die omwille van het smeer de hand van
hun franstalige meester
likken
en hun Vlaamse volk
verraden.
Maar de Soensen, die lopen
hier niet zo dik.
Het past dan ook dat we allen als één man achter de h.
Soens staan om hem in zijn
kompromisloze
houding te steu-

SUCCES KLEDING N^EYERS

nen. Wie Soens raakt,
raakt
heel het Vlaamse volk !
K.C. te Vilvoorde
op lemen poten
Daarop staan en het NCMV
en de Zelfstandige
Arbeiders
organisaties.
Ter illustratie : Ik ben aangesloten,
toevallig
en omdat
mijn oom een zeer braaf en
goed man is en toevallig inspekteur was van de Christen
Patroons waaraan wij de trimestriële
bijdragen
betalen.
Daarvoor wordt een ponskaart
gestuurd die, vanaf het bureel,
betaald wordt. Op een goeie
dag zijn er twee
ponskaarten,
zeer schijnbaar op mekaar lijkende. Beide worden
betaald
en achteraf zegt men mij : die
bijdrage is ook weer
vermeerderd. Bij nazicht blijkt dat de
eerstegedachte
verhoging
precies het trimestriëel
lidgeld
was voor de leden van het
NCMV. En zo ben ik ook lid
van het NCMV...
Ik ben ook aangesloten,
toevallig en om het gemak dat de
bode van de bond Moyson ten
huize komt om alle
afrekeningen te regelen, lid van deze socialistische
ziekenbond.
Men heeft er niets
eenvoudigers op gevonden dan uit die
ziekenbondfiches
de
middensta7iders op te vissen en ze in
te schrijven als lid van de middenstandsorganisaties
de Zelfstandige
Arbeider.
Niemand
werd daarvan verwittigd,
betaalt ook geen specifiek
lidgeld
doch krijgt « Standpunt
» toegestuurd. En zo ben ik lid van
de BSP-middenstand.
.
Dan gaan die
reuzeorganisaties met papieren leden, in onze
naam, de pap-met-brokken
eens
verdelen Reuzen op lemen voeten.
In feite ben ik een zuiver
middenstander
die zich ten volle inzet voor de belangen van
de handelaars buiten alle politiek. Met hart en ziel werk ik
voor de vorming van de derde
macht die wars is van al dat
politiek
geknoei.
Politiek-ongebonden
organi-

saties, simt aan bij de drutekingsgroep
voor
handel
en
landbouw.
Geen lidgelden al*
leen samenbundeling
van alle
midenstanders
om onze rechf
ten te verdedigen.
Sluit aan t
E. Carette, Gitsstraat 65, 8800
Roeselare of R. Mollet, Moleihstraat 11, 8370
Blankenberge,
Vraag onze affichen : Neen aan
de wet Cools.
R.M. te

Blankenbergo

gevoelige plek
^ ï s je langs de straten
wandelt aan onze kust, rond de
hoofdstad,
en in onze
grote
Vlaamse
steden,
waant
men
zich beslist niet in een nederlandstalig
gebeid.
Waar wachten de gemeentebesturen op. om een zware taks
te heffen op alle franstalige op."ichriften en uithangborden
?
Als men voor elk
franstalig
uithangbord
100.000 frank gemeentetaks
heft vanaf 1 jnuari
e.k., zou o.i. dat uitzicht
snel
veranderen.
De bedrijven
zelf, ze zullen
er geen klant of toerist om verliezen, integendeel : als men op
reis gaat wil men kennis maken met het landeigen
karakter van de bezochte streek, niet
met een
bastaardvolk.
Doet men het niet, heeft de
nederlandstalige
gemeenschap
toch de voldoening mee te profiteren van de miljoenen
aan
taai-imperialistische
subsidies
die van uit Parijs, de Brusselse
franstalige
kringen,
en het
PVV-milieu
naar onze
streken
toevloeien.
Als één gemeenteraadslid
in
Vlaanderen
ermee begint, wie
zal het aandurven
in een
Vlaamse gemeenteraad
dit orUwerp te kelderen ?
J.B.D. te Berchem
De redaktie draagt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud der gepubliceerde lezersbrieven. Ze behoudt zich h e t
recht van keuze en inkorting
voor. Over de lezersbrieven
wordt geen briefwisseling gevoerd.

KWALITEITSKLEDINC AAN FABRIEKSPRIJZEN

Beste lezer, deze
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...Wij h e b b e n reeds lang o p d e g e l e g e n h e i d g e w a c h t o m v o o r U eens iets speciaals te d o e n ! B e t r e f f e n d e
de aankoop v a n een HERENKOSTUUAA ligt een u n i e k e kans nu te g r i j p e n . W i j beschikken m o m e n t e e l
over een e n o r m e keuze in a l l e r n i e u w s t e h e r e n k o s t u m e n d i e r u i m 1 5 0 0 stuks o m v a t in 3 3 v e r s c h i l l e n d e
m a t e n . Juist nu w i l l e n w i j d e lezers v a n « W i j » eens d e buitenkans g u n n e n o m een exclusief kwaliteitskostuum tegen een minimumprijs te k u n n e n k o p e n .
Dank zij onderstaande « SUPER B O N » k u n t U d i t v e r w e z e n l i j k e n . Deze b o n d i e n t ABSOLUUT m e e g e b r a c h t
te w o r d e n en het is v a n z e l f s p r e k e n d dat U w k o r t i n g v a n 2 0 %, d i e U b i j ons o p ai U w Dames- Heren- en
k i n d e r k l e d i n g geniet, in d i t g e v a l niet v a n toepassing is.
W a n n e e r U berekent dat U een luxe k o s t u u m v a n b i j v o o r b e e l d 3 7 5 0 f r . N U slechts 2 7 5 0 f r . betaalt, betekent deze a a n b i e d i n g voor U een echte b r o n v a n BESPARINGEN.
W i j hopen dan ook dat U v a n deze unieke kans gaat p r o f i t e r e n en v e r w a c h t e n U v ó ó r 15 o k t o b e r in onze
zaak
U oprecht d a n k e n d v o o r het v e r t r o u w e n d a t U in « SUCCES KLEDING » stelt, v e r b l i j v e n w i j .
M e t b i i z o n d e r e hoogachting en v r i e n d e l i j k e g r o e t e n .
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beginselloos
karakterloos
onrecht-yaardig
(vervolg van blz 1)

de karpersprongen
van « het volk »
Een k r a n t heeft zich al m e t
d e moed der wanhoop aan de
k a n t van de franstalige imperialisten opgesteld en wel «Het
Volk ». Klaarblijkelijk wil ze
« La Cité » niet alleen financieel in het leven houden, doch
die ook spandiensten verlenen
in het veroveren van Vlaams
gebied.
De argumentatie van dit blad
loont echt de moeite. De eigen
lezers,
die
verontwaardigd
schrijven, moeten horen dat ze
door de Volksunie opgestookt
zijn ! « Het Volk » vergeet de
talrijke eigen artikels in w r e k e n d e t e r m e n dan nog tegen
d e afstand v a n de Voer.
B e p e r k e n w e ons tot een citaat.
De vorige
hoofdredakteur
v a n dit blad, senator K a r e l Van
Cauwelaert, broer van de huidige hoofdredakteur, schreef
n a d a t de Voer bij L i m b u r g
k w a m op 30 augustus 1963 volgende profetische zinnen in
e Het Volk » : « De opvatting
zelf van het faciliteitenstelsel
berust op het postulaat dat de
Vlamingen en de Walen vrienden zijn, die bereid zijn eikaars
r e c h t e n — en om te beginnen
e i k a a r s grondgebied — te eerbiedigen. Indien van Vlaamse
zijde moet worden ondervond e n dat voor een belangrijk
a a n t a l Walen de Vlaams-Waalse verhouding, de verhouding
is van een guerilla, dan w o r d t
elke inschikkelijkheid inzake
faciliteiten voor de Vlamingen
een dupespel, dat door de vertegenwoordigers van 't Vlaamse volk niet zal worden geslikt,
e n dan zullen wij verplicht zijn
t e streven n a a r een ongenadig
streng stelsel van verweermaatregelen...
Men moet van Waalse zijde
niet rekenen op onze zwakheid
of op onze onnozelheid ».
Wie deze tekst leest moet
toch de bedenking m a k e n niet
alleen dat « Het Volk » zwakheid en onnozelheid dient aangewreven m a a r ook dat de Wafen h u n Vlaamse pappenheim e r s beter k e n n e n dan zij zichzelf kennen. W a n t in plaats
van een « ongenadig streng
stelsel van v e r w e e r m a a t r e g e len » verdedigt « Het Volk »
t h a n s de stelling van de gebiedsrovers !
Het is geweldig !

het « argument »
P r o b e r e n te vertellen dat 60
% van de Voerbewoners bij
Luik wil zoals « Het Volk »
doet, is niet ter zake. Het is
het overnemen van de redenering van de franstalige imperialisten. De Voer is 133 jaar
bij Luik geweest en er is nog
een konservatief refleks. Eens
dat de Voer 133 jaar bij Limburg zal zijn, zal niemand nog
n a a r Luik terug verlangen.
Het is trouwens duidehjk dat
over prijsgeven van grondgebied de ganse taalgemeenschap
moet beshssen, niet een of meer
gemeenten. Zo anders morgen
een Waalse gemeente in het
hartje van Wallonië de wens
Uitspreekt bij Vlaanderen te
komen of een Vlaamse om bij
Wallonië aan te sluiten zouden
we dit ook moeten toestaan ?
Het is toch te gek om los te
lopen !
We beletten geen enkele Voer e n a a r die Waal wil worden
n a a r Wallonië uit te wijken.

Dat k u n n e n de voorstanders
v a n Luik rustig doen.
De zucht tot zelfverminking
die bij « Het Volk » tot uiting
k o m t doet ons denken aan de
Hollandse kooplui die in vorige
eeuwen ook liefst zo vlug mogelijk die « rotbelgen » kwijt
wilden met al de voor ons nefaste gevolgen vandien. Zal
« Het Volk » morgen voor Brussel dezelfde redenering volgen
w a a r het daar toch ook vaststaat dat de meerderheid v a n
de Vlamingen aldaar zich niet
verzet tegen de verfransing e n
dat die bij verkiezingen voor
Franstalige kandidaten kiest ?

volksverraad
De zaak v a n de Voer reikt
in betekenis ver uit boven het
aantal inwoners. Dit is n u werkelijk een beginselkwestie. I n
1962 w e r d de taalgrens afgebakend m e t het verlies van tal
v a n Vlaamse gemeenten en gehuchten. Men zou er nooit op
terugkomen !
Geen 10 jaar nadien is het
zover dat m e n dit wel doet,
vanzelfsprekend in het nadeel
van Vlaanderen. Het is duidelijk dat de Franstalige imperialisten daardoor zullen aangemoedigd worden om in de
Brusselse randfederaties hetzelfde spelletje te beginnen.
Men moet ze slechts horen praten of h u n pers lezen.
Zo m e n t h a n s toegeeft voor
de Voergemeenten zal een andere Eyskens binnen enkele jaren toegeven voor de federatie
Zaventem of de federatie Tervuren of voor een andere of
voor alle samen.
Zo het begrip verraad aan
een gemeenschap nog enige inhoud heeft dan is het n u v a n
toepassing. Het is volksverraad
zonder meer de Voer prijs te
geven.
Op 23 m a a r t 1962 schreef Jos
Van Eynde in « Volksgazet »
« Alleen nationalisten staan in
één front met h u n kasteelheren en h u n ultra's. Socialisten
en demokraten n e m e n overal
de verdediging van de kleine
man, zelfs al is die Vlaming,
zoals in de Voerstreek ».
De Vlaamse socialisten zijn
dus volgens hem t h a n s geen socialisten en geen demokraten
meer. Zijn geliefde Waalse socialisten zijn ultra-nationalisten en de Vlaamse socialisten
zijn kollaborateurs. Niets is
veranderd. Het is altijd zo geweest.
Aan de zijde van de kleine
Vlaamse m a n staat alleen de
Volksunie. Zoals ten tijde van
Z w a r t b e r g en van de Limburgse mijnstaking. Ook dat is geen
nieuws meer.
Echter niet alleen de Volksunie staat aan de zijde van de
Vlamingen in de Voer. Ook alle Vlaamsbewuste mensen, die
nog niet bij de Volksunie staan.
Men moet m a a r naar de
volksmens luisteren om dit te
weten. Daarom dat het Volksuniekader thans een grootse
voorlichtingskampanje dient te
beginnen, niet alleen in de brievenbussen doch ook op straat.
En dit met alle demokratische
middelen.
De handlangers van de franstalige grondrovers dienen thans
ontmaskerd en al de huichelaars van de kleurpartijen in
hun hemd gezet.
Hun huichelarij en hun bedrog heeft de laatste grens van
de welvoegelijkheid overschreden. Al is- de leugen nog zo
snel, de waarheid achterhaald
ze wel, dichtte Vondel.
Die waarheid dient thans aan
de m a n gebracht.

wim lorissen

RED DE VOERSTREEK

Volksvertegenwoordiger
Vic AnciaiLX met zijn kruis
op de pui van het
Schaarheekse
gemeentehuis.
Omgeven van enkele medestanders
waaronder de
voorzitter
van
VU-Schaarheek
Verroken en de sekretaris
Roelof
Plaisir.
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yandeputte's goeverneurschap wordt duur betaald
(ACU) — Indien de Vlaamse
openbare mening h e t niet verhindert, zal eerstdaags de top
van de Nationale Kas voor Beroepskrediet totaal verwaalst
zijn. Voorzitter wordt dan exminister P i e r r e Wigny, direkteur-generaal blijft de Waal
Ponlot. We hebben er vorige
week de aandacht op gevestigd
en beroep gedaan op de Vlaamse middenstandswereld en op
de Vlaamse gemeenschap over
het algemeen. Meer kan een
partij als de Volksunie momenteel niet ondernemen. We geven grif toe dat dit gevoel van

onmacht niet prettig is. Het zou
ons veel genoegen doen indien
nog in andere kringen verzet
oprees tegen deze aanslag van
Franstaligen en groot-kapitalisten op de Nationale Kas voor
Beroepskrediet, opgericht om
de middenstand een uitweg te
laten wanneer het bank- en
kredietwezen eenzijdig in de
greep geraakt van de haute banque. De strijd tegen de kapitalistische feodaliteit m a a k t op
ons geen indruk zolang hij louter
met
woorden
gevoerd
wordt. Het zou de inzet moeten
zijn van een doeltreffende poli-

tieke aktie, die in de eerste
plaats zijn voedingsbodem in
de
middenstandsorganisaties
moet vinden.
En
ondertussen
betaalt
Vlaanderen alweer een dure
prijs voor het goeverneurschao
van de Nationale Bank van België, dat werd toevertrouwd aan
prof. dr. Robert Vandeputte op
een leeftijd die verhindert dat
hij deze funktie vele jaren uitoefent. En daarna zal dan wei
weer een Franstalige benoemd
worden. En zo gaat deze voor
Vlaanderen bittere eeuw naar
haar einde '

e.e.g.-puinhoop

en de boer, hij ploegde voort...
(ACH). — Ingevolge de monetaire crisis is de Europese
Economische Gemeenschap momenteel een bijna onwerkelijk
concept geworden. Haar best
gcstruktureerde deel moest de
landbouwmarkt zijn. In de
landbouw was de EEG sneller
voorwaarts gegaan, n a a r we
aannemen om genoegen te
doen aan Frankrijk, dat enorme voordelen haalt uit deze
vorm van m a r k t v e r r u i m i n g en
van integratie. Maar ook van
deze verwezenlijking, die ook
nog zeer gebrekkig was, blijft
niets anders over dan aan administratieve puinhoop.
Wegens de zwevende pariteiten van de EEG-valuta's (met
uitzondering van de Franse
frank) is de Europese landb o u w m a r k t in nationale deelm a r k t e n uiteengevallen. Deze
sensationele mislukking werd
zonder veel kreten van pijn of
woede door de Europeaan-inde-straat onthaald, en m vele
gevallen nauwelijks opgemerkt.
De professionelen zelf — de
landbouwers en de handelaars
in landbouwprodukten — hebben het te druk met de administratieve rompslomp waarin
ze nu hun broodje moeten verdienen. Ze hebben geen tijd

voor protesten. Het kost te
veel moeite om in de doolhof
van zwevende koersen en onduidelijke prijzen zijn bedrijf
en zijn belang veüig te stellen'.
Voor contestatie blijft geen
tijd over als men de strijd voor
zijn bestaan moet voeren in
een administratieve baaierd.
De ontwrichting van de prijzen is slechts één gevolg van
de krisis Het beleid waardoor
de EEG de s t r u k t u u r van de
landbouw en van de landbouwbedrijven zou saneren is meer
dan ooit dode letter. Een plan
van kompensaties kan op gemeenschapsvlak zelfs niet meer
op papier geschetst worden.
Vermoedelijk zal elk land zijn
heil zoeken in eigen kompensaties en toelagen. Indien men
er een datum op wil zetten
moet men zeggen dat de EEGlandbouw teruggevallen is m
1967. Van het opzet om nieuwe
prijzen te bepalen voor 19721973 komt zeker mets meer m
huis, en het zal wel uitdraaien
op een zinledige verlenging
van de prijzen 1971-1972, die
ook al zijn weggegleden m het
schimmenrijk van kompensaties aan de grenzen van de wisselkoeren.
De fanatiekers van de Europese hoop — we schieten hen

niet in de rug — verwachten
dat Frankrijk bereid zal gevonden worden om zijn houding
van één tegen allen te ' laten
varen op het monetaire vlak,
om een
gemeenschappelijke
landbouwmarkt te
redden
waarvan het de voornaam-te
bevoordehgde is. Met andere
woorden, men hoopt op r p l i o
nale refleksen om een iner" " >
stort Europees gemeenscha "Swerk te redden Het klassi.rre
egoisme van de mogendheceit
zou de laatste redboei zijn vaa
de Europese iandbouwmlegratie. We hebben moeite om e n n
te geloven. Ondertussen oaat
de zomerzon op en onder over
meestal voorspoedige Europese
oogsten die werden binnengehaald en gedorst door boeren
die meer dan oo;t een indruk
moeten hebben van verlatenheid en van vertwijfeling. Als
de georganiseerde EEG met de
boeren in voeling trad. werd er
met scherp geschoten op verzoek van bleke en bevende
technokraten. Nu de technokratie machteloos en radeloos
is in haar schuiloorden, dient
de boer het maar op te knappen, alleen in een onverschillige of vijandige sfeer. De boeren hebben hun eigen maatschappelijke tragiek.

WIJ.

en gij
neen aan cools
Eyskens is met Cools naar bed
gegaan
dit moest om aan de macht te
geraken
De CVP zal er dood aan gaan
daar bruiden
hun
bijslapers
kraken
De
BSP-CVP-wittebroodsioeken werden gesmaakt met délices opgediend
met
bloemcools Het jonge paar gebruikte
de fijnste glazen waaruit ze als
nagerecht
Eyskens
verorberden. Spoedig nochtans werd er
roet in het menu gegooid door
de balansmaagd van de PVV.
Zij dreigde met
2/3-meerderheden. Père de jamilles en liberies allerlei. Ten slotte werd de
« petite vipere vénimeuse » betrekkehjk
rustig gehouden en
kreeg ze al haar grilletjes ingewilligd.
De bruid verscheen dan voor
de
vertegenwoordigers
des
volks waarvan veel
exemplaren de middenstand
vertegenwoordigen, met een wetsvoorstelletje. En vitesse s.v.p. zei
ze. want dat moet er subito
door of anders gaat Gaston niet
m,et verlof. Het ging inderdaad
rap. de kamerleden
waren al
half met verlof of hadden hun
reisroute al op zak en zegden :
ja.
Toen verscheen
ze voor de
senatoren, na ongunstig
advies
door de Raad van State, die
na hun maratonzittingen
madam, van de premier haar zin
gaven. Het monsterkind,
de
uie.t Cools was geboreii na een
uiterst kort kraambed.
Maar...
De derde macht, de neutrale
middenstand
die wars van alle
politiek de belangen van de
middenstander
verdedigt,
kwam voor de dag met de affichen : neen aan de wet Cools,
de beste prijzencontroleur
is de
verbruiker en de voorlichtingscampagne begon. Neen, zij nemen het niet.
De CVP « verdedigster
van

de middenstand
» stemde mee
terwijl de voorzitter
van het
NCMV zich onthield omdat hij
wél wist dat de
meerderheid,
zonder zijn stemmetje, al zeker
was. De BSP loopt minder gevaar dan de CVP de « kampioen der middenstanders
•», die
deze laatsten de vulgairste slag
onder de gordel gaf, die ooit
gegeven werd. En gij. vertegenwoordigers
der 7Ó0.000 middenstanders,
houdt uw tranen
gereed voor uw aanstaande nederlaag
(Olympische
Kamerspelen '72).
R.M. te
Blankenberge

voerstreek
hl « Wij » van 7 augustus jl.
kan men lezen : « Vlaanderen
stond 25 (Waalse)
gemeenten
met een oppervlakte
van ruim
20.000 ha en 87.000 inivoners
aan Wallonië af ». Ik ben volledig akkoord, waar de steller
van het artikel schrijft : « Het
waren lang niet allemaal Waalse dorpen en steden. De hele
streek Komen-Moeskroen
was
er bijvoorbeeld
bij, waar tijdens de virulent
anti-Vlaamse
talentelling van 1947 nog 13.000
mensen de grote moed opbrachten te verklaren dat zij in de
gewone
omgang
Nederlands
spraken. Nog eens 35.000 anderen waren voorzichtiger
en erkenden
Nederlands
te
(kunnen) spreken. Wie weet hoe gering het aantal tweetalige Walen wel is weet meteen wat dat
betekent ». Tot daar « Wij ».
Als gewezen inwoner van die
streek, waar ik gedurende
ruim
25 jaar de
Vlaamsnationale
strijd heb gestreden, durf ik er
nog met zekerheid aan toevoegen dat er onder de overige
nog heel wat waren die zich
niet durfden uit te spreken omwille van sociale druk, en de
overschot waren dan nog gedenationaliseerde
Vlamingen,
bijgevolg blijven er niet veel echte Walen over. Men mag niet
uit het oog verliezen,
dat de
streek van Komen een eiland
is gelegen in
West-Vlaanderen,
men moet van uit Komen ongeveer 20 km door Vlaams grond-

gebied om Moeskroen te bereiken en alzo te kunnen
aansluiten bij
Henegouwen.
Hier komt mijn vraag : bestaat er geen mogelijkheid
dat
een Vlaams-nationale
mandataris een wetsvoorstel
zou indienen om voor Edingen en de
streek van
Komen-Moeskroen
eveneens een speciaal
statuut
te bekomen als voor de Voerstreek. Dan zou men
kunnen
zien hoeveel Vlaamse
lammegoedzakken
uit de
traditionele
partijen
dit voorstel
zouden
steunen. Ik ben er innig van
overtuigd moest er voor voornoemde streek een
werkelijk
tweetalig
statuut
bestaan dat
naar de letter wordt
toegepast,
dat deze streek binnen
enkele
jaren er heel anders zou uitzien.
G.S. te Borgerhout

soens
De Raad van State van den
Belgiek heeft — hoe- kon het
anders — als zijn oordeel te
kennen gegeven dat eedafleggingen in 't Frans in onze
Vlaamse gemeenten
volkomen
wettelijk
zijn,
because
dat
stukje wet uit de tijd dat dit
landeke nog een paradijs was
voor de franstaligen
en hun
akolieten.
Daarover ondervraagd op de
tv heeft burgemeester
Soens
van Strombeek-Bever
duidelijk
te verstaan
gegeven
dat hij
voet bij stek wenst te houden.
Voor onze Vlamingen,
gewoon aan de zoeterige
kompromisstijl van onze « leiders » is
het weeral 's wat anders, nietwaar.
Dergelijke
krachtige
kompromisloze
taal. hoort men
in onze kontreien niet te dikwijls. Wij kennen meestal enkel vijgen van politiekers,
ellendige kruipdieren
die omwille van het smeer de hand van
hun franstalige meester
likken
en hun Vlaannse volk
verraden.
Maar de Soeiisen, die lopen
hier niet zo dik.
Het past dan ook dat we allen als één man achter de h.
Soens staan om hem in zijn
kompromisloze
houding te steu-
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nen. Wie Soens
raakt, raakt
heel het Vlaamse volk !
K.C. te Vilvoorde

op lemen poten
Daarop staan en het NCMV
en de Zelfstandige
Arbeiders
organisaties.
Ter illustratie : Ik ben aangesloten,
toevallig
en omdat
mijn oom een zeer braaf en
goed man is en toevallig inspekteur was van de Christen
Patroons waaraan wij de trimestriële
bijdragen
betalen.
Daarvoor wordt een ponskaart
gestuurd die. vanaf het bureel,
betaald wordt. Op een goeie
dag zijn er twee
ponskaarten,
zeer schijnbaar op mekaar lijkende. Beide worden
betaald
en achteraf zegt men mij : die
bijdrage is ook weer
vermeerderd. Bij nazicht blijkt dat de
eerstegedachte
verhoging
precies het trimestriëel
lidgeld
was voor de leden van het
NCMV. En zo ben ik ook lid
imn het NCMV...
Ik ben ook aangesloten,
toevallig en om het gemak dat de
bode van de bond Moyson ten
huize komt om alle
afrekeningen te regelen, lid van deze socialistische
ziekenbond.
Men heeft er niets
eenvoudigers op gevonden dan uit die
ziekenbondfiches
de
middenstanders op te vissen en ze in
te schrijven als lid van de middenstandsorganisaties
de Zelfstandige
Arbeider.
Niemand
werd daarvan verwittigd,
betaalt ook geen specifiek
lidgeld
doch krijgt « Standpunt
» toegestuurd. En zo ben ik lid van
de
BSP-middenstand...
Dan gaan die
reuzeorganisaties met papieren leden, in onze
7iaam, de pap-met-brokken
eens
verdelen. Reuzen op lemen voeten.
In feite ben ik een zuiver
middenstander
die zich ten volle inzet i'ioor de belangen van
de handelaars buiten alle politiek. Met hart en ziel werk ik
voor de vorming van de derde
macht die wars is van al dat
politiek
geknoei.
Politiek-ongebonden
organi-
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saties, sluit aan hij de drvkf
kingsgroep
voor
handel
e»
landbouw.
Geen lidgelden
ah
leen samenbundeling
van alle
midenstanders
om onze rechtten te verdedigen.
Sluit aan t
E. Carette, Gitsstraat 65, 8800
Roeselare of R. Mollet, Molenstraat 11, 8370
Blankenberge.
Vraag onze affichen : Neen aan
de wet Cools.
R.M. te

Blankenberge

gevoelige plek
Als je langs de straten
wandelt aan onze kust, rond de
hoofdstad,
en in onze
grote
Vlaamse
steden,
waant
men
zich beslist niet in een nederlandstalig
geheid.
Waar wachten de gemeentebesturen op. om een zware taks
te heffen op alle franstalige opschriften
en uithangborden
?
Als men voor elk
franstalig
uithangbord
100.000 frank gemeentetaks
heft vanaf 1 jnuari
e.k., zou o.i. dat uitzicht
snel
veranderen.
De bedrijveii zelf, ze zullen
er geen klant of toerist om verliezen, integendeel : als men op
reis gaat wil men kennis maken met het landeigen
karakter van de bezochte streek, niet
met een
bastaardvolk.
Doet men het niet. heeft de
nederlandstalige
gemeenschap
toch de voldoening mee te profiteren van de miljoenen
aan
taai-imperialistische
.subsidies
die van uit Parijs, de Brusselse
franstalige
kringen,
en het
PVV-milieu
naar onze
streken
toevloeien.
Als één gemeenteraadslid
in
Vlaanderen
ermee begint, wie
zal het aandurven
in een
Vlaamse gemeenteraad
dit ontwerp te kelderen ?
J.B.D. te Berchem
De redaktie draagt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud der gepubliceerde lezersbrieven. Ze behoudt zich het
recht van keuze en inkorting
voor. Over de lezersbrieven
wordt geen briefwisseling gevoerd.
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...Wij hebben reeds iang 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 w i j de lezers van « Wij » eens de buitenkans gunnen om een exclusief kwaliteitskostuum tegen een minimumprijs 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 biizondere hoogachting en vriendelijke groeten.
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Voor WIJ-lezers
kwaliteii-skleding
tegen fabrieksprijzen
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lezers van « WIJ »
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eerst de voer
straks de randgemeenten

beginselloos
karakterloos
onrechtvaardig
(vervolg v a n blz 1)

de karpersprongen
van « het volk »
Een k r a n t heeft zich al met
d e moed der wanhoop aan de
k a n t van de franstalige imperialisten opgesteld en wel «Het
Volk ». Klaarblijkelijk wil ze
« La Cité » niet alleen financieel in het leven houden, doch
die ook spandiensten verlenen
in het veroveren van Vlaams
gebied.
De argumentatie van dit blad
loont echt de moeite. De eigen
lezers,
die
verontwaardigd
schrijven, moeten horen dat ze
door de Volksunie opgestookt
zijn ! « Het Volk » vergeet de
talrijke eigen artikels in w r e k e n d e t e r m e n dan nog tegen
d e afstand v a n de Voer.
Beperken w e ons tot een citaat.
De vorige
hoofdredakteur
v a n dit blad, senator K a r e l V a n
Cauwelaert, broer v a n de huidige hoofdredakteur, schreef
n a d a t de Voer bij Limburg
k w a m op 30 augustus 1963 volgende profetische zinnen in
< Het Volk » : « De opvatting
zelf van het faciliteitenstelsel
b e r u s t op het postulaat dat de
Vlamingen en de Walen vrienden zijn, die bereid zijn eikaars
r e c h t e n — en om te beginnen
e i k a a r s grondgebied — te eerbiedigen. Indien van Vlaamse
zijde moet worden ondervond e n dat voor een belangrijk
fiantal Walen de Vlaams-Waalj e verhouding, de verhouding
is van een guerilla, dan w o r d t
elke inschikkelijkheid inzake
faciliteiten voor de Vlamingen
een dupespel, dat door de vertegenwoordigers van 't Vlaamse volk niet zal worden geslikt,
en dan zullen wij verplicht zijn
t e streven n a a r een ongenadig
streng stelsel van verweermaatregelen...
Men moet van Waalse zijde
niet r e k e n e n op onze zwakheid
of op onze onnozelheid ».
Wie deze tekst leest moet
toch de bedenking m a k e n niet
alleen dat « Het Volk » zwakheid en onnozelheid dient aangewreven m a a r ook dat de Wafen h u n Vlaamse pappenheim e r s beter k e n n e n dan zij zichzelf kennen. W a n t in plaats
v a n een « ongenadig streng
stelsel van v e r w e e r m a a t r e g e len » verdedigt « Het Volk »
t h a n s de stelling van de gebiedsrovers !
Het is geweldig !

het « argument »
Proberen te vertellen dat 60
% van de Voerbewoners bij
Luik wil zoals « Het Volk »
doet, IS niet ter zake. Het is
het overnemen van de redenering van de franstalige imperialisten. De Voer is 133 jaar
bij Luik geweest en er is nog
een konservatief refleks. Eens
dat de Voer 133 jaar bij Limburg zal zijn, zal n i e m a n d nog
n a a r Luik terug verlangen.
Het is trouwens duidelijk dat
over prijsgeven van grondgebied de ganse taalgemeenschap
moet beslissen, niet een of meer
gemeenten. Zo anders morgen
een Waalse gemeente in hèt
hartje van Wallonië de wens
Uitspreekt bij Vlaanderen te
komen of een Vlaamse om bij
Wallonië aan te sluiten zouden
we dit ook moeten toestaan ?
Het is toch te gek om los te
lopen !
We beletten geen enkele Voer e n a a r die Waal wil worden
n a a r Wallonië uit te wijken.

Dat k u n n e n de voorstanders
v a n Luik rustig doen.
De zucht tot zelfverminking
die bij « Het Volk » tot uiting
k o m t doet ons denken aan de
Hollandse kooplui die in vorige
eeuwen ook liefst zo vlug mogelijk die « rotbelgen » kwijt
wilden met al de voor ons nefaste gevolgen vandien. Zal
« Het Volk » morgen voor Brussel dezelfde redenering volgen
w a a r het daar toch ook vaststaat dat de meerderheid v a n
de Vlamingen aldaar zich niet
verzet tegen de verfransing en
dat die bij verkiezingen voor
Franstalige kandidaten kiest ?

voiksverraad
De zaak van de Voer reikt
in betekenis ver uit boven h e t
aantal inwoners. Dit is n u werkelijk een beginselkwestie. I n
1962 w e r d de taalgrens afgebak e n d m e t het verlies van tal
v a n Vlaamse gemeenten en gehuchten. Men zou er nooit op
terugkomen !
Geen 10 jaar nadien is het
zover dat m e n dit wel doet,
vanzelfsprekend in het nadeel
van Vlaanderen. Het is duidelijk dat de Franstalige imperialisten daardoor zullen aangemoedigd worden om in de
Brusselse randfederaties hetzelfde spelletje te beginnen.
Men moet ze slechts horen praten of hun pers lezen.
Zo m e n t h a n s toegeeft voor
de Voergemeenten zal een andere Eyskens binnen enkele jaren toegeven voor de federatie
Zaventem of de federatie Tervuren of voor een andere of
voor alle samen.
Zo het begrip verraad aan
een gemeenschap nog enige inhoud heeft dan is het n u v a n
toepassing. Het is volksverraad
zonder meer de Voer prijs te
geven.
Op 23 m a a r t 1962 schreef Jos
Van Eynde in « Volksgazet »
« Alleen nationalisten staan in
één front met h u n kasteelheren en h u n ultra's. Socialisten
en demokraten n e m e n overal
de verdediging van de kleine
man, zelfs al is die Vlaming,
zoals in de Voerstreek ».
De Vlaamse socialisten zijn
dus volgens hem t h a n s geen socialisten en geen d e m o k r a t e n
meer. Zijn geliefde Waalse socialisten zijn ultra-nationalisten en de Vlaamse socialisten
zijn koUaborateurs. Niets is
veranderd. Het is altijd zo geweest.
Aan de zijde van de kleine
Vlaamse m a n staat alleen de
Volksunie. Zoals ten tijde v a n
Z w a r t b e r g en van de Limburgse mijnstaking. Ook dat is geen
nieuws meer.
Echter niet alleen de Volksunie staat aan de zijde van de
Vlamingen in de Voer. Ook alle Vlaamsbewuste mensen, die
nog niet bij de Volksunie staan.
Men moet m a a r naar de
volksmens luisteren om dit te
weten. Daarom dat het Volksu m e k a d e r thans een grootse
voorilchtingskampanj e dient te
beginnen, niet alleen m de brievenbussen doch ook op straat.
En dit met alle demokratische
middelen.
De handlangers van de franstalige grondrovers dienen thans
ontmaskerd en al de huichelaars van de kleurpartijen in
hun hemd gezet.
Hun huichelarij en hun bedrog heeft de laatste grens van
de welvoegelijkheid overschreden. Al is- de leugen nog zo
snel, de waarheid achterhaald
ze wel, dichtte Vondel.
Die waarheid dient thans aan
de m a n gebracht.

v^im jorissen

RED DE VOERSTREEK

Volksvertegenwoordiger
Vic Anciaux met zijn kruis
op de pui van het
Schaarheekse
gemeentehuis.
Omgeven van enkele medestanders
waaronder de
voorzitter
van
VU-Schaarheek
Verroken en de sekretaris
Roelof
Plaisir.
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yandeputte's goeverneurschap wordt duur betaald
(ACU) — Indien de Vlaamse
openbare m e n i n g het niet verhindert, zal eerstdaags de top
van de Nationale Kas voor Beroepskrediet totaal verwaalst
zijn. Voorzitter wordt dan exminister P i e r r e Wigny, direkteur-generaal blijft de Waal
Ponlot. We hebben er vorige
week de aandacht op gevestigd
en beroep gedaan op de Vlaamse middenstandswereld en op
de Vlaamse gemeenschap over
het algemeen. Meer kan een
partij als de Volksunie momenteel niet ondernemen. We geven grif toe dat dit gevoel van

onmacht niet prettig is. Het zou
ons veel genoegen doen indien
nog in andere kringen verzet
oprees tegen deze aanslag van
Franstaligen en groot-kapitalisten op de Nationale Kas voor
Beroepskrediet, opgericht om
de middenstand een uitweg te
laten w a n n e e r het bank- en
kredietwezen eenzijdig in de
greep geraakt van de haute banque. De strijd tegen de kapitalistische feodaliteit m a a k t op
ons geen indruk zolang hij louter
met
woorden
gevoerd
wordt. Het zou de inzet moeten
zijn van een doeltreffende poli-

tieke aktie, die in de eerste
plaats zijn voedingsbodem in
de
middenstandsorganisaties
moet vinden.
En
ondertussen
betaalt
Vlaanderen alweer een dure
prijs voor het goeverneurschao
van de Nationale Bank van België, dat werd toevertrouwd aan
prof. dr. Robert Vandeputte op
een leeftijd die verhindert dat
hij deze funktie vele jaren uitoefent. En daarna zal dan wel
weer een Franstalige benoemd
worden. En zo gaat deze voor
Vlaanderen bittere eeuw n a a r
haar emde '

e.e.g.-puinhoop

en de boer, hij ploegde voort...
(ACU). — Ingevolge de monetaire crisis is de Europese
Economische Gemeenschap momenteel een bijna onwerkelijk
concept geworden. Haar best
gestruktureerde deel moest de
l a n d b o u w m a r k t zijn. In de
landbouw was de EEG sneller
voorwaarts gegaan, n a a r we
aannemen om genoegen te
doen aan Frankrijk, dat enorm e voordelen haalt uit deze
vorm van m a r k t v e r r u i m i n g en
van integratie. Maar ook van
deze verwezenlijking, die ook
nog zeer gebrekkig was, blijft
niets anders over dan aan administratieve puinhoop.
Wegens de zwevende pariteiten van de EEG-valuta's (met
uitzondering van de Franse
frank) is de Europese landb o u w m a r k t m nationale deelm a r k t e n uiteengevallen. Deze
sensationele mislukking werd
zonder veel kreten van pijn of
woede door de Europeaan-mde-straat onthaald, en m vele
gevallen nauwelijks opgemerkt.
De professionelen zelf — de
landbouwers en de handelaars
in landbouwprodukten — hebben het te druk m e t de administratieve rompslomp waarin
ze nu hun broodje moeten verdienen. Ze hebben geen tijd

voor protesten. Het kost te
veel moeite om m de doolliof
van zwevende koersen en onduidelijke prijzen zijn bedrijf
en zijn belang veihg te stellen.
Voor contestatie blijft geen
tijd over als men de strijd voor
zijn bestaan moet voeren m
een administratieve baaierd.
De ontwrichting van de prijzen is slechts één gevolg van
de krisis Het beleid waardoor
de EEG de s t r u k t u u r van de
landbouw en van de landbouwbedrijven zou saneren is meer
dan ooit dode letter. Een plan
van kompensaties kan op gemeenschapsvlak zelfs niet meer
op papier geschetst worden.
Vermoedelijk zal elk land zijn
heil zoeken in eigen kompensaties en toelagen. Indien men
er een datum op wil zetten
moet men zeggen dat de EEGlandbouw teruggevallen is in
1967 Van het opzet om n:euwe
prijzen te bepalen voor 19721973 komt zeker niets meer m
huis, en het zal wel uitdraaien
op een zinledige verlenging
van de prijzen 1971-1972, die
ook al zijn weggegleden m het
schimmenrijk van kompensaties aan de grenzen van de wisselkoeren.
De fanatiekers van de Europese hoop — we schieten hen

niet in de rug — verwachten
dat Frankrijk bereid zal gevonden worden om zijn houding
van één tegen allen te ' laten
varen op het monetaire vlak,
om een
gemeenschappelijke
landbouwmarkt te
redden
waarvan het de voornaam-te
bevoordehgde is. Met andere
woorden, men hoopt op r f w o
nale refleksen om een meo ' ^
stort Europees gemeensc,v-i"Swerk te redden Het klassur-e
egoisme van de mogendhet en
zou de laatste redboei zijn vaa
de Europese landbouwmlegratie. We hebben moeite om erin
te geloven. Ondertussen gaat
de zomerzon op en onder over
meestal voorspoedige Europese
oogsten die werden binnengehaald en gedorst door boeren
die meer dan ooit een indruk
moeten hebben van verlatenheid en van vertwijfeling. Als
de georganiseerde EEG met de
boeren in voeling trad. werd er
met scherp geschoten op verzoek van bleke en bevende
technokraten. Nu de t e r h n o
kratie machteloos en radeloos
is in haar schuiloorden, dient
de boer het maar op te knappen, alleen in een onverschillige of vijandige steer De boeren hebben hun eigen maatschappelijke tragiek
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nieuwe
« vrijdag »
Terwijl tal van dag- en
weekbladen het uitermate
moeilijk hebben om tegen de
vloed van stijgende kosten
te kunnen blijven optornen,
vind je toch nog altijd mensen die de euvele moed opbrengen om met een nieuw
blad te beginnen. Maanden
geleden verscheen « Knack »
op de Vlaamse markt. Het
blad zal er waarschijnliik
nog heel wat van de Claeysmiljoenen moeten doorjagen
voor het wekelijk op zo'n
10.000 vaste afnemers zal
kunnen rekenen. Maar er
staat alweer een nieuw informatie-magazine op het getouw : op 19 november wil
de pas gestichte SV Alternatieve Uitgeverij een progressief weekblad lanceren
in de stijl van de Fran«e
« Nouvel Observateur ». In
de raad van beheer zetelen
o.m. ex-KVHV-preses Gaby
Vandromme, de gewezen
hoofdredacteur van het CVPjongerenblad « Radikaal »
Ward Bosmans en Jos De
Man die al eerder zijn geluk
bij « Knack » (tevergeefs)
beproefde. Wij wensen de
dapperen veel geluk.

lois toch even te doen nadenken. Dat is Vlaamse propaganda van eerste orde, de
VVB haalt alle eer van dit
initiatief.

tweemaal
vferick
Op vrijdag 27 augustus
raakte minister voor Streekeconomie André Vlerick bijna op de vuist met ene mijnheer Troisfontaine van het
agentschap World Press. Het
gebeurde in een Sabenavliegtuig boven Spanje. Vlerick maakte er een Frans
pratende air-hostess attent
op dat hij in het Nederlands
wilde aangesproken worden,
wat de ergernis van moeial
Troisfontaine opwekte. Enfin, het ene woord bracht
het andere mee en ten slot-

instituut voor
journalisten

bedrijfsjournalistiek
Nagenoeg alle grote, middelgfrote en zelfs kleinere
bedrijven beschikken tegenwoordig over een bedrijfsblad. De bedrijfspers bestaat al 90 jaar in België,
maar het is vooral sedert de
tweede wereldoorlog dat zij
een grote vlucht heeft genomen.
Een groep Antwerpse bedrijfsjournalisten heeft nu
een « Belgische Vereniging
voor Nederlandstalige Bedrijfsjournalisten » (BVNB)
opgericht o.m. om de erkenning van de bedrijfsjournalistiek als gespecialiseerde
beroepsactiviteit te bekomen, en om het contact tussen de Vlaamse bedrijfsjournalisten te bevorderen. In
België is het grootste aantal
der personeelsbladen trouwens Nederlandstalig en de
BVNB-mensen vinden het
maar normaal dat « in dit
tweetalig land
rekening
wordt gehouden met de specifieke problemen van de
Nederlandstaligen ». Geïnteresseerde
bedrijfsjournalisten kunnen voor nadere inlichtingen contact opnemen
met mevr. Pacqué, Hopland
18, Antwerpen, telefoon :
03/31.38.75.

proficiat vvb
De Vlaamse Volksbeweging heeft vorige zaterdag
te Brussel met een ploeg van
enkele honderden mensen
massaal pamfletten uitgedeeld tegen de fameuze « liberté du père de familie ».
De hele operatie verliep
overal sereen, behalve te
Schaarbeek waar de stilaan
beruchte Nols FDF-burgemeester is. De VVB richtte
zich niet alleen tot de
Vlaamse Brusselaars maar
ook — en dat was een uitstekend idee — tot de Franssprekende Brusselaars in
hun taal. De tekst was buitengewoon goed en de ontwikkelde argumentatie van
aard om de redelijke Bruxel-

richtje dat de BSP-federatie
Brussel-Halle-Vilvoorde vanaf oktober met een maandblad wil starten dat de klauwende titel « De Rode
Leeuw » zal dragen. Worden
de rode leeuwen van Fayat
en Gelders weer wakker nu
de verkiezingen zich aanmelden ? Van hun leeuwenaktiviteit was overigens in
heel de grondwetskwestie,
de « liberté du père de familie » inbegrepen, niet veel
te merken. Rode « leeuw »
Vermeylen heeft trouwens
zonder verpinken — zoals de
« CVP-leeuwen » — het beruchte Voerontwerp mee ondertekend. Tot aan de verkiezingen willen de brave
jongens het Vlaamse gezicht
van de BSP in het Brusselse
nu rap, rap wat gaan bijschilderen. Je vraagt je af
of het al geen boter aan de
galg zal zijn, want nu Simonet weer de grote staatsman
speelt is het zeer de vraag
of het almachtige BSP-partijbureau de Vlaamse rode
jongens uit het Brusselse
nog wel zal toelaten bij de
volgende verkiezingen de
leeuw uit te hangen.

te moest het boordpersoneel
de twee bekvechters van elkaar scheiden.
Waarom, zo vragen wij
ons af, heeft flamingant Vlerick zijn indrukwekkende
capaciteit om op zijn poot
te spelen niet aangesproken
op 16 juli. toen Eyskeiis ook
van hem eiste dat hij mede
het Voerontwerp zou ondertekenen ? Nee, hij deed
braafjes wat hem werd gevraagd ! Zou het kunnen
zijn dat deze excellentie
zich heel wat dapperder
voelt tegenover een air-hostess dan tegenover een eerste-minister ?

het grote
« argument»
In die kringen van de CVP
waar het mode is zich het
air aan te meten alsof enkel
de « grote » problemen
(waarschijnlijk
benoemingen en zo) enige aandacht
waard zijn, haalt men nogal
zijn neus op voor die « onnozele Voerstreek ».
« Pfff », zeggen de heren,
« wie maakt zich nu druk
om 4000 boeren ! ». Als groot
argument van deze o zo
christelijke « personalisten »
kan het alleszins tellen. Het
zal hen wellicht niet verhinderen op colloquia en
studiedagen verder te balken over « de mens centraal
stellen », een « hart in de politiek » enzomeer. Om misselijk van te worden !

de rode leeuw
Je merkt het aan allerlei
« tekenen aan de wand » dat
wij zo stilaan in een preelektorale periode komen.
Zo vonden wij deze week ergens in een verloren hoekje
van « Volksgazet » het be-

In de kranten verscheen
het bericht dat het « Instituut voor Journalisten » te
Brussel op 1 oktober zijn
50e verjaardag viert en dat
het lesjaar 1971-72 begint op
12 oktober. Bij die gelegenheid willen wij er de kandidaad-journalisten toch even
op wijzen dat zij dat instituut toch niet al te zeer au
sérieux
moeten
nemen.
Twee jaar geleden hebben
wij er zelf een tijdlang de
cursussen gevolgd — men is
nooit te oud om bij te leren,
niet — maar wij stonden gewoon versteld over de oubollige wijze waarop daar
nog aan « onderwijs » wordt
gedaan. Een aantal lesgevers
heeft blijkbaar niet de minste notitie van modern communiceren in klasverband,
staan ongeïnteresseerd een
tekst af te ranimelen en laat
zelfs niet toe dat er eens een
vraag wordt gesteld. Wij
hebben zo de indruk dat het
de heren enkel en alleen te
doen is om een gemakkelijke
bijverdienste.
Nogal
scherp gezegd ? Je moet het
meegemaakt hebben !

davidsfonds
laat de voer
niet los
Wij begonnen al te denken « waar blijven de grote
Vlaamse kultuurverenigingen », toen in Gazet van
Antwerpen een ondubbelzinnige stellingname van het
Davidsfonds verscheen over
het Voerontwerp. Daarin
schrijft DF-voorzitter prof.
Derine o.m. : « Zal men de
biezondere meerderheid vinden om dat nieuwe statuut
goed te keuren ? Wij durven
hopen van niet. De Vlaamse
parlementsleden die geregeld mogen stemmen wat in
kleine cenakels wordt bekokstoofd hebben hier een
gelegenheid om hun zelfstandigheid te affirmeren.
Zouden zij bereid zijn zich
hopeloos belachelijk te mai e n door nu juist het tegendeel te doen van wat zij jarenlang hebben verklaard ?»
En hij besluit zijn artïkel
met de volgende belofte :
« Men moge thans reeds we-

ten dat het Davidsfonds, samen met andere Vlaamse
verenigingen, op nationaal
vlak een intense aktie zal
voeren. Wij doen een beroep
op alle Vlaamse parlementsleden, zich de vroegere verklaringen te herinneren en
dat nieuwe Voerstatuut niet
goed te keuren. Men kan natuurlijk het standpimt van
het Davidsfonds en van zovele Vlaamse verenigingen
gewoon terzij schuiven. Dat
men dan later niet kome
vertellen dat de Vlaamse
verenigingen een of andere
oppositiepartij ter wille zijn.
Wij hebben onze mening
niet gewijzigd sedert 1962.
Daarbij blijven wij ook nu ».

neemt
vrolijke frans
ontslag ?
Te Poederlee in de stille
Kempen lanceerde de achtbare
CVP-volksvertegenwoordiger De Seranno een
« torpedo tegen Eyskens ».
Altans zo noemde Jos Van
Eynde in « Volksgazet » de
verklaring van De Seranno
« dat de Vlaamse CVP het
regeringsontwerp over de
Voerstreek niet zou goedkeuren ». Wij zullen hier op
de verklaringen van de
Kempische
volksvertegenwoordiger niet ingaan en
maar afwachten wat de
CVP uiteindelijk zal doen.
Een lange ervaring heeft ons
geleerd voorzichtig te zijn
met CVP-beloften en -geruststellingen. Het is dus geraden nooit « mosselen » te
roepen vóór de CVP-schuit
aan wal is.
fflR'i'
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Maar wij zijn erg benieuwd te vernemen wat
vrolijke Frans Van Mechelen, minister van de Nederlandse Cultuur, zinnens is
te doen nu het in zijn bloedeigen arrondissement begint
te rommelen rond een wetsontwerp waaronder hij reeds
zijn naam zette. Wij nemen
aan dat Frans heel graag
minister is en het graag zou
blijven, maar als wij zo de
reacties van de socialisten
tegen zijn ministeriee' persoontje volgen dan zien er
zijn kansen in een volgende
regering niet zo bijster schitterend uit. Is dan niet het
ogenblik gekomen voor een
«heldhaftige Vlaamse daad»,
Frans ? Of geef je helemaal
niets meer om uw flamingantische reputatie ? Remember Merlot !

hardvochtig
land
Naar aanleiding van de
bevrijdingsdag (4 september) heeft mevrouw Huber-

tina Aretz, gewezen politieke gevangene van Ravensbrück en Neuengamme, zich
in een brief nogmaals gericht tot de publieke opinie
van haar land om met aandrang amnestie te vragen
voor hen die nog altijd lijden onder de gevolgen van
de anti-Vlaamse repressie na
de tweede wereldoorlog.
Wij citeren uit haar brief:
« Hoe heerlijk zou het zijn
eindelijk, zoals in andere
landen, een algehele amnestie te horen afkondigen. Zou
er dan werkelijk, 27 jaar na
een onwettelijke repressie,
niet een barmhartige Samaritaan te vinden zijn die met
wijsheid en gezag bekleed,
een einde wil maken aan die
schandelijke
voortdurende
toestand ? In gans Europa
heeft men al lang de spons
gevaagd over de oorlog en
zijn naweeën. Alleen België
houdt haast met trots vast
aan het monopolie van haat
en onverdraagzaamheid. Het
is een somber rekord dat
niemand ten goede komt,
niet alleen omdat het een algemene verzoening in de
weg staat maar ook omdat
veel waarheid schuilt in het
oude volksgezegde dat wie
met vuur blijft spelen er
uiteindelijk zal door vergaan ».

klacht tegen
nols
Onze Brusselse volksvertegenwoordiger Vic Anciaux
heeft bij de Procureur des
Konings klacht neergelegd
tegen de FDF-burgemeester
van Schaarbeek. Ziehier het
voornaamste uit de brief van
Anciaux aan de Procureur :
« Op 30 juni 1971 en op 30
augustus 1971 schreef de
heer Nols, burgemeester te
Schaarbeek, de hierbijgevoegde brieven naar de inwoners van zijn gemeente
om hen aan te zetten hun
kinderen in te schrijven in
een franstalige onderwijsinrichting van de gemeente.
Ondergetekende heeft vastgesteld dat die brieven geschreven zijn op briefpapier
van de gemeente Schaarbeek, terwijl geen openbaar
belang in de brieven wordt
behandeld en de heer Nols
er persoonlijke doeleinden
mee nastreeft.
Ondergetekende m e e n t
dan ook dat dit gebruik
moet beschouwd worden als
een verduistering van goederen van de gemeente voor
doeleinden die niet tot de
taak van de gemeente behoren, en beschouwt dit als
een misbruik van vertrouwen ».

kameraad baron
Volgens « Pan » zou Maurits Naessens van de « Bank
van Parijs en de Nederlanden » eerlang door zijne majesteit de koning der Belgen
in de adelstand worden verheven. Als het bericht juist
is wordt het dus : baron
Naessens. De rode leeuwen
in het Brusselse zullen hem
in het vervolg dus moeten
aanspreken met de lichtelijk
curieuze term « kameraad
baron ». De h. Naessens is
immers niet enkel kunstmecenas en bankier, maar bovendien socialist. Tijdens de
verkiezingsstrijd van 1968
mochten de rode leeuwen in
het arrondissement Brussel
nog van zijn gewaardeerde
financiële steun genieten.
Mf>ar er komen wel meer gênante zaken voor in het
Belgische socialisme.

YOERSTREEK!
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komense Vlamingen richten vriendenkring op
De taalgrenswet van 1962
kostte aan West-Vlaanderen de
hele streek van Komen en
Moeskroen.
Tienduizenden
Vlaamse mensen werden toen
In een pennetrek tot Waal gepromoveerd (!), of zij dit nu
wilden of niet. Vertwijfeld
hebben in der haast opgerichte
protestkomitees van Komense
en Moeskroense Vlamingen destijds nog getracht het verdict
te verhinderen, maar zij slaagden niet. De bedenkelijke ruil,
Voerstreek tegen Komen en
Moeskroen, moest en zou doorgaan... Het werd stil in de
Westvlaamse grensstreek die
aan Wallonië werd overgeleverd. Verbitterd kropen heel
wat Vlamingen voorgoed in
hun schulp. Niet allen echter
en met name in de streek Komen (omvat naast Komen ook
de gemeenten Houtem, Waasten, Neerwaasten en Ploegsteert) bleef een groep vrien-

den zich hardnekkig inzetten
voor de instandhouding en de
bloei van de Nederlandse taal
en kuituur en voor de herwaardering en bevordering van het
gemeenschapsleven der Neder[andstaligen.
Nu de Walen het ruilobject
van destijds, de Voerstreek,
ook nog terug willen en de regering daartoe bereid vinden
ook, wordt in feite de hele taalgrensregeling van 1962 opnieuw
in het gedrang gebracht. Heel
wat Vlamingen in het Komense
redeneren nu zo : als de Voerstreek een « speciaal statuut »
krijgt, waarom dan ook de
streek van Komen niet die zich
in een gelijkaardige afgezonderde geografische positie bevindt?
Het Komense is in het verleden
altijd Vlaams geweest en werd
slechts in recente tijden gedeeltelijk verfranst, daarom was
het onzinnig deze streek van

verfronsend brussel...
In antwoord op een parlementaire vraag van VU-senator Maurits Van Haegendoren deelde het ministerie van Nationale Opvoeding bijgaande cijfers mee betreffende het Nederlandstalig
lager onderwijs in de 19 gemeenten van de Brusselse agglomeratie. Een evolutie die tot nadenken stemt, aUe optimistisch geschrijf van de regeringsgezinde pers ten spijt. Over enkele jaren
zullen wij de gevolgen van de invoering van de « Liberté du pere
de familie » aan dit lijstje kunnen toevoegen.
En dan te bedenken dat Brussel honderd jaar geleden nog een
Vlaamse stad was ! De huidige stand van zaken is een rechtstreeks gevolg van de misdadige unitaristische politiek van de
opeenvolgende regeringen van BSP-ers. CVP-ers en P W - e r s .
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van de vu-leiding

West-Vlaanderen los te maken.
Sommigen geloven dat er zich
nu een kans voordoet om de
vergissing van 1962 ongedaan
te maken.
Hoe dan ook, het is een goede
zaak dat er op 1 september jl.
een Vlaamse « Vriendenkring
van het Komense » werd opgericht. Samen kan men zijn belangen, van welke aard dan
ook, beter verdedigen dan alleen. De h. Remi Vandenbroucke werd tot voorzitter
verkozen, terwijl het sekretariaat wordt waargenomen door
mevr. Goudeseune, Werviksesteenweg 425 te Komen. Door
overschrijving van 20 fr. op
haar prk nr 9433.30 kan men
lid worden. Beschermende leden betalen minimum 100 fr.
Het periodiek ledenblad wordt
de leden toegestuurd. Moge het
spoedig een ruime vriendenkring worden.

Protesterende VU-hestuursleden o.l.v. senator Van
vóór de woning van premier Eyskens te Leuven.

In het boek « De Znidnederlandse Taalgrens in het
Belgisch Parlement » (123
blz., met tal van kaarten),
van de hand van onze hoofdredacteur Paul Martens,
vind je alles over het verloop van 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.
Leden en sympathisanten van de VVB deelden in de Brusselse
agglomeratie vlugschriften uit tegen de «hherté».
provincie oost-vlaanderen

voortgezette cyclus
gemeentebeleid
PROGRAMMA
1. zaterdag 25 september : 14 uur
De wetgeving op de ruimtelijke ordening
— verkavelingen (procedures)
— strafsancties
Inleiders : mr. Coveliers en mr. Doevenspeck.

2. zaterdag 9 oktober : 14 uur

verzet tegen vrijheid gezinshoofd
gehandhaafd
Het partijbestuur van de Volksunie handhaaft zijn verzet tegen
de invoering van de zogenaamde vrijheid van het gezinshoofd,
Inzake de taalkeuze van het onderwijs te Brussel. Het volle effekt
van de onverantwoorde toegeving, die op dit gebied aan de franstaligen werd gedaan, zal zich immers zoals steeds met enkele jaren vertraging laten gelden, zodat ieder voorbarig en rechtvaardig
optimisme uit de boze is.
Het partijbestuur van de Volksunie blijft van mening dat de
Vlaamse toekomst in Brussel slechts definitief kan beveiligd worden mits het invoeren van de sub-nationaliteit voor nederlandsen franstaligen, met hieraan voor Brussel verbonden de automatische bepaling van de onderwijstaal wat iedere keuze overbodig
maakt.

maatregeien tegen de gevolgen
van de monetaire Icrisis
Het partijbestuur van de Volksunie onderzocht tevens de gevolgen van de maatregelen uitgevaardigd door de president van
de Verenigde Staten van Amerika en stelt vast dat vooral
de invoerbelemmeringen van de Amerikaanse regering reeds onmiddellijk hun weerslag laten gevoelen op de tewerkstelling in
bepaalde bedrijfssektoren en streken. Het partijbestuur van de
Volksunie eist dan ook dat de Belgische regering op selektieve
wijze zou optreden om in de eerste plaats deze sektoren en streken
te ondersteunen die rechtstreeks getroffen worden door de Amerikaanse maatregelen.
Overigens drukt het partijbestuur van de Volksunie zijn bekommernis uit over het herhaalde falen van de Europese samenwerking telkens zich monetaire verwikkelingen voordoen. Dit bewijst dat de spoedige uitbouw van een werkelijk federaal verenigd Europa meer dan ooit noodzakelijk is.

Waglgl^

Haegendoren

Ruimtelijke ordening op gemeentelijk vlak
— plannen van aanleg
— bijzondere plannen van aanleg
Inleider : mr. H. Leyseele, ambtenaar, directeurDosfelinstituut Oost-Vlaanderen.

3. zaterdag 23 oktober : 14 uur
Verhouding schepencollege - gemeenteraad
— bevoegdheidsaflijning
— kontrolemogelijkheden van de raad
Inleider : mr. J. Verniers, gemeenteraadslid,
voorzitter van het Vlaams Nationaal Centrum
voor provincie- en gemeenteraadsleden.

4. zaterdag 6 november : 14 uur
Werking van de COO (I)
Inleider : prof. J. Sleurs, ambtenaar
5. zaterdag 20 november : 14 uur
Werking van de COO (II)
Inleider : prof. J. Sleurs, ambtenaar
6. zaterdag 4 december : 14 uur
Huisvuilverwerking
7. zaterdag 18 december : 14 uur
Sociale huisvesting
praictische Inlichtingen
pFaats
Steeds de kleine VTB-zaal, Kalandenberg, Gent
(nabij Roeland) om 14 uur stipt,
deelname
— 40 fr. per activiteit
— 250 fr. voor ganse cyclus, koffie en syllabiissen inbegrepen.
inschrijving
Uitsluitend door betaling kontant of door storting van de bijdrage op postrekening nr. 37.91 48
van de Algemene Spaar en Lijfrentekas Ledeberg voor rekening nr. 165/773/4057 van de heer
H. Leyseele, provinciaal directeur Dosfelinstituut Oost-Vlaanderen, Zwijnaardesteenweg 698.
9000 Gent.

politieke bewustmaking van de vrouw
provincie west-vlaanderen

Om samen de problemen die ons als vrouw, echtgenote
en moeder aanbelangen eens grondig uit te praten heeft
het Dosfelinstituut gemeend éen wintercyclus te moeten
inrichten over de politieke bewustmaking van de vrouw.
Onder het tema « Wil jij het ook veranderen ? » gaaa
te Brugge vijf avonden door.
PROGRAMMA
vrijdag 24 september
De gemeente,
vrijdag 8 oktober
Het gewest.
vrijdag 22 oktober
Nationaal en supranationaal.
, , , ^.
Telkens worden het bestuur, de verkiezingen, de funktie
en « hoe daarop inwerken ? » besproken,

vrijdag 5 november

Urgente doelstellingen in funktie van de vrouw. Een
paneel brengt de standpunten van verschillende partijen.
Deze avonden gaan telkens door om 20 u. in het auditorium van het Gemeentekrediet, Wijnzakstraat 2, Brugge.
25 fr. per avond, 80 fr. voor de viet avonden (map en
koffie inbegrepen).
Inschrijven door storting op prk 224.43 van rekenmg nr
3300/13/83.555 van het Dosfelinstituut, Tribunestraat 1^
BrusseL
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oeganda's
oorlog

« gele » en zwarte spoken
Aangenomen wordt dat Amin
d e « vijandschap » van Tanzania aanwendt om de nationale
eenheid in eigen land te be•werkstelligen. Het is immers
zo dat Big Sidi Amin tot dusver niet één krijgsgevangen of
gesneuveld soldaat uit Tanzania kon aanwijzen. Evenmin
slaagde hij erin oveituigende
bewijzen te leveren van Chinese participatie aan de jongste
grensschermutselmgen.
Wel
heeft die Amin — griezelige —
fantazie te koop. Voor twee
weken had hij in het centrum
van Kampala (hoofdstad Oeganda ) een «Chinees» tentoongesteld. Maar pientere buitenlandse journalisten
(der
Spiegel o.m.) kwamen er gauw
achter dat dit niet de gedroomde « gele indringer » was die
alle twijfels omtrent China's
interventie in Oostafrikaanse
aangelegenheden de kop zou
indrukken.
Dagenlang
defileerden duizenden Oegandezen
voor het stoffelijk
overschot
van een man wiens gezicht zo
gezwollen was dat de ogen de

(Argos) Aan de grens van Oeganda met Tanzania schieten sinds
eind augustus Oostafnkaanse
soldaten op elkaar. Inmiddels
is
Oeganda's staatshoofd « Big » Idi Amin ijverig op zoek naar de
vertrouwde
strijdbijl. Al op 25 januari had de
ex-bokskampioen
(46 jaar, 1,93 m ) de linkse president Apolo Milton Obote uit het
zadel gelicht toen deze te Singapoer in harde palabers
getoikkeld was over Britse wapenleveringen
aan Zuid-Afrika
(Konferentie van de Gemenebestlanden
) . Bij die putsch gingen
honderden hogere officieren het fatale hoekje om terwijl andere in overijlde vlucht naar het buitenland trachtten te ontkomen. De onder-officieren
die voor de aflossing zorgden gingen als feodale
vorsten te keer. Het ergst waren nog de afrekeningen
binnen
Amin's leger zelve. Maar de slachtpartijen
in de kazernes
werden
wereldkundig
en overal zag Amin de binnenlandse
narigheid
wangedrochtelijk
toenemen.
Daarom ging de
machtswellustige
generaal ( in zijn geschrokken
fantazie ) zo wat overal
buitenlandse vijanden zien opdagen, o.a. een invazie uit Tanzania.
bekende Aziatische spleetvorm
hadden aangenomen. Uiteindelijk werd de « Chinees» geïndentificeerd als de 53-jarige
Oegandese
politiekommissaris
Hans Hoppe, zoon van een
zwarte moeder en van een
Duits officier die in de 2e wereldoorlog
in
Zuid-Tanzania
opdrachten voor keizer Wilhelm had uitgevoerd...
konservatieve ruk
Zoals zo vaak m het zwarte
kontinent gaan achter de « moderne » Oegandese facade heftige
atavistische
stamveten
schuil. Een ambitieuze geweldenaar als Amin besluipt onveranderlijk de neiging met de
niet ongevaarlijke instinkten
van zijn ondergeschikten te
spelen. Om de traditionalistische machten voor zijn diktatoriale mzichten te winnen aait
Amin vandaag de gedachte van
een konservatieve restauratie.
Op die manier zou de klok katastrofaal achteruitgezet worden op de socialistische verwezenlijkingen van Obote die zoals zijn vrienden, Nyerere van

Tanzania en Kaunda van Zambia,
een links-demokratische
koers wilde opgaan. Toch staat
bij dit allies meer op 't spel dan
het pittoreske landje aan het
Victoriameer. Sinds 1968 is
Oeganda immers met Kenia en
Tanzania in een louter funktionele Oostafrikaans
ekonomische gemeenschap
verenigd.
Omdat Nyerere hem als staatshoofd
weigert
te erkennen
droomt Big Sidi Amin nu alleen nog van Britse pantserwagens. Franse Mirages en een
sterk
militair
staatsgezag.
Britse wapens wist de generaal
te Londen al los te krijgen
maar de vei'deeldheid in zijn
eigen leger n e e m t overhand
toe terwijl de ontgoocheling
van de Oegandese zakenlieden,
die veel van Amin's «vrije
ekonomie» hadden
verwacht
erg ongerust gaat inwerken op
de onmisbare ekonomische...
en
sociale
herstruktuering.
Voorzeker wacht Milton Obote
in Tanzania ongeduldig op de
kans, zijn socialistische hervormingen toch nog door te
voeren.

# Zwaarste l u c h t r a m p in USA
voor burgerluchtvaart : 109 doden bij botsing van een Boeing
tegen een bergwand in Alaska.
0 Stoffelijk overschot van Evita Peron (dat 17 jaar onder een
andere naam op een Romeinse
begraafplaats was begraven, op
verzoek van de Argentijnse regering en door bemiddeling van
wijlen paus Pius XII) aan Peron te Madrid overgedragen.
Waarnemers m e n e n dat deze
teruggave bedoeld is, om Peron
tot terugkeer n a a r Argentinië
te dwingen. President Lanusse
zou hierbij speculeren op de
mogelijkheid dat Peron dan
« op zijn echte waarde » door
zijn volgelingen zou «herkend»
worden, m.a.w. dat hij juist
door zijn terugkeer zijn greep
op zijn miljoenen volgelingen
zou kwijt spelen.
# Dood van anderhalf jaar oud
meisje en van een knaap in
Noord-Ierland als gevolg van
gewelddaden
wekt
nieuwe
spanningen op, evenals de geheime bijeenkomst te Belfast
van protestantse extremisten
die zullen ijveren voor de heroprichting van de gehate Bspecials (protestantse vrijwilligerspolitie) die de strijd tegen de IRA zouden moeten aanbinden.
# Besprekingen te Checquers,
buitenverblijf der Britse premiers, tussen premier Heath
van Engeland en Jack Lynch,
premier van de Ierse republiek.
Deze laatste stelt voor, UNOwaarnemers te stationeren aan
de inter-Ierse grenzen, wat door
Londen wordt afgewezen daar
de regering de kwestie Ulster
als een strict
binnenlandse
kwestie
beschouwt.
Verdere
Ierse voorstellen : een conferentie van de Britse en Ierse
premiers samen met een Noordierse
protestantse
en
een
Noordierse katolieke afvaardiging. Van Ierse zijde wordt
aangedrongen op een evenredige
vertegenwoordiging
van
beide groepen in de regering
van Ulster, wat op scherp unionistisch verzet stuit. Londen
eist tevens beteugeling der
IRA-activiteiten op het grondgebied van de Ierse republiek.
• « Algemene amnestie » in
Pakistan uitgenomen voor Moejiboer Rachman en de leden van
de Awami-liga.
• Succesvolle eerste transatlantische vlucht van het Franse
Concorde-vliegtuig : in iets
meer dan 4 u r e n vliegt dit supersonisch vliegtuig van Toulouse n a a r Cayenne. Vandaar
begint het een propagandavlucht doorheen Zuid-Amerika.
• Scherpe aanval in de « P r a v da » en in « Troed » op China
en « zijn ondermijning v a n de
kommunistische solidariteit ».
P e k i n g stuurt intussen voor
het eerst sinds de dooi een grote groep kunstenaars op rondreis in Zuid-Oost- en in WestEuropa. Te Belgrado — dat
zich op Breznjev's bezoek voor-

woorden
kompleet verloren.
Het gedeeltelijk falen van het
Arabisch als bindmiddel zal
waarschijnlijk ongezellig blijven doorwegen op de interArabische betrekkingen.

India — zelf een onderontwikkeld
land — torst alleen de last van êe Oostpakistaanse
Zo goed en zo kwaad het kan wordt geholpen : op onze foto bedeling van vitaminerijk
Bengaalse
kinderen.

zoveelste arabische federatie
(Argos) Sinds 1 september is het Nabije Oosten weer eens een
nieuwe staat, de « unie van Arabische republikeinen » rijker geworden ; de federatie tussen Egypte, Libië en Syrië werd door de
kiezers van de drie lidstaten met overweldigende meerderheid
goedgekeurd. Verwacht wordt dat ook Soedan nog voor het eind
van het jaar zal toetreden. Drie van de vier partners zouden dan
een gemeemi'.ihappelijke grens hebben. In de drie staten van de
kersverse federatie leven nu eenenveertig miljoen Arabieren.
Maar reeds twee keer, in 1958 en '63 werden alle projekten na
korte tijd geluidloos begraven. Dit is de ontnuchterende konklusie
uit de pan-Arabische bewogenheid van de jongste vijftien jaar.
Het waarom van dit steeds weer ontsporen van groots opgevatte
fusiepogingen is vooral te wijten aan socio-ekonomische faktoren.
arabisch :
xwak bindmiddel
In
Libië waar
arbeiders
schaars zijn verdient een werkm a n 620 dollar per jaar. In

Egypte dat vandaag over een
zelfbewust
proletariaat
beschikt verdient een fellah over
dezelfde periode knap 120 dollar. Van Nasser zelf komt de
berustende vaststelling dat akkoorden tussen Arabische sta-

vluchtelingen.
voedsel aan

schipperende sadat
ambitieuse khaddafi

Te Kairo gaan geruchten dat
Sadat
slechts
schoorvoetend
het « a v o n t u u r l i j k e » spel van
de « U n i e » meespeelt. Allicht
hebben de pan-Arabische drom e n van zijn voorganger uiteindelijk toch zijn ultieme beslissing bepaald, ofschoon niemand twijfelt dat meer konkrete overwegingen aan zijn
ten gesloten slechts dan kunakkoord met Khaddafi van Linen gedijen en duurzaam zijn
bië ten grondslag liggen. Zaak
als het ontwikkelingsniveau in
is dat de Russische druk waarde « v e r b o n d e n » staten identiek is. Hoe weinig de Arabi- aan Egypte bloot staat onverminderd blijft voortduren zodat
sche taal als bindmiddel voor
steeds meer Egyptenaren zich
Arabische
solidariteit
meebezorgd gaan afvragen waarom
speelt is al vroeger gebleken •
de westerse
«kolonialisten»
toen Nasser ter gelegenheid
van de onafhankelijkheidsfees- eruit w e r d e n gegooid terwijl
de Egyptische deur open blijft
ten te Algiers een vlammende
staan op infiltratie uit het Oostoespraak hield oogstte hij niet
ten. Het hard optreden van Sahet verwachte succes. Algauw
werd duidelijk dat slechts een . da tegen de op Moskou afgestemde fraktie van zijn eerste
minderheid van zijn Algerijnse
bewindsploeg
heeft
overtuiluisteraars de vooropstellingen
gend bewezen dat Kairo niet
en slotsommen van het Egypwilloos wenst in te gaan op de
tisch staatshoofd begreep. Toen
Sovjetoekazen. Het lijkt dan
hij daarna op een Egyptisch
ook niet uit te sluiten dat
volksdialekt
overschakelde
Egypte's staatshoofd via een
ging de betekenis van zijn

deze week
in de wereld
bereidt — pleit Tito voor n a t i onale eenheid.
• EOKA-leider generaal Grivas (die de hereniging CyprusGriekenland voorstaat) spoorloos uit zijn Grieks verblijf
verdwenen. Deze verdwijning
valt samen m e t het bezoek v a n
de Cypriotische president aartsbisschop Makarios aan Athene,
waar hij m e t de Griekse reger i n g besprekingen voert, die
weinig
positiefs
opleveren.
Eveneens te Athene
wordt
Lady Fleming, weduwe v a n
Sir Alexander Fleming, uitvinder der peniciline, aangehouden, verdacht van medeplichtig,
heid in de voorgenomen bevrijding van Panagoelis, politiek
gevangene.
• Volgens de « Mémoires » van
Reinhard Gehlen, tijdens en n a
de 2de wereldoorlog chef v a n
de Duitse inlichtingendienst e n
c o n t r a s p i o n a g e , was M a r t i n
Bormann, Hitlers adjunkt, een
Sovjet-spion . en overleed hij
drie j a a r geleden in de Sovjetu n i e , waar hij een toevlucht
had gevonden.
• Negen doodstraffen geëist
tegen voormalige ministers e n
prominenten op 't eerste groot
proces tegen de samenzweer»
ders tegen het Sadat-regime.
Onder hen bevindt zich de
voormalige vice-president AJiSabri. Met grote m e e r d e r h e i d
k e u r e n de kiezers van Egypte,
Syrië en Libië de oprichtinjt
van een federatie van ArahU
sche republieken goed.
• Twee pogingen om m e t bommen EL AL-vliegtuigen (Israel) op te blazen mislukt. Een
ervan moest gebeuren door bemiddeling van een jonge Nederlandse passagierster, die v a n
de bedoeling zelf niet op de
hoogte was doch vervolging
riskeerde wegens overtreding
van de vluchtreglementen.
• De raad van state van de
republiek J e m e n veroordeelt de
premier van de Jemenitische
regering tot ballingschap (in
Libanon). Ex-premier El A m e r i
had wegens « belediging » een
fotograaf neergeschoten. Aan de
basis liggen echter politieke
meningverschillen.
•
Vierlanden-akkoord
over
Berlijn na vertraging wegens
vertalingsmoeilijkheden te Berlijn ondertekend. Het akkoord
wordt echter pas van k r a c h t
na bekrachtiging door de Grote
Vier en n a het afsluiten van de
interduitse besprekingen over
de toepassingsmodaliteiten. Deze interduitse besprekingen zijn
maandag begonnen, zowel t e
Oost-Berli.|n als te Bonn.
Oost-Berlijn als te Bonn. Twee
Oostduitse vluchtelingen a a n
de M u u r te Berlijn door Vopo's
neergeschoten.

samengaan met het rijke antikommunistische Libië probeert
te ontsnappen aan Russiche eisen. Op hulp van Khaddafi kaï;
Sadat alleen rekenen als hij
verder bewapent en geestdriftig blijft aansturen op een
nieuwe oorlog tegen
IsraëL
Anderzijds heeft Khaddafi Sadat van Egypte nodig als hij
zijn hartewens, ooit een soort
mini-Nasser te worden w a a r
wil maken. Voor Khaddafi is
de federatie een middel tot dit
doel. Als leider v a n het ongunstig gelegen en schaars bevolkte Libië heeft hij luttele
kansen op slagen ; des te m e e r
echter als aanvoerder van de
nieuwe federatie. Toch blijft
het een open vraag of Egypte
en Syrië bereid zullen zijn om
zo maar ingespannen te worden vóór de ambitieuze en
avontuurlijke wagen van de Libische leider...
weinig krediet
Om al die redenen krijgt de
nieuwe « unie » in de wereldpers niet bijster veel krediet.
In het verleden hebben de Arabieren herhaaldelijk het bewijs
van hun politieke impotentie
geleverd. Het is dan ook t w i j felachtig of de geruchtmakende federatie, geboren uit louter
negatieve, anti-zionistische e n
anti-Israëlische motieven, een
lang en duurzaam bestaan zal
beschoren zijn...
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maalschappelijke vorming, een boeman?
Van 16 tot 21 aug^ustus 11. organiseerde de stichting Lodewijk de
Raet een studieweek over : « Wie
Is bang voor de Maatschappelijke
Vorming ? ».
Maatschappelijke Vorming is,
zoals m e n weet, het nieuwe vak
dat ingevoerd wordt in alle klassen van het vernieuwd secundair
onderwijs (laten wij het hier m a a r
bij deze omstreden benaming houden). D a a r i n wordt het trouwens
een van de weinige verplichte
vakken, dus een « hoofdvak ». Dat
is alvast één motief voor het grote
belang dat in r u i m e k r i n g aan de
Maatschappelijke
Vorming
gehecht wordt.
Inleiders tijdens deze studieweek w a r e n m e v r o u w Claeys Van Haegendoren, docente aan de
ekonomische hogeschool t e Hasselt, de heer W. Langeveld, een
v a n de grondleggers van de maatschappijleer in Nederland, de heer
Schlusmans, direkteur van
de
rijksnormaalschool te Hasselt, de
heer Judo, vrijgesteld koördinator
v a n het vernieuwd
secundair
(vrij) onderwijs, en de heer L.
Th. Maes, rijksinspekteur geschiedenis en Maatschappelijke Vorming. Deelnemers : een twintigtal
leraars of toekomstige
leraars
Maatschappelijke
Vorming
uit
beide onderwijsnetten, en enkele
belangstellenden van buiten het
onderwijs. Het zou onbegonnen
w e r k zijn te trachten in een p a a r
kolommen te vertellen w a t er tijdens die week allemaal aan zeer
belangrijke zaken gezegd werd.
Laten wij het dus beperken tot
een paar indrukken.
vernieuwing van het
onderwijs
De Maatschappelijke Vorming
doet haar intrede binnen het kader van de vernieuwing van het
secundair onderwijs. Even herinn e r e n aan een paar faktoren die
deze vernieuwing hebben helpen
oriënteren, kan al enig licht werpen op de plaats die de Maatschappelijke Vorjning erin toegewezen krijgt.
De hedendaagse maatschappelijke s t r u k t u r e n eisen een onderwijs
dat demokratisch is, veel demokratischer dan w a t wij tot hiertoe
kenden. Het stuurde i m m e r s even
goed aan op een versterkt paternalisme als op werkelijke demokratizering. De wetenschap, o.m.
de psychologie, onthulde enorme
fouten in de bestaande onderwijssistemen. Bij voorbeeld het feit
dat slagen of niet slagen m e t onze
eksamensistemen in grote m a t e
afhankelijk was van de verbale
ekspressiemogelijkheden,
wat
grote groepen leerlingen uit de
lagere sociale klassen — als wij
dit lelijke woord nog eens mogen

protesf-vaart
en plastisch gebeuren
hand in hand
op de leie

Druiken — sterk benadeelde.
Het staat namelijk onomstotelijk
vast dat dezen een grote achterstand hebben inzake verbale ekspressie, en dit v a n huis uit.
De pers, en met haar het grote
publiek, zijn belang gaan stellen
m
onderwijsproblemen,
vooral
w a a r er iets misliep.
De ouders deden iets w a t ze nog
nooit gedaan hadden : zich organiseren,
inspraak
vragen,
de
school opzoeken.
De leraars gingen ernstig hun
taak en hun funktie in vraag stellen.
Een steeds groter gedeelte van
de jeugd vertikte het zich te lenen tot opleiding als « vakidioot »
of « nuttig element in het produktieproces ».
Het zijn slechts enkele van de
vele faktoren die, na ongeveer
twintig jaar voorbereiding, leidden tot de belangrijke vernieuwing van het secundair onderwijs, in 1970 doorgevoerd in een
20-tal rijksscholen en een 6-tal
vrije scholen. Onmogelijk er hier
verder over uit te weiden. Laat
het volstaan te zeggen dat de vernieuwing beneden de verwachtingen bleef, dat zij lang niet radikaal genoeg was. m a a r dat zij in
ieder geval een stap vooruit betekende.
Eén van de vernieuwingen was
nu precies het invoeren van de
Maatschappelijke Vorming.
Zoals de eerste zin in het eerste
n u m m e r van «Alternatief», het
kontaktblad voor de leraars Maatschappelijke Vorming, het zegt :
« De Maatschappelijke Vorming
wil de sociale bewustwording, de
politieke participatie en socialisatie bevorderen, en het socio-cultureel en politiek analfabetisme v a n
een deel der Vlaamse jeugd bestrijden ».
Het is rond deze doelstelling
v a n de Maatschappelijke Vorming
dat tijdens de studieweek hoofdzakelijk de diskussies
gerezen
zijn. Men kan met der.selijke definities namelijk nogal veel kanten uit.

w a a r v a n deze er enkele waren :
Als de Maatschappelijke Vorming sociaal geëmancipeeide jongeren vormt, kritisch ingesteld en
politiek participerend, dan zal zij
de kloof verbreden tussen deze
jongeren, en hun minder geëmancipeerde, minder kritisch en minder participerende omgeving, zoals hun huiskring bij voorbeeld.
De leraar toelaten zich te engageren, en hem verbieden aan indoktrinatie te doen, is hem afhankelijk maken van de willekeur
van sommige gezagsdragers. Wie
immers kan precies de grens trekken ?
Konfliktsituaties zullen onvermijdelijk zijn. Meer, zij zullen
een essentieel onderdeel uitmaken
van de Maatschappelijke
Vorming.
Engagement en kritiek tegenover de bestaande machtsverhoudingen zullen de vorming disfunktioneel maken, en de leraar een
zeer zware morele verantwoordellijkheid doen dragen. Zal hij
daarvoor voldoende steun vinden ?
Demokratische vorming in een
weinig demokratische school en
weinig demokratische
samenleving is wel bijzonder moeilijk.
Wie a zegt moet b zeggen. Wie
aan
maatschappijkritiek
doet,
moet de logische konsekwentie erbij nemen. Deze is : aktie.
Zal de Maatschappelijke Vorming opvoeden n a a r een ideaal
maatschappijbeeld, naar morele
waarden, naar de bestaande maat-

schappij, naar het sociaal nut, dat
voor velen nog dè norm is bij de
keuze van een studierichting ?

ieraars niet bevreesd ?
De Maatschappelijke Vorming
is voor veel jongeren, die de bestaande maatschappelijke verhoudingen al lang de rug toekeerden,
nu reeds ouwe kletskoek. Deze enkele bemerkingen — een kleine
greep uit de vele — en de lange,
soms heftige diskussies die erop
volgden, zouden misschien de titel van de kursus «Wie is bang
voor de Maatschappelijke Vorming ?» kunnen wettigen.
Wij hadden nochtans nooit de
indruk dat het de leraars zijn, die
bang zijn. Het was, denken wij,
niet de vrees voor mogelijke en
zelfs waarschijnlijke konflikten,
of de vrees voor een te zware verantwoordelijkheid, of welke vrees
dan ook, die hun al deze bedenkingen in de mond lei. Als zij zich
al die moeilijke vragen stelden,
dan was het omdat de leraars, op
een bescheiden wijze
pioniers
tenslotte, zich diep bewust zijn
van de ernst van de hun opgedragen taak. Taak die zij, met al
haar moeilijkheden, die niet gering zullen zijn, en al haar mogelijkheden, die evenmin gering
zijn, willen aanvatten in het besef
dat zij eindelijk en dringend moet
aangevat worden.
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geen institutieleer
Dit werd i'uidelijk gesteld : de
maatschappelijke Vorming mag
geen institutieleer worden. Zij
mag geen middel worden om de
leerling te leren zich enkel m a a r
aan te passen aan en neer te loggen bij de bestaande s t r u k t u r e n
en machtsverhoudingen. De participatie moet kritisch zijn. Een
strikt neutrale houding daarbij
vanwege de leraar is een fiktie,
en, naar het woord van professor Deblock, pedagogisch onverantwoord. De leraar zal wel niet
aan indoktrinatie doen, maar hij
zal geëngageerd zijn.
Er w e r d e n rond dit alles honderden
opmerkingen
gemaakt,

Het is gebeurd op een zondag : omdat
er dan zeer weinig scheepvaart is. Kunstenaar Roger Raveel v a a r t m e t enkele
vrienden de Leie af van Machelen via
Deinze tot Afsnee. Om te protesteren
tegen de mogelijkheid, dat de landelijke rivier, die momenteel nog steeds gezellig in zijn bochten wandelt, van Olsene tot Afsnee zou gedempt worden.
Het is een ongewoon, stil protest geworden door middel van enkele bootjes
( v o o r o p een radioboot die poëtische
teksten de lucht instuurt, die moeten
leiden tot een bezinning over het Leielandschap en de w a a r d e e r v a n ) , waartussen een vlot waarop een schilderij
van Raveel gemonteerd, dat helemaal
in de n a t u u r past. Op het vlot zelf liggen hemelsblauwe plastic zakken, alle
gevuld met symbolisch niet verkeerd te
begrijpen zuivere lucht. Roger Raveel
liep reeds lang met plannen in het
hoofd rond, om een plastisch gebeuren
op de Leie te organizeren : zijn u u r was
eindelijk gekomen. Want de rechttrekking van de Golden River n a a r de
Schipdonkvaart is ten behoeve van de
scheepvaart begonnen. Om tijd te winnen uiteraard, m a a r ook wel om schepen met hogere dan de huidige tonnenmaten fe kunnen opvangen. Op zich is
tegen deze r e c h t t r e k k i n g dan ook niets
in t e brengen, m a a r met het zand' dat
door de graafwerken wordt losgewoeld
zouden de meanders van de Leie kunnen opgevuld worden. En wat meer is :
de dienst Bruggen en Waterwegen van
Openbare Werken loopt inderdaad met
de bedoeling rond, hiertoe over te gaan.

Want alhoewel er op slechts enkele kilometers ten zuiden van de Leie nog
grond dient aangevoerd om de E-3 op
een b e r m te krijgen, gebeurt zulks
vooralsnog niet. Gewoon omdat er geen
koördinatie bestaat tussen enerzijds
Bruggen en Waterwegen en anderzijds
Bruggen en Wegen in hetzelfde ministerie.

wat is het gevolg
van dit alles ?
Een gebied dat om zijn landschappelijke schoonheid, en zijn biologische betekenis geprezen wordt, dreigt verloren
te gaan. Ook de afwatering van de zone
rond de oude Leie-arm wordt in het gedrang gebracht. Verder zou een mooi en
onbewoond gebied, dat een echt natuurlijk vogelreservaat uitmaakt, ten zeerste geschaad worden op estetisch gebied. Tot slot zouden de mogelijkheden
van de aanleg van een praktisch kosteloos watersportcentrum
(nabij
het
wooncentrum van de Brielmeersen te
D e i n z e ) , gelegen in een gebied dat door
het gewezen stadsbestuur van Deinze
als rekreatiezone bestempeld
werd,
verdwijnen. Dus, roeiers, zwemmers en
andere watersporters zouden niet m e e r
a a a h u n trekken komen.

natuurreservaat
In het nieuwe gebied, dat als een eiland door de oude en de nieuwe Leie
zal worden omsloten, zou nochtans zonder moeite een natuurreservaat en wandelgebied aangelegd worden. Zelfs ligt
er aan de voet van de stad Deinze een
opvallend ornitologische rijkdom. En
dan hebben wij nog met geen woord
gerept over de Leie die als studieobjekt zou kunnen genomen worden. I n
elk geval is het in een natuurbescherming-tijd, in een tijdsgewricht waarin
ongeveer 70 % van de rekreatieve bezigheden water-gericht is, waarin «inspraak » reeds zo dikwijls in de mond
werd genomen dat het beduimeld en
nietszeggend is geworden,
onverantwoord dat op zulke ergernis gevende
wijze met de ruimtelijke ordening een
loopje wordt genomen. Maar of het nu
precies een zacht- en kunst-zinnige
protest-vaart zal geweest zijn die hierin eventueel verandering kan brengen,
moeten wij ten zeerste betwijfelen.
Zelfs een protest-vaart moet elementen
van een betoging in zich kunnen opnemen en dus niet alleen een vriendelijk
gelaat hebben. Misschien is het trouwens daarom, dat w i j voorzitters van
groenkomitees en andere strijders voor
een leefbaar(der) milieu bewuste zondag niet hebben ontmoet. En nochtans
waren er bij de afvaart van een zestal
scheepjes, in Machelen, om en bij LOOO
kijkgierigen.
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oeganda's
oorlog

«c gele » en z w a r t e spoken
Aangenomen wordt dat Amin
d e « vijandschap » van Tanzania aanwendt om de nationale
eenheid in eigen land te bewerkstelligen. Het is immers
2o dat Big Sidi Amin tot dusver niet één krijgsgevangen of
gesneuveld soldaat uit Tanzania kon aanwijzen. Evenmin
slaagde hij erin oveituigende
bewijzen te leveren van Chinese participatie aan de jongste
grensschermutselingen.
Wel
heeft die Amin — griezelige —
fantazie te koop. Voor twee
weken had hij in het centrum
van Kampala (hoofdstad Oeganda ) een «Chinees» tentoongesteld. Maar pientere buitenlandse journalisten
(der
Spiegel o.m.) kwamen er gauw
achter dat dit niet de gedroomde « gele indringer » was die
alle twijfels omtrent China's
interventie in Oostafrikaanse
aangelegenheden de kop zou
indrukken.
Dagenlang
defileerden duizenden Oegandezen
voor het stoffelijk
overschot
van een man wiens gezicht zo
gezwollen was dat de ogen de

(Argos) Aan de grens van Oeganda met Tanzania schieten sinds
eind augustus Oostafiikaanse
soldaten op elkaar. Inmiddels
is
Oeganda's staatshoofd « Big » Idi Amin ijverig op zoek naar de
vertrouiude strijdbijl. Al op 25 januari had de
ex-bokskampioen
(46 jaar. 1.93 m ) de linkse president Apolo Milton Obote uit het
zadel gelicht toen deze te Singapoer in harde palabers
gewikkeld was over Britse wapenleveringen
aan Zuid-Afrika
(Konferentie van de Gemenebestlanden
) . Bij die putsch gingen
honderden hogere officieren het iatale hoekje om terwijl andere in overijlde vlucht naar het buitenland trachtten te ontkomen. De onder-officieren
die voor de aflossing zorgden gingen als feodale
vorsten te keer. Het ergst waren nog de afrekeningen
binnen
Amin's leger zelve. Maar de slachtpartijen
in de kazernes
werden
wereldkundig
en overal zag Amin de binnenlandse
narigheid
wangedrochtehjk
toenemen.
Daarom ging de
machtswellustige
generaal ( m zijn geschrokken
fantazie ) zo wat overal
buitenlandse vijanden zien opdagen, o.a. een invazie uit Tanzania.
bekende Aziatische spleetvorm
hadden aangenomen. Uiteindelijk werd de « Chinees» geïndentificeerd als de 53-jarige
Oegandese
politiekommissaris
Hans Hoppe, zoon van een
zwarte moeder en van een
Duits officier die in de 2e wereldoorlog
in
Zuid-Tanzania
opdrachten voor keizer Wilhelm had uitgevoerd...
konservatieve ruk
Zoals zo vaak jn het zwarte
kontinent gaan achter de « moderne » Oegandese facade heftige
atavistische
stamveten
schuil. Een ambitieuze geweldenaar als Amin besluipt onveranderlijk de neiging met de
niet ongevaarlijke instinkten
van zijn ondergeschikten te
spelen. Om de traditionalistische machten voor zijn diktaton a l e mzichten te winnen aait
Amm vandaag de gedachte van
een konservatieve restauratie.
Op die manier zou de klok katastrofaal achteruitgezet worden op de socialistische verwezenlijkingen van Obote die zoals zijn vrienden, Nyerere van

Tanzania en Kaunda van Zambia,
een links-demokratische
koers wilde opgaan. Toch staat
bij dit allies meer op 't spel dan
het pittoreske landje aan het
Victoriameer. Sinds 1968 is
Oeganda immers met Kenia en
Tanzania in een louter funktionele Oostafrikaans
ekonomische gemeenschap
verenigd.
Omdat Nyerere hem als staatshoofd
weigert
te erkennen
droomt Big Sidi Amin nu alleen nog van Britse pantserwagens, Franse Mirages en een
sterk
militair
staatsgezag.
Britse wapens wist de generaal
te Londen al los te krijgen
maar de verdeeldheid in zijn
eigen leger neemt overhand
toe terwijl de ontgoocheling
van de Oegandese zakenlieden,
die veel van Amin's «vrije
ekonomie» hadden
verwacht
erg ongerust gaat inwerken op
de onmisbare ekonomische...
en
sociale
herstruktuering.
Voorzeker wacht Milton Obote
in Tanzania ongeduldig op de
kans, zijn socialistische hervormingen toch nog door te
voeren.

# Zwaarste l u c h t r a m p in USA
voor burgerluchtvaart : 109 doden bi,i botsing van een Boeing
tegen een bergwand in Alaska.
0 Stoffelijk overschot van Evita Peron (dat 17 jaar onder een
andere naam op een Romeinse
begraafplaats was begraven, op
verzoek van de Argentijnse regering en door bemiddeling van
wijlen paus Pius XII) aan Peron te Madrid overgedragen.
Waarnemers m e n e n dat deze
teruggave bedoeld is, om Peron
tot terugkeer n a a r Argentinië
te dwingen. President Lanusse
zou hierbij speculeren op de
mogelijkheid dat Peron dan
« op zijn echte waarde » door
zijn volgelingen zou «herkend»
worden, m.a.w. dat hij juist
door zijn terugkeer zijn greep
op zijn miljoenen volgelingen
zou kwijt spelen.
9 Dood van anderhalf jaar oud
meisje en van een knaap in
Noord-Ierland als gevolg van
gewelddaden
wekt
nieuwe
spanningen op, evenals de geheime bijeenkomst te Belfast
van protestantse extremisten
die zullen ijveren voor de heroprichting van de gehate Bspeeials (protestantse vrijwilligerspolitie) die de strijd tegen de IRA zouden moeten aanbinden.
# Besprekingen te Checquers,
buitenverblijf der Britse premiers, tussen premier Heath
van Engeland en Jack Lynch,
premier van de Ierse republiek.
Deze laatste stelt voor, UNOwaarnemers te stationeren a a n
de inter-Ierse grenzen, wat door
Londen wordt afgewezen daar
de regering de kwestie Ulster
als een strict
binnenlandse
kwestie
beschouwt.
Verdere
Ierse voorstellen : een conferentie van de Britse en Ierse
premiers samen met een Noordierse
protestantse
en
een
Noordierse katolieke afvaardiging. Van Ierse zijde wordt
aangedrongen op een evenredige
vertegenwoordiging
van
beide groepen in de regering
van Ulster, wat op scherp unionistisch verzet stuit. Londen
eist tevens beteugeling der
IRA-activiteiten op het grondgebied van de Ierse republiek.
• « Algemene amnestie » in
Pakistan uitgenomen voor Moejiboer Rachman en de leden van
de Awami-liga.
• Succesvolle eerste transatlantische vlucht van het Franse
Concorde-vliegtuig : in iets
meer dan 4 u r e n vliegt dit supersonisch vliegtuig van Toulouse n a a r Cayenne. Vandaar
begint het een propagandavlucht doorheen Zuid-Amerika.
• Scherpe aanval in de « P r a v da » en in « Troed » op China
en « zijn ondermijning v a n de
kommunistische solidariteit ».
P e k i n g stuurt intussen voor
het eerst sinds de dooi een grot e groep kunstenaars op rondreis in Zuid-Oost- en in WestEuropa. Te Belgrado — dat
zich op Breznjev's bezoek voor-

woorden
kompleet verloren.
Het gedeeltelijk falen van het
Arabisch als bindmiddel zal
waarschijnlijk ongezellig blijven doorwegen op de interArabische betrekkingen.

India — zelf een onderontwikkeld
land — torst alleen de last van Se Oostpakistaanse
Zo goed en zo kwaad het kan wordt geholpen : op onze foto bedeling van vitam,inerijk
Bengaalse
kinderen.

zoveelste arabische federatie
(Argos) Sinds 1 september is het Nabije Oosten weer eens een
nieuwe staat, de « unie van Arabische republikeinen » rijker geworden ; de federatie tussen Egypte, Libië en Syrië werd door de
kiezers van de drie lidstaten met overweldigende meerderheid
goedgekeurd. Verwacht wordt dat ook Soedan nog voor het eind
van het jaar zal toetreden. Drie van de vier partners zouden dan
een gemeeiii'..happelijke grens hebben. In de drie staten van de
kersverse federatie leven nu eenenveertig miljoen Arabieren.
Maar reeds twee keer, in 1958 en '63 werden alle projekten na
korte tijd geluidloos begraven. Dit is de ontnuchterende konklusie
uit de pan-Arabische bewogenheid van de jongste vijftien jaar.
Het waarom van dit steeds weer ontsporen van groots opgevatte
fusiepogingen is vooral te wijten aan socio-ekonomische faktoren.
arabisch :
xwak b i n d m i d d e l
In
Libië waar
arbeiders
schaars zijn verdient een werkm a n 620 dollar per jaar. In

Egypte dat vandaag over een
zelfbewust
proletariaat
beschikt verdient een fellah over
dezelfde periode knap 120 dollar. Van Nasser zelf komt de
berustende vaststelling dat akkoorden tussen Arabische sta-

vluchtelingen.
voedsel aan

schipperende sadat
ambitieuse khaddafi

Te Kairo gaan geruchten dat
Sadat
slechts
schoorvoetend
het « a v o n t u u r l i j k e » spel van
de « U n i e » meespeelt. Allicht
hebben de pan-Arabische drom e n van zijn voorganger uiteindelijk toch zijn ultieme beslissing bepaald, ofschoon niemand twijfelt dat meer konkrete overwegingen aan zijn
ten gesloten slechts dan kunakkoord met Khaddafi van Linen gedijen en duurzaam zijn
bië ten grondslag liggen. Zaak
als het ontwikkelingsniveau in
is dat de Russische druk waarde « verbonden» staten identiek is. Hoe weinig de Arabi- aan Egypte bloot staat onverminderd blijft voortduren zodat
sche taal als bindmiddel voor
steeds meer Egyptenaren zich
Arabische
solidariteit
meebezorgd gaan afvragen waarom
speelt is al vroeger gebleken •
de westerse
«kolonialisten»
toen Nasser ter gelegenheid
van de onafhankelijkheidsfees- eruit w e r d e n gegooid terwijl
de Egyptische deur open blijft
ten te Algiers een vlammende
staan op infiltratie uit het Oostoespraak hield oogstte hij niet
ten. Het hard optreden van Sahet verwachte succes. Algauw
werd duidelijk dat slechts een • da tegen de op Moskou afgestemde fraktie van zijn eerste
minderheid van zijn Algerijnse
bewindsploeg
heeft
overtuiluisteraars de vooropstellingen
gend bewezen dat Kairo niet
en slotsommen van het Egypwilloos wenst in te gaan op de
tisch staatshoofd begreep. Toen
Sovjetoekazen. Het lijkt dan
hij daarna op een Egyptisch
ook niet uit te sluiten dat
volksdialekt
overschakelde
Egypte's staatshoofd via een
ging de betekenis van zijn

deze week
in de wereld
bereidt — pleit Tito voor n a t i onale eenheid.
• EOKA-leider generaal Grivas (die de hereniging CyprusGriekenland voorstaat) spoorloos uit zijn Grieks verblijf
verdwenen. Deze verdwijning
valt samen m e t het bezoek v a n
de Cypriotische president aartsbisschop Makarios aan Athene,
waar hij m e t de Griekse reger i n g besprekingen voert, die
weinig
positiefs
opleveren.
Eveneens te Athene
wordt
Lady Fleming, weduwe v a n
Sir Alexander Fleming, uitvinder der peniciline, aangehouden, verdacht van medeplichtig,
heid in de voorgenomen bevrijding van Panagoelis, politiek
gevangene.
• Volgens de « Mémoires » van
Reinhard Gehlen, tijdens en n a
de 2de wereldoorlog chef v a n
de Duitse inlichtingendienst e n
c o n t r a s p i o n a g e , was M a r t i n
Bormann, Hitlers adjunkt, een
Sovjet-spion . en overleed hij
drie j a a r geleden in de Sovjetu n i e , waar hij een toevlucht
had gevonden.
• Negen doodstraffen geëist
tegen voormalige ministers e n
prominenten op 't eerste groot
proces tegen de samenzweerders tegen het Sadat-regime.
Onder hen bevindt zich de
voormalige vice-president AliSabri. Met grote m e e r d e r h e i d
k e u r e n de kiezers van Egypte;
Syrië en Libië de oprichtinjt
van een federatie van ArahU
sche republieken goed.
• Twee pogingen om m e t bommen EL AL-vliegtuigen (Israel) op te blazen mislukt. Een
ervan moest gebeuren door bemiddeling van een jonge Nederlandse passagierster, die v a n
de bedoeling zelf niet op de
hoogte was doch vervolging
riskeerde wegens overtreding
van de vluchtreglementen.
• De r a a d van state van de
republiek J e m e n veroordeelt de
premier van de Jemenitische
regering tot ballingschap (in
Libanon). Ex-premier El A m e r i
had wegens « belediging » een
fotograaf neergeschoten. Aan de
basis liggen echter politieke
meningverschillen.
•
Vierlanden-akkoord
over
Berlijn na vertraging wegens
vertalingsmoeilijkheden te Berlijn ondertekend. Het akkoord
wordt echter pas van k r a c h t
na bekrachtiging door de Grote
Vier en na het afsluiten van de
interduitse besprekingen over
de toepassingsmodaliteiten. Deze interduitse besprekingen zijn
maandag begonnen, zowel t e
Oost-BerIi.|n als te Bonn.
Oost-Berlijn als te Bonn. Twee
Oostduitse vluchtelingen a a n
de Muur te Berlijn door Vopo's
neergeschoten.

samengaan met het rijke antikommunistische Libië probeert
te ontsnappen aan Russiche eisen. Op hulp van Khaddafi kaï;
Sadat alleen rekenen als hij
verder bewapent en geestdriftig blijft aansturen op een
nieuwe oorlog tegen
IsraëL
Anderzijds heeft Khaddafi Sadat van Egypte nodig als hij
zijn hartewens, ooit een soort
mini-Nasser te worden w a a r
wil maken. Voor Khaddafi is
de federatie een middel tot dit
doel. Als leider v a n het ongunstig gelegen en schaars bevolkte Libië heeft hij luttele
kansen op slagen ; des te m e e r
echter als aanvoerder van de
nieuwe federatie. Toch blijft
het een open vraag of Egypte
en Syrië bereid zullen zijn om
zo maar ingespannen te worden vóór de ambitieuze e n
avontuurlijke wagen van de Libische leider...
weinig krediet
Om al die redenen krijgt de
nieuwe « u n i e » in de wereldpers niet bijster veel krediet.
In het verleden hebben de Arabieren herhaaldelijk het bewijs
van hun politieke impotentie
geleverd. Het is dan ook t w i j felachtig of de geruchtmakende federatie, geboren uit louter
negatieve, anti-zionistische en
anti-Israëlische motieven, een
lang en duurzaam bestaan zal
beschoren zijn...
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maatschappelijke vorming, een lioeman?
F

Van 16 tot 21 augustus 11. organiseerde de stichting Lodewijk de
Raet een studieweek over : « Wie
Is bang voor de Maatschappelijke
Vorming ? ».
Maatschappelijke Vorming is,
zoals m e n weet, het nieuwe vak
dat ingevoerd wordt in alle klassen van het vernieuwd secundair
onderwijs (laten wij het hier m a a r
bij deze omstreden benaming houden). D a a r i n wordt het trouwens
een van de weinige verplichte
vakken, dus een « hoofdvak ». Dat
is alvast één motief voor het grote
belang dat in r u i m e k r i n g aan de
Maatschappelijke
Vorming
gehecht wordt.
Inleiders tijdens deze studieweek w a r e n m e v r o u w Claeys Van Haegendoren, docente aan de
ekonomische hogeschool t e Hasselt, de heer W. Langeveld, een
v a n de grondleggers van de maatschappijleer in Nederland, de heer
Schlusmans, direkteur van
de
rijksnormaalschool te Hasselt, de
heer Judo, vrijgesteld koördinator
v a n het vernieuwd
secundair
(vrij) onderwijs, en de heer L.
Th. Maes, rijksinspekteur geschiedenis en Maatschappelijke Vorming. Deelnemers : een twintigtal
leraars of toekomstige
leraars
Maatschappelijke
Vorming
uit
beide onderwijsnetten, en enkele
belangstellenden van buiten het
onderwijs. Het zou onbegonnen
w e r k zijn te trachten in een p a a r
kolommen te vertellen w a t er tijdens die week allemaal aan zeer
belangrijke zaken gezegd werd.
Laten wij het dus beperken tot
een paar indrukken.
vernieuwing van het
onderwijs
De Maatschappelijke Vorming
doet haar intrede binnen het kader van de vernieuwing van het
secundair onderwijs. Even herinneren aan een paar faktoren die
deze vernieuwing hebben helpen
oriënteren, kan al enig licht werpen op de plaats die de Maatschappelijke Vorming erin toegewezen krijgt.
De hedendaagse maatschappelijke s t r u k t u r e n eisen een onderwijs
dat demokratisch is, veel demokratischer dan w a t wij tot hiertoe
kenden. Het stuurde i m m e r s even
goed aan op een versterkt paternalisme als op werkelijke demokratizering. De wetenschap, o.m.
de psychologie, onthulde enorme
fouten in de bestaande onderwijssistemen. Bij voorbeeld het feit
dat slagen of niet slagen m e t onze
eksamensistemen in grote m a t e
afhankelijk was van de verbale
ekspressiemogelijkheden,
wat
grote groepen leerlingen uit de
lagere sociale klassen — als wij
dit lelijke woord nog eens mogen

protesf-vaart
en plasfisch gebeuren
hand in hand
op de leie

gebruiken — sterk benadeelde.
Het staat namelijk onomstotelijk
vast dat dezen een grote achterstand hebben inzake verbale ekspressie, en dit v a n huis uit.
De pers, en met haar het grote
publiek, zijn belang gaan stellen
m
onderwijsproblemen,
vooral
w a a r er iets misliep.
De ouders deden iets wat ze nog
nooit gedaan hadden : zich organiseren,
inspraak
vragen,
de
school opzoeken.
De leraars gingen ernstig hun
taak en hun funktie in vraag stellen.
Een steeds groter gedeelte van
de jeugd vertikte het zich te lenen tot opleiding als « vakidioot »
of « nuttig element in het produktieproces ».
Het zijn slechts enkele van de
vele faktoren die, na ongeveer
twintig jaar voorbereiding, leidden tot de belangrijke vernieuwing van het secundair onderwijs, in 1970 doorgevoerd in een
20-tal rijksscholen en een 6-tal
vrije scholen. Onmogelijk er hier
verder over uit te weiden. Laat
het volstaan te zeggen dat de vernieuwing beneden de verwachtingen bleef, dat zij lang niet radikaal genoeg was, m a a r dat zij in
ieder geval een stap vooruit betekende.
Eén van de vernieuwingen was
nu precies het invoeren v a n de
Maatschappelijke Vorming.
Zoals de eerste zin in het eerste
n u m m e r van «Alternatief», het
kontaktblad voor de leraars Maatschappelijke Vorming, het zegt :
« De Maatschappelijke Vorming
wil de sociale bewustwording, de
politieke participatie en socialisatie bevorderen, en het socio-cultureel en politiek analfabetisme v a n
een deel der Vlaamse jeugd bestrijden ».
Het is rond deze doelstelling
v a n de Maatschappelijke Vorming
dat tijdens de studieweek hoofdzakelijk de diskussies
geiezen
zijn. Men kan met der.geliïke definities namelijk nogal veel kanten uit.

w a a r v a n deze er enkele waren :
Als de Maatschappelijke Vorming sociaal geëmancipeeide jongeren vormt, Icritisch ingesteld en
politiek participerend, dan zal zij
de kloof verbreden tussen deze
jongeren, en hun minder geëmancipeerde, minder kritisch en minder participerende omgeving, zoals hun huiskring bij voorbeeld.
De leraar toelaten zich te engageren, en hem verbieden aan indoktrinatie te doen, is hem afhankelijk maken van de willekeur
van sommige gezagsdragers. Wie
immers kan precies de grens trekken ?
Konfliktsituaties zullen onvermijdelijk zijn. Meer, zij zullen
een essentieel onderdeel uitmaken
van de Maatschappelijke
Vorming.
Engagement en kritiek tegenover de bestaande machtsverhoudingen zullen de vorming disfunktioneel maken, en de leraar een
zeer zware morele verantwoordellijkheid doen dragen. Zal hij
daarvoor voldoende steun vinden ?
Demokratische vorming in een
weinig demokratische school en
weinig demokratische
samenleving is wel bijzonder moeilijk.
Wie a zegt moet b zeggen. Wie
aan
maatschappijkritiek
doet,
moet de logische konsekwentie erbij nemen. Deze is : aktie.
Zal de Maatschappelijke Vorming opvoeden n a a r een ideaal
maatschappijbeeld, naar morele
waarden, naar de bestaande maat-

schappij, naar het sociaal nut, dat
voor velen nog dè norm is bij de
keuze van een studierichting ?

leraars niet bevreesd ?
De Maatschappelijke Vorming
is voor veel jongeren, die de bestaande maatschappelijke verhoudingen al lang de rug toekeerden,
nu reeds ouwe kletskoek. Deze enkele bemerkingen — een kleine
greep uit de vele — en de lange,
soms heftige diskussies die erop
volgden, zouden misschien de titel van de kursus «Wie is bang
voor de Maatschappelijke Vorming ? » kunnen wettigen.
Wij hadden nochtans nooit de
indruk dat het de leraars zijn, die
bang zijn. Het was, denken wij,
niet de vrees voor mogelijke en
zelfs waarschijnlijke konflikten,
of de vrees voor een te zware verantwoordelijkheid, of welke vrees
dan ook, die hun al deze bedenkingen in de mond lei. Als zij zich
al die moeilijke vragen stelden,
dan was het omdat de leraars, op
een bescheiden wijze
pioniers
tenslotte, zich diep bewust zijn
van de ernst van de hun opgedragen taak. Taak die zij, met al
haar moeilijkheden, die niet gering zullen zijn, en al haar mogelijkheden, die evenmin gering
zijn, willen aanvatten in het besef
dat zij eindelijk en dringend moet
aangevat worden.
'•ili-flllS

geen institutieleer
Dit werd «."uidelijk gesteld : de
maatschappelijke Vorming mag
geen institutieleer worden. Zij
mag geen middel worden om de
leerling te leren zich enkel m a a r
aan te passen aan en neer te loggen bij de bestaande s t r u k t u r e n
en machtsverhoudingen. De participatie moet kritisch zijn. Een
strikt neutrale houding daarbij
vanwege de leraar is een fiktie,
en, naar het woord van professor Deblock, pedagogisch onverantwoord. De leraar zal wel niet
aan indoktrinatie doen, maar hij
zal geëngageerd zijn.
Er w e r d e n rond dit alles honderden
opmerkingen
gemaakt,

Het is gebeurd op een zondag : omdat
er dan zeer weinig scheepvaart is. Kunstenaar Roger Raveel v a a r t m e t enkele
vrienden de Leie af van Machelen via
Deinze tot Afsnee. Om te protesteren
tegen de mogelijkheid, dat de landelijke rivier, die momenteel nog steeds gezellig in zijn bochten wandelt, van Ólsene tot Afsnee zou gedempt worden.
Het is een ongewoon, stil protest geworden door middel van enkele bootjes
( v o o r o p een radioboot die poëtische
teksten de lucht instuurt, die moeten
leiden tot een bezinning over het Leielandschap en de waarde e r v a n ) , waartussen een vlot waarop een schilderij
van Raveel gemonteerd, dat helemaal
in de n a t u u r past. Op het vlot zelf liggen hemelsblauwe plastic zakken, alle
gevuld met symbolisch niet verkeerd te
begrijpen zuivere lucht. Roger Raveel
liep reeds lang met plannen in het
hoofd rond, om een plastisch gebeuren
op de Leie te orgamzeren : zijn u u r was
eindelijk gekomen. Want de rechttrekking van de Golden River n a a r de
Schipdonkvaart is ten behoeve van de
scheepvaart begonnen. Om tijd te winnen uiteraard, m a a r ook wel om schepen met hogere dan de huidige tonnenmaten te kunnen opvangen. Op zich is
tegen deze r e c h t t r e k k i n g dan ook niets
in t e brengen, m a a r met het zand' dat
door de graafwerken wordt losgewoeld
zouden de meanders van de Leie kunnen opgevuld worden. En wat meer is :
de dienst Bruggen en Waterwegen van
Openbare Werken loopt inderdaad met
de bedoeling rond, hiertoe over te gaan.

Want alhoewel er op slechts enkele kilometers ten zuiden van de Leie nog
grond dient aangevoerd om de E-3 op
een b e r m te krijgen, gebeurt zulks
vooralsnog niet. Gewoon omdat er geen
koördinatie bestaat tussen enerzijds
Bruggen en Waterwegen en anderzijds
Bruggen en Wegen in hetzelfde ministerie.

wat is het gevolg
van dit alles ?
Een gebied dat om zijn landschappelijke schoonheid, en zijn biologische betekenis geprezen wordt, dreigt verloren
te gaan. Ook de afwatering van de zone
rond de oude Leie-arm wordt in het gedrang gebracht. Verder zou een mooi en
onbewoond gebied, dat een echt natuurlijk vogelreservaat uitmaakt, ten zeerste geschaad worden op estetisch gebied. Tot slot zouden de mogelijkheden
van de aanleg van een praktisch kosteloos watersportcentrum
(nabij
het
wooncentrum van de Brielmeersen te
D e i n z e ) , gelegen in een gebied dat door
het gewezen stadsbestuur van Deinze
als rekreatiezone bestempeld
werd,
verdwijnen. Dus. roeiers, zwemmers en
andere watersporters zouden niet meer
aan hun trekken komen.

natuurreservaat
In het nieuwe gebied, dat als een eiland door de oude en de nieuwe Leie
zal worden omsloten, zou nochtans zoader moeite een natuurreservaat en wandelgebied aangelegd worden. Zelfs ligt
er aan de voet van de stad Deinze een
opvallend ornitologische rijkdom. En
dan hebben wij nog met geen woord
gerept over de Leie die als studieobj e c t zou kunnen genomen worden. I n
elk geval is het in een natuurbescherming-tijd, in een tijdsgewricht w a a r i n
ongeveer 70 % van de rekreatieve bezigheden water-gericht is, waarin «inspraak » reeds zo dikwijls in de mond
werd genomen dat het beduimeld en
nietszeggend is geworden,
onverantwoord dat op zulke ergernis gevende
wijze met de ruimtelijke ordening een
loopje wordt genomen. Maar of het nu
precies een zacht- en kunst-zinnige
protest-vaart zal geweest zijn die hierin eventueel verandering kan brengen,
moeten wij ten zeerste betwijfelen.
Zelfs een protest-vaart moet elementen
van een betoging in zich kunnen opnemen en dus niet alleen een vriendelijk
gelaat hebben. Misschien is het trouwens daarom, dat w i j voorzitters van
groenkomitees en andere strijders voor
een leefbaar(der) milieu bewuste zondag niet hebben ontmoet. En nochtans
waren er bij de afvaart van een zestal
scheepjes, in Machelen, om en bij 1.000
kijkgierigen.
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teoreticus van het aktivisme ?
De benaming zou verwarring kunnen
scheppen. Want Jacob was zeker niet
de schepper of uitbouwer van een ideologie. Het aktivisme was immers geen
ideologisch, wél een nationaal-politiek
verschijnsel, dat zijn geestelijke wortels dreef in een opvatting van het nationale zoals die in de Vlaamse beweging tot uiting kwam. De sociale en
filosofische opvattingen waren in het
aktivisme daarom ook uiteenlopend, en
men vond er gelovigen en vrijzinnigen,
konservatieven en demokraten, linksen
en rechtsen. Wat hen allen verbond,
was de idee .der Vlaamse politieke zelfstandigheid. De ideologische fundering
zou pas later komen, toen van het nationalisme ook een algemene maatschappijvisie gevraagd werd.
Die politieke zelfstandigheid kon gezien worden in verschillende perspektieven, om verschillende redenen. Dr.
Jacob vertrok van het beginsel der wederkerigheid,
der
voorwaardelijke
loyauteit, om nadien de klemtoon te
leggen op de primauteit van het volkse
op het staatse, van natuur op struktuur,
van volksnationalisme op staatsnationaHsme. In een rede voor de Leuvense
studenten in 1935 over het « Historisch
wordingsproces der Vlaamse beweging
maakt hij trouwens duidelijk de scheiding tussen het Herderiaanse nationalisme en de nationaalstaat zoals Rousseau die opvatte. De Vlaamse bewegmg
dreef haar wortels in de grote Europese
kultuurstromingen van humanisme en
romantiek, en hoewel de liberale vrijheidsgedachte aanvankelijk — zoals ook
elders in de Europese nationalismen —
haar invloed deed gevoelen, toch zou
het de Herderiaanse opvatting zijn die
bij de kleine volkeren en de minderheden (vooral in de Donau-monarchie)
zou overwegen en de strijd voor het zelfbeschikkingsrecht onderbouwen.
van flamingant tot
heel-nederlander
Antoon Jacob werd geboren te Boom
op 28 maart 1889. Hij werd leerling aan
het koninklijk atheneum te Antwerpen,
waar hij voorzitter was, van 1905 tot
1907, van de « Vlaamsche Bond » en
hoofdredakteur van het tijdschrift « De
Goedendag ». Van 1907 tot 1911 studeerde hij wijsbegeerte en letteren, germaanse filologie, te Gent, promoveerde
in 1911 en ondernam een studiereis naar
het buitenland. In Antwerpen was Jacob flamingant geworden en was hij in
kontakt gekomen met leden van de

Vrije Vlaamse Studentenkring Ter
Waarheid, .die er leden kwamen werven onder de aankomende eerstejaars.
Te Gent leerde hij prof. Willem de
Vreese kennen, de latere voorzitter van
de Raad van Vlaanderen, wiens heelnederlandse gezindheid zowel als wetenschappelijke degelijkheid de jonge student beïnvloedden.
In het jaar 1913 was Antoon Jacob
laureaat geworden van de wedstrijd der
vier Belgische universiteiten met een
studie over « De Letterkunde in Vlaanderen tijdens het Koninkrijk der Nederlanden ». Van 1912 tot 1913 was hij
verbonden aan de universiteitsbiblioteek te Gent, waar prof. De Vreese
hoofdbibliotekaris was. Daarna werd
Jacob leraar in het middelbaar onderwijs. Dan kwam de oorlog.
wending tijdens de oorlog
In Noordnederland, waar veel Belgische vluchtelingen zaten, onder hen
flaminganten van het meest-diverse
pluimage, moest de politieke toestand
weldra ook reakties uitlokken. Wanneer
bekend werd, wat er door in Frankrijk
verschijnende Belgische bladen zoal geschreven werd (het beruchte « Après
la guerre, on ne parlera plus Ie flamand ») en hoe de Vlaamse soldaten
in het frontleger behandeld werden,
groeide een eerste breder verzet. Reeds
einde 1914 waren te Gent (met Domela
Nieuwenhuis en de mannen rond « De
Vlaamsche Post ») de eertse kontakten
opgenomen met de Duitsers, die als verbondenen in de strijd tegen de Latijnse
verdukking en niet als vijanden werden
beschouwd. Jacob stond hiertegenover
aanvankelijk nog zeer afwijzend, en hij
bleef nog loyaal tegenover de staat, hoezeer hij ook deze loyauteit zou konditioneren. Borms zou trouwens aanvankelijk hetzelfde doen. In Nederland zou
hij eerst medewerken aan « De Vlaamsche Stem ». Toen hij in 1915 bij een
11 juli-herdenking te Bussem een telegram aan de koning werd opgesteld,
waren René De Clerck en Antoon Jacob
er de ondertekenaars van. In dit telegram werd naast een verklaring van
loyauteit, de hoop uitgedrukt op een
zelfstandig Vlaanderen in een vrij België. Het antwoord erop kwam : eerst
in een koninklijke boodschap die neerkwam op een « vecht en zwijgt ! » en
daarna in oktober 1915 het koninklijk
besluit, waarbij De Clercq en Jacob geschrapt werden van de lijst der drs. in
de letteren, wetenschappen enz. die in

antoon
Jacob
In de reeks artikels die wij gewijd hebben aan figuren uit het aktivisme, past
het dat wij even stilstaan bij de figuur van dr. Antoon Jacob. Indien men in
Borms het simbool van het aktivistisch idealisme heeft gezien, en Dosfel het geweten van het aktivisme heeft genoemd, dan kan men, zoekend naar een tipering
voor dr. Antoon Jacob, best het woord « teoreticus » gebruiken. Nu weten wij
wel, dat men dit woord wel eens een pejoratieve betekenis geeft, die het in feite
niet bezit, en dat men de teoretici en de wijsgeren nog al eens wereldvreemheid
en gebrek aan soepelheid verwijt.
Dr. Jacob was geen kamergeleerde, althans niet in de pejoratieve betekenis
die, nog eens, vaak ten onrechte aan dit woord gegeven wordt. In het degelijke
satirische weekblad « Pallieter » (met Filip de Pillecijn) verscheen in 1923, bij de
vrijlating van dr. Jacob, een ontroerend artikel : « Welkom, Jacob, in Vlaanderen. Want de kerker, waarin gij sedert vijf jaar gezeten hebt, dat is Vlaanderen
niet... ». In datzelfde stuk wordt dr. Jacob (door De Pillecijn) zeer goed getipeerd : « Jacob, dat is wetenschappelijke preciesheid, Vlaamse ernst, dat is een
volmaakt evenwicht tussen geest en woord, dat is afgemetenheid in het gebaar,
dat is de kontrole over zichzelf. Als Jacob schrijft over de Vlaamse beweging,
dan knoopt Jacob aan met heel die rei van Vlaamse teoretici die sedert 1830 de
diagnosis van .ons volk hebben opgemaakt. Het is alsof hij zijn taak als een historische zending beschouwt... ».

aanmerking kwamen als lesgever voor
het middelbaar onderwijs.
Jacob bleef, ook na dit voorval, loyaal,
zij het zoals hierboven gezegd, onder
voorwaarde. In het voorjaar van 1915
had hij in « De Beweging » van Albert
Verwey nog geschreven dat, vermits
België vocht voor het recht der kleine
volkeren, ook deze staat na de vrede
het recht der Vlamingen op zelfstandigheid niet kon ontkennen. En in augustus 1915 schreef hij nog een stuk « Open
brief aan onze vrienden in Vlaanderen » waarin hij de teorie der voorwaardelijke loyauteit vooropstelde.
Einde 1916 echter werd Jacob docent
aan de vervlaamste Hogeschool te Gent.
Hiermee eindigde een loyauteit waarvoor de voorwaarde niet meer vervuld
werd. In een uitgebreid artikel schreef
dr. Lucien Brulez in de « Gazet
van Brussel » van 22 oktober over de
betekenis van de vervlaamsing van de
Gentse hogeschool o.m. « De Vlamingen
moeten hun recht aanvaarden, al ware
het Satan in hoogsteigen persoon die
het hun gunde... De leiders... hebben
alleen te verantwoorden voor de toekomst van hun volk als kultuureenheid
beschouwd. Hun enige verplichting is
sukses te hebben in het dienen van dat
belang... Wij hebben van niemand iets
te verwachten als wij zelf niet willen
handelen... ».
De vervlaamsing der Grentse hogeschool was wellicht de belangrijkste
daad van het aktivisme, belangrijker
nog dan de later uitgeroepen bestuurlijke
scheiding, omdat zij de eerste openlijke
rebellie was tegen de staat die deze
vervlaamsing jarenlang aan een ze opeisende Vlaamse gemeenschap had geweigerd. Ze was tevens belangrijk als
eerste stap naar de vorming van een
Vlaams-nationale elite. Ook daarop legt
Brulez de klemtoon.
veelzijdig man
Dr. Jacob zou aan de vervlaamste hogeschool Nederlandse en algemene letterkunde doceren. En het past hier wel
even op het wetenschappelijk werk en
op de publikaties van een man terug
te komen, die naast een oprecht Vlaming en een politiek teoreticus, ook een
nauwgezet leraar en wetenschapsmens

was. Het overzicht dat wij geven is beperkt en verre van volledig : het wil
alleen de aktiviteit van de filoloog en
de flamingantische teoreticus en publicist aantonen. Na enkele verspreide artikels, o.m. over een gedicht van Guido
Gezelle in « De Nieuwe Taalgids » iai
1911, verscheen in 1913 « Briefwisseling
van en met Hendrik Concience I ». Het
tweede deel zou pas in 1923 verschijnen
en zowel Karel Van de Woestijne als
Pol de Mont spraken er met lof over.
In 1913 was hij lid van de redaktie van
de « Mededelingen der Vereniging voor
beschaafde Nederlandse uitspraak » en
hij zette hierin de traditie van prof.
De Vreese voort in een artikel « Bezwaren tegen taaiparticularisme ». Hij keerde zich tegen de opvattingen van Verriest terzake. In 1914 schrijft hij over
« De Vlaamsche Leeuw » in « De Nieuwe Taalgids » en eveneens in 1915 over
hetzelfde onderwerp. Datzelfde jaar verschijnt het stuk over de Vlaamse beweging waarover wij hierboven reeds
spraken, in Verwey's « De Beweging ».
In 1917 publiceert hij G. Höfkens' briefwisseling met Snellaert in « Aula » van
Gent in 1918, als redakteur van « De
Stroom » verschijnt « Consciences Artevelde en de nationale inslag in de historische roman ».
Van 1919 tot 1920 zal hij meewerken
aan het expressionistische tijdschrift
« Ruimte » met verzen, met bijdragen
over Geulinckx, Van de Perre, Geyl, De
Breuycker, en met de vertaling van een
gedicht van Rupert Brooke.
Naast verscheidene politieke publikaties verschijnen verzen in « Vlaamse
Arbeid » (1921), een vertaling van een
boek van Robert Lynd over James Connoly, en een uitgave van « Bergers in
den Estaminé » van Karel Broeckaert,
met een inleidende studie over de invloed van de encyclopedisten in Vlaanderen. Hierin laat Jacob de moderne
literatuur- en geestesgeschiedenis in
Vlaanderen aanvangen in 1795 ; dat jaar
en niet 1830 betekent hier het begin
van een nieuw tijdperk : « Het brengt
de inlijving bij van Frankrijk, voltrekt
de ondergang van het oude regime,
maakt de baan vrij voor de opkomende
kapitalistische bourgeoisie, vestigt het
centraliserende unitaristische staatsregime in deze landen, verlegt de lijnen
van onze geschiedenis : het Moderne
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Vlaanderen begint... ». Deze tesis wordt
later algemeen — o.m. door R.F. Lissens en Leo Picard — aangenomen .
vijf jaar cel
Na de oorlog gaf dr. Jacob zich gevangen. Hij had zich ook, na zijn terugkeer naar Vlaanderen, meer en meer
«geëngageerd», was lid geworden van de
Raad van Vlaanderen en had het vroegere loyauteitsprincipe opgegeven.
Jacob zou van 1918 tot 1920 in voorarrest zitten. Samen met dr. Maarten
Rudelsheim, die op 9 september 1920 in
de gevangenis zou sterven, zat Jacob
op de beschuldigdenbank. Veroordeeld
tot 10 jaar hechtenis, werd zijn straf in
1921 op 5 jaar gebracht. Datzelfde jaar
weigerde hij echter een woorwaardelijke invrijheidstelling, die hem politiek
de mond zou gesnoerd hebben. Jacob
bleef 5 jaar m de gevangenis. Wanneer
hij emde 1923 werd vrijgelaten, schreef
« Pallieter » een huideartikel, waaruit
wij reeds citeerden en ook « Neerlandia » bracht hulde aan de onwrikbare
trouw van de vrijgelatene. Namens het
intellektuele Noordnederland bracht dr.
Ritter een groet.

meer - annexionistische
groeperingen
had : zeker waren zij niet door enig
opportunisme ingegeven. Na de oorlog,
zoals zovelen een tweede maal door België veroordeeld, stierf hij in de grote
vergetelheid der repressie-jaren, in de
gevangenis.
minnaar van het recht
Eens heeft Jacob tegen Vos gezegd •
« Vos, we zijn jong. Er is een taak te
vervullen die een plicht is. We mogen
ze niet ontwijken... ». Jacob ontweek ze
niet en ook niet de gevolgen ervan : op

het ogenblik dat Herman Vos in de Belgische regering zat, stierf hij in de gevangenissen van deze regering... De
dichter Brunclair, die in een Duits koncentratiekamp omkwam, had in 1923 in
een vers voor dr. Jacob geschreven :
« De machtigen maken met Vlaanderen
kortgeding / maar door hun vonnis
wordt de minnaar van het recht bevrijd... Maar uit de heuvellanden van
onze landouw / treden de zoekers met
hun staf naar de wel der wonderen /
ontsprongen op deze hoogtijdag / aan
het hart van de ware Jacob die weer
werd ingehaald... ».

Een minnaar van het recht, een getuige voor het recht van zijn volk is Jacob
altijd geweest. En niets is meer op hem
toepasselijk, dan datgene wat hij in 1934
schreef in een studie over de jeugd van
René De Clercq : « Tot vele ongelijkheden en gebrekkelijkheden vervalt de
mens. Maar bij deze voelt men, met
beklemming, aan de drijf van zijn hartebloed : deze man is een kamper, voorbestemd om episch groot te zijn in de
zege of, tragisch-groot in zijn nederlagen, onder te gaan... ».
jos dierickx.

»in,i u.3T«t(en.
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terug op de bres
Maar Jacob kwam niet vrij om zich
te laten huldigen. Er werd een dr. Jacob-komitee gesticht voor hulp aan politieke gevangenen en hun gezinnen.
Hijzelf ijverde onverpoosd voor amnestie, schreef verscheidene bijdragen in
« De Schelde » over Borms (als brosjure verschenen in 1925 : « Borms in de
cel ») en kwam ook in kontakt met de
groep rond J. De Decker, Rob. De Smet
en het weekblad « Vlaanderen ». In
datzelfde blad schreef hij artikels o.m.
over « De opkomst der nationaliteitsgedachte in Vlaanderen ».
Hij werkte ook mee aan de bladen
en tijdschriften van de heelnederlandse beweging. Jacobs evolutie van een
standpunt van gekonditioneerde loyauteit tot een radikaal-Diets en anti-Belgisch nationalisme bracht hem in konfhkt met de leiding van de frontpartij.
Nadat België hem zijn taak als leraar
onmogelijk had gemaakt, studeerde hij
in Utrecht en slaagde er in 1929 in het
kandidaatseksamen van rechtsgeleerde.
In 1934 werd hij benoemd tot lektor aan
de universiteit van Hamburg maar hij
bleef nauw in kontakt met Vlaanderen
en de Vlaamse beweging : zo schreef
hij o.m. over zijn vriend René De Clercq
en over zijn leraar prof. De Vreese m
« Gudrun » en hij stond ook in kontakt
met de Platduitse beweging.
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gestorven in de gevangenis
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Toen hij tijdens de jongste wereldoorlog naar Vlaanderen terugkeerde,
kon hij hier opnieuw zijn taak van
hoogleraar vervullen. Eerst professor te
Gent benoemd in vervanging van Aug.
Vermeylen in 1941, ging hij later naar
Brussel, tot daar de universiteit door de
bezettende overheid gesloten werd. Jacob was in 1941 lid van de Nederlandse
raad geworden. Zijn kulturele aktiviteit
bleef onverminderd : redenaar en bezieler van de « Vlaamsche Dagen » te
Luneburg, voordrachtgever in Duitsland
en in Vlaanderen, o.m. over Schiller ter
gelegenheid van de opvoering van « Don
Carlos », hield hij ook menige spreekbeurt en lezing voor de jeugd en schreef
artikels in kranten en tijdschriften over
politieke en literaire onderwerpen zoals
bv. in « Vooruit » in 19'42 over de middeleeuwse letterkunde.
Aktief in de koUaboratie-pohtiek was
Jacob niet, althans niet in de zuiverpartijpolitieke betekenis. Dat hi] het
nooit erg met zuiver-partijpohtieke
formaties kon stellen, kan misschien een verklaring zijn voor
relaties die de Dietse nationalist met
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Pallieter » van 25 november 1923 schreef « Welkom Jacob » toen hij na viji jaar gevanaemchap werd vuj gelaten.
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Aanbevolen Huizen
Groepen

E.S. ZWEMBADEN

TUINEN

en

DEMEYERE

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

maatschappijen
allerhande ! ! I
Speciaal

PAPYRUS

voor U

Boek- en Papierhandel
Zaakvoerder
Fons Labeau
de Ribaucourtstraal 7
(nabij het Sint-Jansplein)
Siiit-Jans-Molenbeek - Brussel 8
Telefoon
(02)28.87.09
(ll-XII-71)

bedacht

IEDER DORTMUNDER
THIER BRAU HOF

Bezoek
Koud en warm buffel

Lauwereys - De Bruyn

INTERESSANT
Avondmaal op vrijdag, zaterdag of zondagavond,
in een gezellige sfeer.
Nadien krijgt U gratis gedurende 5 uur.
een der beste Oberbayern-orkesten
Middag- en avondmaal in groep : gezellig, fijn, goed en goedkoop
De grote specialiteiten zijn : Ochsenschwanzsuppe - Hongaarse 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 stad.
LEUVEN (Bierkelder) • Oude Markt 1 1 . Tel. 016/268.69
mooiste
kelder van Europa.
BRUSSEL : Nieuwbrugstraat 28. Tel. 02/18.74.89
mooiste van Brussel
AALST (Klaroen) : Autoweg. Tel. 053/228.53 - 1.000 plaatsen.
HULSTE (Kortrijk) : Brugsesteenw. 1. Tel. 056/715.36 - 2.400 plaatsen
KONTICH : Mechelsesteenweg - 2.400 plaatsen. - Tel. 03/53.09.32
TORHOUT : Stwg Torhout-Lichtervelde - 2.000 pi. - Tel. 051/72.822
DRONGEN : Autoweg Brussel-Oostende - Tel. 09/26.74.32
SINT-TRUIDEN : Spaansebrugstraat : Tel. 011/736.30

Gezellige vlaamse sfeer.
wekelijkse rustdag : woensdag
Bellestraat 49 - Hekelgem
Tel 0 5 3 / 6 8 7 . 4 0
fll-VI-71)

H. PELEMAN.MARCKX
Van den Nestlel 16, Antwerpen
Tel 39.19.27
TV
RADIO
ALLE ELEKTRISCHE TOESTELLEN
HERSTELLINGEN A A N HUIS
TV PELMAR 61 scherm
13.500 fr. I.p.v. 18.950 tr.
Andere merken grootste korfing
lan '71

AL AL KEUKENS GLASAL
Fabrieken te Ramsdoncb
tel 015/714.47
Leuven : Jan CLAES
Bondgenotenlaan 171
Tel. (016)347.94
Voor West-Vlaanderen
DE MEYER Walter
Bruggestraat 136, Zwavezele
tel. 0S1/612.S4
(l-XII-71)

« PIET POT »

ONZE SCHOOL ?

ERASMUS

NATUURLIJK !
Pluralistisch, volksnationaal onderwijs !
Talen - boekhouding - steno - daktylo - sekretariaat
journalistiek - etalage - verkoop - hostessen - mannequins
wegkode - rijlessen (door de Staat erkend)
Tel.
Tel.
Tel.
Tel.
Tel.
Tel.

(015)173.68
(016)224.85
(053)284.55
(050)372.75
(011)237.12
(056)159.18

Antwerpen'! gazalligtle
Bierkeldar
Grote Pieter Potttraal ^
(bij Sulkerru!)
Open vanaf 8 uur 's avonds
Maandag en dinsdag gesloten
(l-XII-71)

Bezoek « Caithot
DE VEERMAN y>
Kaal 26. St -Amands a.d Schelde
Tal. 052/332.75
Mossalen
Paling
uitbater
lan Brugmani

lan. 71
Ta Steenokkerzeel
bezoekt elke Vlaming
het HEELNEDERLANDSE
PRAATKAFEE

VLAAMSE

DE APPEL

ZIEKENKAS

1951 - 1971 20 |AAR DIENSTBETOON
Ziekteverzekering voor

ARBEIDERS
BEDIENDEN
ZELFSTANDIGEN

CORTHALS
Kattestraat 20 - Aalst
Tel. 053/244.80
Bekendste koffiehuis
uit DENDERSTREEK

Dagvergoeding

ZELFSTANDIGEN
LOONTREKKENDEN
Vraag nog heden Inlichtingen bi] uw plaatselijke afgevaardigd*.
Geen moeilijkheden bij overschakeling van een ander ziekenfonds.

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

Tel. 02/19.08.64
Limburg : Zuivelstraat 9 - Hasselt - Tel. 0 1 1 / 2 2 0 . 5 7
V.Z. =

SYMBOOL van VERTROUWEN-h ZEKERHEID + DIENSTBETOON

LAMEk

®

Fuiritonpl. 6 - rechtover kerk
op een paar 100 m. van
< Vlaams Konferentie-oord
de Ham >
Uitbater Walter DOCKX
Tel 59.75.86

De

Bedden-

en

Matrassenbedrijf

« RUSTWEL »
A. Versweyveld - Trollin
Herentalseb. 122 - 2100 Deurne
Tel. 21.32.52
Epeda - Beka - Simmons
Dodo - Pirelli
Kindermeubelen
«TIENER-STUDIO» - T. 21.59.58
Herentalsebaan 351-353
2100 DEURNE

winterbrochure

Maat & gerede HERENKLEDING
Specialiteit maafbroeken

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

KOFFIE H A W A Ï
Gr.-Bijgaarden

P A P Y R U S
Boek-, PapierFonoplatenhandel

- T. 02/52.60.55

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

N.V. LEPLAE R.
Industriepark - 9990 Maldegem

Zaakvoerder
Fons Labeau
de Ribaucourtstraat 7
Sint-Jans-Molenbeek . Brussel 8
Telefoon : (02)28.87.09
(ll-XII-71)

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

Tel. 050/715.29

Internationaal Optiek

GROEP BLANCKAERT

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

CASTHOF LINDENHOVE

k a n U op i e d e r o g e n b l i k v a n d e d a g v a n h e t jaar
middag- en avondmalen aanbieden.

Lange Ridderstraat 36 - 2800 MECHELEN
Bondgenotenlaan 84 - 3000 LEUVEN
Priester Daensplein 2 - 9300 AALST
Gulden Vlieslaan 26 - 8000 BRUGGE
Thonissenlaan 23 - 3500 HASSELT
Sint Jorisstraat 33 • 8500 KORTRIJK

BLIJFT GIJ DOOF, V L A M I N G ?
Boycot franskiljons, steun Vlaamse firma's. Bestel zelf koffie of
maak klanten, w e doen al de
rest. Levenslange vergoeding :
w i j houden ons woord 1

Internationaal Adviesbureau
Herentalsebaan 624
2100 DEURNE

K RU G ER'S
AUTOCARS, de beste

Verlichtingsgroothandel

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

CARROSSERIE
LOOS - V A N HOOF
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
B T W1
Voor doorschrijfsistemen,
boekhoud- en faktureermachines
één vlaams organizatiebedrijf:

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

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

HERT - AGRIA
9200

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

DRANKHUiS

HOTEL - RESTAURANT
Rotisserie - Wijnbar - Tavearna

DE KALVAAR p.v.b.a.
Steenweg op Oudenaarde 45
9499 VOORDE ( N i n o v e )
gesloten van 16 tof 31 aug. 1971

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

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

WEST LITTORAL

I N T BOERKE
Hoogstraat 41 - Antwerpen
Vakkleding naar maat
Sinds 1912
Tel. 03/32.08.12

BANKETBAKKERIJ
)oief en Rita
NEUKERMANS-BLOM
Balleistraaf 9 - 1780 Teralfene
Fijn gebak - Suikerwaren
IJstaarten
Wekelijkse rustdag : dinsdag.
Tel. ( 0 5 3 ) 6 8 2 . 1 5
H

CARACEKANTELPOORTEN
IN METAAL I

WEEKENDS

CARACEN

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

LUSTRERIE

D'HAENENS

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

BEIAARD

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

Voor Uw verblijf aan ZEE
de Ideale OPLOSSING bij
Leopold ll-laan 212
8458 OOSTDUINKERKE
(100 m. voorbij de zomerkapel)
Tel. 058/526.29
— Prospektus op aanvraag —
Verhuur, verkoop appartementen, huizen, zomerverblijven ..

KWATRECHT-WeHeren
Tel. (09)52.19.31

•

Vlamingen,

l * T * l '""^
GRATIS ADVIES
%^*^
voor u w hypotheek^ • ^ ^ leningen ( I e en 2e r.)
en uw bouwgrondkredieten
aan da
HYPOTHEEKMAATSCHAPPIJ

UNITAS n.v.
Kortrijkse Steenweg 304
9000 GENT - Tel. 09/22.88.33
van 9 tol 18 u. ('t zat. gailot.)
Agenten en makelaars
neem kontakt met o n s '

van de V.T.B, yer-

schijnt omstreeks 15 september.
BESTEL ZE TIJDIG !

RIJWIELEN
KINDERWAGENS
ROLLEND SPEELGOED
St-|akobsmarkt 97
ANTWERPEN
Uitbater :
HILLEGEER ROGER

U zult er alle gegevens in vinden over de
bonds- en privéreizen van de V.T.B.
HOOFDSEKRETARIAAT :
Sint-jakobsmarkt, 45-47 - 2000 Antwerpen

Tel. (03)31.09.95 (10 lijnen)
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louis paul boon te attligem
(mvl) In het kultureel cent r u m te Affligem, Hekelgem,
stelt L.P. Boon ten toon. Sedert
een paar jaar is er tussen de
paters van Affligem en de
schrijver-schilder Boon uit het
naburige Erembodegem
een
vriendschap ontstaan die Boon
in zijn dagelijkse Boontjes in
de « Vooruit » op tijd en stond
beschrijft. Kortom hij is er een
graag geziene gast die al heelw a t tentoonstellingen in het
centrum op zijn eigen-aardige
manier heeft ingeleid.
Sinds vorige week is Boontje er de gast met tekeningen,
schilderijen en beeldhouwwerken.
L.P. Boon beweert dat zijn
werk bij een eerste oogopslag
niets te maken heeft m e t zijn
literair oeuvre. Dat
is, zo
schrijft hij, niet waar. Neen,
zijn tekeningen zijn niet erotisch zoals de eerste oppervlakkige « kijk » zou vermoeden.
Laten wij de tentoongestelde
w e r k e n eens rangschikken volgens h u n materialen. Potloodtekeningen op papier met potlood gekleurd m de primaire
kleuren rood en blauw.
Vertrekkend van 't gegeven

vrouw en boom om uit te monden in 'n versmelten van b e i den als één voorwerp.
Halen we hier best een tekst
van Boon zelf aan : « Het werk
van L P. Boon is een terugkeer
tot het geloof in onze teloorgaande natuur, het geloof in
het — misschien weldra uitstervende — leven. Zwangerschap, geboorte, openbrekende
eieren, bomen die er als gefolterde en gepijnigde menselijke
figuren uitzien, menselijke gestalten die de machines, het
wiel, de atoomenergie tevergeefs trachten te bedwingen en
te bezweren ».
Zo zijn ook de beeldhouwwerk] es van Boon. Fietswielen
waaraan als gekruisigd geboetseerde zwangere vrouwen hangen die de vernietigende vooruitgang bedwingen...
Stevig gestruktureerd zijn
deze figuren, totaal wit, soms
naast een ontbladerde witte
dode tronk en enkele keien om
het landschap nog desolater te
maken. Angstwekkend is dat,
een beetje als beelden uit De
Kapellekensbaan, uit De voorstad groeit, uit Abel Ghoolaerts
en noem maar op. Dan zijn er

schilderijen, meer kleine dekors, in schrikwekkende kleuren, surrealistisch, trappen uit
achterbuurten, ahw even verlicht door een bliksemschicht.
Manier van werken ? Hier komt
de ex-pistoolschilder Boon boven die meesterlijke overgangen van schichtig groen naar
roze maakt.
Het is goed ook eens te zien
wat de schrijver « met de vingers kan ». Het is een voldoen
aan de behoefte de geest v a n
een werk te uiten in vorm en
kleur.
Nadat wij vroeger wel eens
« schilderijen » (grappen?) v a n
Claus zagen hebben we hier
werkelijk te doen met iemand
« die eerst schilder wou worden en achteraf toevallig schrijver werd ».
De tentoonstelling van Boontje op enkele « simpele » tekeningen na, is merkwaardig.
Boontje
bevestigt zich ook
langs deze uitdrukkingsweg.
De tentoonstelling is nog
open tot 19 september
in
het kultureel centrum van de
abdij. Affligem Hekelgem, te
bereiken langs de steenweg Asse-Aalst.

do«n we een beroep op allen
die graag toneel spelen of zouden spelen. Ook beginnelin'^en
zijn welkom.
Schrijf eens naar : Roosen
Dirk, Jutestraat 53, 9910 Mariakerke.

Nederlandse
kultuurgemeenschap te bekronen en naar aanleiding daarvan een veertieadaagse te Brussel in te richten.
De wedstrijd vindt zijn aanloop en impuls vooral in Vlaanderen. Deze prijs — Felix De
Boeckprijs — bedraagt 100.000
fr. Behalve provinciale tentoonstellingen worden de provinciaal bekroonde werken te
Brussel in het Paleis voor Schone Kunsten tentoongesteld (7
tot 17 m a a r t 1972). De uitreiking van de nationale prijs
heeft plaats op 17 m a a r t 19'72
in het stadhuis te Brussel. Deze uitreiking wordt omlijst met
een concert op 3 maart in het
koninklijk
muziekkonservatorium te Brussel, een kleinkunstavond op 10 m a a r t in het
Auditorium 44 te Brussel en
een toneelvoorstelling op 16
m a a r t in de KVS Brussel. Alle
inlichtingen Marnixkring, Koningsstraat 188, 1000 Brussel,
tel. 02/17.44.95.

kulfuuragenda
Stijn Streuveis 1871-1969
Vorige zaterdag 4 september werd te Heule in de
bovenzaal van « Ten Koetshuize », gemeentelijk park,
de Streuvelstentoonstelling geopend, inzet van de Streuvels-herdenking. De auteur werd inderdaad op 3 oktober
1871 te Heule geboren als zoon van een kleermaker en
peetkind van Guido Gezelle.
Het lag aanvankelijk in de bedoeling de schrijver te
vieren naar aanleiding van zijn honderdste levensjaar.
Reeds op 3 december 1968 werd door het Keulse gemeentebestuur een voorlopig Streuvels-komitee opgericht, dat
als opdracht kreeg een programma-ontwerp te maken
voor een grootse viering in 1971. Toen op vrijdag 15 augustus 1969 Streuveis overleed kreeg het hele opzet een
andere dimensie, deze van een piëteitsvolle herdenking
en posthume hulde.

streuvels-herdenking
Deze hulde zal bestaan in de onthulling van een Streuvels-gedenkteken in het gemeentelijk park achter het
gemeentehuis te Heule, naar een ontwerp van Jan Van
de Kerekhove uit Kortrijk met als motief twee elementen uit het leven en het werk van Streuveis : molensteen
en zon. Dit monumentale sculptuurwerk wordt onthuld
precies op de honderdste verjaardag van Streuveis' geboorte (zondag 3 oktober a.s.). Behalve de Streuvelstentoonstelling heeft eveneens op zondag 3 oktober de première plaats van een Streuvels-evokatie, samengesteld
door de heren Antoon Vander Plaetse, J. Coryn en H.
Roelstrate, resp. tekstregie, konceptie en algemene leiding. Uit de samenwerking van dit driemanschap groeide
een audiovisuele evokatie waarin Streuveis' werk en
figuur op een eigentijdse wijze wordt belicht door middel
van verschillende media : woord, muziek, beeld en beweging, licht en klank. Het tekstmateriaal werd geput uit
werken van Streuveis zelf, met bindteksten van J. Coryn, de muziek van Roelstrate wordt vertolkt door het
« Belgisch Kamerorkest » onder leiding van George Maes
met orgelpassussen door Chris Dubois. De « Scola Cantorum » uit Izegera en het Kortrijks Gemengd Koor vertolken liederen. Er zijn zes uitvoeringen.
Verder is voorzien : van 2 oktober af te Heule alleen,
daarna overal elders de uitgifte van een Streuvels-postzegel ; een postzegeltentoonstelling in verband met de
familie Streuvels-Gezelle en hun woonplaatsen ; een literaire avond op vrijdag 8 oktober te Kortrijk (stadhuis)
met een paneelgesprek door de inleiders van de nieuwe
uitgave van Streuveis' verzameld werk ; de onthulling
van een grafmonument te Ingooigem op zondag 26 september ; een Streuvelsmis op 3 oktober, door de tv uitgezonden vanuit de St. Eutropiuskerk te Heule. Streuveis'
doopkerk.
Een okerkleurige affiche met als enige tekst « Streuvelsherdenking 1871-1971 » naar een ontwerp van Paul
Vandenbussche, wordt verspreid om deze Streuvelsherdenking te propageren.
De Streuvelstentoonstelling is een chronologische wandeling door het leven van de auteur en bestaat voor een
goed deel uit onuitgegeven foto's, uit geschriften en biografische documenten, een overzichtelijke kwartierstaat
van de familie Lateur. samengesteld door H. Roelstraete,
en een Streuvels-boekenstand. Opgevat als een « schrijversprentenboek » is er een catalogus van deze tentoonstelling, samengesteld door de heer L. Schepens. Het ligt
in de bedoeling er een rondreizende tentoonstelling van
te maken. Antwerpen komt eerst na Heule aan de beurt.
André Demedts hield de openingstoespraak.

k&8
Het seizoen zet in op 11 sept e m b e r 1971 met « Mannenfabriek », een Vlaams werk door
Gaston Gheuens, bekroond door
de stad Brussel. Daarna komen,
als abonnementsvoorstellingen:
« Vlinders zijn vrij » ( Leonard
Gershé), « Abelard en Heloise » (Ronald Millar), « De
mensen van h i e r n a a s t » ( Alan
Ayckboufn), « 4x anders » (Barillet en Grédy), « De goudvissen » (Jean Anouilh), « Varkens » (John Arden), « Trijntje
Cornells » (Constantijn Huygens) en « Hamlet » (William
Shakespeare).
Buiten abonnement : « 40
karaats » ( Barillet en Grédy),
« Een vlo in het oor » (Georges
Feydeau), « Slippers » (Alan
Ayckbourn) en « Zondag in
New York » (Norman K r a s n a ) .
Het besprekingsbureau van
de KVS (tel. 18.39.40) is open
van 1 september 1971, alle dagen van 13 tot 19 uur. Op nietspeeldagen van 13 tot 17 uur.

oproep
tot toneelliefhebbers
Teneinde in het Gentse aan
de opbouw te beginnen van een
eigen Vlaams Nationaal Toneel

tentoonstellingen
Staf Beerten stelt ten toon
tot 30 september 1971 in de
Zwalmmolen te Munkzwalm ;
Jan Burssens exposeert schilderijen en tekeningen in de kunstgalerij Ledeganck te Eeklo,
Boelare 15 tot en met 22 september ; Rob Delange is met
schilderijen te gast tot 26 september in het staatsdomein te
Gaasbeek.

veertiendaagse
nederlandse kuituur
De Marnixkring, Vlaamse
Serviceclub, nam het initiatief
in 1972 op nationaal vlak een
Veertiendaagse van de Nederlandse Kuituur in te richten.
De bijzondere situatie in het
gewest Brussel zette het bestuur van dit gewest aan, de
organisatie ervan op zich te nemen en aldus bij te dragen tot
de uitstraling van de Nederlandse cultuur in de hoofdstad.
Het bestuur besliste een jong
kunstenaar, behorend tot de

tentoonstellingen
Op 17, 18 en 19 september
worden in de raadszaal te Muizen tekeningen en akwarellen
van M. Caverneels, E. De Greve, G. De Keyser en E. Gauthier tentoongesteld, evenals
sieraden van de KKK Muiz«n
en foto's van de kring voor
Amateursfotografie.

filosofie en godsdienst
In een haast
tweehonderd
bladzijden
tellend
hoek
van
groot formaat worden de onderwerpen
filosofie
en godsdienst
encyclopedisch
behandeld. Als tweede deel, na Het
ÏDierenrijk, is dit boek een uitgave van de vier voorziene uitgaven in 1970-71. Na een voorwoord
van
prof.
Dondeyne
(KUL) vindt men een aantal
elementaire
termen over de filosofie. Deze lijst is een dankbaar gegeven daar zij door de
lezer onmiddellijk
kan geraadpleegd worden wanneer de lezing van het hoek enkele verklaringen
eist. Na de onderwerpen metafysica
en kosmologie die in verschillende
onderwerpen
behandeld
worden
komt men tot een klaar overzicht van de grote
filosofische
strekkingen
en scholen.
De
zielkunde van mens en dier,
logica en moraal zijn de hoofdstukken die men
aansnijdt.
In de tien volgende
pagina's
wordt een overzicht
gegeven,
van de geschiedenis van de filosofie.
Beginnend
bij
de
« vrienden van de loijsheid »
de Grieken, over
middeleeuwen
en renaissance,
langs
Gallilei

en Kant naar de
negentiende
en twintigste eeuw. Voegen wi]
hier nog een inventaris aan toe
van alle scholen en namen uit
de geschiedenis
van deze tak
Vermelden wij tenslotte nog
dat deze eerder droge en weinig sprankelende
stof
rijkelijk
opgefrist is met wit-zwarten
kleurenfoto's.
Want voor wie
dit boek niet leest is het ongetwijfeld
een fijn
inkijkboek.
Voor wijsgerige
studenten
en
ingewijden
een schat van een
werk.
Het tweede deel van deze uitgave is gewijd aan het onderwerp godsdienst. Het boek is
niet eng voor of tegen bepaalde
godsdiensten.
Het is een vrij
totaal overzicht van alle godsdiensten en kerken. Toch vinden wij haast niets over de zgn
Getuigen van Jehova. En dat
vinden wij zeer spijtig
want
heelwat mensen die deze lui
haast wekelijks op bezoek krijgen zouden wel eens graag wat
meer weten over de godsdierist
die deze onversaagde
zendelingen bezielt.
De bijbel en de
schriften

worden ruim behandeld en met
korte vragen verduidelijkt.
De
twee testamenten.
De
Kristelijke geloofsleer, Jezus
Kristus,
het geloof, het eeuwig
leven
enz.Interessant is zoals we reeds
zegden het overzicht
van de
kerk en de kerken. Het is een
verzameling
geworden van alles wat leeft in en rond de kerk
van Rome. De hervormers,
het
nogal ingewikkelde
kerkendom
in het oosten. Wij vinden echter het verwijzen
naar andere
boekdelen
niet zeer
gelukkig
daar waar het over
primitieve
godsdiensten
gaat en die men
zomaar inlaste in het boek over
Sociale Wetenschappen.
Verder
een beknopt maar totaal overzicht van
wetenswaardigheden,
orden, ketters en sekten. Ook
dit deel is fijn opgelucht
met
illustraties.
Links en rechts is de indruk
nogal sterk dat dit werk een
vertaling uit het Frans is. Ondanks alles een aan te hevelen
werk.
Filosofie en godsdienst,
Reinaert sistematische
encyclopedie. D.A.P. — 191 blz. gehond.
600 fr. Voor abonnees 450 fr.
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Aanbevolen Huizen
Groepen

E.S. ZWEMBADEN

TUINEN

en

DEMEYERE

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

maatschappijen
allerhande I I !
Speciaal

PAPYRUS

voor U

Boek- en Papierhandel
Zaakvoerder
Fons Labeau
de Ribaucourtstraal 7
(nabij het Sint-Jansplein)
Siiit-Jans-Molenbeek - Brussel 8
Telefoon
(02)28.87.09
fll-XII-71)

bedacht

IEDER DORTMUNDER
THIER BRAU HOF

Bezoek
Koud en warm buffel

Lauwereys - De Bruyn

INTERESSANT
Avondmaal op vrijdag, zaterdag of zondagavond,
in een gezellige sfeer.
Nadien krijgt U gratis gedurende 5 uur,
een der beste Oberbayern-orkesten
Middag- en avondmaal in groep : geïellig, fijn, goed en goedkoop
De grote specialiteiten zijn : Ochsenschwanzsuppe - Hongaarse goelasj - Elsbein mit Sauerkraut - Kip aan het spit
Krachtvleesschotel
beter dan in Duitsland
LEUVEN : Tervuursevest 60. Tel. 016/286.72
1.500 plaatsen.
ANTWERPEN : Groenpl. 33. T. 03/31.20.37 - mooiste zaal van de stad
LEUVEN (Bierkelder) • Oude Markt 1 1 . Tel. 016/268.69
mooiste
kelder van Europa
BRUSSEL : Nieuwbrugstraat 28. Tel. 02/18.74.89
mooiste van Brussel
AALST (Klaroen) : Autoweg. Tel. 053/228.53 - 1.000 plaatsen.
HULSTE (Kortrijk) • Brugsesteenw. 1 . Tel. 056/715.36 - 2.400 plaatsen
KONTICH : Mechelsesteenweg - 2.400 plaatsen. - Tel. 03/53.09.32
TORHOUT : Stwg Torhout-Lichtervelde - 2.000 pi. - Tel. 051/72.822
DRONGEN : Autoweg Brussel-Oosfende - Tel. 09/26.74.32
SINT-TRUIDEN : Spaansebrugstraat : Tel. 011/736.30

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

H. PELEMAN.MARCKX
Van den Nestlel 16, Antwerpen
Tel 39 19.27
TV
RADIO
ALLE ELEKTRISCHE TOESTELLEN
HERSTELLINGEN A A N HUIS
TV PELMAR 61 scherm
13.500 fr l.p.v. 18.950 fr.
Andere merken grootste korting
lan T l

AL AL KEUKENS GLASAL
Fabrieken te Ramsdoncfc
tel 0 1 5 / 7 1 4 47
Leuven : Jan CLAES
Bondgenotenlaan 171
Tel. (016)347.94
Voor West-Vlaanderan
DE MEYER Walter
Bruggestraat 136, Zwavezele
tel 051/612.S4
(l-XII-71)

« PIET POT »

ONZE SCHOOL ?

ERASMUS

NATUURLIJK !
Pluralistisch, volksnationaal onderwijs !
Talen - boekhouding - steno - daktylo - sekretariaat
journalistiek - etalage - verkoop - hostessen - mannequins
wegkode - rijlessen (door de Staat erkend)
Tel.
Tel.
Tel.
Tel.
Tel.
Tel.

(015)173.68
(016)224.85
(053)284.55
(050)372.75
(011)237.12
(056)159.18

Antwerpen'! gazelligsie
Bierkaldar
Grote Pieter Potxiraal ^
(bij Suikerrul)
Open vanaf 8 uur '» avonds
Maandag en dinsdag gesloten
(l-XII-71)

Bexoek « Caithof
DE VEERMAN v>
Kaal 26. St Amands a d Scheld»

Tal. 052/332.75
Mosselen
Paling
uitbater
lan Brugmani

lan. 71
Ta Steenokkerzeel
bezoekt elke Vlaming
het HEELNEDERLANDSE
PRAATKAFEE

VLAAMSE

DE APPEL

ZIEKENKAS

1951 - 1971 20 )AAR DIENSTBETOON
Ziekteverzekering voor

ARBEIDERS
BEDIENDEN
ZELFSTANDIGEN

CORTHALS

ZELFSTANDIGEN
LOONTREKKENDEN
Vraag nog heden Inlichtingen bi) 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. facqmainlaan 124 - 1000 Brusiel

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

LAMEk

®

Fuéritonpl. 6
rechtover kerk
op een paar 100 m. van
< Vlaams Konferentie-oord
de Ham >
Uitbater Walter DOCKX
Tel 59.75.86

Kattestraat 20 - Aalst
Tel. 053/244.80
Bekendste koffiehuis
uit DENDERSTREEK

Dagvergoeding

V.Z. =

Maat & gerede HERENKLEDING
Specialiteit maafbroeken

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

KOFFIE H A W A Ï
Gr.-Bijgaarden

P A P Y R U S
Boek-, PapierFonoplatenhandel

- T. 02/52.60.55

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

Zaakvoerder
Fons Labeau
de Ribaucourtstraat 7
Sint-Jans-Molenbeek . Brussel 8
Telefoon : (02)28.87.09
{li-XII-71)

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

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

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

CASTHOF LINDENHOVE

k a n U op i e d e r o g e n b l i k v a n d e d a g v a n h e t jaar
middag- en avondmalen aanbieden.

lange Ridderstraat 36 - 2800 MECHEIEN
Bondgenotenlaan 84 - 3000 LEUVEN
Priester Daensplein 2 - 9300 AALST
Gulden Vlieslaan 26 - 8000 BRUGGE
Thonissenlaan 23 - 3500 HASSELT
Sint Jorisstraat 33 • 8500 KORTRIJK

BLIJFT GIJ DOOF, V L A M I N G ?
Boycot franskiljons, steun Vlaamse firma's. Bestel zelf koffie of
maak klanten, w e doen al de
rest. Levenslange vergoeding :
w i j houden ons woord !

De

Bedden-

en

Matrassenbedrijf

« RUSTWEL »
A. Versweyveld - Trollin
Herentalseb. 122 - 2100 Deurne
Tel. 21.32.52
Epeda - Beka - Simmons
Dodo - Pirelli
Kindermeubelen
«TIENER-STUDIO» - T. 21.59.58
Herentalsebaan 351-353
2100 DEURNE

winterbrochure

GROEP BLANCKAERT
Internationaal Adviesbureau
Herentalsebaan 624
2100 DEURNE

K RU G ER'S
AUTOCARS, de beste

Verlichtingsgroothandel

MARC DE VRIESE

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

(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.

CARROSSERIE
LOOS - V A N HOOF
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

Fabriek van Land- en
Tuinbouwmachines

HERT - AGRIA
9200

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

DRANKHUiS

HOTEL - RESTAURANT
Rotisserie - Wijnbar - Taveerne

DE KALVAAR p.v.b.a.
Steenweg op Oudenaarde 45
9499 VOORDE ( N i n o v e )
gesloten van 16 tot 31 aug. 1971

STANDING

B TW 1

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

Etn MERCURE
K. Albertplein 12 (Station)
9160 Hamme - Tel. 0 5 2 / 4 8 1 . 0 0

ftECTRA-BREE

Voor U w verblijf aan ZEE
de Ideale OPLOSSING bij

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

I N T BOERKE
Hoogstraat 41 - Antwerpen
Vakkleding naar maat
Sinds 1912
Tel. 03/32.08.12

CARACEKANTELPOORTEN
IN METAAL I

GARACEN

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

LUSTRERIE

BEIAARD

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

Voor doorschrijfsistemen,
boekhoud- en faktureermachines
één vlaams organizatiebedrijf:

WEEKENDS

KWATRECHT-WeHeren
Tel. (09)52.19.31

D'HAENENS

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

van de V.T.B,

^

P.V.B.A.
Boneputstraat 28 - Breo
Tel. 0 1 1 / 6 5 188 en 66.477
MIELE - AEG . LINDE
D 0283

BANKETBAKKERIJ
Jozef en Rita
NEUKERMANS-BLOM
Balleistraaf 9 - 1780 Teralfene
Fijn gebak - Suikerwaren
IJstaarten
Wekelijkse rustdag : dinsdag.
Tel. (053)682.15
•
•
Vlamingen,
l * ? * l ^'"^
GI^ATIS ADVIES
%, 1 ^ voor u w hypotheek^ • ^
leningen ( I e an 2e r.)
en uw bouwgrondkredieten
aan da
HYPOTHEEKMAATSCHAPPIJ

UNITAS n.v.
Kortrijkse Steenweg 304
9000 GENT - Tel. 09/22.88.33
van 9 tol 18 u. ('t zat. gailot.)
Agenten en makelaars
neem kontakt met ons 1

ver-

schijnt omstreeks 15 september.
BESTEL ZE TIJDIG !

RIJWIELEN
KINDERWAGENS
ROLLEND SPEELGOED
St-|akobsmarkt 97
ANTWERPEN
Uitbater :
HILLEGEER ROGER

U zult er alle gegevens in vinden over de
bonds- en privéreizen van de V.T.B.
HOOFDSEKRETARIAAT :
Sint-jakobsmarkt, 45-47 - 2000 Antwerpen

Tel. (03)31.09.95 (10 lijnen)
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louis paul boon te attligem
(mvl) In het kultureel cent r u m te Affligem, Hekelgem,
stelt L.P. Boon ten toon. Sedert
een paar jaar is er tussen de
paters van Affligem en de
schrijver-schilder Boon uit het
naburige Erembodegem
een
vriendschap ontstaan die Boon
in zijn dagehjkse Boontjes m
de « Vooruit » op tijd en stond
beschrijft. Kortom hij is er een
graag geziene gast die al heelw a t tentoonstellingen in het
centrum op zijn eigen-aardige
manier heeft ingeleid.
Sinds vorige week is Boontje er de gast met tekeningen,
schilderijen en beeldhouwwerken.
L.P. Boon beweert dat zijn
werk bij een eerste oogopslag
niets te maken heeft met zijn
literair oeuvre. Dat is, zo
schrijft hij, niet waar. Neen,
zijn tekeningen zijn niet erotisch zoals de eerste oppervlakkige « kijk » zou vermoeden.
Laten wij de tentoongestelde
w e r k e n eens rangschikken volgens h u n materialen. Potloodtekeningen op papier met potlood gekleurd in de primaire
kleuren rood en blauw.
Vertrekkend van 't gegeven

vrouw en boom om uit te monden in 'n versmelten van b e i den als één voorwerp.
Halen we hier best een tekst
van Boon zelf aan : « Het werk
van L P. Boon is een terugkeer
tot het geloof in onze teloorgaande natuur, het geloof in
het — misschien weldra uitstervende — leven. Zwangerschap, geboorte, openbrekende
eieren, bomen die er als gefolterde en gepijnigde menselijke
figuren uitzien, menselijke gestalten die de machines, het
wiel, de atoomenergie tevergeefs trachten te bedwingen en
te bezweren ».
Zo zijn ook de beeldhouwwerkjes van Boon. Fietswielen
waaraan als gekruisigd geboetseerde zwangere vrouwen hangen die de vernietigende vooruitgang bedwingen...
Stevig gestruktureerd zijn
deze figuren, totaal wit, soms
naast een ontbladerde witte
dode tronk en enkele keien om
het landschap nog desolater te
maken. Angstwekkend is dat,
een beetje als beelden uit De
Kapellekensbaan, uit De voorstad groeit, uit Abel Ghoolaerts
en noem maar op. Dan zijn er

schilderijen, meer kleine dekors, in schrikwekkende kleuren, surrealistisch, trappen uit
achterbuurten, ahw even verlicht door een bliksemschicht.
Manier van werken ? Hier komt
de ex-pistoolschilder Boon boven die meesterlijke overgangen van schichtig groen naar
roze maakt.
Het is goed ook eens te zien
wat de schrijver « met de vingers kan ». Het is een voldoen
aan de behoefte de geest v a n
een werk te uiten in vorm en
kleur.
Nadat wij vroeger wel eens
« schilderijen » (grappen?) van
Claus zagen hebben we hier
werkelijk te doen met iemand
« die eerst schilder wou worden en achteraf toevallig schrijver werd ».
De tentoonstelling van Boontje op enkele « simpele » tekeningen na, is merkwaardig.
Boontje
bevestigt zich ook
langs deze uitdrukkingsweg.
De tentoonstelling is nog
open tot 19 september
in
het kultureel centrum van de
abdij. Affligem Hekelgem, t e
bereiken langs de steenweg Asse-Aalst.

do«n we een beroep op allen
die graag toneel spelen of zouden spelen. Ook beginnelin"-en
zijn welkom.
Schrijf eens n a a r : Roosen
Dirk, J u t e s t r a a t 53, 9910 Mariakerke.

Nederlandse
kultuurgemeeiischap te bekronen en naar aanleiding daarvan een veertieitdaagse te Brussel in te richten.
De wedstrijd vindt zijn aanloop en impuls vooral in Vlaanderen. Deze prijs — Felix De
Boeckprijs — bedraagt 100.000
fr. Behalve provinciale tentoonstellingen worden de provinciaal bekroonde w e r k e n te
Brussel in het Paleis voor Schone Kunsten tentoongesteld (7
tot 17 m a a r t 1972). De uitreiking van de nationale prijs
heeft plaats op 17 m a a r t 1972
in het stadhuis te Brussel. Deze uitreiking wordt omlijst met
een concert op 3 m a a r t in het
koninklijk
muziekkonservatorium te Brussel, een kleinkunstavond op 10 m a a r t in het
Auditorium 44 te Brussel en
een toneelvoorstelling op 16
maart in de K V S Brussel. Alle
inlichtingen Marnixkring, Koningsstraat 188, 1000 Brussel,
tel. 02/17.44.95.

kuituuragenda
Stijn Streuveis 1 8 7 1 - 1 9 6 9
Vorige zaterdag 4 september werd te Heule in de
bovenzaal van « Ten Koetshuize », gemeentelijk park,
de Streuvelstentoonstelling geopend, inzet van de Streuvels-herdenking. De a u t e u r werd inderdaad op 3 oktober
1871 te Heule geboren als zoon van een k l e e r m a k e r en
peetkind van Guido Gezelle.
Het lag aanvankelijk in de bedoeling de schrijver te
vieren n a a r aanleiding van zijn honderdste levensjaar.
Reeds op 3 december 1968 werd door het Heulse gemeentebestuur een voorlopig Streuvels-komitee opgericht, dat
als opdracht kreeg een programma-ontwerp te m a k e n
voor een grootse viering in 1971. Toen op vrijdag 15 augustus 1969 Streuveis overleed kreeg het hele opzet een
andere dimensie, deze van een piëteitsvolle herdenking
en posthume hulde.

streuvels-herdenking
Deze hulde zal bestaan in de onthulling van een Streuvels-gedenkteken in het gemeentelijk park achter het
gemeentehuis te Heule, n a a r een ontwerp van J a n Van
de Kerckhove uit Kortrijk m e t als motief twee elementen uit het leven en het werk van Streuveis : molensteen
en zon. Dit monumentale sculptuurwerk wordt onthuld
precies op de honderdste verjaardag van Streuveis' geboorte (zondag 3 oktober a.s.). Behalve de Streuvelstentoonstelling heeft eveneens op zondag 3 oktober de première plaats van een Streuvels-evokatie, samengesteld
door de heren Antoon Vander Plaetse, J. Coryn en H.
Roelstrate, resp. tekstregie, konceptie en algemene leiding. Uit de samenwerking van dit driemanschap groeide
een a u d i o v i s u e l e evokatie waarin Streuveis' werk en
figuur op een eigentijdse wijze wordt belicht door middel
van verschillende media : woord, muziek, beeld en beweging, licht en klank. Het tekstmateriaal werd geput uit
werken van Streuveis zelf, met bindteksten van J. Coryn, de muziek van Roelstrate wordt vertolkt door het
« Belgisch Kamerorkest » onder leiding van George Maes
met orgelpassussen door Chris Dubois. De « Scola Cantorum » uit Izegera en het Kortrijks Gemengd Koor vertolken liederen. Er zijn zes uitvoeringen.
Verder is voorzien : van 2 oktober af te Heule alleen,
daarna overal elders de uitgifte van een Streuvels-postzegel ; een postzegeltentoonstelling in verband met de
familie Streuvels-Gezelle en hun woonplaatsen ; een literaire avond op vrijdag 8 oktober te Kortrijk (stadhuis)
m e t een paneelgesprek door de inleiders van de nieuwe
uitgave van Streuveis' verzameld werk ; de onthulling
van een grafmonument te Ingooigem op zondag 26 sept e m b e r ; een Streuvelsmis op 3 oktober, door de tv uitgezonden vanuit de St. Eutropiuskerk te Heule. Streuveis'
doopkerk.
Een okerkleurige affiche m e t als enige tekst « Streuvelsherdenking 1871-1971 » naar een ontwerp van Paul
Vandenbussche, wordt verspreid om deze Streuvelsherdenking te propageren.
De Streuvelstentoonstelling is een chronologische wandeling door het leven van de auteur en bestaat voor een
goed deel uit onuitgegeven foto's, uit geschriften en biografische documenten, een overzichtelijke kwartierstaat
van de familie Lateur, samengesteld door H. Roelstraete,
en een Streuvels-boekenstand. Opgevat als een « schrijversprentenboek » is er een catalogus van deze tentoonstelling, samengesteld door de heer L. Schepens. Het ligt
in de bedoeling er een rondreizende tentoonstelling van
te maken. Antwerpen komt eerst na Heule aan de beurt.
André Demedts hield de openingstoespraak.

Het seizoen zet in op 11 september 1971 met « Mannenfabriek », een Vlaams werk door
Gaston Gheuens, bekroond door
de stad Brussel. Daarna komen,
als abonnementsvoorstellingen :
« Vlinders zijn vrij » ( Leonard
Gershé), « Abelard en Heloise » (Ronald Millar), « De
mensen yan h i e r n a a s t » ( Alan
Ayckboufn), « 4x anders » (Barillet en Grédy), « De goudvissen » (Jean Anouilh), « Varkens » (John Arden), « Trijntje
Cornells » (Constantijn Huygens) en « Hamlet » (William
Shakespeare).
Buiten abonnement : « 40
karaats » ( Barillet en Grédy),
« Een vlo in het oor » (Georges
Feydeau), « Slippers » (Alan
Ayckbourn) en « Zondag in
New York » (Norman K r a s n a ) .
Het besprekingsbureau van
de KVS (tel. 18.39.40) is open
van 1 september 1971, alle dagen van 13 tot 19 uur. Op nietspeeldagen van 13 tot 17 uur.
oproep
tot t o n e e l l i e f h e b b e r s
Teneinde in het Gentse aan
de opbouw te beginnen van een
eigen Vlaams Nationaal Toneel

tentoonstellingen
Staf Beerten stelt ten toon
tot 30 september 1971 in de
Zwalmmolen te Munkzwalm ;
J a n Burssens exposeert schilderijen en tekeningen in de kunstgalerij Ledeganck te Eeklo,
Boelare 15 tot en met 22 september ; Rob Delange is met
schilderijen te gast tot 26 september in het staatsdomein te
Gaasbeek.
veertiendaagse
nederlandse k u i t u u r
De Marnixkring,
Vlaamse
Serviceclub, n a m het initiatief
in 1972 op nationaal vlak een
Veertiendaagse van de Nederlandse Kuituur in te richten.
De bijzondere situatie in het
gewest Brussel zette het bestuur van dit gewest aan, de
organisatie ervan op zich te nemen en aldus bij te dragen tot
de uitstraling van de Nederlandse cultuur in de hoofdstad.
Het bestuur besliste een jong
kunstenaar, behorend tot de

tentoonstellingen
Op 17, 18 en 19 september
worden in de raadszaal te Muizen tekeningen en akwarellen
van M. Caverneels, E. De Greve, G. De Keyser en E. Gauthier tentoongesteld, evenals
sieraden van de KKK Muizen
en foto's van de kring voor
Amateursfotografie.

filosofie en godsdienst
In een haast
tweehonderd
bladzijden
tellend
hoek
van
groot formaat worden de onderwerpen
filosofie
en godsdienst
encyclopedisch
behandeld. Als tweede deel, na Het
ÏDierenrijk, is dit boek een uitgave van de vier voorziene uitgaven in 1970-71. Na een voorwoord
van prof.
Dondeyne
(KUL) vindt men een aantal
elementaire termen over de filosofie. Deze lijst is een dankbaar gegeven daar zij door de
lezer onmiddellijk
kan geraadpleegd worden wanneer de lezi7ig van het boek enkele verklaringen
eist. Na de onderwerpen metafysica
en kosmologie die in verschillende
onderwerpen
behandeld
worden
komt men tot een klaar overzicht van de grote
filosofische
strekkingen
en scholen.
De
zielkunde van mens en dier,
logica en moraal zijn de hoofdstukken die men
aansnijdt.
In de tien volgende
pagina's
wordt een overzicht
gegeven
van de geschiedenis van de filosofie.
Beginnend
hij
de
« vrienden van de loijsheid »
de Grieken, over
middeleeuwen
en renaissance,
langs
Gallilei

en Kant naar de
negentiende
en twintigste eeuw. Voegen wi]
hier nog een inventaris aan toe
van alle scholen en namen uit
de geschiedenis
van deze tak
Vermelden wij tenslotte nog
dat deze eerder droge en weinig sprankelende
stof
rijkelijk
opgefrist is met wit-zwart- e.n
kleurenfoto's.
Want voor wie
dit boek niet leest is het ongetwijfeld
een fijn
inkijkboek.
Voor wijsgerige
studenten
en
ingewijden
een schat van een
werk.
Het tweede deel van deze uitgave is gewijd aan het onderwerp godsdienst. Het boek is
niet eng voor of tegen bepaalde
godsdiensten.
Het is een vrij
totaal overzicht van alle godsdiensten en kerken. Toch vinden wij haast niets over de zgn
Getuigen van Jehova. En dat
vinden wij zeer spijtig
want
heelwat mensen die deze lui
haast wekelijks op bezoek krijgen zouden wel eens graag wat
meer weten over de godsdienst
die deze onversaagde
zendelingen bezielt.
De bijbel en de
schriften

worden ruim behandeld en met
korte vragen verduidelijkt.
De
twee testamenten.
De
Kristelijke geloofsleer, Jezus KristiLS,
het geloof, het eeuwig
leven
enzt
Interessant is zoals we reeds
zegden het overzicht
van de
kerk en de kerken. Het is een
verzameling
geworden van alles wat leeft in en rond de kerk
van Rome. De hervormers,
het
nogal ingewikkelde
kerkendom
in het oosten. Wij vinden echter het verwijzen
naar andere
boekdelen
niet zeer
gelukkig
daar waar het over
primitieve
godsdiensten
gaat en die men
zomaar inlaste in het boek over
Sociale Wetenschappen.
Verder
een beknopt maar totaal overzicht van
wetenswaardigheden,
orden, ketters en sekten. Ook
dit deel is fijn opgelucht
met
illTistraties.
Links en rechts is de indruk
nogal sterk dat dit werk een
vertaling uit het Frans is. Ondanks alles een aan te bevelen
werk.
Filosofie en godsdienst,
Reinaert sistematische
encyclopedie. D.A.P. — 191 blz. gebond.
600 fr. Voor abonnees 450 fr.
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bewegingslLLlJJzer
COO - aalst
De COMMISSIE VAN OPENBARE ONDERSTAND van
AALST wenst, aan te werven en dit op proef :
TWEE OPSTELLERS,
proeftijd zes maand, werfreserve duurtijd 3 jaar.
EEN GEBREVETTEERDE ZIEKENVERPLE(E)G(ST)ER,
proeftijd 6 maand.
DRIE VERPLEEGASSISTENTEN
proeftijd 3 maand.
EEN HALF GESCHOOLDE WERKMAN,
proeftijd 3 maand, werfreserve duurtijd 3 jaar.
Tevens wenst zij ZES GEZINS- of BEJAARDENHELPSTERS, in het bezit van het brevet van het ministerie van
Volksgezondheid, aan te werven en dit m e t een arbeidsovereenkomst.
.„
,
,
,„.,
De kandidaturen dienen uiterlijk op 18 september 1971 op
het sekretariaat aanwezig te zijn.
Bijkomende inlichtingen kunnen steeds bekomen worden op
het sekretariaat van de Commissie, Gasthuisstraat 40, 9300
Aalst, en dit iedere werkdag tussen 9 en 12 u.

antwerpen
ANTWERPEN (Arr.)
IN FEEST
Het arr. Bestuur vraagt alle
afdelingsbesturen van het arr.
Antwerpen hun «speciale medewerking» te verlenen door
het voeren van de nodige berichtgeving op de volgende
manifestaties : VU-Kontich :
10 jnrig bestaan op 12-19-25 september ; VU-Schilde : lO-jarig
bestaan op 18 september ; VUNiel : 9 oktober inhuldiging stkretariaat.
ARR. RAAD
Alle
arrondissementsleden
worden verzocht aanwezig te
zijn op de arr. raad van vrijdag
17 september 1971 te 20 u. 30.
in de bovenzaal van de « Nieuwe C a m o t », Carnotstraat 60,
Antwerpen.
DIENSTBETOON
De afdelingen kunnen inlichtingen bekomen inzake sociale
zaken en organisatie van sociaal dienstbetoon bij de arr. verantwoordelijke
voor
sociaal
dienstbetoon : elke Ie en 3e
donderdag der maand van 18
tot 19 uur in het sekretariaat
van VU-Antwerpen-stad, Wetstraat 12.
Voor de afdelingen van de
Voor- en Noorderkempen worden zitdagen in vooruitzicht gesteld, elke 2e en 4e dinsdag der
maand van 18 u. 30 tot 20 u.,
in lokaal Tijl, Bredabaan te
Merksem. Hiermee hopen we te
beginnen vanaf de 4e dinsdag
van september.
Wij herinneren aan de oproep ons de u bekenden openstaande betrekkingen mede te
delen. Schriftelijk met bijzonderheden over te maken aan
Walter Verduyn, A. Verhoevenlaan 6, 2120 Schoten, tel.
58.54.60.
ANTWERPEN (Stad)
KOLPORTAGE
Zaterdag 25 september. Vertrek lokaal Tyrol, Nationalestr.
22 om 14 u.
AFFICHES
Twee kleuren-affiches
met
hoofding « 1 september - Liberté du père de familie ». Een
handig raampamflet waarop de
bewuste brief van PVV-voorzitter Descamps staat afgedrukt.
Gratis verkrijgbaar op het sekretariaat. Wetstraat 12, Antwerpen.
ONTSPANNING
Warm aanbevolen : «Nekka»,
Kleinkunstfestival door ANZ,
Sportpaleis Antwerpen, op 10
oktober om 15 u.
VI. Aktie en Kultuurgemeenschap • ontspanningsavond op
dinsdag 16 november a.s. in zaal
Elckerfijc. Will Ferdy One Man
Show. Kaarten 80 of 120 fr. op
Uw sekretariaat Wetstr. 12.
Heide uitstap met gids op
zondag 26 september, 's Morgens
bezoek aan
folkloremu.seum.
Na de wandeling door de heide
mogelijkheid rond 19 uur tot
deelname aan gezellige Boerekoffietafel. Vertrek met eiger
wagens aan het sekretariaat
Wetstraat 12, om 9 u. 30. Wie
over geen wagen beschikt rijdt
met autobusje mee.
DIENSTBETOON
Op het sekretariaat Wetstr
12 alle werkdagen. Voor speciale gevallen van pensioenen
liefst de eerste en derde donderdag der maand van 18 tot
19 uur.
Voor COO-gevallen : op af-

spraak met dr. De Boel tel.
33.97.90 of dhr. Fr. De Laet tel.
38.66.92.
BERCHEM
PLAATSAANBOD
Gemeente Berchem (Antw.)
werft aan voor COO : plaats
van geoefend werkman. Aanvraag te richten aan COOBerchem, Uitbreidjngstraat 322
te Berchem vóór 15 oktober.
Gelieve tevens kontakt te nemen met de plaatselijke VUaf deling.

EDEGEM
GEBOORTE
Wij feliciteren J a n en Irma
Sas-Verheijke met de geboorte
van Ilse.
GEMEENSCHAPSCENTRUM
Wij herhalen met aandrang
onze oproep tot medewerking
om ons centrum klaar te krijgen tegen 1 oktober. Er is nog
ontzettend veel verf- en schoonmaakwerk. Aan electriciteit en
timmerwerk moet ook de laatste hand gelegd worden. Wij
verwachten u !
GROOTSE
OPENINGSFEESTEN
Gedurende het eerste weekend van oktober opent ons gemeenschapscentrum zijn deuren. P r o g r a m m a :Vrijdag 1 oktober : academische zitting en
receptie voor genodigden ; Zaterdag 2 oktober : volksreceptie
vanaf 20 u. Eerste konsumptie
gratis ; Zondag 3 oktober : vanaf 14 u. allerlei feestelijkheden
o.a. optocht van fanfares, volksdans, kleinkunst.
AFDELINGSRAAD
De afdelingsraad vergadert
op dinsdag 21 september om
20 u. 30, in ons gemeenschapscentrum. Drie Eikenstraat 128.
VUJO
Wij werken onveYpoosd verder aan de opbouw van ons lokaal. Ondertussen dokteren wij
aan ons winterprogramma.
HOVE
WIJ VIEREN MEE
De VU-afdeling Kontich bestaat 10 jaar. Proficiat ! Wij nemen deel aan de autokaravaan
heden zaterdag 12 september
om 14 u. 30. Vertrek : Witvrouwenveldstraat. Morgen zondag
12 september om 16 u. : academische zitting en 's avonds om
20 u. 30 kleinkunstavond, beiden in het Parochiaal Centrum,
Magdalenastraat.
DIENSTBETOON
Voor uw problemen, neem
kontakt met : J a n Lernaut,
Parklaan 2, tel. 55.34.73 , Michiel Steel, Groenenborglei 28,
tel. 55.52.60 ; Joost Goris, Beekhoekstr. 83, tel. 55.38.94 ; Frans
Van Eisen, (KOO) J.F. Gellyncklaan 95, tel. 55.55.88 en
Rutger Buys, V. Bavaisstraat
11, tel. 55.22.26.
KONTICH
VU-KONTICH 10 JAAR
Het j u b i l e u m n u m m e r van ons
ledenblad « Wij in Kontich »
werd vorig weekeinde over heel
de gemeente gebust Proficiat
aan de redaktieploeg voor het
stipte werk en hartelijk dank
aan de 37 adverteerders.
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. Uw

gastheren : Steven Govaerts en
Louis Verbeeck.
Aan de aanwezigen op de
academische zitting die ook de
kleinkunstavond
niet willen
missen biedt 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 », Nijlen.
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 ( p r a c h t i g e prijzen ). De te kleuren tekening
is verkrijgbaar op het sekretariaat en in ons lokaal Alcazar.
Zaterdag 25 september : 20 u.
30 in de feestzaal van het Parochiecentrum,
Magdalenastraat, groot lustrurabal m e t
knaltombola. Het orkest Ray
Chadwick speelt ten dans.
OPROEP
Het afdelingsbestuur wil door
deze propaganda een grootse
stunt uithalen. Zij wil bewijzen dat de VU van Kontich
leeft en bloeit. Dat wij op de
goede weg zijn bewijzen de
tientallen nieuwe leden der
jongste weken. Wij hopen op
de aanwezigheid van vele afdelingen van het arr. Antwerpen. Iedereen is hartelijk welkom !
Op de kolportage van 18 september moeten 700 n u m m e r s
aan de man gebracht worden.
Wij rekenen op steun, vooral
op de afdelingen van ons kanton, Aartselaar, Boechout, Borsbeek, Edegem, Hove en Lint.
LIER
LUSTRUMBAL VAN DE
OMROEPER
Zaterdag 2 oktober om 20 u.
30 Lustrumbal van de Omroeper-Neteland met Rita Ray en
The Tivoli Club. Zaal De Valk,
Grote Markt te Lier. Inkom 50
fr. Kaarten bij de bestuursleden.

een welgemeend proficiat bij
de viering v a n h u n 10 jarig bestaan ! Wij verwijzen onze Wijlezers van Mortsel dan voor deze week graag n a a r de berichtgevingen van Kontich en Schilde. Ook de mededelingen v a n
Edegem en Niel verdienen biezondere aandacht.
NIEL
INHULDIGING
Zaterdag 9 oktober e.k. beleven wij de grootse viering « i n huldiging» van ons afdelingssekretariaat. 16 u. 45 : Vaandeloverhandiging aan het lokaal
Oud Heidelberg. 17 u. Optocht
met VU-Harmonie op kop. Inhuldiging Sekretariaat. 18 uur.
Gratis en n a a r believen boterh a m m e n met boerekop. 20 uur.
Groots-feest-bal in zaal « Keizershof » E. Vanderveldelaan,
voorafgegaan door korte feestrede door volksvertegenwoordiger drs. Maurits Coppieters.
Toegang 30 fr. m e t gratis
deelname aan reuze tombola.
NIJLEN
100.000 FR. VOOR N I J L E N S E
GEHANDICAPTEN'
Het bal van burgemeester
Van Dessel bracht lOO.OOOfr. op.
Som die ondertussen aan de
voorzitter van de Nijlense gehandicapten, dhr. Staf de Groof,
overhandigd werd.
De talrijke helpers bij het
bal worden tevens uitgenodigd
voor een familiaal onderonsje
in « De Bonte Os » op 11 september.
VU-BAL
Een springlevende afdeling
leeft, n a a r het schijnt in voortdurend geldgebrek. Aldus altans de afdeling Nijlen. Met
veel strijdlust voor w a t er
moet komen wordt er dan ook
een afdelingsbal ingericht op 6
november a.s. in de Gildezaal,
centrum .
SCHILDE
VOLKSUNIE-SCHl LDE
TIEN J A A R !
De afdeling Schilde van de
VU bestaat dit jaar reeds tien
jaar en wil dit feit niet ongem e r k t laten voorbij gaan. Grote autozoektocht met start vanaf 12 u u r tot 14 u u r aan café
« Puttenhof »,
Oelegemsteenweg, zaterdag 18 sept. 1971.
Inschrijven bij : mevr. Van
Daniels, Brasschaatsebaan 64,
F r a n s De Bruyn : P. Bogaertslaan 26 te Schilde. (150 fr. —
voor leden : 125 f r . ) .
"Talrijke prijzen en uitreiking
om 20 u u r in zaal Nova.
Dansfeest in zaal Nova, T u m houtsebaan vanaf 21 uur. Toegang 50 fr. doch voor deelnemers aan de
autozoektocht
kosteloos. Ballroom-orkest Tendertunes.

MERKSEM
IN ONS HUISHOUDEN
Door verhuizen en andere familiale omstandigheden, o.a.
door beroepsbezigheden moesten drie nieuwe bestuursleden
ontslag nemen. Op de jongste
bestuursvergadering van de afdeling, werden tot effectieve
bestuursleden
gekoöpteerd
:
Dubois Urbaan, dr. M. Timmermanslaan 35 ; Amelinckx Marcel, Bredabaan 271 en De
Scheerder Jan, Wuytslei 49, allen te Merksem.
KERMIS
Dat de Hobbytentoonstelling
van de Vlaamse Kring Groeninghe een van de m e r k w a a r WENSEN
digste manifestaties van het
Afdeling en bestuur VUMerksemse
kermisprogramma
Schilde wensen schepen en
is geworden kon men opmaken
vriend J u u l Hanssen een vooruit de openingsrede door de
spoedige beterschap.
Merksemse schepen van Onderwijs, dr. E. De Groot. Bij de
GEBOORTE
opening waren verschillende
Op 31 augustus stapte Elke
prominenten uit het Merksemse
de wereld in als eerste kindje
kulturele leven aanwezig, evenvan onze sympathieke leden
als een afvaardiging van het
Hugo en Magda Somers-De
gemeentebestuur van onze NeGraef. Van h a r t e welkom Elke.
derlands zustergemeente Bergen op Zoom. Aandachtig beluisterden allen de knappe opeTURNHOUT (Arr.)
ningsrede van de voorzitter van . AKTIE 1000 X 1000
Groeninghe, dhr. Urbaan DuDe t a k e n zijn verdeeld in het
bois. Toen wij naar alles stonganse arrondissement en verden te luisteren, kwam voor
schillende afdelingen zijn reeds
ons de naam en het beeld van
bezig met het zoeken van plaatde vader van Groeninghe. onze
sen en het vervaardigen van
goede vriend Fons Willekens,
de borden.
die tien jaar lang in alle beNog enkele hoeken in het
scheidenheid werkte. Dank u
arrondisement
blijven
provoor alles Fons.
bleemgebieden
: de
streek
Westerlo-Herselt en het gebied
Hoogstraten-Rijkevorsel.
Wij
MORTSEL
vragen m e t aandrang dat iedeNOODZAKELIJK
reen die inlichtingen of konIn voorbereiding tot de kotaktadressen kan bezorgen dit
mende nationale en provinzo spoedig mogelijk zou doen.
ciale verkiezingen ( a p r i l '72),
(Schrijf
of telefoneer
Rob
volgende dringende propaganGeeraerts,
Steenbergen
11,
distische oproep : U hebt een
3998 Vorst-Kempen, tel. : 013/
voorhofje, een zijgevel, • een
61384).
stuk (je) grond, een m u u r ?
Mag het afdelingsbestuur Mortsel, vanaf 1 november e.k. tot
VORST-KEMPEN
en met de verkiezingen hier
een wei-verzorgd bord (1,6 m PROFICIAT
Ons bestuurslid F r a n s Helsen
1.20 m ) plaatsen of hangen ?
is 25 jaar getrouwd. Nog vele
Mogen wij ten spoedigste U w
mstemming v e r n e m e n ? Elke gelukkige jaren.
toestemming en medewerking COO
Onze afdelingsvoorzitter Okvan U in deze aktie is van
taaf Janssens w e r d verkozen
groot belang. Gelieve u w anttot lid van de COO.
woord te richten aan Robert
BAL
Palmaerts
Antwerpsestraat,
Jaarlijks afdelingsbal : zater132, Mortsel, tel. 49.71.42.
dag 23 oktober.
PROFICIAT
AKTIE 1000 X 1000
VU-afdeling en bestuur MortIn Vorst (5600 inwoners) zulsel wensen h u n arr. zuster-aflen minstens 8 aanplakborden
delingen Kontich en Schilde
geplaatst worden.

WILRIJK
VUJO
Vujo deelde n a a r aanleiding
van de « liberté du peirdefamille » een pamflet uit aan de
ingangen van het p a r k w a a r
het 2de Festival van Vlaamse
Volkskultuur plaatsvond. Alleen om het de aanwezigen
duidelijk t e m a k e n dat h e t
makkelijker is als kleurpolitiek e r naar een volksdansfeest t e
gaan, dan voor h e t behoud v a n
de taal v a n de kleine m a n t e
Brussel iets te doen. Al was h e t
m a a r een motie Soens stemmen, bij voorbeeld.
WOMMELGEM
BLOEMENSTOET
Dank aan alle leeuwevlaggers
tijdens de Wommelgemse bloemenstoet. Vergeleken m e t 11!
juli was het aantal verdubbeld.
En het kan nog beter.
GEZELLIG SAMENZIJN
Op 9 oktober 1971, tweede gezellig samenzijn in de paroschie'zaal, Dhaliastraat.
VLAAIENSLAG
Als financiële voorbereiding
van de verkiezingen van volgend j a a r organiseren wij een
grote vlaaienverkoop op zondag
31 oktober. De verkoop s t a r t
begin oktober.
LEEUWEVLAGGEN
Strijd, protest, feestelijkheden enz., de leeuw voelt zich
overal thuis. Leeuwevlaggen
steeds v e r k r i j g b a a r op het sek r e t a r i a a t Welkomstraat 116.

brabant
BRUSSEL (arr.)
GROOT VU-BAL
Het groot Volksunie-bal voor
het arr. Brussel heeft plaats
op zaterdag 6 november 1971
in de zaal « Meli » aan de
Heyzel te Brussel. Orkest :
de grote formatie van Stan
Philips. Wij r e k e n e n op alle
afdelingen
en arrondissem e n t e n v a n het Vlaamse
land om dit verkiezingsbal
t e doen welslagen.
K a a r t e n op het arr. secretariaat, Kongresstraat 53 t e
Brussel 1000. Laat de Vlamingen te Brussel niet los !
BRUSSEL (arr.)
ARROND. SECRETARIAAT
Vanaf 1 september om 20 u.
is het secretariaat opnieuw norm a a l geopend van 19,15 U. tot
21.45 u elke w e r k d a g v a n de
week. In afwachting dat w i j
ons nieuw secretariaat betrekken in de Kongresstraat t e
Brussel, w o r d t alle korrespontdentie opnieuw n a a r de Dupontstraat, 27 t e Schaarbeek
(Brussel 1030) gezonden.
BRUSSEL STAD
KEN UW H O O F D S T A D
Zondag 26 september. 4e
Voet-rally «Ken u w hoofdstad»,
met
medewerking
van
de
Vlaamse organisaties B r u s s ^
en r a n d g e m e e n t e n . Inschrijving en v e r t r e k 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 te 19 u.
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ASSE (Kanton)
ONTVANGST
TE LIEDEKERKE
Op dinsdag 14 september om
8 u. 30 ontvangt de afdeling van
Liedekerke de bestuursleden
van het kanton Asse. De uitgenodigden worden er nogmaals
aan herinnerd de adressen mee
te brengen van hun VUJO-kandidaten. Samenkomst in lokaal
Sportwereld, Muilemstraat te
Liedekerke.
DIEST (kanton)
WENSEN
Aan de overwerkte Willy Somers, kantonnaal gevolmachtigde, wensen we een spoedig
herstel toe.
EPPEGEM-ZEMST
BENOEMING
Onze oprechte wensen aan
de heer Flor Van Wayenbergh
ondervoorzitter van de plaatselijke VU-afdeling naar aanleiding van zijn benoeming als
COO-voorzitter in Eppegem.
VU BAL
«Nacht van Eppegem» van
de Volksunieafdeling op zaterdag 25.9.71 om 21 u. in de zaal
« Rubenshof » Dorp Eppegem.
Orkest Stan Philips en Rudi
Clark met zijn Heidis.
GRIMBERGEN
BAL
Jaarlijks afdelingsbal op zaterdag, 27 november.
HALLE (Kanton)
VUJO
De eerste kontaktvergadering
van de kantonnale VUJO-kern
heeft plaats op vrijdag 1 oktober e.k. om 20 uur in « De Sleutel », Markt te Halle. Gastspreker is Nelly Maes, nationaal
voorzitster VUJO. Alle inlichtingen over VUJO bij Wim
Lauwaert, Sermonstraat 2, te
St. Pieters-Leeuw, voorzitter
van de VUJO-kern St. PietersLeeuw.
HALLE-BOOIENHOVEN
NAAR EIGEN AFDELING
Een eerste werkvergadering
ging door om te komen tot een
eigen afdeling. G. Van Oolee
en R. Geukens zullen ervoor
zorgen tegen eind september.
LEUVEN (stad)
WERKVERGADERING
Donderdag 2 september had
een uitgebreide werkvergadering plaats, waarop een 20-tal
aktieve leden aanwezig waren.
Gestart werd met een wijkwérking,
redaktieploeg
en
dienstbetoon.
Volgende uitgebreide werkvergadering op 30 september te
20 u. Kandidaat-medewerkers
kunnen zich in verbinding stellen met afd. voorzitter Frans
Van Den Eynde, Tervuurse
vest, 209, Leuven, tel. 365.70.
LEUVEN (arr.)
AKTIE LIBERTE
In verschillende gemeenten
ging de aangekondigde kruisenaktie reeds door, en werden
aan de bevolking pamfletten
uitgedeeld. Proficiat voor wie
het reeds deed. en een aansporing voor de anderen.
KADERBLAD
Deze week gaat het eerste
nummer op de post van ons
nieuw opgericht kaderblad. Het
wil in de eerste plaats de aktie koördineren en stimuleren.

ST. PIETERS-LEETJW
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.
HAANTJESKERMIS
Eerste Volksunie Haantjeskermis op 13 en 14 november
e.k. in de zaal « Moriau »,
Rink te St. Pieters-Leeuw,
ST. PIETERS EN
LAMBRECHTS WOLUWE
SOC. DIENSTBETOON
Provincieraadslid Th. Pauwels houdt elke derde donderdag van de maand zitdag voor
sociaal dienstbetoon in « L'Europée», G. Henrilaan, 1 te St.
Lambrechts-Woluwe. Eerstvolgende zitdag donderdag, 16 september van 20 tot 21 uur.
ST. STEVENS WOLUWE
GEBOORTE
Het gezin van onze vriend
Gust Geens-De Prins werd
verblijd met de geboorte van
een zoontje, dat Wim werd gekastend. Aan de ouders en de
familie onze hartelijke gelukwensen, aan de nieuwe Vlaming «hartelijk welkom».
WILSELE
NIEUWE AFDELING
Volgend bestuur werd verkozen : voorzitter : André Mensaert, Vrijheidslaan, 11, Wilse
Ie ; sekretaris : Rik Geeraerts,
Holsbeekse steenweg, 106, Wilsele ; penningmeester : Pol
Everaerts, Dijlelaan, 11, Wilsele ; propaganda : Hector Houdart. Aarschotse steenweg, 240,
Wilsele ; organizatie : René
Leurquain, Meesberg, 6, Holsbeek.
^is::i.du
WOLVERTEM (Kanton)
KANTONNALE
VERGADERING
Eerstvolgende
kantonnale
vergadering op vrijdag 17 september 1971 om 20 u in St. Jozefkring, Mechelseweg 100 te
Kapelle-op-den-Bos.
Dagorde : aanstelling nieuwe kantonnale gevolmachtigde;
politieke toestand ; voorbereiding verkiezingen, propaganda ; samenwerking op kantonnaal vlak en uitbouw dienstbetoon.
WOLVERTEM-VIL VOORDE
(Kanton)
DIENSTBETOON
Provincieraadslid Paul Peeters (Tel : 015. 71422) Mechelseweg 62 te 2920 Kapelle-op-den
Bos. Vanaf 1.9.1971.

KANTON WOLVERTEM
Algemene zitdagen voor alle
afdelingen, en in het bijzonder
voor de afdelingen Kapelle-opden-Bos,
Nieuwenrode
en
Ramsdonk : bij Paul Peeters,
Mechelseweg 62 te Kapelle-opden-Bos : iedere
maandag,
LIEDEKERKE
woensdag en vrijdag van 19u
BAL
tot 19u30.
Op zaterdag 23 oktober om
Meise-Wolvertem, in M.H.,
20 u. in de feestzaal van het Hoogstraat 40, Wolvertem : ieMulhof, bal van de Vlaamse dere 2de maandag van 20 tot
Kring. Kaarten (50 fr.) te be- 22u.
komen bij de bestuursleden en
Malderen-Steenhuffel, bij P.
in het lokaal Sportwereld. Van Smeets, Molenstraat 9 te Malharte welkom.
deren : iedere 2de dinsdag van
ROUW
19u30 tot 20u.
Donderdag werd ons trouw
Londerzeel en Londerzeel St
lid mevrouw Antoinette Segers Jozef : in de Zaal Centrum,
ter aarde besteld. Mevrouw Dorpsplaats te Londerzeel : ieSegers was te Aalst overleden, dere 2de dinsdag van 20u30 tot
71 jaar oud. De afdeling • --n 21u.
Liedekerke biedt aan de eL.. genote en de familie haar in- KANTON VILVOORDE
nig leedwezen aan.
Eppegem-Zemst, bij J. Loos,
Drieslaan 163 te Eppegem : ieSCHERPENHEUVEL
dere 1ste dinsdag van 21ul5 tot
NIEUW BESTUUR
22u.
Vrijdag 3 september werd de
Muizen, bij J. Morrelmans,
nieuwe afdeling gesticht en Korte Heidestraat 17, Muizen :
volgend bestuur verkozen : iedere 1ste dinsdag van 19u45
voorzitter : André
Crabbe, tot 20u30.
Heidestraat, 55, sekretaris :
Weerde-Elewijt, bij G. VanMaurits Ponsaerts, Hoensberg, derstraeten, Toekomststraat 8
34 ; penningmeester : Felix te Weerde : iedere 1ste dinsdag
Miegielsen, Testelse weg, 3, or- van 20u30 tot 21ul5.
ganizatie : Staf Nuyts, Kon. AsHofstade bij V. Mispelters,
tridlaan, 24 ; propaganda : Ed- Tervurenstwg 135 te Hofstade:
die Tuerlinckx. Prattenborg- iedere 1ste dinsdag van 19u tot
straat, 39.
19u45.

oosNvlaanderen
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.
Elke tweede zaterdag der
maand : Wieze : herberg « De
Afspanning », Kapellestraat 2,
van 9 tot 10 uur ; Lebbeke :
gasthof « Pips », L. Duboisstraat, van 10 tot 11 u. 30 ; Buggenhout : bij mr. Vonck R.,
Vierhuizenstraat 12, van 12 tot
13 uur ; Baasrode : bij mr. De
Smet L. Heirbaan 14, van 14 tot
15 uur.
VU-VOORUITGANG
De uitslagen van de gemeenteraadsverkiezingen hebben de
doorbraak van onze partij in
het arrondissement Dendermonde bevestigd. Globaal ziet
het resultaat er voorlopig als
volgt uit : 1 burgemeester, 4
schepenen, 18 raadsleden, 2
voorzitters KOO en 3 leden
KOO. Samen dus 28 mandatarissen.
In Schellebelle werden de verkiezingen vernietigd (nieuwe
verkiezingen op 26 september
a.s.) en in Groot-Dendermonde
is de PW-klacht nog niet opgelost.
In vergelijking met 1964 boeken wij een winst van 20 zetels. Onze gelukwensen aan alle verkozenen !
De wind waait uit de goede
richting. Alle hens aan dek
voor mei 1972 !
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.
HERZELE (Kanton)
Ie KANTONNALE
VERGADERING
De kantonnale vergadering
van 30 augustus jl. te Bxirst genoot een buitengewoon ruime
belangstelling. Behoudens één
uitzondering waren ditmaal alle afdelingen vertegenwoordigd.
Het uitvoerig verslag van de
besprekingen wordt eerstdaags
in « Voor U allen » gepubliceerd.
De kantonnale gevolmachtigde vraagt nog eens met nadruk
aandacht voor de gemaakte afspraken, bv. voor de 1000 x 1000
de verkoop van de kleefetiketten, de kolportage in het kanton, de stichting VUJO-kernen.
KOLPORTAGE TE EREMBODEGEM (CENTRUM +
TERJODEN)
Datum : zondagvoormiddag
26 september. Nadere inlichtingen volgen.
HEUSDEN
PAMFLËTTENAKTIE
Deze week werden te Heusden 1000 nummers van een speciale « Wij «-uitgave handelend
over de Peerdefamilie, federalisme en de Voer, in de brievenbussen gedeponeerd.
VU-BESTUURSVERGADERING
VU-bestuxirsvergadering op
dinsdag 14 september te 20.30
uur, in « De Dikke Linde ».
Ieder kernlid is toegelaten.
Speciale mededelingen voor
ons tweemaandelijks tijdschrift
ten laatste op 14 september in
ons bezit.
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.
ST. NIKLAAS (Arr.)
NIEUWE ARR. VOORZITTER
Tijdens een persconferentie
te St. Niklaas stelde het VUarrondissementeel bestuur zijn
nieuwe voorzitter voor, de heer
Roger Van Ranst. Geboren in
1933 te Antwerpen is de h. Van
Ranst leraar aan de Broederschool te St. Niklaas en later

ook aan het Centrum voor Middenstandsopleiding.
Bij
de
jongste sindikale verkiezingen
werd hij verkozen tot lid van
het komitee voor veiligheid en
gezondheid in het kader van
het ACV. Maar zijn naam is
vooral verbonden aan zijn werking in het gewest en een totaal nieuwe impuls gaf, in zoverre dat hij ook provinciaal en
nationaal een der leidende DFfiguren werd. Het aantal initiatieven, die hij voor het DF
nam,is niet te tellen. Hij blijft
thans nationaal DF-bestuurslid
en zal zich ten voUe voor de
VU inzetten, waar hij Fons Van
Raemdonck opvolgt als leidende figuur, de idealistische doordrijver en organisator
(hij
blijft organisatie-verantwoordelijke in de VU St. Niklaas).
Aan de nieuwe voorzitter
onze zeer oprechte wensen,
aan zijn voorganger onze even
oprechte dank. Met dergelijke
leidende kadermensen is de
toekomst van de VU St. Niklaas verzekerd.

BRUGGE
MOSSELFESTIJN
In Breydelhof, J. Suvéestraat
2, Brugge op zaterdag 25 september 1971 : mosselfestijn. Inrichting VOK.
Deelname : leden 60 fr., nietleden 75 fr.
BORMSTENTOONSTELLING
Dr. August Borms-tentoonstelling in de bovenzaal van
Breydelhof te Brugge heden
zaterdag 11 september 1971 van
15 tot 20 u. Om 20 u. aansluitend : Spreekbeurt door meester Wagemans ; onderwerp :
wie was dr. Borms ?
Morgen zondag 12 september
1971 van 11 tot 19 uur doorlopend : afwisselend film en
band.

BLANKENBERBE
RECHTZETTING IN DE
GEMEENTERAAD
In de gemeenteraadszitting
van woensdag 18 aug. kwam
de rechtzetting voor, die de
Volksunie geëist had, wegens
een uitspraak van schepen Marmenout in een vorige gemeenWAARSCHOOT
teraadszitting. Hij had toen geWANDELTOCHT
zegd : « Graag zou ik hebben
Het sukses van onze gezins- dat wanneer ik het stadhuis
wandeling is ongetwijfeld de verlaat, ik gerust kan zijn dat
weerspiegeling geworden van mijn dossiers veilig liggen ».
de groei en bloei van VU-afde- Dit sloeg op de Volksuniemenling Waarschoot. Langsheen de sen Julien van Parijs en Erik
slingerende wandelpaden en Scherpereel.
akkers van de « Witte Moer »
Men kan het onmogelijk een
bereikten we de « Bevende Har rechtzetting noemen. Als uitzelaar». Hier vertelde onze gids leg gaf hij, dat het sluitingsMarletje De Vilder een korte
uur voorbij was en dat er buibrok historiek over Waarschoot. ten dit uiir niemand meer in
Om het allemaal nog aangena- het stadhuis mag komen vergamer te maken werd onze wan- deren. Toch eigenaardig. Voordeling besloten met een film- dien werd er altijd buiten dit
en dia-avond over de voorbije uiu: vergaderd en werd nooit
aktiviteiten.
iets over gezegd en nauwelijks
heeft men de Volksunie opgemerkt of het wordt verboden.
De schepen had het verder
over het blaadje van de Volksunie « Inspraak » waarin we
hem zouden verweten hebben
dialekt te hebben gesproken.
« Daar Stijn Streuvels, Felix
Timmermans e.a. in hun boeken ook dialekt gebruikten,
VERGADERING
moet ik besluiten » aldus sche5 ARR. BESTUREN
pen « Streuvels », « dat de
Op maandag 13 septembex
Volksunie ook tegen deze mente 20.30 u. vergaderen alle
sen is »...
arrondissements • bestuursWaar haalt die man het uit,
leden van West-Vlaanderen,
om mensen als Streuvels en
in het lokaal « Noordzee »
Timmermans te gebruiken voor
te Oostende (Wapenpiein),
een rechtzetting tegenover de
in aanwezigheid ook van alenkele personen welke hij in
le volksvertegenwoordigers,
eén van zijn gezegden, tot mosenatoren en provinciale
gehjke diefstal in staat zag.
raadsleden. Op de agenda :
Daarbij is het niet de Volkskoördinatie van de werking,
unie,
maar wel de BSP-biu-gevoorbereiding van de vermeester.
Content, die in de eerkiezingen.
ste gemeenteraadszitting een
CVP-raadslid verweet omdat hij
dialekt gesproken had en daarBRUGGE (Arr.)
op heeft de Volksunie verontROUW
waardigd verwezen naar de
Ons arrondissement werd de schepen van kuituur die er ook
niet vies van is.
voorbije dagen getroffen door
3 smartelijke overlijdens. Mensen van bij ons en met onze KORTRIJK
ideeën zijn heengegaan : de he- VOLKSUNIE-WEEK
ren Achiel Ketels, Pieter-Jozef
Zaterdag 11 september : VolDeprez en Erik Eeckeloo.
ley-ball tornooi voor dames in
Wij betuigen de onderschei- het Stedelijk Sportcentrum van
den famillies onze innige deel- Kortrijk. De stad Kortrijk, alsneming.
ook de provincie-West-Vlaanderen hebben voor deze aktiviDIENSTBETOON
Steeds meer mensen doen teit in het kader van Sportiva
een beroep op ons sociaal 71, meerdere prijzen en medienstbetoon. Daarom moet het dailles toegestaan.
Zondag 12 september : Konook steeds opnieuw en beter
georganiseerd en uitgebouwd gres van het Vlaams Nationaal
worden om de mensen die be- Centrum voor Gemeente- en
roep doen op ons degelijk bij Provincieraadsleden, onder het
te staan. Teneinde het voor ie- voorzitterschap van mr. Verdereen gemakkelijk te maken, niers, algemeen voorzitter.
heeft de VU van de stad BrugROESELARE-TIELT (arr.)
ge aan al haar mandatarissen
gevraagd zich volledig ten AGENDA
dienste te stellen van de inge25 sept. Kolportage Izegem ;
zetenen. U kunt dus terecht b i j : 6 nov. : Bal Tielt ; 13 nov. :
Volksvertegenwoordiger JP. Volksmeeting Ledegem.
Leys, Manitolaan 5, St. Andries, AKTIE 1000 X lOOÖ
iedere vrijdagnamiddag van 14
De mensen welke voor de
tot 16 uur.
komende verkiezingen beschikG. Van In, Predikherenrei 23, ken over een geschikte afficheBrugge, iedere maandagavond plaats worden dringend vervan 18 tot 19 uur.
zocht naam en adres op te geR. Reynaert, Gen. Lemanlaan ven aan het arr. sekr. : leper26, Assebroek, iedere maandag- straat 226 8800 Roeselare.
avond van 19 tot 20 uur.
O. Dombrecht, Engelendale- RUDDERVOORDE
laan 89, St- ICruis, iedere maan3e VOLKSUNIEBAL
avond van 19 tot 20 uur.
Zaterdag 2 oktober 1971 te
J. Van Vlaenderen-Tuyaerts,
Kastanjelaan 3, St. Kruis, iede- 21 u. in zaal « Rio » bij R. VanTorhoutstraat.
de maandagavond van 19 tot 20 daele,
Orkest : The Will Stars. Reuuur.
prijs »,
Th. Demonie, Gistelsesteen- ze-tombola « iedereen
vooraf bij alweg 504, St.-Andries : perma- Toegangskaarten
le bestuursleden : inkom : 50 fr.
nent tijdens de openingsuren Plaatsbespreking
bij R. Vanvan de apotheek. Tevens iedere daele, tel. : 050/27227.
zaterdagmorgen vanaf 11.30 uva
tot 12.30 uur in het Breydelhof,
J. Suvéestraat 2 te Brugge waar TIELT
U steeds meerdere mandataris- « DANCING KIEKEBOE »
sen kunt aantreffen.
Open op zaterdag en zondag
J. Fraipont (KOO) : elke za- van Tielt-Kermis — 25 en 26
terdag van 11 tot 12.30 u. in het september — frisse dranken —
Breydelhof of mits afspraak, gezellige sfeer.
Rameplein
tel. 144.11 of 344.62
Tielt.

west-ylaanderen
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sen Zelfbestuur
en Vlaamse regimenten » De Vlaamse
regimenten hebben
we zo ongeveer, 't Is te zeggen : regimenten
met
Vlaamse
soldaten,
maar met officieren die Frans
spreken. Het Zelfbestuur
hebben wij nog altijd niet •' »•

spiegel
De hoge heren van het staatssanhedrin hebben dus besloten
dat Soens d e wet heeft overtreden. Of hij God gelasterd
heeft en de schriftgeleerden
n a a r vroegere voorbeelden hun
kleren hebben gescheurd weten we niet. «Het kruisig hem»
zal nog wel wat uitbli,iven,
want raddraaier Van Eynde
voelt van waar de wind komt.
Na de honderden moties over
heel Vlaanderen willen we de
minister zien die nog aan
Soens kan raken.
Enen zekeren De Serrano, op
een erg bedreigde zetel in de
Kempen, wil zijn lot niet binden aan de Voerverkopers van
het CVP-opperteam. Zullen andere bedreigde
zetelbezitters
hem volgen in zijn post-grondwettelijke Vlaamse struisheid ?

pallieterke
In een lang vraaggesprek
maken we nader kennis met de
pretentieloze hardnekkige Vlaming die Soens is. Rustig wimpelt hij alle eerbetuiging weg
en gaat dan dieper in op de
algemeen
Vlaamse
situatie.
Heel leerrijk en we zouden
wensen dat hij ook op dit vlak
aanhoord wordt.
• « £ n ik heb eigenlijk
toch
rriaar iets héél gewoons
gedaan. •»
— Werd u voldoende
gesteund door de grote
politieke
partijen ?
« Minder goed. Vooreerst ben
ik niet de verkozene
uan een
der grote partijen maar van
een plaatselijke
« Volkspartij ».
En ivat de grote partijen
betreft ; een socialist, hoe vlaamsgezind ook, is in de
eerste
plaats socialist. Het
partijbelang gaat vóór. »
En de CVP dan ?
«Daar geldt hetzelfde
maar
in mindere mate. omiville van
de konkiirrentie
door de Volksunie. »
- — Wat denkt u over de situatie in Brussel op dit ogenblik ?
«Ik ben niet optimistisch
gestemd, omwille van die «liberie du père de familie»
De
jacht op Vlaamse
kinderen
voor de Bm.sselse
verfransende
scholen is hier te Strombeek al
begonnen. »
— Ziet u een mogelijke
oplossing in het federalisme ?
«Ja. Federalisme
met
twee,
en Brussel rijksgebied, met een
speciaal statuut, dat de Vlaamse en de Waalse
subnationaliteit voorziet. »
— Js dit een overtuiging
gegroeid rnt de jongste
moeilijkheden ?
« Volstrekt niet. Ik beTi al sedert vijftig jaar federalist.
In
die tijd zongen loij : « Wij ei-

volksgazet
Als Van Eynde ja zegt knikt
gewoonlijk de CVP wel mee.
De zaak Soens heeft een dergelijke psichologische
bijklank
dat Jos wel weet dat hij kameraad Harmegnies in deze
zaak best voorschrijft, geen
martelaar te maken. De dikke
leugen van Jos dat Harmegnies
aan de kant van Soens stond
zullen wij maar aan de gewoonten van het Volksgazethuis toeschrijven.
« T e Strombeefc-Beuer zaten
echter een paar
onverzoenlijken.
De
burgemeester,
M.
Soens, loeigerde
hun
Franse
eed in ontvangst te nemen, op
grond van hei eentalig
regime
van zijn gemeente. Het ene incident volgde op het andere en
de tegenstanders
bezorgden elkaar in de respectieve
kampen
vrij goedkope
brevetten
van
heldhaftigheid.
» A l was de kwestie van de
eedaflegging in het geheel van
de taalstrijd en van de gemeenschapsproblemen
slechts
een
randverschijnsel,
het
bleef
niettemin een test. Vanwege de
FDF-ers was de weigering
om
in Vaanderen Vlaams te zweren trouwens als provocatie bedoeld.
» E r werd in de Kamer
en
Senaat in beide richtingen
over
geïnterpelleerd.
In vele
gemeenten
loerden
moties
gestemd.
» Men weet dat wij geen fanatiekers zijn. De taalstrijd en
de incidenten
er rond
waren
voor ons nooit het begin en het
einde van onze politiek.
»Doch wij dulden geen provocatie, zoals deze door enkele
raddraaiers en heethoofden
van
het FDF tegenover
Vlaamse
mensen en besturen wordt bedreven.
»Als er dan. volgens
de
Raad van State eerst een wet
moet zijn. dat men dan die wet
zo spoedig mogelijk, d.w.z. bij
prioriteit, stemme en daarmee
basta, zonder
verdere
juridische of andere
haarklieverij-

mentsleden,
zich de
vroegere
verklaringen
te herinneren
en
dat nieuwe
Voerstatiiut
niet
goed te keuren. Men kan natuurlijk het standpunt van het
Davidsfonds
en van
zovele
Vlaamse verenigingen
gewoon
terzij schuiven. Dat men
dan
later niet kome vertellen
dat
de Vlaamse verenigingen
een
of andere
oppositiepartij
ter
wille zijn. Wij hebben
onze
mening niet gewijzigd
sedert
1962. Daarbij blijven
we ook
nu. In juli 1963 heeft Jan Verroken een
behartenswaardige
zin uitgesproken
in de kamer :
«Als wij Vlamingen
nog iets
van de Walen moeten
leren,
dan is het dat « neen », « neen »
betekent.
Wanneer
wij
Vlamingen
« neen»
zeggen,
dan
betkent dit maar al te dikwijls
alleen « Wij gaan er eerst nog
eens over nadenken ».

het laatste nieuws
Piet Van Brabant vraagt zich
af hoe ver de bokkesprong van
Kempenaar De S e r r a n o zal mogen gaan en hoeveel door de
verkiezingswolf
bedreigde
CVP-geitjes hem zullen n a h a p pelen.
« D e vraag is het nu of de
hele CVP zal weigeren
haar
ministers te volgen.
»In regeringskringen
wordt
gezegd, dat de CVP na enige
bokkesprongen
uiteindelijk
wel
haar zegen zal geven aan dit
ontwerp. Maar anderen
menen,
dat het nu te laat is en de wetgevende verkiezingen
te dicht
zijn om zulke omstreden
aangelegenheid
te beslechten
in
een zin, die in Vlaanderen
afkeurend zal worden
onthaald.
» S o m m i g e n hebben
in dit
verband al herinnerd
aan het
incident, dat de regering
Vanden Boeynants-De
Clercq
ten
val bracht.
» D e CVP-Kamerfractie
weigerde eveneens het
compromis
inzake Leuven te
bekrachtigen.
Zij deinsde er niet voor terug
deze
regering,
waarin
de
Vlaamse CVP toch ook sterk
vertegenwoordigd
was,
een
voetje te lichten. Krijgt
men
thans een herhaling
van dit
incident ? Het is niet
uitgesloten.
y> Eerste minister Eyskens
is
echter handiger dan zijn voorganger, niet zo
voortvarend,
niet za onstuimig.
Wellicht
houdt hij de Vlaamse
CVP
braafjes in het gelid.»

gazet van antwerpen
« Uw neen weze neen » moderniseert
Davidsfondsvoorzitter Derine het oude schriftwoord. Wij hopen dat onder
zijn impuls in de Voerstreekkwestie de kultuurverenigingen ongenadig zullen aanklagen
wie uiteindelijk wie is bij de
Vlaamse renegaten. Het Davidsfonds is het verplicht aan
pastoor Veltmans en de andere Davidsfondsvoorvechters in
de Voerstreek in vroegere jaren.
« Men moge thans reeds weten dat hei Davidsfonds
samen met andere Vlaamse verenigingen, op nationaal
en op
lokaal vlak een intense
aktie
zal voeren. Wij doen een beroep op alle Vlaamse
parle-

de nieuwe gids
Nijdig op het Davidsfonds,
maar ongerust voor de dreiging
in de CVP-schaapstal zou partijgetreue Van Haverbeke de
ganse
Voerstreekzaal
maar
liefst wegmoffelen om dan n a
de verkiezingen de moord in
stilte te kunnen voltrekken.

roepen door de MPW
(Mouvement Populaire
Wallon)
rmn
wijlen André
Renard.
» O m van dit probleem
verlost te zijn heeft de
regering
zopas een ivetsontioerp
ter tafel gelegd waardoor
die gemeenten
noch
tot
Limburg
noch tot Luik zullen
behoren.
De bedoeling is eenvoudig
te
wachten om te zien hoe de toestand aldaar zal evolueren
en
vast te stellen — wat democratisch is — hoe de inwoners van
de Voer zelf in vrije keus hun
toestand zullen
regelen.
»Inmiddels echter is — men
staat voor wetgevende
verkiezingen binnen enkele
maanden
of weken — Vlaamse
kringen
een campagne
geopend alsof
de toestand in de
Voerstreek
bepalend zou zijn voor de toekomst
van
Vlaanderen
zelf.
Zelfs het Davidsfonds, dat destijds geen vinger uitstak
om
Komen en Moskroen in Vlaanderen
te
behouden,
meent
thans
het ogenblik
gekomen
om een grootscheepse
campagne voor de inwoners
van de
Voerstreek
in te zetten.
Voor
ons niet gelaten. Het gevolg zal
zijn — wij zeiden reeds dat
ook de campagne voor de terugkeer naar Luik
geïmproviseerd is en zonder grond — dat
het ontwerp omtrent de Voerstreek in de kartons zal blijven
steken en in elk geval niet onder de huidig
legislatuur
zal
worden
behandeld.»
waiter

luyten

ü
TEMPO
r\rTEF«M

niemand werpt een nieuwe j u r k
weg !
waarom dan Jarenlange praktijkkennis van steno en daktylo
verloren laten gaan ?
tempo interim geeft U de kans
én om uw kennis bij te houden
én om... nieuwe jurken te kopen
(of iets anders aan te schaffen
natuurlijk).
tempo Interim is de schakel tussen u en de talrijke antwerpse
bedrijven die uw vaardigheid
gedurende enkele dagen nodig
hebben.
naast een uitstekend
uurloon
bieden wij u volledige sociale
zekerheid,
12
Vo verlofgeld,
recht op werkloosheidsvergoeding...
wil je meer inlichtingen, kom
dan even langs of stuur ons bijgaande bon ingevuld t e r u g :
tot binnenkort I
tempo interim n.v., meir 19
2000 antwerpen
tel. 03/31.52.49 (3 1.)
OaKtylo :
ned. O frans O engels O duits O
steno :
ned. O frans O engels O duits O
ponsster: snelheid ;
telefonisl(e) O
teleksist(e)
O
aantal lijnen :
nnekanograaf O
machine :
boekhouden O
andere kennis
hostess
O
magaziinier O
naam. voornaam
,
..,.
adres (drukletters a u b.)
gemeente ;
geboortedatum en plaats
burg. staat ;
kind. (leeftiid)

«Vandaag luordt
een
probleem gesteld in verband
met
de Voerstreek, omdat de meerderheid van de inwoners
aldaar, bij elke verkiezing
wensen naar de provincie Luik terug te keren.
»Eigenlijk is dat een artificieel probleem in het leven ge-

fsléilC>MA LE LÖ T g R y
Zaterdag 18 september a.s.
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CAFE-RESTAURANT
PALLIETER

^

OOG LOT

^ é ^ TIEN MILJOEN

Trekking op 20 septembar

Lokerse baan 15
te Zele.

HET BILJET : 200 fr.
HET T»ENDE • 22 H.

u bent ook uitgenodigd !

7».H5iQTtl+VOOR etN TOTAAl VAN

Wie kan d e afd. Liedekerke te.gen een vriendenprijsje a a n
een geluidsinstallatie voor aut o of megafoon helpen ? Schrijven of tel. n a a r red. « W I J »
R 131
S t u d e n t e n k a m e r s te h u u r te
Gent, centrale v e r w a r m i n g of
mazoutvuur, van 850 fr. tot
1600 fr. Tel. 09/79.18.22 of
09/23.67.40 liefst na 18 u. R130
Na zenuwinzinking tengevolge
van broodroof wegens Vlaming-zijn zoekt vader v a n 4
kinderen licht w e r k in omgeving van 1070 Brussel.
R 121
Tweet. bediende gezocht door
Brusselse randgemeente. Minstens humanioradiploma. Bijkomende
beroepsopleiding
gewaardeerd. Liefst ± 20 jaar.
(In diensttreding ten laatste op
1 n o v e m b e r ) . Schrijven aan J.
Laeremans, Beatrijslaan 6 t e
Grimbergen.
R123
Te h u u r : Brood- & pasteibakkerij (met broodronde). Tieltstraat 18 Meulebeke,
Z.w. l e p e n s t r a a t 36, GENT
R 124
« Techn. ing. electriciteit, 27
jaar, 2,5 jaar ervaring in een
staalbedrijf in Brazilië (ontwikkelingshulp), kennis v a n
Ned., F r a n s , Duits, Engels en
Portugees, zoekt passende betrekking. Zich wenden volksv.
E. Raskin, Ursula-straat 1, Eigenbilzen (011/19.45.49 ». - R 125
Binnenhuisarchitekte - 23 j r Herent - zoekt passende betrekking in de driehoek LeuvenAntwerpen-Brussel.
Licentiaat Moderne Geschiedenis - 5 jr praktijk - zoekt passende betrekking in het arr.
Leuven, het Brusselse of het
Mechelse.
Kontakt opnemen met Willy
Knijpers, Swertmolenstraat, 23
Herent, tel. 016/29642 — R 128
Wij zoeken ernstig, din. echtpaar voor uitbating van nieuw
ingericht
café-restaurant
te
Buggenhout. Kontakt met Herman Van Wichelen, Wagenstraat 16 te 9140 Zele — R 129

MOORTCAT

Herfsttranche
^

Zoeken aangepaste b e t r e k k i n g :
1. Jonge man, diploma h u m a niora 1967, legerdienst beëindigd, liefst in Zuid of MiddenLimburg. 2. Juffrouw, ca 40
jaar, gehandicapt, bij voorkeur
lichte handenarbeid in rustige
sfeer, liefst in Zuid of MiddenLimburg. 3. Tech. ing. electriciteit, 27 jaar, méér dan 2 j a a r
ervaring in staalbedrijf in Brazilië (ontwikkelingshulp), kennis van Ned.. Frans, Duits, Engels en Portugees.
4. Juffrouw, lager secundair onderwijs, hog. sec. tech. onderwijs, stenodactylo (Nederlands,
Engels en F r a n s ) . 5. Juffrouw,
20 jaar, analiste, diploma A3
Zich w e n d e n tot volksvertegenwoordiger E. Raskin, Ursulastraat 1, Eigenbilzen ( T e l .
011/19454) — R 132

Brouwerij

18d, TRANCHE

OPENING VAN HET

zoekertjes
Jonge heer, 21 jaar, diploma
A2 Mecanica, legerdienst volbracht, zoekt betrekking omgeving Aalst,
Dendermonde,
Brussel, Gent. Tel : 052/247.76.
R, Meert,
gewest.
sekr.soG.
dienstbetoon, arr. Dendermonde — R 133

72 MILJOEN

8REEND0NK
T d . (03)78.71.21
voor A L U w bieren
en Limonades
Bijhuizen : C o g e l * Osylel 73
2600 B e r c h e m - A n t w e r p e n
Tel
(03)36.10.11
G»nf

HOUTWORM ?
Behandeling van d a k w e r k e n
tegen alle h o u t i n t e k t e n ,
r W i N T I G JAAK WAAKBORG
Dokiimentatie op aanvraag.
G r a t i t en v r i j b l i j v e n d bestek
in g a n t Benelux.
P.V.8.A. INOUSTKADE
Vanderzijpettreat 12
W e m m e i 1B10 - T. 02/79.20.00

WIJ - 11-9-71

HOEVESTIJL

IS "IN

»

maar ook echt
autentiek en
voordelig!!!

op U W grond voistaat 150.000 F kontanf

)M'^

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

.—1800

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

UGEMEBIBOUWBEORIIF KUNNBI nv
ANTWERPEN
Meir 18
Tel. 03/31.78.20

GENK
Winterslagstraat 22
Tel. 011/544.42

CENT
Onderbergen 43
Tel. 09/25.19.23

LEUVEN
Brusselsestraat 33
Tel. 016/337.35

KUNNEN meldegioleK vanKwaneil

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, viiiabouw of half open bebouwing in volgende gemeenten :
houdt U mij ter beschikking van één uwer afgevaardigden of zal ik een bezoek brengen aan uw informatiecentrum te
op
te
u.
HandteTcening

goed begin

^Hflwns tiatioiwiiw I ^ B

ochtendgymnastiek
Onze « kapper » hij het leger,
was naar hij zelf zei : un sportif, un dur, en hij had er bezwaar tegen dat zijn soldaten
tot 's middags rondliepen lijk
wandelende lijken. Slapend met
hun ogen open, met haar dat
rechtkroop van de hiermizerie
van 's avonds te voren,, met
doorgezakte knieën. Enfin, gelijk soldaten van een kompagnie in steun 's voormiddags
plegen rond te lopen. En hij
had er wat op gevonden, ledere morgen een kwartier tuniles. Voor iedereen « sans exception ». Dus ook voor de kapper
zelf, en voor de luitenant — die
zou het, met zijn honderdtwintig kilo bijzonder veel goeddoen — en zelf voor ons, die
nochtans op « den buroo » zaten, minder omwille van onze
kioahteiten, dan omwille van
ons gebrek aan kapaciteiten.
Toen wij dus maneuvers gingen doen in Beverlo (eigenlijk
in Leopoldshurg, om ieder te
geven waar hij recht op heeft),
was dat het geschikte ogenblik
om met die turnlessen te beginnen, 's Morgens, als de wind
Waait over de heide, tussen de
brem die bloeit, door het gouden zand huppelen, en de eerste stralen van de zon drinken,
en dan, met wangen roze als
kindergatjes, aan de ontbijttafel stapels boterhammen verslinden, jongens, wat wil je
nog meer.
's Avonds van onze aankomst
in Leopoldshurg dus : grote
briefing, 's Morgens een kwartier vroeger wekken. Aantreden in turnhroek en onderlijfje, hoge schoenen zonder heenstukken, iedereen present, geen
uitzonderingen. Vanavond geen
nachtvergunningen.
Eigenlijk waren wij 's morgens blij dat wij een kwartiertje vroeger konden opstaan.
Ónze in malse kazernehedden
verwende ruggen voelden zich
niet zo best thuis op de hoop
stro in de klamme tenten en
wij hadden die eerste nacht cp
de purperen heide nagenoeg
geen oog dicht gedaan.
Bij het eerste gefluit stonden
wij dus lijk verkleumde kiekens tegen elkaar aan te drummen op de verzamelplaats. Er
bleek echter enige ontreddering te heersen. De « kapper »,
de luitenant en de adjudant,
de kopstukken van de kompagnie dus, waren er met. De sergeanten hielden een palaver,
wij zagen er één gaan staan

kuchen voor de tent van de
kapper, eens op het zeil kloppen, binnengluren, zijn kop
binnensteken. Niks.
Op de Hechtelse steenweg
scheen echter plots een oorlog
uit te breken. Geroep, gevloek,
gezang. En daar kwamen zij
zowaar het blok om ." de kopstukken. Arm aan arm. Ze waren om te stelen. De kapper
had een schoen verloren. De
luitenant had zijn kepi onder
zijn vest gefoefeld, en had een,
ergens buitgemaakte beha over
zijn kletskop gebonden. De adjudant, ja, wie zou daarin nog
een mens hebben herkend ?
En kijk, het loonder geschiedde. De kapper zag ons
staan. Hij zeilde naar ons toe,
miste even de bocht, maar
kwam toch min of meer aan
het hoofd van zijn manschappen tot een zeker evenwicht.
« Sergeant, zei hij, appèl». En
toen de sergeant hem verzekerd had dat iedereen aanwezig was, zei hij « Koed, wij begin de zjumnastiek ».
Met vereende krachten werd
de adjudant ergens tussen de
rijen gesleept, de lallende luitenant werd van zijn hoofddeksel ontdaan, wat hem in een
hysterische lachbui deed uitbarsten, die na enkele sekonden uitmondde in een klagend
gekreun, en de kapper mars jeer de op één schoen, maar
min of meer meester over zichzelf al, — het dient gezegd —
naar de eerste rij.
Eerste oefening : pompen.
Twintig keer. Eén — twee —
één —twee — en één — en
twee en hop en recht. Toen
ontstond er enige paniek. Er
was een man blijven liggen.
De luitenant. Beroerte ? Hartaderbreuk ? Men snelde toe.
Voelde zijn pols. Draaide hem
om. Maar een aanzwellend geronk dat weldra ongekende
hoogten bereikte, maakte alles
duideljik : de man sliep de
slaap der onschuldigen. Zelfs
het homerisch gelag dat toen
uitdeinde over de heide, was
niet bij machte hem te wekken. De situatie is gered door
een woord van de adjudant :
'k wist begot niet dat hier zoveel staminees waren.
En die morgen zijn wij fit en
vrolijk aan onze dagtaak begonnen. Op een paar uitzonderingen na tenminste.
WALTER ROLAND

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

ALLE GLAZEN

ALLE MONTUREN

Voor lezers van dit blad : 1 0 % korting

alle
kleuren
De Franse wielerfederatie heeft aan Morris Moyson, BWB-boss
gevraagd, wat er nu eigenlijk was van die 200.000 knotsen die
Grosskost aan onze Dirk Baert wou betalen om wereldkampioen
achtervolging te mogen worden. Morris heeft zijn verantwoordelijkheid opgenomen, en gezegd dat dit het eerste was dat hij ervan hoorde. « Sport 70 » had er dagen voordien nochtans ongeveer
drie bladzijden aan verknoeid, en dat in letters waarvoor zelfs
Morris zijn bril niet moet opzetten. Vraag : leest Morris hèt sportblad dan niet ?

•

De inboorlingen van Mendrisio moeten wel gedacht hebben
een derde wereldoorlog, toen zij het legerkorps Belgische «
sjellen » hun landelijke kontreien zagen blnnenrukken. Men
telt ons dat de kuisvrouwen van de BWB en al van de partij
Sportief land, Belgenland.

Daarmee is de voetbalkompetitie ook begonnen. Het begon met een serieuze « klop »
in de hoogste afdeling : Standard werd geklopt door RacingWhite. Voorsmaakje voor een
spannende kompetitie ? Wij
denken — en hopen — het. Zoals iedereen voorzien wij weer
een duel met drie tussen Standard, Anderlecht en Klub Brugge. Anderlecht zagen wij al
eens bezig dit jaar, en de klub
maakte op ons een goede indruk. Volgens ons maakt zij
de beste kans. Standard schijnt
nog niet zo goed te draaien, en
de kleine overwinningen die
reeds behaald werden schenen
wel veel moeite gekost te hebben. En Klub Brugge, wel wij
peinzen dat die, als puntje bij
paaltje komt, van de arbiter
het penaltietje of het puntje
niet zullen krijgen dat beide
andere rivalen gewoonlijk wél
eens kadoo krijgen. Daarmee is
onze pronostiek gemaakt : Anderlecht wordt kampioen. Wij
moeten er echter dadelijk aan
toevoegen dat onze pronostieken gewoonlijk verkeerd uitvallen.

g e e n prioriteit

aan
oiffiverzijn.

In « Les Sports » vertelde
Jacques Lecoq hoe lastig de
voetbalklubs uit de steden het
wel hebben om nog oefenvelden te vinden of te behouden.
Het ene veld na het andere
•
wordt ingepalmd door apparteIn bevoegde kringen wordt met afgrijzen het ogenblik tegemoet mentsgebouwen of supermarkgezien, waarop de hotelrekening van ons vreemdelingenlegioen ten, en daar kunnen de klubs
zal gepresenteerd worden. De vroede vaderen van de BWB zal financieel niet tegen op. De ophet, zo zegt men, echter een zorg zijn.
lossing is nochtans simpel, aldus de Jacques. De openbare
•
besturen hebben wel niks te
Wij zouden wel eens willen weten waarom de Waalse televisie • vertellen
de organisatie van
het niet nodig vond een klein intervieuwke af te nemen van Theo de sport, inmaar
dat mag hen
Verschueren, toen die wereldkampioen werd bij de stayers. Als niet beletten dergelijke
terreiMerckx wereldkampioen wordt doen die toffe jongens dat toch ? nen op te kopen en ter beschikOf heeft de spikker-met-dienst nog niet de nodige kapaciteiten king van de klubs te stellen. De
om een paar simpele vraagjes te stellen in het Nederlands ?
klubs doen immers ook wat
•
voor de sportopleiding van de
Onze tv-velo-aanbidders zijn échte specialisten. Toen in het sprint- jeugd, en daardoor voor de genummer tussen Turrini en Johnson de eerste zwaar ten val kwam, meenschap, en voor speelgelegaf de RTB-specialist daarvan onmiddellijk de schuld aan John- genheid voor de kinderen.
son (die kilometers van zijn lijn afweek, en dus terecht gedeklas- Daarna pas aan het kleine krinseerd werd), en riep Fred Debruyne onmiddellijk uit dat Johnson getje leden van de klub. Geen
niet de minste schuld trof. Ge moet het, heu, heu, maar kunnen. prioriteit voor partikuliere belangen boven sociale.
•
Hij kon er misschien ook niks aan doen, bij gebrek aan informatie,
maar de reportage van onze Fred over het wegkampioenschap
van de liefhebbers was van die aard dat het ons maar even duidelijk werd, van zodra Fred zijn mond hield.
naar de top
•
Wij hebben moeten denken aan het liedje « Jeuf hei mij een sjiek
De Kongolese nationale voetgerefuzeid » toen wij hoorden dat Eddy Merckx geweigerd heeft balploeg
op stage in België.
Sooi Ceulaers een hand te geven. De malheuren staan niet stil.
Eddy Merckx op bezoek bij pre•
sident Mobutu. De Belgische
« Eendracht maakt macht ». Daarom zijn de Belgen aan het we- militaire shotters in Kongo.
reldkampioenschap begonnen met een serieuze ruzie over de Kongolese basketters in de States. Nu dezelfde basketters op
vraag of zij de trainingspakken van de bond zouden dragen, of
stage in ons land. Het minste
die van hun firma's.
dat men kan zeggen is wel dat
•
er in Kongo wat gedaan wordt
Zij zijn verder gegaan met een hoogoplopende ruzie over de hulp aan de sportpromotie, en dat
die zij elkaar al dan niet — eerder niet — zouden verstrekken. het er op geen frank aankomt.
Merckx kan dan al de grote geliefde zijn volgens de Brusselse Wij zouden er wel gelukkig
gazetten. Bij zijn kollega's beroepsrenners blijkt hij dat niet te kunnen om zijn, maar ergens
zijn, zelfs niet met zijn handen vol geld.
staan wij toch een tikkeltje
•
argwanend tegenover die ijver
Gelukkig dat de Belgen voldoende reserve-offisjellen hebben mee- om kost wat kost aan de top te
genomen naar Mendrisio, want één is uitgevallen wegens ziekte, komen. Wij kunnen namelijk
namelijk coach Oskar Daemers. Zijn vervanging heeft aanleiding het gevoel niet van ons afzetgegeven tot een hoogoplopende ruzie in de « Belgische kolonie ». ten dat in te sterke mate de
bedoeling aanwezig is de sport
•
in te zetten voor de nationalis« Les Sports » blijft maar janken dat het wereldkampioenschap tische
propaganda en als zoetmoet gereden worden met firmaploegen, en niet met landploe- houdertje
de massa, die
gen. Wij zijn een beetje simpel van geest, en zouden graag hebben vooralsnog voor
andere dingen nodat het gazetteken eens een tekeningetje maakte om ons duide- dig heeft dan nationale sportlijk te maken waar in wezen het verschil zit.
suksessen. En propaganda en
•
zoethouderij zijn niet bepaald
Wij zijn van « WIJ » weer niet naar het wereldkampioenschap onze lievelingsgerechten. Dok
mogen gaan. Het begint met de gierigheid van onze werkgever kregen wij graag wat meer ^^etoch de spuitgaten uit te lopen. Wij hebben dus zowat heel de gevens over de promotie van
zondag voor onze lichtbak gezeten. Als u dus op deze bladzijde de massa-sportbeoefening. Die
enig spoor van zinsverbijstering moest ontmoeten, dan weet u is interessanter.
vanwaar het komt.
• - --

•

ALSOF U ZE ZELF UITPERSTE !
100%

PURE M A I D
Sinaasappelsap
Pompelmoessap
Citroensap
Ma nda riintjessap
Ananassap
Tomatensap

100%

ZUIVER en NATUURLIJK
Alleeninvoerder voor België
en Luxemburg :

G EV O

Ons verslag over de wegwedstrijd voor beroepsrenners kan kort
zijn. Tot kilometer 200 een zwansontsnapping, aan km 200 trokken
ze allemaal aan de rem en ontsnapten een zestal renners rond
Eddy Merckx. Een dertigtal kilometer verder tweede algemene
rempartij en ontsnapping van de twee idolen Merckx en Giraondl,
die in die volgorde ook over de eindmeet bolden. In de spurt om
Merckx te intervieuwen werd Vlaming Debruyne, zoals dat past,
geklopt door Waal Mathy.

•

Met de Brusselse Italiaan Merckx werd tot wereldkampioen gekroond de renner die het in werkelijkheid al jaren is. Voor hen
die daar nog een stuk nationale gloriol in zien kan daar aan toegevoegd worden dat deze Merckx inderdaad nog enige verwantschap heeft met het Vlaamse volk : hij spreekt nog min of meer
de taal op een of ander onbewaakt ogenblik.

•

Wij, Belgen, blijven de ware « kings of the velo ». Met Baert,
Verschueren, de ploeg liefhebbers in de 100 km tijdrijden en
Merckx veroverden wij tijdens d^ wereldkampioenschappen niet
minder d^n vier truien, getooid met alle kleuren ..
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