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pokeren 
De parlementsverkiezingen naderen, dat merk je o.m. aan bet 

gedrag van de regermgspartijen. De grote maneuvers om zo voor
delig mogelijk aan de startlijn te verschijnen zijn begonnen en 
tussen de « grote mannen » laaien de ambities hoog op. De Waalse 
BSP-voorzitter Leburton wil kost wat kost eerste-mmister worden 
van de volgende regering, zo zegt men. Een regering bij voorkeur 
met de liberalen. In die gedachtengang komt het er voor hem 
vooral op aan socialistische verkiezingswinst te boeken en de 
CVP een stevige hak te zetten. Vice-premier Cools zou het wel 
enigszins anders zien : wil hij zijn postje behouden (het eerste-
ministerschap ligt vooralsnog buiten zijn bereik) dan kan hij dit 
enkel in een regering die geleid wordt door een Vlaamse CVP-er. 

Vandaar de vraag die de socialisten verdeelt : de CVP in de 
komende maanden zwaar op stang jagen met een aantal zaken 
waarrond onvermijdelijk geknokt zal worden (het Voer-ontwerp, 
de gewestvormmg en de verdeling der expansiekredieten, het 
cultuurpact) of voorzichtig de gevaarlijke klippen vermijden. 
Maar de Waalse opinie wil grof geld voor de « heropbeuring van 
Wallonië » en is gesensibiliseerd over de Voerkwestie... 

In de CVP zijn er velen die in vervroegde verkiezingen willen 
vluchten, het zou hen toelaten een beschamende stemming over 
het Voerontwerp te ontlopen en — zo hopen ze — hen voorlopig 
niet confronteren met de onzinnige Waalse eisen inzake regionale 
expansiekredieten. Onmiddellijk na een verkiezing met nog jaren 
voor de boeg kan je nu eenmaal meer toegeven dan enkele maan
den vóór een verkiezing met een alerte oppositie op je hielen, zo 
redeneren ze. Maar de unitaire bonzen vrezen als de pest een 
kortsluiting in de regering rond een « communautair vraagstuk ». 
Alsof ze nu nog kunnen verhinderen dat de gemeenschapsvraag
stukken tijdens de verkiezingsstrijd aan de orde zullen staan ! 

Wij zullen als Vlaamse oppositiepartij bij dit pokerspel tussen 
de regeringspartijen niet werkeloos blijven toezien. Terwijl de 
heren bekvechten en manoevreren zullen wij aan het Vlaamse 
volk de balans voorleggen van hun anti-Vlaams beleid. Zij kunnen 
in het 23e uur nog proberen met enkele goedkope stunts sommi
ge eenvoudigen van geest te imponeren, maar het zal voor hen te 
iaat zijn. De Vlamingen zijn geen Beotiërs meer. 

Paul Martens. 

RED DE VOERSTREEK 
betoging 13 november te kasseit 
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Zo zien er tegenwoordig de meeste rivieren en heken in Vlaanderen uit. Het zijn gore, walmende, 
stinkende riolen-in-open-lucht. Twintig jaar geleden stoeiden nog knxipen in hun helder water, 
zaten vissers op de grasoevers. Wat wil je, zeggen de technokraten sussend, dat is nu eenmaal de 
tol die wij betalen voor de vooruitgang Als « tol » mag de gemeenschap nu in een versneld tem
po vele miljoenen op tafel brengen om zweminrichtingen te houwen waarin met massa's chloor 
de microben min of meer in toom worden gehouden. De mensen moeten toch nog eens in het wa
ter kunnen plonsen, nietwaar mijnheer ? Zelfs aan zee kan de vraag naar zweminrichtingen nau
welijks worden bijgehouden, want de branding wordt steeds bruiner, grijzer, zwarter. En onder
tussen produceren de « grondleggers van de vooruitgang », de heren industriëlen van alle 
pluimage, maar door en spuien hun afval vrijuit in de waterlopen. Ach, zeggen ze, wij zijn het 
niet alleen, hoor, die het water vervuilen. Kijk maar eens wat er uit de riolen van steden en 
dorpen onbehandeld in de rivieren en beken terecht komt. Juist, heren geldmakers, maar zijn 
het niet de door jullie geproduceerde wondermiddelen op detergentenbasis welke door de huis
moeders door de gootsteen gespoeld worden ? Jullie zijn de grote vervuilers en het zou maar nor
maal zijn dat jullie ook de kosten dragen van het weer zuiver maken. Maar de vriendjes in de re
gering zorgen er wel voor, nietwaar, dat het weer eens de gemeenschap is die zal moeten opdraai
en als er ooit in dit curieuze land zal overgegaan worden tot 'n grootscheepse schoonmaakbeurt van 
de openbare waterlopen. Inmiddels gebeurt er niets, helemaal niets. De minister van Volksge
zondheid is immers een Waal en de sterkst bevuilde waterlopen liggen nu eenmaal in de Vlaam
se laagvlakte. Dus is het probleem niet zo dringend... 

hef moet, helaas 
Wij hebben allen kunnen vast

stellen hoe dag- en weekbladen 
onlangs hun leesgeld drastisch 
hebben moeten verhogen omdat 
de kosten de laatste jaren schrik
barend opliepen. Welnu, lezer, ook 
« Wij » kan er niet langer onder
uit die werkelijkheid onder ogen 
te nemen. Om U een idee te ge
ven van onze moeilijkheden : 
sinds 1968 stegen alleen al de 
drukkosten van ons weekblad met 
ruim 50 %. Al die tijd bleef de 
prijs voor een jaarabonnement be
houden op 300 fr (voor vijftig 
nummers) en de losse verkoop
prijs op 8 fr. Weliswaar nam in 
die periode ook het aantal abon
nees behoorlijk toe, maar het was 
de vooruitgang van de fietser die 
het moet opnemen tegen de trein 
der stijgende kosten ! Het is dui
delijk dat wij op die manier naar 
een situatie toehoUen die uitein
delijk indrukwekkende verliescij-
fers moet te zien geven . 

Vorige week heeft het Partij
bestuur deze onrustbarende gang 
van zaken onderzocht en een — 
tijdelijke — oplossing voorgesteld. 
Vanaf 1 oktober zal de prijs voor 
een jaarabonnement op 350 fr 
werden gebracht en die voor een 
los nummer in de krantenwinkel 
op 10 fr. Daarmee blijft « Wij » 
nog het goedkoopste weekblad 
van het land. Deze lichte prijs
verhoging is bovendien slechts 
van aard om voor een beperkte 
periode onze financiële zorgen 
wat te milderen : je kan immers 
niet eeuwig blijven besparen tot 
en met zonder de kwaliteit van 
een informatieweekblad grondig 
aan te tasten. Volgend jaar zal de 
zaak trouwens opnieuw heel gron
dig moeten bekeken worden. In
middels moeten alle partijgenoten 
en -sympathisanten ervan door
drongen zijn dat er grote inspan
ning voor « Wij » dringend ge
boden is. 

Ons weekblad is de enige we
kelijkse stem van onze partij met 
verspreiding over gans Vlaande
ren. Het zou toch al te jammer 
zijn wanneer wij dit blad om fi
nanciële redenen zouden moeten 
laten verkommeren. Ons blad be
schikt nu eenmaal niet over uit
gebreide publiciteitsinkomsten, 
precies omdat het de stem is van 
de Vlaams-nationale oppositie. 
Het wordt niet gesteund door een 
gamma sociale of andere mantel
organisaties. Het moet het uitslui
tend hebben van het abonne
mentsgeld en van de losse ver
koop. Maar wij vertrouwen erop 
dat u, lezer, deze realiteit zult be
grijpen en niet zult aarzelen ver
der uw bijdrage te leveren. 
Straks staan wij voor een nieuwe 
verkiezingsstrijd tijdens dewelke 
de stem van de Vlaamse federa
listen luider dan ooit moet klin
ken. U kunt op een bescheiden 
maar doelmatige wijze uw deel 

dragen in onze strijd door te hel
pen nieuwe abonnees voor « Wij » 
te vinden. Straks begint opnieuw 
onze jaarlijkse grote abonnemen
tenslag, wij rekenen méér dan 
ooit op de medewerking van allen 
die het ernstig menen met de 
Vlaamse ontvoogdingsstrijd. 

In de loop van de komende 
maanden zal ook onze publiciteits-
dienst een extra-inspanning leve
ren voor de werving van een mil
joen bijkomende publiciteit, ü 
kan ons daarbij doelmatig helpen 
door het overmaken van adressen 
van eventueel kandidaat-adver
teerders. Ziet U daartoe de kans, 
verwittig dan dadelijk onze publi-
citeitsdienst : Hof ter Schrieklaan 
33 te Berchem-Antwerpen (2600). 
Tel. tijdens de kantooruren : 
03/31Ü2.49 en na de kantooruren : 
03/30.75.89. Mogen wij op uw aller 
medewerking rekenen ? 
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Ik zie dat er in « Wij » van 
4 sept. een advertentie staat 
van ene firma Leplae, met een 
naakte vrouw. Nu hen ik niet 
kleingeestig en mij persoonlijk 
doet het niet veel (hen name
lijk 68 jaar) maar sta al meer 
dan 40 jaar in de Vlaamse Be
weging, hen hulp-propagandist 
van de Volksunie hier in Mol, 
stuur mijn gelezen hladen 
« Wij » en « Pallieterke » alle 
weken naar personen die sim-
patiek staan tegenover de 
Volksunie, maar heh in al die 
jaren niet meegemaakt dat een 
Volksunie-blad reklame moest 
maken met naakte vrouwen ! 

Nu kunt u zich van mijn pro
test niets aantrekken maar dan 
verklaar ik dit : zolang U naak
te vrouwen opneemt in uw 
weekblad zal ik niets meer 
doen voor de Volksunie. Ook 
ben ik van zins hij de eerstko
mende gelegenheid mijn abon
nement op te zeggen. 

Moest u trouwens aan de fir
ma voorstellen de afbeelding 
van die naakte vrouw achter
wege te laten met steekhouden
de argumenten, denkt zij dat u 
die advertentie zou onthouden? 
Ik denk van niet. Er is in de 
wereld al veel te veel sex zon
der dat onze eigen partij daar 
nog veel moet aan mee helpen! 

L.S. te Mol 

vechtlust 

't Is mij niet te doen om mijn 
proza gedrukt te zien maar wel 
om de Vlaamse zaak te dienen. 
Een « waarde lezer » mag an
ders schrijven dan de geleerde 
bollen op de redaktie, naiever, 
zonder respekt, niet literair. De 
lezer mag de Patriot en « Ie 
Prince de l'Eglise » kortweg 
Mercier noemen, die mag van 
de hak op de tak springen en 
Leynen tussendoor een veeg 

uit de pan geven, hij mag zon
der er een air van te hebben 
met petrol en vitriool rondlo-
pen, en dat allemaal onder de 
dekmantel : 't is een rare maar 
hij heeft maar juist de idioten-
trein gemist... In afwachting 
staat het er toch zwart op wit. 
« Wij » is de enige arbiter of 
het goed, nuttig en opportuun 
is. 

Wat gaan wij doen als we 
eens baas zijn in eigen huis, is 
een vraag, die spoediger dan 
we denken kan gesteld worden. 
Onder ons bakkeleien ? Als de 
vechtlust er nu maar in blijft ' 
Fanatiek moeten we zijn, zei 
Lize Marke en gelijk heeft ze ! 

C.M. te Tervuren 

konijnenkweek 

De Belgen van het zuiden 
verweten de Belgen van het 
noorden (die vierwindstreken-
henaming is van Tenax alias 
Leynen) dat zij kweekten ge
lijk de konijnen. Het zuiden 
heeft nu veel weg van een Ou-
demannekenstehuis, en het 
noorden welvarend en wroe
tend, dat is het resultaat van 
de « kweek ». De brandkast 
van Snoy wordt gevuld met 
het belastingsgeld en bijdragen 
voor 3/4 afkomstig van de 
Noorderlingen. Door die niet 
al te snuggere Flamins werd 
een stelletje afgevaardigden 
des volks naar Brussel ge
stuurd, die dan de sleutel van 
Snoy's brandkast aan Clark Ga
ble Cools hebben toevertrouwd. 
Het resultaat '•' Ket regende 
suikergoed en lekstokken in de 
vorm van miljarden over het 
Zuiden en de Zuiderlingen. 
Mercier wist te vertellen dat 
het geen schande was als Vla
ming geboren te worden, wel 
een ongeluk .. 

In zijn tijd was dat zo. Nu 
is het wel geen ongeluk meer 
maar wel een schande Dat de 
Vlamingen zich laten uitbuiten 
en bestelen is niets vergeleken 
bij het weerzinwekkende feit, 
dat zij toestaan dat in het erg
ste geval hun kinderen op
groeien tot renegaten en ver-
rachters van hun eigen volk ! 

Dat diegenen die ontsnappen 
aan de verbastering zich met 
2de rangsposten moeten tevre
den stellen. Knechten en knik
kers zijn dat uw toekomstdro
men voor uw kinderen ? 

Een normaal volk zou geen 
minuut dulden wat wij Vlamin
gen ons laten welgevallen. Wie 
heeft een verklaring ? Een vol-
bloedig ras dat zich laat ringe
loren door wie ? Tartaren ? 
Tammerlans ? Ghengis Khan, 
Turken met kromme sabels ? 
Bijlange niet, wel door een 
bende verlopen chichiverkopers 
en dat al meer dan 140 jaar. 
Het Vlaamse heir staat immers 
pal... en niemand is verplicht 
om te lachen ! 

M.C. te Tervuren 

nederlandstalige 
bedrijfsjournaiisten 
verenigd 

Bedrijfspers is geen fiktie 
meer. Inderdaad ze heeft al 
verscheidene jaren haar intre
de gedaan in ons land. Tot nog 
toe werd ze in België vertegen
woordigd door één en dezelfde 
organisatie. Door allerlei om-
omstandigheden is de noodzaak 
ontstaan een aparte groep te 
vormen voor de Nederlandsta
lige hedrijfsredacteurs. 

Daarom werd onlangs de 
« Belgische Vereniging voor 
Nederlandstalige Bedrijfsjour
naiisten (BVNB) » opgericht, 
met als eerste leden de bedrijfs
journaiisten van diverse be
drijven en administraties, ze
ker goed gekend hier te lande. 
Deze vereniging stelt zich tot 
doel de personeelsleden te ver
enigen die meerwerken aan on
dernemingsbladen en perso
neelstijdschriften. Zij wil deze 
mensen de gelegenheid bieden 
zich te vervolmaken, door hun 
het nut van de keurige taal hij 
te brengen en hun aandacht te 
vestigen op het belang van hun 
vorming, de verantwoordelijk
heid van hun taak. Dit alles via 
een tweemaandelijks tijdschrift 
« Informatie voor bedrijfsjour

naiisten y), door informatiever
gaderingen en cursussen. 

Allen die hij de publikatie 
van een bedrijfsblad betrokken 
zijn, kunnen toetreden als lid, 
hetzij individueel, hetzij als af
gevaardigde van het bedrijf of 
de vereniging. 

De bijdrage bedraagt 500 ft. 
per jaar, te storten op per nr. 
7168.98 van de BVNB, Coöpera
tielaan 27, 2710 Hohoken. 

Tot voorzitster werd verko
zen, mevr. dr. jur. E. Bonten-
Clémeur. Kandidaatleden kun
nen zich wenden tot mevr. M. 
Pacqué, tel. 31.38.79. 

D. Pacqué-Van Den Eede, 
secretaris. 

tranen om de 
voerstreek 

Pastoor Veltmans zaliger en 
vele anderen hebben jarenlang 
gevochten, spijts vernederingen 
en onbegrip, spijts broodroof 
en laster, om de waarheid om
trent de Voerstreek bekend te 
maken en er de Nederlandsta
ligheid in stand te houden. De 
Voerstreek is een nederlands-
talig gewest met amper een 
paar honderd ingeweken Wa
len en vele ruggegraatloze Vla
mingen. 

De Sécillon en zijn trawan
ten, de franskiljons van de 
Voerstreek, gesteund door ster
ke verfransende machten uit 
het Luikse, hebben jarenlang 
gelogen om de Voergemeenten 
als halve Waalse gemeenten te 
doen doorgaan en om huiche
lend te beweren dat de Voere
naars zich willen laten ver
fransen. 

Thans heeft de tegering die 
franskiljonse leugen onderte
kend door zijn gezag achter het 
wetsvoorstel voor «autonoom 
kanton Voerstreek», weg naar 
totale en brutale verfransing, 
te zetten. 

De z.g. verdedigers van de 
Voerstreek staan in zeer ver
spreide gelederen om die leu
genaars-slag af te laan. Alléén 
wanneer het parlement de re
gering dwingt haar leugen in 

te slikken en wanneer de vevr 
dedigers uan de VoefstreeU 
eendrachtig zich te weer a te» 
len, kan de Voerstreek gerea 
worden. Zo niet is ze voc^, 
Vlaanderen verloren. 

J. G. te Tongeren 

verdrukking 
te moeskroen 

Dit schrijven om V nogmaals 
te laten weten hoe men de 
Vlaamse minderheid in Moes
kroen « beschermt ». 

Na de interpellatie van volks
vertegenwoordiger Luc Van-
steenkiste, sprak burgemeester 
Devos van Moeskroen drie da
gen naeen voor de BRT in het 
Nederlands. Zou er heternis ko
men voor de Vlamingen of be
trof het alleen propaganda ? 

Hoe het er in werkelijkheid 
aan toegaat kunt U vernemen 
uit volgende feiten. Zaterdag 
28 augustus jl. werd een brui
loft gevierd in een Vlaams lo
kaal te Moeskroen. Alles ver
liep vlot, een orkestje speelde 
lustige deuntjes, en het blonde 
gerstenat werd met smaak ge
proefd. Tot opeens drie politie
agenten het — zonder reden — 
nodig achtten het hele feest op 
stelten te zetten. De drie he
ren (?) waren natuurlijk frans-
sprekend, of deden alsof. Geen 
enkele bracht een woord Ne
derlands uit. Ook werd de teer
borstel boven gehaald voor het 
overschilderen van verkeers
borden met een Nederlandse 
tekst. De naam van de Vlaamse 
gemeente Spiere schijnt het 
mikpunt hij uitstek. Is het mis
schien de voorbode voor een 
nieuwe eis van overheveling, 
of voor een speciaal statuut, zo
als voor de Voer ? 

H.W. te Menen 

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

SUCCES KLEDING MEYERS KWALITEITSKLEDINC AAN FABRIEKSPRIJZEN 

Besfe lezer, deze 1 , 0 0 0 F '̂ '"Üg*" ^ zo cadeau ! 
...Wij hebben reeds lang op de gelegenheid gewacht onn voor U eens iets speciaals te doen ! Betreffende 
de aankoop van een HERENKOSTUUM ligt een unieke kans nu te gri jpen. Wij beschikken momenteel 
over een enorme keuze in allernieuv/ste herenkostumen die ruim 1500 stuks omvat in 33 verschillende 
maten. Juist nu willen wi j de lezers van « Wij » eens de buitenkans gunnen om een exclusief kwaliteits
kostuum 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, bete
kent deze aanbieding voor U een echte bron van BESPARINGEN. 
Wij hopen dan ook dat U van deze unieke kans gaat profiteren en verwachten U vóór 15 oktober in onze 
zaak 
U oprecht dankend voor het vertrouwen dat U in « SUCCES KLEDING » stelt, verblijven w i j . 
Met bijzondere hoogachting en vriendelijke groeten. 

AARTSELAAR 
RESTAURANT 

XINDENBOS BOOM, 

BAAN 1 bis 

R. MEYERS 

Eigenaar - Direkteur 

1 ^ ^ ^ ^ ^ 

STATiESTRMj 

St NIKLAAS 

*TEMSE 

Voor WIJ-lezers 
kwaliteitskleding 

tegen fabrieksprijzen 

SUCCESKLEDIN( 

MEYERS 
RUIME PARKING 

B O I N I *^' waarde van 

uitsluitend geldig tot 

1 NOVEMBER 1971 1000 F 
bij aankoop van een 

HERENKOSTUUM 

voorbehouden aan de 
lezers van « Wl] » 

Succes Kleding M E Y E R S 
A. Deiangiestraat 4 /10 — NIEL — Tel. 78.11.44 - 78.35.39 

KOSTUUMMATEN VAN 44 TOT 60,5 
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waarom klaagt baron snoy ? 

belastingen snel gestegen ondanks dalende welvaart! 
(ACU) — De minister van Financiën publiceerde deze week het 

gebruikelijke maandelijkse overzicht van de fiskale ontvangsten, 
en van de stand van de Rijksschuld. Dat dokument is baron Snoy's 
vrijwel enig; kontakt met de kranten. Jarenlang hielden de mi
nisters van Financiën een maandelijkse perskonferentie waarop 
zij een overzicht gaven van de openbare financiën, maar deze 
goede traditie is sedert enkele jaren verbroken. Misschien hebben 
de joernalisten zich te gemakkelijk bij de afschaffing neergelegd. 

Het dokument van augustus is in menig opzicht verba'iingwek-
kend. Sedert enkele weken werd van hogerhand de indruk ver
wekt dat de fiskale ontvangsten aanzienlijk beneden de verwach
tingen gebleven waren en dat de rijksmiddelenbegroting in het 
honderd ging lopen. Meer bepaald de BTW zou niet aan de ver
wachtingen beantwoord hebben en ingevolge ontduiking klopten 
de staatsrekeningen niet meer. 

De toestand was zogezegd ernstig. De regering omver werpen 
in dergelijke omstandigheden was een waagstuk, zegden de enen. 
Anderen draaiden de argumentatie om en meenden dat de zware 
budgettaire verantwoordelijkheden alleen konden gedragen wor-
flen door een nieuw parlement en een nieuwe regering. En dus 
moesten de verkiezingen maar vervroegd worden. 

belastingdruk 
verhoogde enorm 

Wij hebben die jammerklach-
ten met de grootste sereniteit 
aanhoord, in het besef dat ze 
een scherm waren waarachter 
zeer preciese partijpolitieke 
kuiperijen schuil gingen. Het 
pas gepubliceerde overzicht van 
de fiskale ontvangsten kan ons 
alleen maar in die mening ver
sterken. 

Indien dit dokument bewijst 
dat er ergens zorgwekkende 
problemen oprijzen, is dit in 
de eerste plaats niet toepasse
lijk op de minister van Finan
ciën, maar op ons allemaal, be
lastingsbetalers, arbeiders, be
dienden, ambtenaren, zelfstan
digen, boeren, huisvrouwen, 
studenten. Er tekenen zich in
derdaad donderkoppen af, maar 
niet in de zin waarin zekere 
^l i t ic i , regeringsleden en 
-meelopers het ons wijsmaken. 

De fiskale ontvangsten zijn 
jseer aanzienlijk. In de maand 
augustus ontving de minister 
yan Financiën 14.215 miljoen 
frank (BTW niet meegere
kend). Dat is 615 miljoen méér 
dan geraamd. Baron Snoy et 

Ê'Oppuers ontving meer dan 
Ij verwachtte. Maar het heeft 

enige moeite gekost om het zo-
Vfir te krijgen, want alleen de 
rechtstrekse belastingen zorg
den in augustus voor die meer
opbrengst : 8.758 miljoen Ir. 
verwacht, 9.599 miljoen geïnd. 
De andere posten bleven onder 
de ramingen. In de eerste 8 
maanden inde de minister 

143,2 miljard fr. (zonder BTW). 
Dat was 3,2 miljard méér dan 
geraamd, maar het kwam alleen 
door de meeropbrengst der di-
rekte belastingen. 

Nemen we als voorbeeld de 
aksijnzen en andere opbreng, 
sten. Ze bleven in de eerste 9 
maanden van 1971 1.296 miljoen 
fr. onder de gebudgetteerde to
talen. 

Het is typisch dat de belas
ting op de minerale oliën 107 
miljoen minder opbracht in 8 
maanden, de tabak 259 miljoen, 
het bier 211 miljoen. Die min
der-opbrengst is gedeeltelijk 
een teken dat de konsumptie 
zich niet ontwikkelde zoals 
verhoopt, omdat het algemene 
welvaartspeil niet meer aan de 
verwachtingen beantwoordt. 

Anderzijds heeft de regering 
te laat — of hoegenaamd niet 
— de moed gehad om 
met open kaart te spelen. Ze
kere aanvankelijk geplande 
verhogingen van de fiskale 
druk zijn achterwege gebleven 
omdat de meerderheidspartij
en de reaktie van de belasting
plichtigen vreesden. Het esta
blishment wil met een dema
gogisch fiskaal dossier naar de 
verkiezingen gaan. De PVV 
mag het klassieke propaganda-
tema niet in de handen worden 
gespeeld. 

opbrengst van 
levenden en doden 

Andere minderopbrengsten 
zijn alarmerend omdat ze aan
tonen in welke mate de voor

spoed reeds is afgebrokkeld op 
het peil van de gewone ver-
bruiker of van de normale za
kenman. 

In dat opzicht is de evolutie 
van de opbrengst van de door 
de registratie geïnde rechten 
kenschetsend. In plaats van de 
geraamde 8.986 miljoen bracht 
ze van januari tot augustus 
8.818 miljoen fr. op, dit is 168 
miljoen te weinig. 

De registratierechten zijn een 
trouw spiegelbeeld van een 
aantal economische daden die 
voltrokken worden in een voor
geschreven en gemakkelijk te 
kontioleren juridische vorm. 
Als hun aantal vermindert, 
wijst dat op een verzwakking 
van de conjuctuur. 

Vergeleken met de eerste 8 
maanden van 1970 is de op
brengst in 1971 met 379,2 mil
joen fr. verminderd. De gedaal
de bedrijvigheid in de bouw
nijverheid wordt aldus goed 
zichtbaar, al zal de minister of 
een van zijn medewerkers al
licht een aantal technische uit
vluchten opdissen. 

De conjunctuur is in enkele 
bedrijfssectoren dicht bij het 
gevaarlijk punt aangeland, 
waar de talrijkere faillissemen
ten, de gedaalde investeringen 
en de toenemende werkloosheid 
het eerste stadium inluiden van 
een economische crisis. 

Terwijl het voor de levenden 
slechter gaat, hebben alvast de 
doden hun duit in minister 
Snoy's fiskaal zakje gedaan : 
de slechte stand van de ont
vangsten der registratie wor
den gemilderd door de abnor
maal sterk opgelopen inningen 
van successierechten : met een 
totaal van 3,2 miljard fr. gaven 
ze een overschot op de ramin

gen (tijdens de eerste 8 maan
den van 1971) van 529 miljoen 
fr. 

btw-ontduiking 
verklaart niet alles 

Er is ten slotte de beruchte 
opbrengst van de BTW, waar
mee in de jongste weken ge
schermd is als met een sombere 
dreiging. Feitelijk is deze ru
briek meegevallen, tenware de 
minister van Financiën er ab
normaal hoge verwachtingen 
op gebouwd had. Dan ligt hij 
zelf aan de oorsprong van zijn 
misrekening. 

Vergelijkingspunten om de 
opbrengst van de BTW te be
oordelen ontbreken in de vorige 
begrotingsjaren. 

De regering heeft ook nooit 
de moed gehad om een duidelij
ke raming voor te stellen. In 
dat domein heeft ze aan het 
land de meest elementaire in
formatie op voorhand onthou
den en een toestand geschapen 
waarin een zinnig debat zeer 
moeilijk is gewoden. 

Zelfs als we bereid zouden 
zijn vertrouwen te schenken 
aan de cijfers die minister Snoy 
et d'Oppuers thans bekend 
maakt, stellen we vast dat de 
rubriek « BTW en verwante 
taksen» bruto 9.505 miljoen fr. 
bedroeg in de maand augustus, 
en dat na allerlei (soms betwist
bare) rekenkundige manipula
ties van de minister, netto 7.705 
miljoen de schatkist ten goede 
is gekomen. Voor de eerste 8 
maanden van het jaar bedraagt 
de netto-opbrengst van BTW 
en dergelijke 63.143 miljoen fr. 
In zoverre men hier vergelij
kingspunten heeft, is dit een 
aangroei van 5,1 % ten opzich
te van de opbrengst der omzet
belasting in het vroegere stel
sel. 

btw-schroef te sterk 
aangevezen 

We veronderstellen dat ba
ron Snoy et d'Oppuers méér 
van de BTW verwacht had, ge
zien de aanzienlijke verhoging 
van de talrijke aanslagvoeten. 
En dus klaagt hij steen en been 
over fiskale ontduiking. 

Gedeeltelijk heeft hij gelijk. 
Maar hij verzwijgt dat de be
lastbare stof zich niet heeft 
uitgebreid zoals hij het ten on
rechte gehoopt had. De invoe
ring van de BTW heeft een ein
de gesteld aan de laatste hoop 
op overleven van een aantal 
middenstandsbedrijven. Een 
aantal belastingsplichtigen zijn 
op zoek gegaan naar nieuwe 
ontsnappingsmogelijkheden en 
hebben ze gevonden. We staan 
niet aan de zijde van de ont
duikers, ver van daar. 

Maar het moet ons van het 
hart dat het vanwege deze re-
gering vermetel was, en dat 
het getuigt van weinig sociale 
zin, de oprengst van deze kate-
gorie van belasting derwijze te 
willen opschroeven dat ze in 
één jaar veel meer dan 5 % zou 
bedragen hebben. We zijn van 
mening dat de verhoging van 
ie fiskale druk in één enkele 
sector méér dan 5 % — zoals 
de regering het met de BTW 
geprobeerd heeft — een opzet 
is dat in de fiskale geschiedenis 
door geen enkele staat kon ver
wezenlijkt worden zonder oo 
ernstig verzet te stoten, zond r 
een diepe vertrouwenscrisis uit 
te lokken. 

De regering Eyskens is de 
weg der abnormaal versnelde 
fiskale afpersing opgegaan. Ze 
moet er nu maar de gevolgen 
van dragen. Jammer genoeg is 
de gemeenschap er het eerste 
slachtoffer van. 

regeringsverklaring is geen evongelie ! 
Het heet thans dat de Voerstreek een Brussels statuut moet 

krijgen omdat die kapitulatie in de regeringsverklaring staat. 
Wij doen er dus goed aan die regeringsverklaring eens nader te 
bekijken. 

Op bladzijde 5 van de programmabij lage, die het akkoord tus
sen de CVP en de BSP bevat, goedgekeurd op 12 juni 1968, lezen 
we onder hoofdstuk 1 : Nationale Solidariteit — punt 4 commun
autaire pariteit : 
d) pariteit onder de generaals in het leger en 
f) onder de ambtenaren en diensthoofden van de gemeentelijke 
en interkommunale besturen van de Brusselse agglomeratie. 

En dan stellen we de vraag : zijn die punten verwezenlijkt ? 

Te Brussel blijven de handelaars hun ongenoegen uiten over de 
BTW-rompslomp. Dit gebeurt dan in een taaltje dat wij typisch 

zouden kunnen noemen voor de Brusselse cultuur... 

P.W. Segers, die door zijn 
partijgenoten ook al met de ti
tel van « flamingant » versierd 
wordt, staat nu in het geheel 
al een 7-tal jaren aan het hoofd 
van het departement van 
Landsverdediging, nadat ook 
de Vlaamse socialist Spinoy er 
jaren minister was. Hoeveel 
Vlaamse generaals zijn er al ? 
Op een 50-taI 13, wat 26 % uit
maakt. Het staat nochtans ook 
in het regeringsprogram, als 
Vlaamse eis dan. Vlaamse eisen 
hebben echter voor de Vlaamse 
ministers, die allen hun hand
tekening onder het Voeront-
werp plaatsten, geen belang. 

« pariteit » 
op zijn brussels... 

Hoe staat het anderzijds met 
het andere regeringsprogram
mapunt van de gelijkheid on
der hogere gemeenteambtena
ren van Brussel-Hoofdstad ? 
Het antwoord dat de minister 
van Binnenlandse Zaken me 
verstrekte deze week geeft ons 
duidelijke inlichtingen. Er zijn 
107 franstalige hogere ambte
naren tegen 25 nederlandstali-
ge of 19 % Vlamingen ! 

Overigens is dit niet alleen 
een punt van de regeringsver
klaring, maar een wet, die ui
terlijk op 1 september 1973 vol
ledig dient toegepast. 

De regeringsverklaring ver
vroegde alleen de toepassings
datum. Er zijn zelfs 12 betrek
kingen van hogere ambtenaren 
open (3 Anderlecht, 4 Brussel, 
2 Eisene, 1 Koekelberg, 2 
Schaarbeek), waar de gemeen
te weigert een Nederlandstali
ge te benoemen en waarbij alle 
Vlaamse ministers onbewogen 
toekijken, terwjil ze hun hand

tekening onder het Voeront-
werp plaatsten. 

Daarnaast dienden, eveneens 
volgens de taalwet van 1963 ten 
minste 25 % van de artsen in 
de Brusselse COO-instellingen 
Nederlandstalig te zijn. De cij
fers me voor een paar weken 
verstrekt luiden echter : 687 
Franstaligen, 25 Nederlandsta-
ligen of 3 % (zegge en schrijve 
drie ten honderd) Nederlands-
taligen. 

Dit onder de « Vlaamse » mi
nisters Eyskens, De Saeger, 
Tindemans, Van Mechelen, P. 
W. Segers, Bertrand, Vlerick, 
De Paepe, Lefèvre, Fayat, An-
seele, Vermeylen, Breyne, Ma
jor, Vranckx. 

Er is meer. Bij de bespreking 
van de regeringsverklaring 
werd duidelijk voorbehoud ge
maakt door de Vlaamse CVP. 
Het heette toen dat de Vlaam
se CVP dit niet kon goedkeu
ren. En toen was er nog slechts 
sprake van een speciaal statuut 
en nog niet van een echt Brus
sels statuut, zoals thans door de 
« Vlaamse » ministers werd on
dertekend. 

van kapitulatie tot 
kapitulatie ' 

De taalgrens, vastgelegd in 
1962, was een definitieve taal
grens. In ruil voor de Voer, 
kregen de Walen Komen-Moes-
kroen met meer dan 70.000 in
woners. 

Nog geen 10 jaar later willen 
de Vlaamse CVP-ers en BSP-
ers, opnieuw Vlaams grondge
bied prijsgeven. Ondanks de su
pergrendel van de dubbele 
meerderheid en van de twee 
derde meerderheid, die zo heet
te het toch, niet alleen de Waal

se minderheid doch ook de 
Vlaamse meerderheid zou be
schermen ! 

De hersenspoelingen bij de 
Vlaamse CVP worden systeem. 

In 1961 werd te Oostende be
slist op het CVP-kongres dat 
de Vlaamse meerderheid zou 
prijsgegeven worden zo gauw 
alle Vlaamse vraagstukken 
zouden opgelost zijn. De 
Vlaamse meerderheid werd 
echter prijsgegeven door de 
grendels zonder dat de Vlaam
se achterstelling ongedaan 
werd gemaakt. 

In 1962 besliste de Vlaamse 
CVP Komen-Moeskroen, Edin-
gen-Mark, de Platdietse streek 
prijs te geven in ruil voor de 
Voer en voor de Brusselse 
randgemeenten. 

In 1963 reeds, te Hertoginne-
dal, gingen ze door de knieën 
voor de Voer. Het is duidelijk 
dat ze morgen door de knieën 
zullen gaan wat betreft de 
randgemeenten en wat betreft 
Brussel. Wie gewoon is te kapi-
tuleren blijft kapituleren. Het 
is struktureel. 

ruggegraatloos 

Meer dan ooit blijkt daar
naast dat Vlaamse socialisten 
niet bestaan en de PVV naar 
de kroon steken inzake kruipe
righeid tegenover de Franstali
gen, hun meesters sinds 1830. 
Het is dan ook duidelijk dat de 
Vlaamsgezinden — alle Vlaams
gezinden — ja alle mensen die 
nog een greintje bewustzijn 
hebben als Vlaming hun krach
ten zouden samenballen om dé 
verkozenen zonder ruggegraat, 
en dat zijn ze in de kleurpar-
tijen klaarblijkelijk allemaal, 
duidelijk te maken dat de 
Vlaamse volksmens het ge-
sjacher met onze grond en het 
gesol met onze mensen kotsbeu 
is. De politiek ongewervelden 
die al hun vroegere straffe uit
spraken inslikken dienen aan 
de dijk gezet. 

De enige ge'='''"'i<te . plaats 
voor ruggegraat' -̂  en rene
gaten. 

wim ''̂ ris=;en, 
senator. 
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eisden 

De voorgenomen sluitings
datum van de mijn van Eis
den — september 1972 — 
komt steeds dichter bij. De 
jongste tijd hoort men ech
ter steeds opnieuw geruch
ten, die er op wijzen dat de 
regering en het Kolendirek-
torium zich eens te meer 
« vergist » hebben in hun 
pronostieken. 

Wij zouden graag willen 
weten of het waar is: 1) dat 
de Belgische Staaïnij verheid 
— in casu Sidmar-Zelzate — 
gedurende een periode van 
vijf jaar één miljoen ton 
mi^ér cokeskoïen per jaar uit 
Limburg wenst te halen ? 2) 
dat hierdoor automatisch de 
sluiting van de mijn van 
Eisden voor onbepaalde tijd 
zal moeten opgeschort wor
den ? 3) dat de verantwoor
delijke instanties dit niet of
ficieel willen toegeven vóór 
de aanstaande parlements
verkiezingen, uit vrees voor 
de reakties van de Luikse 
kiezers van Cools en Lebur-
ton ? 

wat 
vrezen z i j 

Onze Brusselse volksver
tegenwoordiger Vic Anciaux 
vroeg voor studiedoeleinden 
aan de arrondissementscom
missaris van Nijvel (Waals 
Brabant) de kiezerslijsten 
van een aantal Waalse ge
meenten juist over de taal
grens. Onmiddellijk werd er 
groot alarm geslagen in het 
hanenkot. Volgens «Le Soir» 
namen dadelijk 4 burgemees
ters het besluit een vergade
ring te beleggen met hun 
collega's van al de andere be
trokken gemeenten. Bedoe
ling : samen overleggen of 
er al dan niet gevolg moet 
worden gegeven aan deze 
aanvraag. Wij zijn benieuwd 
te vernemen wat de heren 
daar zullen bekokstoven. 
Blijft de vraag wat zij 
eigenlijk vrezen. Het indie
nen van een VU-lijst in het 
arrondissement Nijvel ? Hun 
felle reactie zou er dan in 
elk geval op wijzen dat zij 
terdege beseffen dat er in 
die gemeenten heel wat Vla
mingen wonen, hoewel er 
nergens sprake is van enige 
vorm van « taaifaciliteiten ». 
Die zijn alleen maar uitge
vonden ten gerieve van de 
Franssprekende Brusselaars 
die in Vlaamse randgemeen
ten komen wonen. 

apartheid 
te schaarbeek 

De FDF-burgemeester van 
Schaarbeek wordt zo stilaan 
berucht om zijn anti-Vlaam
se drijverijen. Hij staat aan 
het hoofd van een tweetalige 
gemeente van de hoofdstad 
maar valt liever dood dan 
een woord Nederlands te 
spreken. En als hij eens en
kele woorden Nederlands op 
papier laat zetten dan is het 
om Vlaamse ouders aan te 
sporen hun kinderen naar 
Franse scholen te sturen. 
Nu heeft hij er samen met 
zijn schepen Lambert een 
nieuw foefje op gevonden 
om de Vlamingen nog wat 
meer te pesten. Tegen de 
wet in, die bepaalt dat in de 
Brusselse gemeenten elke 
ambtenaar die met het pu
bliek in kontakt komt twee
talig moet zijn, heeft hij 
voor de administratieve ver
richtingen aparte loketten 

voorzien : 6 voor de Frans-
taligen, 2 voor de vreemde
lingen en 1 voor de Vlamin
gen ergens in een hoek. 

Als die « Menapiërs » nu 
nog niet aanvoelen dat ze 
bij Nols niet welkom zijn. 
dan zullen zij het wel nooit 
vatten Stippen wij nog aan 
dat in het Schaarbeekse 
schepencollege de FDF-man-
nen broederlijk samenzitten 
op dezelfde banken met de 
o zo democratische socialis
ten. Je weet wel, dat soort 
mensen dat overal het on
recht bestrijdt elders in de 
wereld (dp apartheid in 
Zuid-Afi-'ka büvoorbeeld) en 
de mond vo! heeft over de 
beschermine van minderhe
den. Waar de heren echter 
aan de macht ziin hebben 
ze wel andere zorgen. 
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socialistische 
p i tch 

Wij hebben hier in een 
vorig nummer het gemeen
tebestuur van Hoboken ge
feliciteerd omdat het een 
doelmatige reglementering 
op de luchtverontreiniging 
heeft goedgekeurd tot grote 
woede van de Belgische Pe-
troleumfederatie. In som
mige BSP-kranten werd 
daarop nogal blufferig ge
schreven « dat het geen toe
val is dat dit gebeurde in 
een door socialisten bestuur
de gemeente ». Ha, ha, alsof 
de socialisten overal in de 
voorhoede zouden staan in 
de strijd tegen de milieu
verontreiniging. De natuur
beschermers weten wel be
ter. Dat één rode zwaluw 
nog de lente niet maakt we
ten beter dan wie ook de 
bewoners van de Vlaamse 
Ardennen. Is het immers niet 
de achtbare oud-minister Le-
bnrton die het geheime ak
koord afsloot met de raffi
naderij van Chevron te Fé-
luy waardoor de vuile pitch 
via pijpleidingen naar Kluis-
bergen zal worden gevoerd ? 
En die lepe heer Leburton 
is dat niet toevallig de big 
boss van de Belgische socia
listen altegader ? 

red de 
Yoerstreek 

Woensdagnamiddag orga
niseerde het Vlaams Aktie-
komitee Voerstreek, de 
Werkgemeenschap Oost-Bel-

gié en Limburgsgezinde ge
meenteraadsleden uit de 
Voer een gemeenschappelij
ke persconferentie te Brus
sel. Zij stelden er een « dos
sier Voerstreek » ter beschik
king van de Vlaamse joerna-
listen (wij komen er volgen
de week uitgebreid op teruoj 
en kondigden een groot
scheepse kampanje aan te
gen het regeringsontwerp 
dat de Voerstreek opnieuw 
wil losmaken van Limburg 
en ze een tweetalig regime 
opsolfert. Twintigduizend 
aanplakbrieven worden mo
menteel over Vlaanderen 
verspreid, een speciaal num
mer van « Land zonder 
Grenzen » gaat huis aan huis 
in de Voerstreek zelf, alle 
Vlaamse gemeente- en pro
vinciebesturen worden aan
gespoord tot solidariteit en 
alle Vlaamse parlementsle
den ontvangen een Voer
streek-dossier met begelei
dende brief. Ten slotte zal 
op 13 november a.s. te Has
selt betoogd worden voor 
het behoud van de Voer
streek bij Limburg. 

protest tegen 
wet-cools 

Onder impuls van de 
drukkingsgroep voor handel 
en landbouw (Koeselare) 
worden in verschillende ste
den en gemeenten van West-
Vlaanderen voorlichtings
vergaderingen gehouden 
over de wet Cools. Een eer
ste dergelijke bijeenkomst 
vorige dinsdagavond in ho
tel Select te De Panne werd 
een voltreffer : de zaal zat 
eivol met middenstanders. 
Alle politieke partijen wa
ren uitgenodigd om hun 
standpunt en houding te
genover deze wet te bepa
len, maar de CVP en de 
BSP stuurden hun kat. Na
mens de VU sprak senator 
Persyn uit Wingene, die een 
stormachtig applaus kreeg 
van de toehoorders. 

Steeds duidelijker wordt 
de behoefte aan objectieve 
voorlichting aangevoeld, te 
meer daar de korte periode 
van toepassing van deze wet 
reeds duidelijk bewezen 
heeft welke de gevolgen van 
de uitvoering zijn. Niet voor 
niets is de eerste-minister 
zelf op het podium geklom
men tijdens de bespreking 
in de Senaat om te verkla
ren dat deze wet niet zou 
toegepast worden zoals hij 
tekstueel is opgesteld. Blijk
baar was het redden van 
het zwalpende regerings-
schip belangrijker voor Eys-
kens dan rechtvaardige be
ginselen. 

de bescherm
heren (1) 

Door middel van een par
lementaire vraag had onze 
Gentse senator mr. Frans 
Baert om opheldering ge
vraagd over enkele fiscale 
en juridische aspekten in de 
troebele zaak van prins Ka-
rel tegen Olivier Allard. Se
naatsvoorzitter Struye, een 
trouwe behoeder van het ko
ningshuis, weigerde echter 
die « vervelende » vraag en 
overtrad aldus het Senaats
reglement zelf. Hoopte hij 
daardoor de hele affaire nog 
wat dieper in de doofpot te 
steken ? In elk geval heeft 
hij dan zonder de VU-waard 
gerekend. In plaats van een 
vraag te stellen zal senator 
Baert nu interpelleren, zo
dat de zaak nog een grotere 
ruchtbaarheid zal krijgen. 

Wij kijken inmiddels be
nieuwd uit naar de volgen
de streek van de gereputeer
de beschermheren van ko
ningen en prinsen. 

de bescherm
heren (2) 

Een van die konings- en 
prinsdienaren is de socialis
tische Kamervoorzitter de h. 
Achille Van Acker. Het is 
een van die « miljonairs die 
zich uitgeven voor proletari-
ers » om het eens met de 
woorden van vinnige Nelly 
Maes te zeggen. Toen de 
Kortrijkse volksvertegen
woordiger Verhenne via een 
parlementaire vraag even 
wou vernemen of de acht
bare ex-prins-Regent de fis
cus soms geen loer had wil
len draaien door met zijn 
miljoenen naar het buiten
land te tiegen, vond sieur 
Van Acker die vraag onbe
hoorlijk en verklaarde ze 
onontvankelijk. Het ging om 
een « persoonlijk geval » 
volgens hem. Verhenne 
mocht wel een brief schrij
ven daarover aan financie-
minister Snoy et d'Oppuers. 
Die antwoordde sibyllijns : 
« Gezien ik mij de plicht heb 
opgelegd, zoals al mijn voor
gangers, een absolute discre
tie in acht te nemen in ver
band met de fiscale toestand 
van om het even welke be-
lastingsplichtige, kan ik wat 
prins Karel persoonlijk be
treft, de gevraagde gegevens 
niet verstrekken». Én daar
mee kon de brave heer Ver
henne het stellen. In « Het 
Volk » repliceerde EVC 
daarop terecht dat prins 
Karel niet « om het even 
welke belastingsplichtige » 
is, en hij vroeg zich af waar
om de minister niet ant
woordde dat de prins volko
men in regel is met zijn fis
cale verplichtingen ? Wij 
kijken benieuwd uit naar de 
interpellatie-Baert. 

ZO demokra-
tisch is 

het Yolk " 1 / 

Miei Van Cauwelaert, een 
van de hoofdartikelenschrij
vers van « Het Volk » kron
kelt zich in de onwaarschijn
lijkste bochten om toch maar 
het regeringsontwerp over 
de Voer te kunnen goedpra
ten. Hij vindt het biezonder 
vervelend dat de Volksunie 
de Voerkat opnieuw de bel 
heeft aangebonden en o.m. 
« Het Volk » herinnert aan 
zijn vroeger ingenomen 

standpunten. En het ergert 
hem in grote mate dat heel 
wat lezers van zijn bloed
eigen krant het blijkbaar 
roerend eens zijn met de VU 
en boze brieven schrijven. 
Maar daar heeft Miei nu 
iets op gevonden : al dat ge
schrijf, zo beweert hij, ge
beurt op commando van de 
hoofdredacteur van « Wij » 
(die voor de gelegenheid 
« propagandaleider » van de 
partij wordt genoemd). En 
aangezien « Het Volk » geen 
« aanplakbord wil zijn voor 
VU-kiesmanifesten » noch 
een verlengstuk van het VU-
partijorgaan, krijgen lezers-
brieven over de Voerkwestie 
geen kans meer in de lezers
rubriek van « Het Volk ». 
Die lezers weten het nu : 
die rubriek is zo vrij in het 
« demokratische » Volk dat 
daarin uitsluitend meningen 
mogen aan bod komen die 
de CVP-redactie welgeval
lig zijn. Je kan het ook « ge
leide democratie » noemen. 

geen par i te i t 

Onze Brusselse senator 
Lode Claes vroeg aan de mi
nister van Financien hoe
veel belastingsplichtigen 
(natuurlijke personen) in 
het Nederlandse en Franse 
taalgebied woonden (1970) 
en hoeveel belastingen die 
respectievelijk betaalden. 
Minister Snoy et d'Oppuers 
kon niet zeggen hoeveel be
lastingen de Vlamingen en 
Walen afzonderlijk betaal
den, maar wist toch te ver
tellen dat er in het Franse 
taalgebied in 1970 (met in
begrip van het Duitse taal
gebied, voegt hij eraan toe) 
1.535.726 belastingplichtigen 
woonden, te Brussel 582.559 
en in het Nederlandse taal
gebied 2.503.369. Met andere 
woorden, er wonen in Vlaan
deren ongeveer 400.000 be
lastingplichtigen méér dan 
in de hele rest van België. 
Jammer dat wij niet precies 
weten hoeveel méér dan de 
helft van wat België door 
natuurlijke personen aan 
belastingen wordt afgedra
gen. Op dit terrein wordt 
nooit over « pariteit » ge
sproken, dat komt maar te 
berde wanneer over de ver
deling van het staatsmanna 
moeten worden gesproken. 

armer 
Vlaanderen 

Van de Belgische bevol
king die een inkomen heeft 
dat lager ligt dan het rijks-
gemiddelde woont 60 % in 
het Vlaamse land. En van 
diegenen wiens inkomen ge
middeld 25 % lager ligt dan 
het landsgemiddelde woont 
90 % in Vlaanderen. Die ont
nuchterende cijfers zullen 
wij even onthouden tot er 
zal gesproken worden over 
de afbakening van de zones 
voor economische hulpverle
ning. Vóór de grote vakantie 
hadden de Walen de lef om 
te eisen dat zo ongeveer de 
ganse regionale-economische 
hulpverlening naar Wallonië 
zou moeten gaan. Als de re
gering die zaak nog ter spra
ke brengt vóór de parle-
mentsontbinding, dan zal 
daarover nog een aardig 
woordje gesproken worden. 
Maar er is een kans dat dit 
hete hangijzer pas nk de 
verkiezingen wordt aange
pakt als de unitaire heren 
zich weer stevig in het za
del voelen. Het zal er voor 
de Vlamingen dus op aan ko
men goed te kiezen : er han
gen miljarden van af ! 

YOERSTREEK! 
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frans-vlaamse kulfuurdag 
te waregem : hoopvol 

i l i lWMIN' till 

llJ 

Een flinke opkomst met een 
flinke groep jonge en vrij goed 
Nederlandspratende Frans-
Vlamingen, en een aantal ge
trouwen van boven de Moer
dijk, men zou al voor veel min
der glunderen. 

Dat deden met recht de on-
kreukbaren van Waregem, die 
25 jaar ondankbaar zwoegen 
eindelijk vermunt zien in con
crete resultaten, zoals de erken
ning van het Nederlands als 
onderwijstaal in het voortgezet 
onderwijs, de toevloed van 
leerlingen op de Nederlandse 
lessen, speciaal te Rijsel, het 
herlevend Vlaams bewustzijn 
inzovele kleine feiten daar in 
de zuidelijkste Nederlanden 
'(van het vervlaamsen van 
villa- en herbergnamen tot het 
maken van een plaat met 
Vlaamse volksliedjes, van de 
groep « De kadullen », toe. ) 

Opmerkelijk is ook de her
leving van de federalistische 
gedachte bij jonge Rijselse stu
denten, die via hun «Courrier 
Lillois » eigen structuren eisen 
voor « Les pays-bas francais » 
met een eigen orgaan : « La 
nouvelle flandre » onder lei
ding van dr Jan Klaas uit Sint-
Omaars. Deze studenten willen 
een regionalistische wind laten 
waaien en eisen economische 
en kulturele samenwerking 
over de grenzen heen met 
Vlaanderen en Nederland. Zij 

studeren allen ijverig Neder
lands en wensen kulturele ma
nifestaties op niveau m het 
Rijselse. 

Ook bij officiële instanties is 
er wat aan het gisten : Haze-
broek, Belle en Steenvoorde 
stemden moties in de gemeen
teraad om het Nederlands ook 
in het lager onderwijs te doen 
onderwijzen. 

De barometer staat dus op 
mooi en in Waregem werd nog 
eens de balans opgemaakt van 
de nieuwe mogelijkheden op 
onderwijsgebied voor de Neder
landse taal in Frankrijk, ter
wijl ook nieuwe objectieven 
werden vastgelegd zoals meer 
jeugdkontakten, een kultureel 
leven in Rijsel (met o.m. ge
legenheid tot aanschaf van Ne
derlandse boeken, toneelvoor
stellingen, lezingen.) 

Twee punten weerhouden we 
echter als urgente realisaties 
voor een beleid in verband met 
Frans-Vlaanderen : 
dringende financiële steun van 
de Belgische en Nederlandse 
regeringen voor de kursussen 
Nederlands aan de Rijselse uni
versiteiten (Nederland geeft 
totnutoe het rijkelijk bedrag 
van 250 gulden...) ; 
het dringend oprichten van een 
Nederlands kultureel huis te 
Rijsel, waar alle kultuurleven 
kan van uitgaan 

w. augustijnen 

vu-proYincie- en 
gemeenteraadsleden 
bijeen te kortrijk 

Vorige zondag kwamen te Kortrijk een paar honderd Vlaams-
nationale provincie- en gemeenteraadsleden in studiecongres bij
een in de Arenazaal van het Cultureel Centrum. Het Brugse ge
meenteraadslid volksvertegenwoordiger mr. P. Leys sprak er over 
de verhaalmogelijkheden tegen gemeentelijke beslissingen, ter
wijl het Brugse provincieraadslid mr G. Van In handelde over 
opdracht en bevoegdheid van de Bestendige Deputatie in de hui
dige wetgeving. Volksvertegenwoordiger Maurits Coppieters sprak 
over de struktuurhervormingen in ons land, terwijl mr. J. Ver-
Uiers (St. Niklaas), voorzitter van het Vlaams-nationaal Studie
centrum voor provincie- en gemeenteraadsleden, het slotwoord 
uitsprak. 

De aanwezige mandatarissen keurden ten slotte onderstaande 
motie goed. 

De vereniging van Vlaams-nationale mandatarissen in kongres 
vergaderd te Kortrijk op 12 september 1971 
— betuigt haar sympatic met Burgemeester Soens uit Strombeek-
Bever ; 
— verzekert hem van haar steun in zijn verdere strijd tegen de 
verfransing van de randgemeenten ; 
•— klaagt de houding aan van de regering — en in het bijzonder 
van de Vlaamse ministers —die aan de basis ligt van dergelijke 
mistoestanden. 

De vereniging van Vlaams-nationale mandatarissen in kongres 
vergaderd te Kortrijk op 12 september 1971 : 
— eist het behoud van de Voerstreek bij Limburg ; 
— verwerpt ieder halfslachtig systeem onder de vorm van bij
zondere arrondissementen en kantons ; 
— is zich ten volle bewust dat iedere toegeving wat de Voer
streek betreft, de deur openzet voor verdere eisen en toegevingen 
in verband met de randgemeenten ; 
— stelt vast dat de Vlaamse gemeenten in de streek Komen — 
Moeskroen als losgeld voor de Voerstreek aan Henegouwen wer
den verkwanseld ; 
— eist het opnieuw aanhechten van Komen — Moeskroen bij 
West-Vlaanderen. 

W" 
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Met een verdachte haast en met groot materiaal wordt gewerkt aan de pitch-leiding die 
van de Chevron-raffinaderij te Féluy (Henegouwen) naar het zuidvlaamse dorp Kluisber-
gen loopt. Het geheime akkoord dat de huidige BSP-voorzitter Leburton met de oUebazen 
sloot toen hij nog minister van Economische Zaken was, wordt kennelijk tot in de puntjes 
uitgevoerd. Wat de Waal wil is wet in België. Dat de ganse streek daartegen protesteert, 
wat kan het de machthebbers schelen. Woedend maar machteloos moeten de mensen toe
zien hoe de vermaledijde smeerpijp er toch komt . Straks zal men hun wijsmaken dat er geen 
pitch doorkomt maar « slechts » extra zware fuel... Vorige zaterdag wierp een VU-aktie-
groep op de grens tussen Vlaanderen en Wallonië een meer simbolische dan effectieve prik
keldraadversperring op. Maar wat kan je in 's hemelsnaam gaan beginnen met je blote han
den tegen zware buldozers. Het hele geval is tekenend voor de wijze waarop de regering 
Eyskens zonder enig gewetensbezwaar heenstapt over de bezorgdheid van het volk voor het 
behoud van een menswaardig leefmilieu. Maar eens komt toch loontje om zijn boontje. 

breugel te anderlecht 

De rijpe dagen van sep
tember zijn wellicht de 
meest geschikte om een ver-
m,aarde jaarmarkt als deze 
van Anderlecht te houden. 
Op een paar tientallen me
ters van het gebouw waar 
de redaktie « woont » heeft 
zich weer het jaarlijkse gro
te feest van de weelderig
heid van onze landouwen 
afgespeeld. Van 's morgens 
vroeg, wanneer de hande
laars het beste uit hun over
vloedige gaarden komen 
aanbieden, de veehouders 
uit het nabijgelegen Pa-
jottenland hun mooiste zeu
gen en beren, ooien en bok
ken, merries en hengsten 
in de wedstrijd gooien, tot 
de avond duurt deze haast 
onuitputtelijke feestvreugde. 
Dit alles overgoten met de 
geuren van escargots, witte 
en zwarte pensen, bieren, 
zuurkool, wafels, taarten, 
rijstpap en noem maar op. 

Tuisen de middaguren 
slenteren wij van de redak

tie op dit Breugeliaans tafe
reel een tijdje rond en her
kennen er met weinig moei
te figuren die niet enkel van 
vandaag zijn, ook al zitten 
ze in een sterk tijdsgebon
den konfektiepak. 

Ook Dulle Griet kun je er 
zien. Wel ja, waarom niet ? 

Wat ons op dit feest steeds 
treft is het groot aantal Ne
derlandssprekenden en dat 
plaatst de fameuze « onomr 
keerbare » uitspraak van de 
plaatselijke burgemeester 
Simonet wel sterk op de hel
ling. We dachten er aan toen 
we op een terras voor de 
Sint Guidokerk met de men
sen van 't Kliekske een pint-
van-de-burgemeester zaten 
te drinken. 

Dat de Vlaamse bezoekers 
te Anderlecht allemaal boe
ren en boerkozen uit het Por 
jottenland zijn is niet waar, 
wie naar Anderlecht komt 
zijn de echte Brusselaars die 

zich in het feestend Ander
lecht nog eens thuisvoelen 
en die, gemakkelijk omkeer
baar zoals ze zijn, voor een 
dag hun werkelijke aard 
van Vlaamse Brusselaar niet 
kunnen wegsteken. 

We hadden het terloops 
ook met een ingeweken Aal-
stenaar over dat onderwerp. 
Hij zei dat hij « niet ver
loren gelopen was in de 
Franstalige zwelgmachine ». 

Wanneer wij 's avonds 
rond zes uur terug door de 
feestende straten en over 
pleinen rondkuieren zien we 
op een podium 't Kliekske 
doende en de leider van het 
viertal doet de omstaanders 
meezingen. En zowaar een 
grote groep van mensen 
zingt de refreinen mee, klapt 
in de handen en lacht. Waar
lijk, wij kregen helemaal 
niet de indruk dat de Brus
selaar ongevoelig is voor iets 
wat echt Vlaams is. Nee, we 
mogen hem niet loslaten ! 

de teleurgang van een syndikalist 
Louis Major is op de betrekkelijk 

korte tijd van zijn ministerschap van 
Arbeid in de regering Eyskens vlu^ 
vergeten dat hij eens de grote baas was 
VAn het socialistisch vakverbond en dat 
hij als syndikalist carrière nmakte. De
ze vaststelling slaat niet op het minis
terieel jargon, dat zijn ministeriële 
diensten hem hebben bijgebracht, het 
slaat wel op de a-syndikale inhoud en 
strekking van verscheidene zijner voor
stellen en standpunten. Al herhaalde
lijk is hij met diverse sociale belangen
groepen in konflikt gekomen en inge
wijden kunnen U een reeks lieve 
naampjes verklappen, waarmee zijn ex-
gezellen hem binnenskamers bedenken. 

Dit dreigt nu weer het geval te zijn 
met zijn hervormingsplan voor het stel
sel der werkloosheidvergoeding. De 
ACV-raad heeft deze week ondubbelzin
nig stelling genomen tegen dit hervor
mingsplan en alles wijst er op dat ook 
het ABVV 't plan van zijn ex-sekreta-

ris-generaal zal afwijzen. Daarover zal 
op 21 september beslist worden. 

Het plan Major voorziet de feitelijke 
afschaffing van de forfaitaire gelijkheid 
in de werkloosheidvergoeding ( uitbeta
ling van een vast bedrag ) en de ver
vanging ervan door een proportionele 
vergoeding op basis van het ( door 
werkloosheid ) gederfde loon. Daarmee 
wordt de door alle syndikalisten zo ge
roemde sociale solidariteit prijsgegeven 
en komen meteen de lage inkomens in 
het gedrang, dus juist die categorie ar
beiders en bedienden die als ongeschool
den steeds het eerst voor afdanking in 
aanmerking komen. Vermits het plan 
Major voorziet dat tijdens het eerste 
jaar werkloosheid 60 % van het loon als 
werkloosheidvergoeding zou uitbetaald 
worden en 40 % vanaf het tweede jaar, 
zouden de werklozen met een laag in
komen veel minder trekken dan zij, die 
vóór hun werkloosheid een hoger inko
men hadden. We zouden hier dan voor 

dezelfde situatie staan als met de pen
sioenen, waarvan de procentuele verho
gingen in absolute cijfers steeds de ho
gere pensioenen bevoordeligen. 

Dit acht de vakbeweging onaanvaard
baar. Het is tekenend voor de mentali
teit van de minister dat hij niet ge
dacht heeft aan een tussenoplossing, 
die inmiddels door het ACV werd ge
suggereerd, nl. wel het proportionele 
stelsel invoeren maar dan op voorwaar
de dat er een minimumbedrag aan 
werkloosheidvergoeding wordt vastge
legd, zodanig dat ook de arbeiders met 
het laagste inkomen in geval van werk
loosheid een menswaardige vergoeding 
zouden trekken. 

Een tweede bezwaar, nl. de ongelijk
heid tussen de vergoeding al naargelang 
het een man of een vrouw betreft, 
wordt door het plan Major alleen teo-
retisch weggewerkt, in de praktijk zou 
deze ongelijkheid blijven bestaan, ver
mits de vergoeding procentsgewijs op 

het loon wordt berekend en niet lariger 
meer forfaitair. Daar de vrouwelijke 
arbeiders doorgaans minder verdienen 
dan de mannen zouden ze dus ook min' 
der werkloosheidvergoeding genieten. 

Men heeft gepoogd de pil te verguld 
den door een aanpassing met 10 % van 
de huidige werkloosheidvergoeding (fi
nancieel mogelijk sinds de verhoging 
der patronale bijdrage voor werkloos 
heidsvergoeding). Maar ook deze pa-
ging is tot mislukking gedoemd, zélfs 
al staat de aanpassing ( in het huidige 
stelsel wel te verstaan ) virtueel vast. 

De laatste jaren van zijn syndikale 
loopbaan stond Major bijna volledig in 
de schaduw van zijn ACV-collega Cools. 
Sinds hij minister is blijkt zijn houding 
steeds meer bepaald te worden door 
ekonomische overwegingen, veel meer 
dan door sociale terwijl zijn beleid voor
al schakering mist, zo belangrijk in so
ciaal opzicht. Van rose-rood werd het 
een zwart-wit-tafereel. 
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duitsland atin duitsers 
doorgespeeld 

(Argos) Met de dag gaat duidelijker blijken dat de grote vier 
te Berlijn bereikt hebben wat hun sinds 1945 nooit was gelukt : 
voortaan zullen de Duitsers het zelf moeten uitzoeken. Zowel Bonn 
als Oost-Berlijn blijft de harde taak weggelegd het bestaan van 
West-Berlijn en zijn verbindingsroutes in de prakti jk uit te bou
wen. Voorzeker een erg ongezellige situatie voor beide betrokke
nen. Na de adembenemende spoed waarmee de vier ambassadeurs 
de slotfaze van de zeventien maanden durende besprekingen ahw 
doorgehakt hebben zou een mislukken, of zelfs een ui termate 
lang aanslepen van de inter-Duitse dialoog ongunstig inwerken 
op de « euforie » rond het Berlijns akkoord, onlangs door de ge
allieerden ondertekend. Egon Bahr en Michael Kohl (de DDR-
onderhandelaar) zijn dus tot succes en welslagen veroordeeld. 

filologische 
haark lover i j 

Een eerste kink in de kabel 
was al het vertaalprobleem van 
donderdag 9 sept. jl. Er rezen 
meningsverschillen over het be
grip « transit-verkeer » en over 
het onderscheid tussen « bin
dingen » en « verbindingen » 
uit de Britse tekst. De Oost
duitsers menen dat « binding » 
een speciale band tussen West-
Duitsland en West-Berlijn be
vestigt, terwijl « verbinding » 
naar hun gevoel meer de eigen 
politieke entiteit van West-
Berlijn zou beklemtonen. Een 
filologische haarklieverij dus... 
met politieke vertakkingen. 

zwaar betalen ? 

De lichtgeraaktheid van Bahr 
kontrasteert wel scherp met de 
« tegemoetkomingen » die hem 
recentelijk nog door de CSU-
CDU-oppozitie werden verwe
ten. Anderzijds lijkt ook de 
« halsstarrigheid » van Kohl 
m.b.t. de vertaling van het En
gelse « ties » vrij verdacht. 
Blijkbaar menen beide onder
handelaars dat ze vóór het fo
rum van de publieke opinie nu 
nodig hun concessie-politiek 
moeten afremmen, en dat het 
nu de beurt is aan de tegenspe
ler om over de brug te komen. 
Die strakke houding vindt haar 
aanhang aan beide zijden van 
de Muur. De Sozialistische Ein-
heitspartei Deutschlands (SED) 
heeft haar opgeschrikte kader
leden al gerustgesteld : West-
Duitsland, zo heet het in haar 
toelichtingen bij het jongste 
akkoord, zal hard betalen voor 
de toegevingen van de DDR. 
Volgens die Oostduitse kommu-
nisten moet de Bondsrepubliek 
nu maar gewoon gaan zorgen 
voor de internationale erken
ning van de DDR en (of) alle 
pogingen steunen die tot er
kenning kunnen leiden. Zo zou 
het onmiddellijke streefdoel 
van Honecker bewerkstelligd 
worden : het onbehagen in de 
eigen partij over het lang uit
blijven van die erkenning zou 
wegebben. Anderzijds zou Ul-
brichts opvolger door toegevin
gen inzake « het vrij en onge
hinderd verkeer van en naar 
Berlijn » de regering Brandt 
helpen overeind te blijven te
gen de oppositie (CDU-CSU) 
die nu wel zeer scherp zal toe
kijken op de toepassingsmoge
lijkheden van het akkoord. Dit 
lijkt aardig op een stilzwijgen
de verstandhouding, opgedron
gen door hunne hoogheden de 
omstandigheden... maar als 
Bahr en Kohl om de haverklap 
kat en muis gaan spelen zal het 
scepticisme van de West-Ber-
lijners over de uitvoerbaarheid 
van het akkoord (volkomen be
grijpelijk na 25 jaar Oostduitse 
en Sovjetplagerijen) gevaarlijk 
groeien. Algauw zal die West-
Berlijner gaan beseffen dat 

achter de inter-Duitse bespre
kingen andere problemen staan 
die minder « binding » hebben 
met « transitverkeer » dan met 
internationale politiek. Een van 
die problemen is dan de inter
nationale erkenning van de 
DDR... 

internat ionale 
erkenn ing van ddr 

De DDR heeft met haar eisen 
inzake internationale erken
ning niet gewacht op het geal
lieerd akkoord over Berlijn. 
Bij nacht en ontij heeft Ül-
bricht op dit « onvervreemd
baar recht » doorgehamerd en 
niemand zal ontkennen dat in
middels gunstiger voorwaarden 
zijn ontstaan : de Hallstein-
doktrine werd begraven, ter
wijl het 20-punten-voorstel dat 
Brandt verleden jaar te Kassei 
aan Willi Stoph overlegde op 
zijn beurt een forse stap naar 
de « erkenning » betekende. 
Sindsdien is het s tandpunt van 
Brandt en Bahr dat de DDR 
trapsgewijze naar internationa
le erkenning zal evolueren in
dien ze maar bereid is zich 
door het naaldenoog van de in
ter-Duitse bochten heen te 
wringen. Brandt en Kohl me
nen dat die « tocht » begint met 
de gelijkberechtigde deelne
ming van de DDR aan interna
tionale « konferenties », vooral 
dan van de UNO, en eindigen 
moet bij het opnemen van bei
de Duitse staten in de wereld-
organizatie... waarna niets nog 
verder de internationale erken
ning van de DDR in de weg zou 
staan. Dit aardige « rekensom
metje » wordt echter brutaal 
doorkruist door de majesteite
lijke omstandigheid dat Bonn 
wil « temporiseren » tot de ver
dragen met Moskou en War
schau onder veilig dak zijn, ter
wijl de DDR van ongeduld 
trappelt om nog vóór die dag 
« erkend » te worden. 

Hoe dan ook de buitenlandse 
politiek van de Bondsrepubliek 
geraakt hierbij in een ietwat 
pijnlijke en kontradiktorische 
situatie : aan de ene kant moet 
ze met de DDR omgaan als met 
een soevereine staat, terwijl ze 
derde landen die houding moet 
afraden, zoals in de zwartste 
dagen van de Hallstein-doktri-
ne... Biezonder erkenningsge-
zind zijn vandaag al de zgn Eu
ropese neutralen : Zweden, 
Oostenrijk, Zwitserland (dat zo
pas N-Vietnam heeft erkend) . 
Als die neutralen de DDR er-
kermen zouden de kansen op 
een heel-Europese veiligheids-
konferentie (doel : de rug van 
de Russen dekken en de Ame
rikanen uit Europa doen weg
gaan) overhand toenemen... 
Het staat dus vast dat het geal
lieerd akkoord over Berlijn in 
zijn inter-Duitse fase een aan
gelegenheid blijft vol « gevaar
lijke » internationale implika-
ties. 

naar moskou 

Inmiddels kwam het « ver
rassend » bericht dat kanselier 
Brandt op uitnodiging van de 
Sovjetleiding nog in september, 
en voor de tweede keer, naar 
Moskou reist. 

Voor het prompt ingaan van 
Brandt op het Sovjetvoorstel 
pakt Bonn uit met twee argu
menten. Het eerste behelst dat 
reeds bij de onderhandelingen 
van 1970 een nieuw Duits-Rus-
sisch gesprek in uitzicht werd 
gesteld. Naar verluidt zullen 
de gesprekstema's ver uit el
kaar liggen : een handelsak
koord, het intensifiëren van de 
kulturele betrekkingen tussen 
beide staten, een overeenkomst 
inzake luchtverkeer en... een 
heel-Europese veiligheidskon-
ferentie. 

Het tweede argument lijkt 
heel wat belangrijker : zowel 
Bonn als Moskou gaan er van
uit dat de bondskanselier een 
gunstige invloed kan uitoefe
nen op de aan de gang zijnde 
inter-Duitse gesprekken. Voor
al te Moskou koestert men de 
mening ( e n de hoop ) dat 
Brandt nuttig kan bijdragen 
tot het bewerkstelligen van 
een modus vivendi-verhouding 
tussen Europa en de Sovjet
unie. Brandt verklaarde in die 
samenhang dat na de onderte
kening van het akkoord over 
Berlijn een situatie was ont
staan die tot verdere kontak
ten en gedachtewisselingen 
loopt. Hier bovenop kwam dan 
een mededeling van de CSU-
CDU parlementsfraklie dat ook 
oppositieleider Rainer Barzel 
een gelijkaardig voorstel van 
de Sovjetunie heeft aanvaard. 
Hiermede is dan het bewijs ge
leverd hoeveel belang Moskou 
wel hecht aan een voortreffe
lijke verstandhouding met de 
Bondsrepubliek. 

ongezellig 

Het gaat de Sovjetdiploma-
tie nog altijd niet naar de 
wind. Zo wat overal loert na
righeid. In de Arabische we
reld worden de Sovjetplcmnen 
gedwarsboomd door nationalis
tische en mohammedaanse mo
tieven. Die Arabieren doelen 
wel op ekonomische hulp uit 
Moskou maar voelen niets voor 
eenzijdige dienstbaarheid. In 
de Balkan wordt de kloof met 
Roemenië alsmaar groter ter
wijl de vertrouwde geschillen 
met Joegoslavië weer dreigden 
op te flakkeren. En van de 
Chinees-Russische betrekkin
gen weten we 't nu stilaan wel. 
Die opeengestapelde narigheid 
heeft bewerkt dat men daar te 
Moskou sneu en verveeld naar 
de diplomatieke wereldkaar t 
kijkt. Op die manier ontstaan 
frustraties die de Sovjetrefleks 
ongunstig kunnen beïnvloeden. 
Voor de herwaarder ing van een 
gehavende Sovjetdiplomatie 
zou het alleszins heel wat be
tekenen als Brandt perspektie-
ven zou openen op een modus 
Vivendi ontwikkeling tussen 
Rusland en de rest van Europa. 
Hierin zouden de Russen een 
kompensatie zien voor hun 
« concessies» bij het tot stand
komen van het Berlijns ak
koord. Meteen zit Brandt iet
wat ongezellig op de valreep 
tussen nog vage Russische in
tenties en de rumoerige waak
zaamheid van de CDU-CSÜ-
«9)P08itie. 

Nikita Kroetsjev, zoals miljoenen hem in en buiten de Sov,jet-
Unie vaak gezien hebben : het gezicht van een sluwe Oekraiener, 
schilderachtig in zijn optreden en die de geschiedenis is ingegaan 
als de sloper van de Stalin-cultus, de onderdrukker van de Hon
gaarse opstand, de bewerker van de politiek van co-existentie met 
het Westen, de man die in de Cuba-krisis terugkrabbelde en aan 
de basis heet te liggen van de breuk met Mao-China. Ook al liet 
hij zich verrassen door het politburo, dat hem bruusk van de macht 
verwijderde, bij de Russen bleef hij populair omdat hij de teugels 
wat vierde en vooral omdat hij de productie van verbruiksgoede-
ren prikkelde. Maandag werd hij , door zijn opvolgers genegeerd, 
door familie, enkele vrienden en een hele meute westerse journa
listen aan de aarde van Moedertje Rusland toevertrouwd. 

deze week in de wereld 
• Overlijden te Moskou op 77-iarige leeftijd van Nikita Kroet
sjev. Partij- en regeringsinstanties houden het hij een zeer korte, 
lakonische mededeling na er eerst twee dagen het zwijgen aan 
toegedaan te hehhen, in tegenstelling tot sommige overdreven 
lofhetuigingen door westerse personages en zelfs officiële instarv-
ties. 

• Finland wenst beide Duitse staten tegelijk diplomatiek te er
kennen. Onthutsing te Bonn over de haast van Helsinki. 

• Het onhemand Russische ruimteschip Loena-18 stort te pletter 
op de maan. De automatische Loena 16 en 17 brachten hun op
dracht wel tot een goed einde. 
• Naar het Westen gevluchte Tsjechische journalist bevestigt 
Ghelens thesis, als zou Martin Bormann een Sovjetspion geweest 
zijn : Stalin zelf zou dit destijds aan wijlen Benesj, Tsjecho-Slo-
vaaks president toevertrouwd hébben. Ook andere getuigenissen 
staven deze onthulling, die door de bekende « nazi-jager » Wie-
senthal als onzin wordt bestempeld... Het Hamburgse dagblad 
« Die Welt » publiceert uittreksels uit Gehlens mémoires, wat 
door sommigen als een maneuver tegen Brandts Oost'politiek 
wordt geinterpreteerd. Geruchten over nakende vrijlating van 
Rudolf Hess, laatste gevangene van Spandau. De Sovjet-Unie zou 
haar verzet opgeven ingevolge het akkoord over Berlijn. 

• Door de Tupamaros — na de spectakulaire ontsnapping van 
de meeste gevangen gehouden Tupamaros — vrijgelaten Britse 
ambassadeur Jackson te Londen als een held onthaald. Jackson 
werd acht maanden door de Tupamaros gegijzeld. 

• 500 gevangenen bezetten een blok in de gevangenis van Attica 
in de staat New York en steken een andere vleugel in brand. Nor 
dat Zwarte Panterleider Bobby Scale in een bemiddelingspoging 
is mislukt gaat de door gouverneur Rockefeller gemobiliseerde 
Nationale Wacht tot de aanval over. Balans: 9 gegijzelde bewakers 
en 28 gevangenen gedood. De muiters eisrten o.a. de afzetting van 
de gevangenisdirecteur en hun overplaatsing naar een andere ge-
vangenis. 

• Sovjet-Amerikaans akkoord tot vermijden van een « atoonv-
oorlog hij vergissing of ongeval ». 

• Na Quasi-totale goedkeuring van Egypte's nieuwe grondwet 
belast president Sadat de afgetreden eerste minister Fawzi met 
de vorming van een nieuwe regering. Boven het Suez-kanaal 
haalt het Israëlische leger een Egyptische bommenwerper neer. 

• Premier Jack Lynch van de Ierse Republiek aanvaardt onvoor
waardelijk besprekingen -met Londen en Belfast, terwijl de 
Noordierse premier Brian Faulkner eveneens met zijn Ierse en 
Britse collega^s wil praten op voorwaarde dat noch over de 
Noordierse grondwet noch over de grens met Zuid-Ierland ge
sproken wordt. In Noord-Ierland duren de bomaanslagen en 
straatgevechten voort. 

• Noord-Vietnam is bereid Amerikaanse gevangenen vrij te la-
ten op voorwaarde dat de Amerikaanse troepen versneld uit 
Zuid-Vietnam worden terug getrokken. 

• EEG-ministers van Financiën eisen de officiële devaluatie vam 
de Amerikaanse dollar, terwijl de USA de reëvaluatie van de 
voornaamste westerse munten eisen. De Japans-Amerikaanse be
sprekingen over de Yen vlotten niet. 

• Kurt Lotz, directeur-generaal van Volkswagen neemt ontslag. 
Er was scherpe kritiek op zijn beleid dat « dictatoriaal en fow-
Hef » werd genaemd. Op drie jaar tijds daalden de winstcijfert 
zeer aanzienUjk. 
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dosfelinsf-ifuuf- wil ylaamse mens 
verder informeren over politiek 

Het Dosfelinstituut wil na haar geslaagde voorjaarsactivitei
ten (waarin o.m. een cyclus over federalisme, diverse kaderacti
viteiten i.v.m. goed besturen en betere menselijke verhoudingen, 
een bewustwordingscyclus « de arbeider in het bedrijf », diverse 
technische cursussen over gemeentebeleid en een goed geslaagde 
studiereis naar Nederland) opnieuw het najaar aanvatten met di
verse initiatieven. 

einde september vangen 
twee vormingscycli aan : 

politieke bewustwording 
van de 
vrouw 

• de eerste is een bewustwor
dingscyclus on de titel « Poli
tieke bewustwording van de 
vrouw ». 
Vertrokken wordt vanop het 
gemeentelijk vlak om over het 
gewest en het landsnlveau naar 
een formulering te komen van 
urgente doelstellingen i.v.m. de 
vrouw. 
Deze cyclus gaat door te Brug
ge op 24 september, 8 oktober, 
22 oktober en 5 november in het 
Auditorium Gemeentekrediet, 
Wijnzakstraat 2, telkens te 20 
uur. 

wetgeving 
op de ruimtelijke 
ordening 

• een tweede cyclus is een ge
specialiseerde cursus voor ge
meentemandatarissen met on
derwerpen als « de wetgeving 
op de ruimtelijke ordening 
.'(verkavelingen, strafsancties) ; 
Ruimtelijke ordening op ge
meentelijk vlak (plannen van 
aanleg, bijzondere plannen van 
aanleg) ; verhouding schepen

college-gemeenteraad (bevoegd-
heidsaflijning, kontrolemoge-
lijkheden) ; werking van de 
COO ; huisvuilverwerking en 
sociale huisvesting ». 
Deze activiteit zal doorgaan te 
Gent op 25 september, 9 okto
ber, 23 oktober, 6 november, 20 
november, 4 december en 18 
december in de VTB-zaal, Ka-
landenberg, telkens te 14 uur. 
• Te Mechelen staat dan nog 
op het programma een doorge
dreven cursus over « gemeente
begroting », de eerste drie 
dinsdagen van november. 
• Op het nationaal vlak zal een 
« ambulante » basiscyclus wor
den gegeven « politieke propa
ganda en propagandatechnie-
ken ». Deze cursus loopt twee
maal over drie volledige zonda
gen telkens op verschillende 
plaatsen in de vijf Vlaamse 
provincies. Getracht wordt door 
zowel praktische als theore
tische benadering het peil van 
de politieke propagandavoering 
op te trekken tot een behoor
lijk niveau. 
• Verder blijven een reeks 
discussieavonden aan de orde 
over ontwikkelingsproblema
tiek, sportbeleid in de gemeen
te, milieubeheer, inkomensher-
verdeling, grondwet en culture
le autonomie, integraal federa
lisme, vrijheidsnationalisme in 
de derde wereld en Europa. 
• Er worden tot slot nog een 
paar vormingsweekeinden ge
pland i.v.m. kaderopleiding : 
bedoeling blijft het beter doen 
functioneren van het besturen 
en vergaderen. 

de Yoerstreek en 
hef- faalgrensvraagsfruk 

dosfeldokumenten 

1. Universitair Onderwijs 50 fr. 
2. Ruimtelijke Ordening 50 fr. 
3. Hervorming van de Staatsinstellingen 50 fr. 
45. Informatie en Democratie, relevant feitenmateriaal, 
waaier van standpunten 100 fr. 
6. Het Europa der Volken, filosofie van het ethnisme, 
het Europa der Volken 50 fr. 
7. Mens : Arbeid, Kapitaal, evolutie van het eigendoms
recht, individuele arbeidsverhoudingen, collectieve ar
beidsverhoudingen 50 fr. 
8. De Economische Regionen in Europa ( in voorberei
ding ) 50 fr. 
9. Het probleem Brussel : Cijfers en prognoses ( in voor
bereiding ) 50 fr. 

dosfelnota's 

1. Benelux tegen Europa 20 fr. 
2. Ontwikkelingshulp 20 fr. 
3. Overheidshulp aan het bedrijfsleven 20 fr. 
4 . Europa en het vredesvraagstuk : twee concrete voor
stellen ( in voorbereiding ) 20 fr. 

Deze publikaties kunt u ontvangen na storting van de 
vermelde bijdrage op postrekening nr. 224.43 van Kre
dietbank 1000 Brussel voor rekening nr 3300/13/83.555 
van het Dosfelinstituut te 1000 Brussel. 

Een abonnement : 
Dosfeldokumenten 
Dosfelnota's : 

12 nummers voor 500 fr. 
6 nummers voor 100 fr. 

Een reeks informatieavonden over de Voerstreek en het taai-
grensvraagstuk. Met dia's en ander audio-visueel materiaal wordt 
getracht een beeld op te roepen van de huidige situatie. 
3 korte inleidingen op het probleem 
De taalgrens in een dia-reeks. 
Knelpunten en betwiste gebieden door W. Kuijpers 
Voerstreek en a-sociale taaldwang door P. Martens 
Een getuigenis uit de Voerstreek . 
Daarna nog vragen en discussie. Bezinning over actiemogelijkhe-
den. Met een doorlopende tentoonstelling ( foto's, boeken en 
brochures ). 
Begin 20 uur stipt ; einde 23 uur. .. -,. lA^n 
Tijdig aanvragen op het Dosfelinstituut, Tribunestraat 14, 1000 
Brussel. Telefoon : 02/19.12.02 

demokratisering en vernieuwing 

van het onderwijs 

De democratisering van het onderwijs is een veel, te veel ge
bruikt parool. Is men wel op de goede weg met steeds meer stude
renden op te fokken, elk jaar meer diplomas uit te reiken ? Hoe 
meer bankbiljetten men drukt, hoe meer ze ontwaarden. Deze 
« popularisering » mag niet verward worden met democratisering 
d.w.z. er voor zorgen dat zoveel mogelijk alle hindernissen worden 
weggenomen opdat ieder in de maatschappij de functie zou kun
nen bekleden die hem toekomt volgens aanleg en talent. 

een vlaams probleem 

In Vlaanderen zijn slechts 9 7» 
bij de Francofonen 12% van de 
scholieren hogere cyclus mid
delbaar onderwijs gericht op 
wetenschappelijk onderwijs. De 
culturele autonomie van de 
Vlaamse arbeiderszoon Tinde-
mans werd zodanig uitgeknob-
beld dat de Vlaamse gemeen
schap nu zoals voorheen ver
hinderd zal worden met eigen 
middelen haar achterstand op 
te halen. 

Wiskundig zeker bewaren de 
Franstaligen grotere kansen de 
hefbomen van gezag en geld in 
de hand te houden. 

Dat is één kernpunt van de 
softenon-autonomie zoals ze 
vastligt in grondwet en wet. 

Met de tekst van 59bis para
graaf zoveel en zoveel en alinea 
zoveel en zoveel in de hand wil 
ik waar dan ook en hoe dan ook 
desaangaande met Eyskens of 
Tindemans of met wie ook van 
BSP of CVP een debat aangaan 
om aan te tonen dat zij « ver
zaakt » hebben. 

Een kunst-volk kunnen wij 
worden, een klootjesvolk moe
ten wij blijven. 

Dat « gaat ons allen aan » 
(Tua res agitur !). 

Dit gezegd zijnde en her
haald zijnde en de zaken zijnde 
wat ze zijn is het wel ter zake 
de democratisering (?) van het 
onderwijs onder de loep te ne
men in het kader van onze cul
turele volkskracht. 

hinderpalen 

De zonen en dochters (en 
vooral de dochters) uit de be
scheiden en dus Vlaamse bevol
kingslagen vertegenwoordigen 
slechts 10 % van de universi
teitsstudenten. Vandaar uit
gaande is het gemakkelijk edel
moedige progressieve geesten 
op te warmen voor een verdere 
democratisering van de studiën 
en studerenden er toe te bewe

gen een verlaging van het stu-
diepeil te eisen. 

Zijn de economische obsta
kels de belangrijkste hindernis
sen ? Onder de ouders die er 
zich tegen verzetten dat hun 
kinderen voort studeren beroe
pen 42 % zich op economische 
redenen. Grotere financiële te
gemoetkomingen blijven dus in 
de helft van de gevallen gebo
den. Andere hindernissen mo
gen echter niet verzwegen wor
den. 

In 41 % van de gevallen lig
gen de oorzaken in een gebrek 
aan aspiratie vanwege de ou
ders of de jongeren zelf. 

Hier schiet de gemeenschap 
en schieten de leerkrachten te 
kort door gebrek aan oriënte
ring en stimulering. 

Intelligentie, zin voor studie, 
opvoedbaarheid, intellectuali-
teit zijn sociale producten. Gro
tendeels krijgt men ze mee van 
zijn gehele omgeving voor zo
verre ze niet erfelijk bepaald 
zijn. 

De democratisering mag ze
ker niet gezocht worden in de 
verlaging van het studiepeil 
derwijze dat het hoger secun
dair onderwijs voor 95 % en het 
hoger onderwijs voor 75 % van 
de jongeren kunnen « geslikt » 
worden. Men moet het spijtig 
vinden maar men moet het con
stateren dat kinderen die naar 
de lagere school stappen met 
de beschaafde omgangstaal als 
voertaal en met een rijke en 
genuanceerde woordenschat, 
dat de kinderen die uit de ge
sprekken in huiselijke kring 
een intellectuele belangstelling 
mee brengen een voorsprong 
hebben. 

culturele volkskracht 

Het is bekoorlijk uit egalita
risme de studiën zodanig te 
herorganiseren dat ieder gelij
ke kans krijgt. Op de korte 
baan is daar veel voor te zeg
gen. Men moet echter verder 
zien. 

Worden de algemene wel
vaart en het algemeen welzijn 
niet bedreigd door een verla
ging van ons nationaal intellec
tueel potentieel ? Zullen de ar
beiders niet minder verdienen 
met onbekwame ingenieurs in 
onze ondernemingen ? Zullen 
vreemdelingen niet de baas ko
men spelen en onze verdiensten 
afromen ? 

Maakt men mensen gelukkig 
met hen diplomas in de hand te 
stoppen voor taken die ze men
selijk niet aan kunnen ? 

Hebben wij belang bij een 
sociaal waterhoofd van gediplo
meerden-werklozen ? 

De school moet « leren wer
ken » ! Op voorwaarde dat het 
niet gebeure op grond van 
voorspraak of fortuin, dient er 
inderdaad geselecteerd te wor
den. 

Het is door de algemene cul
turele volksverheffing te bevor
deren dat het belang van de 
kinderen uit bescheiden milieu 
gediend wordt door het lager 
onderwijs tot en met te verzor
gen ! Door onze onderwijzers 
en leraren zó goed te betalen 
dat wij voor deze functies aan 
de besten hoge eisen mogen 
stellen ! 

en ons « vernieuwd 
secundair » ? 

Het is een hutsepot van no
dige en algemeen erkende ver
beteringen, erg twijfelachtige 
veranderingen en beslist onaan
vaardbare pedagogische en cul
turele dwalingen. 

Een hutsepot. 
De essentiële opwerpingen er

tegen zijn dat men totaal on
voorbereide vakken bij of)-
neemt en essentieel noodzake
lijke vakken verminkt. Wat 
met het vak « geschiedenis » 
gebeurt is een cultuurschande. 

Onaanvaardbaar is dat men 
het stelsel loslaat op leerkrach
ten die niet voldoende voorbe
reid zijn ! 

Wat een waanidee lichtzinnig 
« met kinderen te experimente
ren » ? Een ware pedagogische 
vernieuwing loopt over een uit
gekiende betere opleiding en 
een verantwoorde en dus finan
cieel te vergoeden herscholing. 
Men bereikt geen vernieuwing 
zo maar met een paar conferen
ties en enkele omzendbrieven. 

m. van haegendoren, 
se n a tor j 
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k o n t i c h 

SITUERING : 

Provincie Antwerpen - ongeveer halfweg tus
sen de steden Antwerpen en Mechelen. 

Arrondissement : Antwerpen. 

Hoofdplaats van het kanton Kontich en van 
de dekenij Kontich. 

Oppervlakte : 1905 ha. 

Inwoners : circa 15.000 

1. historische schets 

De geschiedenis van de gemeente Kontich klimt 
op tot in de oeroude tijden. Aan de hand van op
gravingen en vondsten, gedaan in het jaar 1937, 
komt men tot de vaststelling dat reeds in de jaren 
2600 tot 1600 vóór Christus ( de zogenaamde Neoli-
thicum periode) mensen leefden op het huidig 
grondgebied van de gemeente Kontich. Meer 
aanduidingen over de vroegere bewoners van 
deze streek worden teruggevonden in de Gallo-Ro-
meinse periode. Tijdens de jongste jaren werden 
in de wijk Kontich-Kazernen belangrijke opgra
vingen gedaan en werden ondermeer dakpannen 
en aardewerk uit de Romeinse tijd gevonden. Het 
is ook uit deze periode dat de naam Kontich voort
komt. De latijnse benaming Condacum, aanduiding 
voor de samenvloeiing Schelde en Rupel, evolueer
de in het Middelnederlands tot Conteke, om enkele 
eeuwen later omgevormd te worden tot Contick-
Conticq. In de 18e eeuw werd deze naam gewijzigd 
tot Contich. Onder invloed van het gemeenteraads
lid Miei Van Linden werd de huidige benaming 
Kontich definitief vastgelegd. 

De geschiedenis van Kontich loopt verder gro
tendeels gelijk met de ontwikkeling van onze 
Vlaamse gewesten. Na het «Romeinse» tijdperk, 
kende men er ook de invallen van de Franken, de 
bloei van het Merovmgisch-Karolingisch tijdvak 
en de invallen van de Noormannen. 

In de Middeleeuwen kent Kontich werkelijk een 
heropbloei en in die tijden spreekt men dan ook 
van de « Heren van Kontich ». Deze mensen hadden 
van de hertog van Brabant de heerlijkheid ofwel 
gekocht ofwel in pand gekregen. Het is dan ook 

uit deze periode dat de verschillende kastelen, die 
in Kontich gelegen zijn, voortspruiten. Zo kennen 
wij nu nog o.m. het Groeningenhof, het Hof van 
Spruyt en het Tang-of Rozenhof. 

In de helft van de 16e eeuw wordt de gemeente 
tweemaal geteisterd door hevige branden, waar
door de bevolking van Kontich, die reeds zwaar te 
lijden had van de oorlog tussen Karel V en Frank
rijk, praktisch tot de bedelstraf veroordeeld werd. 
Nauwelijks was het leven in de gemeente iets 
draaglijker geworden toen de beeldstorm losbrak 
met alle gevolgen van dien. Bij al deze ellende 
moet nog toegevoegd worden de moeilijkheden die 
ontstonden door : de Spaanse successieoorlog, later 
de boerenkrijg en de Hollandse overheersing. De 
onafhankelijkheid van België was slechts enkele 
jaren oud toen de gemeente in 1832 getroffen werd 
door een cholera-epidemie, die, gelet op de toe
stand in de omringende gemeenten, tamelijk be
perkt was. Erger was de situatie in het jaar 1849 
toen een tweede choleraplaag uitbrak. Volgens de 
oude archieven zouden er aan de gevolgen van de
ze ziekte in Kontich 285 personen overleden zijn. 

Tot slot verwijzen we graag naar het Museum 
voor Heemkunde (gelegen in de Molenstraat) 
waar op zeer efficiënte wijze de geschiedenis van 
de gemeente Kontich voorgesteld wordt. 

Bron : Geschiedenis van Kontich : R. Van Passen. 

2. kontich nu 

Zuiver theoretisch beschouwd is Kontich een ge
meente waar het goed en aangenaam is te leven. 
Onder invloed van de verschillende verkavelingen, 
groeit de bevolking, en voornamelijk de jonge ac
tieve bevolking, jaarlijks snel aan. Talloze jonge 
gezinnen worden aangetrokken enerzijds door het 
gezonde, onbezoedelde leefmilieu en anderzijds 
door de haast familiale sfeer die kan waargenomen 
worden in verschillende wijken. En toch... gedre
ven door een ongebreidelde grondspeculatie, wor
den in Kontich niet alleen de grond- en bouwprij
zen fantastisch de hoogte ingeblazen, maar worden 
tevens hectaren bos en groene zones opgeofferd op 
het altaar van de zogenaamde sociale woningbouw. 
Een sprekend voorbeeld hiervan is het prijsgeven 
door de voltallige CVP van « de laatste long » — in 
casu Hof van Spruyt en Bautersem — tussen de 
grootstad Antwerpen en Kontich. Zelfs de CVP-
jongeren, die nochtans opkwamen voor een gezond 
leefmilieu, werden op de gemeenteraad drastisch 
herinnerd aan de strakke partijtucht. Toen het 
woord «zwijgen» viel, stemde de jeugd van de 
alles zaligmakende partij vóór de verkaveling van 

j.f. ballegeer 

In 1895 werd tot tweede commissaris van 
Kontich, m opvolging van P J. de Vos, aange
steld de heer J F. Ballegeer, die reeds vijftien 
jaren « gendarmerie » achter de rug had. Hij 
zou het veertig jaren volhouden en wel tot 
1934. 

Commissaris te Kontich ? Ja ! Maar wat 
hem de geschiedenis m deed gaan was zijn 
getuigenis ten ontlaste op het Bormsproces 
in de maand augustus 1919. Van een commis
saris gesproken ! 

miei van linden 

Vlaams-nationaal gemeenteraadslid van 1936 
tot 1938 en lid van het VNV. Onder druk van 
Miei werden onze vroede gemeentevaderen 
gedwongen : 

1) de benaming Contich te vernederlandsen 
tot Kontich ; 

2)̂  de tweetalige straatnamen te wijzigen in 
~ eentalig Nederlandse ; 

3) met de kermisdagen eveneens de leeuwen
vlag aan het gemeentehuis te laten wap
peren. 

Van Miei Van Linden kan men terecht ge
tuigen dat hij zijn stempel gedrukt heeft op 
het openbaar leven in de gemeente. 
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82 ha. groen. De mooie en paaiende belofte dat 
slechts (?) 10 ha. van deze groenzone zou be
schouwd worden, is slechts een pleister op een hou
ten been. Enkele kleine woordjes in het aangeno
men voorstel — « plus de nodige voorzieningen » — 
laten inzien dat over enkele jaren alle groen zal 
verdwijnen omdat de hoogbouw-speculanten nooit 
genoeg grond in handen krijgen. 

Een tweede domper op het enthoesiasme van de 
inwijkelingen is het volledig ontbreken van speci
ën sportterreinen voor de jeugd. Nergens, in de 
nieuwe kinderrijke wijken, vindt men een plekje 
dat gespaard bleef van de verkavelingswoede. Het 
enige speelterrein dat de jeugd overblijft, is de 
openbare weg. De jeugd van één dezer wijken 
heeft dit niet genomen en richtte een betoging in 
(met honderden deelnemers), met als slogan : 
« wij willen spelen, maar niet op straat !» Het ge
meentebestuur bracht begrip op voor deze recht
matige verzuchting, maar helaas verder dan begrip 
is het college nooit gekomen. Het toppunt van heel 
de zaak was nochtans dat de meerderheidspartij 
kritiek leverde op het feit dat deze jeugd zich ver
stout had deze problemen voor te leggen aan de 
andere politieke partijen. 

Ach ja, tijdens de zomervakantie worden er 
speelterreinen door het gemeentebestuur openge
steld maar... het ene terrein lag vol met rotte to
maten, een ander terrein had meer de aanblik van 
een omwoelde puinhoop, een derde terrein was om
zoomd met onkruid, distels en netels... De jeugd 
van Kontich begreep en bleef spelen... op straat. 
Gelukkige CVP, zij deed het weer ! 

Reeds jaren belooft men (lees CVP) de bevol
king van Kontich een volwaardig zwembad en 
kijk... stilaan krijgt de gemeentelijke zwempoel 
meer en meer vorm. Dat de afmetingen slechts 
lOm X 25m bedragen (voor de luttele prijs van 
meer dan negen miljoen), kan toch geen probleem 
zijn. De vijftienduizend inwoners van Kontich 
zwemmen reeds jaren in de zwemgelegenheid van 
andere gemeenten en zullen niet zo vlug hun ge
woonte opgeven. Zodoende zal men niet vlug kun
nen beweren dat het «blaasinstructie-zwembad-
je» te klein is. 

Is er over de gemeente Kontich dan niets goeds 
te vertellen ? Natuurlijk wel : het is 'n levendige ge
meente, elk jaar is er een drukbezochte jaarmarkt, 
tijdens de kermisweek worden er paardrennen ge
houden (die nu wél Vlaams zijn, maar daar was 
een keiharde actie voor nodig), de werken aan de 
E 10 zullen de infrastructuur van de gemeente ge
voelig verbeteren en zullen van Kontich de ver
keerswisselaar maken tussen de voornaamste steden 
van de provincie. U ziet... zo slecht is 't leven niet 
im Kontich, op voorwaarde nochtans dat men op ge
meentelijk vlak de bestuursmeerderheid maar laat 
« chambreren » en niet te veel inspraak vraagt, laat 
staan eist ! 

aloïs verbist 

Inwoner van de gemeente Kontich en weer
stander. Vermeld op de dagorders van het 
Canadese leger. Een echte... geen weerstan
der van na de oorlog. Wie kent hem niet ? 
— vastgeketend aan het monument te Breen-

donk, 
— vastgeketend aan het koninklijk Paleis te 

Brussel, 
— hongerstaker te Diksmuide, 
— kruiswegganger op Goede Vrijdag in de 

kathedraal te Mechelen, 
— zijn kruis torsend op de zeedijk te Oosten

de. 
De man van amnestie. Een man die vecht 

voor zijn ideaal. 

groot lustrumbal 
zaterdag 25 september in 

de magdalenazaal te 

kontich 

deuren 20u30 aanvang 21 u 

orkest ray chadwick 

Dit zou een speelplein moeten zijn... 

Het « hlaasinstructie-zwernbad ». 

3. volksunie-kontich 

De start in 1961 van een eigen Volksunieafdeling 
te Kontich was alles behalve vreugdevol. De geest
drift der stichters over de geboorte, werd volledig 
in de schaduw geplaatst door het tragisch overlij
den, ingevolge een auto-ongeluk, van de eerste 
voorzitter. Het drama viel samen met de dag dat 
de afdeling officieel gesticht werd. Met een rou
wend hart, maar in de geest van en bezield door 
het Vlaams-nationaal bewustzijn van de overlede
ne, werd er toch van wal gestoken. Na een eerder 
aarzelende start ( te wijten aan de enggeestige 
mentaliteit van bepaalde inwoners, die alles wat 
maar enigszins vlaamsvoelend was, wilden vernie
tigen), brak na enkele jaren toch de zon door voor 
de Volksunie te Kontich. De afdeling stond overal 
mee op de voorgrond waar er moest gestreden wor
den voor de Vlaamse zaak zoals de Franse preken 
in bepaalde parochies te Antwerpen, de verneder
landsing van de kuststreek enz. Het was vanuit 
Kontich dat praktisch iedere week kolportages 
werden ingelegd. De militanten van het eerste uur, 
hebben werkelijk alles gedaan wat er in hun be
reik lag, om de Volksuniegedachte te doen door
dringen, niet alleen in hun gemeente maar tevens 
in het kanton. Als typisch voorbeeld kan hier aan
gehaald worden, dat Kontich één der eerste afde
lingen was die over een eigen geluidsinstallate be
schikte, waarmede elke zondag rondgereden werd. 

Op gemeentelijk vlak, brak Volksunie, in samen-
Werking met enkele onafhankelijke personen, door 
in de gemeenteraadsverkiezingen van 1964. Als vol
komen nieuwe partij behaalde zij 22,8% der stem
men en werd daardoor onmiddellijk de tweede 
sterkste partij in de gemeente. Ingevolge dit suc
ces en tevens wegens zijn persoonlijke inzet inzake 
sociaal dienstbetoon werd Jef Steurs aangeduid 
om in 1968 zijn kansen te wagen bij de provincie
raadsverkiezingen. Het werd een ware triomf voor 
Volksunie en voor Jef Steurs, die met meer dan 
twaalfhonderd voorkeurstemmen werd verkozen. 

Op gemeentelijk vlak werd er door onze manda
tarissen een harde maar ophouwende oppositie-
strijd geleverd. De beloning in 1970 bleef niet uit 
want met de laatste gemeenteraadsverkiezingen 
behaalde de Volksunie-koalitie 28,6% der stemmen, 
wat ten opzichte van de vorige maal een verbete
ring was van liefst 5,8%. 

Thans schrijven we 1971 : een jaar dat geken
merkt werd door een stroom van nieuwe leden, die 
onze rangen kwamen verstevigen. Het is dan ook 
met een gerechtmatigde fierheid dat de Volksunie
afdeling van Kontich haar tweede lustrum viert. 

De feestelijkheden werden gespreid over twee we
ken en op dit ogenblik behoren reeds volgende ma
nifestaties tot het verleden : autokaravaan, acade
mische zitting, receptie en kleinkunstavond. Voor 
heden 18 september staat er een kantonnale kol-
portage, gekoppeld aan een muzikale optocht, op 
het programma. Morgen zondag laten wij alle kin
deren genieten van een kinderfeest (poppenkast 
en kleurwedstrijd). De feestelijkheden worden be
sloten op zaterdagavond 25 september in de Mag
dalenazaal te Kontich met een groots lustrumbal. 

Dit lustrum betekent geenszins een rustpunt voor 
de Volksunie in Kontich, het is de start voor een 
volgend tienjarenplan, dat moet uitlopen op een 
totale overwinning in de gemeenteraadsverkiezin
gen van 1976. Op dat ogenblik moet de Volksunie 
de sterkste partij zijn van de gemeente Kontich. 

wim maes 

Bezieler van de VMO, afkomstig van Kon
tich (zijn vader was er schepen van Onder
wijs). De Vlaamse Militanten Organisatie 
waarvan Wim de bezieler was, is een niet weg 
te cijferen element van de na-oorlogse Vlaam
se Beweging. Was de VMO niet altijd even 
groots, haar bezieler was en bleef een per
soonlijkheid, wars van alle kleinheid en krui
perigheid. Een fier man die de moed opbracht 
te staan « als een rots in de branding ». Altijd 
nam hij volle verantwoordelijkheid op zich, 
ook in zeer kritieke ogenblikken. 

Een man uit één stuk. Een man waarop 
Kontich fier mag en moet zijn ' 
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Groepen 

en 

maafschappijen 

allerhande ! I ! 

Speciaal 

voor U 

bedacht' 

IEDER DORTMUNDER 
THIER BRAU HOF 

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

I N T E R E S S A N T 
Avondmaal op vrijdag, zaferdag 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 grofe specialiteiten zijn : Ochsenschwanzsuppe - Hongaarse goe-
lasj • Eisbein mit Sauerkraut - Kip aan hef spit Krachtvleesschotel 

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

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

ONZE SCHOOL ? 

ERASMUS 
NATUURLIJK I 

Pluralistisch, voiksnationaal onderwijs I 
Talen - boekhouding - steno - daktylo - sekretariaat 
journalistiek - etalage - verkoop - hostessen - mannequins 

wegkode - rijlessen (door de Staat erkend) 
Lange Ridderstraat 36 - 2800 MECHELEN Tel. (015)173.68 
Bondgenotenlaan 84 - 3000 LEUVEN Tel. (016)224.85 
Priester Daensplein 2 - 9300 AALST Tel. (053)284.55 
Gulden Vlieslaan 26 - 8000 BRUGGE Tel. (050)372.75 
Thonissenlaan 23 - 3500 HASSELT Tel. (011)237.12 
Sinf Jorisstraat 33 - 8500 KORTRIJK Tel. (056)159.18 

VLAAMSE Z I E K E N K A S 
1951 - 1971 20 JAAR DIENSTBETOON 

Ziekteverzekering voor 

ARBEIDERS 
BEDIENDEN 
ZELFSTANDIGEN 

Dagvergoeding 

ZELFSTANDIGEN 
LOONTREKKENDEN 

Vraag nog heden inlichtingen bij uw plaatselijke afgevaardigde. 
Geen moeilijkheden bij overschakeling van een ander ziekenfonds. 
Besfendige «ekretariaten : 

Kipdorp, 40 - 2000 Antwerpen - Tel, 03/32.73.05 (2 I.) 
Brabant : E. jacqmainlaan 124 - 1000 Brussel 
Tel. 02/19.08.64 
Limburg : Zuivelstraat 9 - Hasselt - Tel. 011/220,57 

V.Z. B SYMBOOL van VERTROUWEN + ZEKERHEID + DIENSTBETOON 

Aanbevolen Huizen 

E.S. ZWEMBADEN 
TUINEN 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. 

A. DE BACKER - DECEY 
• PAPIERHANDEL 
• DRUKKERIJ 
• GESCHENKEN 

Nieuwstraat 118 - 1000 Brussel 
Tel. 17.15.89 

Bezoek 
CASTHOF LINDENHOVE 

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

wekelijkse rustdag : woensdag 
Bellestraat 49 • Hekelgem 

Tel 053/687.40 
( l l -VI-71) 

H. PELEMAN.MARCKX 
Van den Nestiet 16, Antwerpen 

Tel. 39.19.27 
rv RADIO ALLE ELEKTRI
SCHE TOESTELLEN HERSTEL

LINGEN AAN HUIS 
rv PELMAR 61 scherm 

13.500 fr. I.p.v. 18.950 fr. 
Andere merken grootste korting 

ian. '71 

AL AL KEUKENS GLASAL 
Fabrieken te Ramsdonck 

tel. 015/714.47 
Leuven : Jan CLAES 
Bondgenotenlaan 171 

Tel. (016)347.94 
Voot Wesf-VIsanderen 

DE MEYER Walter 
Sruggestraal 136, Zwevezele 

tel. 051/612.84 
( l -Xl l -71) 

« PIET POT y, 
Antwerpen's gezelligste 

Bierkelder 
Grote Pieter Potttraal 4 

(bi[ Suikerrul) 
Open vanaf 8 uur '$ avonds 

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

Bezoek « Gaithof 
DE VEERMAN J> 

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

Mosselen - Paling 
Uitbater - Jan Brugmant 

l ag 7 1 

Te Steenokkerzeel 
bezoekt elke Vlaming 
het HEELNEDERLANDSE 

PRAATKAFEE 

DE APPEL 
Fuérlsonpl. 6 • rechtover kerk 

op een paar 100 m. van 
« Vlaams Konferentle-oord 

de Ham » 
Uitbater Walter DOCKX 

Tel. 59.75.86 

CORTHALS 
Kattestraai 20 - Aalst 

Tel. 053/244.80 
Bekendste koffiehuis 

uit DENDERSTREEK 

Bedden- en Matrassenbedrijf 
« RUSTV/EL » 

A. Versweyveld - Trollin 
Herentalseb. 122 - 2100 Deurne 

Tel. 21.32.52 
Epeda - Beka - Simmons 

Dodo - Pirelli 
Kindermeubelen 

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

2100 DEURNE 

BLIJFT GIJ DOOF, VLAMING ? 
Boycot franskiljons, steun Vlaam
se firma's. Bestel zelf koffie of 
maak klanten, we doen al de 
rest. Levenslange vergoeding : 

wij houden ons woord ! 
KOFFIE HAWAÏ 

Gr.-Bijgaarden - T. 02/52.60.55 

Industriële 
warmeluchtgeneratoren 

rechtstreekse levering, alsook 
levering door bemiddelling van 

uw installateur. 
Residentiële 

warmeluchtgeneratoren 
uitsluitend levering langs 

installateur om. 
N.V. LEPLAE R. 

Industriepark - 9990 Maldegem 
Tel. 050/715.29 

GROEP BLANCKAERT 
Internationaal Adviesbureau 

Herentalsebaan 624 
2100 DEURNE 

Verlichtingsgroothandel 
MARC DE VRIESE 

(het betere genre) 
ASSEBROEK - BRUGGE 

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

40 m. toonvensters - meer dan 
1.000 verschillende verlichtings

elementen - Open van 8u30 
tot 20 uur. 

CARROSSERIE 
LOOS - VAN 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, vrien
den, kennissen, alsook voor per
soonlijk gebruik, aan groothan-
delsprijs. Minimum afname 4,5 
kg. Hoge verdienste. Tombola 
met 100.000 F prijzen. - Geen 
B.T.W.-problemen. Geen kapi
taal nodig. Gratis stalen. Schr. : 

K o f f i e b r a n d e r i j R I M B O 
Heikant 51 - 9140 ZELE 

Tel. (052)445.03 

B T W ! 
Voor doorschrljfsistemen, 

boekhoud- en faktureermachlnes 
één Vlaams organizatiebedrijf: 

Etn MERCURE 
K. Albertpleln 12 (Station) 

9160 Hamme - Tel. 052/481.00 

Voor Uw verblijf aan ZEE 
de Ideale OPLOSSING bij 

WEST LITTORAL 
Leopold Il-laan 212 

8458 OOSTDUINKERKE 
(100 m. voorbij de zomerkapel) 

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

IN T BOERKE 
Hoogstraat 41 - Antwerpen 

Vakkleding naar maat 
Sinds 1912 Tel. 03/32.08.12 

GARAGE-
KANTELPOORTEN 

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

1840 Eppegem - Tel. 015/614.11 

LUSTRERIE D'HAENENS 
Predikherenstr. 24 - 8000 Brugge 

Tel. 050/30.707 (3 lijnen) 

Maat & gerede HERENKLEDING 
Specialiteit maatbroeken 
BERGERS GERARD 

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

P A P Y R U S 
Boek-, Papier-

Fonoplatenhandel 
Zaakvoerder Pons Labeau 

de Ribaucourtstraat 7 
Sint-Jans-Molenbeek . Brussel 8 

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

UURWERKEN - JUWELEN 
DE MOOR 

Schooldreef 19 - Gentbrugge 
Tel. 52.01.22 

Internationaal Optiek 
speciaalzaak voor europese 

brillenmode 
Schooldreef 21 - Gentbrugge 
Zaakvoerder : JAN DE MOOR 

V.U.-gemeenteraadslid 

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

Depannagedienst 
Autocar - Autobus : 

Aarschotsesteenweg 86 - Lier 
Tel. 70.05.29 - 70.15.71 

Fabriek van Land- en 
Tuinbouwmachines 

HERT - AGRIA 
9200 KWATRECHT-Wetferen 

Tel. (09)52.19.31 

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

2100 DEURNE 
Tel. 03/24.00.90 - 24.44.74 

Groot-keuken materiaal - was
salons - autowasinrichtingen, 
diepvries... D 0282 

DRANKHUIS BEIAARD 
VLAAMSE GEZELLIGHEID 

Trefpunt van de Vlamingen 
— Stemmige muziek — 
Mevrouw LAURENT DELEU 

Kortrijksestraat 3 - MENEN 

HOTEL - RESTAURANT 
Rotisserie - Wijnbar - Taveerne 

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

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

STANDING 
2 X kopen 1 x betalen 

(5.000 in stock) 
Voorbeeld : Kostuum kopen, 

EEN GRATIS 
Dendermondse steenweg 276 

AALST 

ELECTRA-BREE 
P.V.B.A. 

Boneputstraat 28 - Bree 
Tel. 011/65.188 en 66.477 

MIELE - AEG . LINDE 
^ D 0283 

BANKETBAKKERIJ 
)ozef en Rita 

NEUKERMANS-BLOM 
Ballelsfraat 9 - 1780 Teralfene 

Fijn gebak - Suikerwaren 
IJstaarten 

Wekelijkse rustdag j dinsdag. 
Tel. {053)682.15 

• • Vlamingen, 
• • % | vraag GRATIS ADVIES 
V * ^ voor uw 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. ('s zat. geslot.) 

Agenten en makelaars 
neem kontakt met ons! 

RIJWIELEN 
KINDERWAGENS 

ROLLEND SPEELGOED 

St-Jikobsmarkt 97 
ANTWERPEN 

Uitbater : 
HILLEGEER ROGER 

TIJDENS DE KERSTMIS-NIEUWJAAR PERIODE KUNT U GERUST UW 

VAKANTIE DOORBRENGEN OP DE 

K A N A R I S C H E E I L A N D E N 

o f i n O O S T - A F R I K A 

U HOEFT SLECHTS EEN ZAAK TE DOEN : 

BOEK TUDIG BIJ EEN DER VTB-VAB-KANTOREN IN HET VLAAMSE 

LAND. 

HOOFDSEKRETARIAAT : 
Sint-)akobsniarkl-, 45-47 - 2000 Antwerpen Tel. (03)31.09.95 (10 lijnen) 
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poëziemorkl weiteren kuliuur-

agenda 

Nadat zaterdagnamiddag te 
Buggenhout-Opdorp de meest 
sportleven van de Vlaamse 
kunstenaars de renfiets opge
klommen waren om in een 
dolle rit hun lichamelijke 
krachten te meten kwamen 
zondag « alle dichteren van 
het Vlaamse land» samen om te 
Wetteren de tweede poëzie-
markt te houden. Op initiatief 
van de kunstgalerij Drieghe en 
in samenwerking met het ge
meentebestuur en een aantal 

plaatselijke drankgelegenheden 
werd het Felix Beernaertsplein 
omgeschapen in een markt 
waar op alle mogelijke en voor
al onmogelijke manieren poëzie 
aan de man, de vrouw en het 
kind gebracht werd. De be
langstelling was groot. 

Voorafgegaan door ruiters, 
een huifkar met The Fondy 
River Side Bullet Band die de 
dixieland alle eer aan deed, 
trokken een zestigtal scriben
ten met bolhoed en stok door 

De gevel van de Antwerpse Carolus Borromeuskerk (350 jaar 
oud) dit jaar in het kulturele nieuws. 

duw Vlaanderen over 
djn grenzen f 

Na 14 jaar is het tijdschrift «Ons Erfdeel» uitgegroeid 
tot het grootste algemeen-Nederlands kulturele blad : 
oplage van 10.000 exemplaren, méér dan 150 medewer
kers. «Ons Erfdeel» is een volstrekt pluralistisch en on
afhankelijk tijdschrift. En er steekt nog méér in. Dat 
méér proberen wij thans te realiseren. In 1970 kwam de 
Stichting « Ons Erfdeel » vzw tot stand. 

de stichting « ons erfdeel » wil vanaf 1972 : 

1. Het tijdschrift « Ons Erfdeel» nog aktueler maken 
en daarom zes keer per jaar laten verschijnen in plaats 
van vier keer ; 

2. Een geheel nieuw Franstalig tijdschrift uitgeven dat 
in alle Franstalige gebieden informatie zal verstrekken 
over onze taal, onze kunst en Qnze kuituur in de breedste 
zin ; 

3. Een Dialoogcentrum «Ons Erfdeel» oprichten voor 
internationaal kontakt en overleg in verband met de ver
spreiding van onze kuituur in het buitenland. 

Voor de verdere toekomst plant de Stichting « Ons 
Erfdeel» ondermeer ook een tijdschrift in het Engels en 
in het Duits, ter bekendmaking van onze kuituur in deze 
taalgebieden. 

onszelf bekend maken 

Het buitenland is over het algemeen zeer slecht inge
licht over de Nederlandse kuituur. Daarover blijven kla
gen helpt ons niet vooruit. Door informatie in vreemde 
talen te verstrekken kunnen we hierin verandering bren
gen. Het partikulier initiatief kan hierin voorgaan. 

De Stichting «Ons Erfdeel» zal over een beginkapitaal 
van 5 miljoen frank dienen te beschikken om deze plan
nen te realiseren. Nu reeds hebben 306 partikulieren en 
partikuliere instellingen uit Vlaanderen en Nederland 
een kapitaal van 3.012.000 (op 10 september 71) gestort 
ter realisatie van deze plannen. 

Onder de vermelding « Fondskapitaal Ons Erfdeel 
vzw » kunnen steunbijdragen worden overgemaakt op 
volgende rekeningen : 
— postrekening 132.59 van Kredietbank NV, Rekkem, 

voor rekening 6674/07/12.052 van Stichting « Ons Erf
deel » vzw ; 

— bankrekening 32.792 van Stichting « Ons Erfdeel » 
vzw bij de bank van Parijs en de Nederlanden, Kort
rijk. 

Alle steunbijdragen worden in het eerste nummer van 
de jaargang 1972 van het tijdschrift « Ons Erfdeel » ge
publiceerd. 

help Vlaanderen 
over zijn grenzen duwen ! 

de voornaamste straten van de
ze Oost-Vlaamse gemeente. 
Achteraan kwamen de jongens 
en de meisjes van het Gentse 
mimeteater. 

Even voor elf uur werd de 
markt dan officieel geopend. 
Ongebreidelde fantasie had er 
voor gezorgd dat poëzie nu eens 
echt onder elke vorm te koop 
was. 

Een kleine inventaris ? 
Gedichten in een fles als een 

hoopvol bericht in de zee. 
Handdoeken met geborduurde 
gedichten, behangselpapier van 
de nodige verzen voorzien. Een 
dichtbundel in puzzel, zoals de 
verkoper beweert uniek in de 
« weireldt ». Vijf maal gooien 
naar blikken, prijs : een dicht
bundel, « een keihard gedicht » 
gevonden in de Loire... 

Verder grote stands van de 
uitgeverijen Sonneville en 
Yang, een handpers ter plaatse 
te bedienen, een schoolbord 
waarop de dichters en de om-
staanders hun inspiratie kon
den botvieren. Zelfkleefgedich-
ten en zo voort en zo voort... 

In de namiddag werden bal
lonnetjes opgelaten waaraan 
uiteraard een gedichtje bengel
de. Verder werd een poëziemiss 
verkozen door een jury waar 
LP Boon de voorzitter van was 
(hoe kon het anders ?). De dich
ters konden het vervolgens op-
aemen tegen de renners van 
de plaatselijke wielerklub 
[< Guidon » in een wedstrijd op 
de rollen. 

Een boek met een zeventigtal 
gedichten van de deelnemers 
werd als herinnering aange
boden. 

Bij al dit ludieke een beden
king-. Meer dan ooit, menen 
wij, staan dichters ver van het 
volk. Ze worden al te vaak en 
soms terecht als ongevaarlijke 
maar voor de doorsnee lezer 
weinig zeggende lui aanzien. 
Een poëziemarkt kan een beet
je overbrugging te weeg bren
gen. Er komt inderdaad zo wei
nig over van datgene wat dich
ters schrijven. Weliswaar we
ten wij dat de oorzaak aan bei
de zijden ligt, een zekere lui
heid bij de lezer en een veel te 
bewust zich inkapselen van de 
dichter. In meer gemeenten 
moet deze geslaagde « open-
deur-dag » te herhalen zijn. 

showa 45 

In Japan draagt iedere be
windsperiode van een keizer 
een naam, waarop de Japanse 
jaartelling is afgestemd. Deze 
van de huidige keizer Hirohito 
wordt «Showa» genoemd. Ver
mits Hirohito reeds 45 jaar aan 
het bewind is schrijft men in 
Japan het jaar « showa 45 ». Dit 
is meteen ook de benaming van 
de Japanse Dagen die te Brus
sel doorgaan naar aanleiding 
van het bezoek van Hirohito 
aan ons land. 

In Passage 44, Kruidtumlaan 
te Brussel worden volgende 
manifestaties gehouden : 48 
meesterwerken van de oude Ja
panse prentkunst; « Japan 71 »; 
« Zen en het Westen » (inter
nationaal colloquium) ; een fes
tival van alhier nog niet ver
toonde Japanse films; verschei
dene demonstraties (bloemen-
schikken, krijgskunst e.d.m.) ; 
verhalen en getuigenissen ; en 
ten slotte in Studio 44 « kunst
schatten uit de keizerlijke ver
zameling van Tokio », georga
niseerd door de Japanse am
bassade. Inlichtingen : Punlia-
tour, 4, Passage 44, tel. : 
02/18.27.35 of 18.27.52. 

dan van severen 

Als vierde in de reeks kunst
drukken, uitgegeven door de 
« Vereniging voor het Museum 
van Hedendaagse Kunst » te 
Gent komt werk van Dan Van 
Severen aan de beurt, na Peire, 
Wyckaert en Mara. Het gaat 
eigenlijk om 5 etsen. Leden
prijs 6.600 fr., na 31 oktober 
9.500 fr. Lidmaatschap 100 fr. 
(400 fr. met premie) te storten 
op giro 15.41.23 van VMHK, 
Kromme Leie 16, 9820 St. De-
nijs-Westrem. 

De twee volgende reeksen 
zullen resp. werk omvatten van 
Jef Verheyen en Michel Seu-
phor (5 zeefdrukken). 

beursschouwburg 
brussel 

« Gelukkige Familie » wordt 
tot 26 september gespeeld door 
het Ringteater Antwerpen, alle 
dagen uitgenomen op 16 sep
tember. Op 28, 29 en 30 septem
ber : « De gekroonde Leerse » 
van Michiel de Swaen door het 
Mechels Miniatuurteater. 
Plaatsbespreking tel. 02/11.25.25 
:>i 13.70.99, August Ortsstraat 
22 te Brussel. 

het witte boekje 
Bij de uitgeverij Humanitas verscheen nu « Het witte boekje 

voor studenten en scholieren » dat wil zijn « een objectivering 
van het rode boekje ». 

Het werd samengesteld door Clara Wims, Bert Haman en Hu.' 
go Keyen. Het oekje is « de resultante van een samenwerking 
tussen scholieren en studenten van diverse studieniveaus, Ie-
raars(essen) en uitgever ». Het werd niet geschreven van uit een 
bepaalde ideologie, zegt de inleiding, wil geen revolutie maar djc 
hoogste nodige evolutie prediken. 

Het bevat gegevens, nuttige, minder-nuttige en overbodige be-
schouwingen (idem) over een heleboel « problemen » waarmee 
de lerende en studerende jeugd zich gekonfronteerd voelt... Pro
blemen zijn er immers om te hebben en wie er geen heeft is 
geen mens. Dat de problemen der jeugd zich dus vooral tot hun 
eigen werk (studeren) en hun werkmilieu (de school) uitstrek
ken is verstaanbaar. Daarbij komt nog, naast de specifieke pro
blematiek der puberteit op het gebied van het seksuele, de alge
mene problematiek hiervan (homoseksualiteit, voorbehoedmid
delen) en de behandeling van sommige tijdsverschijnselen, zo 
bv. het gebruik van drugs. Een der grootste problemen voor de 
jeugd van heden, namelijk het zich losmaken van een gekom-
mercialiseerd ontspanningsleven en de oriëntatie naar een op
offerend idealisme, wordt echter niet aangeraakt. 

In het kritisch benaderen van de huidige schoolstrukturen 
schuilt er zeker een kern van waarheid en er wordt heel wat 
zinnigs gezegd over proefwerken, lesroosters, salarissen enz. De 
kwestie van de inspraak wordt van het standpunt van de leer
ling bekeken, en bepaalde opmerkingen zijn zeker niet zonder 
zin. Ook de kritiek op de nieuwe inrichting van het sekundair 
onderwijs is zeer juist en raakt de kern : deze ingrijpende on
derwij shervormnig wordt ingevoerd zonder dat de scholen er 
werkelijk' over kunnen meepraten. 

« Het witte boekje voor studenten en scholieren » — Humani
tas, Gent, 95 blz. — 40 fr. 

WARMELUCHT-
GENERATOREN 

KOUD heb ik het 
ZEKER NIET 
met een 

LEPLAE R 

de prijs valt zeker mee. 

N.V. LEPLAE R. 
Industriepark 

9990 MALDECEM 
TEL. (050)715.29 

STEEDS KLAAR DAG EN NACHT 
OM U TE DEPANNEREN ! 
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Groepen 

en 

maatschappijen 

allerhande I ! ! 

Speciaal 

voor U 

bedacht 

IEDER DORTMUNDER 
THIER BRAU HOF 

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

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

in een gezeliige sfeer. 
Nadien krijgt U gratis gedurende 5 uur, 

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

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

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

ONZE SCHOOL ? 

ERASMUS 
NATUURLIJK ! 

PluratisMsch, volksnationaal onderwijs I 
Talen - boekhouding - steno - daktyio - sekretariaat 
journalistiek - etalage - verkoop - hostessen - mannequins 

wegkode - rijlessen (door de Staat erkend) 
Lange Ridderstraat 36 - 2800 MECHELEN Tel. (015)173.68 
Bondgenotenlaan 84 - 3000 LEUVEN Tel. (016)224.85 
Priester Daensplein 2 - 9300 AALST Tel. (053)284.55 
Gulden Vlieslaan 26 - 8000 BRUGGE Tel. (050)372.75 
Thonissenlaan 23 - 3500 HASSELT Tel. (011)237.12 
Sinf Jorisstraat 33 - 8500 KORTRIJK Tel. (056)159.18 

VLAAMSE Z I E K E N K A S 
1951 - 1971 20 JAAR DIENSTBETOON 

Ziekteverzekering voor 

ARBEIDERS 
BEDIENDEN 
ZELFSTANDIGEN 

Dagvergoeding 

ZELFSTANDIGEN 
LOONTREKKENDEN 

Vraag nog heden Inlichtingen bij uw plaatselijke afgevaardigde. 
Geen moeilijkheden bij overschakeling van een ander ziekenfonds. 
Bestendige lekretariaten : 

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

V.Z. B SYMBOOL van VERTROUWEN-H ZEKERHEID + DIENSTBETOON 

Aanbevolen Huizen 

E.S. ZWEMBADEN 
TUINEN DEMEYERE 

Vijf wegenstraat 13 - Izegem 
Tel. 051/316.23 

Kost minder dan U denkt I 
4.000 tevreden klanten in 

West-Europa. 
Referenties in het ganse land. 

A. DE BACKER - DECEY 
• PAPIERHANDEL 
• DRUKKERIJ 
• GESCHENKEN 

Nieuwstraat 118 - 1000 Brussel 
Tel. 17.15.89 

Bezoek 
GASTHOF LINDENHOVE 

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

wekelijkse rustdag : woensdag 
Bellestraat 49 • Hekelgem 

Tel 053/687.40 
{l l -VI-71) 

H. PELEiVIAN.MARCKX 
Van den Nestlel 16, Antwerpen 

Tel. 39.19.27 
rV RADIO ALLE ELEKTRI
SCHE TOESTELLEN HERSTEL

LINGEN AAN HUIS 
rV PELMAR 61 scherm 

13.500 fr. I.p.v. 18.950 fr. 
Andere merken grootste korting 

lan. '71 

AL AL KEUKENS GLASAL 
Fabrieken te Ramsdonck 

tel. 015/714.47 
Leuven : Jan CLAES 
Bondgenotenlaan 171 

Tel. (016)347.94 
Voor West-Vlaanderen 

DE MEYER Walter 
Sruggestraat 136, Zwevezele 

tel. 051/612.84 
( l -XI l -71) 

« PIET POT I) 
Antwerpen'* gezelligste 

Bierkelder 
Grote Pieter Potttraat A 

(bi | Suikerrul) 
Open vanaf 8 uur 's avond» 

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

Bezoek a Gasthof 
DE VEERMAN J> 

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

Mosselen - Paling 
Uitbater • Jan Brugman* 

lan. 7 1 

Te Steenokkerzeel 
bezoekt elke Vlaming 
het HEELNEDERLANDSE 

PRAATKAFEE 

DE APPEL 
Fuérlsonpl. 6 • rechtover kerk 

op een paar 100 m. van 
« Vlaam* Konferentle-oord 

de Ham » 
Uitbater Walter DOCKX 

Tel. 59.75.86 

CORTHALS 
Kattettraat 20 - Aalst 

Tel. 053/244.80 
Bekendste koffiehuis 

uit DENDERSTREEK 

Bedden- en Matrassenbedrïjf 
« 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 

BLIJFT GIJ DOOF, VLAMING ? 
Boycot franskiljons, steun Vlaam
se firma's. Bestel zelf koffie of 
maak klanten, we doen al de 
rest. Levenslange vergoeding : 

wij houden ons woord ! 
KOFFIE HAWAÏ 

Gr.-Bijgaarden - T. 02/52.60.55 

Industriële 
warmeluchtgeneratoren 

rechtstreekse levering, alsook 
levering door bemiddelling van 

uw installateur. 
Residentiële 

warmeluchtgeneratoren 
uitsluitend levering langs 

installateur om. 
N.V, LEPLAE R. 

Industriepark - 9990 Maldegem 
Tel. 050/715.29 

GROEP BLANCKAERT 
Internationaal Adviesbureau 

Herentalsebaan 624 
2100 DEURNE 

Verlichtingsgroothandel 

MARC DE VRIESE 
(het betere genre) 

ASSEBROEK - BRUGGE 
200 m. buiten de Kathelijnep. 

Grote baan Brugge-Kortrijk 
40 m. toonvensters - meer dan 
1.000 verschillende verlichtings

elementen - Open van 8u30 
tot 20 uur. 

CARROSSERIE 
LOOS - VAN HOOF 

Schranslaan 70 
1840 EPPEGEM 

5% aan V.U.-leden. 
Tel. (015)629.42 

I — — — I M I I I I l l ^ • [ [ • • • • • • I I M 1 1 — — 

WENST U EEN BLIJVENDE 
BIJVERDIENSTE 

MET STANDING ? 
Bestel koffie voor familie, vrien
den, kennissen, alsook voor per
soonlijk gebruik, aan groothan-
delsprijs. Minimum afname 4,5 
kg. Hoge verdienste. Tombola 
met 100.000 F prijzen. - Geen 
B.T.W.-problemen. Geen kapi
taal nodig. Gratis stalen. Schr. : 

K o f f i e b r a n d e r i j R I M B O 
Heikant 51 - 9140 ZELE 

Tel. (052)445.03 

B T W I 
Voor doorschrijfsistemen, 

boekhoud- en faktureermachines 
één vlaams organizatiebedrijf: 

Etn MERCURE 
K. Albertpleln 12 (Slation) 

9160 Hamme - Tel. 052/481.00 

Voor Uw verblijf aan ZEE 
de Ideale OPLOSSING blJ 

WEST LITTORAL 
Leopold ll-laan 212 

8458 OOSTDUINKERKE 
(100 m. voorbij de zomerkapel) 

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

IN 'T BOERKE 
Hoogstraat 41 - Antwerpen 

Vakkleding naar maat 
Sinds 1912 Tel. 03/32.08.12 

GARAGE-
KANTELPOORTEN 

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

1840 Eppegem - Tel. 015/614.11 

LUSTRERIE D'HAENENS 
Predikherenstr. 24 - 8000 Brugge 

Tel. 050/30.707 (3 lijnen) 

Maat & gerede HERENKLEDINQ 
Specialiteit maatbroeken 
BERGERS GERARD 

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

P A P Y R U S 
Boek-, Papier-

Fonoplatenhandel 
Zaakvoerder Fons Labeau 

de Ribaucourtstraat 7 
Sint-Jans-Molenbeek . Brussel 8 

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

UURWERKEN - JUWELEN 
DE MOOR 

Schooldreef 19 - Gentbrugge 
Tel. 52.01.22 

Internationaal Optiek 
speciaalzaak voor europese 

brillenmode 
Schooldreef 21 - Gentbrugge 
Zaakvoerder : JAN DE MOOR 

V.U.-gemeenteraadslid 

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

Depannagedienst 
Autocar - Autobus : 

Aarschotsesteenweg 86 - Lier 
Tel. 70.05.29 - 70.15.71 

Fabriek van Land- en 
Tuinbouwmachines 

HERT - AGRIA 
9200 KWATRECHT-Wetferen 

Tel. (09)52.19.31 

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

2100 DEURNE 
Tel. 03/24.00.90 - 24.44.74 

Groot-keuken materiaal - was
salons - autowasinrichtingen, 
diepvries... D 0282 

DRANKHUIS BEIAARD 
VLAAMSE GEZELLIGHEID 

Trefpunt van de Vlamingen 
— Stemmige muziek — 
Mevrouw LAURENT DELEU 

Korfrijksestraat 3 - MENEN 

HOTEL - RESTAURANT 
Rotisserie - Wijnbar • Taveerne 

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

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

STANDING 
2 X kopen 1 x betalen 

(5.000 in stock) 
Voorbeeld : Kostuum kopen, 

EEN GRATIS 
Dendermondse steenweg 276 

AALST 

ELECTRA-BREE 
P.V.B.A. 

Boneputstraat 28 - Bree 
Tel. 011/65.188 en 66.477 

MIELE - AEG . LINDE 
_ ^ P 0283 

BANKETBAKKERIJ 
Jozef en Rita 

NEUKERMANS-BLOM 
Ballelsfraat 9 - 1780 Teralfene 

Fijn gebak - Suikerwaren 
IJstaarten 

Wekelijkse rustdag : dinsdag. 
Tel. (053)682.15 

• • Vlamingen, 

l * ? * l ""^^^ GRATIS ADVIES 
%. A ^ voor uw hypofheek-
^ ^ leningen { I e en 2e r.) 

en uw bouwgrondkredieten 
aan de 

HYPOTHEEKMAATSCHAPPIJ 

UNITAS n.v. 
Kortrljkse Steenweg 304 

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

Agenten en makelaars 
neem kontakt met onsl 

RIJWIELEN 
KINDERWAGENS 

ROLLEND SPEELGOED 

St-Jikobsmarkt 97 
ANTWERPEN 

Uitbater : 
HILLEGEER ROGER 

TIJDENS DE KERSTMIS-NIEUWJAAR PERIODE KUNT U GERUST UW 

VAKANTIE DOORBRENGEN OP DE 

K A N A R I S C H E E I L A N D E N 

o f i n O O S T - A F R I K A 

U HOEFT SLECHTS EEN ZAAK TE DOEN : 

BOEK TIJDIG BIJ EEN DER VTB-VAB-KANTOREN IN HET VLAAMSE 

LAND. 

HOOFDSEKRETARIAAT : 
Sint-Jakobsmarkt, 45-47 - 2000 Antwerpen Tel, (03)31.09.95 (10 lijnen) 
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poëziemarkl weiteren kuituur-

agenda 

Nadat zaterdagnamiddag te 
Buggenhout-Opdorp de meest 
sportleven van de Vlaamse 
kunstenaars de renfiets opge
klommen waren om in een 
dolle rit hun lichamelijke 
krachten te meten kwamen 
zondag « alle dichteren van 
het Vlaamse land» samen om te 
Wetteren de tweede poëzie-
markt te houden. Op initiatief 
van de kunstgalerij Drieghe en 
in samenwerking met het ge
meentebestuur en een aantal 

plaatselijke drankgelegenheden 
werd het Felix Beernaertsplein 
omgeschapen in een markt 
waar op alle mogelijke en voor
al onmogelijke manieren poëzie 
aan de man, de vrouw en het 
kind gebracht werd. De be
langstelling was groot. 

Voorafgegaan door ruiters, 
een huifkar met The Fondy 
River Side Bullet Band die de 
dixieland alle eer aan deed, 
trokken een zestigtal scriben
ten met bolhoed en stok door 

De gevel van de Antwerpse Caroïus Borromeuskerk (350 jaar 
oud) dit jaar in het kulturele nieuws. 

duw Vlaanderen over 
njn grenzen « 

Na 14 jaar is het tijdschrift «Ons Erfdeel» uitgegroeid 
tot het grootste algemeen-Nederlands kulturele blad t 
oplage van 10.000 exemplaren, méér dan 150 medewer
kers. «Ons Erfdeel» is een volstrekt pluralistisch en on
afhankelijk tijdschrift. En er steekt nog méér in. Dat 
méér proberen wij thans te realiseren. In 1970 kwam de 
Stichting « Ons Erfdeel » vzw tot stand. 

de stichting « ons erfdeel » v/W vanaf 1972 : 

1. Het tijdschrift « Ons Erfdeel» nog aktueler maken 
en daarom zes keer per jaar laten verschijnen in plaats 
van vier keer ; 

2. Een geheel nieuw Franstalig tijdschrift uitgeven dat 
in alle Franstalige gebieden informatie zal verstrekken 
over onze taal, onze kunst en Qnze kuituur in de breedste 
zin ; 

3. Een Dialoogcentrum «Ons Erfdeel» oprichten voor 
internationaal kontakt en overleg in verband met de ver
spreiding van onze kuituur in het buitenland. 

Voor de verdere toekomst plant de Stichting « Ons 
Erfdeel» ondermeer ook een tijdschrift in het Engels en 
in het Duits, ter bekendmaking van onze kuituur in deze 
taalgebieden. 

onszelf bekend maken 

Het buitenland is over het algemeen zeer slecht inge
licht over de Nederlandse kuituur. Daarover blijven kla
gen helpt ons niet vooruit. Door informatie in vreemde 
talen te verstrekken kunnen we hierin verandering bren
gen. Het partikulier initiatief kan hierin voorgaan. 

De Stichting «Ons Erfdeel» zal over een beginkapitaal 
van 5 miljoen frank dienen te beschikken om deze plan
nen te realiseren. Nu reeds hebben 306 partikulieren en 
partikuliere instellingen uit Vlaanderen en Nederland 
een kapitaal van 3.012.000 (op 10 september 71) gestort 
ter realisatie van deze plannen. 

Onder de vermelding « Fondskapitaal Ons Erfdeel 
vzw » kunnen steunbijdragen worden overgemaakt op 
volgende rekeningen : 
— postrekening 132.59 van Kredietbank NV, Rekkem, 

voor rekening 6674/07/12.052 van Stichting « Ons Erf
deel » vzw ; 

— bankrekening 32.792 van Stichting « Ons Erfdeel » 
vzw bij de bank van Parijs en de Nederlanden, Kort
rijk. 

Alle steunbijdragen worden in het eerste nummer van 
de jaargang 1972 van het tijdschrift « Ons Erfdeel » ge
publiceerd. 

help Vlaanderen 
over zijn grenzen duwen ! 

de voornaamste straten van de
ze Oost-Vlaamse gemeente. 
Achteraan kwamen de jongens 
en de meisjes van het Gentse 
mimeteater. 

Even voor elf uur werd de 
markt dan officieel geopend. 
Ongebreidelde fantasie had er 
voor gezorgd dat poëzie nu eens 
echt onder elke vorm te koop 
was. 

Een kleine inventaris ? 
Gedichten in een fles als een 

hoopvol bericht in de zee. 
Handdoeken met geborduurde 
gedichten, behangselpapier van 
de nodige verzen voorzien. Een 
dichtbundel in puzzel, zoals de 
verkoper beweert uniek in de 
« weireldt ». Vijf maal gooien 
naar blikken, prijs : een dicht
bundel, « een keihard gedicht » 
gevonden in de Loire... 

Verder grote stands van de 
uitgeverijen Sonneville en 
Yang, een handpers ter plaatse 
te bedienen, een schoolbord 
waarop de dichters en de om-
staanders hun inspiratie kon
den botvieren. Zelfkleefgedich-
ten en zo voort en zo voort... 

In de namiddag werden bal
lonnetjes opgelaten waaraan 
uiteraard een gedichtje bengel
de. Verder werd een poëziemiss 
verkozen door een jury waar 
LP Boon de voorzitter van was 
(hoe kon het anders ?). De dich
ters konden het vervolgens op
nemen tegen de renners van 
de plaatselijke wielerklub 
[< Guidon » in een wedstrijd op 
de rollen. 

Een boek met een zeventigtal 
gedichten van de deelnemers 
werd als herinnering aange
boden. 

Bij al dit ludieke een beden
king-. Meer dan ooit, menen 
wij, staan dichters ver van het 
volk. Ze worden al te vaak en 
soms terecht als ongevaarlijke 
maar voor de doorsnee lezer 
weinig zeggende lui aanzien. 
Een poëziemarkt kan een beet
je overbrugging te weeg bren
gen. Er komt inderdaad zo wei
nig over van datgene wat dich
ters schrijven. Weliswaar we
ten wij dat de oorzaak aan bei
de zijden ligt, een zekere lui
heid bij de lezer en een veel te 
bewust zich inkapselen van de 
dichter. In meer gemeenten 
moet deze geslaagde « open-
deur-dag » te herhalen zijn. 

•howa 45 

In Japan draagt iedere be
windsperiode van een keizer 
een naam, waarop de Japanse 
jaartelling is afgestemd. Deze 
van de huidige keizer Hirohito 
wordt «Showa» genoemd. Ver
mits Hirohito reeds 45 jaar aan 
het bewind is schrijft men in 
Japan het jaar « showa 45 ». Dit 
is meteen ook de benaming van 
de Japanse Dagen die te Brus
sel doorgaan naar aanleiding 
van het bezoek van Hirohito 
aan ons land. 

In Passage 44, Kruidtumlaan 
te Brussel worden volgende 
manifestaties gehouden : 48 
meesterwerken van de oude Ja
panse prentkunst; « Japan 71 »; 
« Zen en het Westen » (inter
nationaal colloquium) ; een fes
tival van alhier nog niet ver
toonde Japanse films; verschei
dene demonstraties (bloemen-
schikken, krijgskunst e.d.m.) ; 
verhalen en getuigenissen ; en 
ten slotte in Studio 44 « kunst
schatten uit de keizerlijke ver
zameling van Tokio », georga
niseerd door de Japanse am
bassade. Inlichtingen : Punlia-
tour, 4, Passage 44, tel. : 
02/18.27.35 of 18.27.52. 

dan van severen 

Als vierde in de reeks kunst
drukken, uitgegeven door de 
« Vereniging voor het Museum 
van Hedendaagse Kunst » te 
Gent komt werk van Dan Van 
Severen aan de beurt, na Peire, 
Wyckaert en Mara. Het gaat 
eigenlijk om 5 etsen. Leden
prijs 6.600 fr., na 31 oktober 
9.500 fr. Lidmaatschap 100 fr. 
(400 fr. met premie) te storten 
op giro 15.41.23 van VMHK, 
Kromme Leie 16, 9820 St. De-
nijs-Westrem. 

De twee volgende reeksen 
zullen resp. werk omvatten van 
Jef Verheyen en Michel Seu-
phor (5 zeefdrukken). 

beursschouv/burg 
brussel 

« Gelukkige Familie » wordt 
tot 26 september gespeeld door 
het Ringteater Antwerpen, alle 
dagen uitgenomen op 16 sep
tember. Op 28, 29 en 30 septem-
ber : « De gekroonde Leerse » 
van Michiel de Swaen door het 
Mechels Miniatuurteater. 
Plaatsbespreking tel. 02/11.25.25 
:>f 13.70.99, August Ortsstraat 
22 te Brussel. 

het witte boekje 
Bij de uitgeverij Humanitas verscheen nu « Het witte boekje 

voor studenten en scholieren » dat wil zijn « een objectivering 
van het rode boekje ». 

Het werd samengesteld door Clara Wims, Bert Haman en HU' 
go Keyen. Het oekje is « de resultante van een samenwerking 
tussen scholieren en studenten van diverse studieniveaus, Ie-
raars(essen) en uitgever ». Het werd niet geschreven van uit eeft 
bepaalde ideologie, zegt de inleiding, wil geen revolutie maar éfi 
hoogste nodige evolutie prediken. 

Het bevat gegevens, nuttige, minder-nuttige en overbodige be-
schouwingen (idem) over een heleboel « problemen » waarmee 
de lerende en studerende jeugd zich gekonfronteerd voelt... Pro
blemen zijn er immers om te hebben en wie er geen heeft is 
geen mens. Dat de problemen der jeugd zich dus vooral tot hun 
eigen werk (studeren) en hun werkmilieu (de school) uitstrek
ken is verstaanbaar. Daarbij komt nog, naast de specifieke pro-
blematiek der puberteit op het gebied van het seksuele, de alge
mene problematiek hiervan (homoseksualiteit, voorbehoedmid
delen) en de behandeling van sommige tijdsverschijnselen, zó 
bv. het gebruik van drugs. Een der grootste problemen voor de 
jeugd van heden, namelijk het zich losmaken van een gekom-
mercialiseerd ontspanningsleven en de oriëntatie naar een op
offerend idealisme, wordt echter niet aangeraakt. 

In het kritisch benaderen van de huidige schoolstrukturen 
schuilt er zeker een kern van waarheid en er wordt heel wat 
zinnigs gezegd over proefwerken, lesroosters, salarissen enz. De 
kwestie van de inspraak wordt van het standpunt van de leer
ling bekeken, en bepaalde opmerkingen zijn zeker niet zonder 
zin. Ook de kritiek op de nieuwe inrichting van het sekundair 
onderwijs is zeer juist en raakt de kern : deze ingrijpende on
derwij shervormnig wordt ingevoerd zonder dat de scholen er 
werkelijk' over kunnen meepraten. 

« Het witte boekje voor studenten en scholieren » —• Humani
tas, Gent, 95 blz. — 40 fr. 
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WARMELUCHT-
GEHERATOREN 

KOUD heb ik het 
ZEKER NIET 
met een 

LEPLAE R. 

de prijs valt zeker mee. 
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Industr iepark 

9990 MALDECEM 
TEL. (050)715.29 

STEEDS KLAAR DAG EN NACHT 
OM U TE DEPANNEREN I 
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bevuegingskjiJJzer 
antwerpen 

ANTWEEPEN (Arr.) 
HERDENKING WIM MAES 

Drie .iaar geleden, op 3 okto
ber, ontviel ons onze trouwe 
pionier en vriend Wim Maes. 
Wij verzoeken u allen op zon
dag 3 oktober e.k. te 11 u. 30 
aanwezig te willen zijn te 
Brasschaat, in de kerk aan de 
Bet^an'°' 'ei voor het bijwonen 
van de H. Mis. Aansluitend zul
len aan het graf van onze 
vriend Wim enkele korte toe
spraken gehouden worden, als
mede een bloemenhulde. 

Wij verzoeken de afdelings
besturen hierbij aanwezig te 
willen zijn met een afdelings
afvaardiging met vaandel, en 
deel te nemen aan de bloemen
hulde. 
DIENSTBETOON 

De afdelingen kunnen inlich
tingen bekomen inzake sociale 
zaken en organisatie van soci
aal dienstbetoon bij de arr. ver
antwoordelijke voor sociaal 
dienstbetoon : elke Ie en 3e 
donderdag der maand van 18 
tot 19 uur in het sekretariaat 
van VTT-i^ntwerpen-stad, Wet
straat 12. 

Voor de' afdelingen van de 
Voor- en Noorderkempen wor
den zitdagen in vooruitzicht ge
steld, 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 op
roep ons de u bekenden open
staande betrekkingen mede te 
delen. Schriftelijk met bijzon
derheden over te maken aan 
Walter Verduyn, A. Verhoe-
venlaan 6, 2120 Schoten, tel. 
58.54.60. 

ANTWERPEN (Stad) 
KOLPORTAGE 

Zaterdag 25 september. Ver
trek lokaal Tyrol, Nationalestr. 
22 om 14 u. 
AFFICHES 

Twee kleuren-affiches met 
hoofding « 1 september - Liber
ie du père de familie ». Een 
hlandig raampamflet waarop de 
bewuste brief van PVV-voorzit-
ter Descamps staat afgedrukt. 
Gratis verkrijgbaar op het se
kretariaat. Wetstraat 12, Ant
werpen 
ONTSPANNING 

Heide uitstap met gids OD 
zondag 26 september, 's Morgens 
bezoek aan folkloremuseum. 
Na de wandeling door de heide 
mogelijkheid rond 19 uur tot 
deelname aan gezellige Boere-
koffietafel. Vertrek met eiger 
wagens aan het sekretariaat 
Wetstraat 12, om 9 u. 30. Wie 
over geen wapen beschikt r!Jdt 
met autobusje me-e. 
DIENSTBETOON 

Op het sekretariaat Wetstr 
12 alle werkdagen. Voor spe
ciale gevallen van pensioenen 
liefst de eerste en derde don
derdag der maand van 18 tot 
19 uur 

Voor COO-gevallcn op af
spraak met dr. De Boel tel 
33.97.90 of dhr. Fr. De Laet tel 
38.66.92 

Voor problemen van ouderen 
van dagen : dr. Goossens M.. 
Lange winkelstraat 42, Antwer
pen, tel. 33.52.83. 

AARTSELAAR 
GEBOORTE 

Op de 28ste in de hooimaand 
werd een flinke zoon Jeroen ge
boren bij Maddy en Felix Pee-
ters-Meersman. Wij wensen de 
ouders van harte geluk met 
hun eerste kindje. 
LOKAAL 

De werken aan ons lokaal 
zijn wel even achterop geraakt, 
maar het is nu toch zover dat 
het gebouw onder dak staat. En 
nu maar hopen dat het voor 
het einde van het jaar klaar 
komt. 

BOt.CHOUT 
NAAR KONTICH 

Onze gelukwensen aan de af
deling Kontich ter gelegenheid 
van haar 10-jarig bestaan. Ge
lukwensen ook metterdaad : 
heden namiddag, zaterdag 18 
seotember, muzikale optocht 
met kol portage door Kontich. 
Bijeenkomst aan zaal Alcazar, 
Anlwerpsesteenweg, te 14 u. 
30. Boechout doet mee ! U ook ? 

Zaterdag 25 september te 20 
u. 30 in het « Parochiaal Cen
trum » in de Magdalenastraat 
« Groot Lustrum Bal ». Boe
chout zal er zijn ! U ook ? 
DE LEEUWEN DANSEN ! 

Onder dit motto richt onze 
afdeling op zaterdag 16 oktober 
een avond- en nachtfeest in. 
Bij « De Potter », zaal Doorn
boom, J. Fr. Willemsstr. 65 te 
Boechout. 

ARENDONK 
GEBOORTE 

Onze hartelijk egelukwensen 
aan het gezin B. De Pauw-
Bruyninckx met de geboorte 
van hun derde kindje Geert en 
aan het gezin Jan De Pauw-
Vosters met de geboorte van 
het vierde kindje Ben. 

BORGERHOUT 
GEMEENTELIJKE POLITIEK 

Vrijdag 3 september jl. stond 
de maandelijkse ledenvergade
ring en tevens de eerste leden
vergadering van het nieuwe 
werkjaar in het teken van de 
gemeentelijke politiek. Na een 
interessante inleidende uiteen
zetting van voorzitter Stap-
paerts over de perspektieven 
van onze VU-fraktie in de Bor-
gerhoutse gemeenteraad volgde 
een geanimeerd «vragenuurtje». 
PERSONALIA 

Onze oprechte gelukwensen 
aan de jonggehuwden de heer 
en mevr. Jacobs-Liem (4 sep
tember jl.) en de ouders, ons 
sympathiek en gewaardeerd 
gemeenteraadslid dokter en 
mevrouw Jacobs. 

Ook proficiat aan onze jonge 
vrienden de heer en mevrouw 
Demarteau bij de geboorte van 
hun tweede kindje maar eerste 
dochtertje, Kristientie. 
INNIG MEDEVOELEN 

Ons bereikt het pijnlijke 
nieuws van het overlijden van 
de vader van ons trouw mede
lid Van der Spurt. Onze op
rechte deelneming. 
EUROPEADE 

Wie het neusje van de zalm 
wil beleven op gebied van Eu
ropese volkskultuur gaat zon
dag 26 september te 14 u. 30 
naar het Sportpaleis te Ant
werpen. Nadere inlichtingen, 
kleurrijke affiches en kaarten 
bij onze raadsleden Frans Dirks 
en Huso An dries. 
HERMAN VAN DE REECK-
HERDFNKING 

Zaterdag 25 september te 19 
u. in de St. Annakerk, Goeden-
dagstraat te Borgerhout, Eucha
ristieviering ter nagedachtenis 
van Herman Van de Reeck. 

Op 26 september te 11 u., be-
zinningstonde aan het graf op 
het erepark te Schoonselhof : 
toesoraak door de heer Schan-
devyl, voorzitter van het Ver
bond der Vlaamse Kultuurve-
reniffinfen Samenzang en bloe-
menKnlde 

BRASSCHAAT 
"PROFICIAT 

Eerst en vooral onze geluk
wensen aan onze voorzitter 
Paul Van Eyck en zijn lieve Els 
met de geboorte van hun jong
ste spruit, een klein donker
harig Greetje ' Van harte wel
kom ! 
LFDENVERGADERING 

Woendag 22 september 1971 
in zaal De Pelikaan, Bredabaan 
259 (bij Pitjes) te 20 u. 30. 
Meester P. Doevenspeck zal er 
spreken over de nieuwe ge-
westeliike ekonomische raad 
voor Vlaanderen, waarvan hij 
onlangs tot lid benoemd werd. 
BAL 

Op 16 oktober richten we 
weer een bal in ! En weer in 
het Drieheem. Wie komt er ons 
helpen om de zaal te versieren 
en mee « achter den toog » te 
staan ' Als ge mee doet laat het 
tijdig weten aan een van onze 
bestuursleden. Het bal moet 
lukken ! Zo komt er weer zaad 
in het bakske. 
BESTUURSLID BIJ 

Sinds enkele maanden is ons 
ledenaantal sterk gestegen, zo
dat ons bestuur met een lid 
mag uitgebreid worden. Hier
voor zoeken wij een aktief lid. 

EDEGEM 
AFDELINGSRAAD 

Op dinsdag 21 september om 
20 u. 30 in de bovenzaal van 
gemeenschapscentrum « Drie 
Eiken », Drie Eikenstraat 128. 

VUJO 
Wij vragen nog een kleine 

inspanning om het lokaal tijdig 
klaar te krijgen. 
KANTONALE KOLPORTAGE 

Kolportage te Kontich, heden 
zaterdag 18 september om 15 u. 
VU-leden en Vujo-ers begeven 
zich rechtstreeks naar Kontich, 
lokaal « Alcazar ». 
OPENINGSFEESTEN 

Gedurende het eerste week
end van oktober opent ons ge
meenschapscentrum zijn deu
ren. Programma : Vrij dag 1 ok
tober : academische zitting en 
receptie voor genodigden ; Za
terdag 2 oktober : volksreceptie 
vanaf 20 u. Eerste konsumptie 
gratis ; Zondag 3 oktober : van
af 14 u. allerlei feestelijkheden 
o.a. optocht van fanfares, volks
dans, kleinkunst. 

HERENTHOUT 
AFDETJNGSBAL 

Zaterdag 16 oktober te 20 u. 
30 in zaal « Lux » op de Markt 
te Herenthout. Steunkaar ten : 
50 fr. 

HOBOKEN 
WERFTOCHT 

Morgen zondag werftocht in 
de wijk « Centrum ». Verzame
ling om 10 u. in « Oude Spie
gel ». Iedereen welkom. 
VERKIEZINGEN '72 

Leden of sympathisanten die 
eventueel een stuk braaklig
gende grond hebben langs een 
hoofdstraat of grote baan en 
ons de toelating willen geven 
voor het plaatsen van een aan-
plakbord geven hun adres aan 
het sekretariaat Jozef de Cos-
terstraat 38, tel. 27.85.58. 
VUJO 

Een vruchtbare bestuursver
gadering op 4 september bete
kende voor de VUJO-kern Ho
boken een definitieve start. 
Het bestuur is samengesteld 
als volgt : voorz. : Van Havere 
Reimond, Maj. Maelfaitplein 
11 ; sekr. : Rooses Jeannine, 
Grasmuslaan 38, tel. 27.28.25 ; 
andere taken : Dalving Fran
cois, Jozef de Costerstraat 32 ; 
Defossé Ivo. Fakkelstraat 40 ; 
Slosse Jos, Grasmuslaan 33. tel. 
27.93.96 : Bisschop Raymond en 
Erik, Waaslandstraat 47, tel. 
28.02.26 ; Marcelo Benny. Hage-
landstraat 29 ; Van Reeth Wal
ter, St. Bernardse steenweg 275. 
Medewerkers : Gijkens Hilda 
en Van Havere Christiane. 

Als iemand een tip heeft voor 
een vast vergaderingslokaal, ge
lieve ons dan te verwittigen. 

HOMBEEK 
FIJN ! 

De nieuwe afdeling Hombeek 
blijft verbazen. Een indruk
wekkend ledenaantal op het 
denderend bal in een eivolle 
tent. En thans helpen als peter 
bij het ontstaan van een doch
terafdeling Leest wat het vol
gende doel is van de afdeling. 

HOVE 
ONWETTELIJKHEID 

Sinds jaar en dag houdt onze 
gemeentelijke overheid een on
wettige stortplaats van niet-
huishoudelijk en industriële af
val in stand met al de hinder
lijke en onhygiënische gevolgen 
van dien. Tijdens de jongste ge
meenteraadszitt ing werd het 
schepencollege door de VU-
fraktie kordaat en scherp voor 
haar verantwoordelijkheid ge
plaatst en dringend verzocht 
aan die onwettige en hinder
lijke toestand een einde te ma
ken. 
WIJ ZIJN ERBIJ 

In het kader van de VU-
feesten te Kontich heeft er he
den zaterdag. 18 september een 
kantonnale kolportage plaats 
en dit met muzikale optocht. 
Bijeenkomst te 14 u. 30 aan de 
« Alcazar ». Mechelsesteenweg 
te Kontich. 
DIENSTBETOON 

Voor uw problemen, neem 
kontakt met : J an Lernaut, 
Parklaan 2, tel. 55.34.73 Mi-
chiel Steel, Groenenborglei 28, 
tel. 55.52.60 ; Joost Goris, Beek-
hoekstr. 83, tel. 55.38.94 ; Frans 
Van Eisen, (KOO) J.F. Gel-
lyncklaan 95, tel. 55.55.88 en 
Rutger Buys, V. Bavaisstraat 
11, tel. 55.22.26 

KONTICH 
VU-KONTICH 10 JAAR 

Vorige week begonnen de 
feestelijkheden ter gelegenheid 
van onze twee lustrum. 

Zaterdag 11 september door
kruiste een indrukwekkende 
autokaravaan de gemeente. 

De akademische zitting op 
zondagnamiddag kende een 
buitengewoon sukses. Bedoeld 
als een open deur-dag werd het 

ook als dusdanig begrepen. 
Naast dr. Goemans en dr. Roos-
sens en talrijke VU-vrienden 
uit het arrondissement moch
ten wij ook de aanwezigheid 
noteren van CVP-gemeente-
raadsleden, de Kontichse gees
telijkheid en talrijke andere 
personaliteiten. 

Feestredenaar Valeer De-
pauw maakte de balans op van 
25 jaar Vlaamse opgang, die hij 
uiterst merkwaardig en gunstig 
noemt. Nochtans is waakzaam
heid geboden, vooral na het
geen wij de laatste maanden 
beleefden i.v.m. de Brusselse 
« peerdefamilie » en de Voer
streek. 

In dezelfde zin sprak ook on
ze voorzitter Mon van den Hau-
we. 

Een historische schets van 10 
jaar VU-werking in Kontich 
werd tenslotte gebracht door 
dhr. Verbeeck, eerste vz. van 
de afdeling. Een zeer gemoede
lijke receptie besloot deze on
der alle oogpunten geslaagde 
namiddag. 

De kleinkunstavond met Ste
ven Govaerts en Louis Ver
beeck werd een ware overrom
peling. Ook hier talrijke perso
naliteiten. 

LIER 
LUSTRUMBAL 
VAN DE OMROEPER 

Zaterdag 2 oktober om 20 u. 
30 : lustrumbal van de Omroe-
per-Neteland met Rita Ray en 
The Tivoli Club. Zaal De Valk, 
Grote Markt te Lier. Inkom : 
50 fr. Kaar ten bij de bestuurs
leden. 
VLAAMSE KRING LIER 

L.' Davidts, hoofdredakteur 
van het Israëlitisch weekblad 
handelt over : De Joodse ge
meenschap in Vlaanderen. Zaal 
Belle-Vue, Grote Markt te Lier 
op donderdag 23 september om 
20 u. 15. 

MECHELEN 
PLAATSELIJK BLAD 

Mechelen-stad drukt sedert 
enkele maanden het plaatselijk 
blad « De Omroeper » zelf. Voor 
de eerste maal werd het blad 
nu ook huis aan huis besteld 
door de propagandisten .Opla
ge : 25.000 exemplaren. Dit is 
een prestatie die geen enkele 
andere part i j ons kan nadoen 
en die nog zal herhaald worden. 
Een pluim voor de t ientallen 
medewerkers. Ook het ledental 
en het aantal abonnementen 
« Wij » verhoogde gevoelig t i j 
dens dit jaar. In 1972 moet het 
nog beter worden. Zo weinig 
mogelijk praten, zoveel moge
lijk doen. Medewerkers aan 
« De Omroeper » hetzij als hel
per-drukker, hetzij als bestel
ler-propagandist, hetzij als re-
dakteur kunnen zich opgeven 
bij de sekretaris Koen Van 
Nieuwenhoven, Vekestraat 17, 
Mechelen, tel. 45235. 
AFDELINGSBAL 

Het jaarli jks afdelingsbal 
gaat door op zaterdag 9 oktober 
in de stadsfeestzaal. Het Me-
chels dansorkest « The Lords » 
speelt vanaf 21 u. ten dans. Er 
zijn verrassingen, reuze-tombo-
la, stemmige bar. 

MORTSEL 
IN MEMORIAM 

Zaterdag 11 september, ter
wijl er volle feeststemming was 
aan de Liersesteenweg bij de 
Blauwvoetvendels — « Roden-
bach en Gudrunschaar-Mortsel» 
werd het jeugdig medelid Paul 
Thaey (14 j.) het slachtoffer 
van een dodelijk verkeersonge
val op de Liersesteenweg, ter 
hoogte van het lokaal. VU-af-
deling en bestuur Mortsel be
tuigen hierbij hun diep mede-
voelen aan dhr. en mevrouw 
Thaey en zuster Viviane, als
mede aan deze Mortselse jeugd-
kring en leiding. 
HERMAN VAN DEN REECK-
HERDENKING 

Wij maken afspraak op 26 
september e.k. te 11 u. voor de 
bezinningsstonde op het ere-
park van de begraafplaats 
Schoonselhof (einde 12 u.) 

NIEL 
INHULDIGING 

Zaterdag 9 oktober e.k. bele
ven wij de grootse viering «in
huldiging» van ons afdelings-
sekretariaat. 16 u. 45 : Vaandel
overhandiging aan het lokaal 
Oud Heidelberg. 17 u. Optocht 
met VU-Harmonie op kop. In-
Jiuldiging Sekretariaat . 18 uur. 
Gratis en naar believen boter
hammen met boerekop. 20 uur. 
Groots-feest-bal in zaal « Kei
zershof » E. Vanderveldelaan, 
voorafgegaan door korte feest-
ger drs. Maurits Coppieters. 

ST.-KATELIJNE-WAVER 
VU-VROUWEN-AKTIE 

De vu-afdel ing St.-Katelijne-
Waver heeft een dochter : de 
VUVA (Volksuniewerkgroep 
Vrouwenaktie) . Na enkele 
maanden (ongestruktureerd) 
werken werd tijdens de werk
vergadering van 10 juni 11. een 
bestuurskern gekozen. Het VU-
VA-werkterrein ligt in de sen-
sibilisatie tot engagement van 
alle vrouwen tot mede opbouw 
van een gemeente en gemeen
schap voor morgen. Dit proces 
geschiedt via akties die iede
reen kunnen aanspreken : ge
zamenlijke sportbeoefening, ge
zinsontspanning, kinderaktivi-
teiten, groepsgesprekken. Be
langstellenden kunnen terecht 
bij : voorzitster mevr. De Wit, 
IJzerenveld 130. tel 13126 ; se-
kretaresse mej. De Keyser, Al-
berts traat 27 of organisatiever-
antwoordelijke mevr. Fierens, 
Beatrijsstraat 131, tel 32968. 
Als wijkverantwoordeli jken 
werden aangeduid : mej . G. 
Eyckmans, mevr. Schuyten, 
mevr. Somers. mevr. Symons, 
mevr. Van Langendonck en 
mevr. Marien. 

VUVA-AKTIVITEITEN 
Na de organisatie van een 

gemeentelijke kinderoppas
dienst en een familiaal gericht 
bezoek aan de Zoo te Antwer
pen op 12 september nodigt 
VUVA-SKW de jeugdige 
vriendjes uit samen naar het 
stadspoppentheater te Meche
len te gaan op 13 november, za
terdagnamiddag te 15 u. Pinno-
chio heeft er met ons een af
spraak. Heb je zin om mee te 
gaan ? Informeer dan bij de 
verantwoordelijken van de 
VUVA's : mevr. Fierens, Bea
tri jsstraat 131, tel. 32968 ; mej . 
De Keyser, Alberts traat 27 of 
mevr. De Wit, IJzerenveld 130, 
tel. 13126. 

VUJO-KERN 
Een eerste uitgebreide samen

komst van de leden VU-SKW 
die thuishoren bij de VUJO, 
werd georganiseerd op 8 sep
tember. Diverse plannen wer
den gesmeed en kieskeurig uit
gezift. Belangstellende kunnen 
terecht bij Herman Buys, Eke-
lenhoek 24 of bij Emiel Van 
Langendonck, Clemenceau-
straat 59, tel. 16612. 
DIENSTBETOON 

Volgende regeling geldt voor 
het dienstbetoon te St.-Katelij-
ne-Waver : volksvertegenwoor
diger Ludo Sels, elke eerste 
maandag van 21 u. tot 21 u. 30 
in café Bristol (Elzestraat) en 
elke tweede maandag van 11 
tot 12 u. in café De Volksvriend 
(Veilingen). Gemeenteraadsl id 
Liersesteenweg 11, tel . 17900 ; 
Joos Somers, elke dag aan huis, 
gemeenteraadslid F rans Rajr-
menants , elke dag aan huis, 
Liersesteenweg 33, tel. 16424 ; 
gemeenteraadslid Luc Van Ga
stel, elke dag aan huis, Lierse
steenweg 83, tel. 16500 ; COO-
lid J a n Symons, elke dag aan 
huis. Kasteellaan 5A, tel. 17799. 
VU-dienst sociaal hulpbetoon : 
Marcel Rosiers, Daliastraat 46, 
tel. 32167. Verder staan de 15 
VU-wijkverantwoordelijken, de 
VU-bestuursleden, het VUVA-
bestuur en de VUJO-kern steeds 
klaar om u te helpen in geheel 
de gemeente. 

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

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

Alle klachten voor ntet ont
vangen van blad op dit adres. 
Jaarabonnement ; 300 fr. 
Halfjaarliiks 170 fr. 
Driemaandelijks 95 fr. 
Steunabonnem. (min.) 500 fr. 
Losse nummers : 8 fr. 
Alle stortingen voor het blad 
op prk. 1711.39 van «WIJ», 
Voldersstr. 71, 1000 Brussel. 

Verantw. uitgever Mr F. Van
der Eist, Beizegemstraat 20 

Brussel 1120 
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SCHILDE 
VOLKSUNIE-SCHILDE 
JTIEN JAAR ! 

De afdeling Schilde van de 
VU bestaat dit jaar reeds tien 
'Jaar en wil dit feit niet onge
merk t laten voorbij gaan. Gro
t e autozoektocht met start van
af 12 uur tot 14 uur aan café 
« Puttenhof », Oelegemsteen-
weg, zaterdag 18 sept. 1971. 

Inschrijven bij : mevr. Van 
Daniels, Brasschaatsebaan 64, 
F rans De Bruyn ; P. Bogaerts-
ïaan 26 te Schilde. (150 fr. — 
voor leden : 125 f r . ) . 

Talrijke prijzen en uitreiking 
om 20 uur in zaal Nova. 

Dansfeest in zaal Nova, T u m -
houtsebaan vanaf 21 uur. Toe
gang 50 fr. doch voor deelne
mers aan de autozoektocht 
kosteloos. Ballroom-orkest Ten
dertunes. 

TURNHOUT 
BOEKENBEURS 

De Vlaamse Kring richt op 
1, 2, 3 en 4 oktober een boeken
beurs in, in de Hall aan het 
stadhuis. Opening vrijdag 1 ok
tober 1971 te 19 u. Volksverte
genwoordiger Jo Belmans zal 
er het woord voeren. 

WILRIJK 
AKTIE 

Door VUJO werd tijdens het 
2de Festival voor de Volkskul-
tuur een pamfletje uitgedeeld, 
waarin, n.a.v. de invoering van 
de liberté, gewezen wordt op 
he t dubbelzinnig gedrag van 
BSP, maar vooral van CVP. 
GROENKOMITEE 

In afwachting van de volgen
de gemeenteraad is het rond 
de Aktie voor het Behoud van 
het Hof Legrelle even stil ge
worden. Wel heeft het komitee 
n u een definitief bestuur ge
kregen, waar in voor VU zete
len : Leo Bellens en Jos Rob-
broeckx en wordt een wijkak-
t ie gepland op het Valaar. 
VUJO 

Heeft zijn aktie hernomen en 
komt opnieuw samen in de To-
renstr . Belangstellenden kun
nen altijd terecht bij Jozef Eg-
germont, Hulststraat 18 (tel. : 
28.05.62). Hij kan best wat hulp 
gebruiken bij het inrichten van 
he t bovenlokaaltje in de Toren
straat . 

WOMMELGEM 
VOLKSUNIE-BAL 

Tweede «gezellig samenzijn» 
van zaterdag 9 oktober a.s. in 
de Parochiezaal van het Kan-
donklaar, Dahliastraat Wom-
melgem. 
VLAAIENSLAG 

Onder het motto « Verkie
zingsfonds 1972 » houden wij 
een « Limburgse vlaaien «-ver
koop op 31 oktober 1971. 
LEEUWEVLAGGEN 

Verkrijgbaar op het sekreta-
riaat . Welkomstraat 116. 
GEMEENTERAAD 

« Wij »-lezers die de zittin
gen wensen bij te wonen ko
men voor juiste data terecht op 
tel nrs. 53.86.68 en 53.79.50. 
VLAAMSE ZIEKENKAS 

Wordt lid van de Vlaamse 
Ziekenkas (geen nieuwe wacht
t i jd) . Voor Wommelgem, Ranst 
en Borsbeek : R. Bellefroid, 
Stenekruis 5, Wommelgem, tel. 
53.66.55 na 18 u. 

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 rekenen op alle 
afdelingen en arrondisse
menten van het Vlaamse 
land om dit verkiezingsbal 
te doen welslagen. 
Kaar ten op het arr. secreta
riaat , Kongresstraat 53 te 
Brussel 1000. Laat de Vla
mingen te Brussel niet los ! 

BRUSSEL (Arr.) 
COÖRDINATIE 
SOCIAAL DIENSTBETOON 

Brussel : volksvertegenwoor
diger De Facq, op afspraak, tel. 
02/361163. 

Woluwe : café « L'Européen », 
Georges Steurslaan 1, 3e don
derdag van de maand tussen 20 
en 21 u., dhr Theo Pauwels. 

Schaarbeek : café « Rem
brand t », Brabants t raat 35, dhr 
Veulemans, tel. 18.20.40. 

Laken : Scheldestraat 105, 
dinsdag van 19 tot 21 u. en don
derdag van 14 tot 17 u., dhr 
Van Walleghem. 

Je t t e : alle zaterdagen van 10 
tot 12 u. bij Verlooy, Karel 
Woestelaan 38, tel. 25.44.48, dhr 
Jan De Berlangeer. 

Evere : ledere maandag van 
19 tot 20 u., Haachtsesteenweg 
1176, tel. 41.07.01, Theo Pau
wels. 

SECRETARIAAT 
Eindelijk is het dan zo ver. 

Van maandag 20 september af, 
zitten we in ons nieuw arr. se
cretariaat, Kongresstraat 53 te 
1000 Brussel. Dit zal ook weer 
elke avond van de week ge
opend zijn. Gelieve dus in het 
vervolg alle korrespondentle 
voor het arrondissement hier
naartoe te zenden (met uitzon
dering van de berichten voor 
« Wij », die zoals vroeger recht
streeks gezonden worden aan 
de arr. secret. Frans Adang, 
Ruisbroeksesteenweg 109 te 
1600 St. Pieters-Leeuw. 

BRUSSEL (Aggl.) 
ACTIEPLAN 

Een actieplan voor de gehele 
agglomeratie wordt uitgestip
peld op maandag 27 september 
e.k. om 20 u. in het lokaal 
« Uilenspiegel », Plet inckx-
straat 38 te 1000 Brussel tijdens 
een vergadering waarop alle 
bestuursleden van de Brusselse 
agglomeratie op verwacht wor
den. Tevens zal op deze verga
dering een agglomeratie-be
s tuur gevormd worden. 

ASSE (Kanton) 
KANTONNALE AKTIE 

Werd de kantonnale bijeen
komst niet druk bijgewoond 
(17 mensen) intens werd ze on
getwijfeld gevolgd. Een paar 
punten kregen hun definitief 
beslag, o.a. werd er besloten 
vanaf januari tot en met de 
verkiezingen in mei een kan
tonnaal blad uit te geven. Er 
werden ook een aantal data 
vastgelegd voor kantonnale ak-
ties : lÓ oktober reis naar de 
Voerstreek met bus. Dinsdag 12 
oktober te Asse voorlichtings
vergadering over de federatie 
Asse, dinsdag 26 oktober kan
tonnale vergadering te Merch-
tem. De vergadering werd bij
gewoond door arr. sekretaris 
Frans Adang. 
VUJO (Kanton) 

« Verzamelman » voor VUJO-
kandidaten, Eugeen De Knop, 
Zi t ters t raar 53, Asse. Nog steeds 
worden adressen verwacht. 

BRUSSEL STAD 
KEN UW HOOFDSTAD 

Zondag 26 september. 4e 
Voet-rally «Ken uw hoofdstad», 
met medewerking van de 
Vlaamse organisaties Brussel 
en randgemeenten. Inschrij
ving en ver t rek vanaf 13 u. : 
Uilenspiegel - Ple t inckxstraat 
38, 1000 Brussel. Deelname : 
30 fr. Speciale voorwaarden 
voor jeugdgroepen. Uitreiking 
der prijzen te 19 u. 

ANDERLECHT (Kanton) 
KONTAKTAVOND 

De eerste kontaktvergadering 
wordt gehouden op donderdag 
30 september te 20 u. in de zaal 
« Ravenstein », Ninoofsesteen-
weg 685, Anderlecht. Alle man
datarissen — gemeentelijk en 
provinciaal — uit het gewest 
Anderlecht, zijn vriendelijk uit
genodigd evenals alle bestuurs
leden, propagandisten, leden en 
sympatisanten. De heer Paul 
Martens, hoofdredakteur van 
« Wij » spreekt over de politie
ke toestand. 

EPPEGEM-ZEMST 
VU BAL 

«Nacht van Eppegem» van 
de Volksunieafdeling op zater
dag 25.9.71 om 21 u. in de zaal 
« Rubenshof » Dorp Eppegem. 
Orkest Stan Philips en Rudi 
Clark met zijn Heidis. 

HAACHT 
BAL 

Het eerste VU-bal te Haacht 
heeft plaats op zaterdag 2 okto
ber in de zaal « Onder de To
ren ». 

HALLE (Kanton) 
VUJO 

De eerste kontaktvergadering 
van de kantonnale VUJO-kern 
heeft plaats op vrijdag 1 okto
ber e.k. om 20 uur in « De Sleu
tel », Markt te Halle. Gastspre
ker is Nelly Maes, nationaal 
voorzitster VUJO, 

LEUVEN (arr.) 
VOERAKTIE 

Vanaf begin oktober moet 
over gans ons arrondissement 
een reusachtig Voer-offensief 
losbarsten. Richtlijnen volgen 
via « Aktie », de kantonnale 
gevolmachtigden en de afd. be
sturen. 

LEUVEN (Stad) 
REDAKTIE 

Maandag 13 september had 
de eerste werkvergadering 
plaats van de redaktieploeg 
o.l.v. Frans Vanden Eynde. Kon-
krete plannen worden uitge
werkt voor het verstrekken van 
informatie aan de Leuvense be
volking o.m. over de Voerstreek 
en de gemeentepolitiek. 
WIJKWERKING 

Vanaf volgende week start 
ook de wijkwerking onder ver
antwoordelijkheid van Roe
land Van Maercke. De leden en 
sympathisanten zullen bezocht 
worden door hun wijkverant-
woordelijke, vergezeld van een 
bestuurslid. Van deze gelegen
heid wordt tevens gebruik ge
maakt om de geplaatste spaar
potten te ledigen. 

MOLLEM 
BAL 

Mogen wij de omliggende af
delingen verzoeken te noteren 
dat ons afdelingsbal zal door
gaan op 25 maar t 1972. 

SCHAARBEEK 
BESTUUR 

Voorz. : Roggeman V., Eisen-
howerlaan 29, tel. 41.15.79 ; 
ondervoorz. : Verroken A., Ma-
deliefjesstr. 20, tel. 16.82.30 ; 
sekr. : Plaizier R., Godfr. de 
Vreesestr. 3 ; penningm. : Van-
derlinden, Paleizenstr. 2, tel. 
18.18.69 ; org. : Dirven M., Je-
ruzalemstr. 18, tel. 15.95.77 ; 
jeugd : Bruyninckx J., Gen. 
Wahislaan 47, tel. 35.93.62 _; 
vrouwenaktie : nog aan te dui
den ; hulpsekr. : Vrancken L., 
Artanstr . 104B ; raadsleden : 
Cockx J., Paleizenstr. 76 en 
Tuypens O., Rubensstr. 73. 

LEDEN- EN SYMPATHISAN
TEN-VERGADERING 

Op vrijdag 24 september a.s. 
om 20 u. 30 in ons nieuw lokaal 
« Taverne Jack », hoek Chazal-
en Eisenhowerlaan, met ver
schillende redenaars. Na elke 
toespraak een kort vraagge
sprek. Nadien gedachtenwisse-
ling over o.m. organisatie en 
propaganda, jeugdaktie, vrou
wenbond, sociaal dienstbetoon, 
ziekenkas, VU-bal 6 november, 
enz. 

ST. PIETERS-LEEUW 
SOCIAAL DIENSTBETOON 

Elke tweede zaterdag van de 
maand van 11 uur tot 12 uur bij 
Frans Adang, Ruisbroeksestwg, 
109 te St. Pieters-Leeuw. 

ST. PIETERS EN 
LAMBRECHTS WOLUWE 
SOC. DIENSTBETOON 

Provincieraadslid Th. Pau
wels houdt elke derde donder
dag van de maand zitdag voor 
sociaal dienstbetoon in « L'Eu-
ropée», G. Henrilaan, 1 te St. 
Lambrechts-Woluwe. Eerstvol
gende zitdag donderdag, 16 sep
tember van 20 tot 21 uur. 

L 

Aanbevolen Huizen 

LIERSE VLOERHANDEL 
Lisperstraat 49 - LIER 

Tel. 70.14.71 
VLOEREN - OPENHAARDEN 

TAPIJT 

OPTIEK — HORLOGERIE 

H. MORAEL 
Statiestraat 122 - Berchem 

Tel. 39.32.57 

Rechtstreekse invoer van 
DUITSE PIANO'S w.o. topmerken 
als « Schimmel » en « Ibach » 

FIRMA DE MONTE 
Adegemstraat 9 - MECHELEN 

Tel. 015/15034 
Ook 10-tal merken van elektron. 

orgels (van 8.000 fr. af) -
« Küng »-blokfluiten - Orff-

instrumenten. 

THUISWERKZAAMHEDEN I 
In iedere gemeente worden per
sonen gevraagd voor het vou
wen van brochure's, sorteren 
van brieven, schrijven van adres
sen, enz. Alle thuiswerken zijn 
direkt te aanvaarden I Inlichtin
gen (postzegel insluiten) ; 

LUCRATIEF BEDRIJF 
Postbox 2059 - 's Hertogenbosch 

HOUTWORM ? 
Bahandellng van dakwarkan 

lagan alia houtintaklan, 
TWINTIG JAAR WAARBORG 
Dokumentatia op aanvraag. 

Gratis en vrijblijvend bestek 
In gans Benelux. 

P.V.B.A. fNDUSTRADE 
Vanderzijpestraat 12 

Wammal 1810 - T. 02/79.20.00 

WILLEBROEKSE 
METAALBOUW 

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

Willebroek 
MAZOUHANKS 
METAALWERKEN 
PUPVERWERKING 
Tel. 03/78.82.34 

BECO BECO 
levering van gas- en stookolie ! 

BECO BECO 
Vraag FORT ZEGELS aan onze bezinestaiions 

BECO verwacht ook uw bestelling 

p.v.b.a. BECO, Krijgsbaan 236, ZWIjNDRECHT 

Tel. : (03)52.81.73-32.02.10 

z o e k e r t j e s 
Jonge heer, 21 jaar, diploma 
A2 Mecanica, legerdienst vol
bracht, zoekt betrekking om
geving Aalst, Dendermonde, 
Brussel, Gent. Tel : 052/247.76. 
R. Meert, gewest, sekr.soc. 
dienstbetoon, arr. Dendermon
de — R 133 

Zoeken aangepaste be t rekking : 
1. Jonge man, diploma huma
niora 1967, legerdienst beëin
digd, liefst in Zuid of Midden-
Limburg. 2. Juffrouw, ca 40 
jaar, gehandicapt, bij voorkeur 
lichte handenarbeid in rustige 
sfeer, liefst in Zuid of Midden-
Limburg. 3. Tech. ing. electri-
citeit, 27 jaar, méér dan 2 jaar 
ervaring in staalbedrijf in Bra
zilië (ontwikkelingshulp), ken
nis van Ned., Frans, Duits, En
gels en Portugees. 
4. Juffrouw, lager secundair on
derwijs, hog. sec. tech. onder
wijs, stenodactylo (Nederlands, 
Engels en Frans) . 5. Juffrouw, 
20 jaar, analiste, diploma A2 
6. Jonge man, 21 jaar, diploma 
humaniora wetenschappelijke 
A en dactylografie. 

Zich wenden tot volksverte
genwoordiger E. Raskin, Ursu-
lastraat 1, Eigenbilzen (Tel . 
011/19454) — R 132 

Wie kan de afd. Liedekerke te
gen een vriendenprijsje aan 
een geluidsinstallatie voor au
to of megafoon helpen ? Schrij
ven of tel. naar red. « W I J » 

R 131 

Studentenkamers te huur te 
Gent, centrale verwarming 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 Vla
ming-zijn zoekt vader van 4 
kinderen licht werk in omge
ving van 1070 Brussel. R 121 

Tweet. bediende gezocht door 
Brusselse randgemeente. Min
stens humanioradiploma. Bijko
mende beroepsopleiding ge
waardeerd. Liefst ± 20 jaar. 
(In diensttreding ten laatste op 
1 november) . Schrijven aan J. 
Laeremans, Beatrijslaan 6 te 
Grimbergen. R123 

« Techn. ing. electriciteit. 27 
jaar, 2,5 jaar ervaring in een 
staalbedrijf in Brazilië (ont
wikkelingshulp), kennis van 
Ned., Frans, Duits, Engels en 
Portugees, zoekt passende be
trekking. Zich wenden volksv, 
E. Raskin, Ursula-straat 1, Ei
genbilzen (011/19.45.49 » . -R 125 

Binnenhuisarchitekte - 23 j r -
Herent - zoekt passende betrek» 
king in de driehoek Leuvensi 
Antwerpen-Brussel. • '<• 
Licentiaat Moderne Geschiede
nis - 5 j r praktijk - zoekt pas
sende 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 : Vlaamsvoelend 
uitbater voor gans verniewdi^^ 
café met eetgelegenheid e ^ 
feestzaal. Uitgelezen toeristir-' 
sche omgeving, liefst echtpaar. 
Sollicitaties met referenties aan 
VU-sekretariaat, Verbinding
straat 11, 9360 Buggenhout. 

— R134 

Personen gevraagd voor enkele 
uren vri j , als bijverdienste. 
Zich aanbieden : J an Jacquet* 
straat 68, Koekelberg (gelijk
vloers) — R 135 

Offset-drukker (diploma A2r 
beroep), 19 jaar, zoekt passen
de betrekking in het Mechels^ 
het Antwerpse of het Brusselse. 
Kontakt op nemen met Joos 
Somers, Liersesteenewg 11 2580 
Sint-Katelijne-Waver, tel. 015/ 
17.900. — R 137 

M a r o k k a a n s gastarbeider, 
reeds 9 jaar in België, gehuwd 
met een Belgische, woonachtig 
te Zwijndrecht, zoekt betrek
king rond Antwerpen. Kontakt : 
Wim Jorissen, Louisastraat 31, 
Mechelen tel. 015/43.596 of Ed-
gard Bouwens, Eeuwfeestlaan 
163 Lier tel. 03/70.11.52. 

— R 138 

Senator van Haegendoren zoekt 
verantwoordelijke huishoudster 
- in dienst te treden vanaf de
cember - inwonend of niet -
Tel. Leuven 016/24.545 — R 136 

fi] wm m 
KOEITOGEM 
KOELKAMEBS 
PIEPVRIEZÊRS 

MM 
mmj 

OIEPVRIESTUNNELS 
KAMIONKOELING 
WlNKEtlNfilCHTINGEN 

o.a VOOR SUPERMARKTEN, INDUSTRIE EN VOEDINGSNIJVERHEID 

ETN JEURISSEN PVBA DeWinte^traat24 
Borgerhout/Antw^erpen Tel.: (03) 36.11.35-36:59.31 
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oost-ylaanderen 

SCHELLEBELLE 
GEMEENTERAADSVER
KIEZINGEN 1971 

Op 26 september a.s. gaat 
Schellebelle voor de tweede 
maai ter stembus. Niettegen
staande gunstig advies der 
Bestendige Deputatie, ver
klaarde de Raad van State 
de verkiezingen van 11 ok
tober '70 ongeldig. 

Meteen wordt onze jonge 
afdeling voor de tweede 
maai op kosten gema 'd . 

Op 11 oktober 1970 kwam 
vol"ïende uitslag uit de b u s : 
CVP 1, Gemeentebelangen 5, 
BSP 6, boreling VU 1. 

Dit na een bepaald smeri
ge verkiezingskampanje. On
ze borden werden, ondanks 
de jeugdige leeftijd van on
ze oloeg, met hakenkruisen 
besmeurd, evenals het huis 
van onze Omer Van den Ab-
beele, verzetsman nota bene 
ti.1dens WO II ! Onmiddel
lijk na de verkiezingen sloot 
een overhaastige CVP tegen 
de wil van haar goedgelovi
ge kiezers in, een koalitie 
met de BSP. Toen kwam de 
klacht en uiteindelijk de 
nietigverklaring op grond 
p a n onregelmatigheden 
waarbij alleen onze lijst 
ttiet betrokken was. 

Mits de nodige propagan
da zit er voor onze lijst be
slist winst in. Mogen wij 
derhalve lezers die een 
steentje willen bijdragen, 
verzoeken hun bijdrage te 
storten op girorekening nr 
146.36 ten name van Kre
dietbank Schellebelle, met 
vermelding « voor rekening 
Volksunie, Schellebelle » ? 

Wij treden aan met een 
ongewijzigde lijst onder nr 
4. Overtollig propagandama
teriaal is welkom bij Pieters 
Firmin, Hekkergemstraat 74, 
9208 Schellebelle. 

BALEGEM 
BAL 

Zaterdag 23 oktober, 21 uur, 
in zaal Oberbayern te Schelde-
windeke. Kaarten 50 fr., bij al
le bestuursleden en sekretaris 
Wim De Smet, Smissenbroek 1, 
Oosterzele (tel. 70.53.90). 

BESTUUR 
Maandag 20-9 te 20 uur in 

café Centraal, Oosterzele. Afre
kenen balkaarten. 

DEINZE 
1000 X 1000 

De 1000 speciale pamfletten 
van « Wij » werden door onze 
mannen na de zondagsmissen 
uitgedeeld. De aktie 1000 x 1000 
werd in de afdeling niet alleen 
besproken, de borden zijn zo
waar reeds klaar. 

GAVERE 
BESTUUR 
• Donderdag 24-9 te 20 uur. Af
rekenen zelfklevers. 
VOLKSVERGADERING 

Vrijdag 1 oktober, in zaal 
Brouwershof te Semmerzake, 
te 20 uur. Sprekers : Gerard 
Siegers over de Grote Mijnsta-
king-Zwarberg en de Arbei
dersbeweging; Valere De Pauw 
over o.m. de Ierse Vrijheidsbe
weging. Voor deze uitzonderlij
ke avond verwachten wij allen! 

KOLPORTAGE 
Zondag 26-9 te Jet te (kanton

naal) . Vertrek stipt te 20.30 uur 
te Merelbeke, café Vier Wegen. 
Alle medewerkers op post voor 
deze steun-aktie aan onze Brus
selse kameraden ! 

GENT 
VUJO 

Roept alle leden op om op 
zaterdagnamiddag 25 septem
ber e.k. om drie uur te verza
melen in Vlaams Huis Roeland: 
aktie « Voerstreek » (in samen
werking met VU-Gent). Werk
vergadering op dinsdagavond 
21 september. Zij nodigt nu 
reeds iedereen hartelijk uit op 
haar toeristische voetrally 
dwars door Gent op 17 oktober. 
Inschrijvingen bij H. De Blee-
cker-Ingelaere, Tolhuislaan 15, 
9000 Gent tel. 25.64.87. 

VU-WIJKWERKING 
Vu-Gent start met een v^ îjk-

werking op de Muide. Leden 
die per vergissing niet werden 
uitgenodigd op de kontakver-
gadering van maandag 20 sep
tember e.k., gelieve dit bericht

je als uitnodiging te beschou
wen. We komen samen om 8 u. 
in Tolhuislaan 15 te Gent. 

Op dé laatste bestuursverga
dering van 9 september werd 
beslist de volgende ledenverga
dering te houden op 29 oktober 
a.s. in het lokaal « Roeland » 
te 20 u. 30. 

Bestuurslid Van Steenbrug-
ghe zal in het vervolg de pro-
pa<^andaleiding waarnemen. 

Een RDas>rpot-aktie werd ge
lanceerd ; geïnteresseerden 
voor een spaarpot kunnen zich 
tot de bestuiir'^leden wenden. 

Ter gelegenheid van de Gent
se Jaarbeurs werd door enkele 
pronagandisten gekolnorteerd. 

VUJO GENT-OOST 
SCHITTEREND GESLAAGD 
VUJO-BAL 

Het eerste bal van Vuj o-Gent-
Oost, zaterdag 11 september in 
zaal « Drie Koningen » te St.-
Amandsberg, is een voltreffer 
van formaat geworden. Een on
gelooflijke stemming, veel volk 
waaronder senator F. Baert, 
provincieraadslid O. Van^Oote-
ghem, prov. VU-voorzitter G. 
De Roo, arrond. voorzitter Rit
zen, het bijna voltallig arrond. 
Vuj o-bestuur en de bestuursle
den van de volksunieafdelin
gen St. Amandsberg, Oostak
ker en Lochristie. 

Een speciale pluim voor Stu
dio One uit Heusden en felici
taties aan de werkers van Vujo 
Gent-Oost met hun bezielende 
leider Michel Lippevelde. 

GENTBRUGGE 
BAL 

Het 7e gezamelijk bal van de 
Volksunie afdelingen Gent
brugge en Ledeberg gaat door 
op zaterdag 2 oktober 1971, in 
de feestzaal van het gemeente
huis. Kerkplein te Ledeberg. 

HELDERGEM AAIGEM 
VU-BAL 

Zaterdag 9 oktober e.k. heeft 
ons eerste afdelingsbal plaats 
in de zal « Torengalm » op het 
Dorp te Aaigem. Deuren vanaf 
20 u 30'. Inkom : 50 fr. Kaarten 
bij de bestuursleden. 

HEUSDEN 
GEMEENTERAADS 
ZITTING 

Op de dagorde 42 punten, 
waarvan 19 in geheime zitting 
(nieuw rekord) . Alle punten 
door het schepencollege op de 
dagorde geplaatst, werden 
goedgekeurd. Tijdens het punt 
verkaveling HuUendries ont
stond een lichte wrijving tus
sen de gemeenteraadsleden 
Koen Van Meenen (VU) en 
Remi De Rocker (meerder-
heidsgroep). Van Meenen stel
de voor dat de gemeente Heus
den zelf die grond zou kopen 
met het oog op latere Sociale 
Woningbouw. Dit werd natuur
lijk verworpen. Daarna volg
den de agendapunten van 
raadslid K. Van Meenen. 
1. Voorstel tot aanvulling van 
zebrastrepen t.o.v. ingang vrije 
meisjesschool en rijkslagere 
school, (gemeenteschool in min
der drukke straat heeft ze 
reeds lang) werd voor onder
zoek naar de politie verwezen. 

Het voorstel tot stemmen van 
motie i.v.m. de kranige houding 
van burgemeester Soens (2de 
maal op de agenda) werd ver
worpen evenals een telegram 
met felicitaties. K. Van Meenan 
stelde dan voor dat na de raads
zitting ieder raadslid die het 
wenste in zijn persoonlijke 
naam de motie Soens kon on
dertekenen. Drie gemeente
raadsleden, waaronder de twee 
VU-mensen, ondertekenden dit. 

Het voorstel om namens de 
gemeente jaarlijks een bloe
menkrans neer te leggen aan 
het IJzermonument werd ver
worpen, alsook het voorstel van 
financiële steun aan Vlaams 
Onderwij scentrum te Brussel, 
(begroting 1972). Er ontstond 
een tamelijk hard incident toen 
ons VU-raadslid interpelleerde 
over een bepaalde brief van 
een Gentse dame gericht aan 
het schepencollege van Heus
den. 

MERELBEKE 
KOLPORTAGE 

Op de jongste kolportage met 
« Wij » in de wijk Kwenenbos, 
werden opnieuw 200 nummers 
verkocht ! 
REIS NAAR 
FRANS-VLAANDEREN 

Naar jaarlijkse gewoonte 
brengen wij weer een bezoek 
aan Frans-Vlaanderen, op zon
dag 10 oktober. Vertrek om 8 
uur stipt in de « Vier Wegen » 
bij Abel. 

DERDE LEEFTIJD 
Ten einde onze bejaarden 

eens een aangename namiddag 
te bezorgen, heeft het afde
lingsbestuur besloten om op 30 
okt. e.k. een namiddag speciaal 
voor de derde leeftijdgenoten 
te reserveren. Rondrit door de 
gemeente met o.a. bezoek aan 
het Vurtzakbos enz. daarna 
koffietafel en gratis kaart ing in 
de zaal « Rola » bij Tibau. Ver
trek om 15 uur in de « 4 We
gen ». De mensen worden thuis 
afgehaald. 
OPROEP 

Wij doen beroep op onze le
den om een helpende hand toe 
te steken inzake het vervoer 
voor de rondrit van 30 okt. e.k. 
Derhalve vragen wij hen vóór 
1 okt. e.k. op het adres van 
Pol De Corte, Kloosterstr. t / g 
te laten weten wie de rondrit 
meemaakt, over hoeveel plaat
sen hij in zijn wagen beschikt. 
Ook adressen van mensen die 
moeten afgehaald worden zijn 
welkom. Dank bij voorbaat. 
BAL 

Ons jaarlijks bal op 13 no
vember in de zaal « Regi ». 
GEMEENTERAAD 

Vorige week woensdag kwam 
de gemeenteraad bijeen om een 
uitgebreide agenda af te wer
ken. Er was opnieuw een over
weldigende publieke belang
stelling o.m. vanwege de inwo
ners van de Bergbosstraat, die 
« gezegend » werden met zwa
re verhaalbelastingen. De VU-
fraktie had dit punt op de agen
da laten zetten, alsook een in
terpellatie over ondemokra-
tische willekeur waaraan de 
meerderheid zich geregeld be
zondigt. Het werden vlammen
de rekwisitoren waarop burge
meester en schepenen slechts 
met wat onbeholpen gestamel 
wisten op te « antwoorden ». 
Een uitgebreid verslag van de
ze gedenkwaardige zitting ver
schijnt weldra in ons plaatselijk 
maandblad « De Weergalm ». 
Steeds meer Merelbekenaren 
stellen met een onverhuld ge
noegen vast : eindelijk hebben 
wij een serieuze oppositie met 
de Volksunie. 

ST-AMANDSBERG 
MOSSELSOUPER 

Vrijdag 24 september e.k. om 
20 uur gezellig samenzijn met 
demokratisch mosselsouper in 
café Drie Koningen, Antwerpse 
stwg. 91 te Sint-Amandsberg. 
Prijs 70 fr. inclusief BTW en 
dienst. Inschrijven sekretariaat 
N. Leyman, Meersstraat 19 te 
Sint-Amandsberg. 

west-vlaanderen 

BRUGGE 
MOSSELFESTIJN 

In Breydelhof, J. Suvéestraat 
2, Brugge op zaterdag 25 sep
tember 1971 : mosselfestijn. In
richting VOK. 

Deelname : leden 60 fr., niet-

ICHTEGEM-EERNEGEM 
ONS EERSTE BAL 

Het afdelingsbestuur organi
seert voor het eerst haar eigen 
bal met het familieorkest Van-
steenlandt, in het feestpaleis 
« De Engel », Oostendsebaan 3 
te Ichtegem, en dit op 16 okto
ber. Iedereen welkom. 

OOSTENDE 
OVERLIJDEN 

Op 4 september jl. overleed 
alhier ons lid Jozef Buttenaere, 
(63), woonachtig in de Vuur-
torenwijk. Onze innige deelne
ming. 

OOSTENDE-VEURNE-
DIKSMUIDE 
KONGRES VVNM 

Op de slotdag van de VU-
week te Kortri jk werd een na
tionaal kongres gehouden van 
de Vlaams-nationale provinci
ale en gemeentelijke mandata
rissen. Wij danken langs deze 
weg de talrijke gemeenteraads
leden uit Middelkerke, Oosten
de, Alveringem, Veurne, Gistel, 
Zarren, Houthulst, Bredene, 
Koekelare en Diksmuide die 
een vijfde van de aldaar aan
wezigen uitmaakten. Burge
meester Inghelram werd met 
een speciaal applaus bedacht. 

OUDENBURG 
GEBOORTE 

Bij ons bestuurslid Gerard 
Thijs-Vansevenant kwam een 
flinke zoon het gezin verrijken 
op 7 september : Kurt . Van 
harte proficiat ! 

ROESELARE-TIELT (arr.) 
AGENDA 

25 sept. Kolportage Izegem ; 
6 nov. : Bal Tielt ; 13 nov. : 
Volksmeeting Ledegem. 

RUDDERVOORDE 
3e VOLKSUNIEBAL 

Zaterdag 2 oktober 1971 te 
21 u. in zaal « Rio » bij R. Van-
daele. Torhoutstraat. 

Orkest : The Will Stars. Reu
ze-tombola « iedereen prijs ». 
Toegangskaarten vooraf bij al
le bestuursleden : inkom : 50 fr. 
Plaatsbespreking bij R. Van-
daele, tel. : 050/27227. 

TIELT 
« DANCING KIEKEBOE » 

Open op zaterdag en zondag 
van Tielt-Kermis — 25 en 26 
september — frisse dranken — 
gezellige sfeer. Rameplein 
Tielt. 

VEURNE (Kanton) 
GROOT BAL 

De afdelingen Alveringem, 
De Panne en Veurne organise
ren gezamenlijk een reusachtig 
VU-bal in de zaal Retorika t e 
Veurne op zaterdag 25 septem
ber te 20 u. 30. Orkest : The 
Black Boys. 

WESTENDE 
AUTOZOEKTOCHT 

Morgen 19 september organi
seert onze groep een autozoek
tocht over ca 65 km. in ons ar
rondissement. Vertrek vanaf 
9 u. 30 tot 15 u. in camping «Ha
cienda », Dorpsstraat. Prijs z 
100 fr. Iedereen heeft prijs. 
Einde : 19 u. 30. Inschrijven t e r 
Dis flf'RP 
KABARETAVOND 

Op zaterdag 25 september ori-
ganiseert onze afdeling een eer
ste gemeenschapsavond met h e t 
kabare t « het zevende knoops
gat » uit Nieuwpoort. Lokaal t 
Hacienda, Westende. 

medegedeeld 
CENTRUM VOOR GEZINS
WETENSCHAPPEN 

Zaterdag 2 oktober 1971 te-
15 u. in het VTB-gebouw, Em. 
Jacqmainlaan 126 te Brussel, 
opent het Centrum voor Ge
zinswetenschappen voor de 12de 
keer zijn leergangen met een 
inleidende les door prof. L. Van 
Bladel over « Een neo-marxis-
tische visie op de maatschap
pij ». 

De lessen van het Centrum 
v o o r Gezinswetenschappen 
worden gegeven elke zaterdag
namiddag behalve in de maan
den juli, augustus en septem
ber. 

Inlichtingen : Centrum voor 
Gezinswetenschappen, Troon-
straat 125, 1050 Brussel, tel. 
02/13.91.70. 

INTERMEDIUM TRAINT 
TELEFONISTEN EN SECRE
TARESSEN 

Intermedium organiseert te 
Lovenjoel (bij Leuven) van 18 
tot 20 oktober e.k. een semina
rie voor telefonisten-receptio
nisten. 

Eveneens te Lovenjoel, heeft 
van 18 tot 21 oktober een se
minarie voor directiesecretares
sen-secretaressen plaats. 

Beide activiteiten kennen 
steeds veel succes, zodat vroege 
aanmelding wenselijk is. 

Programma en inlichtingen 
bij : Intermedium, Guido Ge-
zellelaan 63, 3030 Heverlee. tel. 
016/245.45. 

K DE SCENE » 
Het eerste nummer van de 

13e jaargang van het maand
blad « De Scène » is versche
nen. Dit septembernummer 
geeft ruime informatie over 
het jaarprogramma van de 
schouwburgen. 

Jaarabbonnement 100 fr. te 
storten op prk. 549.18 van de 
Kredietbank te Antwerpen 
t.g.v. banknr 1100/13/38300 van 
het Theatercentrum. Proefnum
mer op aanvraag. Inl icht ingen: 
Theatercentrum, Jan Van Rijs-
wijcklaan 28 te Antwerpen 
(tel. 03/37.61.82). 

« NEKKA 71 » - 10 oktober a.s. 
SPORTPALEIS ANTWERPEN 

Het Mekka van de Neder
landse kleinkunst. De mede
werking van de volgende artis-
ten werd gevraagd : 't Kliekske, 
Hugo Raspoet, De Vaganten, 
Luc Saffloer, Louis Verbeeck, 
Peter Blanker, Delia Bossiers, 
Willem Vermandere, Peggy & 
Donald, Dimitri Van Toren, 
Jules De Corte, Will Ferdy, Pol 
Van Mosselvelde, Liesbeth 
Listz, Alfred Den Ouden, Wal
ter De Buck, Miei Cools, Marti-
ne Bijl, J an De Wilde, Wannes 
Van de Velde, Tim Visterin en 
De Kadullen. 

Choreografische binding en 
presentatie : de groepen Din, 
Paradaas en Pro Arte Gym-
nastica. 

Prijzen der plaatsen : 150 fr., 
100 fr., 75 fr. : gereserveerde 
zitplaatsen en 50 fr. niet gere
serveerde zitplaatsen. 

Lokatie : ANZ, Oudlaan 22-24, 
2900 Antwerpen, tel. 03/33.02.34 
en Sportpaleis, Schijnpoortweg 
113, 2060 Merksem, tel. 03/ 
24.25.75. Kaar ten laten reserve
ren door storting of overschrij
ving van het vereiste bedrag op 
prk 963.36 t.n.v. ANZ - Antwer
pen, Oudaan 22-24. 

HOE VERSIER IK MIJN 
LEVEN ? 

Zijn er in deze tijd op veel 
terreinen meer mogelijkheden 
opengekomen, dan worden de 
vragen naar « hoe handhaaf ik 
mijn persoonlijkheid ? hoe kan 
ik kritisch blijven tegenover 
alles wat zich rondom mij op
dringt ? kan ik mijn eigen le
vensstijl kiezen ? » indringen
der. 

De vormingsorganisatie Inter
medium organiseert t.a.v. deze 
actuele levensvragen een week
einde onder het thema « hoe 
versier ik mijn leven » te Die-
gem van 30 oktober tot 1 no
vember e.k. 

Inlichtingen bij In termedium, 
Guido Gezellelaan 63, 3030 He
verlee. Tel. 016/245.45. 

HERDENKING 
HERMAN VAN DEN REECK 

De jaarlijkse hulde aan Her
man Van den Reeck en allen 
die zich voor onze gemeenschap 
hebben ingezet Wordt dit j aa r 
gehouden op 25 en 26 septem
ber. 

Zaterdag 25 september te 19 
u. eucharistieviering in de St. 
Annakerk, Goedendagstraat t e 
Borgerhout. Homilie door Pa
te r Luk Versteylen s.j. Fons 
Peeters zingt Vlaamse liederen. 
Aan het orgel : de toondichter 
Fons Bervoets. 

Zondag 26 september te 11 u., 
bezinningsstonde op de begraaf
plaats « Schoonselhof )» te Ant
werpen, aan he t eregraf van 
Herman. Tijdens deze samen
komst : samenzang, bloemeiv-
hulde en een toespraak door 
dhr A. Schandevyl, voorzitter 
van het Verbond van Vlaamse 
Kultuurverenigingen van Ant
werpen. 

De personen en organisaties 
die wensen deel te nemen aan 
de gezamenlijke bloemenhulde, 
gelieven 100 fr, te storten op 
PR 45.82.43 ten name van dhr 
Jos Mannaerts te Borgerhout. 
Uw naam of de naam van u w 
organisatie op het strookje ver
melden. 

NATIONALE 
FOTOWEDSTRIJD 1971 

Voor alle leden van de VTB 
en VAB wordt dit j aa r weer 
een nationale fotowedstrijd in
gericht, waaraan ze kosteloos 
kunnen deelnemen. Het regle
ment voor deze pr i jskamp ver
scheen in de bondsbladen van 
mei, juni, juli en augustus. 

U hebt dus nog tijd om prach
tige opnamen te maken, die 
voor deze pri jskamp zeker in 
aanmerking kunnen komen. 

FIRMIN VAN HECKE 
HULDE TE ERTVELDE 

Zondag, 19 september, te H 
u., laat de Vlaamse Toeristen
bond aan het gemeentehuis van 
Ertvelde een gedenkplaat ont
hullen ter ere van dichter Fir
min van Hecke. De bronzen 
plaat is het werk van beeld
houwer Albert Poels uit Ant
werpen. 

Naast het optreden van het 
plaatselijk A. Capella-koor en 
het voordragen van gedichten 
door Paul Codde, wordt het 
woord gevoerd door let terkun
dige André De Medts, voorzit
ter van de VTB Jozef van Over-
straeten en burgemeester Jozef 
van Steenbergen. 

Deze hulde wordt door de 
VTB gesteld in het teken van 
zijn gouden jubileum (1921-
1971). 
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HOEVESTIJL IS "IN » 

IS 

maar ook echt 
autentiek en 
voordelig!!! 

W i j hebben nog goede ontwerpen in 

alle sfijlen, bestudeerd en naar ieders 

smaak en mogelijkheden. 

op UW grond volstaat 150.000 F kontant 

1800 • 
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W i l je precies weten waar je staat 

en waar je heen kan, neem dan 

ONMIDDELLIJK kontakt met één 

onzer informatiecentra ! ! op UW grond volstaat 100.000 F kontant 

600 ARBEIDERS - 1001 MOGELIJKHEDEN 

UGEMEEN BOUWBEORMF KUNNEN nv 

ANTWERPEN 
Meir 18 

Tel. 03/31.78.20 

GENK 

Winterslagstraat 22 
Tel. 011/544.42 

CENT 

Onderbergen 43 
Tel. 09/25.19.23 

LEUVEN 
Brusselsestraat 33 
Tel. 016/337.35 

KUHNEH melde groteKvanKwolitelt 

B O N 
NAAM: 

ADRES: 

— beschik over een bouwgrond Gemeente : 
breedte : 

en wens de voordelen te kennen die U mij kan bieden 
— beschik niet over een bouwgrond en verzoek U mij een 

aanbieding te doen voor 't bouwen van rijwoning, villa
bouw of half open bebouwing in volgende gemeenten : 

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

Handtekening 



pleidooi voor fraude 
Wij zijn al lang de tel kwijt 

geraakt, en wij weten dus niet 
de hoeveelste piloot verleden 
zondag tijdens een autokoers 
het leven liet. Maar iedereen 
weet dat het er veel zijn. Waan
zinnig veel. 

Altijd weer komt men met 
zotte argumenten aandraven 
om dergelijke dingen goed te 
keuren. Men zegt dat de piloot 
he t risiko kent en dat hij het 
aanvaardt. Men zegt dat het 
een kwestie van noodlot is en 
dat men even goed kan veron
gelukken bij het oversteken 
van een straat. Men zegt zelfs 
dat de piloten het prachtig vin
den te mogen sterven in volle 
krachtsontplooiing. Een kort le
ven vol aktie en spanning is 
immers zover te verkiezen bo
ven een lang en saai bestaan, 
nietwaar. 

Eerlijk gezegd, wij vinden 
het allemaal larie en apekool. 

Wij geloven ook niet in de 
bestaansredenen van het auto
rennen, die gewoonlijk worden 
geciteerd. Men kent ze : de au-
torensport is voor de autofa-
brieken de gedroomde gelegen
heid om de veiligheid van wa
gens te testen, om de nodige 

verbeteringen aan te brengen, 
en zij zijn aldus een soort 
waarborg voor de veiligheid 
van de brave burgerman, die 
met zijn wagentje over de kas
seien krasselt. 

Wij denken dat dit niet meer 
klopt. De meeste fabrieken 
hebben geen renwagens meer 
en degenen die wel renwagens 
hebben, hebben vaak geen ge
wone personenwagens meer. 
Verder lijkt het verschil tus
sen de renwagen — zelfs als het 
zogezegd seriewagens zijn — 
en de gewone wagen ons zo 
groot dat de ene over de ande
re geen nutt ige aanwijzigingen 
meer kan geven. Tenslotte be
schikken de autofabrieken al 
lang over betere, goedkopere en 
betrouwbare middelen om hun 
produkten uit te testen. 

Voor ons is de autorensport 
gewoon een doel op zichzelf. 
Zij is een kommerciële onder
neming, die de massa sensatie 
en spektakel bezorgt. 

Spektakel en sensatie zijn in
derdaad rond de autorenbaan 
te vinden : snelheid, gillende 
banden, piepende remmen, 
rook, lawaai, botsingen, ge
kwetsten.. . en doden, het op-

new look 

Boudewijn I. koning van alle Belgen, is een groot supporter van 
Eddy Merckx en van Luc Varenne, en zijn broer Albert een groot 
zeiler. De vent van de Britse queen is een polokampioen en haar 
dochter een paardrijdster van internationale klasse, vermits zij 
al een paar wedstrijden gewonnen heeft (waar het er natuurl i jk 
serieus aan toeging). De kinderen van de prins van Monaco moch
ten natuurli jk niet achter blijven en wij hebben hun in de kran
ten, op foto dan, kunnen bewonderen op het ereschavot je in een 
of ander zwembassin. Dan hoorden wij nog dat er ergens een kei 
in het gokarten is. en een andere een fameus skiër. De tijd dat de 
koning van Zweden de wereld verbaasde door zo maar simpel-weg 
een parlij tennis te spelen, ligt al ver achter ons. Koningen en 
prinsen gaan het pad op naar de sportgloriol. Op zoek, peinzen 
wij, naar populariteit. Of het goed is voor de sport, of slecht voor 
de monarchieën, willen wij hier graag in het midden laten. 

leve de braderij 

Men had dit jaar de wedstrijd Parijs-Brest — wedstrijd die nor
maal alle t ien jaar wordt ingericht — moeten inrichten, maar wie 
wil nu nog een wielerwedstrijd van 1200 kilometer betwisten ? 
Er komt dus niks van. Deze maand had men ook de wedstrijd 
Bordeaux-Parijs moeten krijgen. Er waren acht renners inge
schreven, en omdat de tv geen belangstelling toonde, toonden de 
extra-sportieve firma's er ook geen. Bordeaux-Parijs wordt niet 
gereden. Het heet nu dat wedstrijden van 600 en meer kilometers 
niet meer van deze tijd zijn. Het kan wel zijn. Maar op sportief 
vlak was het een prestatie. Als die koersen niet meer van deze 
tijd zijn, dan is het in de eerste plaats, denken wij, omdat deze 
tijd geen oog heeft voor de sport zelf, maar wel voor de « brade
rie » die de wielersport geworden is. In die zin betreuren wij het 
verdwijnen van deze twee door en door « klassieke » koersen. 

somber vooruitzicht 

Verleden jaar werd voor de eerste keer weer een zesdaagse 
ingericht te Brussel. Dit dan sedert het afbreken van het sport
paleis te Schaarbeek. Ze werd gereden te Forest-National (onver
taalbaar) op de piste van de heer Viaene, die met deze « gepre-
fabrikeerde » wielerbaan het experiment al eens had gewaagd te 
Charleroi — zonder sukses overigens —. Welnu, verleden jaar 
hebben de Brusselse organisatoren serieus de broek gescheurd. 
Niettemin, willen zij dit jaar herbeginnen. Wat moet je anders 
met een wielerbaan, zeg ? Zij hadden er vast op gerekend dat 
idool Merckx van de partij zou zijn, en dat dit voldoende zou zijn 
om de patriotten in dichte drommen naar het spektakel te lokken. 
Helaas, helaas, Merckx heeft laten weten dat hij geen enkele zes
daagse rijdt, zelfs die van Brussel niet. Nu voor de inrichters 
maar hopen dat het zo maar wat praat voor de vaak is, en dat 
Merckx tenslotte het onbaatzuchtige en vaderlandslievende ge
baar zal stellen waarop zij hopen. 

iektuur 

Wat gazettekens als « Les Sports » na de overwinning van Eddy 
Merckx in het wereldkampioenschap velorijden uit hun botten 
hebben geslagen, het heeft geen naam meer. Het begon met een 
misterieuze dooddoener : la morale est sauvé (de moraal is gered). 
Wat u eronder verstaat, weten wij natuurli jk niet, maar wij ver
staan er geen sjiek van, wat een overwinning in een kommerci
ële koers te maken heeft met moraal. Waarschijnlijk zijn wij, 
evenals de dichter, eeuwen en eeuwen te laat geboren. Dan was 
het de madam van (geloven wij) Mon Arets die aan het bleiten 
ging bij het zien van de jonge god. Zouden wij toch eens naar 
uitkijken. En alle rekords werden natuurl i jk geklopt door ene 
Varenne, die schreef « een dame schreef mij dit : beseft gij wel 
hoeveel onze kinderen verschuldigd zijn aan die jongen (Merckx), 
die hun zo'n grote lessen van moed geeft ? Wel ja, beste mevrouw, 
ik weet het ». Wij denken dat ze het daar ver zitten hebben. 

perste spektakel In deze tijd. 
De mensen zijn er.gek van. Met 
tienduizenden stromen ze toe, 
in de hoop een stukje innerlij
ke leegheid en verveling te 
kunnen vullen, of een van de 
v e l e eigentijdse frustraties 
kwijt te raken. 

De sport zit daar voor weinig 
tussen. De prestatie van de pi
loten ? Natuurlijk, maar zij 
zijn veel meer werknemers die 
tegen zéér hoge lonen zéér ge
vaarlijk werk leveren. Zelfs de 
prijs die zij rijden gaat naar de 
firma waarvoor zij werken. En 
zoals de autorensport — net als 
andere sporten — zich tans ont
wikkelt, kan de tijd niet meer 
ver af zijn dat de enkele firma's 
die renwagens inzetten onder
ling afspreken hoe zij best de 
show kunnen organizeren. An
ders gezegd, de overwinningen 
zowat verdelen. En als dat de 
veiligheid kon verhogen — en 
dat zou het — dan zouden wij 
er niet eens bezwaar tegen 
hebben. 

Ondertussen blijven -wij het 
echter immoreel vinden dat 
men uit winstbejag mensen een 
taak doet uitvoeren die bijna 
zeker vroeg of laat hun dood 
betekent. Zelfs als zij daarvoor 
tien of twintig miljoen per jaar 
betalen. In die zin kunnen wij 
t rouwens evenmin bewonde
ring opbrengen voor de piloten 
zelf : zijn leven verkoopt men 
niet. 

Als men de autorensport wil 
in leven houden — voor ons 
hoeft het niet, maar wij kunnen 
er best inkomen dat de liefheb
bers aan hun koersen houden — 
dan zou men toch, al was het 
maar omwille van de moraal, 
moeten zorgen dat een einde 
komt aan die ontzettende reek
sen doden. En omdat zulks ons 
bijna onmogelijk lijkt zonder 
de nodige afspraakjes, zouden 
wij hier dan maar eens een 
pleidooi willen houden voor 
deze vorm van sport t ruter i j . 
Liever boerenbedrog dan do
den. 

sport op school 

Jaak Lecoq berijdt in « Les 
Sports » nog maar eens zijn 
stokpaardje: de sport op school. 
De vernieuwing van het secun
dair onderwijs had moeten ge
paard gaan, zo zegt hij, met 
een vermeerdering van het 
aantal uren, besteed aan sport. 
Och, wij zullen het niet tegen
spreken. Maar men moet toch 
ook bedenken dat men meer 
tijd vraagt voor zowat alles. 
Dat de leerlingen, wanneer zij 
werkelijk willen, in de meeste 
scholen toch nog een of andere 
sport kunnen beoefenen buiten 
de twee voorziene uren. Dat de 
belangstelling van de ouders, 
en vooral van de leerlingen 
zelf, lang niet zo groot is als 
men wel eens zou kunnen den
ken. Wij hebben het geval ge
weten van een school waar 
praktisch gratis zwemlessen — 
en zwemgelegenheid — werden 
georganiseerd. Aantal liefheb
bers : zeven, hetzij iets meer 
dan één percent. En tenslotte 
zou men ook wel eerw een in
spanning mogen doen om. de 
jeugd na schooltijd tot de 
sportpraktijk te brengen. 

Francine Van Assche (Vlier-
zele) verbeterde de twee re
kords over de 100 en 200 m da
mes. Hoog seizoen voor de atle-
tieksport bij ons... 

dag eugeen ! 

Eugeen Steppe, de vroegere 
« grijze exellentie » van Spor
ting Anderlecht, is een poosje 
werkzaam geweest bij Racing 
White. Enige tijd geleden heeft 
hij ook daar ontslag genomen. 
Op vele aanvragen die hem 
van alle kavten bereikten om 
in een klubbestuur te treden, 
is hij, voor zover wij weten, 
niet ingegaan. Integendeel, 
verleden week heeft hij ook 
ontslag genomen als sekretaris 
van de liga ( vereniging van 
grote klubs ) . Daarmee is voor 
Eugeen waarschijnlijk de voet
balkous af. Wij vinden het 
spijtig voor hem. en voor onze 
voetbasport, want hij was een 
kei in zijn vak. Eén van zijn 
grote verdiensten hebben wij 

b ij voorbeeld altijd gevonden 
dat hij in de kommerciële or»' 
derneming die Anderlecht is, 
nooit het sportieve element, i.e. 
het jeugdvoetbal, over hei 
hoofd heeft gezien. Wat luii, 
ons nu afvragen is het volgen
de : Steppe heeft zijn leven 
gewijd aan het voetbal. Als ge 
daar nu op terugblikt, is dat 
dan eigenllijk geen povet 
beestje ? 

uitdaging 

En onze Miei ( Puttemans J 
blijft maar rekords verbeteren! 
Deze keer moest het rekord 
over de 5000 meter van Roe-
lants eraan geloven. En nog 
geen kein beetje. Wij . horen 
dat Roeants het vergruizelen 
van zijn rekords lang niet met 
lede ogen aanziet, maar dat hij 
de zaak heel sportief opvat. En 
dat is fijn. Wij denken, met 
Roelants, dat het verschijnen 
van de tartanpisten, ook in ons 
land, niet vreemd is aan de ge
weldige hausse in de Belgische 
atletieksport. In dat verband 
heeft Roelants trouwens een 
« geste » gedaan die wij appre
ciëren. De eerste atleet, zegt 
hij, die één van zijn rekords 
verbetert, niet op tartanpiste, 
maar op assepiste — waarop ze 
ook gevestigd zijn — krijgt van 
hem een schilderij kadoo Wij 
vinden dat — ondanks het tik
keltje publiciteit — een sportie
ve uitdaging, en wij hopen dat 
een aantal atleten sportief op 
die uitdaging zullen ingaan. 
Ook als ze meer een Servaes of 
Fermeke op prijs stellen dan 
een Roelants 
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