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Suspens in de Wetstraat. 
Straks komt de kabinets
raad bijeen. Er kunnen 
brokken gemaakt worden, 
zegt men. Iedereen vraagt 
zich af wat het met de rege
ring wordt : doet zij haar 
normale termijn uit, of slaat 
zij op de vlucht nu de moei
lijkheden zich dreigen op te 
stapelen ? 

De Waalse BSP-voorzitter 
Leburton wil er gedaan mee 
maken. Hij staat te trappe
len van ongeduld om zijn 
wensdroom te kunnen reali
seren : eerste-minister wor
den van de volgende rege-

gewesten, de verdeling van 
de streekkredieten en dies 
meer. Daar ziet men ook, 
zoals trouwens ook bij de 
socialisten, met gefronste 
wenkbrauwen hoe de econo
mische en budgettaire on
weerswolken zich samen-
pakken. Een snel stijgende 
levensduurte, toenemende 
werkloosheid, g e r u c h t e n 
over 'n drastische belastings
verhoging, 't ziet er allemaal 
niet zo lekker uit voor de 
zelfverzekerde kwakzalvers 
uit deze « grote coalitie ». 
Krekel Eyskens heeft drie 
zomers lang zijn handig-

de schrik voor de kiezer 
ring. Hij zegt de CVP beu te 
zijn, maar waar zal hij zijn 
meerderheid halen? De PVV-
PLP kan die nu al niet le
veren en alles wijst erop 
dat die partij klappen mag 
verwachten bij de komende 
verkiezingen. En wie zegt 
dat de socialisten ook niet 
zullen verliezen ? Wij heb
ben zo de indruk dat Lebur
ton een beetje « cavalier 
seul » speelt, en dat andere 
BSP-bonzen méér verwach
ten van een voortzetting van 
de coalitie al was het maar 
om de CVP te doen dansen 
als een kat op een heet zin
ken dak. 

Het is duidelijk dat de 
meeste voorstanders van een 
« vlug en schoon heengaan » 
van de regering-Eyskens pre
cies in CVP-rangen te vin
den zijn. Daar vreest men 
als de pest het gehakketak 
dat te verwachten is — zo 
dicht bij nieuwe verkiezin
gen — rond het Voeront-
werp, de afbakening van de 

heids-liedjes gezongen, maar 
nu staat de winter voor de 
deur... 

Wij moeten ons geen illu
sies maken : wat de heren 
misschien niet zullen dur
ven doen nog vóór de ver
kiezingen, zullen zij wél 
doen onmiddellijk erna wan
neer ze zich weer voor ja
ren veilig voelen in hun ze
tel. Tenzij de kiezer een dik
ke streep zet door hun par
tijdige berekeningen en hen 
een gevoelige bolwassing be
zorgt. De Vlaamse kiezer 
weze er zich goed van be
wust : hij kan de huidige 
anti-Vlaamse trend in de ge-
v o e r d e regeringspolitiek 
slechts wijzigen door 'n dui
delijke afstraffing van de 
mooi-pratende alchemisten 
uit Eyskens' ploeg. Als hij 
helpt de Volksunie duidelijk 
te versterken, dan zal elk
een precies weten wat hij 
Wil. 

Paul Martens 

kijkt uit uw 
mensen 

• I l en. 

van Vlaanderen ! 
Met hun spiegeigevechten w i l l en de regeringspart i jen (CVP en BSP) U slecht j 
doen vergeten dat z i j S A M E N verantwoorde l i j k z i jn voor het knoeiwerk dei 
laatste jaren. In het voorjaar kwamen zowat alle geledingen van de bevolking 
protesterend op straat. De levensduurte neemt toe zoals nooit tevoren en werk
loosheid dreigt . Iedereen vraagt z ich bek lemd af : komen na de « vet te » wel

dra de magere jaren. Maar de regering 
verkoos haar t i j d te verdoen aan een 
Waalse grondwet die als voornaamste doel 
heeft de Vlaamse meerderheid in d i t 
land nog voor vele jaren in een minder
heidsposit ie vast te spi jkeren. Me t da 
i n k o m s t e n u i t de hoogkonjunktuur 
speelde z i j ondertussen sinterklaas ten 
gunste van Wal lon ië . Te Brussel wi l l igde 
z i j de meest brutale eisen van de fransta-
lige imperial isten in . Om de kroon op haar 

,1 ant i-Vlaamse werk te zet ten w i l z i j de lu id 
mill i l , ' 

schreeuwende Luikenaars nog eens zes 
ijl, j Vlaamse gemeenten kado doen. 

'^^' En w a t deed deze regering tegen de erger-

l i jke vervu i l ing van ons leefmi l ieu ? Z i j 
vaardigde een besluit u i t waarbi j het 
voortaan verboden is haagscheersel i n 
open lucht te verbranden ! Ze konden een 
t i jd lang met handige streken-op-zi jn-Eys-
kens de mensen aan het l i jn t je houden, 
maar de heren voelen nu dat het uur van 
de waarheid snel nadert. Hun vrees is 
groot. Vandaar hun neiging op de v luch t 
te slaan vóór de gevolgen van hun po l i t iek 
iedereen de ogen u i ts teken. 

wordl de bsp nog waolser? 
Op 13 september publiceerde het socialistisch Partijbureau een 

communiqué dat opschudding verwekte. Daarin werd gezegd dat 
de vestigingsplaats van de cultuurraden dient gezien in een 
« context » waarvan o.a. deel uitmaken het probleem van de Voer, 
art. 107 quater, de ontwikkelingszones en het vraagstuk van de 
economische expansie. Het gaat hier blijkbaar om een nieuwe 
globalisatie. Van Eynde probeerde dat wel te ontkennen, maar 
het socialistisch weekblad « Germinal » gaf in zijn argeloosheid 
toe dat het om globalisatie ging. 

In dit globale pakket zit één Vlaamse eis : de (uitgeholde) cul-
tuurautomie. De andere problemen zijn Waalse eisen : de over
heveling van de Voer, de bevoordeling van de Waalse economie 
met Vlaamse gelden, de vestiging van de gewestelijke raden met 
het gevaar van een federalisme met drie. Deze grove Waalse zet 
kan verwondering wekken door zijn aanmatiging en zijn lef, ver
mits de Walen veel meer te eisen dan te bieden hebben. 

het « unitarisme » 
van leburton 

Al deze eisen werden echter 
in de Kamer gesteld, in een 
tartende rede van Leburton, 
mede-voorzitter van de BSP. 
Leburton blijft hiermee trouw 
aan zijn wallmgantische opvat
tingen die hij in 1967 op het 
Waalse congres te Verviers ver
dedigde. Hij ontraadde toen het 
federalisme als strijdig met de 
Waalse belangen. Hij betoogde 
dat door de veroudering van de 
Waalse bevolking Wallonië al
leen, niet kon opkomen voor de 
eigen sociale voorzieningen. 

Verder dat Wallonië zijn 
economische problemen niet 
kon oplossen met eigen spaar
gelden en belastingen. Hij 
waarschuwde er de Walen voor, 
de toevoer niet af te snijden 
van de middelen, die hun doel
einden moeten dienen Hij zei 
dat de Walen voor hun sociale 
en economische problemen een 
beroep moeten doen op de na
tionale solidariteit. In duide
lijke taal betekent zulks dat de 
Walen de centen van de Vla
mingen moeten opvorderen 
En de Vlaamse centen vloeien 
inderdaad rijkelijk weg. Op het 
jongste Volksunie-congres 
werd voorgerekend dat jaar

lijks ca. 10 miljard sociale bij
dragen naar Wallonië afvloei
en. Langs de regionale econo
mische kredieten belanden aan
zienlijke Vlaamse gelden in de 
Waalse economie. Lebui'ton die 
bekend staat voor een unita-
rist, is geen belgicist, maar een 
wallmgant die langs het kanaal 
van de Belgische eenheidsstaat 
de Waalse belangen dient. 

Waalse en « vlaamse » 
socialisten 

Het is verbijsterend dat de 
Vlaamse socialisten deze poli
tiek steunen. De Vlaamse socia
listen zijn ermee akkoord dat 
de Voer uit Limburg wordt ge-

(lees door blz. 3) 

RED DE VOERSTREEK 

In de loop van de komen
de maanden zal onze publi-
citeitsdienst een extra - in
spanning leveren voor de 
werving van een miljoen bij
komende publiciteit. U kan 
ons daarbij doelmatig hel
pen door het overmaken van 
adressen van eventuele kan
didaat-adverteerders. Ziet U 
daartoe de kans, verwittig 
dan dadelijk onze publici-
teitsdienst : Hof ter Schriek-
laan 33 te Berchem-Antwer-
pen (2600). Tel. tijdens de 
kantooruren : 03/30.48.99 en 
na de k a n t o o r u r e n : 
03/30.75.89. Mogen wij op uw 
aller medewerking rekenen? 
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Wil en gli 
onregelmatigheden 
te dtest 

In verband met de hertelling 
van de stemmen van de verkie
zingen te Diest, is er wel een 
en ander te vertellen. 

Zoals via de pers werd aan
gekondigd, behaalde de PVV 
dan toch de volstrekte meer
derheid. Wij durven ons ech
ter de vraag stellen of dit in
derdaad zo is. De Volksunie 
kan in deze zaak heel neutraal 
spreken, omdat zij de verover
de zetel behoudt en geen stem
men moet afgeven na de her
telling. 

Na de telling te Diest bleven 
de stembussen gedurende twee 
dagen zonder toezicht staan in 
de trouwzaal van het Diestse 
stadhuis. Deze zaal was zelfs 
niet gesloten ! Na twee dagen 
werd aan twee gemeentewerk
lieden opdracht gegeven de 
bussen te openen. Deze twee 
hebben zonder enig toezicht dit 
werkje opgeknapt ! Dat hebben 
zij zelf verklaard. Toen zij de 
bus van bureel 4 openden von
den zij een warboel van stem
brieven, waar deze normaal in 
verzegelde pakjes moesten ge
bundeld zijn. Nu lagen ongel
dige blanco's en andere stem
men zomaar onder elkaar. De 
gemeentewerklieden hebben de 
brieven dan zelf moeten sa
menbundelen. Vervolgens wer
den de brieven met een politie
wagen naar het station gevoerd 
vanwaar ze met de trein naar 
Brussel werden gezonden. 

Bij de hertelling werd vast
gesteld, dat juist uit de pakken 
van het beruchte bureel vier, 
dat onder toezicht stond van 
de liberale notaris Grootjans, 
de stemmen werden gehaald, 
die aan de BSP, één zetel ont
namen ten voordele van de 
PVV. 

Wij kunnen niet aanvaarden, 
dat men 46 stemmen zomaar 
over het hoofd ziet in een tel-
hureel, waar elke partij zijn 

getuigen heeft en waar een no
taris fungeert als voorzitter. 
Daarbij komt dan nog eens, dat 
de bijzitters in datzelfde bu
reel 4 de eed niet aflegden, zo
als voorgeschreven door de wet. 

Na al deze onregelmatighe
den, wordt ons vermoeden nog 
aangewakkerd dat er veel niet 
klopt en dat er ergens geweldig 
gefoefeld werd. 

De zaak Diest is nog niet uit
gepraat. De komende maanden 
zullen, ons inziens, nog veel 
verrassingen baren. Indien de 
verkiezingen te Diest nu toch 
geldig worden verklaard zal er 
een bestuur zetelen, dat verko
zen werd door slechts 46 % 
van de bevolking. 

W.S. te Molenstede 

voerstreek 

Nooit was de Vlaamse be
wustwording zo groot en de ge
lijkberechtiging zo dichtbij, en 
nu worden wij door eigen lei
ders schandelijk bedrogen 
en miskend. De ware volksbe
langen worden weer opgeofferd 
voor persoonlijke en partijpoli
tieke belangetjes ! Het is haast 
ongelooflijk dat Vlaamse mi
nisters voorstellen de Vlaamse 
Voerstreek aan Wallonië te 
schenken ! 

Alle maatregelen en wetten 
die er enkele jaren geleden 
kwamen om de Vlaamse jeugd 
en het Vlaamse land te bescher
men werden niet toegepast, op
nieuw uitgehold of afgeschaft 
en tenslotte nog van allerlei 
extra-grendels voorzien ! Weer 
krijgt de franskiljonse kliek de 
vroegere officiële steun terug 
en ook haar organisatie... 

Zelfs de « definitieve » faal-» 
grens » van 1961 wil men weer 
wijzigen op franskiljonse aan
vraag ! De 95 % Vlaamse be
volking van de Voerstreek zou 
eerst « tweetalig » ? en dan 
Waals worden... Deze ontegen
sprekelijke Vlaamse dorpen 
aan Wallonië beloven « om be
daring te brengen » is het 
Vlaams karakter van de Voer
bewoners miskennen. Het is 
daarenboven politieke zelf

moord voor die Vlaamse volks
vertegenwoordigers en senato
ren die « de opgelegde verfran^ 
sing » zouden helpen goedkeur 
ren en verwezenlijken. 

Tijdens de vroegere honderd
jarige indeling bij Luik was 
die verfransing onmogelijk ! 
Zelfs de Walen erkenden het 
Vlaams karakter en lieten alles 
sinds 1932 afhandelen door de 
administratieve diensten van 
Tongeren en stemden tenslotte 
in 1962 bijna eenparig voor hun 
definitieve indeling bij het 
Vlaamse land ! 

De Voerstreek is Vlaams en 
behoort dus uitsluitend tot het 
nederlandstalig gewest. Vooral 
onze eigen Vlaamse ministers 
en verkozenen zouden hiervan 
moeten overtuigd worden. 

B.J. te Moelingen 

Red de 
Voerstreek 

vlaams en katoliek. 

Verleden jaar werd in de Ca-
pucijnenkerk van de Marollen-
wijk een congres ingericht door 
Harvey Cox, een protestants 
theoloog. Anarchisten deden dit 
congres echter ontaarden in 
een woelige happening met ne
gro spirituals, gehuil, gedans en 
orgelgeraas... 

Over deze « culturele » ge
beurtenis verscheen onlangs 
een fotoalbum met als titel 
« Society in Conflict ». De tekst 
is in het Frans en in het En
gels, volgens de bekende for
mule « Pour les Flamands la 
même chose ». 

Welnu, de vóórpagina ver
meldt met trots de prominen
ten die het boek hebben gepa
troneerd. En weet U wiens 
naam daar prijkt ? Die van 

Theo Lefèvre, ministre de la 
recherche scientifique. 

Vlaams en katholiek zoals U 
weet. 

H.V. te Brussel 

zolang 

Van Haverbeke in « De Nieu
we Gids » vindt het niet goed 
dat er kranten waren die over 
de gemeenschapsproblemen 
schreven. Aan de frank moes
ten zij hun geleuter wijden, af
leiding smaneuv er tot op de 
draad versleten. De frank is in 
goede handen ? In tegenstelling 
met de wenkbrouwen van het 
Lilleputterke gaat onze frank 
steeds omlaag, en zo verliest 
hij rond de 4 % van zijn koop
kracht. 

Hier in dit landje hebben de 
vroege middeleeuwen ver van 
afgedaan. Zolang wij bij Sabe
na wel de toiletten uit de vlieg
tuigen mogen leeghalen en niet 
veel anders (toestand die hier 
te lande als normaal en van
zelfsprekend wordt aanzien 
voor de Vlamingen en overal 
wordt toegepast) zolang Van 
Haverbeke, zal er moeten over 
de Vlaamse gemeenschap ge
sproken en geschreven worden. 
Tot nu toe hebben de palabers 
tussen de zgn. frankofonen en 
de Vlaamse « doeners » tot 
enig doel gehad, te peilen hoe 
ver dat zij te ver mochten gaan 
in het verknechten, het gees
telijk verkrachten, en vooral 
het ekonomisch plunderen van 
het gekoloniseerde Vlaanderen. 
En als het dan toch over de 
frank moet gaan, heren journa
listen, vertel eens aan Honoré 
Gepluimd dat zijn frank en de 
frank van miljardairs twee ver
schillende franken zijn. De 
laatste duikt onder, komt terug 
boven, vlucht, wordt gerepa
trieerd, verandert in puur goud 
enz. een lepe frank. Honoré's 
frank is gedoemd een frankske 
te worden. 

Maar wanneer, Honorés gaat 
uw frank vallen ? 

M.C. te Tervuren 

koninklijke 
vlaamse opera 

KVO-programma dat door di-
rekteur Renaat Verbruggen, 
aan de pers werd voorgestel^ 
is prestigieus en con amore ge-
selekteerd. Hopelijk zal het ook 
eon brio ten tonele gebracht 
worden. 

Inmiddels greep de openings
voorstelling plaats met in de 
lijn der traditie Vlaams werk ï 
August Bayens/" Coriolanus en 
Winternachtsdroom van De 
Boeck. We moeten onmiddellijk 
zeggen, dat we slechts zelden 
zulke barslechte produkties in 
de KVO hebben meegemaakt. 

We hebben ons, na deze bei
de spektakels ondergaan te 
hebben, de vraag gesteld, of het 
wel zin heeft zich te pas en te 
onpas te beroepen op de gees^ 
en tradities naar Benoit, als 
men tegelijk maar nu eens let
terlijk alles in het werk stelt 
om het werk van onze Vlaamse 
komponisten belachelijk te ma
ken... Het is toch duidelijk dat 
wil men eigen auteurs en kom
ponisten opvoeren alle voor
waarden aanwezig moeten zijn 
op artistiek, technisch en fi
nancieel vlak om een mdksi-
maal aantal kansen op sukses 
te waarborgen. Wie dit niet in
ziet, kome liefst niet aandraven 
met Benoit en andere « Vlaam
se » motieven. Deze motieven 
zijn enkel valabel als ze gedra
gen worden door het heilige 
verlangen het muziekdramcb-
tisch teater in Vlaanderen op 
te tillen boven de hoergeois-
inertie waarin het reeds jaren 
sluimert en waar enkel aan te 
ontsnappen valt, door over alle 
stedelijk chauvinisme heen, te 
komen voor de oprichting van 
één Nationale Vlaamse Opera. 

Ray De Bouvre 

De redaktie draajrt geen veiv 
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. 

r 
SUCCES KLEDING MEYERS KWALITEITSKLEDING AAN FABRIEKSPRIJZEN 

Beste lezer, deze ] . 0 0 0 F ^"i^* ^ *<> cadeau ! 
...Wij hebben reeds lang op de gelegenheid gewacht om voor U eens iets speciaals te doen ! Betreffende 
de aankoop van een HERENKOSTUUM ligt een unieke kans nu te gri jpen. Wij beschikken momenteel 
over een enorme keuze in allernieuwste 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 wij . 
Met biizondere hoogachting en vriencfelijke groeten. 
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^ ^ ^ ^ ^ 
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IFIJ hebben niet de gewoonte te reageren op de vele 
demagogische onzin die geregeld in « Yolksgazet » ge
spuid wordt. Maar op liet « pleidooi voor de Brusselaar » 
^ t illustere Rik Lenaerts enkele tijd geleden in het 
Ê(SP-orgaan hield, past toch enige repliek. Lenaerts wil 
het waarempel doen voorkomen alsof het de socialisten 
zijn geweest die te Brussel de « ware Vlaamse strijd heb
ben gevoerd ». Stel je voor ! 

het anderlechtse « voorbeeld »... 
In zijn artikel meent Lenaerts de hoofdvogel te hebben 

afgeschoten met de vraag : « Waar waren de vliegende 
Blauwvoeten van vandaag... toen onmiddellijk na de eer
ste wereldoorlog de socialisten in Anderlecht een net van 
nederlandstalig onderwijs aanlegden, dat kon gelden als 
voorbeeld voor vele Vlaamse gemeenten ? ». Ja, waar 
waren die Blauwvoeters van vandaag, meer dan vijftig 
faar geleden ? Vermoedelijk zaten zij nog in hun bloem
kool, of misschien, om de h. Lenaerts plezier te doen, in 
een rode kool ! 

En de kameraden-lezers-van-Volksgazet nu maar gelo
ven dat het met de Vlaamse scholen te Anderlecht dik 
in orde is ! Tot stichting van de h. Lenaerts en van al 
diegenen die door zijn klakkeloze bewering op een dwaal
spoor zijn gebracht, laten wij hier enkele uittreksels vol
gen uit een verslag (in het Frans natuurlijk) van de 
Vlaamse socialistische directeur van het onderwijs van 
Anderlecht, dd. 5 juli 1932, aan de Vlaamse socialistische 
schepen van onderwijs Melckmans : 

« De Anderlechtse bevolking bestaat uit méér Vlamin
gen dan franssprekenden (telling van 1932 : 39 % frans-
sprekenden, waaronder natuurlijk veel Vlamingen !), 
maar in het lager onderwijs zijn er slechts 77 Vlaamse 
klassen tegenover 124 Franse. De toestand is vooral ab
normaal in de meisjesscholen, zo bij voorbeeld : 

4e graad — jongens : 6 Franse en 7 Vlaamse klassen, 
meisjes : 5 Franse en slechts 1 Vlaamse klas. 

» Op te merken valt dat van twee kinderen van het
zelfde gezin vaak de jongen in de Vlaamse en het meisje 
in de Franse klas zitten. Een van de redenen van dit 
abnormale feit is dat veel onderwijzers maar weinig on
derwijzeressen Vlaams zijn ». 

...en de gevolgen ervan 
Tot daar de hoofdlijnen van het verslag, waaruit dus 

blijkt dat het met de toestand van het Nederlands te 
Anderlecht niet zo voorbeeldig gesteld was als de h. Le
naerts zijn lezers wel wil doen geloven. En in een daarbij 
gevoegde nota aan de gemeenteraad stelt schepen Melck
mans vast dat « de pedagogische beginselen eisen dat in 
de tweetalige gemeenten het eerste lager onderwijs in 
de moedertaal moet gegeven worden, en dat de oprich
ting van Vlaamse klassen geboden is in de lagere en be
waarscholen, waar de noodzaak daarvan zich doet ge
voelen ». 

Wat er van dit advies geworden is, toen na de Vla
ming Melckmans Nederlandsonkundige schepenen (o.m. 
de socialisten Drapier en Marins Renard) met de zorg 
voor de Vlaamse klassen werden belast, laat zich licht 
raden : na de tweede wereldoorlog zaten nog 36 % kin-

wiens brood men eet, 
diens woord men spreekt- ! 

deren in de Vlaamse klassen te Anderlecht, en voor een 
paar jaar nog amper 20 %. Wij kunnen dan ook de h. 
Lenaerts de tegenvraag stellen r wat hebben de Ander
lechtse socialisten met dat zogezegde voorbeeldige 
Vlaams onderwïjsnet gedaan ? En hebben de Ander
lechtse socialisten niet, samen met de aartsreactionairen 
van het anti-volkse franskilfonisme, de vrijheid van het 
gezinshoofd helpen wederinvoeren waardoor, de kleine 
Vlaamse man, wier natuurlijke verdedigers zïj zouden 
moeten zijn, opnieuw overgeleverd wordt aan een mid
deleeuwse sociaaleconomische maar ook politiekadmini-
stratieve druk ? De socialisten hand in hand met de 
liberale en katolieke kapitalisten ! 

En vermits we het nu toch hebben over de toestand 
van het Nederlandstalig onderwijs in een gemeente die 
de h. Lenaerts en ons zelf nauw aan het hart ligt, kunnen 
wij hier nog enkele bijzonderheden vermelden waaruit 
blijkt hoe geringschattend het Nederlandstalig onderwijs 
daar steeds bejegend werd. Op de jaarlijkse vergade
ringen van het onderwijzend personeel werd door de 
verschillende schepenen van onderwijs nooit één woord. 
Nederlands gesproken, hoewel de personeelsleden voor 
de grote meerderheid Vlamingen waren. Op officiële 
plechtigheden, zoals bv. prijsuitdelingen, in gemengde 
scholen met Vlaamse en Franse klassen werd van over
heidswege ooit één woord Nederlands gesproken, hoewel 
de meeste ouders Nederlandstaligen waren. En pas wa
ren in mei 1940 de Duitsers de hoofdstad binnengerukt, 
of de Waalse socialistische burgemeester Marius Renar^ 
verklaarde : « Nu zal er moeten voor gezorgd worden, 
dat de taalwetten toegepast worden », en het duurde 
inderdaad niet lang of overal werden in de scholen on
der de eentalig Franse berichten en opschriften Neder
landse vertalingen aangebracht. 

his masters voice 
Om nu tot het artikel van Rik Lenaerts terug te ko

men, het potje van de « vrijheid van het gezinshoofd » 
laat hij voorzichtigheidshalve gedekt. Staat hij aan de 
zijde van het socialistische Vermeylenfonds en van de 
Jong-Socialisten, voor wie « de vrijheid van het gezins
hoofd inhoudt dat de Vlaamse jeugd te Brussel opnieuw 
onder sociale druk verfranst wordt y>, maar durft hij het 
niet te schrijven uit schrik voor zijn baas die nu ook, 
niettegenstaande zijn gebries van vóór een paar jaar, 
zich vóór die vrijheid heeft uitgesproken ? 

Het doet wel potsierlijk aan Lenaerts een vermanende 
vinger te zien opsteken tegen « sommigen die menen 
dat het ogenblik gekomen is om de regering Eyskens 
nieuwe moeilijkheden te zoeken ». En met plechtige 
ernst voegt hij er aan toe : « Wat wil men, elkeen 
verdedigt zijn boterham zoals hij kan ». 

Is me dat een bekentenis ! Rik Lenaerts weet inderdaad 
daarvan mee te spreken. Hij heeft ook zijn boterham 
te verdedigen, en hij doet het op een wijze die zijn baas 
in de Somersstraat ongetwijfeld welgevallig moet zijn. 
Goed zo. Rik, en doe zo voort ! 

m.v.d.b. 

bsp: Waalse partij? 
(vervolg van blz 1) 

licht, al hebben zij eenparig de 
overheveling naar Limburg ge-
sitemd. Zij zijn niet bereid het 
op te nemen voor het behoud 
van deze Vlaamse streek in 
Vlaanderen ; omdat zij blijk
baar de verdediging van grond
gebied een nationalistische 
strijd vinden, waarvoor zij als 
internationalisten gruwen. Wij
len Spinoy zei dat hij niet vocht 
voor enkele boerderijen. 

Maar de Waalse socialisten 
op hun congres te Verviers be
vestigden eenparig hun onwan
kelbare gehechtheid aan deze 
Waalse (sic) gemeenten. Dat 
was geen verdediging van ei
gen grond, maar gebiedsroof. 

Wijlen de linkse socialist Re
nard verklaarde dat hij eerst 
Waal was en dan socialist. En 
hij had nog gelijk ook. De eth-
nische verscheidenheid is een 
natuurlijk gegeven. De eigen 
gemeenschap is het natuurlijk 
milieu dat de enkeling de voor
waarden biedt tot optimale 
ontplooiing. De band met deze 
gemeenschap is een natuurlijke 
binding, die de internationale 
solidariteit niet uitsluit. Deze 
solidariteit kan niet gebaseerd 
?ijn op de klasse of de gehecht
heid aan een ideologie, omdat 
deze basis niet algemeen men
selijk is. De echte basis voor 
de internationale solidariteit, 
moet het besef zijn tot de men
selijke soort te behoren, het 
nationaal bewustzijn is het be

sef tot een variëteit van deze 
soort te behoren, deze beide 
begrippen sluiten elkaar niet 
uit, zij zijn integendeel comple
mentair. De verdediging van 
de gemeenschapswaarden is 
niet in strijd met de ethiek of 
de internationale solidariteit. 
Een van deze waarden is de on
schendbaarheid van het grond
gebied. Het is een aberratie bij 
de Vlaamse socialisten wanneer 
zij weigeren dit grondgebied 
te verdedigen tegen een aanval 
van de Waalse socialisten. De 
buitenlandse socialisten en 
zelfs communisten verdedigen 
de rechten van de eigen ge
meenschap. De Britse socialis
ten komen zelfs op voor de na
tionale solidariteit. 

socialisten, of 
onderworpenen ? 

Maar zelfs bij de verdediging 
van de specifieke arbeidsbelan-
gen nl. de werkverschaffing 
blijven de Vlaamse socialisten 
in gebreke. Waarom zijn zij 
ermee akkoord dat de verde
ling van de regionale econo
mische expansiekredieten pa
ritair gebeurt, terwijl de be
hoeften aan nieuwe werkgele-
genheden in Vlaanderen veel 
hoger liggen ? Volgens be
trouwbare prognoses zullen er 
in Vlaanderen in 1975 ca. 240.000 
arbeidsplaatsen te weinig zijn, 
in Wallonië slechts 80.000. Vol
gens de laatst gepubliceerde 

statistieken ligt het uurloon in 
de industrie in Vlaanderen ca. 
4 fr. lager dan in Wallonië, Er 
is minder werkgelegenheid in 
Vlaanderen, en diegenen die es 
werk vinden worden er mindef 
betaald. Hier gaat het niet om 
de grond, maar om het brood 
van de arbeiders, wier belan
gen de Vlaamse socialisten 
voorgeven te verdedigen. 

Toen Leburton het losmaken 
van de Voer uit Limburg vor
derde was Van Eynde hiermee 
akkoord, omdat het in de rege
ringsverklaring stond. Waar
om vorderde Van Eynde, de 
Vlaamse mede-voorzitter, geen 
verhoogde regionale expansie
kredieten, dat staat ook in de 
regeringsverklaring. En dat is 
dan geen imperialistische terri
toriale eis, zoals van Leburton, 
maar een arbeidersbelang. 

Wat schort er aan de Vlaam
se socialisten dat zij onderwor
pen zijn aan hun Waalse par
tijgenoten ? Zij kunnen niet 
eens een Waals overwicht in
roepen : in de Kamer zijn 30 
Franstalige socialisten en 29 
Vlamingen. De houding van de 
Vlaamse socialisten is bescha
mend. 

Met de tandem Leburton-
Van Eynde gaat de BSP nog 
méér de Waalse richting uit : 
Van Eynde mag wel trappen, 
maar sturen dat doet Leburton. 

r. mattheyssens, 
volksvertegenwoordiger.' 

Zo ziet het Nederlandse dagblad « Het Vrije Volk » de hooggeroemde « vooruitgang » van onza 
technische en chemische beschaving. 

oostkantons zijn woolse voogdij beu 
Voor wie het politiek leven in de Oostkantons volgt komt de 

verklaring van de duitstalige burgemeester niet als een grote 
verrassing voor. Dat ze voor hun kultuurautonomie liever het 
voorontwerp Tindemans kiezen dan dat van Dehousse ligt in de 
lijn van de ontwikkeling. 

De Oostkantons beseffen van langsom meer de dreiging van 
de Franstaligen met kolonisering en verfransing. Daartegen zoe
ken zij steun bij de Vlamingen, die met hen Duits kunnen praten 
en die hun niet willen koloniseren. 

Het voorontwerp voor kultuurautonomie van Dehousse wil de 
Oostkantons een kultuurraad opdringen gekozen te Brussel door 
het parlement. Met Tindemans willen de Oostkantons die leden 
van de kultuurraad zelf rechtstreeks verkiezen. 

Het gehuil van de duitstalige 
kollaborateurs van de fransta-
lige imperialisten, « Grenz 
Echo », tegen de burgemeesters 
van de duitstalige gemeenten 
spreekt boekdelen. 

Dat de duitstalige burgemees
ters anderzijds durven zeggen, 
wat wij al jaren zeggen, dat 
zij de enige demokratische 
verkozenen zijn van de Duits-
taligen, klinkt eveneens als een 
bevrijding. Inderdaad, de PLP-
senator Louis (Sankt Vith), 
wordt verkozen door de frans-
talige PLP-provincieraadsleden 
van Luik. De heren Schijns 
(Kelmis) en Baltus (Aubel), 
onderscheidelijk PSC-volksver-

tegenwoordiger en -senator, 
staan op de Waalse PSC-lijst 
van Verviers en moeten eerst 
door de Walen aanvaard wor
den, eer ze een zetel krijgen. 
Krijgen slechts een zetel, zij 
die bereid zijn handlanger te 
spelen van de verfransing. 

De Walen zijn graag bereid 
iemand daarvoor een zetel te 
schenken. 

De jongste gemeenteraads
verkiezingen te Sankt Vith en 
te Eupen duidden al de kente
ring aan. Te Eupen haalde een 
onafhankelijke groep 10 zetels 
tegen 3 voor de PSC en 2 voor 
de PSB, beide laatste niet afke
rig van verfransing. Het Eifel-

gebied, kanton Sankt Vith, het 
minst door verfransing aange
tast geeft de toon aan meer dan 
het kanton Eupen, dat echter 
volgt. 

Dat de Oostkantons voor de 
eerste maal het los van Luik 
vertolken en een eigen statuut 
vragen rechtstreeks afhankelijk 
van de minister van Binnen
landse Zaken, klinkt als een 
bevrijdende kreet. 

Een afzonderlijke provincie 
voor dit gebied is de enige op
lossing. Twee jaar geleden dien
de de VU-senaatsfraktie reeds 
zulk wetvoorstel in. 

De Duitstaligen durven ein
delijk zeggen wat ze denken. 
Het is een demokratische over
winning. 

Dat alle franstalige helle
honden van het aneksionisme, 
de kolonisering en de verfran
sing nu huilen is eveneens goed. 

De huichelarij wordt zo op
gedoekt. Het lelijk imperialis
tisch gezicht van de francofo-
nen wordt andermaal zichtbaar. 

Bravo voor de duitstalige 
burgemeesters ! 

wim jorissen. 
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welnu, 
leo vanackere ? 

Te St. Stevens-Woluwe, 
een Vlaamse gemeente in 
het Brusselse randgebied, is 
de CVP heer en meester. Ze 
behaalde 9 van de 13 zetels, 
drie andere gingen naar een 
gecamoefleerde FDF-lijst en 
er werd ook een VU-man 
verkozen n.1. Boudewijn De 
Waele. Burgemeester werd 
de CVP-er Paul Van Dam
me, een dik vriendje van 
CVP-senator Leo Vanackere 
die zowat 's burgemeesters 
rechterarm is. Leo en zijn 
burgemeester vonden er 
geen graten in dat de drie 
FDF-mannen (Feyens, Hal-
leux en Jacobs) hun eed in 
het Frans aflegden in deze 
Vlaamse gemeente. Maar zo 
welwillend wenste Boude
wijn De Waele niet te zijn : 
hij diende klacht in bij de 
Vaste Comnrissie voor Taal-
toezicht. De Nederlandse af
deling van deze Commissie 
heeft zich nu in zitting van 
1 juli jl. uitgesproken. Zij ^ 
oordeelt terecht dat de eed
aflegging in de Franse taal 
door de 3 FDF-gekozenen in 
strijd is met de taalwetge
ving en bijgevolg nietig. En 
dus werden de gemeente-
overheid van St. Stevens-
Woluwe, de gouverneur van 
Brabant en de minister van 
Binnenlandse Zaken ver
zocht de nietigheid van de 
eedaflegging en de aanvaar
ding van de belanghebben
den in hoedanigheid van ge
meenteraadslid vast te stel
len en de vernietiging van 
alle daarmee strijdige be
slissingen te vervolgen. De 
vraag is maar of deze acht
bare wetsdienaars dit ook 
zullen doen. 

wordt soens 
gedwongen ? 

Te St. Stevens-Woluwe 
bleek dus nog maar eens dat 
een CVP-er nog lang geen 
Soens is. Inmiddels weet on
ze vijfde kolonne op het pro
vinciaal gouvernement van 
Brabant te melden dat daar 
een tekst zou klaarliggen te-

fen dê  burgemeester van 
tfombéek - Bever. Z o a l s 

vroeger gemeld oordeelde 
een oubollige Raad van Sta
te dat Soens de fameuze wet 
van 1894, waarmee de Waal
se minister van Binnenland
se Zaken zo graag schermt, 
wel degelijk nog moet toe
passen. Wij zijn erg be
nieuwd of de heren het wer
kelijk zullen aandurven om 
Soens te dwingen de Franse 
eden van de Strombeekse 

FDF-ers te erkennen. Maar 
wellicht past het allemaal 
goed in het socialistische 
spelletje om de Vlaamse 
CVP in de komende weken 
nog eens extra de commu
nautaire duvel aan te doen. 
Wait and see. 

gierige 
Hollanders... 

Er circuleren hier bij ons 
ontelbare « moppen » over 
onze Noorderburen, die daar
in steevast als super-zuinige 
krententellers worden afge
schilderd. Maar die zuinige 
Kezen verbazen ons toch al
tijd weer door him... gulhar
tigheid. Zo haalde de geken
de Willem Duys via een TV-
lief dadigheidsaktie z o p a s 
nog 200 miljoen uit de vrij
gevige zakken van die « gie
rige » Hollanders ten bate 
van de gehandikapten in de 
Derde Wereld, en dat in am
per zes uren tijd. In Vlaan
deren haalde men tijdens de 
laatste Boemerang-kampan-
je in vier weken tijds am
per 24 miljoen bij mekaar 
voor gehandikapten uit ei
gen land... Nu moet je we
ten dat in Nederland amper 
drie maanden voordien nog 
eens 300 miljoen bijeenge-
haald was voor de Bengaal
se vluchtelingen. Er zijn zo 
van die verhaaltjes die al 
lang niet meer met de wer
kelijkheid s t r o k e n blijk
baar... 

geen pitch 
te kallo 

Op een parlementaire 
vraag van onze volksverte
genwoordiger Maurits Cop-
pieters (St. Niklaas) ant
woordde de minister van 
Economische Zaken dat de 
N.V. EBES onlangs de be
slissing nam het voedings-
plan van de centrale te Kal
lo zodanig te wijzigen dat 
geen pitch meer zal worden 
g e b r u i k t . Oorspronkelijk 
was dit wèl de bedoeling. 
Toen de centrale in 1971 be
gon te werken was voorzien 
dat de voeding van de twee 
groepen zou gebeuren op ba
sis van stookolie, pitch en 
gas. Aktief verzet tegen de 
milieuverontreinigers heeft 
dus wel degelijk zin ! Inmid
dels blijft het opletten ge
blazen voor het doen en la
ten van elektriciteitscentra
les. Zelfs zonder pitch zijn 
het indrukwekkende voort
brengers van S02. 

bsp-lucht-
verpesters 

In sommige van hun pu
blicaties willen de socialis
ten het doen voorkomen als
of zij dé bestrijders van de 
luchtverontreiniging zijn. 
De burgemeesters van ste
den waar men af te rekenen 
heeft met vuile lucht ver
schuilen zich graag achter 
de Bestendige Deputaties en 
achter de regering. Nu zit
ten de socialisten in elk van 
de Bestendige Deputaties 
van de vier Vlaamse provin
cies en ook in de regering, 
waar hun partijgenoot Na-
mèche de lamlendige minis
ter van Volksgezondheid is. 
Was het bovendien niet de 
ex-vice-premier en ex-mi
nister van Economische Za
ken Leburton (huidig 
BSP-voorzitter) die het ge
heim pitch-akkoord met 
Chevron te Féluy afsloot en 
dat de oorzaak is van alle 
vuile lucht-ellende in de 
Vlaamse Ardennen ? Is het 
de socialistische minister 
Cools niet die op de Lim
burgse grens, te Klein-Ter-
naaien, het nieuwe pekpro-
jekt uitdokterde? Straks zul
len de socialisten nog de lef 
hebben te vertellen dat zij 
inzake strijd tegen luchtver
ontreiniging van niemand 
lessen te ontvangen hebben, 
zoals zij ook inzake Vlaamse 
strijd van niemand lessen te 
ontvangen hebben... Maar 
tussen hun woorden en hun 
daden ligt zoals gewoonlijk 
een hele kloof ! 

Tijdens de pamflettenaktie 
« red de Voer » vorige zater
dag te Hasselt toonde onze 
volksvertegenwoordiger E. 
Raskin zich een virtuoos in 
het manipuleren van de me
gafoon. Hasselaars die toe
vallig geen pamflet in han
den gestopt kregen, konden 
de Voer-waarheid vernemen 
via de stentorstem van 
Evrard. 
Wie wel degelijk een pam
flet in de pollen kreeg dat 
was Jos Ghysen. Of hij het 
aandachtig gelezen heeft we
ten wij niet. Wij hopen in 
elk geval dat de Voer-aktie 
hem op het idee heeft ge
bracht via radio-Hasselt ook 
zijn duit in het « red de 
Voer »-zakje te doen. Te bed 
of niet te bed. 

showa 45 
steeds meer buitenlandse 

ambassades te Brussel be
seffen dat België een twee
talig land is en handelen er
naar. De diplomatieke ver
tegenwoordiging van Japan 
blijkbaar nog niet. Naar 
aanleiding van het a.s. be
zoek van keizer Hiro Hito 
worden te Brussel verschei

dene tentoonstellingen en 
andere kulturele manifesta
ties ingericht, waarvan de 
meeste in Passage 44, Kruid-
tuinlaan. Daarvoor werden 
eentalig Franse uitnodigin
gen verstuurd en men staat 
U koppig enkel in het Frans 
te woord in de voornoemde 
Passage. Niet erg beleefd 
vanwege een volk, dat wel 
eens het hoffelijkste ter we
reld wordt genoemd... 

motie 
Maandag besprak de VU-

Senaatsfraktie de moeilijk
heden inzake sociale wo
ningbouw. 

Ze stelde vast dat naast 
een omslachtige administra
tie en te lage premies vooral 
de te hoge interesten bij de 
leningen remmend werken. 

Ze verzette zich tegen de 
politiek van de minister van 
Financiën die te hoge rente
voeten in stand houdt en 
vroeg die rentevoet naar het 
voorbeeld van Nederland te 
verlagen. 

Het Bestuur van de VU-
Senaatsfraktie meent dat op 
die wijze een degelijke poli
tiek van sociale woning
bouw weer mogelijk zou 
worden, en de bouwaktivi-
teit zou toenemen. 

Twee dagen na deze motie 
verlaagde de N a t i o n a l e 
Bank het disconto van 6 tot 
5,5 % en hief ze de krediet
beperkingen op... 

ondoelmatig en 
onsociaal 

Als antwoord op een par
lementaire vraag van hem 
ontving onze Leuvense sena
tor Maurits Van Haegendo-
ren volgende gegevens be
treffende het aantal effec
tieve hospitaalbedden in 
België (op 1.1.71) : 
— alle Vlaamse arrondisse

menten : 28.940 
— alle Waalse arrondisse

menten : 14.201 
— Brussel (19 gemeenten) : 

5.972. 
Hieruit blijkt dat Wallo

nië enigszins benadeeld is 
op dit gebied, maar dat in 
verhouding tot zijn bevol
king Brussel biezonder be-
voordeligd is. Meteen is nog
maals het bewijs geleverd 
hoe ondoelmatig en onso
ciaal het was aan de « Uni-
versité Catholique de Lou-
vain » toe te staan een rijke-
mensenkliniek te bouwen in 
Woluwe. Was het vanuit het 
standpunt van de Franstali
ge gemeenschap niet véél 
beter geweest zo'n kliniek 
ter verzorging van de gewo
ne man in Wallonië op te 
richten ? 

zondag 26 september sportpaleis antwerpen 

achtste europeade 
Voor de achtste maal zullen jonge 

mensen uit vrijwel alle landen van 
Europa (3000 of 150 volksgroepen) op 
een unieke, treffende en boeiende wijze 
te Antwerpen komen getuigen voor hun 
Europees samenhorigheidsgevoel. Het 
gaat, stuk voor stuk, om groepen van 
internationale roep, die waar zij ook 
komen de hoogste erelonen mogen op
strijken. Ditmaal echter brengen zij 
hun pleidooi voor Europa zonder de 
minste vergoeding, zij reizen zelf op 
eigen kosten, en betalen bovendien zélf 
hun programmaboekje en hun kenteken. 
Koren, volksdansgroepen, korpsen, een 
bonte mengeling van eigenheden, van 
talen en tradities, samengebracht onder 
de reusachtige koepel van het Antwerp
se sportpaleis : de rijke Europese ver
scheidenheid komt op voor een Europese 
eenheid in verscheidenheid. 

De Europeades zijn uitgegroeid tot 
onzegbaar méér dan een folkloristische 
manifestatie. De traditie wordt er ge
schraagd door jonge mannen en vrou
wen van vandaag : de traditie als merk
teken van de lange keten waaruit zij 
geboren zijn, de traditie als de éne zijde 
van het spiegelbeeld. Deze jonge men

sen zijn hoegenaamd geen dwaze dro
mers die in het verleden vluchten : zij 
zien, even duidelijk, de andere zijde 
van het spiegelbeeld, de toekomst, hun 
toekomst. Daarom komen ze, die dag 
als frisse, levendige, zelfbewuste scha
kels tussen gisteren en morgen. Daarom 
komen zij, als élk jaar, en talrijker 
elk jaar, naar de feesten van Europese 
broederlijkheid. Zo talrijk zijn ze, dat 
ze slechts één klein facet zullen uitma
ken van het bonte geheel, een héél 
vluchtig facet. Zij komen als het ware 
aan-ebben in een ononderbroken dei
ning van klank en ritme : Bretoenen, 
Provengalen, Elzassers, Engelsen, De
nen, Spanjaarden, Italianen, Oostenrij
kers, Rijnlanders, Sileziërs, Beieren, Sie-
benburg-Saksers, Zwitsers, Friezen, Po
len, Oekraïners Serven, Kroaten, Do-
nau-Schwaben, Schotten, Hongaren, 
Sudeten, Esten, Letten, Sarden... het 
Europa van de harten ! Het Europa van 
de samenhorigheid, wars van zinledige 
grenzen en politieke spitvondigheden. 
Naast het Europa van de politici, van 
de technici, van de vaak ontmoedigende, 
soms uitzichtlooslijkende besprekingen 
en zittingen, naast het Europa van de 
munt-problematiek, van de duizend-en-

één theoretische en praktische struikel
stenen en steentjes : ditmaal het Einro-
pa van de mens, van de blijmoedigheid 
en van het vertrouwen. Het Europa van 
de diepwortelende kunstbeleving, van 
de zang, van de dans, van de vele uitin
gengen van het menselijk voelen. Het 
Europa van het warme contact tussen 
jeugd en jeugd, tussen geestdrift en 
geestdrift. 

Dat iets dergelijks mogelijk is, in de 
wereld van vandaag, is een grandiose 
logenstraffing van de al graag aange
haalde klacht van bepaalde politici, « als 
zou de Europese mens, de Europese 
jeugd, onverschillig blijven tegenover 
de Europese problematiek ». Wanneer 
meer dan drie duizend jonge mensen 
spontaan en ongevraagd de tocht naar 
het vaak zeer verre Antwerpen onder
nemen, zonder énig ander doel dan er 
op te komen voor hun Europees geloof, 
dan betekent zulks een verheugend te
ken aan de wand. De Europeade is van
uit dié gedachte gestart : het is, naast 
de uitgesproken kulturele, een even uit
gesproken politieke gedachte. Idealisme 
en realisme zijn hier niet langer tegen
stellingen, maar elkander aanvullende, 
elkander schragende begrippen. 

Het is, voor wie van schoonheid houdt, 
of van door jonge adem doordeesemde 
traditie, maar ook voor wie een beetje 
moe is van het lange wachten op een 
opbeurend teken, voor wie verlangt 
naar een frisse ontroering, voor wie 
spijts alles toch geloven wil in een 
menswaardige toekomst, het is voor de 
mens van vandaag, met z'n vaak troos
teloze reeks problemen en moeilijkhe
den, een goed, een sterkend gevoel te 
delen in de geest van een Europeade. 
Het was telkens zo : driemaal te Ant
werpen, het was zo te Dortmund, te 
Valencia, te Marche- en Famenne het 
was zo te Herzogen-Aurach. Het zal an
dermaal zo zijn op 26 september te Ant
werpen, eenmaal dat de veertig Italiaan
se vendelzwaaiers die de Olympiades te 
Mexico en te Tokio hebben ingezwaaid. 
de 8ste Europeade open zwaaien. 

Wees erbij ! 

d,d. 
PLAATSBESPREKING : 
— Vlaamse Volkskunstbeweging, Euro

peade sekretariaat, Lange Koepoort
straat 52, Antwerpen, telefoon (03) 
33.07.67, 10-18 u. 
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schaamteloze 

profiteurs 

In verband met geldverduis
tering en belastingsontduiking 
vindt te Antwerpen thans een 
proces plaats over grondverka-
velmgen in Spanje. 

De man die een tiental mil
joen verduisterd heeft is een 
socialist die bij een paar van 
de jongste gemeenteraadsver
kiezingen kandidaat was op de 
poll van de BSP-Antwerpen. 
Toch vindt de propere staats-
minister Van Eynde middel 
om van heel die zaak een Volks
unieaffaire te maken. Als een 
socialistisch propagandist geld 
verduistert dan noemt Van 
Eynde hem een Volksunieman. 

Waarom spreekt de heer Van 
Eynde toch altijd zo graag over 
grondspekulatie in Spanje en 
Italië waar de regeringen die 
omwille van het toerisme — 
eerste industrie ginder — aan
moedigen en waarom zwijgt hij 
er zo angstvallig over in Bel
gië ? Is het omdat de socialis
tische burgemeesters in ons 
land vrij stelselmatig hand in 
hand gaan met die grondspeku-

lanten die ze in eigen gemeen
ten hielpen verkavelen tot heil 
van hun verkiezingskas en an
dere kassen ? 

Gelijk ze ook in al die ge
meenten beste maatjes zijn met 
de zo versmade « kapitalisten » 
die mede hun miljoenen-kies-
kampanjes voor de gemeente
raden betaalden. Ontvangen ze 
zelfs van deze fabrikanten geen 
premie per gesindikeerde en 
gooien ze het met hen niet op 
akkoordjes zonder inspraak 
van hun aangesloten leden. En 
dan die kumuls van hun parle
mentsleden ! Soms twintig en 
meer ! 

Welk socialistisch parlements
lid moet het stellen met min
der dan anderhalf miljoen ? 
Met al hun funkties : gemeen
telijke, interkommunale, sindi-
kale, parastatale, koöperatieve, 
kommerciële en andere. Zonder 
al van akkoordjes met grond-
verkavelaars en fabrikanten te 
spreken ! 

Socialisten ? Neen, schaamte
loze profiteurs. 

Een heeld uit de oude doos. In 1962-63 stond de anders zo rustige Voerstreek in rep en roer als gevolg 
van de Waalse agitatie vanuit Luik, waarop dan weer door de Vlamingen met hliksemakties (c^ 
foto) werd geantwoord. Sinds enkele tijd was de rust in de ïandelij/ce Voerstreek weergekeerd. 
Als het er straks weer woeliger wordt dan zal dit de schuld zijn van eerste-minister Eyskens en 
de « Vlaamse » pilatussen uit zijn regering. Het toppunt van cynisme is wel dat verzaker Eyskena 
zijn berucht wetsontwerjhter-verfransing-van-de-Voerstreek indiende vanuit « een waarachtig ver
langen hedaring te brengen »... 

het gewaarborgd 
inkomen 

Dezer dagen verschenen de Parlementaire Handelingen van de 
Senaat van 30 juni jl. 

Het verschaft ons de gelegenheid terug te komen op een be
langrijke sociale kwestie, die einde juni niet tot haar recht kwam, 
gezien de drukte rond de grondwetsherziening. 

Het betreft het gewaarborgd inkomen dat uitgekeerd wordt 
aan de bejaarden die buiten het gewone pensioenstelsel vallen of 
die een zeer gering pensioen toebedeeld krijgen. 

Op de agenda stonden toen twee wetsvoorstellen van senator 
Jorissen. Het ene wilde de verhoging van het basisbedrag van het 
gewaarborgd inkomen en het andere de afschaffing van het on
derzoek naar de bestaansmiddelen bij het toekennen van dit 
zelfde gewaarborgd inkomen. 

Het gewaarborgd inkomen bedraagt thans 40.745 fr. voor ge
huwden en 27.136 fr. voor een alleenstaande vertrekkend van de 
basisbedragen 30.000 fr. voor gehuwden en 20.000 fr. voor alleen
staanden. 

Het zijn die basisbedragen die senator Jorissen en de mede
ondertekenaars met 40 % wilden verhoogd zien, onderscheidenlijk 
van 30.000 fr. tot 42.000 fr. en van 20.000 fr. naar 28.000 fr. Op die 
wijze zouden de uitgekeerde bedragen thans ongeveer 57.000 fr, 
en 40.000 fr. bedragen. 

Hoewel niemand zal beweren dat dit te veel is en iedereen, zelfs 
de meerderheid overtuigd is dat dit nog beneden het levensmini-
mum blijft, verwierp de meerderheid dit voorstel 

Het andere voorstel van senator Jorissen en zijn VU-koUega's 
om het onderzoek naar de bestaansmiddelen hierbij af te schaffen 
Werd eveneens verworpen meerderheid tegen minderheid. 

Thans mogen de rechthebbenden op het gewaarborgd inkomen 
slechts een inkomen hebben van 7.260 fr. voor een alleenstaande 
en 10.890 fr. voor een gezin. Wie meer inkomen heeft ziet dit af
getrokken van het uitgekeerd bedrag. Slechts pensioentjes o»-
derscheidenlijk beneden 5.433 fr. en 8.149 fr. zijn daarbuiten toe
gelaten. 

Deze voorstellen van senator Jorissen, evenals zijn voorstellen 
tot verhoging van het pensioen der zelfstandigen en het afschaffen 
van het onderzoek naar de bestaansmiddelen bij dit pensioen, 
moeten gezien worden in het raam van een politiek die een be
hoorlijk basispensioen voor iedereen vooropzet. 

Zijn voorstellen, die verworpen werden, werden alle twee tot 
drie jaar geleden ingediend. 

Het jongste partijkongres van de Volksunie heeft die vsie nog 
verruimd, daar waar ze een gewaarborgd inkomen van 85.000 fr. 
bepaalt. 

Deze regering, die zich zo graag een sociale regering noemt, 
blijft echter een heel eind beneden de VU-voorstellen ! 

RED DE VOERSTREEK 

voettocht voor de voer 

De nationale raad. van de Volksuniejongeren 
in vergadering bijeen te Brussel op 18 september 
1971 protesteert heftig tegen de plannen van de 
regering om de Voerstreek uit Vlaanderen los 
te haken. 

Om te onderstrepen dat de zaak heel Vlaan
deren aangaat, organiseren de Volksunie jonger en 
tijdens het 1-novemberweekeinde een schakel
voettocht van Oostende tot de Voerstreek. 

De Volksuniejongeren beschouwen het ont
worpen statuut van de Voer als een provokatie 
en een schending van het taalgrensakkoord met 
alle noodlottige gevolgen van dien. 

In geen geval kunnen zij deze schending van 
het Vlaamse grondgebied aanvaarden en VIaam-( 
se inwoners aan de sociale druk van Franse taal-> 
imperialisten overleveren. | 
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dode en levende ieren 

(Argos) AI twee jaar staan de fcatolieken van Belfast 
en Londonderry op de barrikades in een guerilla die tot 
dusver meer dan honderd Ieren en Britse soldaten het 
leven kostte. Op de begraafplaatsen sprenkelen schrale 
katolieken kwistig met wijwater ; schonkige protestanten 
a la Paisley lezen er bezwerend voor uit oude bijbels. 
Wijwater en bijbel geven goeddeels de religieuze oorza
ken aan van de Noordierse nachtmerrie. Die term is niet 
te scherp : tussen 1 en 8 september vluchtten 8000 katolie
ken naar de Ierse republiek. Fanatieke protestanten sta
ken de brand aan hun woningen, gingen zich in « reli
gieus-zuivere » getto's verschansen, of scheepten in naar 
Liverpool. 

Maar nog andere tegenstellingen verscheuren dit tra
gisch land : de katolieken (.500.000) zijn een soort Dicken-
siaans lompenproletariaat, terwijl de protestanten 
(1.500.000) met het leeuwedeel der kapitalistische privi
leges gaan lopen. Toen het Britse leger twee jaar geleden 
met 10.000 soldaten kwam aanrukken werden de « jolly 
good fellows » er als bevrijders begroet. In 1971 staan de 
« bevrijders » van Harry Puzo (de Britse bevelhebber) 
tussen twee vuren, moeten ze dekking zoeken voor de 
« booby traps », de Thompson pistolen van katolieken en 
protestanten tegelijk. Maar ook dat heeft niets gewijzigd 
aan de omstandigheid dat de katolieke Noord-leren geen 
politieke macht beschoren is. Alleen in de sektor « werk
loosheid » zijn de « Papen » in de meerderheid. Nog altijd 
staat bij aanwervingen de vraag vooraan naar de konfes-
sionele school van de kandidaat. Alleen via 'n protestant
se komt men in de sleutelposities te Belfast terecht. 
Naast zijn negentiende eeuwse straatbeeld heeft de 
Noordierse hoofdstad niet veel te bieden : het grotesk 
spektakel van religieus fanatisme en een samenleving 
die in zijn onderlaag nog zwaar aan pauperisme laboreert. 
Uit die onderlaag van een volk dat eeuwenlang aan ge-
perfektioneerde uitbuiting bloot stond werd zowat een 
halve eeuw geleden een zekere Joe Cahill geboren. 

fenomeen joe cahill 

Die Cahill is een fenomeen 
dat men alleen in Ierland ont
moet : in zijn vrije tijd is hij 
polijster maar zijn hoofdberoep 
is revolutionair. Voor de kaal-
hoofdige terrorist (1,75, kabel
jauwoogjes, te nauwsluitend 
pak, kruideniersallures) is ler-
lands geschiedenis blijven stil
staan bij de Paasopstand (1916). 
Toen hij in 1937 tot de IRA 
toetrad was de nationalistische 
verzetsorganisatie aan een 
reeks bomaanslagen in Enge
land toe. « Generaal » de Vale
ra was premier geworden en 
van zijn troepen vervreemd. 
Hij was wel mild met pensioe
nen voor zijn oud-strijders 

maar zijn schietgrage aanhang 
kon moeilijk wennen aan de 
middle class moraal van het 
burgerlijk fatsoen. Ook was de 
organisatie toen al gevaarlijk 
bedreigd door een splitsing in 
de politieke doelstellingen. De 
kloof zou zichtbaar worden ti j
dens de Spaanse burgeroorlog : 
de « Blauwhemden » van de 
IRA gingen voor Franco vech
ten, de socialistische « schut
ters » traden toe tot de rangen 
van de internationale brigade. 
In Ierland zelf verschrompelde 
de terroristische aktie tot anar
chistisch stukwerk. Daarom 
verhuisde Cahill in 1941 naar 
Noord-Ierland. Daar « zat » hij 
zeven jaar wegens medeplich
tigheid aan moord op een poli

tieman. Tien jaar later, in 1957, 
toen de IRA met het gooien 
van bommen en handgranaten 
aan haar taai voorbestaan her
innerde, ging Cahill opnieuw 
de nor in. In 1961 kwam hij 
vrij. 

nieuwe ira-koers 

Op dit ogenblik stond de Ira 
weer achter verdeelde opties. 
De t rend naar links had heel 
wat leden « aangetast ». Men 
debatteerde daar heftig over 
Marx en met de dag werd de 
sociale dimensie van de Noord
ierse onafhankelijkheidsstrijd 
harder beklemtoond. Jongere 
leiders, afgestudeerd van de 
universiteit van Belfast hadden 
de teugels overgenomen. Die 
nieuwe leiders herhaalden na
drukkelijk dat grote behoefte 
bestond aan welbespraakte dok-
trinairen, aan jonge teoretisch 
geschoolde intellektuelen. Met 
zijn militante paraatheid stond 
Joe Cahill een tikje vereen
zaamd in de nieuwe koers. 
Voor de « geboren terrorist » 
was het nog best dat de oudere 
IRA-leden niet mee wilden naar 
links. Daardoor kwam het in 
1969 tot een scheuring tussen 
« linkse » officials en « recht
se » provisionals. Cahill werd 
taktisch leider van de « recht
se » groepering. 

links en rechts 

De troepen van Joe Cahill 
zijn alleszins sterk genoeg om 
het Britse leger (inmiddels tot 
12.500 man opgevoerd) naar 
guerilla-gebruik op adem te 
houden. Vóór de Special Po
wers Bill van Brian Faulkner 
(eind augustus jl.) werd Ca-
hill's aanhang op 500 geraamd. 
Maar na de interneringswet 
van de Noordierse premier 
(waarbij alle Noord-leren, ver
dacht van IRA-lidmaatschap 
zonder voorafgaandelijke pro
cedure werden gearresteerd) 
zag Joe het ledenbestand van 
zijn organisatie onophoudelijk 
toenemen. Toch is het onwaar

schijnlijk dat de « gunman » 
'n tweede de Valera wordt.Wel 
gaat hij door voor een voortref
felijk organisator, voor een ge
kwalificeerd scherp- en sluip
schutter, maar zijn onverbidde
lijke aanpak (« We won't stop 
at nothing ! ») zal na het grote 
harmageddon afgeremd worden 
door de « officials » die op hun 
beurt aan aanhang gaan win
nen. Die « officials » zijn geen 
Maoisten. Zoals Cahill doelen 
ze op een herenigd Groot-Ier-
land dat ze echter, ongelijk Ca
hill, op socialistische pijlers 
willen gegrondvest zien. Voor
lopig zijn nu de geschillen in 
de ijskast gestopt. 

Ierland heeft altijd zijn 
« Street fighting men » gehad. 
James Joyce, zelf een Ier, heeft 
ooit geschreven : « Wij Ieren 
zijn altijd t rouw aan verloren 
zaken. Succes betekent voor 
ons de dood van intellekt en 
fantazie ». Maar in revolutio
nair Ierland is ook die andere 
dood, de dood door politiek ge
weld, een soort bestendige aan
wezigheid. Die dood inspireer
de William Butler Yeats, No
belprijswinnaar en ler lands 
grootste dichter tot de sombere 
vraag of de dood van Casement 
dan toch tevergeefs was ge
weest. 

burgeroorlog 

Onlangs rezen grote verwacb» 
t ingen toen premier Ted H e a ^ 
te Chequers zijn Ierse ambtge
noot Jack Lynck ontmoeÜe> 
Maar de begoocheling kencjö 
een kort bestaan. O n v e r z e t i ^ 
lijk bleef Heath bij zijn n>^ 
ning dat het Ulsterse probleem 
een Britse aangelegenheid is 
waarbij de Ierse republiek niet 
eens te pas komt. Wel besloot 
Heath de Britse par lementa
riërs vervroegd uit vakantie te 
rug te roepen. Hij bood zeljfe 
aan met Brian Faulkner van 
N o o r d - I e r l a n d en premier 
Lynch van Ierland van gedach
ten te wisselen. Maar de Noord
ierse protestanten hebben de 
bereidheid van Faulkner op ds 
suggestie van Heath in te gaan 
inmiddels al op heftig protest 
onthaald, waarna weer eens 
bewezen is dat de demokratie 
in Ulster alleen nog zinnebeel
dig (door een wankele Stor-
mont) overeind wordt gehou
den. Waarnemers die vandaag 
uit Ulster terugkeren weten 
dat een burgeroorlog op volle 
schaal nog nauwelijks te voor
komen is. Dit inzicht wordt 
t rouwens luidkeels bevestigd 
door Paisley en Cahill, de anta
gonisten van het ogenblik. 

deze week in de wereld 

fe^hhP«^n,«"^hf^'''°'*'^^^''"i^^?"^' ï"*" Crumlinn Road te Belfast staat er nu doods hij. De bewoners 
bebhen hun huizen in de steek gelaten. De prijs van de zelfstandigheid is hoog... bewoners 

• Na verscheidene incidenten 
aan het Suez-kanaal waarbij 
o.a. de E g y p t e n a r e n een 
Israëlische B o e i n g en een 
« Phantom » neerschieten en 
w e d e r z i j d s e beschietingen 
plaats vinden, keert de rust in 
de betrokken zone terug: Egyp
te noch Israël wenst blijkbaar 
het regelmatig verlengde wa
penbestand op te geven, alle 
« harde verklaringen » ten 
spijt. 

• De Krim-reis van de West-
duitse kanselier Brandt blijkt 
weinig positiefs te hebben op
geleverd. Scherpe kritiek in 
sommige Westduitse bladen. 
Brandt kan er alleen op wij
zen, dat « de Sovjet-Unie en 
Duitsland elkaar opnieuw op 
normale wijze ontmoeten ». 
Men verwijt Brandt vooral de 
erkenning van de DDR zonder 
tegenprestaties en vergelijkt 
zijn reis met deze van Ade
nauer in 1957 « die ten minste 
Duitse krijgsgevangenen naar 
huis deed komen »... 
• Pessimistisch jaarverslag van 
UNO - sekretaris - generaal Oe 
Thant, die vooral een herop
flakkering van het konflikt in 
het Midden Oosten en een mo
gelijk konflikt India-Pakistan 
vreest. 
• Monetaire besprekingen der 
« tien rijkste landen » te Lon
den mislukt : Amerika hand
haaft zijn b e s l i s s i n g e n en 
stuurt verder aan op opwaar
dering van de voornaamste 
Westerse en Japanse munten. 
Op de wisselmarkten werkt de 
zwakheid van de dollar de stij
ging van de goudkoers in de 
hand. Japan zou een uitvoerbe-
lasting van 10 % overwegen 
i.p.v. een muntopwaardering. 

• Tijdens een perskonferentie 
verklaart president Nixon dat 
Amerika voorstander is van Pe
king's opneming in de UNO en 
ook in de Veiligheidsraad, waar 
Formosa aan zijn zetel zou 
moeten v e r z a k e n . Amerika 
blijft echter gekant tegen For
mosa's uitsluiting uit de UNO, 
zoals geëist door Peking. 

• Migratie in Belfast en ande
re Noordierse steden : katolie
ken verlaten overwegend pro
testantse wijken en omgekeerd, 
w a a r d o o r de tegenstelling 
groeit. Bemadette Devlin : «Ul
ster staat op de rand van een 
'mrgeroorlog (uitspraak door 
lieuwe aanslagen en botsingen 
mderstreept) maar niet de her
eniging van beide lerlanden is 
het dringendste vraagstuk, wel 
lotsverbetering én voor katolie
ken én voor de mindere prote
stant, die beiden worden uitge
buit ». 
• Zwaarste veldslag in de Me
kong-delta in Vietnam sinds 
lange tijd. Elders betogen stu
denten tegen de Amerikanen 
en tegen president Van Tbiea. 
Nixon verklaart dat de Vietna
mese presidentsverkiezingen 
« niet de ideale formule weer
geven, maar liever presidents
verkiezingen met één kandi

daat dan helemaal geen verkie
zingen ». 
• Premier Heath leeghands na 
onderhoud met premier Mint-
off van Malta over de toekomst 
der Bitse bases op het eiland. 
Anderzijds stelt Heath een Eu
ropese topkonferentie voor n^ 
Engelands toetreding tot de 
EGG ten einde een gemeen
schappelijke politieke, militaire 
en monetaire gedragslijn uit te 
stippelen. 
• Libië zal steun verlenen aan 
de opstandige beweging in de 
Tchaad tegen het regime Tom-
balhaye dat door Tripolis van 
rassisme wordt beschuldigd 
(vervolging der moslems). 
• Einde van het « bestand » 
te Keggio de Calabria, waar be
togers opnieuw slaags geraken 
met de politie. 
• Het proces tegen Moedji-
boer Racimian, g e v a n g e n 
Awamileider heet afgesloten te 
zijn, zonder dat het vonnis 
wordt bekend gemaakt. Een 
verslag werd overgemaakt aan 
president Yahia Khan, die in
tussen onder druk der politieke 
partijen de opstelling van een 
nieuwe grondwet aan het nog 
samen te stellen parlement 
moet overmaken. In Oost-P». 
kistan wordt het burgerlijk ge
zag hersteld met de vorming 
van een 10 ministers tellende 
Quislingregering, waarond» 
een g e w e z e n Awamileidet. 
Nieuwe verkiezingen zullen 
meestendeels tot de Awami be
horende parlementsleden moe
ten vervangen. 
• Oud-minister en schrijver 
André Malraux wil voor Ban-
gla Desli — Oost^Paklstan -^ 
gaan vechten, zo mogelijk als 
tankbestuurder (hij is oudstrij» 
der van de Spaanse burgeroor
log). Het Pakistaanse leger 
lijdt in Oost-Pakistan dagelijks 
verliezen aan mensen en mate
riaal als gevolg van guerilla-
aktiviteiten, begunstigd door 
de Moesson. 
• Harry Oppenheim, voorzit
ter van de « Anglo-American 
Corporation » spreekt zich uit 
voor gelijk loon voor blank en 
zwart in Zuid-Afrika, « daar de 
Zuidafrikaanse ekonoraie zon
der dit gelijk loon niet aan 
normale expansie kan doen ». 
• President Marcos van de Fi
lippijnen heft gedeeltelijk de 
noodwetten op, die o.a. interne
ring zonder tussenkomst van 
rechtbanken mogelijk maken 
en verklaart, geen kandidaat 
meer te zijn voor het volgende 
presidentschap. Wel zal zijn 
« geheim wapen » dat zijn, in 
casu zijn eigen vrouw. 
• Wegens schokstakingen van 
het personeel zetten de uitge
vers van de Britse kranten hun 
produktie tijdelijk stop. 
• In een brief aan Nixon 
vraagt Roemenië's p r e m i e r 
Amerikaanse steun : het wil als 
belangrijkste handelspartner in 
Oost-Europa een bijzonder voev-
rangsstatuut verkrijgen. Daav-
mee bevestigt Roemenië ande»-
naaal zijn eigen k K n ten 9^ 
zichte van Moskon. 



a k t i e " r e d de v o e r s t r e e k " 
t e h o s s e l t g e s t o r t 

Tflto'. W- . 'li:,*, i,. Ji 

If.T ;.i fi 

lP.1«( MrilBiiB j~Mt._ t. ' 'tMsam 

Vorige zaterdag trok door 
de drukke winkelstraten 
van de Limburgse provin
ciehoofdplaats Hasselt een 
grote groep VU-verkozenen 
en sympathisanten onder de 
leiding van de parlementsle
den Raskin, Olaerts en Har
dy. Ook de Genkse mijnwer
kersleider Geraard Siegers 
was erbij. Terwijl een dele
gatie met een imposant 
spandoek « handen af van 
de Voer » op het Hasseltse 
marktplein post vatte deel
den jonge handen duizenden 
exemplaren uit van het spe
ciale Voerpamflet dat in de 
komende weken op honderd
duizenden exemplaren in 
gans Vlaanderen zal worden 
verspreid. 

Later in de namidag ging 
het in optocht naar het pro
vinciaal gouvernementsge

bouw waar dr. Vandekerck-
hove, VU-fraktieleider in de 
Limburgse provincieraad, 
namens zijn collega's en de 
ganse VU-Limburg aan gou
verneur Roppe een verzoek
schrift liet overhandigen. 
Daarin wordt hem gevraagd 
onverwijld de Limburgse 
parlementsleden bijeen te 
roepen om samen een eens
gezinde proteststem uit te 
brengen tegen het regerings
ontwerp dat de Voer aan de 
verfransing wil overleveren. 
Tevens werd aan de gouver
neur gevraagd zelf in het 
openbaar stelling te nemen 
tegen dit ontwerp. 

Namens de VU-Limburg 
werd tevens een brief ge
stuurd naar de Limburgse 
parlementsleden van alle 
partijen waarin hen ge
vraagd wordt het wetsont

werp nr 1064 zonder meer te 
verwerpen ondanks het feit 
« dat reeds één van uw col
lega's, n.1. minister A. Ber-
trand, terzake aan de Waal
se eisen heeft toegegeven ». 

De Limburgse aktie van 
vorige zaterdag weze de in
zet van een grootscheepse 
« red de Voeraktie » in gans 
Vlaanderen. Wij laten ons 
niet opnieuw een deel van 
ons grondgebied ontstelen ! 
De pamfletten en aanplak
biljetten zijn verdeeld, de 
richtlijnen gegeven, het 
woord is nu aan U, afde
lingsbestuursleden. Licht de 
bevolking in van wat de re
gering zinnens is te doen, 
richt u tot alle parlements
leden in uw arrondissement 
en eis van hen dat zij zich 
zouden verzetten tegen dit 
oneerbare ontwerp, en voor

al : trek de straat op, 
schreeuw het van de daken 
dat de Voerstreek Vlaams is 
en bij Vlaanderen moet blij
ven. Uw creatieve inspiratie 
moet de geschikte middelen 
vinden om deze eenvoudige 
waarheid onder de ogen te 
brengen van élke Vlaming. 

Op zondag 13 november 
zullen wij dan te Hasselt be
togen tegen de roofpraktij-
ken van deze regering. Elke 
VU-afdeling neme nu reeds 
de nodige schikkingen opdat 
zij met een sterke afvaardi
ging die dag te Hasselt zou 
kunnen zijn. Stel je in ge
weten de vraag, kaderleden, 
wat deed ik reeds voor het 
welslagen van de « red de 
Voer «-operatie ? En bleef je 
tot hiertoe in gebreke, maak 
er dan onverwijld werk van, 
nog deze week ! 

De komende weken moet 
het de regering en de meer
derheidspartijen duidelijk 
worden gemaakt dat zij zich 
niet ongestraft zullen kun
nen vergrijpen aan de 
Vlaamse Voerstreek ! 

vergissing 
In het artikel « democra

tisering en vernieuwing van 
het onderwijs » dat senator 
van Haegendoren vorige 
week op deze pagina publi
ceerde, sloop een vergissing. 
Er stond daarin te lezen dat 
slechts 10 % van de studen
ten uit Vlaanderen zouden 
komen. Het moet 50 % zijn. 
Ter vergelijking : wij leve
ren 63 % van de dienstplich
tigen. 
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DQSSe? 

door r. boffé, voorzitter van het vlaams aktiekomitee van de voerstreek 

De eventuele goedkeuring van het 
speciaal statuut voor de Voerstreek be
tekent in de eerste plaats een algemene 
Vlaamse nederlaag. Vaak wordt ge
zegd dat de Voerstreek aan Vlaande
ren werd afgestaan in kompensatie 
voor de streken van Moeskroen en Ko-

jmen. Feitelijk heeft de Kamerkom-
[ missie voor Binnenlandse Zaken in 
1962 hetzelfde principe gevolgd voor 
de Voerstreek, de Jekervallei, Landen, 
Moeskroen en Komen. nl. de gemeen
ten waar men Vlaams of overwegend 
Vlaams spreekt gaan naar Vlaanderen. 
Hetzelfde grondbeginsel werd in toe
passing gebracht voor de gebieden 
waar men Frans of overwegend Frans 
spreekt. Het was trouwens de bedoe
ling van de wetgever de provinciegren
zen eens en voor goed te laten samen
vallen met de taalgrens. 

Enkel voor de Voerstreek heeft men 
steeds in de kunstmatig gefokte weer
stand geloofd. 

De goedkeuring van het speciaal 
statuut voor de Voerstreek houdt in 
dat dit gebied binnen de vijf jaar vol
ledig verloren zal gaan voor de Neder
landssprekende gemeenschap. In de
zelfde tijdspanne is de verfransing 
evenwel niet denkbaar. D.w.z. dat 
men het Limburgs dialekt van de 
streek zal blijven spreken, terwijl de 
4500 Voerenaren echter in het Frans 
zullen worden beheerd en onderwe
zen. -Gevolg : volledige verbastering. 
Hetzelfde gebeurde in de Plat-Dietse 
streek, waar het Limburgs dialekt nog 
lang niet uitgestorven is. Hoe kunnen 
4500 Voerenaren aan de druk van de 
Franssprekenden weerstaan als Vlaan
deren — nu nog en vaak — het on
derspit moet delven ? 

Het huidige taaistatuut — Neder
lands voertaal met ruime faciliteiten 
voor de (niet bestaande) Franstalige 
minderheid onder Limburg — schept 
reeds zeer ongunstige omstandigheden 
om het Vlaams karakter te bewaren. 
Men kan trouwens slechts tot een nor
maal evoluerende toestand komen door 
afschaffing van die faciliteiten. 

Het steeds opnieuw te berde bren
gen van de Voerkwestie in de opeen
volgende regeringsprograms laat de 
Voerstreek niet toe zich naar wens te 
ontplooien. Haar wordt niet de kans 
geboden zich op te werken tot een op 
sociaal ekonomisch vlak moderne ge
meenschap. 

Het regeringsontwerp van de rege
ring Lefèvre-Spaak betreffende de 
Voerstreek luidde in korte bewoordin
gen als volgt. « De Voergemeenten 
worden bij het arrondissement Verviers 
ingedeeld. Nederlands is voertaal. Er 
zijn administratieve faciliteiten voor-
zen voor de Franssprekenden. » Er was 
daarin geen sprake van Franstalige 
scholen. 

overheveling 
van voerstreek 
naar limburg 
in 1963 : 
de logika zelf 

De Kamerkommissie van Binnenland
se Zaken heeft de regering niet gevolgd. 
De h. Vanderpoorten diende het amen
dement in, de Voerstreek naar Limburg 
over te hevelen, nadat was aanvaard 
dat Komen-Moeskroen bij Henegouwen 
werd gevoegd. Het amendement Van
derpoorten werd met 18 tegen 1 stem
men aangenomen. 

« Ce n'est que logique », meende de 
h. Gruselin, de toenmalige Luikse so
cialistische burgemeester. 

Na de bekendmaking van die beslis
sing van de kommissie is de Mouve
ment Populaire Wallon in 1962 onmid
dellijk aan ophitserij en politieke af-
perserij begormen. Deze drukkingsgroep 
had tot op dat ogenblik slechts weinig 
invloed in Waalse middens en misbruik
te de Voerstreek als 'n dankbaar motief 
om de Waalse müiorisatiegevoelens aan 
te scherpen. De Waalse (in het bijzon
der de Luikse) volksvertegenwoordi
ging durfde niet anders dan de strijd
bijl opgraven. Wijlen de h. J.J. Merlot 
nam zelfs ontslag uit de regering. 

De overheveling van de Voerstreek 
naar Limburg was in feite slechts een 
bevestiging van de toestand van voor 
1963. De Voerbewoners waren bij de 
provincie Luik ingedeeld voor de wet
gevende verkiezingen, provincieraads
verkiezingen, gerecht en handelsregis
ter. Al de overige administratieve 
diensten werden sedert de wet van 1932 
door Hasselt en Tongeren waargeno
men. Luik had sinds 1932 heel graag af
gezien van het behoud van die diensten, 
omwille van taalmoeilijkheden met het 
publiek van de Voerstreek. Wel werden 
de Vlaamse (er waren er enkel Vlaam
se ) lagere scholen door een Franstalig 
en Nederlandsonkundig inspekteur be
zocht. Minister van Nationale Opvoe
ding CoUard zuiverde die toestand in 
1955 aan. De inspektie werd aan het 
kanton Tongeren toegevoegd. 

overheveling 
naar limburg 
gunstig 

In 1962 reeds zijn Limburgse parle
mentsleden in de Voerstreek gestart 
met zitdagen voor sociaal dienstbetoon, 
zoals dit reeds het geval was tussen 
1932 en 1940, ook van Limburg uit. 
Hier weze vermeld dat ook vele Luiks
gezinden gebruik maakten van deze 
primeur. De vele Fransonkundige Voe
renaren konden bij die parlementsleden 
eindelijk in hun eigen taal terecht. 
Vroeger dienden zij een tussenpersoon 
aan te spreken als zij sociale moeilijk
heden ondervonden. De Luikse parle
mentairen vonden enkel de weg naar 
de Voerstreek tijdens de kieskampagnes 
en lieten zich dan vaak vergezellen 
door Vlaamse partijgenoten uit Lim
burg. Sommige leden van de Luikse 
bestendige deputatie vsasten in 1962 niet 
waar de Voerstreek ligt. 

Het verenigingsleven bloeide sinds 
1963 op. Wij citeren : jeugdverenigin
gen, sportaktiviteiten, karnaval, folklo 
ristische feesten, schutterijen, muziek
verenigingen, e.a., die van 1963 af ge
steund, moreel, financieel en organisa
torisch geholpen werden door zuster
verenigingen uit het Limbiu-gse « vas
teland ». 

Al diende de benoeming van een ad-
3 u n k t - arrondissementskommisaris 
hoofdzakelijk tot wijziging van het 
door de Senaat verworpen Voeront-
werp, toch lijdt het geen tvdjfel dat 
deze Limburgse ambtenaar de betrek
kingen tussen gemeentebesturen en 
provinciale overheid vlot laat verlopen. 
Franskiljonse burgemeesters hebben dit 
reeds vaak toegegeven. 

De Luikenaren hadden de wonder
mooie Voerstreek nooit ontdekt, laat 
staan iets ondernomen om het toerisme 
op gang te brengen. Op initiatief van 
enkele eerste bestuursleden van de 
W V Voerstreek en met medewerking 
van de huidige voorzitter van de PVTL, 
de h. Geurden, werd te Moelingen de 
WV-Voerstreek opgericht. 

De PVTL (Provinciaal Verbond voor 
Toerisme in Limburg), besteedde 
steeds bijzondere zorg aan haar jongste 
afdeling, zowel moreel als financieel. 
Op dit ogenblik kan de Voerstreek elk 
jaar bogen op tienduizenden overnach-
tigen. In 8 jaar tijds werden twee kam
peerterreinen ingericht. Bivakken en 
pensions hebben het druk. Twee open-
luchtbaden, waar ook een speeltuin aan 
verbonden is, ontvangen de toerist, wat 
bewijst dat de uitbouw van de toeristi
sche infrastruktuur rationeel werd 
doorgevoerd. 

De Vlaamse pers toonde meteen meer 
bellangstelling voor de Voerstreek. 
Waar tot 1963 de korrespondentie met 
die pers slechts sporadisch was te noe
men, stelden na de overheveling «Volks
gazet», « Belang van Limburg », « Het 
Volk ». « Het Laatste Nieuws », « Het 
Nieuwsblad » en « Gazet van Antwer
pen » een korrespondent aan, zodat het 
Nieuwe Limburg ruime weerklank vond 
in de provinciale-baak nationale be
richtgeving. Zelfs de Duitse en Neder
landse pers wijzen op het toeristisch 
belang van de Voerstreek. 

De grote verwezenlijking van de 
provincie Limburg blijft echter de op
richting van een Middelbare School, 
die haar vierde bestaansjaar ingaat. Zij 
werd opgericht te 's-Gravenvoeren, het 
grootste en meest bevolkte dorp. De 
provincie spaarde geld noch inspanning 
om er iets enigs van te maken, ook wat 
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het didaktisch materieel betreft. Deze 
Nederlandstalige instelling werd toever
trouwd aan een dynamisch direkteur 
en een toegewijd lerarenkorps, dat 
sommige leerlingen na de schooluren 
kosteloos bijwerkt. Het leerlingenaan
tal groeit elk jaar — ook in verhouding 
tot het aantal klassen — zodat de pro
vincie zich genoodzaakt ziet een gloed
nieuw scholenkomplex te bouwen. 

Het Algemeen Kultureel Komitee van 
de Voerstreek krijgt elk jaar een be
langrijk bedrag te verdelen onder de 
verschillende verenigingen en groepe
ringen van het gebied. 

wat te verwachten 
van het 
speciaal statuut ? 

Het oprichten van Franstalige scho
len zonder beperking van het aantal 
leerlingen is voorzeker de krachtigste 
faktor om tot de volledige verbastering 
van de Voerbevolking te komen en zal 
de al zo sterke sociale druk in de hand 
werken. Voorbeelden zijn gekend van 
ouders die hun schoolgaande kinderen 
dienen te verspreiden over de plaatse
lijke Nederlandstalige scholen en Frans
talige inrichtingen buiten de Voer
streek. 

Bovendien diende de minister van 
Binnenlandse Zaken reeds een voorge
recht op van wat men van het statuut 
kan verwachten. Het is van deze minis
ter dat de Voerstreek dan rechtstreeks 
zou afhangen. 

Na het sukses van de Nederlandstali
ge Provinciale Middelbareschool gedu
rende haar eerste drie bestaansjaren 
heeft het provinciaal bestuur besloten 
de school uit te breiden met een hoge
re middelbare afdeling. Welnu, de mi
nister van Binnenlandse Zaken ( de 
Waal Harmegnies) heeft gepoogd de be
slissing van de provinciale raad onge
daan te maken. Een koninklijk besluit 
verlengde de termijn van goedkeuring 
tot 3 oktober, zodat de toekomst van de 
school in het gedrang werd gebracht. 
De minister verantwoordde zijn hou
ding door het status quo voor de Voer
streek uit te spreken. Zelfs indien het 
speciaal statuut er komt, zal die mid
delbare school nochtans behouden blij
ven, wellicht met toevoeging van een 
Franstalige middelbare school, die niet 
zal bezocht worden, daar in de nabij
heid een hele resem zulkdanige onder
wijsinrichtingen bestaan ( o a. te Vise, 
Aubel en Bleiberg.) 

In de Voerstreek heeft men de erva
ring (^gedaan, dat wat te Brussel 
rechtstreeks wordt beslecht altijd in 
het voordeel van de Franskiljonse clan 
en tegen de Vlaamse gemeenschap uit
valt. Geen enkel minister van Nationale 
Opvoeding heeft sinds 1963 een logische 
beslissing durven treffen in verband 
met de onwettig gestarte Franstalige 
Bchool te Remersdaal. De verslagen van 
de taalinspektie luidden nochtans dat 
de kinderen van de gemeenteschool van 
Remersdaal Vlaams-dialektsprekend 
tójn. De subsidiëring van die school is 
dus in strijd met de wet. Aan een Lim-
btirgs volksvertegenwoordiger ant
woordde minister Vermeylen dat het 
niet de moeite loont zich om een Frans
talig schooltje te bekommeren. 

Minister Vermeylen bevond het hele 
geval Remersdaal (toekenning van 
wedden aan de Nederlandsonkundige 
Jeerkrachten) in orde met de wet. In 
laatste instantie bereikt ons het be
richt dat hij de wedden aan de destijds 
onwettig aangestelde leerkrachten — 
die tijdelijk bezoldigd werden door de 
c Grand-Liège — heeft toegekend met 
terugwerkende kracht van 1963 af. 

d e ' ' verdedigers" van de kleine man.. 
De opvolger van wijlen 
minister Terwagne als 
Waals minister voor Ge
meenschapszaken Fer-
nand Dehousse (BSP), 
die het ontwerp voor de 
Voerstreek met tientallen 
artikels bedacht. 

Lucien Harmegnies (BSP) 
de (Waalse) minister 
van Binnenlandse Zaken, 
van wie de Voerstreek 
rechstreeks zou afhangen 
wanneer het speciaal sta
tuut zou goedgekeurd 
worden en die nu reeds 
limburgse initiatieven sa

boteert. 

HANDEN AF 
memorandum 

De Limburgsgezinde Gemeenteraadsleden van de Voerstreek, vergaderd te 
s'Gravenvoeren op 13 september 1971. 

• nemen kennis van het speciaal statuut voor de Voerstreek dat door de rege
ring in de kamer werd ingediend ; 

• verzetten zich krachtdadig tegen elke poging, die de goedkeuring van dit 
speciaal statuut mogelijk maakt ; 

• bevestigen dat de Provincie Limburg bewezen heeft haar taak aan te kun
nen en de Voerstreek sinds 1963 een nieuwe start heeft gekend op velerlei ge
bied ; 

• eisen de afschaffing van de taaifaciliteiten voor de niet bestaaaide Frans-
sprekende minderheid, die de normale ontplooiing van de Voerstreek in de weg 
staat en de taaioorlog steeds doet opflakkeren bij elke verkiezing ; 

• vragen aan de gemeentebesturen, cutuurverenigingen en andere organisaties 
in Vlaanderen soortgelijke motie goed te keuren en aan de eerste minister en de 
beide ministers voor communautaire betrekkingen te laten geworden. 

s'Gravenvoeren, 13 september 1971. 

Namens de Limburg-gezinde raadsleden van de Voerstreek 

dit dossier werd opgemaakt in overleg met : viaams aktiekomitee 
voerstreek, algemeen kultureel komitee van de voerstreek, de werkge
meenschap oost-belgië, limburg-gezinde gemeenteraadsleden van de 
voerstreek. 

Het dossier Remersdaal, is verdwenen 
in het ministerie met het voornaamste 
stuk waarin het schoolhoofd bekent dat 
zijn 25 leerlingen Vlaams-dialekt spre
kend zijn. I 

een gebaar 
van nationale 
verzoening 
(minister dehousse) 

De Limburgsgezinden aanvaarden in 
geen geval het speciaal statuut.- De 
Franskiljonse burgemeesters en het 
« Comité de defense pour la liberté » 
hebben reeds aan een Franstalige Brus
selse krant verklaard dat zij de strijd 
zullen verder zetten tot de terugkeer 
naar de provincie Luik zal bewerkstel
ligd zijn. 

Het opnemen van de Voerkwestie in 
elk regeringsprogram laat de Franskil
jonse burgemeester toe de taalkwestie 
tot een dorpspolitiek element om te 
buigen. 

Slechts een sekuur uitgevoerd weten
schappelijk onderzoek naar het gebruik 
der gesproken taal en de werkelijke no
den van de Voerbevolking kan tot een 
juiste en rechtvaardige oplossing leiden. 

Dergelijke studie zou ontegenspreke
lijk leiden tot : 

een nederlands 
statuut zonder 
faciliteiten ! 

YOERSTREEK! 
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VLAAMSE 
1951 - 1971 - 20 
Ziekteverzekering voor 

Z I E K E N K A S 
JAAR DIENSTBETOON 

Dagvergoeding 

ARBEIDERS 
BEDIENDEN 
ZELFSTANDIGEN 

ZELFSTANDIGEN 
LOONTREKKENDEN 

Geen Vraag nog heden inlichtingen bij uw plaatselijke afgevaardigde, 
moeilijkheden bij overschakeling van een ander ziekenfonds. 

B e s t e n d i g e s e k r e t a r i a t e n : 

K i p d o r p , 4 0 - 2 0 0 0 A n t w e r p e n - T e l . 0 3 / 3 2 . 7 3 . 0 5 ( 2 l i j n e n ) 
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L i m b u r g : Z u i v e l s t r a a t 9 - H a s s e l t - T e l . 0 1 1 / 2 2 0 . 5 7 

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

WALTER ROLAND 
Gediplomeerd opticien, 

erkend door alle ziekenfondsen 
KERKSTRAAT 58 - ANTWERP£N 

(Let op hef huisnummer I) 
Telefoon 35.86.62 

ALLE GLAZEN ALLE MONTUREN 
Voor lezers van dit blad : 1 0 % korting 

Groepen 

en 

maatschappijen 

allerhande I I I 

Speciaal 

voor U 

bedacht 

IEDER DORTMUNDER 
THIER BRAU HOF 

kan U op ieder ogenblik 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 gezellige sfeer. 
Nadien krijgt U gratis gedurende 5 uur, 

een der beste Oberbayern-orkesten 
Middag- en avondmaal in groep ; gezellig, fijn, goed en goedkoop. 
De grote specialiteiten zijn : Ochsenschwanzsuppe - Hongaarse goo-
lasj - Eisbein mit Sauerkraut - Kip aan het spit - Krachtvleesschotel 

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

N A T I O N A L E LOTERIJ 
19 de TRANCHE 

HOOG LOT 

TIEN MILJOEN 

Trekking op 4 oktober 

HET BILJET r 200 fr 
HET TIENDE : 22 fr. 

77.1 2S10IEN VOO» EtNTOTAAl VAN 7 2 M I L J O E N 

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 
L a u w e r e y s - D e B r u y n 

Gezellige vlaamse sfeer 
wekelijkse rustdag : woensdag 

Bellestraat 49 - Hekelgem 
Tel. 053/687.40 

( l l -VI-71) 

H. PELEMAN-MARCKX 
Van den Nestlei 16, Antwerpen 

Tel 39 19 27 
TV - RADIO - ALLE ELEKTRISCHE 
TOESTELLEN - HERSTELLINGEN 

A A N HUIS 
TV PELMAR 61 scherm 

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

|an '71 

AL AL KEUKENS CLASAL 
Fabrieken te Ramsdonck 

Tel. 015/714.47 
Leuven : Jan CLAES 
Bondgenotenlaan 171 

Tel. 016/347.49 
Voor West-Vlaanderen 

DE MEYER Walter 
Bruggestraat 136, Zwevezele 

Tel. 051/612.84 

«PIET POT » 
Antwerpen's gezelligste 

Bierkelder 
Grote Pieter Potstraat 4 

(bi | Suikerrul) 
Open vanaf 8 uur 's avonds 

Maandag en dinsdag gesloten 

Bezoek 
Casthof « DE VEERMAN » 
Kaai 26, St.-Amands a.d. Schelde 

Tel. 052/332.75 
Mosselen - Paling 

Uitbater ; Jan Brugmans 

Te Steenokkerzeel 
bezoekt elke Vlaming 
het HEELNEDERLANDSE 

PRAATKAFEE 
« DE APPEL » 

Fuérisonpl. 6 - rechtover kerk 
op een paar 100 m. van 

« Vlaams Konferentie-oord 
de Ham » 

Uitbater Walter DOCKX 
Tel. 59.75.86 

CORTHALS 
Kattestraat 20 - Aalst 

Tel. 053/244.80 
Bekendste koffiehuis 

uit DENDERSTREEK 
Bedden- en Matrassenbedrijf 

« RUSTWEL » 
A. Versweyveld - Trollin 

Herentalseb. 122 - 2100 Deurne 
Tel. 21.32.52 

Epeda - Beka - Simmons 
Dodo - Pirelli 

Kindermeubelen 
«TIENER-STUDIO» - T. 21.59.58 

Herentalsehean 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 : 

wi j houden ons woord I 

KOFFIE HAWAÏ 
Gr.-Bijgaarden - T. 02/52.60.55 

GROEP BLANCKAERT 
Internationaal Adviesbureau 

Herentalsebaan 624 
2100 DEURNE 

Industriële 
warmeluchtgeneratoren 

rechtstreekse levering, alsook 
levering door bemiddeling van 

uw installateur. 
Residentiële 

warmeluchtgeneratoren 
uitsluitend levering langt 

installateur om. 

N.V. LEPLAE R. 
Industriepark - 9990 Maldegem 

Tel. 050/715.29 

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. : 

Koffiebranderij RIMBO 
Heikant 51 - 9140 ZELE 

Tel. (052)445.03 

B T W ! 
Voor doorschrijfsistemen, 

boekhoud- en faktureermachines 
één vlaams organizatiebedrijf i 

Etn MERCURE 
K. Albertplein 12 (Station) 

9160 Hamme - Tel. 052/481.00 

Voor Uw verblijf aan ZEE 
de Ideale OPLOSSING bij 

WEST LITTORAL 
Leopold ll-laan 212 

8458 OOSTDUINKERKE 
(100 m. voorbij de zomerkapel) 

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

IN 'T BOERKE 
Hoogstraat 41 . Antwerpen 

Vakkleding naar maat 
Sinds 1912 Tel. 03/32.08.12 

CARAGE-
KANTELPOORTEN 

IN METAAL 
WEEK-EN DS - 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 Fons Labeau 

de Ribaucourtstraat 7 
Sint-Jans-Molenbeek - Brussel 8 

Telefoon : (02)28.87.09 

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 

ONZE SCHOOL ? 

ERASMUS 
NATUURLIJK I 

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

wegkode - rijlessen (door de Staat erkend) 
Lange Ridderstraat 36 - 2800 MECHELEN Tol. (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 
Sint Jorisstraat 33 - 8500 KORTRIJK Tel. (056)159.18 

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

Depannagedlenst 
Autcar • Autobus : 

Aarschotsesteenweg 86 . Lier 
Tel. 70.05.29 - 70.15.71 

Fabriek van Land- en 
Tuinbouwmachines 

HERT - ACRIA 
9200 KWATRECHT-Wetteren 

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 

BANKETBAKKERIJ 
Jozef en Rita 

NEUKERMANS-6L0M 
Balleistraat 9 - 1780 Teralfene 

Fijn gebak . Suikerwaren 
IJstaarten 

Wekelijkse rustdag : dinsdag. 

Tel. (053)682.15 
1 ^ 1 Vlamingen, 
• • » • • vraag GRATIS ADVIES 
^ ^ ^ voor uw hypotheek

leningen ( I e en 2e r.) 
en uw bouwgrondkredieten 

aan de 
HYPOTHEEKMAATSCHAPPIJ 

UNITAS n.v. 
Kortrijkse Steenweg 304 

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

Agenten en makelaars 
neem kontakt met ons ! 

LIERSE VLOERHANDEL 
Lisperstraat 49 - LIER 

Tel. 70.14.71 
VLOEREN - OPENHAARDEN 

TAPIJT 

OPTIEK — HORLOGERIE 

H. MORAEL 
Statiestraaf 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 ! 
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 ! Inlichtin
gen (postzegel insluiten) : 

LUCRATIEF BEDRIJF 
Posfbox 2059 - 's Hertogenbosch 

Brouwerij 
MOORTCAT 

BREENDONK 
Tel. (03)78.71.21 
voor AL Uw bieren 

en Limonades 

Bijhuizen : Cogels Osylel 73 
2600 Berchem-Antwerpen 

Tel. (03)36.10.11 
Gent 
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kuituur-
agenda 

cembrandt en zijn tijd 

In het kader van «Europalia» 
werd vorige week in het Pa-
fe& voor Schone Kunsten te 
Brussel een reeks tentoonstel-
ifingen geopend, die alle in het 
feken van Nederland staan. De 
foornaamste expositie is deze, 
ffie reeds te Amsterdam was te 
0en, nl. « Rembrandt en zijn 
6]d » met de medewerking van 
Nederlandse en Belgische mu-

sa en privé-verzamehngen. 
ï^halve werken van Rem-
randt zullen schilderijen te 

zijn van Johannes Ver
ser, Pieter de Hoogh, Mein-

3ert Hobbema, Jan Steen, 
Frans Hals, Jakob Ruysdael, 
Êerard Dou, Jan Fabiicius, en 
Zovele andere «kleinmee&ters». 

peze Nederlandse kultuur-
^aanifestatie zal echter ook ei
gentijds opgevat zijn, o.m. met 
een in super-drugstore omge
bouwde grote ingangshal waar 
Ö6 bezoeker iets kan nuttigtn, 
uitrusten of gaan kijken naar 
a Mr. Cosme » lichtreus en ro
bot en de standen met boeken, 
posters, gadgets, speelplaten 
enz. 

« Rembrandt en zijn tijd » 
loopt van 22 september tot en 
met 17 oktober. Verder : « Bui
tenlandse kunstenaars » ; « Ne
derlandse grafiek ». In de ko
ninklijke biblioteek « Holiand-
TO Miniaturen », « Hollandse 
Cartografie» en «Beeldspraak» 
tvan heden af tot 17 okt.) ; 
« Jacob Smits » in Museum 
voor Moderne Kunst ; « Hol
landse Kunst» in Museum voor 
Oude Kunst ; « Delfts Aarde
werk » in Musea voor Kunst en 
Geschiedenis in het Jubelpark ; 
« Muziekinstrumenten en hun 
makers in de 17e eeuw » in het 
Museum voor muziekinstru
menten en « Design made in 
Holland » in het Design Centre. 

Te Antwerpen in het Museum 
« Magisch realisme in Neder
land » en in het ICC « Beelden
de kunst van Nederlandse lite
ratoren van Luiken tot Lace-
bert ». 

huJsert malfait 
overleden 

Drie en zeventig jaar oud 
overleed de laatst levende ver
tegenwoordiger van de zgn. 
« school van Latem », de pleja-
de expressionistische schilders 
die de Vlaamse schilderkunst 
van kort voor de eerste wereld
oorlog tot aan de tweede be
roemd maakten, Hubert Mal
fait, een bescheiden man, maar 
groot colorist (meer dan een 
geprononceerder vormgever). 
De laatste jaren van zijn leven 
was zijn gezichtsvermogen fel 
verzwakt, al kon hij nog teke
nen. In 1970 werd met een gro-

duw Vlaanderen over 
zijn grenzen! 

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 onze kuituur in de breedste 
zin ; 

3. Een Dialoogcentnim «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 
jn 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 steimbijdragen worden in het eerste nummer van 
de jaargang 1972 van het tijdschrift « Ons Erfdeel » ge
publiceerd. 

help Vlaanderen 
over zijn grenzen duwen ! 

Een der interessantste figu
ren uit het Duitsland van voor 
1933 was Ernst Nikisch. Deze 
onderwijzer uit Augsburg 
kwam in de arbeidersbewe
ging terecht, nam zelfs deel 
aan de strijd in Beieren in 1919 
en kreeg 2 jaar gevangenis, 
vond in de bestaande sociaal-
demokratie zijn socialistische 
idealen niet terug, werkte een 
tijdlang in de vakbeweging en 
stichtte dan het blad « Wider-
stand » waarin hij zijn nationa
lisme, zijn oost-west-tipologie 
en zijn revolutionair anti-kapi-
talisme verdedigde en mensen 
als Ernst en Friedrich-Georg 
Jünger, A. Weber, von Salomon 
e.a. aan het woord liet en rond 
zich verzamelde. Aristokratie 
en anti-burgerlijkheid. Prui
sendom en socialisme en een 
anti-westers en anti-civilisato-
risch nationalisme waren ba
siselementen van zijn natio-
naal-bolsjewisme. In Versailles 
zag hij de overwinning der 
Aufklarung op het aristokra-
tisch principe. Van Hitler « ein 
deutsches Verhangnis », scheid
de hem evenveel als hem eraan 
kon binden. Hij werd in 1937 
gearresteerd, zat jarenlang in 
de gevangenis en ontsnapte te 
nauwer nood aan de dood, na
dat hij veroordeeld werd. Hij 
bleef na 1945 in Berlijn, werd 
leider der volkshogeschool Wil-
mersdorf en daarna tot 1954 
professor aan de (Oostduitse) 
Humboldtuniversiteit. N o g 
meer ontgoocheld door Ulbricht 
als door Hitler, vluchtte hij 
naar het Westen, kreeg er niet 
eens een pensioen, en stierf op 
23 mei 1967. Vrienden van zijn 
« Widerstand »-groep, zoals 
A. Weber, waren op de begrafe
nis aanwezig. 

Niekisch heeft zowel vóór als 
na 1945 heel wat geschreven, 
maar spijtig genoeg is er niet 
zo veel van zijn geschriften nog 
verkrijgbaar. Daarom is de uit
gave van zijn « Legende von 
der Weimarer Republik » door 
het Keulse « Verlag Wissen
schaft und Politik » ten zeerste 
te begroeten, ook als het boek 
minder ideologisch dan histo
risch en meer een sinopsis van 
geschiedenis en ondergang der 
eerste Duitse republiek dan een 
formuleren van eigen politieke 
inzichten brengt. 

Die komen echter, zonder 
sistematisch geformuleerd te 
worden, wel aan bod in dit 
boek, omdat Niekisch nooit 

te retrospectieve te Oostende 
hulde gebracht aan deze Vlaam
se rasartiest. Zijn oeuvre was 
intimistisch geïnspireerd na 
een aanvankelijke brede ex
pressionistische zwier, waarvan 
hij trouwens zelf getuigde : «zo 
had ik moeten blijven schilde
ren ». 

latem 

In de « Latemse Galerij », 
Dorp, Sint-Martens-Latem: ten
toonstelling : Grafisch werk 
van Dali, Fini, Labisse, Lan-
duyt, Malfait, Peire, Zadkine en 
andere, van 10 september tot 10 
oktober 1971. 

europalia 1971 

De inrichters van EUROPA
LIA 71, dat dit jaar gewijd is 
aan Nederland, hebben aan al
les en allen gedacht. Inderdaad, 
klem en groot zullen in de 
waaier van de manifestaties al
licht iets vinden naar hun ga
ding of iets dat hun nieuwsgie
righeid wekt. 

De gedroomde gids om de 
jongeren m te wijden in de we
reld van de dans en de muziek, 
het Scapino-ballet, speciaal be
stemd voor de jeugd zal optre
den m het PSK op 28, 29, 30/9 
en 1/10. Zijn choreografen put
ten hun inspiratie uit verschil
lende thema's (sprookjes, maar 

ook poëzie van elke dag !). 
De voorstellingen van het 

Scapino-ballet worden gevolgd 
door het niet minder interes
sante optreden van het Neder
lands Danstheater (op 2 en 
15/10) en het Nationaal Ballet 
(op 5, 6 en 7/10) 

Het Brussels Kamertoneel, de 
Compagnie des Galeries, het 
Gezelschap Ivonne Lex, het 
Nieuw Rotterdams Toneel en 
de Groep Scarabee, treden op 
in het PSK, in het kader van 
EUROPALIA 71. Deze toneel
gezelschappen voerden reeds 
op : « Dutch Comfort », van 
W.F. Hermans en «Ciel de Lit» 
van J. de Hartog. Volgen nog : 
« Play-back », van Erik Schnei
der (14/10), « Oidipus » van 
Seneca in een bewerking van 
Hugo Clus (24/9) en « Fata Ba> 
nana » van Lucebert (3 en 4/10). 

Kabaretavonden in het PSK : 
« Pepijn » met Paul van Vliet 
(25-9), « Funhouse » met Rob 
van Houten (4 en 5/10) en de 
« one man show » van Herman 
van Veen (12/10). 

De inhuldigingsmanifestatie 
was gewijd aan de muziek met 
het Residentieorkest, onder lei
ding van Willem van Otterloo. 
EUROPALIA 71 biedt nog een 
twintigtal a n d e r e concerten 
aan : Amsterdams Strijkkwar
tet (27/9), Nederlands Kamer
orkest (30/9), Rotterdams Fil
harmonisch Orkest (3/10>, 
Leonhardt Consort (8/10), Con
certgebouworkest (11/10), Nsi-
tionaal Jeugd Orkest (16/10). 

dorre geschiedenis schrijft, 
maar zelf geëngageerd is en de 
geschiedenis weergeeft vanuit 
eigen standpunt en overtuiging, 
als een persoonlijk maar niet
temin leerzaam relaas, als een 
historische « legende ». Er zijn 
zwakheden, fouten, vergetelhe-
den, vooral omdat Niekisch 
vanuit een overtuiging schrij
vend, de geschiedenis subjek-
tief beleeft. Wie « Widerstand » 
leest, vindt er een Niekisch die 
door de latere wel eens verge
ten werd. Zijn « positieve » 
houding tegenover Weimar, zo
als hij die nu voorstelt, blijkt 
daaruit heel wat genuanceer
der, om niet te zeggen afwij
zender. Toch is Niekisch, zon
der zijn politieke invloed te 
overschaten, een der meest 
prominente vertegenwoordigers 
van een politieke en geestelij
ke richting in de Duitse poli
tiek, die bekend staat als die 
der « linke Leute von Rechts » 
(naar de titel van een boek van 
O. Schüddekopf). Een richting, 
die het nationalisme als de 
sterkste kracht dezer eeuw be
schouwt, en het verbinden wil 
met een nieuw anti-burgerlijk 
en vaak anti-westers-demokra-

van weimar 

In de reeks politiek-histo-
rische publikaties die de boe
kenmarkt overspoelen, zijn 
er heel wat die gewijd zijn 
aan de geschiedenis van het 
vooroorlogse Duitsland. Be
grijpelijk is dit alleszins : 
Duitslands politieke lotge-
valen en zijn historisch lot 
zijn van zulk belang ge
weest voor de Europese ge
schiedenis, dat een nader be
schouwen ervan niet zonder 
betekenis is voor een beter 
inzicht in de hele Eviropese 
situatie, voor een zien van 
feiten en gebeurtenissen in 
hun kontekst. 

tot bonn 

tisch maatschappijbeeld. Nie
kisch is van al diegenen dia 
buiten het nationaalsocialisme 
naar deze verbinding zochten, 
wel de interessantste figuur — 
ook in zijn politieke schriften. 

bonn 1971 
Van Weimar naar de Bonn-

republiek is er een hele stap. 
Zijn er overeenkomsten dan 
zijn de verschillen, alleen al 
door de situaties op Europees 
en wereldvlak, zeer groot. Wat 
is en wat moet, in deze situatie, 
de oriëntering zijn van Duits
lands binnen- en buitenlandse 
politiek ? In « Formeln deut-
scher Politik » verschenen bij 
Bechtle, Munchen, geven polir 
tici en politieke teoretici vaiji 
verschillende richting en par
tij hun mening te kennen. Het 
zijn de socialisten Wischnew-
ski en Günther MüUer, de libe
ralen Walter Scheel en Hans 
Reif, en de konservatieve teo
retici Freiherr zu Guttenberg 
en Armin Mohler, deze laatste 
bekend als de gewezen sekre-
taris van Ernst Jünger. 

Het degelijkst lijken ons de 
bijdragen der twee laatsten, 
wellicht omdat zij zich over het 
aktuele heenzettend, naar een 
principiële basis zoeken in het 
politiek konservatisme. Dit is 
des te verwonderlijker, omdat 
de konservatief algemeen als 
pragmatikus bekend staat, en 
de liberaal (in Amerikaanse 
zin : d.i. het geesteskind van 
Aufklarung en rationalisme)' 
als een dogmatikus. Zo blijkt 
uit de opstellen der beide libe
ralen (in Europese betekenis 1% 
het zoeken naar een eigen 
plaats voor een tussen twee 
groten in de druk geraakte li
berale partij. Dit zoeken ge
beurt dan in de richting van 
het personalisme en het plura
lisme, maar getuigt voor het 
feit hoezeer het individualis
tisch liberalisme, kind der Auf
klarung, zich meer en meer 
overvleugeld weet door dit an
der rationalisme, eveneens 
kind der Aufklarung, eveneens 
individualistisch, zij het dan 
kollektief : het socialisme van 
St. Simon tot Marx. Deze am
biguïteit zien wij nog meer in 
het liberalisme bij ons, waar 
het beleden pluralisme ge
stoord wordt door antiklerika»-
Ie oprispingen (kultuurpakt 1% 
en waar ook een jakobijns anti-
volks etatisme hoogtij viert 
(Pest Voor Vlaanderen !). 
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bewegi 
antwerpen 

ANTWERPEN (Arr.) 
HERDENKING WIM MAES 

Drie jaar 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 
Bethanielei 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. 

ANTWERPEN (Stad) 
KOLPORTAGE 

Zaterdag 25 september. Ver
trek lokaal Tyrol. Nationalestr. 
22 om 14 u. 
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-gevallen : 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. 
HEIDE-WANDELING 

Zondag 26 september. Bijeen
komst sekretariaat. Wetstraat 
12 te 9 u. 30. 
WILL FERDY 

De Vlaamse Aktie- en Kul-
tuurgemeenschap richt op dins
dag 16 november een ontspan
ningsavond in. Zaal « Elcker-
lijc ». Kaarten 80 of 120 fr. te 
verkrijgen op het VU-sekreta-
riaat. Wetstraat 12, Antwerpen, 
tel. 36.84.65. 

BALEN-OLMEN 
FIETSTOCHT 

Onze wekelijkse fietstocht 
van zondag 12 september kende 
een zeer groot sukses. 32 deel
nemers verzamelden om 6 u. 30 
op de Markt te Balen om een 
tocht van 25 km. langs de meest 
pittoreske wegen van onze ge
meente te maken. Tweemaal 
werd er van de fiets gestapt, de 
eerste keer om de schilderach
tige watermolen, « Topmolen » 
genoemd, te bezichtigen waar
over door lid Michel Fimmers 
deskundige uitleg verstrekt 
werd en een tweede maal aan 
het « Pannenhuis ». 

Ook deze fietstocht eindigde 
in ons lokaal waar Fien, zoals 
gewoonlijk, de hongerige ma
gen opwachtte met spek en 
eieren. 
GEZINSWANDELING 

Volgende gezinswandeling, 
onder leiding van Albert 
Geuens, op zaterdag 31 oktober. 
VOLKSDANSGROEP 

Op 11 september 1.1. werd er 
gestart met een volksdansgroep. 
12 jeugdige deelnemers en deel
neemsters boden zich op deze 
eerste bijeenkomst aan. Veel 
sukses. 

BOECHOUT 
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. 

BRASSCHAAT 
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. 

akademisc-iC zitting en receptie 
voor genodigden ; zaterdag 2/10 
vanaf 19 u. : volksreceptie 
(eerste konsumptie gratis) ; op
tocht en muzikale groet door 
harmonie « Kempenland » ; 
vanaf 20 u. : ontspanningsmu-
ziek door het orkest « The Rou-
lets » ; zondag 3/10 vanaf 15 u . : 
vrij kleinkunstpodium met 
wedstrijd ; vanaf 20 u. : bode-
gamuziek op orgel. 

GEMEENTERAAD 
Tijdens de jongste gemeente

raadszitting van 9/9 interpel-
leerde R. Dekeyser over de 
partijdige voorlichting van het 
publiek in het laatste nummer 
van het gemeentelijk informa
tieblad vermits de voorstellen 
van de oppositie niet vermeld 
werden in de verslagen van de 
raadszittingen : men zal de 
zaak « onderzoeken » ; Vera 
3medts pleitte in een vurig plei
dooi voor de verdubbeling van 
de gemeentelijke bijdrage aan 
het Vlaams Onderwijscentrum 
te Brussel ; het voorstel zal ge
wetensvol onderzo'^ht worden ; 
door de heftige en inslaande 
kritiek die Hilde De Wit-Ja-
cobs in de kommissiezitting op 
de ontworpen statuten voor 
de beiaardenraad had geuit, 
werd dit punt van de agenda 
geschrapt. 

VUJO 
Alle hens aan dek voor de 

openingsfeesten van het ge
meenschapscentrum op 1, 2 en 
3 oktober. Vooral zondagvoor
middag moet het gonzen van 
jeugdig entoesiasme. 

HERENTHOUT 
AFDELINGSBAL 

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

HOBOKEN 
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. 

VLAAIENSLAG 
Onze vlaaienslag van 11 en 12 

september is een geweldige 
meevaller geworden. Het be
stuur dankt allen die mede
werkten zowel voor de verkoop 
als voor de verdeling. Jan Pee-
ters, onze ouderdomsdeken en 
onvervangbare penningmeester, 
zal met de glimlach der grote 
dagen het batig saldo van de 
afdelingskas gevoelig zien stij-

HOVE 
GEMEENTERAAD 

« Wij «-lezers en belangstel
lenden die de zittingen wensen 
bij te wonen komen voor juiste 
data terecht op tel. nrs. 55.38.94, 
55.34.73 en 55.52.60. 
WIJ DANSEN MEE 

Als apotheose van de VU-
feesten te Kontich heden zater
dag 25 september om 20 u. 30, 
lustrumbal in de parochiale 
zaal van de Magdalenastraat. 
AANDACHT 

Op vrijdag 15 oktober spreekt 
volksvertegenwoordiger Swae-
len over « Pluralisme in het 
onderwijs » in het kader van 
een voordrachtenreeks inge
richt door de Vlaamse Volks
beweging, Hove. 

EDEGEM 
OPENINGSFEESTEN 
GEMEENSCHAPSCENTRUM 

De Vlaams Nationale Stich
ting Edegem opent op 1 okto
ber het gemeenschapscentrum 
« Drie Eiken » in de Drie 
Eikenstraat 128. 

Programma van de openings
feesten : vrijdag 1/10 om 20 u.. 

KAPELLEN 
JAARLIJKS HERFSTBAL 

Zaterdag 16 oktober om 20 u. 
gaat het jaarlijks herfstbal van 
onze afdeling door in de prach
tige zaal « Haasdam » te Hoog-
boom (grens Ekeren/Kapel len) . 
Orkest : « High Fever ». 

Onze bestuursleden zullen on
ze leden en sympatisanten be
zoeken met inkomkaarten voor 
ons bal. Schenk ook eens een 
prijs voor onze tombola. Hoe 
klein de prijs ook is, U draagt 
zo uw steentje bij. Prijzen af te 
geven op volgende adressen : 
G. Schonkeren, Part isanenstr . 
110, Kapellen-Putte ; N. Corne
lls, Biartlei 59, Kapellen ; V. 
Lenaert, Bevrijdingslei 29, Ka
pellen. 

AKTIE 1000 X 1000 
Wij zoeken een aantal perso

nen in Kapellen om tijdens de 
maanden die de verkiezingen 
voorafgaan een bord van 160 
cm X 120 cm. in de hof kunnen 
plaatsen. Een gevel is natuur
lijk ook goed. De bedoeling is 
over gans Vlaanderen minstens 
1000 borden te verspreiden die 
telkens gezien worden door 1000 
personen. Wanneer u akkoord 
gaat, verwittig een van boven
staande personen. Wij doen de 
rest. 

KONTICH 
VU-KONTICH 10 JAAR 

Wij vinden geen superlatie
ven genoeg om het voorbij
gaand weekeinde te verslaan. 
In aanwezigheid van arr. be
stuurslid Hendrik Thijs en met 
de medewerking van de afde
lingen Aartselaar, Boechout en 
Mortsel kende de kolportage 
van zaterdag 18/9 een waar 
sukses. In feestelijk bevlagde 
wijken en met begeleiding van 
de zeer puike harmonie « Kem
penland » werden er méér dan 
300 nummers verkocht. 

Proficiat aan onze redaktie-
ploeg voor de tekst, foto's en 
lay-out van de middenbladzij
den van « Wij ». Uw « Kontich-
nummer » mocht er zijn. 

Wat ons het meest moet ver
heugen na een uiterst geslaagd 
kinderfeest, weten wij niet. Is 
het de massale opkomst, 350 
kinderen en 100 volwassenen, of 
al die blije gezichtjes bij het 
einde van de middag. En dan al 
die prijzen voor de kleurwed-
strijd, gewoonweg overdonde
rend. Nogmaals hiervoor onze 
oprechte dank. 

Mogen wij tenslotte nog 
iedereen hartelijk uitnodigen 
op ons lustrumbal van vandaag 
25 deptember om 20 u. 30 in het 
Parochiecentrum, Magdalena
straat. 
GELUKWENSTELEGRAM 
BURGEMEESTER SOENS 

Op het einde van de akade-
mische zitting van 12 september 
werd namens onze afdeling aan 
burgemeester Soens volgend te
legram verstuurd : « De Volks
unieafdeling Kontich bijeenge
komen in voltallige zitting ter 
gelegenheid van haar tweede 
lustrumviering stelt er prijs op 
u geluk te wensen voor uw kon-
sekwente houding. Strombeek-
Bever is en blijft een Vlaamse 
gemeente ». 

LIER 
LUSTRUM-BAL OMROEPER 

Zaterdag 2 oktober vanaf 
20,30 u. Lustrum-Bal van Om
roeper Neteland met Rita Ray 
en The Tivoli Club. Zaal De 
Valk, Grote Markt, Lier. In
kom 50 fr. Kaar ten bij de be
stuursleden. 

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. 

MERKSEM 
HOBBY 

Over de prachtige tentoon
stelling « Ik heb een hobby » 
schreven wij in ons vorig num
mer. Thans een woordje over 
de prachtige tentoonstelling in 
het Hof van Roosendael, waar 
de Kring voor Heemkunde ge
vestigd is en waar onze vrien
den Leo Michielsen en Mare 
Stevens meewerken om de na
latenschap van ons Merksem 
voor onze nakomelingen veilig 
te stellen ; en het gemeentebe
stuur van Merksem verdient 
dank, waar het door het onder
brengen van de Heemkundige 
Kring in het Hofke van Roo
sendael, aan dit prachtig ge
bouw een waardige bestemming 
heeft gegeven. Het museum is 
ieder woensdagnamiddag toe
gankelijk. Warm aanbevolen. 

1000 X 1000 
Wij zoeken in onze gemeente 

nog een tiental plaatsen, goed 
zichtbaar en aan de straat : dit 
om borden te plaatsen. Wie ons 
daarin kan helpen telefoneert 
aan de voorzitter van de Volks
unie, A. Rammeloo, telefoon 
45 35 56 
ONZE MANDATARISSEN 

Men vraagt ons regelmatig 
naar de adressen of zitdagen 
van onze mandatarissen in de 
gemeenteraad en de Commissie 
van Openbare Onderstand. 

Lieven Kalingart, Pastoor 
Bampsstraat 18 : schepen van 
financiën en sport. Te spreken 
op zijn bureel ten gemeentehui-

ze ieder maandag en donderdag 
van 10 tot 12 uur. 

Leo Michielsen, voorzitter 
COO. Te spreken op zijn bu
reel. Van Aertselaarstraat 29, 
ieder dinsdag en vrijdag van 2 
tot 4 uur. 

Om onze gemeenteraadsleden 
te bereiken is het geraden te
lefonisch af te spreken : Luc 
Droogmans, Kruisbaanvelden 
14, tel. 45.51.81 en Toon De-
wachter, Houthulststraat 108b, 
tel. 45.65.59 of 45.24.38. 

Voorzitter af d. Merksem VU : 
André Rammeloo, Roederdelft 
10, tel. 45.35.56. 

MECHELEN (Arr.) 
ARR. BAL 

Zaterdag 30 oktober Vlaams 
Herfsbal van de Volksunie, ar
rondissement Mechelen in de 
zaal Familia, Aarschotsesteen-
weg, Berlaar-Heikant. Orkest : 
« The Tender Tunes ». Eerste 
dans 20.30 u. Toegangsprijs 50 
fr. Kaar ten bij de bestuursle
den van alle afdelingen. 

MECHELEN 
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 
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.) 
GEMEENTERAAD 

Na de late start (juni) van de 
nieuwe gemeenteraad en het 
zomerverlof, blijven onze man
datarissen niet bij de pakken 
zitten. Zowel in de bestuurs
commissies als in de gemeente
raadszitt ingen doen ze zich gel
den. J. Vandewalle kwam tus
sen voor een blijvende groen
en aanpassingsaktie met onder
houd op dit gebied. Mw. De 
Ceuster vroeg het schepencolle
ge « iets » te ondernemen in 
het raam van het Sportiva-jaar 
en stelde voor een zwemstonde 
voor de vrouw (en moeders) in 
te richten. Wim Claessens sprak 
ten gunste van de bewoners 
« Liersesteenweg en omliggen
de » tot het bekomen van een 
verharding en het dichten der 
(komende) slijk- en regenpoe
len langsheen de Liersesteen
weg ten ,einde de bewoners, en 
gebruikers van de autobuslijn 
naar Lier uiteindelijk van he t 
elk jaar wederkerende modder-
onheil (winterperiode) te be
sparen. 

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
huldiging Sekretariaat . 18 uur. 
Gratis en naar believen boter
hammen met boerekop. 20 uur. 
Groots-f eest-b al in zaal « Kei
zershof » E. Vanderveldelaan, 
voorafgegaan door korte feest-
ger drs. Maurits Coppieters. 

NIJLEN 
VU-BAL 

Een springlevende afdeling, 
leeft naar het schijnt in voort
durend geldgebrek. Met veel 
strijdlust wordt er dan oog een 
afdelingsbal ingericht op 6 no
vember a.s. in de Gildezaal, 
Centrum. 

ST.-KATELIJNE-WAVER 
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). Gemeenteraadslid 
Liersesteenweg 11, tel. 17900 ; 
Joos Somers, elke dag aan huis, 
gemeenteraadslid Frans Ray-
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 

k laar om u te helpen in geheel 
de gemeente. 

TURNHOUT 
BOEKENBEURS 

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

WILRIJK 
DERDE LEEFTIJD 

Door de laatste gemeenteraad 
werd eenparig besloten tot de 
oprichting van een gemeente
lijke « Raad voor de Derde 
Leeftijd ». De voorgestelde sta
tuten zijn mee het werk van 
onze simpathieke Nestor, de 
heer Pelgrims. Krit iek (die 
reeds eerder door hem was ge
uit) trof alleen de wijze van 
betoelagen. Zoals de zaken e r 
nu (nog) voor staan, worden al
leen koffiekransjes en daguit-
stapjes betoelaagd, wat nu nie t 
direkt « sociale werking » kan 
worden genoemd. 

Leden « op rijpere leeftijd » 
die zelf wensen mee te werken , 
of mensen kennen die eveneens 
voor deze aktie geïnteresseerd 
zijn, kunnen altijd in kontak t 
t reden met vriend Pelgr ims, 
Koningin Elisabethstraat 17 
(nabij de Sporthal) . 

WILLEBROEK GEWEST 
DANSFEEST 

Zaterdag 2 oktober van 20.30 
u. af in de « Rubenszaal » M©-
chelsesteenweg 186 te Blaas-
veld. Dans- en showorkest Jazz-
Club 62. Muziek, zang humor 
en gezelschapsdansen. Toegang 
50 fr. 

WOMMELGEM 
GEZELLIG SAMENZIJN 

VU-afd. Wommelgem nodigt 
alle VU-leden en s impatisanten 
uit Wommelgem en de Voor
kempen uit op het gezellig sa
menzijn van 9 oktober om 20 u. 
Parochiezaal van het Kandon-
klaar. Dahliastraat, Wommel
gem. De zanggroep Ortolaan en 
de heer De Pauw Valere zijn 
onze gasten. 

VLAAIENSLAG 
Op 31 oktober verkopen wij 

« Limburgse vlaaien » ten voor
dele van ons « Verkiezings
fonds 1972 ». Met de « smake
lijke » medewerking van al on
ze leden wordt het een sukses. 

ZWIJNDRECHT 
SPORT 

De Vlaams-nationale Sport-
kr ing r icht een tweede fiets
tocht in morgen zondag 26 sep
tember, ver t rek om 10 u. aan 
het Vlaams Huis, Polders t raa t 
15 bij Piet Severins. Onze tocht 
gaat naar de streek van Rupel-
monde. 

HOUTWORM ? 
Behandeling van dakwerken 

tegen alle houtintekten, 
rWINTIG JAAR WAARBORG 
Dokumentatie op aanvraag. 

Gratis en vrllblljvend bestek 
In gans Benelux. 
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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
brandt », Brabantstraat 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. 

Jette : 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 korrespondentie 
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 », Pletinckx-
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
stuur gevormd worden. 

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 vertrek vanaf 13 u. : 
Uilenspiegel - Pletinckxstraat 
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 toesta- '̂-" 

ASSE (Kanton) 
NAAR DE VOERSTREEK 

Op zondag 10 oktober bezoekt 
het kanton Asse de Voerstreek. 
Er werd een bus ingelegd die 
de gemeenten van het kanton 
zal aandoen. Prijs : 110 fr. Kan
didaten verwittigen vlug hun 
bestuursleden. 

DWORP 
MOSSELFESTIJN 

Ons jaarlijks mosselfestijn 
heeft plaats op zaterdag 3 okt. 
vanaf 18 u., zondag 3 oktober 
vanaf 12 u. en maandag vanaf 
18 u. in de zaal « De Leeuwe
rik », Kerkstraat 34 te Dworp. 
Inschr. tel. 02/56.52.46. 

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. 

JETTE 
KOLPORTAGE MET « WIJ » 

Morgen zondag 26 september, 
kolportage met de medewer
king van een sterke ploeg uit 
het kanton Oosterzele, (afde
lingen Gavere — onze peter —, 
Melle, Merelbeke en Balegem). 
We hopen dat al wie vrij is, 
vooral dan de jongeren, aan 
deze kolportage zal deelnemen 
om ze tot een groot sukses te 
laten uitgroeien. Samenkomst 
om 9u.45 in « Bruegel ». 
DIENSTBETOON 

Elke zaterdag van llu. tot 
12u. door ons gemeenteraadslid 
Jan De Berlangeer, bij Jos Ver
looy, K. Woestelaan 38, tel. 
25.44.48. 

LIEDEKERKE 
BAL 

Op zaterdag 23 oktober om 
20 u. in de feestzaal van het 
Mulhof, bal van de Vlaamse 
Kring. Kaarten (50 fr.) te be
komen bij de bestuursleden en 
in het lokaal Sportwereld. Van 
harte welkom. 

MERCHTEM 
BAL 

Het derde Vlaams-Nationaal 
Dansfeest van de Volksunie-af
deling Merchtem heeft plaats 
op zaterdag, 16 oktober a.s. in 
de zaal « Oberbayern », Stoof-
straat te Merchtem. Orkest : 
Peter Philips. Alle vrienden en 
sympathisanten van onze afde
ling worden verwacht. 

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. 

WEMMEL 
2e VU-BAL 

Op zaterdag 9 oktober om 21 
u. in de grote feestzaal van de 
Sint Jozefschool, De Raedemae-
kerlaan te Wemmei. Orkest 
Stan Philips. Hartelijk welkom. 

ZAVENTEM - NOSSEGEM 
BAL 

De afdeling van de Volks
unie houdt haar tweede lus-
trumbal op zaterdag, 30 okto
ber e.k. in de zaal « St. Mi-
hiel », Stationsstraat, 103 te 
Zaventem. Het Orkest « Bert 
Minten » speelt de dans. 

oost-vlaanderen 

BALEGEM 
BAL 

Zaterdag 23 oktober, 20,30 u., 
in zaal Oberbayern te Schelde-
windeke. Kaarten a 50 fr. bij 
alle bestuursleden en bij sekre-
taris Wim De Smet, Smissen-
broek 1, Oosterzele. 

DIENSTBETOON 
Na telefonische afspraak op 

nr 213206 van Piet De Pauw. 

DENDERMONDE (Arr.) 
ZITDAGEN 
SOCIAAL DIENSTBETOON 

Ten huize van Dr. Decommer 
V., volksvertegenwoordiger, 
Grembergen : elke maandag, 
woensdag, vrijdag en zaterdag
voormiddag van 8 tot 10 uur. 

Op het gewestelijk sekreta-
riaat, Stuifstraat, 15, Appels, 
tel. : 052/247.76 : elke woensdag 
en donderdag van 19 tot 21 uur 
en elke derde zaterdag van 13 
tot 16 uur. 

Bij U ten huize : na telefo
nische afspraak met onze ge
westelijke sekretaris Meert R. 
— Eerste zaterdag der maand 

(2 okt. 1971) 
Hamme : bij Dhr. De Clercq, 

Schepenen, Hoogstraat, 1, van 
15 tot 16 uur. 

Zele : bij Dhr. De Bruyne J., 
Gemeenteraadslid, Kortestr., 
15, van 17 tot 18 uur. 

Overmere : bij Dhr. De Neef 
M., Bosstraat, 12, van 18u.30 
tot 19 uur. 

— Eerste zondag der maand 
(3 okt. 1971) 

Schellebelle : Herberg « De 
Valk», dorp, van 9 tot 10 uur. 

Uitbergen ; Herberg « Pieters 
Ach », Strijpwegel, van 
lOu.30 tot 11 uur. 

Wetteren : bij Dhr. Ooster-
linck, Astridlaan, 20, van 
llu. 30 tot 12U.30. 

SCHELLEBELLE 
GEMEENTERAADSVER. 
KIEZINGEN 1971 

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

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. 

EREMBODEGEM - CENTRUM 
PROPAGANDA 

Begin dezer maand werden 
ruim 1.700 speciale nummers 
van « Wij » verspreid in de ge
meente. Dit speciaal nummer 
bevatte o.a. de voornaamste op
ties door de Vqlksunie geno
men tijdens het laatste partij
congres. 

Werden ook bedeeld : pam
fletten waarin de schuldigen 
van de PITCH-affaire te Ruien 
worden op de vingers getikt. 

Naast ons eigen afdelings
blad « Wij in Erembodegem » 
worden einde september ook 
pamfletten over de Voer in alle 
bussen van de gemeente be
zorgd. 

Eveneens nog deze maand 
plaatsen wij de borden voor de 
1000 X 1000 actie, zodat wij 
kunnen zeggen dat de Volks
unie werkelijk weer in het 
nieuws komt ! 
ONZE AFGEVAARDIGDEN 
IN DE GEMEENTELIJKE 
KOMITEES 

Namens de Volksunie maken 
deel uit van het gemeentelijk 
feestkomitee : Erik Arijs, Mark 
Hendrickx en Peter Van Ou-
denhove. In de COO worden 
wij vertegenwoordigd door Fi-
lemon De Jonge. 

TIEN JAAR VU 
IN EREMBODEGEM-
CENTRUM 

Op 31 oktober vieren wij dit 
jubileum. Die dag worden de 
stichters van onze afdeling ge
huldigd. Het programma der 
feestelijkheden volgt. 

KOLPORTAGE 
Een grootscheepse kantonna

le kolportage wordt morgen in 
onze gemeente ingericht. Ie
dereen op post. 

GAVERE 
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 

Alle medewerkers op post 
voor de werfaktie te Jette mor
gen zondag 26.9 ! Verzamelen 
aan de kerk van Merelbeke-
dorp te 8.30 uur zeer stipt. 
DIENSTBETOON 

Te Gavere van 9.30 tot 10.30 
uur (Markt nr 7), en te Vurste 
(Groenstraat 2) van 11 tot 12 
uur, op zaterdag 2 oktober. 
VOERAKTIE 

Het bestuur organiseerde de 
propaganda over het Voerpro
bleem. Alle medewerking is 
welkom. 

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. 

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. 

GENTBRUGGE 
7e DANSFEEST 

Zevende verbroederingsbal 
der afdelingen Gentbrugge en 
Ledeberg op zaterdag 2 okto
ber e.k. in de Gemeentelijke 
Feestzaal, Kerkplein te Lede
berg van 21 u af. Orkest The 
Bats met zanger Roy Andy. 
Kaarten bij alle bestuursleden. 

DE WEERGALM 
Het nr. 4 van de 7de jaargang 

van ons informatieblad voor 
Gentbrugge werd zopas op 
8.000 exemplaren verspreid in 
alle bussen. Fris van opmaak 
in twee kleuren en aktueel van 
ste wapen van de VU in de ko-
inhoud blijf dit blad het sterk-
mende kiesstrijd. Onze tegen
strevers trouwens vrezen « De 
Weergalm » als de pest. Een 
teken dat wij op de goede weg 
zijn. 
GEMEENTERAAD 

Woensdag 29 september e.k. 
te 19 u., gemeenteraadszitting 
in het Gemeentehuis, Kasteel
straat. Belangrijke dagorde met 
o.m. VU-interpellatie over de 
bedreigde bomen van de Voor
dries. Grote publieke belang
stelling gewaarborgd. 

HERZELE (Kanton) 
KANTONNALE 
KOLPORTAGE 
TE EREMBODEGEM 

De kantonnale kolportage 
die in de grootste gemeente 
van ons kanton plaats heeft 
(± 4.000 huizen) is meer dan 
ooit belangrijk. Alleen de 
Volksunie durft de straat op 
om de rechten van de Vlaamse 
gemeenschap op te eisen. 

JUBILEREND 
VU-EREMBODEGEM 

Op 31 oktober wordt 10 jaar 
VU in Erembodegem gevierd. 
Het gehele kanton Herzele 
maakt van die dag een feest
dag. 
VUJO 

Tijdens een speciale vergade
ring te Haaltert waarop VUJO-
N a t i o n a a l Voorzitter Nelly 
Maes en VU-Kantonnaal Ge
volmachtigde Frans-Jos Ver
doodt zullen spreken, wordt 
het startschot gegeven van 
VUJO Haaltert. Ook jonge 
mensen uit de andere gemeen
ten van het kanton zijn wel
kom. 

De vergadering te Haaltert 
gaat door op vrijdag 22 okto
ber. Nadere inlichtingen later 
door de afdeling Haaltert. 
CONTACTAVOND 

Voor VU-leden en Wij-lezers 
in de gemeenten Letterhoutem, 
Zonnegem, Woubrechtegem, 
St.-Lievens-Houtem, St.-Ante-
links, Steenhuize-Wijnhuize, 
Ophasselt en Borsbeke. 

De contactavond staat in het 
teken van onze « aanwezig
heid » in genoemde gemeenten. 
Plaats en tijdstip van de con
tactavond : Heldergem, Café 

De Gouden Koteraak op het I 
Oud Dorp ; maandag 8 novem
ber te 20 uur. 

MERELBEKE 
KOLPORTAGE JETTE 

Wij gaan onze Brusselse 
vrienden helpen bij hun ge
plande kolportage te Jette mor
gen zondag 26 september. (Ver
zameling op het Dorpsplein te 
Merelbeke om 8u.30. 
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 17 
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 kaarting 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 Ie-
den om een helpende hand toe 
te steken inzalie het vervoeif 
voor de rondrit van 17 okt. e.k. 
Derhalve vragen wij hen vóór 
1 okt. e.k. op het adres vau 
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 ». 

OUDENAARDE 
BLIJDE GEBOORTE 

Het gezin van onze vrienden; 
de heer en mevrouw Paul en, 
Nelly De Block-Jansegers werd 
verblijd met de geboorte van 
een eersteling, die Peter werd 
gekerstend. Aan de ouders een 
hartelijk proficiat, aan Peter 
De Bock een hartelijk welkom. 

ZANDBERGEN -
GRIM3IINGE 

Heden zaterdag 25 septem
ber om 20u30 in de zaal Den-
derhof, Dorp, Zandbergen, eer
ste groot Vlaams bal. Orkest a 
The Tiki Boys. Toegang 40 F.i 
Het welslagen van dit bal is nU' 
reeds verzekerd. 

Honderden kaarten werden 
verkocht. 

Een goede raad : Wees op 
tijd, want de zaal zal te klein 
zijn. N.B. Er is voldoende par
keergelegenheid. 

wesf-vlaanderen 

ALVERINGEM 
HEDEN BAL 

Jong en oud, leden en simpa-
tisanten, worden nogmaals 
dringend uitgenodigd deel te 
nemen aan het kantonnaal bal 
in de zaal « Retorika » te Veur-
ne heden avond 25 september. 
De opbrengst wordt verdeeld 
over de vier afdelingen. Dank 
voor de medewerking. 

DE PANNE 
NAAR VEURNE 

We roepen alle leden en sim-
patisanten van onze afdeling 
op, om zeer talrijk deel te ne* 
men aan het gezamenlijk bal 
met de andere afdelingen van 
het kanton te Veurne in de 
zaal « Retorika ». Denk eraan ï 
ook onze afdeling deelt in de 
winst. Tot hedenavond. 

LEFFINGE 
VLAANDEREN DOOR DE 
EEUWEN HEEN 

Van 11 tot en met 15 novem
ber wordt in het « Bierhuis » 
een zeer omvangrijke tentoon
stelling ingericht over de 
Vlaamse beweging, Kunst, Kui
tuur en Wetenschap door de 
eeuwen heen. Alleen de 1200 
boeken die uitsluitend over de 
Vlaamse Beweging handelen en 
dit sedert 1830 zullen er te 
zien zijn. 

Onze afdelingssekretaris Gilr 
bert Devriendt heeft een hele 
taak op zich genomen. Voor ver
dere hulp kunt u zich steeds 
wenden tot hem : Oostendse-
steenweg 28, 8432 Leffinge. 

BRUSSEL (Arr.) 
GROOT VU-BAL 

De organisatie van het 
groot Volksunie - bal voor 
Brussel is volop aan gang. 
Practisch alle arrondisse-
mentele secretarissen zijn 
in het bezit van toegangs-
kaarten. Wij rekenen op al
le afdelingen om deze bij 
hun arr. secretariaten te 
vragen en te verkopen. Al
les laat immers voorzien dat 
dit bal op 6 november zal 
uitgroeien tot een geweldig 
succes, wat het ook MOET ! 
Orkest : Grote formatie van 
Stan Philips. Zaal : « Meli » 
bij de Heyzel te Brussel. 
Voor kaarten kunt U even
eens rechtstreeks terecht op 
ons arr. secretariaat, Kon-
gresstraat, 53 te 1000. Brus
sel. Laat de Vlamingen op 
de frontlijn niet los ! 
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PERS 
spiegel 
Een keukenruzie in de CVP-

dagbladwereld deden de ruiten 
trillen in het Vlaamse persge
bouw. De toon ervan duidde op 
een zenuwachtigheid die van 
wat anders voortkomt dan van 
een officieel begin van de 
herfst. Met het stralende weer 
zijn het inderdaad nog niet «de 
zieke zomerblaren» van Gezel-
Ie die op het vallen staan. Wat 
wel kan vallen weten we 
slechts donderdagavond of 
nacht. Maar dat is voor ons op 
dit tijpogenblik nog ondoor
grondelijk koffiedik. Verhef
fender was het voorbeeld dat 
Nederland gaf in zijn zoveel
ste overrompelende tv-edelmoe-
digheidsaktie. Resultaat : 200 
miljoen op zes uur tijd. En de 
gierige Vlamingen maar Hol
landersmopjes vertellen. 

de standaard 

Had het bericht gebloklet-
terd van de ACW-ministers, 
ook CVP genoemd, die met de 
bonzen Houthuys en D'Havé in 
een apartje besloten hadden 
maar best vooruit te vluchten 
in de kamerontbinding, voor
aleer als « Voer » voor de op
positieleeuwen geworpen te 
worden. In een herleiden tot 
datum diskussie loochende «Het 
Volk » die uitgelekte vergade-

t- ring. En dan de pertinente 
' « Standaard » vragen. 

« Em. Van Cauwelaert ont-
liult verder dat hij dadelijk bij 
de voorzitters D'Havé en Hout-
huys om inlichtingen is gegaan 
en van hen heeft vernomen dat 
geen van heiden zaterdag ver
gaderd heeft met de door de 
krant gemelde ministers. 

» Dat die vergadering niet op 
zaterdag 11 september maar op 
vrijdag 10 september plaats 
had, loeten onze lezers inmid-

• dels wel. 
» Maar indien het bericht in

derdaad van a tot z verzonnen 
\&, kan Van Cauwelaert ons 
waarschijnlijk ook antwoorden 
op de volgende vragen : 
1. waarom heeft men in het 
ACV en ACW vrijdag een on
derzoek ingesteld naar de oor
sprong van het lek ? zoals ge-
woonijk vallen de verdenkin
gen op een of andere onderge
schikte, ofschoon men nu al 
wel moet weten dat er meer 
loslippigheid is aan de top dan 
aan de basis ; 
2. hoe komt het dat « La Libre 
Belgique» over diezelfde verga
dering nog meer details had en 
ook minister Segers bij de 
aanwezigen vermeldde, iets 
waarvan wij geen weet had
den ? 
3. hoe verklaart «Het Volfc» dat 
één van de voornaamste aanwe
zigen na kennisneming van het 
krantenbericht vrijdagochtend, 
iri aamoezigheid van tenminste 
vijftien personen verzuchtte : 
« het is ver gekomen dat we 
ook in ons eigen huis niet meer 
vertrouwelijk kunnen pra
ten » ? 
4. waarom zei minister Ber-
trand aan zijn omgeving hoe 
jammer het wel was dat hij 
niet bij de aanwezigen stond 
vermeld, omdat nu iedereen 
kon denken dat hij de indis-
kretie had begaan ? » 

het volk 

En dan « Het Volk » weer 
aan het verwijten. En wij 
eventjes glimlachen als in die 
woede Van Cauwelaert « De 
Standaard » herdoopt tot een 
soort herrezen « Flandre libe
rale ». 

« Er zijn politici en journa
listen die deze regeringscoali
tie met een slecht oog zien. die 
niets beter vragen dan dat deze 
coalitie op onherstelbare wijze 
zou uiteenspatten zodat men 
het achteraf met de liberalen 
op een akkoord kan gooien. 

Dat zou naar ons gevoelen een 
zvmre politieke fout zijn. Wij 
weigeren in die valstrik te 
trappen... Het is allemaal maar 
half venoonderlijk. « De Stan
daard » laat nooit een gelegen
heid voorbijgaan om een prik 
naar de christelijke arbeiders
beweging te geven. Het blad 
heeft misschien de ambitie om 
in Vlaanderen de rol van antt-
syndicaJe en conservatieve mo-
niteur te spelen die « La Libre 
Belgique » aan de Franstalige 
kant vervult. De Franstalige 
krant heeft nooit haar doel be
reikt en « De Standaard » ver
liest ook zijn tijd. Dat kunnen 
wij hem wel beloven ». 

volksgazet 

Zelf doorwinterde ruziesto
ker heeft Van Eynde reusachti
ge pret bij die ruzie in het 
CVP-huishouden. Om dan plots 
een prekerige toon aan te slaan. 

« Dit alles is voorzeker niet 
van aard om ons te doen afzien 
van de overtuiging dat de CVP 
bezig is bedenkelijke kronkel
paden te bewandelen en dat de 
.socialisten er goed aan doen, 
flink uit de ogen te kijken en 
zich tegen alle verrassingen te 
vrijwaren. 

» Of mogen wij verwachten 
dat eer 't wantrouwen te sterk 
is toegenomen, een formele en 
ondubbelzinnige logenstraf f ing 
volgt ? Er zijn ministers ge
noeg vernoemd. Het is ondenk
baar dat die M. Eyskens niet 
zouden hebben ingelicht over 
het al dan niet bestaan van een 
fel betwiste vergadering en, zo 
zij loerd gehouden, over de be
slissing de er werd getroffen. 

» De Premier kan weliswaar 
de journalisten met kwinksla
gen wandelen zenden, doch niet 
zijn partners en de socialisti
sche leden van zijn meerder
heid, 

* Die hebben het recht te 
weten waar zij en de regerinng 
die zij steunen aan toe zijn » 

de nieuwe gids 

Op dat Van Eynde-preekje 
heeft de CVP-moniteur slechts 
het kleutertuinargument « Ja 
maar gij zijt ook al stout ge
weest ». Werkelijk adembene
mend het peil van die « grote 
staatspartijen ». 

« Hunnerzijds hebben ook ie 
socialisten het recht de inzich
ten van hun regeringspartner 
te kennen. Maar wanneer een 
CV P-parlementair een rege
ringsontwerp, zoals dat over de 
Voer. hekelt en afwijst moes
ten zij daarin niet dadelijk een 
aanslag op het leven van de re
gering zien. Co-president Van 
Eynde kelderde met het hem 
eigen brio het eerste ontwerp 
op de agglomeraties en federa
ties van gemeenten, zonder dat 
daarom de regering haar laat
ste adem blies. Wat hij deed, 
mogen ook de anderen doen. 

» Eenmaal zo ver, eenmaal 
dat men weet wat de twee re
geringspartijen « Mc et nunc » 
van zin zijn, kan premier Eys
kens zijn besluit trekken. Hij 
kan dan de politieke onzeker
heid wegnemen, die thans als 
'n ongezonde mist over 't open 
baar leven hangt en aanleiding 
geeft tot allerlei speculaties » 

gazet van antwerpen 

En bij het hartverheffend 
relaas dat de G.v.A.-reporters 
gaven over de AVRO-aktie 
voor de gehandikapten in de 
missies willen wij het jongste 
Hollandersmopje vertellen. — 
Zegde die Belg « Waarom zijt 
gijlie zo zuinig bij drinken en 
eten ? ». Antwoordde de Hol
lander « Om een gulden meer 
over te houden om bij te geven 
voor solidariteitsakties als jul
lie je zakken potdicht houden». 

« Toch een raar stel die Ne
derlanders. Zuinig zijn ze voor 
zichzelf tot op een dubbeltje 
na. Slaagt men er echter in hett 
volk als gemeenschap aan te 
spreken en vele harten te ra
ken, dan smijt men gewoon 
met tientjes of bankbriefjes 
van honderd gulden. Het is als
of geld plots geen waarde 
meer heeft. 

» Dinsdagavond is Willem 
Duys er weer in geslaagd zo'n 
geldlawine te ontketenen. Re

sultaat om twe« uur 's nachts 
13.396.147 gulden en 72 cent. 
Dai maakt ruw geschat zo'n 
200 miljoen frank. Als wij dat 
vergelijken met de schamele 
inzameling van 24 miljoen na 
meer dan 'n maand voor »Boe-
merang », dan is er wel reden 
om te blozen. 

» Men mag daarbij niet ver
geten, dat het geld naar de ont-
wikkellingslanden gaat. Niet 
naar één of ander internatio
naal fonds maar rechtstreeks 
naar missionarissen en zende
lingen onder wie veel Vlamin
gen, die allen hulp in genees
middelen en geld voor hospita
len of instrumenten krijgen 
van Memisa voor zieken en ge
handicapten zonder onder
scheid van ras of godsdienst. 

» Dat is dan weer één van 
die toestanden, waar wij moei
lijk bij kunnen. De neutrale 
en onafhankelijke omroepver
eniging Avro zet zich in voor 
de besten onzer broeders, die 
zelfs in katolieke progressieve 
middens wel eens met de nek 
worden aangekeken omdat men 
in die kringen al dat gepraat 
over missiewerk voorbijge
streefd en konservatief noemt."» 

de wereld morgen 

En in dit maandblad voor ont
wikkelingssamenwerking een 
laattijdige echo over ons Volks-
uniekongres. Uit een wel on
verdachte hoek een beoordeling 
waarover wij als Vlaams-natio-
nale partij niet hoeven te blo
zen. 

« Toch was dit 13e partijkon-
gres van de VU een revelatie 
en een belangrijke bijdrage tot 
herdenken van de huidige so
ciale toestanden en oplossingen 
Wie zowat het partijleven van 
nabij volgt kan hierover niet 
verbaasd zijn. Er is im,mers het 
Dosfel-instituut, zowat de teo-
retisch politieke school van de
ze Vlaamse partij. Uitstekende 
studies zagen er reeds het licht, 
zoals deze van Caron, die het 
ganse Belgische ontwikkelings
beleid als een zeepbel uit el
kaar liet barsten. Sociale recht
vaardigheid in mondiale dimen-
mensies is dan ook zowat de 
lijn doorheen dit kongres. Het 
belang dat de partij hechtte 
aan het referaat van volksver
tegenwoordiger De Facq is 
meer als een tijdsverschijnsel : 
het is een stuk bewustmaking 
van partijmilitanten. In deze 
zin was het Volksuniekongres 
dan ook een werkelijk sukses 
dat niets te maken heeft met 
verkiezingsperspektieven. We 
kunnen ons dan ook alleen 
maar verheugen over dit kon
gres dat ontwikkelingssamen
werking op de juiste plaats ge
bracht heeft : niet als een num
mertje van technokraten en en
kele gefrusteerde snuffelaars, 
maar als de bekommernis van 
elke mens, niet los te maken 
uit een ganse levensvisie en 
sociale gerichtheid ». 

Ie soir 

Bij het eindeloze wee dat 
verder over Bengalen blijft 
neerdalen (zodat voor de mees
ten het nieuws er af is) kwam 
de uitspraak van de Franse 
oud-minister Malraux als een 
vervelend gewetensschokje. 

« Men moet zijn leven spelen 
naar een grotere maatstaf dan 
zichzelf » zegt Garine in « Les 
Conquérants » en dat was in
derdaad de blijvende drijfveer 
die André Malraux bezielde 
zijn gans leven door. De man 
die nu op 69 jaar voor.itelt aan 
de autoriteiten van Bengalen 
onder hun hevelen te komen 
dienen « aan het hoofd van een 
strijdersgroep » en die terzelf-
dertijd grommelt tegen de joer-
nalisten die hem ondervragen 
« Ik wil niet de grappenmaker 
uithangen ». 

» Grappenmaker ? Tussen de 
vluchtige en verstrooide in-
stemmingsbewijzen voegden 
zich ook wel bedekte grapjes. 
Vooral omdat ironische glim
lach, hij gebrek aan beters, 
goed past in het arsenaal van 
ons rustig geweten. En dat rus
tig geweten is een van de 
meest onrustwekkende beko
ringen van het Westen op dit 
ogenblik ». 

w . luyten. 

IZEGEM 
AVONDFEEST 

Op zaterdag 30 oktober wordt 
u samen met uw vrienden har
telijk uitgenodigd tot het 
avondfeest met dans. Star t te 
20 u. Plaats : Kachtem in de 
zaal Nieuw Gemeentehuis. Bij
drage : 50 fr. Kaar ten bij de 
bestuursleden en in het Vlaams 
Huis, tel. 051/33663. Wees allen 
op post want dit is het start
sein voor de komende kies-
kampagne. 
KOLPORTAGE 

Heden zaterdag 25 september, 
kolportage met microwagen. 
Verzameling aan het Vlaams 
Huis om 14 uur. 
LEDENVERGADERING 

Maandagavond om 20 u., le
denvergadering in het Vlaams 
Huis. Gratis pannekoeken voor 
alle aanwezigen. 
KOEKEBROODKAARTING 

Op 1, 2 en 3 oktober, grootse 
koekebroodkaarting in de bo
venzaal van het Vlaams Huis. 
15 fr. inleg, wie tweemaal aan
blijft wint een koekebrood. 1 
oktober van 19 tot 22 u. ; 2 okt. 
van 16 tot 22 u. ; 3 okt. van 10 
tot 12 u., iedereen welkom. 
VOETBAL 

Zondag 3 okt. speelt onze 
meisjesploeg d-e terugwedstri jd 
tegen jeugdklub Jong uit Roe-
selare. Iedereen wordt verwacht 
om 15 u. op het sportstadion te 
Izegem. De heenwedstri jd gaf 
als uitslag : Meisjes Vlaams 
Huis 3 - Jeugdklub Jong 0. 

KOKSIJDE 
ONS BAL 

Vorige week werd in « Wij » 
onze afdeling vergeten voor het 
kantonnaal bal te Veurne, he
den avond in de zaal « Retori-
ka », orkest « The Black Boys ». 
We roepen alle leden op om 
talri jk aanwezig te zijn. 

OOSTENDE-VEURNE-
DIKSMUIDE 
LEDENSLAG 
BESTUURSLEDEN 

Langs deze weg her inneren 
wij er onze bestuursleden en 
mandatar issen aan dat de akt ie 
één lid per bestuurslid eindigt 
op 30 september a.s. Talrijke 
bestuursleden zonden ons nieu
we leden, doch talri jke anderen 
bleven nog achterwege. 

ROESELARE-TIELT (arr.) 
AKTIE VOER 

Op het arr. sekretar iaat zijn 
affiches en pamfletten te beko
men voor een initiatief i.v.m. 
de Voeraktie. Tel. 051/267.10. 

PROPAGANDA 
Alle bereidwilligen welke 

nog niet aangesproken werden 
i.v.m. de affiche-aktie (formaat 
1,20 X 1,60 m.) kunnen eveneens 
terecht bij de arr. sekr. 

AGENDA 
25 sept. : kolportage Izegem ; 

13 nov. : bal Tielt ; 27 nov. : 
bal Ooigem ; 23 okt. : bal Wak-
kem ; 30 okt. : bal Izegem. 
ZIEKENFONDS 
WEST-FLANDRIA 

Alle leden welke wensen aan 
te sluiten bij « onze » zieken
kas West-Flandria kunnen kon-
takt opnemen met Frans Pot-
tré, Kasteeldreef 2 , 8800 Roese-

z O e k e r t 
Zoeken passende be t rekk ing : 

1. maatschappel. assistente soc-
kulturele sector, basis metodiek 
groepswerking. 2. jongedame, 
gespecialiseerd in voetverzor
ging ; 3. programmeur, voldaan 
mil dienstpL, zkt betr. provin. 
Antw. ; 4. juffr., techn. middel
baar onderwijs, 21 j . , ervaring 
als kantoorbediende. Kontakt 
met senator Jorissen, Louisastr. 
31 Mechelen, tel. 015/43.596. 

— R 139 

T w e e studentenkamers te 
Gent te huur. centrale verwar
ming, tel. 09/22.14.83. — R 140 

Wij zoeken : Vlaamsvoelend 
uitbater voor gans verniewde 
café met eetgelegenheid en 
feestzaal. Uitgelezen toeristi
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 a n Jacquet
straat 68, Koekelberg (gelijk
vloers) — R 135 

lare, tel. 051/241.68 of Qera rd 
Vanonacker, Brugsestraar I l 4 
8800 Roeselare, t e l 051/226.70^ 

ROESELARE 
JAARPROGRAMMA VVR 
1971-1972 

28 sept. : «Drugs in onze tijd» 
door E.H. Vanhopplinus, zaaA 
De Beiaard, Grote Markt ara 
20 u. ; 17 okt. : wandel tocht 
naar het PolygoonBos te Zon» 
nebeke ; 5 nov. r mosselsoupe? 
in d'Oude Smisse te Beverea-
Roeselare om 20 u. met tafelre
de door Mik Babyion, volksver
tegenwoordiger ; 4 dec. : St. 
Niklaasfeestje, De Blauwvoet 
om 14 u. ; 14 dec. : « De na tuu r 
uit haar evenwicht », spreefc-
beurt door Michel Capoen, a r ^ 
voorz. VU-Ieper, De Beiaard oift 
20 u. ; 25 jan. : pannekoekavond 
of wafelbak ; 29 febr. '. « Onze 
plaats als vrouw in de Vlaams? 
gemeenschap », spreekbeur t 
door Hugo Schiltz, volksver te ' 
genwoordiger j maar t : bezoe i 
en 'rondgeleide in fabriek Van<^ 
demoortele, Izegem (namidr 
dag) ; 30 april : wandel tocht 
met slot Breughelavond ; 30 
mei : verrassingsavond ; 11 ju
ni : jaarlijkse reis : tocht n a a t 
Zeeuws-Vlaanderen en Delta
werken ; 3de zondag s e p i t 
tocht naar Frans-Vlaanderen 
(nieuwe reisweg). 
RECHTZETTING 
OVERLIJDEN 

Bij het overlijden van de va
der van Pat r ick Allewaert bie
den alle leden hun innige deel
neming aan. 

RUDDERVOORDE 
3e VOLKSUNIEBAL 

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

Orkest : The Will Stars. Rewb-
ze-tombola « iedereen prijs si» 
Toegangskaarten vooraf bij a^ 
Ie bestuursleden : inkom : 50 ta. 
Plaatsbespreking bij R. Van-
daele, tel. : 050/27227. 

STENE 
OOIEVAAR 

Bij ons lid WUly Werbrouck 
en zijn vrouwtje Brigit te LuS-
sens werd op 17 september he t 
eerste kindje geboren i een 
dochtertje Katla. Van har te ge
lukgewenst. 

TIELT 
« DANCING KIEKEBOE » 

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

VEURNE (Kanton) 
ONS EERSTE BAL 

Hedenavond en op initiatief 
van onze afdeling gaat in de 
zaal « Retorika » met het or
kest « The Black Boys » ons 
eerste kantonnaal bal door. 

WESTENDE 
KABARETAVOND 

Hedenavond 25 september or
ganiseert onze afdeling in de 
camping Hacienda, Dorpsstraat 
een kabaretavond me t « He t 
Zevende Knoopsgat» uit Nieuw
poort. Iedereen harteli jk wel
kom. 

j e s 
« Klein bedrijf te I t terbeek 

zoekt sekretaresse, perfekt 2-ta-
lig, met kennis Engels en Duits 
en gewend aan zelfstandig 
werk. Pret . werksfeer. Schrijd 
ven met levensloop en ver
wacht salaris onder nr. — R 141 
kantoorblad ». 

Offset-drukker (diploma A2-
beroep), 19 jaar, zoekt passen
de betrekking in het Mechelse, 
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 Vlaamse, 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 t reden vanaf de
cember - inwonend of niet -
Tel. Leuven 016/24.545 — R 136 
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Wij hoeven geen m o d e l w o n i n g ie insMleren!!! 

ze zijn 1 a l len. . . . 

VILLA'S 

A N T W E R P E N 

EDECEM, jachtlaan 
KAPELLEN, Paasbloemlaan 

APPARTEMENTEN 

HOBOKEN, Nachtegaallaan 
ANTWERPEN, Belgiëlei 

EENSGEZINSWONINGEN 

KONTICH, Albertlel + Scheihaeghe 
BRASSCHAAT, Tolbareel 
EKEREN, De Bund 

eU van hen kan u zien 
GENT 

VILLA'S 
DRONGEN, Beukenlaan 
KALKEN, Kleine Zomerstraat 
BACHTE-MARIA-LEERNE, Bagattestraat 

APPARTEMENTEN 
Antwerpsesteenweg - Dampoort 
Oostakkerstraat 

EENSGEZINSWONINGEN 
DESTELBERGEN, Belgiëlaan 
WONDELGEM, Parkstad Beukenlaan 
GENT, Mimosastraat 

U MOET ZE GEZIEN HEBBEN ! 

L E U V E N 

VILLA'S 
BOUTERSEM, Bloemenstraat 
L INDEN, Jachthoornlaan 
KORBEEK-LO, Rozenlaan 

APPARTEMENTEN 
KESSEL-LO. Koetsweg 
KESSEL-LO, Karekletenlaan 

EENSGEZINSWONINGEN 
KESSEL-LO, Kesseldal 
ZAVENTEM, Astridlaan 
TIENEN, Galgestraat 

GENK 

VILLA'S 

OPOETEREN, Wouterbossen 
GENK, Molenblaak 
HOUTHALEN, Hofstraat 

APPARTEMENTEN 

GENK, Winterslagstraat 

EENSGEZINSWONINGEN 

BILZEN, Parkstraat 
REKEM, Oude weg 
KURINGEN, DIEPENBEEK, enz. 

KOM PAS DAARNA BI) ONS DE PRIJS VRAGEN ! ! ! 

EN U ZAL OVERTUIGD ZIJN DAT U BIJ ONS WEL MEER HEEFT VOOR UW GELD... 

DANK ZIJ BESTUDEERDE ONTWERPEN EN UITVOERINGEN ! ! ! 

ALGEMEEN BOUWBEDRIJF KUNNEN NV 

600 ARBEIDERS - 1001 MOGELIJKHEDEN 

ANTWERPEN 
Meir 18 

Tel. 03/31.78.20 

GENK 

Winterslagstraat 22 
Tel. 011/544.42 

CENT 
Onderbergen 43 

Tel. 09/25.19.23 

LEUVEN 
Brusseistraat 33 

Tel. 016/337.35 

KUNNBI melde grote K van Kwallen 

BON 
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 



europees niveau 
Verleden week werden een heleboel wedstrijden gespeeld voor 

één van de vele bekers van Europa. Een opvallende uitslag was 
wel de 0-8 overwinning van Chelsea op Hautcharage. Misschien 
klinkt de naam van die laatste klub niet zo vertrouwd in de oren, 
en dat is wel begrijpelijk, want Hautcharage is een dorpje van 
nog geen duizend inwoners in het Groothertogdom Luxemburg, 
ergens nabij de Belgische grens. De spelers ontvangen er als enige 
vergoeding een pintje bier na de wedstrijd — als zij winnen — 
en het veld .. is een « veld ». Ziet ge dat glorieuze Chelsea daar 
al verschijnen ? Managers, seigneurs, beheerraad, technische di-
rekteurs, mental trainer, fysical trainer, tactical trainer, vedetten 
met een nek van hier tot ginder ? Ziet ge ze daar al bezig in dat 
plaatijzeren « vestjeerken », met een emmer koud water om zich 
na de match te wassen ? En op de receptie ? Een pint bier in de 
dorpsherberg, waar de boeren hun kaartspel of vogelpikpartijtje 
nauwelijks onderbreken om al dat vreemd volk argwanend aan 
te gapen. Simpatiek, en wij hopen dat de Engelsen wat geleerd 
hebben. 

onverwacht 

Wij zijn momenteel, en dit sedert 060800 sep, onder de wapens, 
7oals dat heet. Wij zijn dus « binnen » gegaan op het ogenblik dat 
België in volle feestroes was omdat de doorluchtigste van 's lands 
zonen wereldkampioen velorijden was geworden. Wij, die ver
wachtten dat de meeste van onze lotgenoten, 's morgens stiepelzat 
zouden zijn om die verheugende gebeurtenis na te vieren, zijn 
bedrogen uitgekomen. In de drie weken dat wij van terrein naar 
mess en bar draven, hebben wij nog niet één keer de verheven 
naam van Eddy Merckx of van één van zijn idolen-kollega's horen 
vernoemen. Nog niet één keer. Nu hadden wij daar niet bepaald 
behoefte aan — wij horen en lezen die namen al meer dan ons 
lief is — maar het heeft ons, eerlijk gezegd, toch sterk verwonderd. 
Wij lezen namelijk regelmatig in de sportpers dat wij, Belgen, 
eigenlijk geen ander onderwerp van gesprek kennen dan de be
roemde daden van onze koereurs. Dat schijnt niet volledig te 
kloppen. 

Wie dacht dat wij alles te zeggen hadden in de motorcrosswereld 
heeft het verkeerd voor. De geduchte Fin Mikkola reed de twee 
reeksen van de SOOcc op zijn naam verleden zondag te Wetteren. 

cijfers 

De wedstrijden van de liga-klubs worden jaarlijks bijgewoond 
door ongeveer 5.000.000 kijkers. Er zijn dertig speeldagen, dat 
maakt dat er iedere zondag zowat 175.000 mensen een liga-wed
strijd bijwonen. Er worden iedere zondag 32 dergelijke wedstrij
den gespeeld, wat dus een algemeen gemiddelde betekent van 
5.000 toeschouwers (10.000 in hoogste afdeling, bijna 5.000 in twee
de, en iets meer dan 2.000 in derde afdeling). 

Al die toeschouwers samen spenderen per jaar 270 miljoen 
frank, hetzij ieder gemiddeld per wedstrijd 60 frank. Een klub 
uit derde afdeling — waar de gemiddelde aanbreng van één toe
schouwer per zondag nog heel wat kleiner zal zijn dan 60 frank 
— ontvangt van haar 2.000 supporters op 15 speeldagen met thuis
wedstrijd dus nog geen twee miljoen frank. Begin daarmee maar 
vedetten te kopen en zondag na zondag dik te betalen. 

de helden 

Te Luxemburg werd het algemeen kongres van het Internatio
naal Olimpisch Komitee gehouden. Er is niet veel nieuws verteld, 
en er zou over dat kongres eigenlijk niets te vertellen vallen. Be
halve misschien één kleinigheidje. Namelijk dat de voorzitter, 
Avery Brundage, die verder slaapwandelt op de weg ingeslagen 
door baron de Coubertin (sport om de sport, amateurisme, olim-
pische eden enz.) de grote figuur was van het kongres. In alle 
landen hebben de nationale komitees al jaren van hun tak ge
maakt dat er eens wat moest veranderen, dat de ideeën van de 
ouwe heer voorbijgestreefd zijn, dat hij eruit moet. In eigen land 
heeft korporaal (of generaal ?) Mollet duchtig op tafel geklopt, 
en struise taal gesproken. En te Luxemburg, waar het erop aan
kwam, waar de gelegenheid er was om nu eens serieus te klappen? 
Stilte op alle banken, mijne heren. Zij hebben naar de oubaas ge
luisterd lijk de kleutertjes naar tante Terry. Het rumoer zal maar 
gaan beginnen als mister Brundage al lang terug naar Amerika is. 

neofieten 

In het begin van dit jaar 
hebben tientallen beroepsren
ners de gezonde inval gehad de 
renfiets maar aan de haak te 
hangen, omdat er toch niks 
mee te verdienen is. Zii vonden 
immers geen werk bij een of 
andere firma. Nu, zes maanden 
later, zijn er zo maar eventjes 
vijfentwintig liefhebbers die 
beroepsrenner worden. Ver
heugend voor de sport, zegt 
men. Onnozel, denken wii. Hoe 
menen die jongens aan hun 
kostje te kunnen komen ? An
dere zaak die opvalt : er is een 
vertegenwoordiger van de 
« muscle wallon » bij, een jon
gen uit Verviers. Laatste zaak 
die opvalt : de ploeg van 
Merckx-Molteni heeft tot dus
ver, en voor zover wij weten, 
maar één van die vijfentwintig 
neofieten aangeworven. Ja pre
cies. De man uit Verviers. 
Stom toeval, of omdat hij de 
enige goede is ? Of omdat het 
communautaire probleem in
derdaad een sociaal probleem 
is, om het zoetekens te zeg
gen ? 

tipisch 

De vrouw zal de man vol
gen, zeggen de bijbel en het 
trouwboekje. Het was dus maar 
normaal dat onze vrouwelijke 
hockeyploeg — de nationale —• 
op haar beurt de zeven zeeën 
ging bevaren, en in de verbte 
uithoeken van de wereld een 
reeks tornooien ging spelen. De 
tornooien van Singapore, Hong-
Kong en Auckland, het ging in 
één moeite door. Beide eerste 
tornooien werden gewonnen. 
Het waren er vriendschappelij
ke. Het tornooi in Nieuw-Zee
land was een offcieel geval : 
« wij » eindigden achtste. Twee 
tipisch Belgische reakties bij 
de terugkeer : de arbiter was 
bijzonder slecht geweest, en 
had ons een stel overwinningen 
ontstolen. Tweede : het eten en 
het logement in Auckland wa
ren bijzonder slecht geweest. 

Er zit voor ons dus niets anders 
op dan onze stokslaande dames 
de alledaagse raad te geven in 
het vervolg stillekens aan de 
haard te blijven, en liever de 
sokken van man... Ach, ach, 
wij vergeten weer dat hockey 
de sport voor de echte ans to 
kraten is. 

stom 

Waarom, vraagt «Les Sports» 
zich af, spiegelt men zich m 
Noord-Ierland niet aan het 
voorbeeld van de hockeyploeg, 
of van de rugbyploeg, die in 
hun rangen èn katholieken én 
protestanten tellen ? Geeft de 
sport hier weer niet een zoveel
ste bew.ijs dat zij de vrede on
der de mensen dient, en de 
broederschap onder de volke
ren stimuleert ? Waarom zou

den de Noordierse vechthanen 
niet kunnen wat de Noordierse 
sporthelden kunnen ? Zie. vaU 
dat soort redeneringen zoudezi 
wij uit ons vel springen. Ve^ 
staan ze bij dat gazetteken daM 
met dat het een het een is, em 
het ander het ander? Dat er een 
enorm verschil is tussen eeiï 
stelletje profiterende sporft 
idooltjes, op zoek naar eeO 
cent en wat gloriol, en eeö 
volk dat al eeuwen latent ea 
decennia akuut op zoek is naai 
politieke zelfstandigheid, god» 
dienstvnjheid en sociale ge» 
rechtigheid ? Zien de schrijv* 
laars van « Les Sports » dan 
met dat er een verschil is tus' 
sen wat sportonnozelheid en 
een uit imperialisme onstane 
onneindigheid van lijden en 
tragiek ? Als ze dat niet zien, 
dat ze dan m godsnaam huQ 
mond houden. 

' illilL l A l 

!l|||!||{||li 

Bal en speler in het doel ! De sport kan hard zijn... 

ff r e n o u v e a u 99 

Verleden zaterdag stond Flup 
hij de Charel aan de toog, en 
hij zag er triestig uit. Hij stond 
zo maar wat te luisteren naar 
wat wij, de profeten, allemaal 
aan het vertellen waren, maar 
tegen zijn gewoonte in, zei hij 
er geen woord op. Nochtans, 
wij waren bezig met een on
derwerp dat hem nauw aan het 
herte ligt, zoals men dat pleegt 
te zeggen. Wij hadden het over 
de vele jonge renners, die van 
velorijden hun stiel gaan ma
ken, die beroepsrenner worden. 
En de Flup, moet ge weten, is 
de vader van de enige beroeps
renner in onze gemeente, de 
Willy. 

Gelijk dat al gaat, de ene 
wist dit te zeggen, de andere 
dat, de ene vond het een goeie 
zaak voor de sport in het al
gemeen en de wielrennerij in 
het bijzonder, de andere een 
eerder riskante onderneming. 
Een romantische (of al een 
beetje zatte ?) ziel sprak vol 
bewondering over « de jonge 
gelederen die aantreden in het 
spoor van de Rik'ken en 
Merckx ». 

« IJk; zal ekik het u ne keer 
zeggen, zie, zeide de Flup in
eens met een heftigheid waar
van wij schrokken, het is een 
dikke kloterij, en een mizerie 
zonder einde voor de ouders 

van die snotneuzen. En al de 
rest is gazettenpraat ». 

Hawel, wat was dat nu ? En 
Flup die vroeger zo voor de 
koers was, toen zijn zoon nog 
reed. Ja, we hebben het mis
schien nog niet gezegd, maar 
Willy is één van die renners 
die dit jaar geen merk vonden, 
en na nog een paar maanden 
rondgetoerd te hebben als zelf
standige koereur, heeft hij de 
velo maar aan de haak gehan
gen en zoekt werk. Proper, niet 
te lang, niet te zwaar, niet te 
moeilijk en goed betaald, Als 
ge soms iets weet... 
« Ik spreek van ondervinding, 
zei de Flup, ik weet wat ik zeg. 
Eer ze beroepsrenner zijn, kos
ten ze hopen geld. Ikke, ik heb 
jaren en jaren overuren gedaan 
om onze Willy te laten koer
sen. En dan worden ze beroeps
renner, en ge peinst dat ze nu 
iets zullen gaan verdienen. Dag 
jan. Een preeke om bij te 
schreewen, een berg onkosten 
waar ge niet over kunt kijken, 
van soigneur, en gerief, en ver
plaatsingen, en medikamenten, 
en een auto. Maar ge rekent er
op dat hij vroeg of laat toch 
eens een grote koers zal win
nen. Ocherme toch, nog geen 
kermiskoers. Koersen winnen, 
dat is voor de heren. Maar er 
is iets bij te verdienen met kof

fie te verkopen. Zoveel frank 
voor u als ge een kilo koffie 
verkoopt aan vrienden en ken
nissen en supporters, dan hebt 
ge subiet een goed inkomen. 
Onze Willy heeft het gepro
beerd. Een half pond hier, en 
een half pond daar, en ons moe
der heeft wat geholpen, tot ze 
niet meer dierf, want de win
keliers waren daarmee niet op
gezet. Allee, om kort te gaan, 
het heeft nog de nafte niet op
gebracht. En dan ineens, boem, 
gedaan. Koereur af. En daar 
zitten wij vfiet al dat materiaal, 
en al die koffie. En surtout, en 
dat is het triestigste, met een 
jongen die al mislukt is vóór 
een ander moet beginnen, die 
geen stiel kent, die geen werk 
heeft, en die niets eens weet 
wat er nu moet gebeuren. En 
dan ligt gijlie hier te lullen dat 
het toch schoon is dat er weer 
zoveel jonge koereurs gaan aan 
beginnen. Ge weet begot niet 
waarover gij klapt ». 

Voila, dat zei Flup, en het is 
niet de eerste keer dat wij hem 
zo bezig horen. Wij weten nu 
ook niet wie gelijk heeft, hoor, 
de Flup of de gazetten die zo 
triomfantelijk spreken over de 
« renouveau du cyclisme bel-
ge ». Het tweede klinkt wel 
schoon, zouden wij zo zeggen, 
maar... 
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