VERKIEZINGSMANIFEST
VAN DE
VOLKSUNIE
Aan de vooravond van de verkiezingen van 7 november wil de Volksunie doel en
betekenis van hef beroep dat zij op de Vlaamse kiezers doet, duidelijk omschrijven.
H e t Vlaamse volk is zich de jongste jaren steeds sterker bewust geworden van
zijn eigenheid; het geeft zich rekenschap van zijn werkelijke politieke, sociale
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en ekonomische betekenis in dit land. De kentering ten goede werd tien jaar
geleden ingezet. Sindsdien hebben de Vlamingen met groeiende vanzelfsprekendheid opgeëist wat hen toekomt. Het bewustzijn

leeft,

dat

een

eendrachtige

Vlaamse wil in staat moet zijn om de laatste belemmeringen op te ruimen die
nog op de weg naar een betere toekomst liggen.
H e t is n i e t toevallig d a t de o n m i s k e n bare opgang van Vlaanderen samenvalt
m e t de opgang van de V o l k s u n i e .
Slechts onder de toenemende d r u k van
de V o l k s u n i e was het m o g e l i j k , de werk e l i j k e problemen in d i t land en de
Vlaamse noden p o l i t i e k te doen stellen
Samen m e t steeds meer V l a m i n g e n die
ons h u n v e r t r o u w e n schonken z i j n w e
in staat geweest, onze stempel te d r u k k e n op een o n t w i k k e l i n g t e n goede Er
w e z e hier slechts h e r i n n e r d aan de
s t r i j d voor w e r k in eigen streek, voor
de ekonomische
streekontwikkeling,
voor een u i t s l u i t e n d nederlandstalig
o n d e r w i j s in Vlaanderen Telkens w a n neer w e een p u n t van het Vlaams eisenprogramma centraal stelden, z i j n de
t r a d i t i o n e l e p a r t i j e n m e t of tegen h u n
z i n m o e t e n volgen

Honderdduizenden bejaarden, zieken werklozen hebben het in deze zoge
naamde welvaartstaat onzeglijk moeilijk om de eindjes aan mekaar te knopen Ook voor hen worden de luttele inkomensverhogingen voortdurend en
stelselmatig ongedaan gemaakt door de snel stijgende levensduurte Vóór
alles telt voor hen een menswaardig inkomen Aan dit prangend probleem
wijdde de Volksunie haar jongste kongres waarop de eis werd geformuleerd 85 000 fr als levensminimum voor allen

een regering van bef dure leven
Nadat de regering-Eyskens een tijdlang de schijn heeft kunnen
ophouden dat de levensduurte m België minder snel steeg dan in
de ons omringende landen, liep m de laatste maanden ook dit uit
de hand en stegen de prijzen op een onrustwekkende wijze. En
het ziet er niet naar uit dat aan deze ongeremde priisstijgmg spoedig een einde zal komen, want na de druk die uitging van een
hoogi-onjunktuur, kwam daarna de ongeordende invoering van
de BTW en de internationale monetaire crisis.
Wanneer de economie goed draait, hoort men de regering steeds
beweren dat dit te danken is aan haar wijs en voorzichtig beleid,
maar wanneer de prijzen uit de hand lopen, dan is het volgens
haar steeds de schuld van de handelaars, die belust zijn op winst,
of van ongedisciplineerde verbruikers ofwel van internationale
factoren, waar fataal niets aan te doen is.
Dit houdt bij nader onderzoek geen steek. Hoe groot de verantwoordelijkheid van het kabinet Eyskens terzake is, zullen wij
hier even onderzoeken.
slechte vertrekbasis

)

Doorgaans komt bij een vergelijking van de levensduurte
in verschillende landen België
hierbij m een zeer gunstig daglicht te staan Wanneer men
het indexcijfer van maart 1971
vergelijkt met dit van maart
1970, dan blijkt daaruit dat het

leven bij ons 3,5 % duurder is
geworden, 4,5 % m Duitsland,
4,8 % in Luxemburg en 4,9 %
in Italië De laatste maanden is
die toestand minder gunstig
geworden, omdat de prijzen
langzaamaan uit de hand liepen.
(lees door biz 3)

o n b e d u i d e n d ; w a t h e t moest afstaan,
is echter essentieel.
De samenballing van alle anti-Vlaamse
k r a c h t e n in de s t r i j d rond de g r o n d w e t s h e r z i e n i n g en de toegenomen f r a n s k i l jonse d r u k te Brussel k u n n e n e c h t e r
n i e t verdoezelen dat Vlaanderen, w a n neer het w e r k e l i j k w i l , thans snelle
vooruitgang kan m a k e n op de w e g naar
z i j n o n t v o o g d i n g . W a n n e e r de V o l k s unie straks versterkt u i t de stembus
k o m t , is de voorwaarde daartoe v e r v u l d .
Z o ligt de t o e k o m s t d u i d e l i j k u i t g e t e kend voor w i e de kans w i l g r i j p e n .
De Vlaamse jeugd, de Vlaamse generaties van morgen hebben er recht op, d a t
de poort naar een betere t o e k o m s t door
ons w o r d t opengezet. Ze hebben er
recht op, te^teven in eert Vlaanderen d a t
over z i j n eigen aangeiegerjheden zélf
kan beschikken.

Sinds t i e n jaar hebben w i j heel w a t verwezenlijkingen
kunnen
afdwingen,
o m d a t w e steeds sterker w e r d e n Er
Z e hebben er een onvervreemdbaar
z i j n echter heel w a t dingen die w e nog recht op, te leven t e m i d d e n van een
n i e t konden v e r w e z e n l i j k e n , o m d a t w e
v o l k dat z i j n energieën niet v o o r t d u nog niet sterk genoeg w a r e n
Maar
rend moet aanwenden voor het behoud
reeds thans is d u i d e l i j k dat op het vlak
of het veroveren van z i j n elementair
der v e r n i e u w e n d e ideeën de V o l k s u n i e ,
recht, maar dat ongestoord en onbem e t haar sociaal en federaal program- voegd kan w e r k e n aan z i j n welvaart e n
ma, de beslissende doorbraak heeft afaan het w e l z i j n van iedere e n k e l i n g .
gedwongen De gedachten die w i j t i e n
jaar geleden alleen verdedigden, z i j n
In deze snel evoluerende t i j d is er een
vandaag gemeengoed geworden En het dringende behoefte aan v e r n i e u w i n g .
w o r d t t i j d d a t w i j , die zorgden voor de V e r n i e u w i n g in de staatsstruktuur, verv e r n i e u w i n g der ideeën, straks de kans n i e u w i n g in het maatschappijbeeld kan
k r i j g e n voor de v e r w e z e n l i j k i n g ervan
alleen k o m e n van een nieuwe p a r t i j ,
De regering die thans het parlement
m e t mensen die de moed hebben o m in
o n t b o n d en n i e u w e v e r k i e z i n g e n u i t volle v r i j h e i d en o n a f h a n k e l i j k h e i d teschreef h e e f t z i c h . meer dan iedere
genover w e l k e g r o o t m a c h t dan ook aan
andere regering vóór haar, m o e t e n inlate treden m e t een programma dat op da
ten m e t het probleem der W a a l s - t o e k o m s t gericht is.
Vlaamse verhoudingen Z i j h e e f t het
gedaan in de ijdele hoop, daarmee de M a a k de V o l k s u n i e nóg sterker. Een soopgang van Vlaanderen te k u n n e n af- ciaal en federaal Vlaanderen ligt b i n n e n
r e m m e n Op het vlak der beginselen ons bereik.
heeft zij echter reeds de s t r i j d tegen de
V o l k s u n i e verloren, daar waar z i j ged w o n g e n w e r d te e r k e n n e n dat het u n i taire België n i e t meer bestaat Maar op
het vlak der v e r w e z e n l i j k i n g e n slaagde
V O L G HET GOEDE VOORBEELD V A N
z i j er i n , n o o d l o t t i g e h e r v o r m i n g e n in
HEN
DIE O N M I D D E L L I J K
H U N
te v o e r e n ; zo onder meer de afgrendeP L I C H T BEGREPEN : STORT U W
l i n g van de d e m o k r a t i s c h e Vlaamse STEUNBIJDRAGE N U OP Prk 1476 9 7
meerderheid, de onaanvaardbare pari- V A N DE V O L K S U N I E v z w BRUSSEL
(en lees ook bIz. 7)
t e i t e n en de zogenaamde v r i j h e i d van
het gezinshoofd te Brussel. W a t V l a a n deren daarbij i n ruil kreeg, is v r i j w e l
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Wij en gij
« bourg-léopoid » of
leopoldsburg ?
In onze « stille
Kempische
Streek » kunt ge toch nog iets
heieven
en als
rechtgeaard
Vlaming
uw klauwen
scherpen. Het volstaat
even
een
wandeling te doen in Leopoldsburg, en ge voelt u direkt thuis
in de cafe's zoals « au bon
Coin », « Hotel du chemin de
jer », « au Bivouach » enz enz.
Zo u trek heht in gebak dan
loopt u best binnen hij de exPVV-hurgemeester
« a la Patisserie Bruxelloise , op 50 m
van het hotel « Prince Royal ».
In dezelfde huurt vindt ge ook
nog op de muur « Fournisseur
ie l'armée». Voor een knop aan
VAD jas kunt
ge terecht in
« Maison
Untel » en
overal
wordt ge goed bediend in de
taal van Pompidou.
Indien u echter een Vlaamse
« gazet » wil
hebben
dan
brengt ge die best van huis
mee.
Wanneer komt hier eens een
Vlaamse burgemeester
?
T.R.

grante overtreding van de taalwet in bestuurszaken
en zou in
een normaal land
onmiddellijk
moeten
aanleiding
geven tot
sancties. Het VVO heeft in het
verleden
aan de minister
van
Binnenlandse
Zaken en aan de
regering sancties gevraagd
tegen
de
taalwetovertreders,
doch
tevergeefs.
De
vice-goeverneuT,
die
steeds een eerlijke
toepassing
van de taalwetten
heeft nagestreefd, staat, op bevel van de
Brusselse
machthebbers,
op
het punt voor het
vuurpeleton
te verschijnen,
wanneer
de
overwinningswet
op de agglomeraties en federaties van gemeenten, zijn algehele
uitwerking zal hebben. Vooralsnog en
totdat de lus rondom zijn hals
zal dichtgaan, mag hij nog de
lopende zaken
afhandelen.
Daarom heeft het VVO hij
de Vaste Commissie voor Taaltoezicht
klacht ingediend
tegen de gemeente
Schaarbeek,
alsmede hij de Raad van State
de vernietiging
gevraagd
van
de gewraakte
maatregel.
VVO te

Naar verluidt
hebben
vier
Brusselse gemeenten
op initiatief van de
FDF-burgemeester
van Schaarbeek
besloten voortaan de kandidaten
die voor
hun gebrekkige kennis van het
Nederlands werden
afgewezen
toch « tijdelijk » op te nemen
in hun respectievelijke
politiemachten.
Nadat de Vlaamse
hoofdstedelingen van dit land het reeds
moeten stellen met
Algerijnse
tramhedienden
die geen
snars
Nederlands verstaan, en wij in
sommige
postkantoren
als
vreemdelingen
naar 't hoekske
worden
verwezen,
zullen we
nu ook nog lijdzaam
moeten
toezien op deze nieuwe
onbeschofte inbreuk op de wettige
tweetaligheid
van Brussel ? !

In de pers werd het bencht
gepubliceerd
dat de
gemeente
Schaarbeek
(FDF) op 1 september 1971 is overgegaan tot
het oprichten van eentalige loketten
voor
de
burgerlijke
stand n.l. 6 voor
Franstaligen,
2 voor vreemdelingen
en 1 voor
Nederlandstaligen,
wat
blijkbaar voor het
gemeentebestuur
de rangorde der waarden daarstelt.
Deze beslissing is een fla-

H. V. te

Met vakantie te
Middelkerke
bracht ik een bezoek aan de
IJzertoren te Diksmuide. In de
kripte lagen er ledige conseri^ehlikjes !
Het is hier echt
schandalig
als men ziet wat er op strand
achtergelaten
wordt
Nu men
meer en meer
wegwerpluiers
gebruikt vindt men deze laatste met honderden in alle hoekjes en kanten.
Zolang de mensen zich geen
zelftucht zullen opleggen
zullen wij verder en verder verzinken in het vuil.
Wij zijn een vuil volk en het
gaat steeds slechter !
F.D. te Brussel

het btw schandaal

Brussel

franstalige escalatie

de eentalige loketten
te schaarbeek

vervuilend
Vlaanderen

Brussel

U weet dat enkele
tienduizenden
handelaars
met een
handelsomzet
van minder dan
1,5 miljoen ambstwege
in de
egalisatie-belasting
werden ondergebracht.
Zij hebben
theoretisch het recht over te gaan
naar normale of forfaitaire belasting (BTW). In feite
kunnen
die mensen met minder
ontwikkeling
die
boekhouding
niet aan.
Uit een studie blijkt dat, onder de egalisatie, de kleinhandelaars 6,3 % duurder
moeten
verkopen,
maar bij
eenzelfde
konkurrentie
verkoopprijs,
25,85 % minder verdienen.
Aldus ook zou de BTW van 14 %
(schoenen bvb) + 33 % van 14
(egalisatie) in totaal 14 + ca.
5 = 19 % (in werkelijkheid
)
op 8,40 % moeten
gebracht
worden.
Nadat
100.000
landbouwers
gelikwideerd
werden door het
plan Mansholt, komen nu de
middenstanders
aan de beurt.
Daar de oppositiepartijen
PVV,
en KP, een zeer zwakke
oppositie voeren, komen de miste-

SUCCES KLEDING MEYERS

vredenheid der betrokken
mensen slechts hij ernstige
ontploffingen
tot uiting " Zwartberg (mijnioerkers)
Brussel en
Oudenaarde
(landbouwers).
De
middenstandsgroepenngen zijn door de
gevestigde
machten
(Kerk en Loge) genoyauteerd
zodat hun behoud
alleen figuratief is.
Ook Uw bijdrage van 4/9'71
inzake Nationale Kas voor Beroepskrediet,
bevestigt wat ik
sedert vele jaren weet ' een
rotte
profiteursbende.
G.V. te Gent

haar eigen wijsje
Als
trouwe
lezeres
van
« WIJ» » betreur ik het ten
zeerste, evenals mijn
vriendinnen, dat wij sinds het verlof,
geen « haar eigen wijsje » meer
te zien krijgen.
Nochtans
de
sporthladzijde,
de
kultuurhladzijde alsook andere
bladzijden
hieven
behouden.
Daar ik meen dat wij vrouwen ook recht hebhen op onze
wekelijkse
rubriek ( wij betalen toch ook ) hoop ik dat daar
in de toekomst verbetering
zal
komen al was het maar een
halve
bladzijde
Ook verwonderd
het mij ten
zeerste
dat uw
medewerker
MLV nog maar juist hier en
daar een artikeltje
schrijft op
de kultuurhladzijde.
Nochtans
voor « haar
eigen
wijsje »
schreef hij vloeiende en vlotte
artikels.
J.B. te
Dendermonde

alle belgen « gelijk »

briefje bevindt zich in stencil
de eentalige
Franse tekst. Op
mijn
vraag of dit
wettelijk
was antwoordde hij me dat ik
ook een nederlandstalig
briefje kon krijgen. Ik zegde hem
dat ik met dit kostbaar
dokument genoeg had...
Uit de tekst blijkt dat de
fransta''ige
overtreder
heel
zachtjes aangepakt wordt, terwijl ondergetekende,
met een
VAB-vignet
op zijn ruit,
een
Pro Justia toegestuurd
kreeg.
Het blijkt dus wel dat alle
Belgen
nog niet gelijk
zijn
voor de wet : de
mamourkens
voor de Walen en de hoeten
voor de Vlamingen !
R.O te Genk
franstalige kelners
Dat men in Vlaanderen
op
sommige plaatsen moet
Frans
spreken om aan een pint
hier
te geraken hebben wij onlangs
nog ondervonden.
Na een geslaagde
fietstocht
met
onze
jeugdklub
brachten we een bezoek aan het kasteel te Laame.
Daar
in het
hartje
van
Vlaanderen
kende de
kelner
geen woord
Nederlands.
Na
hem twee maal verzekerd
te
hebben dat het geen « neuf
geuze et deux cola » maar wel
« negen geuzen en twee cola's »
waren trok hij zich met een
boos gezicht terug. De rekening
bood hij met een nors gezicht
aan. Dat ons geld wel goed
was leed echter geen twijfel !
Wanneer gaan deze schandalen eindelijk
eens
verdwijnen ? Voor die enkele
Duitsers
en Engelsen spreekt men hun
taal, voor de vele
Vlamingen
is het « neuf geuze
et deux
cola ».
M.D.S. te

Op 21 augustus
was ik het
slachtoffer van een klein ongeval te St.
Idesbald-Koksijde.
De verbaliserende
agent gaf
me na het verhoor een briefje
waurop hij naam en adres der
tegenpartij
genoteerd had. Op
zijn uitstalraam
prijkt : Maison... Op de keerzijde van het

De redaktie draagt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud der gepubliceerde lezersbrieven. Ze behoudt zich h e t
recht van keuze en inkorting
voor. Over de lezersbrieven
wordt geen briefwisseling gevoerd.

KWALiTEITSKLEDINC AAN FABRIEKSPRIJZEN

Beste lezer, deze

| , 0 0 0

F *^"iS* ^ ^^ cadeau !

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

BAAN 1 bis

RESTAURANT
.UNDENBOS

BOOM«

-ANTWERPEN

R. MEYERS
Eigenaar - Direkteur

BRUSSEL-

SPOORV'EG
^

^

^

^

»

Voor WIJ-lezers
kwaliteifskleding
tegen fabrieksprijzen

St NIKLAAS
*TEMSE

B O M

*^'' ^^arde van

uitsluitend geldig tot
1 NOVEMBER 1971

SUCCESKLEDINC

MEYERS
RUIME PARKING

NIEL

bij aankoop van een
HERENKOSTUUM

1000 F

Succes Kleding

Aalst

voorbehouden aan de
lezers van « WIJ »

MEYERS

A . Delanglestraat 4 / 1 0 — N I E L — T e l . 7 8 . 1 1 . 4 4 - 7 8 . 3 5 . 3 9
K O S T U U M M A T E N V A N 4 4 T O T 60.5

WIJ - 9-10-71

3

een regering van het dure leven
(vervolg van blz. 1)
Toch moeten wij ons de
vraag stellen of deze 3,5 % m e t
de werkelijkheid overeenstemmen. De cijfers van de stijging
van de kosten van levensonderhoud steunen op de respectievelijke prijsindexcijfers bij consumptie in de verschillende
landen. Ons indexcijfer dateert
van 1968, heeft als basis de prijzen van 1966, terwijl de weging
of beter gezegd de verdeling
van de posten over de verschillende rubrieken steunt op het
gezinsbudgetonderzoek van h e t
j a a r 1961.
De besteding van het inkomen, zoals deze uit het gezinsbudgetonderzoek te voorschijn
kwam, is gedeeltelijk verouderd, omdat m e n het v e r t i k t
heeft bij de invoering van de
nieuwe index een nieuw budgetonderzoek te organiseren,

dat recenter gegevens zou verschaft hebben met een beter
beeld van de gezinsbestedingen.

indexmanipulatie
Erger is nochtans dat deze
index van 1968 opnieuw een gering aantal posten bevatte. E r
zijn nu 77 posten die 145 produkten
omvatten.
Wanneer
men dit vergelijkt m e t het buitenland, stellen wij vast dat in
Italië 225, in Zwitserland 250,
in Nederland 310 en in Duitsland 435 produkten en diensten
voorkomen. Zeer onlangs werd
in F r a n k r i j k de index vernieuwd en het aantal posten
dat reeds 259 bedroeg, op 295
gebracht.
Bij elke vernieuwing van het
indexcijfer worden er door

sommige handels- en bedrijfssectoren homerische gevechten
achter de schermen geleverd
om de eigen produkten en diensten voor opname te behoeden,
omdat men zeer goed weet dat
deze onder sterke prijsdruk
zullen komen te staan, terwijl
de prijzen van niet opgenomen
produkten makkelijker kunnen
stijgen.
De regering heeft zich steeds
verdedigd tegen beschuldigingen
van
indexmanipulatie,
m a a r reeds herhaaldelijk en
ook dit jaar hebben de vakbonden geweigerd de index goed
te keuren. Zij hadden namelijk
door eigen metingen vastgesteld dat de prijzen van nietopgenomen produkten, onder
invloed van de BTW, méér gestegen waren dan het indexcijfer liet uitschijnen.

kiezers tweemaal bedrogen
Nochtans mogen de vakbonden de hand hier in eigen boezem steken, want w a a r het in
1968 mogelijk was een index te
vormen van 300 produkten en
diensten, wilden zij integendeel een klare en voor de kleine man begrijpelijke index
met weinig posten.
Zouden wij de bal ver misslaan, wanneer wij veronderstellen dat zij een index wilden
die, wanneer het past in het
kraam van hun politieke vrienden, flink onder prijsdruk kan
worden gezet ?
Het belang van de kleine
man eist nochtans dat de index
zo nauwkeurig mogelijk zou
zijn en dit is slechts mogelijk
door de prijsopname van veel
produkten. Een vervalste index
heeft zware, financieel nadelige
gevolgen voor alle loon- en
weddetrekkenden en de genothebbers van sociale vergoedingen, wier inkomen gebonden is
aan de schommelingen van het
indexcijfer.

Zo worden de kiezers t w e e maal bedrogen, de eerste maal
omdat de samenstelling van de
index niet de ware stijging v a n
de levensduurte weergeeft en
een tweede maal door h e t
laaghouden van de index m e t
allerhande middelen. Lapmiddelen, zoals het één maand
vroeger uitbetalen van een indexverhoging of het gezwam
over een overgangsindex lossen
dit bedrog niet op.
Dit was dan de veel geroemde politiek van de regering
Eysken en de opeenvolgende
socialistische
ministers
van
Economische Zaken Leburton
en Cools, op het stuk van de
prijsbeheersing.
Resultaat
:
verlaging van de koopkracht
van alle lagen van de bevolking
en dit op een ogenblik dat de
conjunktuur weinig bemoedigende vooruitzichten biedt.
De kiezers zullen hen ook dat
op 7 november betaald zetten.

mark lits

de partijpolilieke bekrompenheid van de brf
Er wordt dezer dagen een nieuwe bladzijde toegevoegd aan het lijvige
dossier van de partijpolitieke bekrompenheid van de BRT. De wijze waarop de zendtijd van de politieke partijen verdeeld wordt tijdens de huidige
verkiezingskampanje, is gewoonweg een aanfluiting van rechtvaardigheid
en billijkheid. Onder h e t sluwe voorwendsel dat de partijen thans zendtijd krijgen a rato van de omvang van h u n kiezerskorps, worden in werkelijkheid de rechten van de oppositie beknot, terwijl eens te meer een
duidelijke demonstratie is gegeven v a n de wijze waarop de B R T neergehaald is tot een gewillig i n s t r u m e n t in de handen van de machthebbers.

Het dossier dat de Volksunie in
de loop der jaren tegen de BRT
heeft moeten aanleggen, is reeds
zéér omvangrijk. H e t begon destijds m e t de protestaktie tegen h e t
politieke forum « Ieder zijn waarheid », d a t slechts de « waarheid.»
van de drie kleurpartijen mocht
brengen en waarbij een woordvoerder van de Volksunie stelselmatig w e r d geweerd. Een geslaagde protestaktie, met bezetting van
het A m e r i k a a n s Paviljoen door
VU-simpatisanten en met onderbreking v a n een toenmaals zeer
populair kwisprogramma, had tot
gevolg dat « Ieder zijn w a a r h e i d >
voorlopig v a n h e t scherm verdween en dat met j a r e n vertraging
n a a r een formule w e r d gezocht,
waarbij de Volksunie dan toch
een schijntje v a n een k a n s kreeg.
Na de verkiezingen e n de g r o t e
VU-overwinning v a n 1965 kreeg
de Vlaams-nationale opinie jaar^
lijks een viertal uitzendingen v a n
het gastprogramma « De Vlaamsnationale gedachte ». De drie
kleurpartijen bedeelden zichzelf
royaal m e t h e t dubbele v a n de
Vlaams-nationale zendtijd. In 1968
gingen ze nog een stap v e r d e r :
door h u n suppoosten in de BRTBeheerraad lieten ze het programma « De Vlaams-nationale gedachte » schrappen van het zendschema. De op deze schrapping volgende interpellaties, p a r l e m e n t a i r e
vragen en direkte protestakties
bleven allen zonder gevolg. Minister Van Mechelen dekte de beslissing van « zijn » Beheerraad e n
leende e r zich toe, in het parlement de onwaardige klucht op te
voeren v a n een tussenkomst waarbij h e t Vlaams-nationalisme en
het volksnationalisme in h e t algemeen gewoonweg werden geschrapt v a n de lijst der stromingen die een ideologie vertegenwoordigen.
Tijdens de verkiezingskampanje
van 1968 gebeurde de verdeling
van de partijpolitieke zendtijd
w e e r op een dergelijke onrechtvaardige wijze, dat er een VUprotestaktie voor het BRT-gebouw
op h e t Flageyplein moest worden
georganiseerd.
Zopas nog verleden week, in h e t
begin v a n de huidige kieskampanje, w e r d een joernalist van de
Vlaams-nationale opinie geweerd
uit een « meet t h e press «-pro-

gramma, nadat er aanvankelijk
een uitnodiging voor deelneming
aan dit debat gericht w a s geworden aan de redaktie van « Wij ».
De juiste reden v a n deze weigering-na-invitatie w e r d eens t e
m e e r niet meegedeeld. H e t VUprotest tegen deze onbeschofte
handelswijze en de echo's daarover in de pers hebben e r dan
wellicht voor één keer toch toe
geleid, d a t in de e.k. weken joernalisten v a n Vlaams-nationale (en
van kommunistische) strekking
zullen k u n n e n deelnemen aan enkele tv-debatten. Inmiddels is
echter de eerste « meet the press »
van de huidige verkiezingskampanje, o.m. door het feit dat joernalisten v a n VU-strekking w e r d e n
geweerd, in feite niet anders geworden dan een extra-uurtje regeringszendtijd.
En deze week is dan het schandaal gekomen v a n de verdeling
van de verkiezingszendtijd tijdens
de huidige verkiezingskampanje
onder de partijen. Bij de vorige
verkiezingskampanje w a s h e t zo,
dat de gewone politieke tribune's
(waarvan elk der vier partijen e r
acht p e r jaar heeft) opgeschort
werden tijdens de d u u r v a n de
kampanje en vervangen door speciale verkiezingsuitzendingen. De
kleurpolitieke beheerders v a n de
BRT bedachten de drie traditionele partijen elk m e t drie uitzendingen, terwijl de V U e r eentje
kreeg.
Thans heeft de CVP zich door
h a a r suppoosten in de Beheerraad
vier uitzendingen laten toekennen:
de B S P krijgt e r drie, terwijl P W
en VU er elk twee mogen verzorgen.
Nochtans h a d de direktie van
de BRT zich ditmaal voorgenomen,
eindelijk tot een billijke regeling
te komen. Ze stelde aan de Beheerraad voor, de vier partijen op
gelijke voet t e behandelen door
hen ieder een k w a r t u u r zendtijd
te geven. Deze regeling zou inderdaad billijk geweest zijn ; zij zou
aan iedere partij een evenwaardige kans gegeven hebben om h a a r
p r o g r a m m a aan de kijkers voor
te stellen. Wellicht voor de eerste
maai zouden de politieke verkiezingstribune's zodoende een informatief k a r a k t e r hebben gekregen.
In de Beheerraad is tegen deze

regeling van de direktie verzet
aangetekend. Bij monde v a n de
heer Knaepen eiste de CVP, dat
de zendtijd zou verdeeld worden
in verhouding « tot de omvang
der partijen ». Voor deze regeling,
die de BRT eens te meer verlaagt
tot een propaganda-machine v a n
de machthebbers, w e r d m e t weerzinwekkende schijnheiligheid de
kulturele autonomie ingeroepen.
Aangezien er t h a n s « kulturele
autonomie » is, zegden de CVPsuppoosten, moet er voortaan geen
rekening meer gehouden worden
m e t de sterkte-verhouding in
Vlaanderen. Weshalve de C V P en
de B S P samen bijna het dubbele
opeisten v a n w a t de overigen kregen.
De Beheerraad van de BRT is
altijd een duister cenakel geweest, w a a r i n v e r v a n de openbaarheid en zonder enige motivering beslissingen w e r d e n genomen
die aan iedere kontrole ontsnap-

heeft de voorziter zich nooit genoopt gezien, openlijk stelling te
nemen ten voordele van een gediskrimineerde minderheid. H e t
is slechts thans, wanneer zijn
eigen partij slachtoffer wordt van
een onbillijke regeling, dat hij
tijd en middel vindt om publiek
te protesteren.
Het beroep van de CVP-suppoosten in de Beheerraad op de
kulturele autonomie is in minstens
tweeërlei
opzichten
walgelijk.
Ten eerste is deze Beheerraad
nog altijd strikt-imitair samengesteld, telt hij geen leden v a n de
Vlaams-nationale opinie en zou
hij bij billijke samenstelling nooit
in staat geweest zijn om een dergelijke regeling te treffen. En t e n
tweede werpt het een schril licht
op de bedoelingen der regering
en d e r regeringspartijen, dat de
door hen zozeer geprezen kulturele autonomie in de allereerste
plaats er schijnt toe te moeten

ten. Voor één keer zijn w e thans
echter vrij goed ingelicht over de
gang van zaken bij de verdeling
v a n de partijpolitieke zendtijd in
de Beheerraad. Prof. Verhulst,
voorzitter van de Beheerraad
w a a r i n hij zetelt namens de P W ,
heeft in een lang artikel in « H e t
Laatste Nieuws » de hele zaak u i t
de doeken gedaan. Zijn partij
wordt t h a n s óók onheus bejegend
en meteen is prof. Verhulst in
zijn voorzitterlijke pen geklomm e n om te protesteren. Een uniek
feit : de voorzitter is openlijk_in
onmin geraakt m e t de CVP-BSPmeerderheid van zijn Beheerraad
en m a a k t voor het eerst publiek,
dat de BRT-direktie voor schut
wordt gezet door twee der drie
traditionele partijen.

dienen om de oppositie zoveel mogelijk uit te schakelen. Wanneer al
het gescherm met fraaie volzinnen over de « ideologische minderheden » en h u n « bescherming »
alleen maar dient om een nieuwe
periode v a n verdeling der prebenden en d e r macht in te luiden,
dan is reeds zeer snel aangetoond
dat de Volksunie redenen te over
had om te weigeren, h a a r handtekening te plaatsen onder het
huichelachtig en unitair voorakkoord voor het zgn. kultuurpakt.
En nog een laatste staaltje van
grofheid : volle 48 u u r na de beSissing van de Beheerraad was
de Volksunie door de BRT nog
steeds niet in kennis gesteld van
de nieuwe regeling. Na protest
van VU-zijde ontving de partijvoorzitter op woensdagavond eindelijk een spoedschrijven, waarin
echter de nieuwe regeling niet
eens werd uiteengezet en waarbij
de Volksunie terzake verwezen
werd... n a a r w a t de dagbladpers
aan al dan niet juiste informatie
en aan polemieken over deze
kwestie had bijeengeharkt.

Het protest van prof. Verhulst,
hoe gegrond ook in deze aangelegenheid, lijkt ons verdacht. Als
voorzitter van de BRT-Beheerr a a d heeft prof. Verhulst bij ons
weten nooit stappen ondernomen
om de diskriminatie van de
Vlaams-nationale opinie tegen te
gaan ; in ieder geval zijn eventuele dergelijke stappen nooit
m e t sukses bekroond geworden en

t.v.o.
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<i nadruk streng
verboden »
Onder deze hoofding kregen de industriëlen in de
streelt van Temse - St. Niklaas een mededeling toegestuurd die luidt als volgt :
« Betreft : wilde staking bij
« Boelwerf » te Temse. Op
verzoek van het Verbond
van de Belgische Nijverheid
vragen wij U met aandrang
geen stakers van de betrokken onderneming in dienst
te nemen, noch arbeiders die
door deze staking werkloos
zijn geworden, zulks overeenkomstig de aangegane
verbintenissen.
Wij danken U hiervoor en
bieden U inmiddels, enzovoort ».

« lock o u t »
in 1971
« Zodoende » schrijft ons
volksvertegenw. M a u r i t s
Coppieters « grijpen de patroons terug naar een van
de scherpste en sterkste wapens uit de sociale strijd
van de 19e eeuw : de «LOCK
OUT», d.w.z. het solidair uitsluiten van stakers en leden
van vakverenigingen.
Het argument en de zogeheten aangegane verbintenissen slaan natuurlijk op
de « wilde staking ». Veelvuldige en belangrijke stakingen begonnen in de loop
van dit jaar als « wild ». En
vakbonden én patroons moeten zich hierover beraden.
Maar de uitsluiting is een
hatelijk middel vanuit de
tijd dat de proletarische ar-

beidersmassa vrij machteloos stond in haar strijd tegen een onmenselijke uitbuiting.
Ik hoop dat de Waaslandse nijveraars het briefje van
het VBN naar de prullemand zullen verwijzen.

bond van
samenwerkende
profiteurs (1)
Het is bekend dat de « socialisten » van de BSP zich
graag uitgeven als dé vertegenwoordigers van de arbeidersklasse, als dé demokraten en wat al meer. In de
praktijk echter gedragen zij
zich als miljonairs die zich
uitgeven voor proletariërs.
In het cumuleren v^in alle
mogelijke lucratieve openbare en semi-openbare en
zelfs privé-ambten zijn zij
de onbetwiste koplopers. De
toekomstige BSP - minister
Simonet bijvoorbeeld — wij
schreven het al maar het
kan geen kwaad het nog
even te herhalen, nu de
BSP-ers weer een hoge borst
opzetten — ontvangt voor al
dat vermoeiende werk zo'n
550.000 fr als volksvertegenwoordiger, nog eens 525.000
fr als burgemeester (met
recht op pensioen), nog eens
500.000 fr als voorzitter van
een Intercommunale, nog
eens 500.000 fr als professor
(met recht op pensioen) en
nog eens 200.000 fr als «raadgever» bij een electriciteitsfirma. Samen dus 2.225.000 fr
per jaar als aanwijsbaar inkomen. Maar dat volstaat
niet voor een proletengezin
en dus werkt mevrouw ook

persspiegel
De plaats is te beperkt die we
toegemeten kregen. De kommentaren in de partij kranten zijn zo stereotiep dat ze weinig openbarend
zijn. Daarom enkele addertjes van
onder het gras. Geven zij dan toch
het schokje van de wakkermakende beet zelfs voor diep slapende
Vlamingen.
la libre belgique
En voor sullige Vlamingen die
denken dat De Serrano's of Standaardtiteltjes van de jongste dagen mogen doen verhopen dat de
CVP haar houding rond de Voerstreek zou herzien, deze verklaring van Houben, de CVP-opperbons, (De kapitalen zijn van ons)
in 'n recent vraaggesprek met de
Libre.
« M. Houben zegt verder terwijl
hij zijn woorden weegt : " Wij
hebhen nooit gezegd dat onze houding zou gewijzigd worden rond
de grondwetsproblemen. Wij willen dat de nieuwe grondwettelijke
beschikkingen in werking worden
gesteld ; wij willen de nieuw geschapen instellingen
verwerkelijken en wij willen dat de wetgevende maatregelen en de voorziene besluiten worden genomen.".
» Vraag : " Geldt dit dan ook
voor het voorstel over het statuut
van de Voerstreek ? ". Houben :
"DIT GELDT VOOR HET STATUUT OVER DE VOERSTREEK.
STIPPEN WE OVERIGENS AAN
DAT HET VOORSTEL
WERD
GETEKEND DOOR AL DE MINISTERS
VAN DEZE REGERING " ».
ie soir
En nog een andere grote tenor
Paul Van den Boeynants zelf, die
het zijn francofone hoofdstedelin-

mee.
Zij brengt op haar
beurt een miljoen per jaar
binnen als professor en als
beheerder van een bank.

bond van
samenwerkende
profiteurs ( 2 )
Een andere verworpene
der aarde uit de BSP is de
Molenbeekse burgemeester
Machtens. Als senator (met
recht op pensioen) ontvangt
hij 550.000 fr, als burgemeester (met recht op pensioen)
nog eens 420.000 fr, als voorzitter van een Maatschappij
voor Goedkope Woningen
nog eens 275.000 fr, als beheerder van Brussel-Zeehaven nog eens 225.000 fr, als
vergoeding voor het mee beheren van een electriciteitsmaatschappij n o g
eens
195.000 fr en daarbij nog zo'n
350.000 fr voor onkosten allerhande. Samen 2.015.000 fr.
Zoals gezegd, dat volstaat
niet om een BSP-proletengezin behoorlijk te laten leven
en dus benoemde hij zijn
echtgenote als zijn kabinetschef (465.000 fr, met recht
op pensioen) en zijn zoon tot
directeur van de Maatschappij voor Goedkope Woningen (600.000 fr plus gratis
wagen).
De hh. Simonet en Machtens zijn typische exponenten van de BSP. Te Brussel
voeren zij respectievelijk de
Kamer- en de Senaatslijst
aan en zij hebben heel wat
in de pap te brokken in de
partijtop. Voor het overige
mogen de idealistische knapen van « Links » en andere
roden het socialisme breeduit verheerlijken (zolang zij
de rust der groten althans

gen eens duidelijk zegt. Bij de
CVP beslissen zij, de francofonen.
« Wat de Voer betreft herinner
ik er aan dat al de ministers het
voorstel ondertekend hebben : dat
op geen enkel ogenblik en nergens
één enkel verantwoordelijk leider
van de CVP de verbintenissen van
de regering en van de meerderheid
in vraag heeft geteld.
» Met welk recht beschuldigt
men de CVP dan van zo weinig
gefundeerde bedoelingen ?
» In naam van het verleden ?
Bekijken we het eens van dichterbij ! De vrijheid van de huisvader ? Hoe dikwijls heeft men niet
gezegd dat de CVP haar woord
niet zou houden ? En toch, zij
heeft het gehouden.
» En de bescherming tegen de
minderheidspositie van de franstaligen in het parlement ? Werd
dat niet gestemd door de CVP ?
» En de pariteit in de regering
werd dat niet gestemd door de
CVP ?
» Dit alles was
tegelijkertijd
heel wat moeilijker en elektoraal
heel wat delikater dan wat er nu
blijft te doen ».
de nieuwe
Het gebrek aan inzicht van een
deel mensen, het misbruik maken
van een aantal media (denk aan
de BRT-debatten) kan de CVP bij
steekproeven wellicht wat hoop
geven. Het is echter aan elk van
ons door de kampagne van man
tot man het andere Vlamingen
duidelijk te maken welk grof Vlamingenbedrog er gespeeld wordt.
« Het zou vanwege de CVP niet
erg verstandig zijn geweest, als
zij moedwillig deze goede situatie
zou hebben prijsgegeven voor de
bespreking
van een
dubieus
Voer-ontwerp dat direkt haar hele image zou hebben aangetast en
dat onvermijdelijk het voornaamste tema van de verkiezingen zou
zijn geworden. Men mag van een
partij niet verlangen dat zij een

niet verstoren), de Simonet's en Machtensen zorgen
er wel voor dat het socialisme in de praktijk wordt gebracht zoals wij die kennen.
In die praktijk is de BSP
geworden : een Bond van
Samenwerkende Profiteurs,
meer niet.

voortijdige
hoera's
De CVP tracht links en
rechts in Vlaanderen haar
verzaklngspolitiek te Brussel (denk aan de « liberté du
père de familie ») goed te
praten met de bewering dat
het Vlaams onderwijs er tegen alle pessimistische voorspellingen in op vooruit gegaan is. Dit doorzichtig elektorale ballonnetje werd zopas doorgeprikt in een mededeling van de « Vereniging van Vlaamse Leerkrachten ». De VVL heeft
getracht de nodige inlichtingen in te winnen over de
juiste toestand op dit ogenblik in het Nederlandstalig
onderwijs te Brussel. Betrouwbare gegevens zijn nog
nergens bij enige officiële
instantie beschikbaar ! De
VVL dringt er met klem op
aan dat het verzamelen van
die gegevens '»nverwijld en
wetenschappelijk zou gebeuren en dat men daarbij wel
degelijk een onderscheid
zou maken tussen leerlingen
afkomstig uit het Vlaamse
ommeland van Brussel en
uit Brussel zelf. De vereniging waarschuwt tegen de
eenziidige Interpretatie van
onvolledige en voorlopige
gegevens, wat de CVP blijkbaar doet om de Vlaamse
kiezer een rad voor de ogen
te draaien. Dat de harde

beleid voert dat elektoraal alleen
maar nadelen kan opleveren, en
bijgevolg heeft de CVP overschot
van gelijk gehad als zij thans op
een ontbinding van het parlement
heeft aangedrongen. Erger is het
natuurlijk gesteld met de Vlamingen uit de Voerstreek, die van
dit maneuver het slachtoffer dreigen te worden, want het is nogal
evident dat de CVP na de verkiezingen bereid zal zijn opnieuw
de toegevingen te doen die reeds
in de regeringsverklaring
vervat
waren (en laten we het niet ve'^geten : het Voer-ontwerp
was
door alle CVP-ministers goedgekeurd) en die zij uit louter elektorale overwegingen eventjes uitgesteld wilde zien. »

vrouw en wereld
En van Vlamingenbedrog gesproken. De vrouwengilde en hun
blad zijn politiek zogezegd neutraal. Senator Van Ackere, de
CVP-radiopraatjesman werkt zijn
anti-Volksuniegevoelens hierin af
onder het mom van zogenaamde
« politieke voorlichting ». Die fameuze senator zou (cfr. zijn slotzin) dan ook eens best beginnen
met de mensen te zeggen of hij
weer ontslag zal nemen voor
franskiljon-nobiljon Snoy et d'Oppuers.
« Maar men kan nu eenmaal
niet alles ineens doen. Dat gaat
thuis toch ook niet ! Want er zijn
ook nog de bejaarden en de gehandicapten, de dringende openbare werken de boeren-in-nood,
de uitbreiding van de universiteiten en de zo noodzakelijke ziekenhuizen, enzovoort, enzovoort...
» Dus moet men kiezen.
» Voor een oppositiepartij (tje)
is dat allemaal heel erg makkelijk : beloven maar !
» Een grote partij, die zo ongeveer zeker weet dat ze direkt na
de verkiezingen
weer mee zal
moeten regeren, heeft het heel
wat moeilijker.

waarheid over enkele tijd
algemeen bekend zal zijn
kan haar niet schelen : tegen
die tijd hoopt zij weer voor
jaren veilig in de Brusselse
zetels te zitten.

vlaams komen
ontwaakt
Voor ons ligt het eerste
nummer van een nieuw
maandblad dat onder de
benaming « Ons kanton »
wordt uitgegeven door de
onlangs opgerichte « Vlaamse Vriendenkring van het
Komense ». Het blad bevat
Nederlandse én Franse teksten, wat in de lijn ligt van
het streven van de « Vriendenkring » naar een eerlijke
tweetaligheid in deze taalkundig gemengde streek, die
in 1963 van West-Vlaanderen
naar het Waalse Henegouwen werd overgeheveld.
Steeds meer mensen in het
Komense zijn van oordeel
dat — als de Voerstreek een
speciaal statuut moet krijgen — dit met nog veel meer
reden kan opgeëist worden
voor de streek van Komen.
Sinds de aanhechting bij
Wallonië krijgt zelf een
schuchtere vorm van tweetaligheid er niet de minste
kans meer en daarvan zijn
de vele Vlaamse inwoners
de dupe.
Voor wie het streven van
de « Vriendenkring van het
Komense » wil volgen, ziehier het redaktieadres en de
abonnementsprijs van « Ons
Kanton » : Werviksesteenweg 425, 7780 Komen. Liden leesgeld : 20 fr., als
steun : 100 fr of meer, te
storten op prk 9433.30 van
Remi Vandenbroucke te
Komen.

» Zij moet werkelijk haar verantwoordelijkheden
opnemen
reeds vóór de verkiezingen. »
de Brusselse post
Dit blad — zonder politieke kleur — van de Brusselse Vlamingen herhaalt het hoe de Vlamingen in deze regeringen steeds
voor schut werden gesteld.
« De invoering van de vrijheid
van het gezinshoofd blijft bovendien het Brussels probleem bezwaren. Al wat men ook maq zeggen over de nieuwe strategie van
de Vlaamse strijd te
Brussel,
kan niet opwegen tegen het brutale feit dat de taalwetten van
1963 er met de voeten werden getreden en dat van de zogeheten
taalwetstichtingen,
scholen voor
Vlaamse kinderen, praktisch niets
in huis kwam. Het Vlaams peuterplan, late vrucht van de grondwetsherziening, werd dank zij de
inspanningen van het Brussels
VOC, een half succes dat voorlopig de politieke en pedagogische
fout van het afschaffen van de
taalverklaring uitrangeert. Maar
of de toekomst voor de Vlaamse
kinderen zo veilig is te Brussel
met de anti-Vlaamse politiek van
de vele Brusselse burgemeesters,
waaraan de voogdijoverheid niet
raakt, blijft toch een vraagteken.
Tenslotte heeft de regering om
haar akkoord met de PVV te honoreren, eindelijk ook haar Voerontwerp
ingediend.
Daardoor
wordt de taalgrens die toch in
1963 definitief
was vastgelegd,
opnieuw gewijzigd. Voor wat eenmaal Vlaamse dorpen
waren,
werd voor de toekomst een tweetalig gebied voorzien, de eerste
etavpe naar de totale verfransing.
Het zou wel eens kunnen zijn dat
het lot van de regering Eyskens
bezegeld wordt met de strijd rond
Moelingen en Teuven... De communautaire spanning is nog lang
niet afgenomen in dit land. »
waiter luyten
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hef antwoord van jorissen
In het nummer van « De
Post » van 3 oktober jongstleden verklaarde dokter Lecompte dat senator Jorissen
hem ooit zei « dat het naïef
was kiesbeloften te houden».
Wim Jorissen ontkent dit
ten stelligste. Hij wijst er in
tegendeel op dat hij op de
zes jaar dat hij senator was
meer dan 100 wetsvoorstellen indiende om deze kiesbeloften in wetten om te zetten.

Vorige zondag was het drie jaar geleden dat onze betreurde vriend Wim Maes, pionier
uit de heroische periode van de na-oorlogse Vlaams-nationale strijd, ons ontviel. Een talrijke vriendengroep verzamelde zich zondag om zijn grafstede en bedolf ze onder de
bloemen. Op de foto : volksvertegenwoordiger Goemans tijdens zijn hulde-toespraak.

Ziezo, daarmee werd eens heel
duidelijk gezegd wat w i j al langer wisten : de Boerenbond en
de CVP zijn twee handen op één
buik. Begrijpen de Vlaamse landen tuinbouwers nu waarom de
Boerenbond zo slapjes hun belangen verdedigde in de voorbije jaren ? De regeringspartij
die CVP heet moet immers ontzien worden. Het verklaart de
woede van vele boeren tijdens
hun geruchtmakende betoging te
Brussel : zij voelden zich bedrogen door w i e hun beste verdedigers zouden moeten zijn. De
partijdige leiding van de BB
heeft publiek voor de CVP gekozen. De Vlaamse boeren die het
daarmee niet eens zijn krijgen
op 7 november de kans om die
heren van antwoord te dienen ;
Volksunie stemmen.

Prof. C. Boon op koiigrcs:

BOERENBOND
VOLLEDIG
ACHTER CVP

Ten overstaan van een duizendtal gilde-afgevaardigden, in kongres te Brussel bijeen, heeft Boerenbondvoorzitter Prof. C. Boon dinsdag openlijk stelling
genomen voor de CVP bij de aanstaande parlementsverkiezingen.

Dat hij anderzijds in de
Senaat minstens een paar
100 redevoeringen hield om
die kiesbeloften van de
Volksunie te verdedigen. Ieder objektief man kan op
grond van de Parlementaire
Handelingen, Bulletin van
Vragen en Antwoorden en
andere parlementaire stukken zien dat senator Wim
Jorissen de w a a r h e i d
spreekt.

onverdachte kritiek op
eyskens-grondwet
Tijdens de zopas te Den Haan gehouden 44ste Vlaamse Sociale
Week werd de grondwetsherziening onder de loep genomen. De
kritiek die er werd op uitgebracht, liegt er niet om : wat daar
door professoren Suetens en Huyse, beiden van de Katholieke
Universiteit Leuven gezegd werd, zou zo uit een VU-mond kunnen komen.
Het zakelijk betoog van prof. Suetens kwam hard aan : de geplande staatshervorming werd geleidelijk uitgehold, de grondwetsherziening heeft geen enkele fundamentele hervorming aanv
gebracht, de culturele autonomie werd zodanig gekortwiekt dat
er praktisch niets van overblijft, des te meer daar door de samemstelling der kulturele raden de macht in dezelfde handen als
vroeger blijft.
Over de geplande gewestelijke hervormingen was prof. Suetens
nog minder geestdriftig : art. 107 quater heeft geen uitwerking
verkregen, de gewestelijke bevoegdheden blijven beperkt tot de
uitvoering van kaderwetten terwijl de samenstelling der gewesr
telijke instellingen eens te meer door parlementsleden geleverd
wordt wat de spreker een toegeving aan het status quo van het
gevestigd partij-establishment noemde met wellicht de verkapte
bedoeling « verdeel en heers », waarvan alleen de centrale macht
profiteert.
Een speciaal statuut voor de Voer achtte prof. Suetens niet ge-t
rechtvaardigd omdat de Voer geen enkele specifieke funktie
heeft.
Na op het gevaar van een sterkere monopolisering van de politieke macht te hebben bewezen besloot de Leuvense hoogleraar
zijn betoog met de vaststelling « dat de staatshervorming meer
water dan wijn is geworden »...
Het referaat van de Leuvense socioloog Huyse kwam er vooral
op neer, dat de grondwetsherziening eerder dan de burger bij
het bestuur te betrekken, hem ervan verwijdert en dat ze de
patijpolitieke machtsconcentratie nog intensiever heeft gemaakt.
Het was deze keer niet de Volksunie die het gezegd heeft, dat
de grondwetsherziening van « wonderdoener » Eyskens veel kal
en biezonder weinig koren bevat.
i

Antwerpse jongelui zijn op de drukke Melr een handtekeningen-aktie
begonnen tegen
hét ergerlijk « speciaal statuut » dat de regeringspartijen
aan de Vlaamse
Voerstreek
willen opdringen.

(reklame)

Verkiezingen
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En op dezelfde Antwerpse Meir werd ook geprotesteerd tegen d«
schandalige vogelvangst-praktijken die in België — tof ergemiê
van al onze buurlanden — nog altijd blijven doorgaan.

EEN MINISTERIE VOOR HET LEEFMILIEU
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clev\/erelcl
chinees raadsel
'(Argos) Op dit ogenblik weet
n i e m a n d wat in China aan de
h a n d is. De 22ste verjaring van
de Chinese revolutie (1949) tegelijk China's nationale feestd a g (1 oktober), werd dit jaar
i n mineurtoon herdacht. Dit
w a s al het sein tot wilde spekulaties. Onveranderlijk cirkelden de gissingen rond Mao's
n a k e n d e dood, rond nieuwe
spanningen aan de ChineesRussische grens, rond een onverbiddellijke strijd om de opvolging van Mao.
militaire invloed
Dat Mao zwaar ziek zou zijn
hoeft op zichzelf niet te verwonderen (hij is 78) maar
waarschijnlijker
is dat
de
stormachtige ontwikkeling van
China's internationale pozitie
(met een bezoek aan Nixon aan
P e k i n g !), en de heterogene samenstelling van centraal komitee en politburo aan de geheimzinnige malaise, ten grondslag liggen. In het centraal komitee houden de militaire burokratie en militant-ortodokse
« kultuurrevolutionairen » elk a a r in een broos evenwicht
terwijl een getalsmatig minder
belangrijke groep van rond
Tsjoe en Lai geschaarde partije n staatsambtenaren de overge-

bleven plaatsen inneemt. Het
was Mao's bedoeling dat de militairen niet meer dan 40 pet
van de beschikbare zetels zouden ijezetten maar het leger
was toen al sterker in het CK
vertegenwoordigd dan « de
grote bestuurder » en « grote
leermeester » welgevallig was.
Ook buiten de p a r t i j s t r u c t u r e n
begon dit leger heftiger te reageren tegen de metodes van
zijn « grote bevelhe'nber » uit
de periode van de kulturele revolutie. Toen de Chinese sabelslepers ten slotte beseften dat
niet alle eisen tegelijk haalbaar waren legden ze zich kompromisserig neer bij een voorstel van het partijkongres :
een deel van de voorgestelde
militaire kandidaten zou uittreden ten gunste van ultralinkse « kultuurrevolutionairen». Inmiddels leek de machtsverschuiving in het politburo
niet meer af te remmen, w a n t
vandaag is het leger daar met
tien generaals en maarschalken (de helft van het aantal
leden) vertegenwoordigd.

afglijding naar rechts
Aanvoerder van die militaire
groep is Lm Piao (Mao's eventuele opvolger), maar de emo-

tionele, voortvarende man geniet het vertrouwen niet van
de militaire hiërarchie omdat
hij al te geestdriftig bij de kulturele revolutie betrokken was.
Met de dag werd de trend n a a r
« rechts », op gang gebracht
door het leger,
duidelijker
waarneembaar. 'T ij d e n s de
voorbije zomer zette de partijpers zelfs een fors offensief in
tegen ultra-links en zijn leider
Tsjen Po-ta, Mao's voormalige
sekretaris. Hieruit blijkt hoe
hard China's militairen op dit
ogenblik
achter
verstevigde
machtspozities aanzitten. Voorlopig hebben ze het weliswaar
niet begrepen op het uitschakelen van Mao himself. Maar
ze betwisten toch m a a r diens
diktatoriale
beslissingsmacht
inzake het benoemen van een
opvolger.
strijd om opvolging
Het is dus niet eens zeker
dat Lin Piao zijn « grote leermeester » aan de top zal opvolgen. De militairen zelf staan
achter Tsjoeang Tsjen, hoofd
van de legerstaf, en tijdens de
kulturele revolutie als bevelvoerend generaal te Kanton
verantwoordelijk voor het afslachten van een paar duizend
weerbarstige rode wachten. De
« bloedhond » (zo heet hij nu
bij ultra-links) lijkt evenwel
niet bijster verkikkerd op de
prezidentiële job waarbij meer
staatsmanszin dan louter martiale deugden te pas komen.
Om al die redenen wordt nu
weer lustig gegokt op Tsjoe En
Lai.
Steeds heeft de hermetische premier de kunst verstaan tegenstrevers tegen elkaar uit te spelen en zijn aanhangers onopvallend in sleutelpozities te parachuteren. Vandaag staat hij met zijn staatshoofdelijke verzuchtingen en
zijn « Amerikaanse » politiek
in een draaikolk van onzekere
geruchten en ...gevaarlijke intriges.

Japan op bezoek
(Argos) Terwijl de Chinese zon blijkbaar achter wolken gaat schuilen dropte het land van de
rijzende zon zijn Keizer in een paar Westeuropese hoofdsteden. Vandaag moet Hiro-Hito
handenklappend en buigend blij zijn om de geostationaire satelliet en om de automatische telefoonverbinding met Tokio waarmee ons land
Japans ekonomische uitdaging ahw beantwoord
heeft. M.a.w. sinds 1945 is Hiro-Hito gewoon een
keizerlijke mens, niet langer een goddelijke
keizer.
verzaking aan goddelijkheid
Toen de Tenno een kwarteeuw geleden publiekelijk zijn eigen goddelijkheid logenstrafte grepen honderden Japanse patriotten naar hun enorme zwaarden en sloegen elkaar in vertwijfeling
het hoofd af. Het zou voortaan uit zijn met het
piëteitsvol neerlaten van gordijntjes telkens als
de keizerlijke automobiel voorbijkwam . Toch
had de « Goddelijkheid » van Japans keizer geen
raakpunten met kristelijke opvattingen. In Japan kan « Kami » (goddelijke kracht) zich gewoon in alles openbaren : in rotsspleten en kerselaars, in beekjes en spelonken, in dieren zoals
vossen en haantjes, in tempeltjes waar men alles
en eenieder kan aanbidden. Almachtig waren
die « goddelijke » keizers beslist niet. Van de 9de
tot de 19de eeuw speelden de afstammelingen
van de Zonnegodin (haar naam is me ontgaan)
hl hun paleizen een louter dekoratieve rol met
kimono's, samoerai's en heel het arsenaal van
voorvaderlijke tradities. Toen de Amerikaanse
generaal Perry omstreeks 1850 voor Japans
kusten opdaagde stelde keizer Meiji, Hiro-Hito's
grootvader prompt zijn land open voor de moderne technologie van het Westen : in de (niet

ijdele) hoop dat de keizerlijke familie een meer
efficiënte rol beschoren werd in 's lands beleid.
Hiro-Hito zelf werd in 1901 geboren : tussen revolutionaire veranderingen en een stokoude traditie.
zonencultus
Hiro-Hito veroorzaakte verbijstering toen zijn
keizerlijke echtgenote alsmaar dochters baarde
(vier ! tussen 1934 en '31) terwijl patriotisch Japan te vergeefs op de geboorte van een mannelijke troonopvolger wachtte. In die dagen sloegen Japanners hun enige zoon het hoofd af,
waarna ze zich luid jammerend op hun eigen
zwaard stortten. Een zucht van opluchting ging
door het land toen in 1933 de lang verwachte
kroonprins Akihito ter wereld kwam. Keizers
echtelijke trouw (steevast belaagd door adellijke dames die hun keizer mordicus een zoon
wilden bezorgen) was uiteindelijk toch beloond.
gedicht voor de vrede...
Achteraf kan men er over raadselen waarom
de keizer in politicis niet evenveel beslistheid
aan de dag legde. Toen zijn legerleiding besloot
tot de aanval op Pearl Harbour pleegde de keizer (toen nog goddelijk) een gedicht voor de
vrede ! Later na zijn avontuur met de as-mogendheden, na het kataklisme van Hirosjima en Nagasaki ondertekende hij dan toch (tegen de zin
van zijn strijdlustige generaals) het kapitulatieverdrag. Dit « gebaar » zou beslissen over zijn
verder bestaan : Mac Artur redde hem van de
excecutiepaal, nadat Stalin, Shylock achterna,
al het pond vlees van zijne keizerlijke hoogheid
had geëist.

Uitzonderlijke
foto van de Grote Muur van China met
wandelende
toeristen. Wat speelt er zich achter deze eeuwenoude
muren af ?

deze week
in de wereld
• Bij verrassend grote opkomst doch gekenmerkt door
tal van bloedige incidenten en
Vietkongbedrijvigheid
krijgt
de uittredende president van
Zuid-Vietnam, Van Thieu, tevens enige kandidaat, een grote
meerderheid achter zich.
• Na de uitwijzing van meer
dan honderd Sovjet-diplomaten,
leden van de Sovjet-ambassade
te Londen, ontmaskerd door
overgelopen NKWD-man als
spionnen, gaan de Britse veiligheidsdiensten over tot tal
van aanhoudingen, meestal van
Britse burgers verdacht van
spionage. Moskou aarzelt met
represailles doch laat plagerijen van Britse diplomaten
toe.
• In Ulster kwamen in augustus en september jl. 55 personen om het leven door bomaanslagen en
schietpartijen.
Nieuwe geweldreeks in Londonderry en Belfast. Het overleg tussen de premiers van
Engeland, Ierland en Ulster
bracht wel de wil tot overeenkomst aan het licht doch leverde niets praktisch op. De regering van Ulster wil de interneringen niet opheffen zoals gevraagd door Dublin. De IRA zal
voortaan « blinde aanslagen »
vermijden ten einde de katolieke bevolking te sparen, doch
zal het aantal rechtstreekse
aanslagen tegen Britten opvoeren.
•
Loena-19 wentelt om de
maand, ter voorbereiding van
een zachte landing.
• Geruchten over zenuwinzinking van president Kadaffi
van Libië, als gevolg van een
als
ongeval
gecamoefleerde
aanslag, waarvan de aanstokers
door de Amerikaanse ambassade aan de Libische regering
zouden verklikt zijn, waarop
hun aanhouding volgde. De in

het buitenland omstreden Kadaffi blijkt ook het voorwerp
van toenemende kritiek in Libië zelf te zijn.
• Pamfletten te Kaïro tegen
het regime van Sadat, uitgaande van het zgn. « Egyptisch
Nationaal Front ». die « het
Russisch imperialisme met alle
middelen zal bekampen tot het
bittere einde ». Leiders van
Libië, Egypte en Sirië bijeen
voor keuze van federaal voorzitter en hoofdstad.
• Egypte verwerpt het zoveelste Israëlisch voorstel tot direkte onderhandelingen. Intussen verschaften Amerika, Engeland en de Sovjet-Unie de
Amerikaanse
staatssekretaris
William Rogers nieuwe moed
in diens streven naar een oplossing van het Midden Oostengeschil.
• Bisschoppensinode te Rome
bespreekt in tegenstelling met
de geopperde vrees « vrij en
vrank » de krisis in de kerk.
Daarbij staat het priesterambt
centraal, waarbij verrassend
veel stemmen tot behoud van
het celibaat opgaan.
• Zoveelste financieel schandaal in Frankrijk, waarbij andermaal een gewezen medewerker van president Pompidou betrokken is.
• Op CDU-kongres te Saarbrücken kiest de kristendemokratische partij een nieuwe
voorzitter : Rainer Barzel.
• Jozef Luns, gewezen minister
BZ van Nederland, officieel als
NATO-sekretaris-generaal
t«
Brussel geïnstalleerd.
• Ralph Bunch, de eerste Amerikaanse neger die met een belangrijk internationaal mandaat
werd bekleed (adjunkt-sekretaris-generaal van de UNO) en
die o.a. het eerste bestand in
het Midden Oosten bewerkte
(1947) wegens gezondheidsredenen afgetreden.
• Dubbelzinnigheid te Peking
duurt voort : na afgelaste parade en feestelijkheden ter herdenking van de revolutie verschenen Mao's vrouw en premier Tsjoe samen op een receptie te Peking.
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EEN VOORBEELDIGE START. Mensen, wij zijn gelukkig. In ons blad van
vorige zaterdag richtten wij een dringende steunoproep tot al onze leden en
sympatisanten en kijk eens met welk mooi resultaat: 238.775 fr. in nauwelijks
drie dagen tijd ! Een overtuigend bewijs van de vitale strijdbaarheid en de
vaste overwinningswil die in onze rangen heerst bij het begin van deze verkiezingskampanje. In deze korte verkiezingsveldslag zal de Volksunie méér
dan ooit alleen staan tegen de verenigde unitaristen van de CVP, de BSP en
de PVV met hun overdadige geldmiddelen. Maar David heeft ooit Goliath
overwonnen. Bezorg de VU-David onverwijld een krachtige slinger en harde
keien, en het gevoel zich trouw gesteund te voelen door het « thuisfront » !
U weet allen dat een moderne verkiezingskampanje tegenwoordig miljoenen
opslokt. U weet ook dat wij het ons niet kunnen veroorloven ons te laten verpletteren onder de publiciteits-pletwals van de traditionele partijen. En u
beseft dat wij voor onze geldmiddelen enkel en alleen op u allen kunnen rekenen en op niemand anders. NU mag u niet langer aarzelen. NU is het moment gekomen om een « vrijwillige belasting voor Vlaanderen » te aanvaarden. NU doet u dadelijk een storting op prk 1476.97 van de Volksunie vzw
te 1000 Brussel. Ook bankchecks of nog niet uitbetaalde obligaties van VUsekretariaatsgebouw zijn welkom op ons adres : Voldersstraat 71 te 1000
Brussel.

De 34 VU-parlementsleden
Redaktie en personeel
drukkerij « Wij »
G. Broomans (Rijmenam)
S, De Wolf (Lede)
R.D.L,S. (Moge de Pest en de
Pitch volledig uit Vlaanderen
verdwrijnen » (Heverlee)
De Ridder (1080 Brussel)
Van Hoof (Mechelen)
P. Maes (Diest)
X. Willems (Kievit-Hasselt)
R.M. (Denderleeuw)
Mevrouw R.M. (Denderleeuw)
^ . M . (Antwerpen)
Debyser a Tot groei onzer partij »
(Mariakerke)
JUD.V. (St-Martens-Latem)
A- Brondel (Elewijt)
^ F r e d e r i x (Stevoort)
A. Floren (Merksem)
^. Van Langendonck (Bonheiden)
r . N . « Voor ontvoogding en
rechtvaardigheid » (Mechelen)
Marcel De Ridder (Waasmunster)
J. Durlinger « De Voer is v a n ons
en blijft bij ons » (Hasselt)
E. Suys (Puurs)
L G e n a r d (Mariaburg)
H. De Geeter (Overboelare)
(Je Goeij (Essen)
ü . Brumiere ('s Gravenwezel)
H. Denis (Deurne)
Pastoor (Oost-Vlaanderen)
A. Keppens (Zele)
J.L. (Rillaar)
( Voor ons recht »
H. Seghers « Saldo Dendermonde »
(Buggenhout)
H. Vereycken (Brussel 6)
Opgeëiste w e d u w e 14/18
« Opdat ik nog dikwijls VU
m a g stenunen » (Nederbrakel)
^ Van Kelst (Mechelen)
| l . De Graeve (Antwerpen)
D. Pensaert (Mechelen)
D'Hose (Nieuwpoort)

85.000
8.420
500
100

400
400
1.000
2.000
500
1.000
500
500
250
300
200
1.000
500
200
1.000
5.000
1.000
150
1.000
400
1.000
100
200
500
5.000
500
500
1.000
200

500
200
1.000
250
200

A. Debeuckelaere (Ninove)
2.500
K. Dittmer (Antwerpen)
100
E. Van Cotthem (Denderleeuw)
1.000
A. Van Puyenbrouk (Oudenaarde) 200
R. Moerman (Middelkerke)
500
Devriendt (Antwerpen L.0.)
200
G.H. (Gent)
1.000
Fr. A. De Poorter (Nederland)
280
Verdick (Etterbeek)
1.000
H.C. (Kortrijk)
10.000
J. Debackere (Mortsel)
1.000
B.G. «Vergeet de oude garde niet»
(Brussel 16)
1.000
M. Jordans (Deurne)
200
A.D.V. (Watermaal)
150
J. Van Mulders Brussel 12)
1.000
E. Franco (Oostende)
2.000
D.V. (Kalken)
500
Mevrouw Demuynck-Vandenabeele
(Oostende)
200
« Wij eisen 60/40 » (Poperinge)
2.000
F. Beirens « Nu of nooit »
(Wilrijk)
5.000
F. Symons (Brussel 2)
250
Naamloos (Hasselt)
1.000
Onbekend (Nieuwpoort)
1.000
J. Demaecker (Wolvertem)
500
L. Hermans (Maasmechelen)
250
G.S. « Voor een lijst in arr. Nijvel »
(Hofstade)
1.000
« Vlaanderen eerst » (Neigem)
300
A. Van Holderbeke (Waarschoot)
100
R. De Muynck (Mortsel-Oude-God) 500
L. Wydouw (Edegem)
500
« Voor 40 zetels in Kamer
en Senaat » - S.S.W.
300
J. Stockx (St.-Denijs-Westrem)
500
W.D. (Kortrijk)
300
J.A. (Zaventem)
1.000
V.D.A. (Oudenaarde)
5.000
H. Van de Vloed (Maaseik)
500
Van Rensbergen (Brussel 16)
200
J.P. (St.-Stevens-Woluwe)
400
« Voor een modern, sociaal en
nog Vlaamser Vlaanderen.
Vooruit ! Ook te Brussel ! »
(Brussel 8)
500

J. Servaes (Tienen)
1.000
Van Keymolen Alfons
R. Smedts (Edegem)
1.000
(Erps-Kwerps)
200
Onbekend (Hoeilaart)
500 Cole E. (Mortsel)
200
R. Wyns (Scherpenheuvel)
1.000 Legein Johannes (Borgerhout)
100
A. Verstraeten (Kumtich)
500 Standaert Arthur (Vossem)
500
C.W. « Voor de /.ege »
Keereman Edgar (Moerkerke)
1.000
(Antwerpen)
1.000
Debbaut
150
~5 getrouwen « Omdat wij voor
Van Markhove Anton (Oostende)
500
waarheid en rechtvaardigheid
Schepers Nico (Genk)
150
"moeten" ijveren » (Dworp)
600 U.V. (Wilrijk)
500
Mevrouw Van Rompuy-Janssens
Roose Erik (Brugge)
100
(Begijnendijk)
500 Watermulder Albert (Gent)
500
Mevrouw Van Dyck-Plumot
Roose F e r n a n d (Brugge)
100
(Landen)
1.000
Semeelen C. ( Borgerhout)
200
E.H.W. Bruneel (Haringe)
1.000
Slabbinck Georges (Torhout)
200
J. Van Wm (Mechelen)
200 Mevr. Maubens (St Lamb. Woluwe) 100
H.V.S. (Gent)
1.000
Onbekend (St. Lamb. Woluwe)
100
Mevrouw Goossens-Joostens
Diels René (Antwerpen)
1.000
(Halle)
500 Rombauts A. (Schoten)
250
C.K. (Vilvoorde)
200 J.P. (Rochelt)
200
H.A. « Voor de groeiperiode >
Thuriaux Alex (Vorst-Brussel
100
(Moorsel)
200
Cappelare André (Poperinge)
Fam. G. Van Raemdonck
(30 zetels voor de VU !)
300
(Nieuwkerken-Waas)
500 F.E. (Ekeren)
1.000
Frans Van Dooren (Wemmei)
1.500
Peelaerts (Borgerhout)
500
Piet Van Dooren (Wemmei)
1.000
Martens Reimond (Kraainem)
50O
Kor Van Dooren (Wemmei)
500 Mevr. De Coninck M. (Schaarbeek) 100
F. Jacobs (Mortsel)
1.000
W.J. (Berchem)
1.000
F. Dewil (Mortsel)
100 Nijs J. (Leuven)
20O
Van Der Biest G. (Zandbergen)
200 Van Heule Lucien (Oostakker)
1.000
V.A. (Antwerpen)
1.000
Senaeve Achiel
VU-er (Schaarbeek)
200
(Nieuwkerken-Waas)
200
J. Van den Bulck (Antwerpen-2)
300 Anoniem (Bertem)
100
E. Roefs (Kapellen)
200 Hendriks Jos (Waterschei)
100
J. Suetens « Munitie van een op
Naamloos (Genk)
525
1.000
rust gestelde » (Berchem)
J. Cleeren (Hoeleden)
1.000
A. Cobbaert (1030 Brussel)
500 Mevr. Vanderstraeten (Etterbeek) 1.000
L.V.D.B. « Volksunie Boven »
De Boeck J a n (Keerbergen)
5.000
(Mechelen)
150 Van Der Kinderen Lode
R.J. (Diksmuide)
1.000
(Kruibeke)
1.000
Gepensioneerde sympatisant
Dokter Domus (Schoten)
1.000
200 Debecker Maurits (Leuven)
(Knokke-Heist)
500
1.000
F. Covens (Roosdaal-Pamel)
Gepensioneerde simpatisant
M. Quatacker (Blankenberge)
(Knokke-Heist). (2e storting)
500
100
K. Claessens (Turnhout)
R.M. (Bree). Veel wensen.
1.000
500
Oud-Dinasomilitant (Brussel)
1.000
Driesen (Turnhout)
200
Naamloos (St.-Andries)
100 Durwael (Antwerpen)
100
250 Symons (Zaventem)
« Voor Vlaanderen » (Varsenare)
500
250 Larsymont Emiel
V. den Bergh (Kontich)
500
(Wezembeek-Oppem)
Devos Hubert (Halle)
500
Meyers (Edegem)
500 Mevr. Van Rooy (Brasschaat)
100
300 Schmidt Mark (Brasschaat)
Wachtelaer August (Mortsel)
200
500 De Bruyn (Vanwege oud-Daensist
Dannau Petrus (Anderlecht)
van 90 jaar). (Denderleeuw)
50
Onbekend (Menen)
100
500 Cannoot (Welle-Denderleeuw)
Merckx Lambert (Kumtich)
100
De Zwaef Filemon (Erembodegem) 200 N.D.S. (Gent)
150
500
M. Hollanders (Gent)
Ureel G. (Stene-Oostende)
6.000
1.000
Naamloos (Strijpen)
500
Vanbremt W. (Mortsel)
100 Stienaers Henri (Hasselt)
Rijnwolt (Merksem)
1.500
500 Loka (Wijnegem)
Naessens D. (Ronse)
500
Vandewalle Jozef (Avelgem)
1.000
500
Willemse Maurits (Antwerpen)
500 Laureyssens Peter (Ekeren)
De Bondt (Buggenhout)
1.000
De Scheemaeker E. (St Lambr. W.) 200 Jef Noppe (Gent). (Nationalisten
1.000
geen opportunisten)
200
Eyndels (St Lambr. W.)
500 Peeters (Antwerpen)
2.000
Vinck (Zwijndrecht)
150 Gentenaar t e Brussel
1.000
Ruijmaekers Frans (Berchem)
Anoniem (St. Pieters-Woluwe)
lOQ
1.000
Ureel L. (Antwerpen)
2.500
Palmaers (Brasschaat)
238.779
200 Totaal Ie week :
C.W. (Etterbeek)
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ZO WERD EN WORDT
VLAANDEREN
STELSELMATIG GEPLUNDERD

'TSC*!«

Bekijk de cijfers op de bladzijde hiernaast eens aandachtig lezer(es), en u zult begrijpen
waarom hij er maar bedrukt bij zit te kijken, die leeuw van ons. Hij wist al langer dat hi|
jaar na jaar het leeuwenaandeel mag leveren aan belastingen, maar dat hij zó bedot werd
en wordt bij de besteding van de staatsuitgaven dat vindt hij toch wat al te kras. Stel je
voor : 26 miljard per jaar !
Sinds het ontstaan van België heeft men hem te Brussel geroemd en geprezen om zijn
bezadigdheid, om zijn eindeloos geduld en om zijn « begrip » voor de Franstalige minder^
heid. Hij heeft zich lijdzaam de nagels laten knippen en de tanden trekken door de unK
taire heelmeesters van de CVP, de BSP en de PVV in het « belang van het land ». En nu
moet hij ervaren dat zijn braafheid wel héél slecht beloond wordt en zijn goedzakkigheid
een aansporing was om hem zwaar te bestelen. Je zou voor minder bedrukt kijken...
Maar wat onze leeuw nog het meest van al bedroeft is de vaststelling dat een aantal van
zijn medeleeuwen het zo ver drijven het brein van deze grootscheepse zakkenrollerij, de
achtbare eerste-minister Eyskens, zelfs te loven om zijn « handigheid ». Dat zij zo'n kinderlijk geloof hechten aan de bakerpraatjes van de regeringsgezinde pers en van de par-r
tijdige BRT dat zij deze « goochelaar » (met Vlaamse centen) bovendien nog een groot
man vinden ook !
Het heeft wel even geduurd, maar uiteindelijk is onze leeuw tot het besluit gekomen dat
er maar één doelmatig middel bestaat om aan die stelselmatige plundering van Vlaanderen een einde te maken : de CVP-, BSP, en PVV-plunderaars een afstraffing geven door
op 7 november a.s. AAASSAAL VOLKSUNIE TE STEMMEN.

^

Vlaamse ambtenaren: dit wil de voiksume voor u
Jarenlang hebben wij ervoor
gestreden dat aan de Vlamingen
hun rechtmatig aandeel zou worden gegeven in de staatsbetrekkingen, en dan niet enkel in de
lagere gelederen ! Naarmate de
Volksunie sterker werd konden
de Vlaamse ambtenaren in het
unitaire mekka dat Brussel is
inderdaad ervaren dat er voor
hen meer mogelijkheden
open
kwamen. Nochtans blijft er nog
ontzettend veel te doen, dat we-

We moeten het niet meer herhalen : de ambtenaren staan in een sociaal benadeelde positie. Bekijken we even deze welsprekende cijfers :
Basiswedde
Beginwedde
Deurwaarder :
Staat 32 % hoger
Klerk :
Staat 33 % hoger
Opsteller :
Staat 24 % hoger

Eindwedde
Privé 21,6 % hoger
Privé 10

% hoger

Privé 3,9 % hoger

Werkelijk loon
(Basiswedde + indirect loon)
Beginwedde
Eindwedde
Deurwaarder :
Privé 4,6 % hoger
Privé 68 % hoger
Klerk :
Privé 4 % hoger
Privé 52,7 % hoger
Opsteller :
Privé 11,3 % hoger
Privé 43,7 % hoger
De conclusie ligt voor de hand : een drastische
en onmiddellijke weddeverhoging is broodnodig.
Het financieel aspect van de staatsbetrekkingen
is niet meer zo aanlokkelijk. Het enige voordeel,
het pensioenregime bij de Staatsdiensten, weegt
niet meer op tegen de financiële voordelen in de
privésector. Temeer daar ook voor deze sector een

ten de mensen van het « Verbond
van het Vlaams Overheidspersoneel » goed genoeg.
Maar wij verzetten ons niet alleen tegen de
onrechtvaardige
fifty-fifty verdeling (die wij vaak
niet eens krijgen !) inzake topambten, wij willen ook dat het
ambtenarenkorps
in zijn geheel
de waardering krijgt die het verdient. Nu de regering uit puur
elektorale overwegingen eindelijk
zinnens is iets te doen voor het

pensioen wordt geëist aan 75 % van het werkelijk
loon, naast kosteloos vervoer van en naar het werk
en 4 weken betaald verlof, gekoppeld aan de 40-uren
week, zoals voorgesteld wordt door de vakbonden.
De 40-uren week bestaat nog niet eens bij de staatsdienst. Diezelfde vakbonden zouden akkoord gaan
met slechts een vervroegde indexaanpassing en een
voorschot op weddeaanpassing (dus nogmaals een
kleine toelage uitkering, zonder een drastische weddeherziening).
Voor de wedden van de Staat bedoelen we die
voor de ministeriële administratie en niet de parastatalen e.a. financiële instellingen waarvan het
statuut en de wedden behoorlijk zijn.
Vice-eerste-minister Cools is van mening dat de
verhoging van wedde voor de staatsagenten niet
opgaat in de huidige financiële toestand van het
land. Hij was wel akkoord dat de wedde van de
ministers praktisch verdubbeld werd...
Zijn syndicaat eist sterke verhoging in de privésector, doch dat is niet erg voor de Staatskas want
iedere burgerkliënt betaalt. Dat is onrechtstreekse
belasting.
Ongetwijfeld is het de plicht van de staat degelijke ambtenaren aan te trekken en van hen veel
te eisen, maar dan moet men ze ook in dezelfde
materiële omstandigheden (loon, bevordering, enz.)
laten arbeiden.
Het VU-eisenpakket voor de ambtenaren ziet
eruit als volgt. Het is bedoeld als een geheel van
maatregelen dat zeer dringend moet doorgevoerd
worden.

overheidspersoneel past het even
te herinneren aan het Volksunieprogramma terzake. Want met
een weddeverhoging is de kous
nog lang niet af. Beter dan wie
ook weten de Vlaamse ambtenaren dat hun statuut in deze staat
onafscheidelijk verbonden is met
de opgang van de
algemeen
Vlaamse invloed in het landsbeleid. Een verdere doorbraak van
de Volksunie is daarvoor de beste
garantie.

1. Depolitisering van de benoemingen en bevordering ;
2. Splitsing van de ministeries en diensten en de
invoering van taalrollen ;
3. De kaders uit een even aantal betrekkingen doen
samenstellen, zodanig dat, voor zolang en waar
de administratie nog unitair blijft, er geen discriminatie ten opzichte van de Nederlandstaligen meer kan gebeuren, anders krijgen de Pranstaligen zoals gewoonlijk één meer bij oneven
kadercijfers ;
4. Nagaan welk kader en hoeveel openbare functies
het volume werk, vooral waar veel nederlandstalig werk gedaan wordt, verantwoord Is ;
5. Gelijkheid in graad en gelijkheid in bezoldiging
voor alle functies in dezelfde titel ;
6. Verhoging van de minimumwedden, zoals in de
privé-sector (10.000 fr.) ;
7. Onmiddellijke verhoging van de weddeschalen
van de ministeriële ambtenaren met 25 % op de
basiswedde. Hierbij moet de huidige indexverhoging worden gevoegd ;
8. Invoeren van een systeem van indexaanpassing
waardoor de aanpassing aan de werkelijke stijging van de levensduurte onmiddellijk wordt
bereikt.
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iV. wefenschappelijk onderzoek

bevolking
— Einde 1970 was de Belgische bevolking als volgt samengesteld :
VLAANDEREN
56 %
WALENLAND
33%
BRUSSEL
11 %
De geboortecijfers in 1970 zijn nog gunstiger voor Vlaanderen
VLAANDEREN
67 %
WALENLAND
23%
BRUSSEL
11%
In het unitaire België krijgt Vlaanderen niet eens de helft van zijn rechtmatig deel. Alleen FEDERALISME kan de vooruitgang en de welvaart
in Vlaanderen waarborgen.

I. op bestuurlijk gebied

'-/aw»-"6r'

Van de kredieten voor wetenschappelijk onderzoek voor 1970 kregen de
Franstaligen : negen miljard en kregen
de Vlamingen : vier en half miljard.
Volgens objectieve criteria en bevolkingscijfers moest dit zijn : Franstaligen : vijf miljard en half en Vlamingen :
acht miljard.
Alleen al voor 1970 werd Vlaanderen
aldus drie en half miljard ontstolen.
Eyskens heeft ons, op vier jaar. méér
dan twaalf miljard ontstolen.
Senator van Haegendoren stelde dit
aan de kaak en... minister Theo Lefèvre
moest hem gelijk geven en de diefstal
bekennen.
Maar een wetsvoorstel van senator
Jorissen om die scheve toestand, die
diefstal ongedaan te maken werd door
al de traditionelen, ook de « Vlaamse »
CVP verworpen.
De CVP-ers doen altijd beloften, maar
daar blijft het bij.

V. economische kredieten

- ^ • - ^

Uit het provinciefonds (1 miljard 860
miljoen voor 1970) kregen :
de Vlaamse provincies : 710 miljoen
de Waalse provincies
: 789 miljoen
Brabant (Brussel vooral) : 360 miljoen
Volgens objectieve criteria en bevolkingscijfers moest dit zijn :
Vlaamse provincies (Vlaams
Brabant inbegrepen)
: 1.115 miljoen
Waalse provincies
:
745 miljoen
Zelfs in de veronderstelling dat
Vlaams Brabant thans de helft van het
provinciaal deel krijgt (wat niet het
geval is !), dan nog worden wij jaarlijks 225 miljoen ontstolen.
Op bestuurlijk vlak heeft Eyskens ons
de voorbije vier jaar één miljard ontstolen.

I I . ook op sociaal gebied

'^r*^'

Het Komitee voor Bedrijven in Moeilijkheden, afhangend van het Ministerie
van Economische Zaken, heeft in 1967
tot en met 1968 zijn kredieten als volgt
verdeeld :
Walenland
:
573 miljoen
Vlaanderen
:
169 miljoen
Het gaat hier om bedrijven in moeilijkheden wegens beheersfouten en de
minister weet nog niet hoe men die
voorschotten zal kunnen terugwinnen ?
Wij weten het wel !
Staatstussenkomsten bij toepassing
van de wetten op de economische expansie in de periode van juli 1968 tot
april 1971 :
Walenland
:
249 miljoen
Vlaanderen
:
42 miljoen

V l . volksgezondheid

- ^ - ^

Jaarlijks vloeien meer dan tien miljard RMZ-bijdragen naar Wallonië af.
(Berekeningen van het 13e VU-partijcongres).
Zelfs Leburton gaf dit toe, op een
Waals congres : « Wallonië heeft geld
nodig van de Belgische solidariteit. Het
kost de Belgische staat jaarlijks heel
wat miljarden » waarvoor de Vlamingen mogen betalen.
Ook hier eisen wij rechtvaardigheid,
opdat de Vlaamse gemeenschap — zoals Wallonië trouwens — haar eigen sociaal beleid kan voeren, in functie van
haar eigen sociale behoeften, in functie
van haar eigen mensen.
Wij willen zelf beslissen over dat wat
we zelf betalen.

Het Ministerie voor Volksgezondheid
deed voor 1969 en 1970 volgende vaste
toezegging voor het verlenen van toelagen voor recreatiecentra :
Walenland
:
217 miljoen
Vlaanderen
:
25 miljoen

V I I . leger

I I I . op cultureel gebied

•?&»«£<.-

En ook Van Mechelen werd dik bedot.
« M. Van Mechelen blaast zichzelf op
om de indruk te geven dat hij won »,
« Pourquoi Pas? ». Maar hij werd bedot.
Oordeel maar :
1. het budget cultuur werd , voor
1970, als volgt verdeeld : vier miljard
226 miljoen
— voor 3/4 :
50 % Vlamingen — 50 % franstaligen
.— voor 1/4 :
56 % Vlamingen — 44 % franstaligen
Dit geeft voor Vlaanderen : twee miljard 135 miljoen.
Volgens objectieve criteria en bevolkingscijfers moest dit zijn : twee miljard 535 miljoen.
Van Mechelen laat ons vierhonderd
miljoen per jaar ontstelen, dit is meer
dan anderhalf miljard tijdens de regering Eyskens.
2. De toelagen voor BRT en RTB worden paritair verdeeld : Vlamingen en
Franstaligen krijgen elk 1.124 miljoen.
Volgens objectieve criteria en bevolkingscijfers moest dit zijn :
Vlamingen
:
1.350 miljoen
Franstaligen
:
900 miljoen
Vlaanderen wordt hier jaarlijks 225
miljoen ontstolen.
En de cijfers zijn nog aan de lage
kant, want minister Anseele verstrekte
de inkomsten aan « Kijk- en Luistergelden » voor 1970, op vraag van senator Jorissen :
Vlaanderen geeft
: 1.400 miljoen
Wallonië
:
781 miljoen
Brussel
:
289 miljoen
De Vlamingen, de Vlaamse Brusselaars inbegrepen, betalen aldus meer
dan 450 miljoen meer Radio- en TV-belastingen dan de franssprekenden. Van
Mechelen laat zich bedotten.
Veel beloven...

- ^ ^ - s ^

In oktober 1968 deelde de minister
van Landsverdediging mee, dat hij de
getalsterkte van leger en legertop zou
verminderen.
Op 31 december 1968 bedroeg de getalsterkte van het leger 98.589 eenheden.
Op 31 december 1970 was het aantal gedaald tot 93.043 eenheden. Tijdens dezelfde periode steeg het aantal generaals
van 46 tot 54, of een vermeerdering van
18 %.
Nog enkele van die hervormingen en
ons leger telt meer generaals dan soldaten.

V I I I . tewerkstelling

- ^ « * £ ^

Vlaanderen heeft, voor zijn bevolking,
347.000 nieuwe arbeidsplaatsen nodig tegen 1975 (73 procent) ; Wallonië slechts
127.000 (27 procent). Brussel zal 400.000
arbeidsplaatsen teveel hebben...
De tewerkstellingscoëfficient is in
17 van de 23 Vlaamse arrondissementen
aan het verslechteren. (Cijfers : Plan»
bureau, Min. Econom. Zaken).
« De Vlaamse behoeften aan tewerkstelling zijn driemaal groter dan de
Waalse». («De Standaard», 21 juni 1971).
Maar de Walen Cools en Leburton,
met instemming van de Vlaamse socialisten (ja-knikkers) willen Wallonië
inzake ontwikkelingszones eenzijdig bevoordelen.
« Zelfs de unitaire liberalen noemen
hun voorstellen : onredelijk, onrechtvaardig, onverantwoord ! » (« De Nieuwe
Gazet », 28 mei 1971).
Maar wat kan het de socialisten schelen dat onze Vlaamse afgestudeerden
mogen gaan stempelen. De Vlamingen
zijn voor hen maar goed om naar Brussel en Wallonië te pendelen. « Houd ze
dom » blijft hun leuze !
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VLAAMSE
1951 - 1971
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ZIEKENKAS
20 |AAR DIENSTBETOON

Ziekteverzekering voor :

ARBEIDERS
BEDIENDEN
ZELFSTANDIGEN
Dagvergoeding

ZELFSTANDIGEN
LOONTREKKENDEN
Vraag nog heden inlichtingen bij uw plaatselijke afgevaardigde. —
moeilijkheden bij overschakeling van een ander ziekenfonds.

=

SYMBOOL van VERTROUWEN + ZEKERHEID +

wendt U in vertrouwen tot
VALENTINA LEDELIERSTRAAT, 37
EDECEM (Antwerpen)
Tel. 03/49.50.47
mooie afwerking - snel werk - service

DIENSTBETOON

E.S. ZWEMBADEN

TUINEN

DEMEYERE

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

A . DE BACKER - DECEY
•
PAPIERHANDEL
• DRUKKERIJ
• GESCHENKEN
Nieuwstraat 118 - 1000 Brussel
Tel. 17.15.89

VERKIEZINGEN IS
STEMMEN
BEHALEN

Bezoek

CASTHOF

DIT IS NIET MOEILIJK ALS
DE KANDIDATEN BESCHIKKEN
OVER MOOIE ECHTE FOTO'S
Zend ons Uw foto aanstonds.
W i j zijn de enigste in het land die ECHTE
FOTO zwart-wit op fotopapier in rotatie
drukken.
ECHTE FOTO is niet duurder dan gewone
druk, maar VEEL MOOIER.
FOTOKAARTEN W . N .
Oost-Eindeken 48

—

—

9090 STEKENE
Tel. 03/71.72.77

WALTER ROLAND
Gediplomeerd opticien,
erkend door alle ziekerrfondsan
KERKSTRAAT 58
ANTWERPEN
(Lel op het huisnummer t)
Telefoon 35.86 62

ALLE GLAZEN

ALLE

Voor lezers van dit blad

LINDENHOVE

MONTUREN

maatschappijen
I ! I

U

bedacht

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

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
jan '71

Bijhuizen : Cogelt O s y U I 73
2600 Berchem-Antwerp«n
Tel. (03)36.10.11
Genl

Middag- en avondmaal in groep : gezellig, fijn, goed en goedkoop.
De grote specialiteiten zijn : Ochsenschwanzsuppe - Hongaarse goelasj • Eisbein mit Sauerkraut - Kip aan het spit
Krachtvleesschotel
beter dan in Duitsland
LEUVEN : Tervuursevest 60. Tel. 016/286.72
1.500 plaatsen.
ANTWERPEN : Groenpl. 33. T. 03/31.20.37 - mooiste zaal van de stad.
LEUVEN (Bierkelder) • Oude Markt 1 1 . Tel. 016/268.69
mooiste
kelder van Europa.
BRUSSEL : Nieuwbrugstraat 28. Tel. 02/18.74.89 - mooiste van Brussel
AALST (Klaroen) : Autoweg. Tel. 053/228.53 - 1.000 plaatsen.
HULSTE (Kortrijk) : Brugsesteenw. 1. Tel. 056/715.36 - 2.400 plaatsen
KONTICH : Mechelsesteenweg - 2.400 plaatsen. - Tel. 03/53.09.32
TORHOUT : Sfwg Torhout-Lichtervelde - 2.000 pi. - Tel. 051/72.822
DRONGEN : Autoweg Brussel-Oostende - Tel. 09/26.74.32
SINT-TRUIDEN : Spaansebrugstraaf : Tel. 011/736.30

CARROSSERIE
LOOS - V A N HOOF
Schranslaan 70
1840 EPPEGEM
5 % aan V.U.-leden.
Tel. ( 0 1 5 ) 6 2 9 . 4 2

K R U G E R ' S
AUTOCARS, de beste
Depannagedienst
Autcar - Autobus :
Aarschotsesteenweg 86 - Lier
Tel. 70.05.29 - 70.15.71
Fabriek van Land- en
Tuinbouwmachlnes

HERT - A G R I A
9200

KWATRECHT-Wetteren
Tel. (09)52.19.31

ELECTRA - BREE
P.V.B.A.
Boneputstraat 28 - Bree
Tel. 011/65.188 on 66.477
MIELE - AEG - LINDE

p.v.b.a. F R i G A H M
André Hermanslaan 23
2100 DEURNE
Tel. 03/24.00.90 - 24.44.74
Groot-keuken materiaal - wassalons - autowasinrichtingen,
diepvries
D 0282

D R A N K H U I S BEIAARD
VLAAMSE GEZELLIGHEID
Trefpunt van de Vlamingen
—
Stemmige muziek
—
Mevrouw
LAURENT
DELEU
Kortrljksestraat 3
MENEN
HOTEL . RESTAURANT
Rotisserie - Wijnbar - Taveerne

DE K A L V A A R p.v.b.a.

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

WENST U EEN BLIJVENDE
BIJVERDIENSTE
MET STANDING ?
Bestel koffie voor familie, vrienden, kennissen, alsook voor persoonlijk gebruik, aan groothandelsprijs. Minimum afname 4,5
kg. Hoge verdienste. Tombola
met 100.000 F prijzen. - Geen
B.T.W.-problemen.
Geen kapitaal nodig. Gratis stalen. Schr. :

steenweg op Oudenaarde 45
9499 VOOROE ( N l n o v e )
gesloten van 16 tot 31 aug. 1971

T P I E T POT »

Koffiebranderij RIMBO

Antwerpen's gezelligste
Bierkelder
Grote Pieter Potstraat 4
(bij Suikerrui)
Open vanaf 8 uur 's avonds
Maandag en dinsdag gesloten

Heikant 51 - 9140 ZELE
Tel. ( 0 5 2 ) 4 4 5 . 0 3

BANKETBAKKERIJ
Jozef en Rifa
NEUKERMANS-BLOM

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

Ballelstraat 9 • 1780 Teralfen*
Fijn gebak . Suikerwaren
IJstaarten
Wekelijkse rustdag : dinsdag.

Efn MERCURE

LIERSE VLOERHANDEL

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

Lisperstraat 49
LIER
Tel. 70.14.71
VLOEREN
OPENHAARDEN
TAPIJT

AL A L KEUKENS CLASAL

Kaai 26, St.-Amands a.d. Schelde

Tel. 052/332.75
Mosselen - Paling
Uitbater : Jan Brugmans

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

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

Tel. 59.75.86

CORTHALS

WEEK ENDS - GARACEN

Kattestraat 20 . Aalst

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

Tel. 053/244.80
Bekendste koffiehuis
uit DENDERSTREEK
en

Matrassenbedrijf

A. Versweyveld - Trollln
Herentalseb. 122 - 2100 Deurne
Tel. 21.32.52
Epeda - Beka - Simmons
Dodo - Pirelli
KIndermeubelen
«TIENER-STUDIO» - T. 21.59.58
Herentalsebaan 351-353
2100 DEURNE
BLIJFT GIJ DOOF, V L A M I N G ?
Boycot franskiljons, steun Vlaamse firma's. Bestel zelf koffie of
maak klanten, w e doen al de
rest. Levenslange vergoeding :
w i j houden ons woord I

KOFFIE

HAWAÏ

Gr -Bijgaarden - T. 02/52.60.55

GROEP BLANCKAERT
Internationaal Adviesbureau
Herentalsebaan 624
2100 DEURNE

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

WEST LITTORAL

GARAGEKANTELPOORTEN

« RUSTWEL »

k a n U o p i e d e r o g e n b l i k v a n de d a g v a n h e t jaar
middag- en avondmalen aanbieden.
I N T E R E S S A N T
A v o n d m a a l op vrijdag, zaterdag of zondagavond,
in een gezellige sfeer.
Nadien k r i j g t U gratis gedurende 5 uur.
een der beste O b e r b a y e r n - o r k e s t e n

Industriepark - 9990 Maldegom
Tel. 0 5 0 / 7 1 5 . 2 9

Gezellige vlaamse sfeer
wekelijkse rustdag : woensdag
Bellestraat 49 - Hekelgem
Tel. 053/687.40
(ll-VI-71)

Bedden-

IEDER DORTMUNDER
THIER BRAU HOF

N.V. LEPLAE R.

MARC DE VRIESE

Speciaal
voor

Industriële
warmeluchtgeneratoren
rechtstreekse levering, alsook
levering door bemiddeling van
uw installateur.
Residentiële
warmeluchtgeneratoren
uitsluitend levering langt
installateur om.

Verlichtingsgroothandel

« DE APPEL »
en

Huizen

Lauwereys - De Bruyn

Te Steenokkerzeel
bezoekt elke Vlaming
het HEELNEDERLANDSE
PRAATKAFEE

Groepen

Aanbevolen

Koud en warm buffet

Bezoek
Casthof « DE VEERMAN »

1 0 % korting

allerhande

BREENDONK
Tel. (03)78.71.21
voor A L U w bieren
en Limonades

Geen

Bestendige sekrefariaten :
Kipdorp, 40 - 2000 Antwerpen - Tel. 0 3 / 3 2 . 7 3 . 0 5 (2 lijnen)
Brabant: E. Jacqmainlaan 124 - 1000 Brussel - T. 0 2 / 1 9 . 0 8 . 6 4
Limburg : Zuivelstraat 9
Hasselt
Tel. 0 1 1 / 2 2 0 . 5 7
V.Z.

Brouwerij
MOORTCAT

voor al uw publiciteitsschilderwerken !
gespecialiseerd in reklame op auto's

IN METAAL

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

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

PAPYRUS
Boek-, PapierFonoplatenhandel
Zaakvoerder
Pons Labeau
de Ribaucourtstraat 7
Sint-Jans-Molenbeek . Brussel 8
Telefoon : (02)28.87.09
Rechtstreekse invoer van
DUITSE PIANO'S w.o. topmerken
als « Schimmel » en « Ibach »

F I R M A DE MONTE
Adegemstraat 9
MECHEIEN
Tel. 0 1 5 / 1 5 0 3 4
Ook 10-tal merken van elektron.
orgels (van 8.000 fr. a f ) « Küng »-blokfluiten - Orffinstrumenten.

Tel.
0

^

l*T*J

(053)682.15
Vlamingen,

" " ^ ^ GRATIS ADVIES

^^^^

voor u w hypotheekleningen (1o on 2e r.)
en uw bouwgrondkredieten
aan de
HYPOTHEEKMAATSCHAPPIJ

UNITAS n.v.
Kortrijkso Steenweg 304
9000 GENT - Tel. 09/22.88.33
van 9 tot 18 u. ('s zat. goslot.)
Agenten
en
makelaars
neem kontakt met ons I

VAGO n.v.
Kolen - Mazout Centraio Verwarming
Verkoop aan groothandelsprljzen aan zelfbouwers van materialen
voor
centrale
verwarming : ketels, mazoutbranders,
buizen, radiatoren enz.
BURELEN :
Tol. 015/43:508
Kriekoveld 1 , Hombeok.
TOONZALEN :
Oudo Brusselstraat 6, Mecholen
Tel. 015/45.490
SANITAIRE- en KEUKENINSTALLATIES

F. LAMBRECHTS
ABD. Braeckmansstraat, 34
RUMST
Veerstraat, 9 1 , RUMST
Tel. 03/78.33.97 - 03/78.13.71
Erkend verdeler van
aanbouwkeukens TIELSA
TIELSA geoft u modern
en nuttig komfort

BERGERS GERARD

H. MORAEL

THUISWERKZAAMHEDEN I
In ledere gemeente worden personen gevraagd voor het vouw e n van brochure's, sorteren
van brieven, schrijven van adressen, enz. Alle thuiswerken zijn
direkt te aanvaarden t Inlichtingen (postzegel insluiten) :

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

Statiestraat 122 - Berchem
Tel. 39.32.57

Postbox 2059 • 's Hertogenbosch

LUSTRERIE

D'HAENENS

Predikherenstr. 24 - 8000 Brugge
Tel. 050/30.707 (3 lijnen)
Maat & gerede HERENKLEDING
Specialiteit maatbroeken

OPTIEK

—

HORLOGERIE

LUCRATIEF BEDRIJF
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een maandlang nederiandse kuituur
Sinds einde september staat Brussel — en daarnaast ook Antwerpen en de
« provincie », zij het heel wat minder in het teken van Nederland naar aanleiding van de vijfentwintigste verjaring van het Belgisch-Nederlands Kultureel Akkoord. Dat er uit dit akkoord heel wat meer te halen was dan eruit
gehaald werd, daarover is iedere objektieve waarnemer het eens, zoals diezelfde waarnemers eveneens akkoord gaan over het feit dat Benelux niet geeft wat
het zou moeten geven als gevolg van Belgisch-Waalse kortzichtigheid, Vlaamse
braafheid en Hollandse vreesachtigheid. Hoezeer deze vasstellingen met de
waarheid kloppen blijkt alleen reeds uit het feit dat thans voor de eerste keer
in de Belgische hoofdstad een keuze van meesterwerken van Nederlands Gouden Eeuw te zien is : zelfs mensen die het kulturele leven van tamelijk dichtbij
volgen dachten dat er vroeger toch al eens zo een gouden-eeuw-tentoonstelling
te Brussel was georganiseerd. Dat nu is niet het geval en we hebben op een
zilveren bestaansjubileum van een kultureel akkoord tussen beide landen moeten wachten om een « Rembrandt en zijn tijd » in Europa's would-be-hoofdstad te gast te krijgen.

nederland te brussel
Dit gebeurt dan in het \ader van de tweejaarlijkse manifestaties van « £ « rcpalia », die gedurende een maand een bepaald land in de \tj\er
stellen',
deze \eer dus Nederland, voor ons Vlamingen een stamverwant vol\ en land,
om niet meer te zeggen. Het zal wel toeval zijn dat deze manifestaties beginnen op het ogenblik^ dat het Festival van Vlaanderen i^yi te Brussel besloten
werd met een \oncert door het befaamde Residentie-o>\est onder leiding van
Willem Van Otterlo (met een voor Brussel al even ongewoon Anton Bruc\ner-programma),
uitvoering die tevens als opening van deze Nederlandse weiden bedoeld was. Ongewild wellicht werd hierdoor de heel-Nederlandse gedachte even in herinnering gebracht... Afgezien van het feit dat deze Nederlands-Vlaamse manifestaties van voorbijgaande aard zijn en aan de wezenlijk^
slechte toestand der Nederlandsspre\enden
in het Brusselse bitter weinig veranderen is het zo, dat wat we van « Europalia igyi » reeds zagen en hoorden
op hoog peil staat en de frans talige Brusselse werel4 wellicht diets zullen ma\en,
dat « la Hollande » nog wat anders is dan molens, \oetjes in de wei,
'Amsterdamse walletjes en se\s, ruziema\ende
en progressieve
\athoUe\en,
noem maar op.
Ker7tstu\ van dit alles zal wel de ten toonstelling « Rembrandt en zijn tijd »
zijn » waarop we hier even nader ingaan.

Met negen werken van Rembrandt en
daarrond schilderijen van tijdgenoten
is dit de eerste grote tentoonstelling van
Hollands Gouden Eeuw te Brussel. Het
zal waarschijnlijk ook de laatste zijn,
want steeds minder zijn de musea en
partikuliere verzamelaars geneigd, hun
bezit uit te lenen, wegens de risico's
verbonden aan de — peperdure — verplaatsing van werken (de diefstal van
Vermeers « brief » onderstreepte op
weinig vleiende wijze het bestaande
risico). Een tweede reden is dat de mensen zich vandaag gemakkelijker dan
vroeger verplaatsen en dus veel vaker
en talrijker de meesterwerken van een
bepaalde school ter plaatse zelf gaan
bewonderen.
Rembrandt voorstellen zal wel overbodig zijn. Hij is hier vertegenwoordigd met negen schilderijen uit diverse
periodes w.o. het aangrijpende zelfportret uit zijn laatste levensjaren, thans
bewaard in het Mauritshms te Den
Haag. Het is niet bekend hoe vaak Rembrandt zich zelf tot model koos, maar
het is quasi-uniek in de schilderkunst,
dat een schilder zich zelf zo intens in
zijn eigen fisische en psichische veranderingen heeft gevolgd als Rembrandt :
van de jonge, overmoedige Eeidse schildersleerling tot de vereenzaamde oude
meester, doorheen een leven van aanvankelijke — korte — welstand en huwelijksgeluk maar vooral van vele familiale en financiële tegenslagen. We
zien het dekor langzaam veranderen,
vooral na de dood van zijn vrouw Saskia, de opsmuk versobert en verdwijnt
tot ten slotte alleen het gelaat overblijft. Rembrandt had met zijn tijdgenoten in het Holland der 17e eeuw de
grote belangstelling voor de mens gemeen, maar hij trekt deze belangstelling als quasi-enige konsekwent en bijna borend tot zich zelf door, ook uit
gemis aan opdrachten

De gouden eeuw bracht een rijkdom
aan burgerlijke portretten voor, tot dan
toe ongeëvenaard. Dit is een gevolg
van de grote individuele dimensie, die
een burgerij zich verwierf, door zich te
bevrijden van een in diskrediet geraakte monarchie van goddelijk recht en
ter zelf der tijd van een vreemde overheersing. In plaats van de « gril van
de prins » kwam een op de gemeentelijke macht steunende republiek tot
stand, waarvan de hogere burgerij de
leiding nam. Samen met de welvarende
handelsstand kon de kunstenaar zich
vrijer gaan bewegen, ook al was hij
beperkt door een rijk en machtig kliënteel waarvan hij financieel afhing. Ook
Rembrandt is aan deze macht niet ontsnapt doch vooral na zijn insolventieverklaring ging hij zijn eigen weg en
bevrijdde hij zich van de burgerlijke
dwang. Niet voor niets was Rembrandt
zijn tijd als schilder ver vooruit (men
heeft hem de eerste impressionist genoemd) : hij was ook geestelijk en door
de aanvaarding der materiële armoede
de 17e eeuw vooruit.

de grote drie
Is Rembrandt de uitdieper van het
« geheim mens » dan is Frans Hals (van
Vlaamse afkomst) de virtuoos bij uitstek, eveneens met een intense belangstelling voor de mens. Als portrettist
van Hollands Glorie, in casu Hollands
burgerij en schutters heeft hij zijn
weerga niet, al vindt ook deze « vrolijke Frans » op het einde van zijn leven
de weg naar de versobering en de verdieping (cfr. de groepsportretten van
regenten en regentessen van het bejaardentehuis te Haarlem). Hals bevrijdde

Dit is dan « De Liefdesbrief » van Jan Vermeer, waarmee de kunstdiefstallen in
ons land « geopend » werden. Het Rijksmuseum te Amsterdam (eigenaar van het
meesterwerk) en nu ook onze BRT kregen reeds verscheidene brieven en telefoontjes van mensen, die zich uitgaven voor de dief en losgeld eisten. De te
Mechelen gestolen schilderijen werden intussen bij toeval te Brussel teruggevonden, waarmee de hoop ontstond dat men ook de « liefdesbrief » op het spoor zou
komen. Intussen werden in het Paleis voor Schone Kunsten te Brussel echte veiligheidsmaatregelen getroffen. Als het kalf verdronken is... Ter elfder ure daagde
« Ti]l van Limburg » op

het portretgenre uit de stijve pose en
dat is geen geringe verdienste.
Zo kunnen we doorgaan : de « misterieuse » Jan Vermeer van Delft, de
derde grootheid van Hollands 17s eeuw,
die zich in tegenstelling met Rembrandt
a.h.w. achter zijn werk verbergt, over
wie praktisch niets is geweten maar die
eveneens de mens centraal stelt, in een
intimistische sfeer, waar het licht als
melk vloeit en de schaduwen geen dreiging inhouden.

de « kleinmeesters »
Pieter De Hooch, Hercules Seghers,
Jan Steen, Jacob van Ruysdael, Carel
Fabritius, Gerard Dou, Hendrik Avercamp, Pieter Saenredam, Judith Leyster
(de enige schilderes van formaat uit
de Gouden Eeuw, leerlinge van Hals),
de zogenaamde kleinmeesters maar stuk
voor stuk grote schilders, zoals nog de
Van der Eisten (magistrale portrettisten),
de « modernen » van hun tijd, door de
mens van heden emotioneel gemakkelijker te benaderen (door het schoonheidsslement) dan geestelijk (men moet al
de historische, maatschappelijke en ook
literaire achtergronden van hun tijd
kennen, wil men ook r a t i o n e e l
hun werk en hun wereld binnengaan,
zoals men goed thuis moet zijn in de
Nederlandse spreekwoorden en zegswijzen wil men bvb. een Bosch en een
Breughel « verstaan »).
Het overige van deze tentoonstelling
stoffeert aanvullend de wereld van de
17e eeuw met landschappen (w.o. een
befaamd dierenstuk van Paulus Potter),
marines en zeestukken (waarop o.m.
Hollands macht ter zee met nauwelijks
verholen fierheid wordt ten toon gespreid, echt Hollands Glorie), stillevens
en bloemenstukken (zoals de schilders
der Lage Landen dat kunnen), alles
« geconcentreerd » voorgesteld.
oude meesters
ais trekpleisters
De Nederlanders hebben de faam,
handige jongens te zijn. Ze zijn dat ook
in het museumwezen en weten hun
« waar » aan de man te brengen (het
hele opzet van deze Nederlandse « Eu-

ropalia » en de uitwerking ervan getuigt van een moderne aanpak, met
reuze-robot, « kulturele drugstore » en
al, zonder de vrouwelijke politie-agenten te vergeten, die het Brussels verkeer regelden naast een ketje- in-uniform, waarbij we ons afvragen in welke
taal die twee hebben geconverseerd).
Zo zijn er naast « Rembrandt en zijn
tijd » twee tentoonstelliijgen, georganisseerd door het Stedelijk Museum van
Amsterdam : Nederlandse hedendaagse
kunst uit het bezit van dit museuin,
met aansluitend toegepaste kunst uit
dezelfde periode. Dat is dan Karel Appel, Corneille, Lucebert, Dibbets, Engels, Schippers enz. voor Nederland en
Morris, Kelly, Noland en Stella, de Engelse en Amerikaanse Pop, de Europese
kunst na 1945.
De hedendaagse kunst is vooral na
1960 interkontinentaal geworden door
de opkomst van Amerika in de internationale kunstwereld, een trend die gelijke tred houdt met de ekonomische
expansie van de States (cfr. 17e eeuw
in Holland...) Wat er daarvan blijvend
is zullen wij niet uitmaken, doch als
men al hoort zeggen, dat de leeftijdsduur van moderne kunst slechts vijf
iaar is en dat men daarna moet beginnen
opruimen, om het allernieuwste te tonen, dan kunnen we slechts zeggen dat
moderne kunst vlug verslijt.
Het is zo dat deze twee tentoonstellingen a.h.w. in « Rembrandt en zijn
tijd » geïntegreerd worden : men stapt
van de ene zaal zo in de andere en terzelfdertijd van de 17e in de 20e eexxw,
een expositieformule, die in Nederland
al geruime tijd wordt toegepast doch
waarvoor men in ons land nogal kopschuw is.
Onze Nederlanse vrienden komen er
ronduit voor uit, dat dit de enige manier
is om het grote publiek met hedendaagse kunst te konfronteren, stelt men deze afzonderlijk tentoon, dan blijft het
weg. De klaagliederen over de « woestijnen » die de expositiezalen van moderne kunst zijn liegen er inderdaad
niet om. Zo komen we tot de vaststelling dat de oude meesters als trekpleisters gebruikt worden voor de door het
grote publiek gewaardeerde noch begrepen eigentijdse kunst of wat daarvoor doorgaat (althans grosso modo).
Je moet er maar opkomen.

r.c
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bewegi
anfrwerpen
^RR. ANTWERPEN
Vanaf 23 oktober '71 vervalt
he^ huidi? arr. sekretariaatsadres VTJ Arr. Antwerpen
(Lier?esteenwegr 197, Mortsel). Vanaf d'e datum dient
alle briefwisseling aan het
arr. sekretariaat gericht te
worden aan het « nieuw
adres » van arr. sekretaris
Wim
Claessens.
Pastoor
Daensstraat 19, 2510 Mortsel,
telefoon 03/55.39.09.
AARTSELAAR
BORDEN-AKTIE
Allen die een braakliggende
grond of een voorhof ter beschikking willen stellen voor
het plaatsen van 'n bord, naelden dit op het sekretariaat, Helenboslaan 25, Aartselaar.
PROPAGANDA
Werkers voor het bussen van
pamfletten en/of het plakken
van affiches, kunnen kontakt
nemen met René De Ranter,
He^enboslaan 25, Aartselaar.
ONZE KAS IS LEEG
U kunt ze vullen door storting op pr 158.05, Kredietbank
Aartselaar, rek. 1185/00640, VUAartselaar ofwel per omslag op
het sekretariaat : R. De Ranter,
Helenboslaan 25, Aartselaar.
ANTWERPEN (Stad)
PETERSLIJSTEN
Het aantal voor ons arr. is
400. Dringende oproep : nog deze week ten laatste donderdag
14 oktober kan men komen intekenen op de peterslijsten op
het sekretariaat. Alle dagen
vanaf 9 u. tot 16 u. 30 en donderdag tot 19 u. We willen ook
thuiskomen. Tel. sekretariaat
36.84.65.
STEUN
Steun ons nu ! P.C. Eural
Bank Antwerpen 15.02 voor rekening nr. 2/0494 van VU-Antwerpen Stad.
EIGENAARS GEVELS
Of muren, of panden : geef
uw toestemming aan de VU om
op uw eigendom, waar dat mogelijk is, affiches te laten plakken. Tel. 36.84.65.
GETUIGEN
Op 7 november hebben we
zeer veel getuigen nodig in de
feestzaal. Geef u a.u.b. op.
WILL FERDY
. Dinsdag 16 november. Kaarten op het sekretariaat.
STOEPDEMONSTRATIE

Zondag 17 oktober. Bijeenkomst Wetstr. 12 om 9 u. Red
de Voerstreek : pamfletaktie.
BERCHEM
KERNVERGADERING
Dinsdag 12 oktober 1971 in
het Vrijetijdscentrum,
Grote
Steenweg 66 te Berchem, om
20.30 uur kern vergader ing voor
de kiesstnjd.
ALGEMENE
LEDENVERGADERING
Dinsdag 26 oktober te 20.30
uur in het Vrijetijdscentrum,
Grote Steenweg 66,
VU-BAL BERCHEM
Ons afdelingsbal voorzien in
nov. werd uitgesteld tot februari 1972.
BOECHOUT
DE LEEUWEN DANSEN !
Onder dit motto richt onze
afdeling op zaterdag 16 oktober
een avond- en nachtfeest in.
Zaal Doornboom, J. Fr. Willemsstraat 65 te Boechout.
BORGERHOUT
BETOGING VOERSTREEK
Zaterdag 25 september jl.
had een stille betoging plaats
op de Turnhoutsebaan te Borkerhout. Tientallen manifestanten o.l.v. Bert Van de Wal
met plakkaten en pamfletten
vestigden de aandacht op de
koehandel in verband met de
Voerstreek.
OPROEP KIESSTRIJD
We doen beroep op al onze
leden zich in deze kiesstrijd
volledig in te zetten. U wordt
van de initiatieven tijdig op de
hoogte gesteld.
BRASSCHAAT
BAL 16/10 UITGESTELD
Wij hopen na de verkiezingen een groots overwinningsbal
te geven.

VOLKSUNIE-BAL EN
OPTOCHT VU-FANFARE
Op zaterdag 16 oktober staat
Herenthout niet alleen in het
teken van het vierde VU-Bal
dat doorgaat in zaal « Lux »,
Markt te Herenthout, te 20 u.,
m a a r tevens zal op die dag de
nu reeds alomgekende V U-Fanfare Kempenland de voornaamste straten onzer gemeente
r" o ^r trekken.
Voorafgegaan
door haar kleurrijke drumband
moet het voor deze puike fanfare weer een triomftocht worden zoals op 11 juli. Voor de
VU-Kempen moet het bewijs
geleverd worden dat wij in
volle verkiezingsstrijd op straat
durven komen. Wij vragen aan
al dezen die het goed menen
met de VU die dag mee op te
stappen. Wij komen samen te
16 u. 30 in ons lokaal « De
Nieuwe Kroon » om te 17 u.
stipt te kunnen starten.
HOVE
7 NOVEMBER
Hovenaars rekent af met de
grendelaars, verkwanselaars en
unitaristen ! Spijs ons verkiezingsfonds. Stort mild op bankrekening nr. 1056/13/01182 v a n
de vu-afdeling Hove bij de
Kredietbank, Hove, postrekening nr. 102.83.
KOM UIT J E ZETEL
En steek een handje toe. Wij
hebben u nodig. Meld u voor
het bussen van pamfletten of
andere verkiezingsaktiviteiten.
Neem kontakt met : René Van
der Haeghen, Dahliastr. 32, tel.
55.35.47 ; Juliaan Op de Becq,
Groenstr. 27, tel. 55.54.17 of Rutger Buys, Vine Bavaisstr. 11,
tel. 55.22.26.
KALMTHOUT
ONTMOETING
Dinsdag 12 oktober '71, te
20u30, in zaal « Trefpunt » te
Kalmthout. - Volksvertegenwoordiger Hugo Schiltz spreekt
over : « waarom nu verkiezingen ? ».
KAPELLEN
HERFSTBAL 16 a o
KAARTENVERKOOP
Onze bestuursleden
zullen
onze leden en sympatisanten
bezoeken met inkomkaarten
voor ons bal. Schenk ook eens
een prijs voor onze tombola.
Prijzen af te geven bij G.
Schonkeren,
Partisanenstraat,
110, Kapellen-Putte, V. Lenaert,
Bevrijdingslei, 29, Kapellen, N.
Cornells, Biartlei, 59, Kapellen.
KONTICH
VERKIEZINGEN
Koördinator - verantwoordelijke voor de propaganda in
onze gemeente is Luc Defossé,
Keizershoek 210, tel. 57.31.31.
AKTIE 1000 X 1000
Wij zoeken nog een aantal
adressen om in hof of aan de
gevel een bord te plaatsen. Betreft borden van 1.20 x 1.60 m.
Gelieve te verwittigen : lokaal
Alcazar, tel. 57.13.52, Van den
Hauwe, IJzermaalberg 29, tel.
57.14.03 en Defossé, Keizershoek 210, tel. 57.31.31.
RAAMAFFICHES
Volgende week te bekomen
in ons lokaal Alcazar en bij de
verschillende bestuursleden.
LEDENBLAD
« W I J IN KONTICH »
Een speciaal verkiezingsnummer zal opgesteld en over heel
de gemeente verspreid worden.
Medewerkers nemen kontakt
op met Joris Leyder, Gallo Romemenlaan 1, tel. 57.27.85 en
Mon Van den Hauwe, IJzermaalberg 29, tel. 57.14.03.
OPTOCHT
Heden 9 oktober VU-optocht te Niel. Zie bewegingswijzer, afd. Niel. Kontich zal
erbij zijn, gezamenlijk vertrek
in lokaal Alcazar om 16 uur.
MECHELEN (Arr.)
DIENSTBETOON
SENATOR JORISSEN
Mariekerke : café Raadskelder, Dorp, Ie maandag van de
maand, 18-19 u.
Bornem : café De Eenhoorn,
Stationsstraat, tel. 03-77.12.18,
Ie maandag van de maand,
19-20 u.
Blaasveld, Rubenszaal, Mechelsesteenweg, Ie maandag
van de maand, 20-21 u.
Tisselt : café De Vlaamse
Leeuw, aan Kanaalbrug, tel.

03-78.76.61, Ie maandag van de
maand, 21-21.30 u.
Hombeek : Bankstraat 94, tel.
015-44074, Ie maandag van de
maand, 21.30-22.30 u.
Booischot : Heistsesteenweg
25, tel. 015-22886, 2e zaterdag
van de maand, 10-11 u.
Herselt : café Bij de Mik,
Bergom, 2e maandag van de
maand, 18-19 u.
Mol : café In 't Peerd, Markt,
2e maandag van de maand,
19,15-20 u.
Balen : café Coiffeur, 2e
maandag van de maand, 2020.3" u.
Turnhout: café Lindenhof. St.
Antoniusstraat 24, tel. 01441885, 2e maandag van de
maand, 21-22 u.
Vorselaar : café Bierhuis,
Kerkstraat 4, bij- Belmans, tel.
014-51997. 3e maandag van de
maand, 18-19 u.
Herentals : café In de Zalm,
Grote Markt, 3e maandag van
de maand, 19-20 u.
Nijlen : café In de Bonte Os,
Dorpsplein, tel. 03-821193, 3e
maandag van de maand, 20-21 u.
Berlaar
:
Liersesteenweg
140/2. 3e maandag der maand,
21-21.30 u.
Duffel : Rietlei 3. 3e maandag
van de maand, 21.45-22.30 u.
Mechelen : elke maandag en
vrijdag, telefonisch afspreken,
tel.' 015-43596, Astridlaan 31.
ARR. BAL
Zaterdag 30 oktober Vlaams
Herfsbal van de Volksunie, arrondissement Mechelen in de
zaal Familia, Aarschotsesteenweg, Berlaar-Heikant. Orkest :
« The Tender Tunes ». Eerste
dans 20.30 u. Toegangsprijs 50
fr. Kaarten bij de bestuursleden van alle afdelingen.
MECHELEN
AFDELINGSBAL
Het
jaarlijks
afdelingsbal
gaat door vanavond 9 oktober
in de stadsfeestzaal. Het Mechels dansorkest « The Lords »
speelt vanaf 21 u. ten dans. Er
zijn verrassingen, reuze-tombola, stemmige bar.
MERKSEM
OPROEP VAN DE
VOORZITTER
Dringende beroep op al onze
leden en medestanders van de
Volksunie om uit hun afzondering te komen.
Medewerkers voor de propaganda, kunnen iedere avond
(uitgezonderd maandag)
terecht in Tijl, Bredabaan 298.
Nuttige adressen: organisatie
Omer Stevans, Gudrunlaan 51
( tel. 45.25.17) en propagandaleider Marcel Amelinckx, Bredabaan 271.
GROENINGHE
Er is niets meer aan te veranderen, m a a r 't door Groeninghe geplande dansfeest (10-jarig bestaat) op 6 november, dus
de avond voor de verkiezingen,
zal en moet een sukses worden.
Iedereen op post !
MORTSEL
VERKIEZINGSFONDS
Wacht nu niet langer meer en
stort uw « steentje » op ons PCnr 1151.12 - Volksunie - Mortsel
p / a Wim Claessens, Pr. Daensstraat 19, Mortsel.
IN MEMORIAM
Wij betuigen ons diep medevoelen aan dhr. en Mevrouw
G r a n d r y en familie bij het
plotse overlijden van hun dochtertje Hilde (13 j . ) .
MOL
VOORDRACHTEN
VERDAAGD
Omwille van de nakende
verkiezingen worden de voorziene voordrachten (10 en 14
oktober in samenwerking m e t
het Dosfelinstituut) verschoven
tot een latere datum. Senator
W. Jorissen, die eveneens voor
de zelfde voordracht had toegezegd, werd bereid gevonden
om op zondag 10 oktober 1971
om 10 u. in de vergaderzaal
« Oude Post », Markt te Mol te
spreken over « Voer. KomenMoeskroen en Brussel ».
NIEL - SCHELLE
INHULDIGING
AFDELINGSSEKRETARIAAT
OP 9 OKTOBER 1971
P r o g r a m m a : 16u.45 — Vaandeloverhandiging (Lokaal: Oud
Heidelberg. Aan gemeentehuis
Niel). Optocht m e t VU-Harmonie. Inhuldiging sekretariaat.
Eetgelegenheid (Boterhammen
m e t boerekop - gratis).
20u.30 — Groot inhuldigingsbal in het Keizershof (E. Vanderveldelaan - Niel.
Toegangsprijs : 30 fr.

WILRLTK
NIEUW RAADSLID
Door beroepsaktiviteiten was
het
Marcella
VanderlindenKennes niet langer mogelijk
zitting te hebben in de raad.
Wij betreuren m a a r begrijpen
haar beslissing en hopen nu
m a a r dat Tom Verhoeven de
belangen van het Oosterveld
mee tot de zijne zal maken. De
plaats van Marcella werd ingenomen door Hugo Jacobs, die
al onmiddellijk interpelleerde
over de schandalige verwaarlozing van het « Neerland ».
Reeds enkele dagen later waren aldaar al 80 a 90m3 vuil opgeruimd !
WOMMELGEM
GEZELLIG SAMENZIJN
Volksunie Wommelgem nodigt « allen » uit op haar « Gezellig samenzijn » van heden 9
oktober te 20 uur.
Parochiezaal van het Kandonklaar, Dahliastraat te Wommelgem. Onze gasten : Zanggroep « De Ortolaan »
1000 X 1000
Ieder lid kijkt uit naar geschikte plaatsen. Een seintje
verwachten wij op de adressen
Welkomstraat 2 en Welkomstraat 116.
VORST-KEMPEN
BAL
Op het voetbalterrein van
Groot-Vorst, jaarlijks afdelingsbal, op zaterdag 23 oktober. Inkom 30 fr. Aangezien dit bal
14 dagen voor de verkiezingen
valt, moet het zeker een voltreffer worden.

brabant
ASSE (Kanton)
DE FEDERATIE
Dinsdag 12 oktober om 20 u.
gaat in het Kummelshof een
informatieve vergadering door
over de nieuwe federatie Asse.
Spreker is dokter Vic Anciaux.
Bestuurleden zijn zeker allen
aanwezig !
BRUSSEL HALLEVILVOORDE
ARR. SECRETARIAAT
Het arr. secretariaat is elke
avond ter u w e r beschikking,
gebruik het. Adres : Kongresstraat 53 te 1000 Brussel, tel.
17.92.18. Gelieve alle korrespondentie hiernaartoe te zenden.
Het arr. secretariaat zal ook
een stock-plaats voor propagandamateriaal zijn gedurende
deze verkiezingsstrijd.
ARR. RAAD
De Arrondissementele r a a d
waarop de lijsten voor Kamer,
Senaat en provincie voorgelegd
en goedgekeurd w o r d e n heeft
plaats vandaag, zaterdag, 9 oktober in het lokaal « Waltra »,
Arduinkaai te Brussel
(bij
Stan Philips naast de K.V.S.).
Deze arr. r a a d zal stipt om 14
uur beginnen. Alleen en uitsluitend de stemgerechtigden
of h u n plaatsvervanger, en dit
slechts op vertoon v a n een volmacht door de afdelingsvoorzitter ondertekend, zullen op
deze arr. raad toegelaten worden.
DILBEEK-ITTERBEEK
VERKIEZINGSMEETING
Donderdag 21 oktober t e 20
u. heeft een grote verkiezingsmeeting plaats te Dilbeek in de
zaal Mertens Nrnoofsesteenweg
Dilbeek. Sprekers zijn o.m.
Gerard Siegers, senator Claes.
Alle VU-simpatisanten uit het
kanton Anderlecht worden er
ten stelligste verwacht.
ESSENE
MEETING
De afdelingen Liedekerke,
Hekelgem - Teralfene - Essene
richten in het Keizershof te Essene een meeting in. Sprekers
zijn : burgemeester Lode Verdoodt, Eugeen Defacq en Toon
Van Overstraeten. Vrijdag 15
oktober om 20 u.
HEVERLEE
GEMEENTERAAD
De e.v. gemeenteraad heeft
plaats op 14 okt. om 20 u. stipt.
LEDENVERGADERING
De
e.k.
ledenvergadering
heeft plaats op 15 oktober om
20 u. in de St. Jozefschool,
Waverse baan. Gastspreker :
Willy Kuypers.

HUIZINGEN-BUIZINGEN
DANSFEEST
Wij nodigen vrienden en sympatisanten (ook uit omliggenda
gemeenten) vriendelijk uit op
ons eerste Vlaams dansfeest dat
plaats heeft op zaterdag 16 oktober 1971 te 20 u. 30 in zaal
« De Welkom », de Kerchovestraat 16a te Buizingen.

zoekerfjes
Oproep epuratie NMBS-agenten, geen veroordeling opgelopen ; maar nog steeds afgezet
zijnde, worden verzocht zich
kenbaar te maken. Tel. 050/
21.592
— R 143
Zoeken passende betrekking !
Juffrouw, 19 jaar, opleiding
sekretariaat en typiste.
Jonge heer, 23 jaar, diploma
vertaler, brevet tolk Engels,
Frans, Duits en Nederlands.
Zich wenden volksv. E. Raskin,
Ursulastraat 1 te Eigenbilzen,
tel. 011/19454.
R146
Zoeken passende b e t r e k k i n g :
1. maatschappel. assistente s o c kulturele sector, basis metodiek
groepswerking. 2. jongedame,
gespecialiseerd in voetverzorging ; 3. programmeur, voldaan
mil dienstpl., zkt betr. provin.
Antw. ; 4. juffr., techn. middelbaar onderwijs, 21 j . , ervaring
als kantoorbediende.
Licentiaat plantkundige biochemie (Leuven 1971) zoekt
stage in laboratorium, liefst r e search.
Hulp bij fotograaf ( 20 jaar 1
zoekt passende betrekking.
Jonge m a n zoekt b e t r e k k i n g
als magazijnier.
Schrijven of telefoneren sena^
tor Jorissen, Mechelen, telefoon
015/43596.
R144
Het Bestuur der Posterijen
richt eerlang een eksamen i n
voor werving van hulpkrachtenonderpostontvangers.
Vereist
diploma : lager middelbaar onderwijs of daarmee gelijkgesteld (A3, enz.) Inschrijving
voor het eksamen ten laatste
op 6 oktober 1971. Voor inlichtingen zich richten tot de postkantoren.
R143

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

INTERNATIONAAL KOOR
TE GENT
H e t koor : M.G.V. Liederkranz Rheydt-Pongs zingt opnieuw te Gent. In Roeland op
zaterdag 16 oktober a.s. om
20.30 u u r stipt. Muzikale omr
lijsting : De Jagerskapel oJ.v.
J. De Stoppeleir.
Inrichters : Dr. J. Goossetiaertskring
Sneyssenskring
en Jagerskapel
Toegang gratis.

Kernredaktie
T. van Overstraeten {eindr e d . ) , P. Martens ( h o o f d r e d . ) ,
R. Corty (red. sekr.), M . van
Liedekerk«.
Redaktie en publiciteit i
Sylvaln Dupulslaan 110
1070 Brussel
Tel. 02/23.11.98
Administratie en beheer :
Voldersstr. 7 1 , Brussel 1000
Tel. 02/12.51.60
Alle klachten voor niet ontvangen van blad op dit adres.
Jaarabonnement :
300 fr.
Halfjaarlijks
170 fr.
Driemaandelijks
95 fr. •
Steunabonnem. (min.) 500 fr.
Losse nummers :
8 fr.
Alle stortingen voor het blad
op prk. 1711.39 v a n . » WIJ . ,
Voldersstr. 7 1 , 1000 Brussel.
Veranfvv. uitgever M r F. V a n dor Eist, Belzegemstraat 2 0
Brussel 1120
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«GANSHOREN
BESTUUR
In aanwezigheid van Jan De
Berlangeer, van 't arr. bestuur,
werd op de eerste ledenvergadering het bestuur van de nieuwe afdeling Ganshoren verkoten zoals vorige week al verItneld. Voor alle inlichtingen en
medewerking : bij de voorzitter
M. Praet, Marg. van Oostenrijkplein 6, tel. 28.83.84.
JETTE
60C. DIENSTBETOON
Sterrebeek : Leo De Kerpel,
Leopold Watierlaan 89.
Wemmei : Walter Van Mieghem, gemeenteraadslid, Kaasmarkt 157.
Grimbergen : Paul Deneve,
Max Havelaarlaan 10, telefoon
59.35.04 en Gaston Asselerghs,
Keienberglaan
76, telefoon
69.20.77.
St. Pieters-Leeuw : elke 2de
xaterdag van de maand van 11
tot 12 u. bij Frans Adang, Ruisbroeksesteenweg 109.
Steenokkerzeel : in café «De
Appel », Theo Pauwels, iedere
4de dinsdag van de maand.
LIEDEKERKE
BAL
Op zaterdag 23 oktober om
20 u. in de feestzaal van het
Mulhof, bal van de Vlaamse
Kring. Kaarten (50 fr.) te bekomen bij de bestuursleden en
in het lokaal Sportwereld.
MALDEREN
AKTIE 1.000 X 1.000
Leden en sympatisanten die
aan deze aktie willen meewerken kunnen kontakt opnemen
met de leden van het bestuur.
Hout dat kan dienen voor deze
aktie is steeds welkom.
RED DE VOERSTREEK
Onze afdeling richt in samenwerking met de afdelingen
Londerzeel en Kapelle op den
Bos een bus in voor deze betoging. Wij rekenen op een zeer
sterke deelname. U kunt nu
reeds uw plaatsen bestellen.
Deze betoging heeft plaats te
Hasselt op 13 november e.k.
ADVERTENTIES
Handelaars die wensen een
advertentie te plaatsen in het
weekblad « Wij » nemen onverwijld kontakt op met een van
de bestuursleden.
MERCHTEM
BAL
Het derde Vlaams-Nationaal
Dansfeest van de Volksunie-afdeling Merchtem heeft plaats
op zaterdag, 16 oktober a.s. in
de zaal « Oberbayern », Stoofstraat te Merchtem. Orkest :
Peter Philips. Alle vrienden en
sympathisanten van onze afdeling 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.
HAANTJESKERMIS
Onze eerste afdelings-haantjeskermis heeft plaats op zaterdag 13 nov. as., vanaf 18 u.
en zondag 14 november '71
vanaf 12 uur in de zaal « Moriau », Rink (tegenover ingang kerk) te St. PietersLeeuw. Kom tussen de twee
verkiezingen in u even met ons
verpozen.
ST. PIETERS EN
LAMBRECHTS WOLUWE
SOC. DIENSTBETOON
Provincieraadslid Th. Pauwels houdt elke derde donderdag van de maand zitdag voor
sociaal dienstbetoon in « L'Europée», G. Henrilaan, 1 te St.
Lambrechts-Woluwe. Eerstvolgende zitdag donderdag, 16 september van 20 tot 21 uur.
WEMMEL
2e VU-BAL
Op zaterdag 9 oktober om 21
u. in de grote feestzaal van de
Sint Jozefschool, De Raedemaekerlaan te Wemmei. Orkest
Stan Philips. Hartelijk welkom.
ZAVENTEM (Fed.)
VERGADERING
Donderdag, 14 oktober e.k.
om 20 uur heeft in het lokaal
« bij Gaston Van Damme » te
Nossegem de eerste vergadering plaats van de afdelingsbesturen uit de federatie Zaventem.

\3
ZAVENTEM • NOSSEGEM
BAL
De afdeling van de Volksunie houdt haar tweede lustrumbal op zaterdag, 30 oktober e.k. in de zaal « St. Michiel », Stationsstraat 103 te
Zaventem. Het Orkest « Bert
Minten » speelt ten dans.

oost-ylaanderen
ASPELARENEDERHASSELT
ZITDAG DIENSTBETOON
Voortaan houdt provincieraadslid Urbain De Grave elke
4de zaterdag van de maand
vanaf 18 u. zitdag in café De
Zwaluw, bij Elvire, Cyriel
Prieelsstraat te Aspelare.
BALEGEM
BAL
Zaterdag 23 oktober, 20,30 u.,
in zaal Oberbayern te Scheldewindeke. Kaarten a 50 fr. bij
alle bestuursleden en bij sekretaris Wim De Smet, Smissenbroek 1, Oosterzele.
DIENSTBETOON
Na telefonische afspraak op
nr 213206 van Piet De Pauw.
STEUN
Onze jonge afdeling wil niet
achterblijven in de kieskampagne. Geeft daarom uw steun
aan één der bestuursleden. Ook
hier moet de « Weergalm » van
de Volksunie huis-aan-huis komen !
PROPAGANDA
Voortaan iedere zaterdag en
zondag vrijhouden voor onze
akties. Inlichtingen : sekretariaat. Wie rijdt mee met de
radiowagen om pamfletten uit
te delen ?
BURST
WENSEN TOT HERSTEL
Onze simpatieke vaandeldrager en een der eerste nationalisten uit de gemeente Burst
werd samen met zijn even
vriendelijke ega het slachtoffer
van een spijtig verkeersongeval. Met twee beenbreuken verblijft hij in de kliniek dr Goffaerts te Zottegem, waar ook
zijn vrouw nog verblijft.
Vele Volkunie-leden brachten
Remi en Fie reeds een bezoek.
We wensen ze allebei een spoedig en grondig herstel.

DENDERLEEUW
KAARTERSTORNOOI

Het 3e groot VU-kaarterstornooi start op zaterdag 9 oktober
in het café 't Fonteintje. Alle
belotte-liefhebbers zijn te 20 u.
op post. Tweede kaarting op zaterdag 23 oktober in het café
Strokapelleke.

DESTELBERGEN
ZEVENDE HERFSTBAL
Op 16 oktober a.s. heeft het
zevende herfstbal
van de
Vlaamse Vrienden Destelbergen plaats in de zaal Malpertuus. Deuren om 21 u.
HELDERGEM-AAIGEM
VU-BAL
Vandaag 9 oktober 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 bestuvirsleden.
GAVERE
KIESFONDS
Steun voor « Weergalm » en
pamfletten welkom op postrekening 857368 van penningmeester Willy De Rijcke, Scheldestraat 17, Gavere. U kan ook
terecht bij onze bestuursleden.
PROPAGANDA
Alle medewerkers stipt op
post voor onze zaterdagavond
en zondag aktie, van nu tot 7
november. Inlichtingen : sekr.
Mark De Langhe, Scheldestraat
9, Gavere, tel. 751703. Van nu af
aan doorkruist onze mikrowagen alle gemeenten ! Wie wil
meerijden, om pamfletten uit
te delen kan zich melden op
het sekretariaat.
BAL
Allen naar het kantonnaal
verkiezingsbal op zaterdag 23
oktober te 20 u., te Scheldewindeke, zaal Oberbayern. Kaarten
bij de bestuursleden aan 50 fr.
Eregast : Leo Wouters.
GENT
VUJO
Na overleg met verschillende medewerkers en groepen
besloten wij onze voetrally
van 17 okt. e.k. uit te stellen
en te verplaatsen naar het

voor5aar 1972. Natuurlijk ritten de verkiezingen er voor
veel tussen. Uitgesteld is niet
verloren !
GENTBRUGGE
INCIDENTRIJKE
GEMEENTERAAD
Zoals steeds grote belangstelling voor de raadszitting
van 29 sept. waarop de VU zich
van haar kombattieve zijde liet
zijn. Roger Depestele kwam
o.m. tussen over verkeerssignalisatie, groenvoorziening en
veiligheid voor de schoolkinderen.
Het waren vooral de stekelige tussenkomsten van ons duo
Verpaele- De Moor welke de
woede opwekten van een socialistische schepene.
Zowel
vriend Verpaele bij zijn tussenkomst over het zwembad en
de rioleringsperikelen in de
Burvenichstraat als Jan De
Moor bij zijn interpellaties
over de Voordries en over bepaalde verbouwingswerken deden de meerderheid groen uitslaan. In de persverslagen
werd nadien heelwat inkt besteed aan de Volksunietussenkomsten. Ook de publieke opinie staat aan de VU-zijde. Op
7 november komt dat zeker
tot uiting in de stembus.
GENTBRUGGE-LEDEBERG
GESLAAGD BAL
Het 7e gezamenlijk Bal der
beide afdelingen kende een
overrompelende bijval. Onder
de honderden aanwezigen o.m.
de senatoren Baert en Diependaele, de provincieraadsleden
Van Ooteghem, Stals, Van
Grembergen en Baeyens, de
gemeenteraadsleden
Verbeke
(Mariakerke),
Ritzen
(St.
Amandsberge), Van Meenen
(Heusden), De Sutter (Melle),
Gyselinck (Merelbeke), Mw
De Caster (Ledeberg), Verpaele, De Moor en Depestele
(Gentbrugge).
GERAARDSBERGEN
SOC. DIENSTBETOON
Voortaan wordt er iedere
zaterdagnamiddag van 14 u. tot
17 u. 30 in het lokaal « Vlaams
Trefpunt », Markt 6, Geraardsbergen, een zitdag georganiseerd, waarbij alle inlichtingen
kunnen ingewonnen worden betreffende ziekenkas,, pensioenen en syndikale aangelegenheden.
HERZELE (Kanton)
JUBILEREND
VU-EREMBODEGEM
Op 31 oktober wordt 10 jaar
VU in Erembodegem gevierd.
Het gehele kanton Herzele
maakt van die dag een feestdag.
HEUSDEN
OVERLIJDEN
Vorige week overleed te
Heusden ons VU-lid Rosalie
Van Oost, moeder van ons bestuurslid M.J. Lataer-LeLnoy.
Naar de wens van de overledene gebeurde de begrafenis
in alle stilte en eenvoud en
werden er geen doodsberichten
rondgestuurd. Volksunie Heusden biedt langs deze weg haar
innige deelneming aan mevr.
M.J. Lataer-Delnoy en aan
gans de famillie.
LEDEBERG (Kanton)
KANT. AFGEV,
Tijdens een bestuursbijeenkomst der afdelingen Ledeberg, Gentbrugge, Destelbergen en Gentbrugge werd in
aanwezigheid van provincieraadslid Van Ooteghem J. De
Moor uit Gentbrugge voorgedragen als kantonnale afgevaardigde in de arr. raad.
MERELBEKE
DERDE LEEFTIJD
Ten einde onze bejaarden
eens een aangename namiddag
te bezorgen, heeft het afdelingsbestuur 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. Vertrek om 15 uur in de « 4 Wegen ». De mensen worden thuis
afgehaald.
OPROEP
Wij doen beroep op onze leden om een helpende hand toe
te steken inzake het vervoer

vowr de rondrit van 17 okt. e.k.
Derhalve vragen wij hen vóór
1 okt. e.k. op het adres van
Pol De Corte, Kloosterstr. t/g
te laten weten wie de rondrit
meemaakt, over hoeveel plaatsen hij in zijn wagen beschikt.
Ook adressen van mensen die
moeten afgehaald worden zijn
welkom. Dank bij voorbaat.
BAL
Ons jaarlijks bal op 13 november in de zaal « Regi ».
WONDELGEM
AKTIVITEITEN
Op 5 november, jaarlijks algemene statutaire vergadering
met verslag over de voorbije
werking en de aktiviteiten voor
de toekomst. Onze twee schepenen en gemeenteraadsleden belichten hun werking op het gemeentehuis. Daarna lichtbeelden over onze uitstap naar de
Voerstreek en de deelname aan
de 44ste IJzerbedevaart.

west-vlaanderen
lEPER
WI
Op 15 oktober e.k. gaat in
« 't Zweerd », Grote Markt te
leper om 20 u., een ontspanningsavond door. Er zullen
pannekoeken opgediend worden met koffie. Wij verwachten
al onze dames zonder uitzondering. Deelname in de kosten :
50 fr.
IZEGEM
AVONDFEEST
Op zaterdag 30 oktober wordt
u samen met uw vrienden hartelijk uitgenodigd tot het
avondfeest met dans. Start te
20 u. Plaats : Kachtem in de
zaal Nieuw Gemeentehuis. Bijdrage : 50 fr. Kaarten bij de
bestuursleden en in het Vlaams
Huis, tel. 051/33663.
KORTRIJK (Arr.)
ARR. BAL
VERKIEZINGSBAL
Zaterdag 23 oktober te Hulste
Ln Thier Brau Hof om 20 u.
Kaarten bij alle bestuursleden.
Uw aanwezigheid zal een steun
zijn voor onze kandidaten en
ook voor onze propagandisten.
KUURNE
PROFICIAT
VU Kuurne wenst Georges
Deblauwe,
ondervoorzitter,
proficiat met zijn volleybalploeg voor de 3e plaats, behaald tijdens de volleybalwedstrijd van de Volksunieweek te
Kortrijk.
DANK
Volksunie
Kuurne
dankt
Agnes en Marcel uit de « Cirkel » voor de gastvrijheid bij
het feestje voor de deelnemers
van de uitstap naar Zwalmlandia in juni laatsleden.
SPORT
Alle leden worden uitgenodigd op de voetbalwedstrijd op
morgen zondag 10 oct. in de
voormiddag op het gemeentelijk sportstadium.
De ploegen :
Volksunie
Kuurne — Volksunie Kortrijk.
BAL
Arrondissementeel Bal van
de Volksunie. Zaterdag 23 oct.
'71 in Thier-Brau-Hof Hulste.
Toegangskaarten bij de bestuursleden.
SOCIAAL DIENSTBETOON
Senator Frans Blancquaert,
schepen van informatie, iedere
maandag van 20 u. — 22 u. in
de « Cirkel » Harelbeeksestraat, Kuurne.
VLAAMS ZIEKENKAS.
WEST-FLANDRIA
Vlaams Ziekenkas : V.Z. is
symbool van vertrouwen, zekerheid en dienstbetoon. Inlichtingen bij Jef Piepers, Kattestraat 91, Kuurne. Geen moeilijkheden bij overschakeling
van een ander ziekenfonds.
POPERINGE
PAPIERSLAG
Na anderhalf jaar zijn we
erin geslaagd 15.000 kgr. oud
papier te sparen, dat inmiddels
verkocht werd. Onze arr. voorzitter, Michel Capoen, bracht
er eveneens 15.000 kgr. bijeen.
Al wie geen raad weet met
zijn oud papier kan er mee terecht bij Rik Sohier, Werf 104,

Poperlnge of bij Rik Verbiese,
Bruggestraat 8, Poperinge. Indien de hoeveelheid groot genoeg is komen we het papier
zelf afhalen.
SIERLIJKE DISTELS
De rijkswacht te paard stelde
voor een veertiental dagen processen-verbaal bij de vleet op
tegen
burgers
allerhande.
Nochtans zijn ze vergeten het
stadsbestuur van Poperinge
det een PV te bedenken voor
de sierlijke distels in de Bruggestraat, bij het in opbouw
zijnde zwembad.
GELUKWENSEN
Onze hartelijke gelukwensen
en goede vaart gaan naar Geert
Laheye en Christiane Duponselle die zaterdag 2 oktober in
het huwelijksbootje stapten.
ROESELARE
VLAAMSE VROUWEN
WANDELTOCHTEN
Het programma wordt later
medegedeeld. Voor die tochten
zullen enkel nog diegenen worden uitgenodigd die er interesse voor hebben en him naam
opgeven bij de vernieuwing
van het lidgeld aan een lid van
de werkgroep.
ZWEMKLUB
Als vereniging hebben we in
het nieuwe zwembad Tilkin,
Westlaan, een zwemuur vastgelegd, nl. op donderdagvoormiddag van 9 — 10 uur aan de
prijs van 600 fr per jaar (indien 30 ingeschrevenen : 500
fr), ook mogelijk op vrijdagavond van 21 — 22 uur en dit
aan "750 fr per jaar (30 ingeschrevenen). Wie hiervoor interesse heeft, verwittige zo
spoedig mogelijk een van volgende adressen : sekr. : Myriam Walleghem — Feryn
leperstraat 226 Roeselare tel.
267.10 ; Hilda Demees — Veiv
gote. Wilgenstraat 128 tel.
227.78 ; Olga Heuvenaghel —
Desimpelaere, 't Hoog Stuk, 44
tel. 215.99 ; Annie Pottie —
Kindt, Kasteeldreef
2, tel.
241.68.
ROESELARE-TIELT (Arr.)
KIESFONDS
De propaganda voor de verkiezingen zal ons veel geld
kosten. Stort uw bijdrage in
het kiesfonds. Doe het nu op
PR 95.76 van de Bank van Roeselare ten voordele van de rekening 11/66232 Volksunie art.
Roeselare-Tielt.
ARR. SEKR.
De arr. sekretaris zoekt voor
de Volksunie een geschikte archiefkast. Wie heeft een afdankertje ? Tel. 26.71.0.
ARR. RAAD
De voltallige arr. vergaderde
op zaterdag 2/10/'71. De raad
besliste bij algemeenheid van
stemmen dat de lijst van de
senaat opnieuw zal aangevoerd
worden door senator Willy
Persyn terwijl voor de kamer
Mik Babyion de kop trekt.
TIELT
GEMEENTERAAD VAN 29
SEPTEMBER 11.
Deze raadszitting
gekenmerkt door de vele tussenkonisten van onze verkozenen, mag
ons het volgende doen onthouden :
— Zwemkom : (Dm er wat
spoed achter te steken, zal de
stad voorlopig althans afzien
van de Staatstoelagen — wat
niet uitsluit dat deze later zal
aangevraagd worden. De Tieltse
zwemkom zal er dus waarschijnlijk komen, enkel en alleen met de provinciale toelagen en de stadskas.
— Na het sluiten van de raadszitting, deelde de heer Burgemeester mede, dat in de eerste
dagen een Tielts informatieblad zal uitgedeeld worden in
gans de stad. Raadslid Verslype H., zag hier dus een droom
werkelijkheid worden — wat
niet belette, dat deze de heer
Burgemeester er op wees, dat
het informatieblad,
vroeger
door hem aangevraagd toen als
nutteloos aanzien werd. De r&»
actie van onze Burgemeester
hierop was eerder arm aan argumentatie en zeker om snel
te vergeten. Het is nu de tweedemaal dat een niet aangekomen voorstel door de heer Verslype, achter de rug van de oppositie wordt aangenomen en
uitgevoerd, (verlichting in de
O. Stationstraat — die moest
volgens het bestudeerd plan
utigevoerd worden — is het
niet heer Schepen van Openbare Werken ? — toch werden
zij naar het voorstel van ona
raadslid geplaatst).
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algemeen nut ?
Wij lezen in onze gazet over
een dorpje van niksmendalle.
Het
gemeentebestuur
heeft,
om van zijn tijd te zijn wellicht, een lap grond aangekocht, daarop een voetbalstadion aangelegd, daarop
een
tribune gebouwd, onder die
tribune een « vestjeer » geïnstalleerd, en nu in de gemeenteraad gesproken over de uitrusting van die vestjeer. Plaatsen van deuren en ramen, een
dikke driehonderdduizend knotsen. Verwarming : nog een
beetje meer. Hoeveel heel die
« cirk » samen gaat kosten weten wij niet, maar dat het dik
in de miljoenen gaat lopen,
dat staat vast. Heel de boel,
betaald door alle dorpelingen
samen, wordt dan voor een
simbolische huur verlapt aan
de plaatselijke
voetbalklub,
die er met acht vreemden en
drie eigen mensen komt op
spelen.
Ieder
zijn mening,
maar volgens ons klopt hier —
en in de vele dergelijke gevallen — iets niet.

lange les
Dat wil niet zeggen dat wij
geen voorstander zouden zijn
van bepaalde sportaktiviteiten
op school — voor zover die
goed beoefend worden —. Zo
lijkt het ons beslist noodzakelijk dat de kinderen op school
leren zwemmen. Wij zijn dus
blij dat onze « kadee » met
zijn klas regelmatig naar het
zwembad trekt. Wat ons minder aanstaat is het feit dat hij
nu al drie jaar iedere veertiendagen gaat, en dat hij nog niet
kan zwemmen. Om de eenvoudige reden dat niemand tot
dusver de moeite gedaan heeft
hem te zeggen hoe hij dat moet
doen. Wij peinzen dat tienduizende kinderen in zijn geval
zijn. Het heeft o.i. niet de
minste zin al die kinderen zo
maar wat rond het water te
laten staan, tot het uur om is,
als men ze werkelijk
lèèrt
zwemmen. Dan kon m e n m a a r
beter dat uurtje besteden aan
wat geschiedenis of dierkunde
of een andere verdomde kulturele aktiviteit. Zwemles moet
zwemles zijn, en geen tijdverlies.

geven dat men op school zou
t u r n e n op een eigentijdse, aantrekkelijke en goed bestudeerde wijze, liever dan dat men
al die tijd zou besteden aan
shotten, basketten of tennissen.
Niet alleen denken wii dat het
eerste veel kultureler en veel
vormender is dan het tweede,
niet alleen vrezen wij dat de
« sport op school » te veel zal
aangezien worden als voorbereiding en rekrutering voor de
sport in klubverband, m a a r
vooral vragen wij ons af welke
zin die sport zou hebben zonder een zekere basis, gelegd
door het turnen.

ook feniksen

frietpraat

Onze motocrosser
Sylvain
Geboers schijnt niet zo erg tevreden over de grrrote leiders
van zijn federatie. Hij werd
immers voor twee weken geschorst door deze heren, en dit
zonder enige vorm van proces.
Reden : Sylvain reed een wedstrijd in de Verenigde Staten
op de dag dat er ook een wedstrijd werd georganiseerd te
Rixensart, en dat schijnt niet
te mogen. Het koddige van het
geval is nu wel dat genoemde
grrrote
leiders
schriftelijk
hun toestemming hadden gegeven aan de werkgever van
Sylvain (de Japanse firma Suzuki) voor deelneming aan de
wedstrijd in Amerika, en dat
deze schorsing komt juist op
het ogenblik dat onze beste
piloten met de firma in kwestie moeten gaan onderhandelen
over de vernieuwing van h u n
kontrakt. Het heeft er wel de
schijn van dat ook in het bestuur van BMW echte feniksen
zitten, zoals er ook zitten in de
BWB en de BVB en noem
m a a r op.

Licht gesprek aan de frituur van Gust aan de statie.
Marcel, die « schrijft » op het ministerie, en Merckxkenner bfj
uitnemendheid : « En weette gij hoeveel belastingen Merckx betaalt ? Meer dan vier miljoen ».
Jan, « wringer » sedert jaar en dag : K Dan moet die toch veel
verdienen ook ».
Marcel : « Och jong, wel twintig miljoen ».
J a n : « Als dat zo is. dan betaalt hij nog niet half genoeg belastiitgen ».
Marcel : « Hoe ? ».
J a n : « En dan betaalde gij, die tot de laatste centien moet afdoicken, voor hem bij ».
Marcel : « Ge zijt begot n e zeveraar ».
Gust zijn frieten waren klaar, en voor de rest kan ieder het zijne
ervan peinzen. Wij ook.

aan w i e de beurt ?
Wij hebben een man ontmoet van zeventig jaar, die iedere dag om zeven uur 's morgens op de fiets stapt, om zijn
tien kilometer te fietsen. Waarom ? Zo maar. Om fit te blijven. Hij doet dat iedere dag,
weer of geen weer, en hoeveel
pinten hij de avond tevoren
ook heeft « moeten » drinken.
En als het te slecht is om te
fietsen, dan doet hij zijn wandeling — een beetje korter dan
— te voet. Het is natuurlijk
geen spektakulaire prestatie,
en er zijn wellicht honderden
duizenden mensen in ons land
die iets dergelijks doen. Het
neemt niets weg van de waarde ervan. Dat is de sport die
wij nodig hebben. En wat bijzonder verheugend is — en
daarom schrijven wij het hier
ook — dat is dat die man van
zeventig jaar jaren en jaren
alleen zijn tochtje heeft gemaakt, maar dat hij nu iedere
dag vergezeld wordt door tien,
twintig en soms meer gezellen
van allerlei pluimage. Waar
wacht u op om in uw dorp te
beginnen : iedere morgen een
flinke
wandeling,
en
een
vriendelijke uitnodiging
aan
iedereen om mee te doen. Zo
maar.

amateurs
antikiteiten
Helemaal in de vertrouwde
oude stijl schreef « Sport 70 »
een zeer lovend stuk over onderwijzer Landrain uit Damp r e m y (Henegouwen), die in
zijn gemeente het gelukkige
initiatief n a m een echte motocross te organiseren voor kinderen van 6 tot 15 jaar. De
snelheid van de tuigen was
uiteraard beperkt... tot 60 k m
per uur. Ieder zijn mening,
maar volgens ons is motocrossen, en dan zeker in wedstrijdverband, zelfs in deze gezegende tijd, geen sport voor kinderen. Punt. En zeer kenschetsend vonden wij de uitlating van de verlichte schoolmeester, dat «de grootste handicap (voor zijn organisatie) de
bezorgdheid der ouders was ».
Hoe zoudt ge n u willen, nietwaar, dat meneer L a n d r a n de
wereld met zijn kindercrossen
een eindje vooruit zou helpen,
als de ouders er zich nog zorgen over m a k e n dat hun kinderen in dat zottekensspel verongelukken ?

VU MANDATARISSEN

E r wordt in Frankrijk op dit
ogenblik menige lans gebroken
om het ouderwetse (?) t u r n e n
in de scholen te vervangen
door wat men noemt « sport »•
Belgische gazettekens als «Les
Sports » zijn daar vierklauwens opgevlogen, om te vragen
dat m e n dat ook bij ons zou
doen. Wij zouden daar toch
niet te vlug mee zijn. Zonder
te willen beweren dat men de
turnles moet bewaren zoals ze
was (o.m. te statisch), zouden
wij er toch de voorkeur aan

Sportarts dr Marlier vertelt in « Sport 70 » dat onze Belgische
voetballers een groot tekort hebben aan fysieke konditie, en dat
zij veel te weinig doen om d a a r a a n te verhelpen. Behalve voor
wat betreft het berekenen van hun premies en vergoedingen, hebben zij zich nog lang geen profmentaliteit eigen gemaakt. Ver
van ons dat te willen betwisten. Dr Marlier Is specialist terzake,
en hij kan het weten. Wij vragen ons terloops slechts even af of
het wel zo wenselijk is zich een zogenaamde profmentaliteit eigen
te maken. Wij kunnen alle respekt opbrengen voor doorgedreven,
ernstige training, en aangepaste levenswijze, en al wat men maar
wil. Maar wanneer het zo ver gaat dat de bekommernis om de
louter fysieke konditie de harmonie in de verscheidenheid van
menselijke waarden verwaarloost of verstoort — wat in de sport
lang niet denkbeeldig is — dan < passen » wij.

prestatie
Wij verklappen zeker geen geheim als wij nog zeggen dat wij de
waarde van sportprestaties « aan de top » doorgaans nogal relativeren. De boer die zijn akker ploegt, de schoolmeester die zijn
kinderen leert lezen en de joemalist die zijn lezer inzicht bezorgt
in het onderwerp dat hij behandelt, leveren voor ons even grote
prestaties als de koereur die een koers wint of als de bokser die
een tegenstrever K.O. mept. Dit gezegd zijnde willen wij toch
toegeven dat wij van harte ons klaksken lichten voor wat de mannen van Lierke-Plezierke te Leeds klaarspeelden : de Britten —
zij het dan sterk verzwakt — thuis gaan inmaken met 0-4, ge moet
het toch maar kunnen, zon onze Fred zeggen. En dat voor een
ploegsken dat door de gezaghebbende — dus franstalige — sportpers toch nog altijd beschouwd wordt als een flink uit de kluiten
gewassen provincïalerken... Chapeau, zenne.

VOOR EEN SUCCESVOLLE KI ES PRO PAGAN DA

w i j kunnen U nog steeds op
ZEER KORTE TIJD U W

REKLAMELUGIFERS
niet te rap

mizerie
Wij vertelden het al : wij zijn een poosje bij het leger geweest.
Met het oog op deze bladzijde, die iedere week moet gevuld worden, en louter uit nieuwsgierigheid, hebben wij d a a r zo eens rondgekeken n a a r « de sport bij het leger ». Eerste vaststelling : er is
ontegensprekelijk de goede bedoeling aanwezig om op een prijzenswaardige manier de sport te beoefenen. Wij hebben dkkr
niets op aan te merken. Maar wij hebben ook gezien hoe een groep
« dienstplichtigen » die goed opgevatte sport beoefende, en de
eerlijkheid gebiedt ons te zeggen dat dit « n e blote mizerie op
tafel » was. Wij zullen het ook die jongens niet ten k w a d e duiden.
Maar al degenen die zeggen en schrijven dat er hier meer sport
moet komen, en daar meer sport, moeten toch eens een beetje
realist zijn : de mensen doen niet zo graag sport, als men zich wel
eens inbeeldt.

leveren voor de komende
verkiezing

BIEDEN WIJ U :
propagandabailonnen
(bedrukt met Uw tekst)
(toelevering van opblaasmateriaal)

Inlichtingen :

WIN

PUBLISPIECEL
Belegstraat 16
2000 Antwerpen
Tel. ( 0 3 ) 3 6 . 4 2 . 6 8
na 19 u. ( 0 3 ) 3 7 . 9 5 . 9 2

— speelballetjes
— spaarvarkentjes
— petjes in stof of plastiek

— kogelpennen
— zelfklevers

TIJD

Telefoneer om dokumentatie Uw bestelling
ZEER VLUGGE LEVERING
TEL. 052/479.24
V A N DEN BROECK, Polderstraat, 30 — 9160 H A M M E

Driedaagse reis per autocar naar

PARIJS EN VERSAILLES
Vertrekdatum : 30 oktober.
Vertrekplaatsen : Antwerpen,
Brussel, Aalst, Cent, Kortrijk.

RIJWIELEN
KINDERWAGENS
ROLLEND SPEELGOED
Sr-jakobsmarkt 97
ANTWERPEN
Uitbater :
HILLECEER ROGER

Mechelen,

Ie dag. 's Morgens door Noord-Frankrijk, op
de nieuwe autosnelweg naar Parijs. Na het
middagmaal, eerste kennismaking met de
Franse hoofdstad.

heden, 's Namiddags, door het Bois de Boulogne naar Versailles. Bezoek aan het historisch
kasteel-muzeum. 's Avonds, gelegenheid tot
schouwburgbezoek.

2e dag. 's Morgens, rondrit per autocar en
bezoek aan de voornaamste bezienswaardig-

VTB - VAB : Sint-Jakobsmarkt 45

- 2000 Antwerpen

3e dag. 's Morgens, verder bezoek aan Parijs.
Na het middagmaal, terug over Compiègne en
Rijsel.
Reissom : 2.200 Fr. Toeslag éénpersoonskamer : 80 Fr. per nacht.

TeL (03)31.09.95 (10 lijnen)
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niet

te

koop...

zonder dat wij
-

er een beetje van uw eigen persooniükheid hebben ingelegd
het aanpassen aan uw budget en leefgewoonte
er iets speciaals voor U van maken dat niemand ooit had

W i j hebben goede ontwerpen
doch krijgen graag van U kritiek
Bij elke klient vertrekken w i j opnieuw met een blanko
blad .. noteren uw desiderata en onderzoeken uw f i nanciële mogelijkheden.
Budget en wensen kombineren en bestuderen w i j tot
iets persoonlijks en speciaals... én met de prijs erop
' '

vb. : bouwprijs slechts

F

^

' • ' ' • ' • •

\.265.111,-

bouwen vraagt een goede begeleiding en wij beweren de ideale kombinatie te vormen
voor een doeltreffende realisatie.
Als zelfbouwers dat zien, schamen ze zich wel een beetje.

STOP DUS MET ZOEKEN...

RAADPLEEG ONS !

Voor ons is een klant méér waard dan een order.

ALGEMEEN BOUWBEDRIJF KUNNEN NV
Raadpleeg nog vandaag één onzer

informatiecentra

N/\AM:
ADRES:

te

ANTWERPEN
Meir 18
Tel. 03/31.78.20

BON

1

GENK
1
GENT
Winterslagstraa» 22
Onderbergen 43
| Tel. 011/544.42
| Tel. 09/25.19.23

LEUVEN
Brusselstraat 33
TeL 016/337.35

KUHNEN met de grote K van Kwaliteit

— beschik over een bouwgrond Gemeente :
breedte :
en wens de voordelen te kennen die U mij kan bieden.
— beschik niet over een bouwgrond en verzoek U mij een
aanbieding te doen voor 't bouwen van rijwoning, villabouw of half open bebouwing in volgende gemeenten :
— houdt U mij ter beschikking van één uwer afgevaardigden of zal ik een bezoek brengen aan uw informatiecentrum te
op
te
u.
Handtekening

I

I 111

Waarom moet u
op 7 november
naar de stembus?

NATIONALE

20 sta TRANCHE

Gelukstranche
HOOG LOT

TIEN MILJOEN

Uniek in onze demokratie. De regering ontslaat het parlement, en blijft zelf aan... zonder kontrole en akkoord van
uw gekozenen. Dit is een grove anti-demokratische schending der parlementaire regels... een handige, schaamteloze
zet van volksmisleiding. Waarom ?

Trekking op 18 oktober

HET BILJET : 200 ff.
HET TIENDE : 22 fr.

77.1 25 LOTEN VOOR EEN TOTAAL VAN

Omdat men dif voor u klaar heeft

72 MILJOEN

STOFFEN
Z I J D E N

Tuurlijk voor na de verkiezingen. W a n t eerder Is zo'n programma politieke zelfmoord. Dus moet U nu kiezen. Om nu
voor 4 jaar het licht op groen te zetten voor d i t :

E R H E L S T

Verder verkwanselen van Vlaamse gemeenten en
mensen te Brussel en in de Voer.
Een enorm pakket nieuwe belastingen en prijsstijgingen... dus'n verdere ontwaarding van uw arbeid en loon.

LOTERIJ

NIEUWSTAD, 4
—
2000 ANTWERPEN
TELEFOON (03)33.23.07 (bij Oude Vaartplaats)

Het verder afvloeien van Vlaamse spaar- en belastingsgelden naar Wallonië... en we krijgen pitch
in de plaats.
Het totaal opgeven van de Vlaamse meerderheidspositie, het versjacheren van onze belangen en
rechten.
Verder knoeien aan de sociale onrechtvaardigheid,
met steeds grotere ZlV-tekorten en indexvervalsing. .. maar zonder sociale programmatie om u te
beschermen tegen de groeiende belasting- en prijzendruk.
Meer luchtbezoedeling, watervervuiling en milieuvergiftiging, zonder sankties of zuiveringsvoorzieningen.

Daarom : Zeg JA tegen de VOLKSUNIE
De Volksunie is de enige partij die de Vlaamse belangen,
rechten en mensen konsekwent verdedigt. A l t i j d , overal.
De Volksunie heeft 'n écht sociaal programma voor een rechtvaardige verdeling van de welvaart (85.000 F minimum voor
leder), voor een eerlijke en logische besteding der rijksgelden
(zonder wurgende belastingen en prijzen en zonder het draineren van Vlaams geld. De Volksunie eist onmiddellijke installatie van een Ministerie voor het Leefmilieu met d w i n gende reglementeringen, effektieve sankties en zuiveringsvoorzieningen.

Voor ai uw verzekeringen
Kies

MAURETUS
de Verzekeringsmaatschappij
van eigen bodem

m
N.V.
Tolstraat 71-73

MAURETUS
ANTWERPEN

Tel. (03)38.59.53 (5 lijnen)

VOLKSUNIE :
FEDERAAL EN SOCIAAL

AGENTSCHAPPEN
OVER GANS HET VLAAMSE L A N D

MAAK ONS NOG STERKER

