vÈ0ms nationaal
Beheer : Voldersstraat 71, Brussel 1. Tel. 12.51.60. per.
1711.39, Wij Vlaams-nationaal, Brussel 1. Redaktie : Sylvain
Dupuislaan 110, Brussel 7. Tel. 23.11.98. Losse nummers : 8 f.
Verkrijgbaar
bij alle
dagbladverkopers.
Weekblad — 15de jaargang — nr. 35 — 30 augustus 1969

De jongste tijd wrijven we ons de ogen uit wanneer we de « Volksgazet » lezen. Is men daar plotseling vlaamsgezind geworden 1 Met woorden
oltans. Vorige dinsdag werd zelfs de hoogvogel
|\^
afgeschoten. Het heette toen dat de Voiksunie onder invloed van een vlaamse (lees vlaamse kapitalistische) élite bereid is nnet « De Standaard » te

verdienen zoals tussen de regels door geïnsinueerd
wordt I ) en de socialisten zouden daar tans tegen
gekant zijn.
Wij zouden voor de grondspekulatie zijn omdat
een senator van de Volksunie in het beheer van een
brusselse bank zit, en omdat een ander parlementslid in een maatschappij zit die in het buitenland

DE BEKEERLINGEN
Brussel het beginsel van de vrijheid van het gezinshoofd « te aanvaarden », dit in tegenstelling
met de vlaamse socialisten, die tans plotseling, aliens in het proza van de « Volksgazet » de gewone
vlaamse man te Brussel ontdekt hebben.
Daarnaast zou de Volksunie voor de grondspekulatie rond Brussel zijn (en er zelfs grof geld aan

Wat nu met die bank ? Senator Claes
zit inderdaad in die beheerraad en dit
eer hij senator werd. Hij heeft daar trouwens als lid van de beheerraad het gezelschap gekregen van een mevrouw Simonet, waarvan de echtgenoot terzelfdertijd burgemeester is van Anderlecht,
voorzitter van de beheerraad van de
ïranstalige brusselse universiteit waar
hij ook nog professor is, en B.S.P.-volksvertegenwoordiger om van andere funkties te zwijgen.
Of de B.S.P. daarvoor de partij is van
de banken weten we niet, maar dat wij
ons vrij voelen tegenover alle banken
en waar nodig ze niet zullen sparen mag
men van ons op een blaadje hebben.
Of een parlementslid alleen parlementslid mag zijn dan wel mag kumuleren is een vrij nieuw probleem.Vroeger kumuleerde haast iedereen. Tans
niet meer. Het aantal parlementsleden,
die alleen parlementslid zijn, ligt tans
nog niet hoog. Veruit het hoogste percent ervan vindt men echter in de Volksunie en zeker niet in de B.S.P., waarin
net niet moeilijk is een echte « elite » of
« etablishment» van kumulards te vinden. Dit wat de personalia betreft.
Laat ons echter eens ingaan op de argumentatie van de «Volksgazet».

bouwgronden verkoopt en huizen bouwt. Dit laatste wordt alleen maar gesuggereerd. Die aanval
kwam het eerst van een socialistisch volksvertegenwoordiger, die als schepen van Antwerpen en ais
voorzitter van een interkommunale van de elektriciteit één miljoentje als kumul bij zijn parlementaire wedde voegt.

Volgens de «Volksgazet» zou het
hoofdartikel van vorige week in « Wij»
eveneens het beginsel van de vrijheid
van het gezinshoofd niet zo ongunstig
gezind zijn. Wij hebben het artikel dan
ook eens herlezen. Wat de « Volksgazet»
schrijft staat er natuurlijk niet in. Wat
er wel in staat is dat dit berucht beginsel volgens de huidige taalwetgeving in
vele gevallen een feit is. Een Vlammg
die aan huis Frans praat kan inderdaad
zijn kind naar een franse school sturen en de Vlamingen die Nederlands
blijven praten thuis maken veel kans
dat hun kinderen door de mazen van de
taalwet glippen. Het eerste geval is in
orde volgens de huidige wet, het tweede
kan gemakkelijk gebeuren door de gebrekkige kontrole in het lager onderwijs en door het feit dat er geen kontrole bestaat op de kinderbewaarplaatsen
en de peutertuinen.
Wie is schuldig ? Degenen die de tans
vigerende taalwetten goedgekeurd hebben. Daaronder de vlaamse socialisten !!
De schuld aan de verfransing van
Brussel ligt trouwens in even grote mate bij de B.S.P. als bij de C.V.P. Alleen
de P.V.V. draagt nog meer schuld. Men
moet de toepassing van de taalwetten
maar nagaan te St Gillis of te St Joostten-Node, gemeenten die evenals An-

derlecht en Molenbeek een socialistische burgemeester hebben.
De verkrachting van de taalwetten te
St Gillis en te St Joost is groter dan te
Eisene, de franstalige oase !
Pas nu, nu de Volksunie een steeds
groeiend sukses kent, ondanks alle
Volksgazetbeschuldigingen, zoals beestige nazi's, aan ons adres, pas nu zullen
de vlaamse socialisten daar eens schuchter tegen protesteren omdat ze door de
groeiende vlaamse beweging niet anders
meer durven. En stemmenverlies vrezen !
Maar de naoorlogse vlaamse beweging is waarachtig niet gegroeid door
het proza van de « Volksgazet». Het tegendeel is waar. Jarenlang heeft ze alles
wat vlaamsgezind was belachelijk gemaakt omdat de vlaamse socialisten hun
franstalige partijgenoten niets konden
of niets durfden weigeren.
De vlaamse arbeider en bediende hebben ze vroeger op taalgebied altijd
grandioos in de steek gelaten te Brussel.
Waar zijn hun vlaamsgezinde of zelfs
maar vlaamse gemeenteraadsleden ?
Daarbij moet men nu nog in de socialistische poliklinieken met een vergrootglas nederlandssprekende (we spreken
niet eens van vlaamse !) artsen zoeken.
De fransonkundige volksmens ook die
uit Halle-Vilvoorde moet maar Frans
leren om het aan de anti-vlaamse taairacistische B.S.P.-artsen uit te leggen.
Vruchteloos hebben we jarenlang naar
enig protest daartegen in «Volksgazet » gezocht.
Wie heeft daarbij bij de vastlegging
van de taalgrens in 1962 tientallen
vlaamse gehuchten prijs gegeven en het
verdedigen ervan belachelijk gemaakt ?
De vlaamse socialisten en de «Volksgazet » ! Het waren immers maar « boerengehuchten » Boerengehuchten dan
met een meerderheid vlaamse arbeiders!
Boerengehuchten waarvoor de waalse
B.S.P. verbeten vocht. Wat de reden
was waarom de vlaamse B.S.P. ze zonder slag of stoot prijsgaf. Wie was bereid en blijft bereid met de huidige
grondswetsherziening de vlaamse meerderheid prijs te geven? De vlaamse
B.S.P.!
(vervolg blz. 3)

Uit een ontleding van de verkiezingsuitslagen van maart 1969
na een onderzoek door de franstalige universiteit van Brussel en
uit een opiniepeiling door INRA
over het kiesgedrag van de Belgen, blijkt onder andere een voor
de Parti Social Chretien (waalse
C.V.P.) verontrustende veroudering van haar kiezerspubliek. Ze
mag dan volgens deze enquête en
opiniepeiling de tweede arbeiderspartij zijn (na de P.S.B.), de tweede bedienden- en de tweede kaderpartij, ze blijkt de minst jonge
partij in Wallonië te zijn.
De P.S.C.-kern blijkt samengesteld te zijn uit oudere kiezers, die
hun stem meer uit sleur en slenter uitbrengen dan uit overtuiging. Bij de jongeren van 18 tot
24 jaar telt ze slechts 11 t.h. aanhangers, hetzij 6 t.h. lager dan het
partijgemiddelde, terwijl ze in de
hoogste leeftiji3skategorie (ouder
dan 65 jaar) 24 procent bereikt,
hetzij niet minder dan 9 t.h. hoger
dan het partijgemiddelde.
De P.S.C, is dus een partij van
bejaarden, wat trouwens verklaart waarom ze zo hardnekkig
vasthield aan het behoud van
Leuven Frans te Leuven en waarom ze meer dan gelijk welke andere partij de grendel- en alarmprocedure in de grondwet wenst,
twee van haar verkiezingstema's,
waarmee ze zich scherp van de
andere partijen in Wallonië onderscheidde. Geen van beide tema's sprak het kiezerspubliek in
het algemeen en zeker niet het
jonge kiezerspubliek aan.
De P.S.C, betokkelt verder de
ultra-katolieke en ultra-belgicistische snaar én inzake grondwetsherziening, én inzake de Voerstreek én inzake Brussel. De
B.S.P. en ook de C.V.F, beweren
weliswaar, in een poging om ons
in een vals daglicht te stellen, dat
nu ook de Volksunie een zekere
toenadering zou zoeken tot dat
ultra-belgistische
standpunt.
Daarvan is absoluut geen sprake ;
de Volksunie blijft even duidelijk
als radikaal gekant tegen de «vrijheid van de huisvader».
Door deze op ouderdomskrukken strompelende partij als de
P.S.C, laat de vlaamse C.V.P. zich
niettemin telkens opnieuw maneuvreren en op de knieën dwingen, een bewijs van gebrek aan vitaliteit, overtuiging en moed. En
ook aan jongeren ?
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BEPERKT INTERNAAT
VLAAMSE HEEMSCHOOL
voor BUITENGEWOON ONDERWIJS te BRUSSEL

IN
EEN Z A K
I

VERSCHAEVE-

! 1

Stop d e V l a m i n g e n i n e e n zal<,
draag hen doorheen d e landen v a n
Europa, z i j zullen desondanks d e
taal v a n d i e landen leren. Een g e zegde v a n Luther.. W i j hebben het
meer Europa-in herschreven. A l b i j
al, e e n v\/aarheid als een koe. Maar
w a a r o m zou j e je laten ronddragen
in een zak als je europese talen w i l
leren. Inschrijvingen v o o r d e speciale talenleergangen b i j het Instit u u t Mercurius Is een makkelijker
m i d d e l . O o k In d e ( d a g ) - l e e r g a n g e n direktiesekretariaat, sekretariaat, sekretariaat-receptie leer je d i e
talen vlot. En het diploma v a n h e t
Instituut Mercurius is w a a r d e v o l ,
biedt j e zovele
promotiekansen
meer in j e leven.
Vraag v r i j b l i j v e n d o n s algemeen
prospektus e n ons prospektus speciale leergangen : Instituut M e r c u rius V.Z.W., Koningsstraat 273, Brussel 3 ; t e l . : 0 2 / 1 7 04 62.
(A)

Aanbevolen
Huizen

Met ingang van het aanstaande schooljaar zal het eerste
Vlaams internaat voor buitengewoon onderwijs in het Brusselse zijn deuren openen.
Dit internaat voor buitengewoon onderwijs wordt opgericht in het kader van de taalwetgevingstichtingen en wordt
toegevoegd aan de bestaande
Heemschool voor B.0.
Met dit beperkt internaat zal
tegemoet gekomen worden aan
de opneming van vlaamse kinderen met ernstige leer- en opvoedingsmoeilijkheden. Ook aan
de Vlaamse ouders met hersenverlamde en spastische kinderen zal worden gedacht.
De nieuwe inrichting staat
open voor jongens en meisjes
van 3 tot 16 jaar. Ook een beperkt aantal externe leerlingen
kan nog worden aanvaard.
Nadere inlichtingen in de onderwijsinstelling ; Koning Albertlaan 181 te Brussel 12 (Neder-Over-Heembeek) Tel. 41.62.
10.

Stalen v e r w a r m i n g s k e t e l s
FROLING.
Branders PLATOL.
W a r m water boilers FROLING.
Staalplaat radiatoren

PAPYRUS
Boek- en Papierhandel
Zaakvoerder : Fons Labeau
de Ribaucourtstraat 7
( n a b i j het Sint-Jansplein)
Sint-Jans-Molenbeek - Brussel 8
Telefoon : (02)28.87.09
30 8

DIA-THERM.
Prijzen zonder

verbintenis.

Alleenverdeler

voor Gent e n

omliggende :
K.

Dr. Em. Maeyensstraat 36
St. A m a n d s b e r g

Als g i j een zuiver Vlaming zijt
en door Gooiks Pajottenland
rijdt, d a n moet g e vast e n z e ker w/eten dat g ' « l n de Groene
Poort» kunt d r i n k e n e n eten I

Manége <• VOLMOLEN s
Opoeteren ( L . )
Paardenpension - Rijlessen
Wandelingen
Restaurant-Bar-ZwembadCamping.
TEL. (011)648.34

HOME
Eigentijdse w o o n i n r i c h f i n g
Rijschoolstraat 45 B
ST. TRUIDEN
Telefoon : (011)741.96

VERSCHRAECEN

HERMES
SCHIWI

AL AL KEUKENS GLASAL
Fabrieken te Ramsdonck
tel. 015/714.47
Vochtbestand - Vuurvast
M a t i g e prijs
Voor West-Viaanderen :
DE MEYER Walter
Bruggestraat 136, Zwevezele
tel. 051/612.84

« P I E T POT »
A n t w e r p e n s gezelligste
Bierkelder
Grote Pieter Potstraat 4
( b i j Suikerrui)
O p e n vanaf 8 uur 's avonds
Maandag en dinsdag gesloten

te Alveringem

Dank zij d e steun van talrijke
Vlaminsen heeft h e t « VerschaeveKoinilee » in Alveringem h e t feestp i o g r a m i n a reeds vaste vorm kunnen geven.

G e l u k k i g is er nog e e n
zonder

Een reis zonder is al iets, maar een vakantie in
een fijn gezelschap en een vrolijke atmosfeer
met échte en figuurlijke zon van de ochtend
tot de avond, ergens op één van de mooiste plekjes in Europa (of daarbuiten...)

O p zaterdag 27 september a s.
wordt o m 15 u u r een tentoonstelling geopend in d e plaatselijke historische kerk onder h e t motto :
« AK ei ingem, reliekschrijn van Cyriel Veischaeve ».
O p zondag 28 s e p t e m b e r w o r d t
om 10 u u r 30 e e n Eucharistieviering voor.gezeten door Mgr. A. D e poorter, vic. gen. e n afgevaardigde van het bisdom Brugge, in koncelebratie m e t abtenleden van h e t
beschermkomitee e n in aanwezigheid van d e missiebisschoppen Zeger Dereere e n H . Catry. H e t gelegenheidssernioen w o r d t gehouden
door h. Elias Dupon.

Daarvoor moet U deelnemen aan één van de puike groep$.
reizen van de

VLAAMSE

TOERISTENBOND

Alle inlichtingen : V.T.B.-sekretariaat, St-jakobsmarkt 45

O m s t r e e k s 11 u u r 30 w o r d t d e
« Kapelaan C. Verschaevestraat »
geopend.

Antwerpen - ( T e l . (03)31.09.95)

en de V.T.B.-kantoren

O m 12 u u r w o r d t een gedenkplaat ontliuld bij h e t woonhuis v a n
wijlen C. Verschaeve, geschonken
door h e t kultureel fonds v a n d e
verzekeringsmaatschappij
« De
Noordstar e n Boerhaave » : h e t
Noordstarfonds.
Mter
G. Claus
houdt een toespraak.
Een feestmaal
gaat
door o m streeks 13 u u r m e t korte toespraken door d e heren A. Debeuckelaere, L. Wouters e n A. Demedts.
Hiervoor k a n ingeschieven w o r d e n
(150 fr.).

MILJOENEN

In d e loop van d e n a m i d d a g k a n
\anzelfsprekend d e tentoonstelling
bezocht worden in h e t k a d e r w a a r
de priester-dichter zijn parochiaal
weik uitoefende.
Tot h e t steunkomitee (vanaf 100
fi ) kunnen reeds n u een 200-tal leden gerekend worden. W i e deze
lijsten (beschermend lid 1000 I r . ,
ei elid .500 fr.) wenst a a n t e vullen
k a n zijn bijdrage storten o p giro
9032 18 van h e t Verschaeve-Komitee, dor)) 18, Alveringem of o p r e kening 10.176 bij d e K r e d i e t b a n k
te
Alveringem
onder
dezelfde
adressering.

DER LIEFDE

Het propogondocomité von de V.Z.W. c Stiehtino S*..
Oda 1 Overpelt doet ook op U een t>eroep. ^
j
(
Ook In uw kennissenkring is er wel'icht een verstandelijk gestoord kind.
rf

St.-Oda-Overpelt b o u w t
v o o r deze k i n d e r e n .

e e n moderr»

^^ HELP HEN GELUKKIG

instituut

LEVEN!

Stort u w steun op P.C.R. 927255 van
Miljoenen der Liefde. St.-Oda, Overpelt.
Onder de hoge bescherming van
" " ' ' • *!• Roppe, Gouverneur van Limburg.

Groepen en maafschappijen
allerhande

secretariaatcursussen

lü

Speciaal voor U bedacht.

STENO- en DACTYLOGRAFIE
in vier talen

IEDER DORTMUNDER

BOEKHOUDEN

T H I E R BRAU HOF
Informeer eens naar d e prijs

HANDELSCORRESPONDENTIE
ENZ.
DAG-

vakantie

zorgen

Zuidlaan 54, Brussel
Volledige

MODERNE TALEN
AANBOUWKEUKENS
Specialist H. D O X p.v.b.a.
Carnotstraat 133, A n t w e r p e n
Standaard- e n maatvi/erk
MULLER EN ZEYHER KEUKENS

HERDENKING

van deze publiciteit.

kan U op leder ogenblik van
de dag van het jaar middagen

avondmalen

EN AVONDLESSEN

aanbieden.

INTERESSANT
Avondmaal op v r i j d a g ,

M . Lemonnierlaan 2 1 1 , Brussel
Tel. (02)11.00.33

Het zal U verbazen,

DE school waar Vlamingen

hoe fel hij meevalt.

zich thuis voelen

zaterdag of

zondagavond

i n een gezellige sfeer.
Nadien
rende

krijgt
5

uur

U gratis gedueen

der

beste

Oberbayern orkesten.
M i d d a g - e n a v o n d m a a l i n groep
gezellig, fiin goed en goedkoop.

NATIONALE

LOTERIJ

14d. TRANCHE

HOTEL-PENSION BREUGHEL
Smet d e Nayerlaan 141
Blankenberge, t e l . 416.37
V o l l . pens. 200-220 f r . — R 05

(EN SUPERHOOG LOT VAN

TIEN MILJOEN
Bezoek « Casthof
DE VEERMAN »
Kaai 26, St.-Amands a.d. Schelde
Tel. (053)332.75
Mosselen - Paling
Uitbater : J a n Brugmans

3-2-68

inlichtingen ter plaatse
|Trel<l< ing op 8 september

HET BIUET I 200 fr.
HET TIENDE I J 2 Ir.

Tapijten CASPERS
Mechanische en Perzische
Tapijten - V l o e r b e k l e d i n g e n
Genfsesfraat 6, AALST
Tel. (053)291.89

T H I E R BRAU HOF
Leuven - TeL

(016)46311

T H I E R BRAU HOF
Hulste - TeL

(056)71536

T H I E R BRAU HOF
77.125LOIENVÓOIIEENrOIAAlVAN 7 2 M I L J O E N

Antwerpen - TeL (03)312037
DE KLAROEN
Aalst - TeL

(053)22853

Nieuwbrugstr. 28, Brussel 1
TeL

(02)18.74.89

{
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DE BEKEERLINGEN
zind beweert te zijn, moet men konse(vervolg van blz. 1.)
Wie was bereid en blijft bereid de kwent zijn.
Dan geen prijsgeven van de vlaamse
Voerstreelc op te offeren ondanks de
felle artikels in « Volksgazet » onder de meerderheid, geen prijsgeven van de
vorige regering dat de franstalige impe- Voerstreek, geen prijsgeven van de
rialisten nooit of nooit nog aan de roof randgemeenten, geen partijeenheid te
van de Voerstreek moesten denken ? Brussel ten koste van de vlaamse belangen.
Toch de vlaamse B S.P !
Dat de B S.P.-minister van BinnenWie heeft geweigerd in het kader van
het wetsontwerp op de ekonomische de- landse Zaken de Vaste Taaikommissie
centralizatie de zes randgemeenten vei- opnieuw laat werken, in plaats van ze
lig te stellen ? In de kommissie was het sinds een jaar te saboteren. Dat dezelféén vlaamse socialist (een antwerpse de minister de wet op de pariteit van
schepene dan nog!) in de openbare zit- de gemeenteambtenaren te Brussel toeting waren het al de vlaamse socialis- passe in plaats van ze samen met de
brusselse B.S.P.-burgemeesters te saboten'
Wie heeft jarenlang
zonder protest teren !
Dat de B.S.P.-minister van Volksgevrede genomen met de vlaamse pendelzondheid eindelijk de wet zou toepasarheid naar Wallonië ?
Wie heeft nooit het verschil in loon- sen in de brusselse C.O.O.'s en vlaamse
peil tussen Vlaanderen en Wallonië artsen zou benoemen.
Laat de vlaamse B.S.P.-ministers de
durven aanklagen ?
En durft het nu nog niet ? Toch de taalkaders — geëist door de wet — eindelijk invoeren.
vlaamse B.S.P
Dat de Rode Leeuw Vermeylen eindeVrees voor het kapitaal of voor de
waalse partijgenoten? Wie heeft nooit in lijk 10 vlaamse lagere scholen per jaar
de regering — en nu nog niet! — maat- te Brussel zou oprichten zoals de wet
regelen genomen tegen de grondspeku- zegt, in plaats van één zoals vorig
schooljaar.
latie? Toch de B.S.P.
Eens deze balken verwijderd, mag de
Waarom doet ze het niet ?
Zij krijgt onze onvoorwaardelijke «Volksgazet» verder naar splinters in
steun. Zij zal dan de invloed van ban- de Volksunie zoeken.
ken en grondspekulatie bij ons kunnen
Wim JORISSEN
7ien. Maar zegt het de lezers niets dat
de B S P. dit niet doet ? Het zelfs niet
eens probeert ? Zijn hun brusselse parle- B Nog steeds spekulatie
mentsleden voor of tegen de grondspekulatie en de verfransing rond Brussel ?
En wil de vlaamse B.S P. liefst geen ruzie met hen ? Steunt de vlaamse B.S.P.ondervoorzitter tans nog de Rode Leeuwen of wil hij hun kapitulatie — voor
de heilige partijeenheid — voor de
franstalige brusselse B S.P.-ers ? Zullen
er lijsten van de Rode Leeuwen zijn in
de brusselse randgemeenten en in de
brusselse agglomeratie ? Of wordt alles
prijsgegeven aan de Simonet's ?
Wij hebben niets tegen een vlaamse
B.S.P., die vlaamsgezind wordt. Bekeerlingen zijn altijd welkom geweest
in de vlaamse beweging en zullen het
blijven. Wij hebben er zelfs niets tegen
'(ACO) Nadat de « Gazet van Antwerdat bekeerlingen vlaamsgezinden sinds
jaar en dag op hun plichten wijzen. In- pen » voi;ige week zaterdag geschreven
had dat de Nationale Bank de dag voortegendeel wij zouden het toejuichen.
Maar men moet ten eerste de waar- dien opnieuw dollars tegen interventieheid niet verdraaien. De Volksunie ver- koers had moeten verkopen, liet de miwerpt ttn stelligste de vrijheid van het nister van financiën een logenstraffing
gezinshoofd. Men verandert niet van publiceren. Een logenstraffing die nietaal en kuituur zoals van hemd. Zeker mand overtuigde, want de « Gazet» kon
kan men het niet aanvaarden onder s_o- zich beroepen op ernstige, gedeeltelijk
ciaal-ekonomische druk : broodroof in internationale informatie. Het was duinaam van de vrijheid. Wij hebben er delijk dat er tijdens het week-end van
ons altijd tegen verzet en blijven er uit het buitenland gespekuleerd werd
tegen vechten tot we het winnen. Met tegen de belgische frank .
De minister van financiën trof het
of zonder steun van de andere partijen.
Ten tweede houden wij niet van schijn- niet met zijn logenstraffing. Dinsdag
verscheen in de belgische pers een onbare bekeerlingen.
Wanneer men werkelijk vlaamsge- schuldig uitziend berichtje, uit ameri-

kaanse bron. De grens van het swapkrediet waarover België bij de Federale
Bank van de V.S.A. kan beschikken,
werd (aldus het bericht) verhoogd en
van 275 op 300 miljoen dollar gebracht.
Dat kan een louter technische aangelegenheid zijn en de datum van publikatie
is misschien een toeval. Maar het stemde toch weer tot nadenken België heeft
de swap-dollars blijkbaar hard nodig.
Alsof dit nog niet genoeg was, kwam
«La Libre Belgique » maandag voor de
dag met een bericht luidens welk een
direkteur van de Nationale Bank in alle
haast naar Kinsiasa was gevlogen. Volgens de «Libre» ging hij daar vragen
dat de in Kongo aangehouden belgische
franken in de huidige omstandigheden,
niet ter omwisseling in sterkere valuta
te Brussel zouden worden aangeboden.
Deugdzaam verontwaardigd liet de
Nationale Bank hierop een logenstraffing verschijnen, die echter geen echte
logenstraffing was. Er was wel een direkteur naar Kinsiasa gereisd, maar om
er te spreken over technische bijstand
aan Kongo.
Het beste middel waarover de regering en de Nationale Bank hadden kunnen beschikken om de geruchten over
een verdere verzwakking van de belgische frank te ontkrachten, zou geweest

Het verlof « voor gewone mensen »
is vandaag praktisch voorbij. « O n g e wone » mensen zijn nog met verlof
doch er zijn reeds aan de politieke
hemel voortekenen te bespeuren dat
de tijd van « godengeschenken » virtueel achter de rug is. Vooral frankofone leidende figuren uit het Brusselse zijn even gaan neuzen aan de barrikaden, die men in het hoofdstedelijk
gebied aan het ontwerpen is : Hougardy (P.L.P.), Simonet (P.S.B.), Persoons
(P.S.C.) om de drie voornaamste te
noemen die in de moniteur van «Brussel Vlaams Jamais » gretig onderdak
krijgen in een reeks interviews, die
het blad als een soort pré-rentrée voorstelt.
De door Manu Ruys zozeer aangeprezen bezinningstijd blijkt bij het lezen van dit proza niet of heel weinig
geholpen te hebben. De brusselse regenten stellen zich zelf voor als de
eisende partij en de Vlamingen als de
« partner » die het meeste toegevingen moet doen. Hougardy neemt voor
als na de zelfde onverdraagzame pozitie in, waarmee hij meteen een z w a re hipoteek legt op het a.s. herfstkongres (over de kommunautaire problemen) van zijn partij. Simonet vervoegt
zowat zijn partijvoorzitter Collard, waar
deze het vroeger al over een zogenaamde nieuwe aanpak van het probleem Brussel had (aanpak die neerkwam op een eis tot een nieuwe
Vlaamse kapitulatie) terwijl hij weinig
geestdrift aan de dag legt voor hef
pluralistisch
progressisme
van
zijn
voorzitter. Ook Persoons tapt uit het
zelfde vaatje, al even schijnheilig.
Te
noteren
valt
ook
de
aanval
van « Vers l'Avenir » op Van den
Boeynants, die volgens het waalse
blad niet tot de drieledige regering
zou behoren, waarvan sommigen nog

steeds dromen. Het « geheim overleg »
tussen partijleiders wordt trouwens
slechts als verkenning voorgesteld, de
eventuele rezultaten daarvan zouden
slechts enige inhoud kunnen krijgen,
indien ze door de sluizen der a.s. partijkongressen geraken...

Beulemansscholen te veel te Brussel!
Maar vlaamse ? Met
mondjesmaat!

zinning zal gebracht hebben dan wel
een gekonkel achter de schermen, dat
een nieuwe vlaamse nederlaag zou
moeten baren in de geest van altijd
opnieuw intrigerende imperialisten en
altijd tot kapituleren bereid zijnde
« vlaamse » kleurpolitiekers. Ook w a n -

beroepsHALVE
bekeken
Het is duidelijk dat de brusselse politici volop aan 't laveren zijn, nu meer
en meer onderhevig aan een langzaam
maar zeker stijgende elektorale koorts.
Het blijft een geldige veronderstelling
dat men via een afzwakking der grendels een poging tot ruilhandel in verband met Brussel's toekomstig statuut
zal ondernemen. Het al dan niet g e kamoefleerd harde standpunt der voornoemde brusselse prominenten wijst
ook in die richting.
Deze voortekenen kunnen ons slechts
stijven in het voornemen, waakzaam
te zijn en te blijven en wat Brussel
aangaat, onze eigen elektorale pozitie
zo sterk mogelijk uit te bouwen. Meer
dan ooit mag immers verwacht worden
dat deze zomer niet de werkelijke be-

Ruimte voor de jeugd

een
teleurstellend
onderzoek
(g.van in). Samen met de scholen voor
Maatschappelijke Assistenten heeft het
ïkretariaat van de westvlaamse Jeugdlad het op zich zelf al verdienstelijk
litiatief genomen om onder de 240
estvlaamse gemeenten na te gaan hoe
et gemeentelijk jeugdbeleid eraan toe

wat
met de
tpank ?

VOORTEKENEN

zijn de publikatie van een gunstige
weekstaat van de Nationale Bank,
woensdag jl. Maar daartoe zijn ze niet
in staat geweest : het dokument dat ze
aan het publiek voorlegden, wees uit
dat de frank nog steeds in de spekulatiezone ligt en dat men er hem nog niet
heeft kunnen uithalen.
De strijd is niet ten einde. Om hem
te voeren heeft de Nationale Bank nog
steeds munitie. Maar de rezerves zijn
niet onbeperkt en '-et is tijd dat er een
rustpauze aanbreekt.

neer deze « in tempore non suspecto »
aan verbale flamingantische krachtpatserij doen.

SCHEMERLICHT ?
Er mag ook van mist en schemerlicht
gesproken worden in verband met de
belgische havenkwestie. Net als in de
brusselse kwestie krioelt het in deze
aangelegenheid van vage verklaringen,
als nieuw voorgestelde uitspraken en
nota's, en niet het minst van tegenstrijdigheden. Eén zaak blijkt echter
duidelijk te zijn ; het aan minister De
Saeger toegeschreven pleidooi voor de
uitbouw van Zeebrugge als « polyvalente haven » geniet niet de instem-

De rezultaten van deze enquête werden tans vrijgegeven en de nuchtere
% -aarnemer kan slechts vaststellen dat,
tiige loffelijke uitzonderingen niet te
1 a genomen, van een progressief gemeentelijk jeugdbeleid in West-Vlaanleren nog geen sprake kon zijn.
Natuurlijk zijn we al ver van de mist bestanden zoals ze in het begin van des eeuw bestonden en die er o.m. wijlen
Priester Fonteyne toe bewogen om, bij
zijn intrede in de brugse gemeenteraad
anno 1912, een vlammend pleidooi te
houden opdat de armenzorg in de wijkscholen tot gratis soepbedeling zou overgaan...
Indien mag aangenomen dat op vandaag de fizische honger van de jeugd is
gestild dan zouden we wel graag hebben vernomen hoe de meer moderne
hunkeringen van de huidige generaties
worden ondervangen. Aldus was het
spijtig te moeten vaststellen dat het
rapport van de westvlaamse jeugdraad
geen gegevens verstrekt over bijvoorbeeld de gemeentelijke verhoudingen
tussen georganizeerde en niet-georganizeerde jeugd noch over het voor handen
zijn van jeugdbiblioteken, jeugdkampeerterreinen en voor de jeugd toegankelijke bossen of domeinen.
Welsprekend genoeg blijkt uit de enquête wel dat er in West-Vlaanderen op
het huidig ogenblik slechts 31 zwemba(vervolg blz. 4)

ming van de antwerpse autoriteiten.
Anders kan men het lange artikel, dat
burgemeester Craeybeckx in « Volksgazet » publiceerde niet uitleggen. De
antwerpse burgemeester is het w e l
eens met « het openen aan Zeebrugge
van de nodige mogelijkheden om » in
wat hij redelijke verhoudingen noemt
o gebruik te maken van zijn ligging en
diep water, met het oog op bij voorbeeld normale vestiging van industrieën ». Maar hij stelt zich de vraag, of
men het een verantwoord havenbeleid
kan noemen « datgene wat moeizaam
werd verworven in onze havens, op
losse schroeven te zetten ». Met andere woorden : volgens de heer Craeybeckx is er geen bezwaar tegen een
expansie van Zeebrugge in een w e l
bepaalde richting (bij voorbeeld olietrafiek) doch w e l tegen de uitbouw
van deze haven tot polyvalente eenheid, waardoor immers de inspanningen van en de behaalde rezultaten te
Antwerpen in een zelfde richting zouden kunnen ondergraven worden.
N u stelt zich de vraag, of minister
De Saeger werkelijk een uitspraak
heeft gedaan, die zo pozitief Zeebrugge als polyvalente haven-in-spé in uitzicht stelt, zonder ruggespraak met
Antwerpen, dan wel of hij doelbewust
een stelling heeft ingenomen, die onvermijdelijk reaktie moest uitlokken.
En reeds heeft uitgelokt, nl. van Brugge's burgemeester, die voor Zeebrugge
w e l een polyvalente uitbouw opeist.
Wordt het opnieuw een krakeel tussen twee van de drie zustersteden ?
N u geen tijd meer verliezen a.u.b.
Trouwens, in een dergelijke aangelegenheid moet het parlement normaal
het laatste woord krijgen. Dat er hierbij niet gemaneuvreerd zou worden
zou verwondering baren bij alwie onze politieke riolen en geplogenheden
kent. Maar ook daaraan moet eens een
einde komen.

^~"

(vervolg van biz. 3)
den voorhanden zijn en dat men slechts
d e beschikking heeft over 25 overdekte
sportzalen. Amper 6 gemeenten hebben
een jeugdatelier ingericht, slechts 15 gemeenten subsidiëren een of andere
vorm van jeugdtehuizen. Op de 240
westvlaamse gemeenten (waarvan toch
r u i m 70 met meer dan 5.000 inwoners !)
zijn er 48 die op een permanente manier
lokalen voor de jeugd ter beschikking
houden, slechts 49 gemeenten hebben op
eigen initiatief speelpleinen ingericht.
Als verzachtende omstandigheid mag
misschien gelden dat het gros van de
westvlaamse gemeenten een te klein
inwonerstal heeft om zich een ernstig
jeugdbeleid te kunnen veroorloven. Ook
dient gezegd dat, altans voor wat de
speelpleinen betreft, het privé-initiatief
de officiële « inspanningen » enigszins
aanvult.
Volgens het rapport zouden binnen afzienbare tijd 57 gemeenten (tans nog
slechts 43) een eigen jeugdraad hebben,
m i t s de nodige durf van de jongeren
zelf mag misschien worden verwacht
dat eerlang alle westvlaamse gemeenten
m e t meer dan 5.000 inwoners over een
jeugdraad zullen beschikken. In dit
perspektief stelt zich echter de vraag of
de jeugdgroeperingen hun bekommernis zullen beperken tot het afbedelen
van toelagen voor hun werking dan wel
of in gemeentelijk of tussengemeentelijk verband (kulturele interkommunale !) de overheid kan worden gedwongen te zorgen voor een elementaire infra-struktuur aan ruimten waar de
jeugd (samen met de snortbeoefenaar
e n de ontspanning-zoekende) vrijuit
aan haar trekken komt.

E Onverbeterlijke zwetser (1 )

advokaat
van
verloren zaken
(m.v.d.b.) De h. Kiebooms is werkelijk onverbeterlijk. Men vraagt zich
vergeefs af welke zelotenijver hem bezielt, dat hij aldus dag in dag uit de
grondwetgrendels wil verdedigen en
dan nog met zulke domme argumenten
dat hij in flagrante tegensraak is met aL.
zijn kollega's van de Vrije Tribune van
de «Gazet van A n t w e r p e n » . Wijzelf
hebben hem voor een paar weken bij de
leugentong gevat. Niet langer geleden
dan verleden week door professor Der i n e op zijn n u m m e r gezet, vindt hij het
toch nog nodig met een «Verbeterd
pleidooi voor de grendels » voor de pinn e n te komen...
De professor had hem nl. verweten
zijn argumentatie te beperken tot art.
38 bis (alarmprocedure), wanneer er
toch nog andere grendels zijn. En wat
antwoordt Kiebooms daarop ? « I k verkeerde in de mening dat de andere
grendels (de dubbele meerderheid en
de pariteit in de regering) niet zo erg
worden aangevoeld door de Vlamingen
e n bij mijn weten is hun reaktie hoofdzakelijk gekoncentreerd op de alarmprocedure !» Waarop steunt de man
zich om zulke onzin uit te kramen ? Sedert jaar en dag is het verzet tegen de
dubbele
meerderheid
algemeen
in
Vlaanderen, maar dat weet Kiebooms
blijkbaar niet. Het kan niet anders of
hij leest in zijn eigen krant enkel zijn
eigen proza! Hoe vaak heeft men hem
niet reeds in zijn eigen krant voorgerekend dat 47 frankofone volksvertegenwoordigers alle verder streven naar gelijkgerechtigheid van de Vlamingen
zullen kunnen tegenhouden, tegen de
overblijvende 165 volksvertegenwoordigers i n ! Had het C.V.P.-kongres van
Oostende niet beslist dat de dubbele
meerderheid er pas mocht komen, nadat
de Vlaamse achterstand maximaal was
weggewerkt ?
En waarom rekent Kiebooms de lezers van de «Gazet van Antwerpen» niet
eens voor wat de pariteit in de reger i n g betekent ? Wij zullen het dan m a a r
in zijn plaats doen. De vlaamse C.V.P.
behaalde bij de jongste verkiezingen
ongeveer 1.200.000 stemmen en kreeg
daarvoor 9 ministers, maar met slechts
450.000 stemmen bekwam de P.S.C, toch
7 ministers. Nog een andere berekening : met haar 50 zetels kreeg de C.V.P.
9 ministers terwijl de P.S.C, haar 7 ministers kreeg voor slechts 19 zetels ! Die
19 Walen hebben het dan toch maar van
die 50 Vlamingen gedaan gekregen, dat
de ministerportefeuilles ongeveer gelijkmatig werden verdeeld. Is het dat w a t
de Vlaamse kiezer van de C.V.P. had
verwacht ?
Waarom keren wij zo vaak terug op
het geval Kiebooms ? Wel, wij menen
dat de grondwetsherziening een veel te
gewichtige en gevaarlijke zaak is om

een oud-volksvertegenwoordiger toe laten onbeantwoord misbruik te m a k e n
van een veelgelezen blad, om bewust de
leugen te verspreiden dat de grendels
onschadelijk zijn en aldus twijfel te
zaaien in de geesten van de Vlamingen.
Voor elke druppel Kiebooms-vergif
moet de argeloze lezer een druppel tegenvergif worden toegediend!

Onverbeterlijke zwetser ( 2 )

" madame
blanche"
orakelt
(m.v.d.b.) Dat de h. Kiebooms m e t de
Volksunie op de neus loopt, weten wij
al lang. En dat hij zich in het r a a m van

zijn blinde h a a t tegen de Volksunie wel
eens heeft laten verleiden tot bespottelijke profetieën die later als een kaartenhuisje zijn ineengestort, moet ons dan
ook niet verbazen. Zo schreef hij in het
begin van de zestiger jaren, in dezelfde
Vrije Tribune, het volgende : « Wat de
grondwetsherziening betreft zijn we benieuwd de officiële dokumenten t e ontvangen, ten einde na te gaan wat daarin
voor de Vlamingen aanvaardbaar is.
W a n t de leider van de Volksunie weet
blijkbaar niet wat hij zegt waar hij bew e e r t dat de aangekondigde herziening
« een ultieme poging is om de unitaire
staat t e redden door de pariteit in te
voeren". Ten eerste is er geen spraak
v a n pariteit t e voorzien ; wel integendeel, het demokratisch beginsel van de
gewone meerderheden blijft de bazis ».
En nu vragen we, wie had juist gezien,
F r a n s Van der Eist of Louis Kiebooms ?
De pariteit in de regering is er, met de
zegen van Kiebooms, en nu pleit hij gewonnen verloren voor de invoering van
het ondemokratische beginsel van de
dubbele en van de tweederde meerderheden ! Kiebooms v e r b r a n d t wat hij
aanbeden heeft, en aanbidt wat hij verbrand heeft !
Kiebooms waagde zich echter ook op
politiek terrein. « Dat de kandidaten
van de Volksunie als simbolen van het
v e r d r u k t e Vlaanderen zouden aanvaard
worden ? Kom, laat ons ernstig zijn. Iedereen begrijpt stilaan dat de radikale

WIJ

vleugels in het vlaamse k a m p verke^r^
doen m e t zich politiek te willen va?oH

deze twee dat de ernstige flaminganten
zich moeten komen aangeven
»
De « ernstige flaminganten » hebben
onze vriend Louis in de kou laten staan
w a n t van de 96 zetels die de C V P topn
bezette zijn er nu nog maar 69 overo^e
bleven, dus een verlies van 27 ' bf>
vriendenpartij van Kiebooms, de B S P
IS teruggevallen van 84 tot 59, wat ook
een verlies van 25 zetels betekent, maar
de Volksunie is in dezelfde spanne tüds
gegroeid van 5 naar 20, w a t een sprone
vooruit van 15 zetels vertegenwoordigt
Moet er nog zand zijn ?
'

I

Eskalatie in Oost-België

deining
om V.U.-

zwaar geschut
Het is hekend dat het unitarisme grotendeels berust op de taalkennis (Frans)
van de Vlamingen.
~
Het is geen geheim dat Van den Boeynants, van hogerhand commis-voyageur '
voor het unitarisme, zich tot paladijn van de « tweetaligheid » opwerpt. Het gaat
hier uiteraard alleen om de tweetaligheid van de Vlamingen want reeds Deslree
heeft betoogd dat de Walen er als het ware een fizische afkeer van hebben, Nederlands te leren.
Het is nog minder een geheim dat « De Standaard ^-Smaele vrij vaak met
V.D.B, luncht en dan zijn orders geeft aan jongens als G.V.H.
Nu weten wij, dat indien acht ouders erom verzoeken, van de zesde af (eerste
middelbaar) het Engels als tweede taal moet onderwezen worden. Tot nu toe
gold dit alleen voor het rijksonderwijs en de Walen zijn in stijgende mate
het Engels gaan kiezen. In het arrondissement Brussel is de tweede landstaal wettelijk tweede taal middelbaar onderwijs. Onder druk van de waalse ouders en
uit vrees voor de konkurrentie van het rijksonderivijs heeft het vrij onderwijs
er toe beslist van het schooljaar 1969 - 1970 de keuze vrij te laten. De frankofonen
eisen overigens ook deze vrije keuze in het Brusselse ! Het is te verwachten dat
er in Vlaanderen een zekere druk zal uitgeoefend worden om dit te vermijden.
Ofschoon eenmaal dat de kursus ingericht is voor acht leerlingen, hij behouden
Wordt en 100 % gesuhsideerd bbjft, zal men in het vrij onderwijs wel andere mid-'
delen ontdekken om « het moeilijk te maken » Vorige zaterdag heeft « De Standaard 3> een volledige tweede bladzijde gespendeerd om de ouders te ontladen
het Engels te kiezen (in het vrij onderwijs).
Argumenten ? Eerst moeten de kommunautaire betrekkingen worden opgelost !
Natuurlijk geen motief voor federalisten. Misschien komt de dag dat de VlaamsWaalse kontrasten in het Engels vei lopen. Dat kennen wij dan allebei even goed
en wij wellicht iets beter dan de Walen.
Frans is voor de Vlamingen moeilijker dan het Engels en dus moet er meer tijd
besteed worden aan het Frans.
Wij denken dat indien men met minder moeite een grotere wereldtaal kan
beheersen (en een wereldtaal beheersen dat moet beslist !) er iets voor te zeggen
ts. « Waarom het moeilijk maken als het gemakkelijk ook kan ».
Wij hebben nog geen goede leraren Engels.
Vele leraren zullen dit Standaard-brevet maar matig waarderen. Welk oordeel
over de leuvense universiteit ? !
« De Standaard » schakelt de katolieke « Konfederatie der
Ouderveienigingen J> in om de katolieke ouders te beïnvloeden. Wij vermoedden al lang dat
sommige prominenten van de konfederatie eenvoudig de tolk zijn van het unitair belgisch nationaal katoliek onderwijs ; inderdaad schijnt er in het vrij onderwijs vooilopig geen sjtrake te zijn van kulturele autonomie. Zoals steeds zullen de
bisschoppen nog eens moeten aangepoid worden - dat is de geschiedenis van de
vlaamse beweging.
Betekent dal nu aat wij hopen dat op slag en stoot alle vlaamse ouders Engels
tweede maal gaan kiezen ^ Wij weten dat zulks niet kan en wensen het ook niet.
Wnai komt het op neer ?
Als vlaamse gemeenschap worden wij steeds oveiwegend in vertaling kultureel
bediend dooi de franse kuituur. Als niet-grole kuituur gemeenschap moeten wij
mtellektuelen vormen, die hetzij de engelse, hetzij de franse, hetzij de duitse taal
of een andere wereldtaal volledig beheersen.
Wanneer de kinderen die nu in het zesde terecht komen de universiteit zullen verlaten, zal Vlaanderen op de diaaischijf van de delta der lage landen met due
omringende taalgemeenschappen koerante kontakten hebben. Als gemeenschap
hebben luij bekwame mannen en vrouwen nodig in deze drie richtingen. Het ts
dus goed dat een aantal jonge Vlamingen en vooral zij die buitenlandse kontakten of op een wetenschappelijke loopbaan ambiëren perfekt Engels kennen. Mocht
het zo zijn dat de Walen wel en wij niet voor een aantal van onze jonge mensen
het Engels kiezen, geen enkele wet zou kunnen verhinderen dat de Walen een
voorsprong hebben wat de buitenlandse relaties betreft. Het is beslist een vlaamse
plicht Engels tweede taal te piopageren en dat heeft niets t e maken, heren
van « De Standaard » en van de konfederatie, met gevoelsargumenten tegen het
Frans.
Dit houdt nog minder in (absoluut niet !) dat wij vlaamse ouders, die het
Frans kiezen zouden me( de vinger wijzen. Dat houdt alleen in dat wij voor de
vlaamse ouders dezelfde vrije keuze opeisen als deze die de Walen willen. Het
belang van hun kind moeten beslissen. In plaats van een kampagne tegen Engels
tweede taal zou « De Standaard », als vlaamse (?) krant er beter aan doen, proen contra objektief te ontleden, als hulp voor de ouders. Meer wordt niet verlangd !

wetsvoorstellen
(e raskin) Op 25 juni jl. legde senator
W. J o n s s e n twee wetsvoorstellen neer
die het volgende beogen : 1. overhevel
ling van het noorden der platdietse
streek en van het kanton Landen naar
de provincie Limburg. 2. oprichting van
een 10de provincie, bestaande uit het
zuiden der platdietse streek, de Oostkantons en een aantal (belgisch) luxemburgse gemeenten. 3. toekenning van
een uitsluitend nederlandstalig statuut
aan het noorden der platdietse streek
en van een uitsluitend duitstalig stat u u t aan de zo juist vermelde 10de provincie.
Deze voorstellen, die misschien ongewoon m a a r daarom niet minder rechtvaardig zijn, hebben heel wat deining
v e r w e k t in franstalige milieus en voornamelijk dan bij de machtshebbers in
Oost-België.
Volgens deze kringen m a a k t het « imperialistisch » en « idioot » initiatief van
senator Jorissen niet de minste kans.
En moest het parlement « een zoveelste
keer bezwijken voor de druk van de
Volksunie » dan nog zal m e n stuiten op
het h a r d n e k k i g verzet van de plaatselijke bevolking.
Het feit dat m e n het nodig acht aldus
te reageren, is evenwel bijzonder leerzaam. Het bewijst dat de machtshebbers in Oost-België niet zo bijzonder op
h u n gemak zijn en dat zij vrezen dat er
wel eens enige beroering bij hun « onderdanen » zou k u n n e n ontstaan. Iem a n d als senator Baltus geeft dit zelf
openlijk toe.
« Ik ben er van overtuigd dat dit voorstel nutteloos en gevaarlijk is (...). Gevaarlijk omdat het tegemoet komt aan
de eisen van zekere extremistische milieus, die nog altijd heimwee hebben
n a a r de Heimat. Gevaarlijk ook, omdat
hierdoor het terrein wordt geëffend
voor eventuele grenswijzigingen, eenmaal dat men het probleem van de eenmaking van Duitsland zal aanpakken en
m e n zowel de oost- als de westgrenzen
van dit land zal moet vastleggen. Zo wij
de kranten moeten geloven, werd dit
p u n t aangesneden door de bazen van het
Kremlin bii gelegenheid van het bezoek
van onze minister van Buitenlandse Zaken, de heer Harmei.
» Moest dit waar zijn, dan vragen wij
ons af, of de bewoners van Kelmis. Hie
in 1963 van het kanton Aubel naar het
kanton Eupen werden overgeheveld,
nog langer gerust kunnen zijn.
» Wij weten dat wij kunnen rekenen
op de trouw van de Oostkantons tegenover de provincie Luik en het arrondissement Verviers. Maar het is ook waar
dat wij ons bevinden tegenover een eskalatie, die door zekere extremistische
milieus wordt veroorzaakt.» (Journal
d'Aubel, 7 aug.). Tot zover senator Baltus.
De verfransing van Oost-België was
tot voor korte tijd een uitgemaakte zaak
voor de fransgezinde machtshebbers aldaar.
Hieraan kwam evenwel een einde
toen op 30 juni van vorig jaar een groep
Volksunie-parlementariërs een propagandatocht ondernam in Overmaas en
in de streek van Eupen. Sedertdien gaat
er geen week voorbij zonder dat er m
k r a n t e n en op samenkomsten gesproken wordt over het taaistatuut van
Oost-België. Hierbij is vooral verheugend dat ook de plaatselijke bevolking
de bestaande toestand meer en meer m
vraag begint te stellen.
. .
Op één p u n t heeft senator Baltus zich
niet vergist : in Oost-België kan men m
de jongste tijd een duidelijke « eskalatie » vaststellen. Uiteraard kan ons aiï
alleen m a a r verheugen.

/
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ENGELS TWEEDE TAAL

NATO-BEURZEN

Via de Nato werden navorBij het begin van het schooljaar dat volgende maand be- singsbeurzen uitgekeerd. Het
gint moeten de ouders van kin- totaal der in 1968 toegekende
deren, die het middelbaar on- beursbedragen bedroeg voor de
derwijs ingaan «de tweede nederlandstaligen 2.019.280 fr.
taal» kiezen. De schooldirek- en voor franstaligen 2.761.250
ties zijn verplicht deze vrij be- fr. Er waren 13 franstalige tepaalde keuze open te stellen, ge.. 9 nederlandstalige gegadigtweede taal mag zijn : Frans, den...
Engels of Duits.
Voor begaafde leerlingen die
later in het leven hun werk- VLAAMSE ACHTERSTAND
zaamheden of belangstelling en
Ook cijfers betreffende het
studie niet zullen beperken tot aantal wetenschappelijke mehet «kleine België» is Engels dewerkers aan diverse kleinere
aangewezen. Indien 8 ouders vorsingsinstellingen wijzen op
de kursus «Engels tweede taal» Vlaamse achterstand. In het naaanvragen, moet hij ingericht tionaal centrum voor de geworden (ook in het vrij onder- schiedenis van de wetenschapwijs!) Daar de waalse ouders pen is de verhouding F/N 2
meer en meer het Engels kie- tegen 1, m het nationaal cenzen ziet het er naar uit dat de trum voor de archeologie en de
belangrijke buitenlandse kon- geschiedenis van het boek eventakten ook in de toekomst in eens 2 tegen 1, in het nationaal
frankofone handen zullen blij- centrum voor wetenschappelijven. De keuze ligt dus in ke en technische dokumentatie
Vlaanderen voor de hand.
5 tegen 4. Alleen in het « American Studies Center» en het
« centrum voor Bizantijnse Studies en Dokumentatie» is er
nederlands
overwicht,
VLAAMSE AANWEZIGHEID een
maar er is ook slechts 1 medeIN WETENSCHAPPELIJK
werker...
SPEURWERK
In 1968 werden door het
Fonds voor zuiver wetenschappelijk onderzoek de centra,
door het ministerie rechtstreeks betoelaagd, als volgt
gesubsidieerd : op nederlandstalige aanvragen : ongeveer 10
miljoen, op franstalige : ongeveer 80 miljoen!
De werkelijke NederlandsFrans-verhouding is echter
8 tegen 1 Ze valt voor een
klein gedeelte minder ongunstig uit omdat enkele feitelijk
tweetalige instellingen onder
een franse benaming bestaan
en uit sleur hun betrekkingen
met het ministerie in het Frans
voeren. Wij ontmoeten zelfs
enkele namen van goed-vlaamse professoren op d^ franse
lijst. Namen in het publiek
gooien doen wij vooralsnog
niet maar wij... « kon testeren ».

SLORDIGHEID. . .
Bijna elk jaar stellen de
Volksuniefrakties in het parlement de niet naleving aan de
kaak van de wettelijke verplichting, jaarlijks tien nederlandstalige scholen in BrusselHoofdstad te openen. Ze zullen ook dit jaar op deze nagel
moeten hameren, want van de
tien scholen, die er hadden
moeten bijkomen, zal volgende
week pas de helft kunnen
geopend worden. Van de 70
scholen, die er volgens de wet
van 1963 vandaag hadden moeten zijn, werd nog niet eens de
helft (30) werkelijk ter beschikking van de vlaamse kinderen in de hoofdstedelijk gebied gesteld. Daarbij komt dat
de inplanting van deze scholen
wanordelijk gebeurt zodat er

scholen geopend worden op
plaatsen waar de nood aan
nederlandstalig onderwijs niet
meer zo hoog is terwijl op andere plaatsen in dit verband
nog alles te doen is.
. . .OF SABOTAGE ?
Een ander groot nadeel van
deze slechte improvizatiepolitiek is het feit, dat deze scholen meestal in zeven haasten
moeten ingericht worden omdat het verantwoordelijk departement veel te laat tot publikatie van de koninklijke besluiten overgaat. Dit is dit jaar
weer het geval : het besluit in
kwestie verscheen pas begin
juli zodat het Fonds voor
Schoolgebouwen
nauwelijks
anderhalve maand tijd kreeg
(dan nog in volle verlofperiode) om 10 schoolgebouwen
klaar te krijgen. Niet te verwonderen dat er maar 5 zijn
klaar gekomen. Dat hierbij informatie en publiciteit onmogelijk is, ligt voor de hand, wat
de franstalige bladen niet zal
beletten, weer eens te schrijven, dat er geen kinderen voor
deze scholen opdagen.
De jaarlijkse herhaling van
dit scenario is geen slordigheid.
Het staat onze vlaamse pers
vrij, zo mild over deze praktijken te oordelen. Wij hebben
geen enkele reden om dit slecht
voorbeeld na te volgen en kunnen met alle recht gewag maken van sabotage. Niet alleen
de brusselse gemeentebesturen
saboteren de taalwetten, ook
de ministeries doen dat. Het
maakt de schande van de kleurpartijen, die te Brussel een
nationaliteitenmoord dulden en
er plaatselijk zelfs de motor
van zijn, des te groter!

Nog een goed jaar schelden ons van de gemeenteraadsverkiezingen. Deze verkiezingen zullen voor de vlaamse gemeenschap van uitzonderli]k belang zijn. Het zal van de onderlegdheid, de ernst en de degelijkheid van haar gemeentemandatarissen afhangen of de Volksunie zich verder in brede lagen
van de bevolking zal doen aanvaarden en aldus de bazis leggen
voor het bereiken van haar uiteindelijk doel.
Onmiddellijk na het kongres van april jl. (dat een bewijs
leverde van onze groeiende betekenis inzake vizie en uitwerking van oplossingen van de hedendaagse vlaamse gemeen^
schapsvraagstukken) werd dan ook binnen partijverband aan
de gemeenteraadsverkiezingen begonnen.
.
De studiedienst, de kaderscholing en het vlaams-nationaa*
studiecentrum voor provincie- en gemeentemandatarissen werk^ten nauw samen om op dat stuk de grootst mogelioke koordy
natie te bereiken.
1.

DE PROVINCIALE KADERDAGEN

De grote lijnen van de taktiek werden vastgelegd door de
partijraad en het partijbestuur en zullen daar medegedeeld
worden. Verder zullen deze kaderdagen handelen over de taktiek in de gemeenteraad (waarbij waardevolle ervaringen kunnen uitgewisseld worden) over de psichologie en techniek van
de verkiezingen en over de administratieve procedure bio het iif
dienen van een lijst.
.,
In brochurevorm kunnen mandantanssen en kandidaat-mandantarissen tevens allerlei praktische aanbevelingen bekomen
voor het indienen en verdedigen van een lijst.
2.

HET VOLKSUNIEPROGRAMMA VOOR
DE GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN

Onmiddellijk na het kongres werd een technische kommissie
aangesteld met het oog op het voorbereiden van een werkdokument dat kan dienen als programma van de V.ü. voor de gemeenteraadsverkiezingen. Dit programma wordt met de grootste zorg samengesteld, zodat een flink gefundeerd en deskundig uitgewerkt baziswerkstuk aan de partijraad en de afdelingen zal kunnen voorgelegd worden. Vermits inspraak en demokratisch medebeslissingsrecht bij de Volksunie geen holle woorden zijn, zullen de afdelingen dit programma kunnen amenderen via hun afgevaardigden in de partijraad. Dit bazis-dokvr
ment zal dan dienen als een soort charter van de ulaams-notiondlisten bij de gemeenteraadsverkiezingen.
3.

KONGRESDAG

Hierop zal het uiteindelijk goedgekeurde programma van de
Volksunie in verband met de gemeenteraadsverkiezingen aan
de openbare opinie worden voorgesteld. De daturn van deze
Kongresdag is nog niet vastgelegd : hij zal vermoedeliik plaats
hebben in het voorjaar (maart of april).

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN
EN

PARITEIT BIJ KULTUUR
Aan de jeugdorganizaties
worden leerkrachten ter beschikking gesteld.
Iedereen weet dat Vlaanderen minstens 30 t.h. meer aangeslotenen heeft bij jeugdorganizaties dan frankofoon België.
De unitair Nationale Raad
voor de Jeugd heeft echter destijds de pariteit voorgesteld en
noch minister Van Elslande
noch minister Van Mechelen
heeft bemerkt dat alzo een onrechtvaardigheid
tegen
de
vlaamse organizaties werd bestendigd.

lllilP

Er is in ons land één onbewaakte overweg per km. spoor. Gemiddeld worden aan deze overwegen
45 personen per jaar gedood. Tans worden experimenten gedaan met een toestel dat automatisch
elk voertuig fotografeert wanneer het over een onbewaakte overweg rijdt op het ogenblik dat de
lichtinstallatie voor een naderende trein waarschuwt. De foto toont ook het juiste uur van overschrijding aan zodat elke diskussie achteraf is uitgesloten. Momenteel worden automobilisten in
overtredeing nog niet gestraft doch alleen verwittigd, foto bij de hand. Na deze faze zullen
echter de overtreders beboet worden.

VOLKSÜNIEPERSPEKTIEVEN
4.

DE SCHOLING VAN DE KANDIDATEN

Het moderne gemeentebeleid vraagt degelijk geschoolde,
technisch goed onderlegde gemeentemandatarissen, die bovendien dan ook nog debatter en spreker moeten zijn en die door
houding en persoonlijkheid respefct en waardering weten at.
Het Dosfelinstituut, erkend politiek vormingsinstituut voor
volwassenen, dat in een vlaams-nationale vizie studeert en
werkt « voor een beter gezag » in Vlaanderen, heeft het initiatief genomen een grote wintercïklus in te nchten over gemeentebeleid in al zijn aspekten.
Even een blik op het programma.
Er wordt gestart met een algemene inleidende les over de
verhouding tussen staat, provincies en gemeenten.. Vervolgens
komen lessen aan de beurt over de gemeentekie^et,
de gemeente financies en de begroting, de C.0.0 de problemen van
de gemeentelijke ordening, de gemeentelijke autonomie en ae
tussengemeentelijke
samenwerking, het gemeenteli]k onderwijs en de kuituur, het personeelsbeleid en de technische funicties van de gemeente (brandweer, gezondheidszorg e.d.). Hoojabrok van gans de ciklus zijn echter wel de lesuren over de gemeentewet. Dit vormt immers de bazis van het gemeentebeleid en ieder mandataris moet er dan terdege mee vertrouwa
zijn.
.. j .
Er valt verder op te merken dat in elk lesuur vraagtioa is
voorzien, zodat ophelderingen, uitleg, verduidelijkingen en konkrete problemen kunnen worden besproken. Bovendien ts op
het einde van de ciklus nog een forumgesprek voorzien.
Hierna volgen dan nog enkele praktische inlichtingen over de
winterciklus « Gemeentebeleid ».
Teneinde verre verplaatsingen voor belangstellenden zoveel
mogelijk te vermijden, zal deze kursus plaats hebben in de
vijf vlaamse provincies, telkens in de provinciehoofdplaats.
Hier volgt het datumschema per provincie. Belangstellenden
houden deze data reeds vrij.
Antwerpen en Brabant: 9 nov., 7 dec, 11 jan., 1 feh. en 1 maart.
Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen : 16 nov., 14 dec, 18 jan.,
8 feb. en 8 maart.
Limburg : 25 nov., 14 dec, 25 jan., 15 feh. en 15 maart.
Uurschema • telkens één zondag per maand, van 09.30 uur tot
12.30 uur en van 14.30 uur tot 17.30 uur. Vier lessen per kursusdag met telkens 30' vraagtijd per lesuur.
Voor elke les zal voor de deelnemers een sïllabus worden gemaakt. Verder zal dokumentatie ter inzage zijn.
.
Inschrijvingen kunnen vanaf nu reeds gebeuren. Het inschrijvingsgeld voor gans de ciklus bedraagt 750 fr., inkluzief middagmaal, sïllahussen en kursusgeld. Wie één bepaalde kursuadag wil komen, betaalt 200 fr. Alle inschrijvingen moeten eerttraal toekomen op het Dosfelinstituut, Tribunestraat 14, Brussel 1. (p.r. 224.43 van de Kredietbank rekening 83.555 van het
Dosfelinstituut.) Nadere inlichtingen kunnen ook telefonisch
verstrekt worden : Dosfelinstituut, Brussel, telefoon 02-19.12.02.
W. Augustijnen
Direkteur Dosfelinstituut
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TAALRASSiST
Onze frankofonen zijn er altijd als de kippen bij om de
normalizenng van taalwantoeBtanden in Vlaanderen als een
uiting van vlaams imperialisme en onverdraagzaamheid
voor Ie stellen. Nochtans kan
het m dit « gebied van vlaamse
taalrassisten» in 1969 nog gebeuren dat in een advertentieblad te Knokke een aankondiging verschijnt, waarin een
half-time-job wordt aangeboden aan « student of bediende,
volledig franstalig en bij voorkeur geen jota Nederlands kennende »...
Men is ietwat beduusd als
men zoiets leest. Maar deze
« spitse voorpost » van Frankofonié is niet denkbaar zonder
een massa misschien minder
fanatieke maar even onbegrijpende en met slechte wil bezielde taal- en standgenoten.

wu
dat het F.D.F, met dergelijke
propaganda een averechts effekt bereikt. Niemand wordt
graag voor onderontwikkeld
aanzien Hatelijk is echter dat
het F.DF. hier zeer duidelijk
Vlamingen wil verbasteren tot
Beulemansen en grondspekulanten.
HOGE RAAD
ALS TOEVLUCHT

nisterie van minister X kregen
we volgend briefje : « Mijn kollega's en ik, werkzaam te Brussel als ambtenaren van rond de
veertig jaar, een generatie die
de vruchten geplukt heeft van
de strijd voor onderwijs in eigen taal en die tans in aanmerking komt voor leidende funkties, wij lachten niet weinig
met de gevleugelde woorden
van de Simonets over de « onontkoombare verfransing van
Brussel » Bij het ministerie
waar wij te werk gesteld zijn
is de toestand zo dat wanneer
een waalse (veelal Vlaams stotterende) dienstchef moet vervangen worden, er een tweetalige Vlaming voor in de plaats
komt Het is immers ernst geworden met die tweetalige
proeven. De tijd van de schijnexamens in « de Vloms » is
wel voorbij. En wat kunnen we
dagelijks vaststellen' Dat wanneer de vlaamse Brusselaar
zich gekonfronteerd weet met
een werkelijk tweetalige ambtenaar, hij spontaan naar het
Nederlands overschakelt. Zo
worden tans honderden dossiers, daterend uit de tijd van
de eentalige franse dienstchefs
omgezet in nederlandse dossiers, en dit op een volkomen
eerlijke en wettelijke manier ».
Wie zal het beter zeggen ?
Zeker Simonet niet, die trouwens ook al enigszins uit zijn
droom ontwaakt schijnt te zijn.

Waarin bestaat de « grootheid » van een land ? Misschien
in het aantal « Hoge Raden » ?
Dan is België een héél groot
land, want de « Hoge Raden »
zijn er talrijk Meestal zijn dat
niets anders dan een soort
praatkolleges waar ministers
stoom komen afblazen. Officieel
zijn het advieskolleges, maar
hun adviezen gelden maar in
zover zij de ministers of de grote machten behagen. Veel belang mag men er dus niet aan
hechten.
HATELIJK
Deze « Hoge Raden » hebben
We werden deze week opge- echter nog een andere, meer
achterbakse funktie ; zij dienen
beld door een echte Brusselaar
[(van vlaamse afkomst, doch bij namelijk om op het aantal
gebrek aan vlaamse scholen op- plaatsen dat de Vlamingen toegevoed in het Frans). Hij sin- komt geografische Vlamingen
jaleerde ons een F.D.F.-pam- neer te zetten, die elders niet
flet, waardoor onder ander bij meer aan hun trekken komen.
de bewoners van de eentalig- Een voorbeeld ? Een van de
vlaamse gemeente Dilbeek de meest « eminente » gentse
indruk wordt gewekt, tot de la- franskiljons, ridder de B. van
gere klasse der kapitaalkrach- O werd nog onlangs in de «Hotigen te behoren juist omdat ze ge Raad voor het Gezin» beeentalig Nederlands zijn ! Als noemd door de vlaamse, sociabewijs van hogere standing listische minister Breyne. Inderdaad, de socialist benoemde
werd aangestipt dat bvb. de
grondprijzen in tweetalige ge- de ridder, en de Vlaming be- 25 JAAR GELEDEN
noemde de gentse franskiljon.
meenten hoger liggen ..
Volgende maand zullen de
Onze gelegenheidskorresponherdenkingsplechtigheden van
dent noemde deze « propagan- ONONTKOOMBAAR
de bevrijding beginnen. Het
da » terecht hatelijk en dom.
zal voor de unitaristen de zoDe reaktie van deze zich zelf
Zelfs in deze vakantietijd veelste gelegenheid zijn om
a-politiek beschouwende gele- komen er bij de redaktie pitti- het « Belgique de papa » in alle
genheidskorrespondent bewijst ge brieven terecht. Uit het mi- toonaarden te bezingen en de
goegemeente te bezweren, toch
de «eenheid van het land» te
bewaren.
De vlaams-nationale gemeenschap — die zich evenveel als
gelijk wie over het einde van
de oorlog verheugde — bewaart
aan een belangrijk aspekt van
Het is beslist niet zo moeilijk in een of ander naslagwerk na
te g t a n waar, w a n n e e r en door w i e ontdekt w e r d dat alle k l e u deze bevrijding een minder
ren van de regenboog in het w i t t e , heldere, kleurloze licht zitten.
aangename herinnering. Het is
M«ar het is niet zo belangrijk. Het is immers niet pas sinds dat
immers ook de 25ste verjaring
ogenblik dat de mensen k u n n e n w e t e n dat men eenzelfde d i n g ,
van een onmenselijke en antieenzelfde gebeurtenis ook van meerdere kanten uit bekijken k a n .
Dat niet alleen datgene w a t gezien of ervaren w o r d t meerdere
vlaamse repressie, die naar een
Uitzichten heeft, maar dat ook hij die kijkt en beleeft verschilt v a n
gevleugeld woord niet voor een
alle andere mensen, en verschilt van zichzelf zoals hij gisteren
« justitie van negerkoningen »
was en morgen w e l l i c h t zal z i j n .
moest onderdoen. België poogDergelijke gedachten hebben w e i n i g origineels, zij zijn zelfs in

ASPEKTEN

de mode En daardoor alleen al is het bijna zeker dat zij misv o r m t , misbruikt w o r d e n , en dat er mets anders o v e r b l i j f t d a n
een karikatuur van w a t ze e i g e n l i j k toch w e l zeer terecht u i t drukken.
Schijnbaar is men er vandaag zozeer v a n o v e r t u i g d dat alle
d i n g e n meerdere uitzichten tiebben, dat het d i n g zelf o n b e l a n g rijk w o r d t . M e n is er zozeer van o v e r t u i g d dat w a t m e n w e e t
toch met allesomvattend en alles u i t d r u k k e n d is, dat deze g e dachte zelf tot iets totaal onaantastbaars is g e w o r d e n . W e e hem
die het w a g e n zou onvermoeibaar veroer op tocht te gaan naar
w a t meer is ! Hem wacht de meest beslissende v e r o o r d e l i n g d i e
mogelijk is : ouderwets en achterlijk !
Maar mag men dan echt niet langer de vraag stellen hoe het
mogelijk is de kleuren te zien als er nergens licht is ? A l s er
zelfs heel ver v e r w i j d e r d , en heel zwak w e l l i c h t , met de minste
schijn van licht meer zou z i j n ? Is het dan v a n z e l f s p r e k e n d , normaal, in de zin v a n menselijk, zichzelf als een afgezonderd eiland
te beschouwen en v a n dit eiland b o v e n d i e n dan nog de gehele
w e r k e l i j k h e i d te maken ?
Mensen k u n n e n logisch redeneren, ons westers-wetenschappelijk kontakt met en het b e w e r k e n van de d i n g e n r o n d o m ons
steunt op de veronderstelling dat ook deze d i n g e n als het w a r e
« logisch » zijn — en dat komt bovendien meestal nog uit ook !
Misschien is er echter ook v a n de menselijke ironie iets te v i n d e n in de w e r k e l i j k h e i d v a n mensen en d i n g e n r o n d o m ons !
O f IS het met ironisch dat w i e beweert dat er niets d a n kleuren
zijn zélf in het licht moet leven en dit van hen die naar z i j n
w o o r d e n luisteren ook al veronderstellen moe
Inderdaad, w i e geen kleuren zien kan l i i. een zeKere zin
b l i n d , écht b l i n d , maar dan toch alleen maar k l e u r e n b l i n d . A l l e e n
hij die het licht niet zien kan is b l i n d m de v o l l e d i g e zin v a n
het w o o r d . Dat is waarschijnlijk vooral hij die zichzelf v e r b l i n d t ,
hij die (hoe dan ook) vergeet of niet weet dat de mens g e w o o n w e g met leven kan zonder tenminste een vaag v e r m o e d e n v a n
de w a a r h e i d , zoals hij geen kleuren zien kan zonder licht.
Hiermee w e r d geen w o o r d neergeschreven tegen de o n v e r vangbare waarde van de kleuren, van de verschillende uitzichten van d i n g e n en mensen Het a n t w o o r d van de kleine Erna was
inderdaad helemaal niet dwaas toen zij op het v e r w i j t v a n haar
moeder dat zij de kat met aan haar staart mocht t r e k k e n , zei :
« maar dat doe ik toch met, ik hou alleen maar de staart vast,
het IS de kat die trekt I »
Is de indruk onjuist dat men soms z o w e l de kleine Erna als de
kat vergeet ?,
NEMROD

de de bevrijding te misbruiken,
om de Vlaamse ontvoogdmgsdrang te vernietigen. Dat zulks
een vermetele illuzie was weet
vandaag iedereen. Toch heeft
het officiële België tot op heden de kans gemist om een serene herdenking mogelijk te
maken én dat door het uitblijven van amnestie én door zich
vast te klampen aan een unitarisme, dat nog steeds de
vlaamse bevrijding poogt te
remmen. Maar ook dat zal een
illuzie te meer blijken te zijn.

RAZENDE ROELAND
Jos Van Eynde alias Jozef III
doet er duchtig aan voort. Op
zijn beschuldiging ais zou de
Volksunie in het probleem
Brussel een dubbelzinnige houding aannemen wordt in ons
hoofdartikel van vandaag passend geantwoord. Woensdag
kwam hij nog maar eens terug
op het geval Elias, andermaal
met allerlei «vaststellingen»
naast de kwestie. Hij moet wel
danig gebeten zijn door de beschouwingen in ons blad dat
hij nu zo hard schreeuwt Ergens doet zijn proza — voor
deze zomer sterk flamingantisch maar even sterk antivlaams-nationalistisch gekruid
— denken aan een uitspraak
van Nietsche : « zij spuwen hun
gal uit en noemen het krant».
SLAKKENGANG
De onderhandelingen over
de grensarbeiders, die toch
twaalf en half procent van hun
loon verliezen door de franse
devaluatie, duren nog altijd
voort. Ook deze week kwam er
nog geen beslissing. Het ontbreken van een internationaal
akkoord waardoor dergelijke
ergerlijke problemen zonder
veel moeite zouden kunnen
worden geregeld doet zich al
maar sterker gevoelen. Waarom
onderhouden we eigenlijk een
ministerie van Buitenlandse
Zaken, waarom hebben we in
alle landen ter wereld diplomaten, als een « buitenlands » probleem dat kan worden opgelost,
dat moet worden opgelost en
dat vlak bij ligt, slechts zo weinig en zo traag enige aandacht
krijgt? Is het misschien té
eenvoudig ?

(ACO) Misschien wordt de
maand oktober belangrijk
voor de toekomst van het
vliegveld van Deurne. In die
maand denkt minister Bertrand een dokument te kunnen voorleggen aan de antwerpse overheden, die er dan
advies zullen moeten over
uitbrengen. Dat menen we
te kunnen afleiden uit een
parlementaire
vraag van
volksvertegenw.
Mangelschots, en het uiterst lakonieke antwoord van de minister. De regering heeft
rond Deurne zo hardnekkig
een mistgordijn
gehang^
dat we ook de geringste aanwijzing over haar plannen
belangrijk achten.
Minister Bertrand zegt in
zi]n antwoord alleen dat heSDrekingen met het oog on
de overheveling van de antwerpse luchthaven «aan de
gang zijn». Mangelschots
OKTOBER
BELANGRIJK
VOOR
DEURNE
wilde weten waar de konkluzies bleven van een ministerieel memorandum over de
luchthaven van Deurne. Nu
Nederland aanstalten maakt
om, na een luchthaven te
Woensdrecht, er ook nog één
te Hulst te bouwen, is de
konkurrentie van onze Benelux-genoot in een akuut stadium getreden. Indien minisBertrand ook in oktober nog
volhardt in het stilzwijgen,
is er een gelegenheid om
hem te ondervragen. Maakt
hij de beloofde rapporten
voor advies over aan de antwerpse overheden, dan mag
gevraagd
worden
welke
strekking er in het ministerieel dokument wordt verdedigd. Er wordt al sedert
jaren een weinig moedige
politiek gevolgd, niet alleen
te Brussel, maar ook in zekere antwerpse kringen. Het
ogenblik nadert waarop meer
bepaald de antwerpse C.V.P.
haar reeks vluchtmisdrijven
niet meer kan voortzetten.
Ze zal in oktober kleur moeten bekennen en een keuze
moeten doen tussen het algemeen belang en de uiterstpersoonlijke motieven waardoor sommigen worden gedreven.
De strijd om aan Antwerpen een luchthaven te waarborgen is nog lang niet ten
einde. Hij moet in feite nog
beginnen. De intriganten en
de grondspekulanten moeten
vroeg of laat hun schuïloorden verlaten.

Iedereen herdenkt de bevrijding van West-Europa, nu een kwarteeuw geleden, op zijn manier.
Een modehuis vond er dat op : mannequins in de klederdracht van 1944 met mannequins gekleed
volgens de hmdige mode, hier gekiekt voor een rijtje tanks. Vrouwen kwamen er overigens 25
jaar geleden ook ruim aan te pas, niet steeds tot genoegen van vader, echtgenoot of verloofdei
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Vorige week brachten we het eerste
gedeelte van de beschouwingen van
senator

Maurits

Van

Haegendoren

over het schoolpalit dat tien jaar geleden tot stand kwam. W e publice-

van de onderwijs-programma's soms
geen element van behoudzucht zijn ?
Kunnen studenten niet het slachtoffer
worden van eigen gemakzucht ? Als arbeider heeft de volwassen student niet
alleen de rechten van de arbeider (bijvoorbeeld studieloon), maar zullen ook
zijn plichten te omschrijven zijn.

ren tans het tweede gedeelte van deze beschouwingen, tevens met

het

slot van zijn betoog.
Als voorzitter van de werkgroep ad
hoc van de Volksunie over dit vraagstuk sprak steller de wens uit, dat de
lezers van « W i j » hun mening zouden kenbaar maken onder vorm van
brieven aan de senator, wiens adres
luidt : Cuido Cezelielaan 63, Heverlee. W e hopen dat talrijke lezers van
deze kans op dialoog zullen gebruik
maken, aldus nogmaals

illustrerend

dat de Volksunie een open partij is,
met doorstroming van laag tot hoog
en omgekeerd.
Het recht van de ouders,
scholieren en studenten

Het «recht van het gezinshoofd» bestaat met als dusdanig. Ieder mens, ook
ae pasgeborene is een individu met onvervreemdbare eigen rechten. In de romeinse maatschappij had de huisvader
wellicht recht van leven en dood op zijn
kinderen. De gezinshoofden (of beter,
ae ouders) hebben geen rechten op hun
kinderen ; zij hebben alleen plichten
tegenover hun kinderen en het is uit
nootde van de plichten tot voeding, kle^i'Jg'opvoeding, hulp en bijstand, enz...
aat hun « de ouderlijke rechten» wor^™ toegekend. Dit betekent dat de overheid het kind lichamelijk beschermt tegen « ontaarde » ouders en het tot op een
zekere hoogte pedagogisch te beschermen heeft tegen egoïstische of onwetenr ^"°^''^' bijvoorbeeld door de leerplicht, door de gewenste programmering van het onderwijs, door de taalwetten, enz... Dit houdt meteen in dat
naarmate zij de volwassenheid naderen
oudere scholieren naast de ouders recht
9P inspraak hebben, dat volwassenen
^studenten hoger onderwijs) medezeggenschap hebben. Dat het nog een « kontesteren », tasten en zoeken is, doet niets
at aan deze beginselen. Waar het om de
eigenlijke « schoolkinderen » gaat is het
evident dat de ouders het «recht van
net kind » uitoefenen. Dit ouderlijk-kindenijk recht is ook weer te relativeren.
. Het is de gemeenschap die betaalt, het
IS de gemeenschap die met de werkzoekenden zal zitten. Het mag niet zijn dat
ri]ke ouders door hun fortuin hun kinaeren bevoordeligen tegen talentvolle
minder gegoede kinderen in. Ik zou de
inspraak van ouders, van scholieren en
studenten nog van andere zijde willen
relativeren. Zullen de ouders, indien zij
niet juist ingelicht worden ten aanzien

De rechten van de leerkrachten

De rechten van de werknemers (verdeidigd door hun vakbonden) in het onderwijs-bedrijf liggen anders dan in een
producerende of gewone dienstverlenende onderneming. Dan wanneer het produkt van de arbeid van een industriearbeider hem niet mag «vervreemd»
worden en zijn beroepsorganizatie er op
te waken heeft dat hij van de vrucht van
zijn arbeid niet beroofd wordt, is het
met het onderwijs net andersom. Het
produkt van de arbeid van de leerkrachten (nl. de gevormde jonge mens) behoort hem niet toe. Zeer grof gezegd :
de scholen zijn er voor de scholieren en
de scholieren niet voor de scholen. Het
behoort dus bijvoorbeeld niet aan de
vakbonden om mee te praten over de
schoolprogramma's. Als didaktici hebben
de schoolmensen echter wel het recht
en de plicht te advizeren want de overheid is geen pedagoog. Maar het is de
overheid die beslist! De eigenlijke rechten van de werknemers van het schoolbedrijf beperken er zich dus toe dat hun
salariëring vergelijkbaar blijft met gelijkaardige normen in de ekonomische
sektor. Eigenlijk moeten zij ten aanzien
van andere sektoren aanzienlijk bevoordeligd worden omdat het algemeen welzijn eist dat de besten zich zouden wijden aan de opvoeding en de gemeenschap er dus mag op waken dat hun
prestaties met meer toewijding geschieden dan waar ook. Als volksnationalisten
moeten wij bijgevolg een veel hogere
salariëring van de leerkrachten eisen
dan nu het geval is.
Nota bene moeten de leerkrachten tegen ieder favoritisme beschermd worden. De problematiek van de «plaatsbezorgerij» in het officieel onderwijs
is meer dan bekend. De leerkrachten in
het konfessioneel onderwijs worden door
de staat betaald maar de staat is hun
werkgever niet. De vraag dient echter
gesteld in hoeverre de betalende staat
hen niet dient te beschermen bijvoorbeeld in politiek opzicht. Is het namelijk
aanvaardbaar dat een leraar m het officieel onderwijs zich wel kandidaat map
stellen bij verkiezingen, maar een leraar
in het konfessioneel onderwijs in dit opzicht niet van zijn volledige politieke
rechten geniet ?
Oe hernieuwing van het schoolpakt

Het rijksonderwijs is eisende partij tegenover het Rijk, in feite tegenover het
parlement. Het eist meer kredieten bijvoorbeeld voor betere accomodatie en
gebouwen. Het konfessioneel onderwijs
beweert niet volledig gelijk gesteld te
zijn en stelt zich luidop als vragende
partij op. Daar het pluralisme in geen
geval van vandaag tot morgen verwezenlijkbaar is moet aan iedere diskriminatie
een einde gesteld. Elementaire demokratische sociale rechtvaardigheid ! Er is
echter een maar..., er zijn verschillende
« maren ».

HET
SGHOOLPAKT
WERPT ZIJN
SCHADUWEN
VOORUIT

Het konfessioneel onderwijs als
vragende partij
Ten eerste

Alvorens de vragen van de kerkelijke
inrichtende macht in overweging te nemen moet zij zeggen « ja » of « neen »
of zij haar rechten wenst te beperken
tot haar zending. Indien dit niet het geval is, mag men zich afvragen of de kerkelijke inrichtende macht haar tol niet
moet blijven betalen aan een vrijheid
die niets te maken heeft met haar zending. Indien dit er op neer komt dat niet
kerkelijke ouders grotere financiële inspanningen moeten opbrengen dan nietkerkelijken, moeten de kerkelijke ouders het met hun kerkelijke ge^gdragers uitmaken en niet met de staat waarom het kerkelijk gezag in zaken die niet
met de kerkelijke zending te maken hebben, de « vrijheid van onderwijs » in eigen organizatie wil omzetten. Klaar en
duidelijk meen ik dat alleen de overheid
uiteindelijk te beslissen heeft in alle zaken die niet met de zending van de Kerk
te maken hebben. Natuurlijk zal de overheid alle betrokkenen raadplegen en als
«wijs huisvader» handelen. De overheid heeft bijvoorbeeld een volledig
recht op inspektie in de ruimste zin. Indien de kerkelijke inrichtende macht
haar inspraak en de organizatie van haar
schoolnet beperkt tot haar zending zullen een aantal vragen principieel en
praktisch moeten opgelost worden.

voerder zou mandateren. Een schoolpakt
als politieke afspraak onder partijen ia
betwistbaar. Geen enkele politieke partij mag zich het recht aanmatigen in
naam van de Kerk te spreken. Dit zou
afbreuk doen aan de kerkelijke zending.
De politieke partijen en liefst alle partijen en niet alleen de partijen van de
regerende meerderheid moeten samen
de houding van de staat bepalen en het
is de Staat die moet onderhandelen met
de Kerk of met een door de Kerk niet
partij-politieke gemandateerde instantie.
In vele streken is het nog zo dat de
«katolieke school» doorgaat als de
school van de C.V.P. ; politieke en parapolitieke vergaderingen worden in
schoolgebouwen belegd.
Organizaties die via andere (mantel-)
organizaties werven voor een kontribueren van de C.V.P. zijn in konfessionele
scholen gevestigd Dat deze gebouwen
partikuliere eigendom zijn is een te
subtiel onderscheid dat niets afdoet aan
het aldus vervalste imago. Ik waardeer
het prachtig werk van deze organizaties
maar ofwel zijn het religieus-katolieke
instellingen zonder politieke banden en
dan hebben zij recht op gastvrijheid m
konfessionele schoolgebouwen, ofwel
leunen ze aan bij een politieke partij en
dan vertekent zulks het betrokken gebouw, met alle konsekwenties van dien.
Dat dit in sommige gevallen ook wel
eens « van de andere zijde » gebeurt zal
ik niet ontkennen en dan is het dubbel
laakbaar omdat officiële gebouwen door
ieders duiten worden bekostigd.

Ten tweede
Juridisch en budgetair zal het wel problemen stellen de vraag van het konfesOnlangs werd er voor een weliswaar
sioneel onderwijs in te willigen wat de
bijkomstige aangelegenheid m de senaat
staatstussenkomst betreft in de scholeneen studiekommissie gevormd waar alle
bouw. Het is een solied argument van de
partijen in samenwerkten (de kommuKerk dat deze gebouwen van openbaar
msten werden met uitgesloten, maar
nut zijn. Moest er geen konfessioneel
daagden niet op) Wij waren dus met
onderwijs bestaan, zou de overheid ze
zijn vijven, ieder lid in zeker opzicht
toch moeten bouwen. Het is echter een
deskundig terzake ; meteen was iedere
even solied argument dat men niet op
staatskosten een partikulier patrimoni- partijpolitieke «berekening» uit de
baan en werd de kwestie werkelijk obum kan spijzen. Hier zal ongetwijfeld
jektief onderzocht en gerapporteerd. Het
voer te over zijn voor juristen en begrodient gezegd dat het om een klein protings-technici. Het gaat om miljarden.
bleem ging waar de gemeenschapsproGesteld dat men (wellicht onrechtblemen niet bij te pas kwamen. Dit mostreeks) het verzoek van de Kerk tegege nochtans een voorbeeld zijn dat de
moet treedt moet het zonder meer duideVolksunie geen verantwoordelijkheid
hjk blijven dat de overheid zich een (ditschuwt.
maal absoluut) recht kan voorbehouIndien men de hernieuwing van het
den om alle misbruiken (ja, ik bedoel
schoolpakt of beter gezegd de verhoude aanbestedingen en wat er mede sadingen onder de schoolnetten wil oplosmengaat) te vermijden. Gesteld dat de
sen, niet als een koehandel onder belangstaat toeschiet, wie zal vermijden dat de
hebbenden, maar met moedig staatsKerk elders geldmiddelen mobilizeert
mansinzicht zal de Volksunie paraat zijn
om alzo door een betere akkomodatie,
om haar verantwoordelijkheid op te neaan het officieel onderwijs een konkurmen. Met de realiteit « schoolpakt» zal
rentie aan te doen die wel eens als
zij rekening moeten houden maar zo dat
deloyaal zou worden bestempeld ?
de ontwikkeling in de zin van het pluraMij komt het als evident voor dat. lisme niet alleen niet wordt gehinderd
moest de Staat bijspringen, de overheid ' maar naderbij gebracht. Intussen zal zij
het recht zou kunnen opeisen ook qua
objektief moeten luisteren naar de stelbouwerij rationalizerend op te treden,
lingnamen van alle filozofische richtinbouwheer te blijven en... op het gehele
gen en van alle didaktici en onderwijspakket + 10 miljard uit te sparen o.m
deskundigen.
door industriële scholenbouw (wat heel
In ieder geval, er bij betrokken of niet,
wat anders is dan prefabrikatie waarir
moet zij haar houding bepalen met uitkmderen «braden» of «bevriezen»).
sluitend als richtlijn haar federalistische
en volksnationalistische vizie op het algemeen welzijn.
Ten derde
Het is principieel fout dat de Kerk (het
konfessioneel onderwijs) ten aanzien van
haar eisen een politieke partij als woord-

M . Van Haegendoren
Senator

Tol voor enkele jaren - vóór dat het clergy - of doodgewone burgerpak de vestimentaire nivellering voltrok - kon
men, wanneer men in een of ander kempisch dorp vertoefde,
het eigenaardige feit vaststellen dat de dorpspastoor aldaar
niet in het gewone deftige zwart van het priesterkleed maar
in een witte pij met een kort kapmanteltje zich tussen zijn
schapen bewoog. . . En wanneer de onwetende bezoeker
dan nadere uitleg vroeg, kwam hij te weten dat het hier
niet ging om een in de wereld verdwaalde monnik, maar om
een norbertijner pater, die daar als pastoor of onderpastoor
in funktie was, vermits de benoeming van de lokale herder
niet van Mechelen maar van de ene of andere norbertijner
abdij in de Zuiderkempen afhankelijk was.
Wanneer de bezoeker dan, verder borend en een verklaring zoekend voor dit verschijnsel, bij een meer-belezen
zegsman terecht kwam, kon hij vernemen hoe de plaatselijke situatie op het « herderlijke » gebied een gevolg was
van een historisch fenomeen, dat hij reeds in de geschiedenisboekjes had ontmoet : de invloed der kloosters en hun bijdrage tot onze ekonomische en kulturele ontwikkeling.
Een der belangrijkste norbertijnerkloosters in ons land is
nog steeds het klooster van Tongerio. Ook zijn invloed, als
centrum van religieus en pastoraal leven, is nog steeds groot
en het beschikt daarenboven over een eigen hoewel begrensd « machtsbereik » dat een afstraling is van de oude
macht en glorie. . .

De Orde der Norbertijnen of, om de offièle benaming te gebruiken, de Orde
van Premonstreit, werd gesticht door
Norbertus, een jong kanunnik van de
kollegiale kerk van Xanten aan de Rijn.
Voordien had Norbert van Gennep aan
het hof van Hendrik V vertoefd. Hij
keerde zich echter aldra van de glans
en de karrière, die het hof hem bood, af.
In 1115 werd hij priester gewijd : hij
was toen 35 jaar. De geestelijke hervorming, die door Bernard van Clairvaux
was ingezet, richtte zich vooral naar de
kontemplatie. Karthuizers, Cisterciencers, de benediktijnse beweging van Cluny waren hoofdzakelijk beschouwend
hoezeer ze ook een voorbeeld wilden zijn
voor alle gelovigen. Norbert wilde een
terugkeer van de klerus naar een evangelischer leven, in een periode waarin
dit nogal eens vergeten werd. Hij ijverde tevens voor een hervorming van de
zielezorg. Na met het kanoniale leven in
Xanten, het kloosterleven in Siegburg
en het kluizenaarsleven bij Ludolf op de
Vorstberg bij Xanten in kontakt geweest
te zijn, zou hij echter geen dezer drie
speciale roepingen volgen, maar zich
vooral naar de zielezorg en predikatie
richten. Van paus Gelasius II ontving hij
macht en zending om overal te gaan
preken, zonder onderscheid van diocees.
Toen de volgende paus, Kallixt II, te
Reims een koncilie hield, begaf Norbertus zich erheen. Zijn mandaat werd
bevestigd en verlengd. Hij besloot dan
zich in de nabijheid van Laon (te Prémontré) te vestigen, in 1120. Van 1121
af begon hij echter terug zijn zendelingsreizen. De orde die Norbertus gesticht had, en die bedoeld was voor de
zielezorg onderging, na zijn dood te
Maagdeburg, waar hij bisschop was benoemd, wel enige moeilijkheden. Vooral omdat Norbertus haar geen geschreven regel had nagelaten. Zijn opvolger
Hugo zou de statuten van de Orde van
Premonstreit opstellen.
Ontstaan der abdij
Tussen het franse Noorden en het
duitse Westen (of beter : het nederlandse Oosten, want Xanten lag in een gebied dat sterk Nederlands beïnvloed en
georiënteerd was) zou het voornaamste
«aktieterrein» van Norbertus en zijn
volgelingen liggen. Zelf had hij in Antwerpen de ketterij van Tanchelm komen bestrijden (Tanchelms leer, die elk
gezag ontkende, had te Antwerpen zeer
sterk wortel geschoten.). In Floreffe
werd het eerste filiaal van Prémontré
in ons land opgericht. Om Norbertus en
zijn volgelingen te danken, droegen de
kanunnikken van Sint-Michiel te Antwerpen hun kerk aan de premonstratenzers over. Aan het hoofd van de kleine
« kolonie » werd door Norbertus een zekere Waltman gesteld. Zo ontstond de
antwerpse Sint-Michielsabdij. Vanuit
Antwerpen zouden dan de abdijen van
Averbode, Tongerio en Middelburg gesticht worden.
Over de juiste stichtingsdatum van
Tongerio is wel enige betwisting geweest : hij moet tussen 1128 en 1133 liggen.
Een inwoner van Tongerio, Giselbert,
een eenvoudig man, schonk aan de abdij Sint-Michiel een groot stuk grond
in zijn woonplaats, en verzocht de Norbertijnen er een klooster op te richten.
De eerste abt, Hendrik, werd in de zestiende eeuw gelukzalig verklaard. In de
parochiekerk van Nieuwmoer, aan de
nederlandse grens - een parochie die nog
steeds van Tongerio afhankelijk is - kon
men twee grote glasramen zien, waarop
enerzijds de stichter der abdij, Giselbert, afgebeeld stond, terwijl hij knielend een zode aarde aanbiedt aan Norbertus. Op het andere glasraam stond
Hendrik, de eerste abt, met een ciborie
in de hand terwijl hij het volk toespreekt. Beide glasramen waren gemaakt naar pen tekening van A. Van
Diepenbeeck.

in Vlaanderen

Tongerio was aanvankelijk geen rijk
klooster. De volgelingen van Norbertus
hadden wel grond gekregen, maar de
opbrengst ervan was eerder gering. Vijftig jaar na de stichting was Tongerio
nog zo arm dat in 1189 de bisschop van
Kamerijk een aalmoes schonk aan het
klooster, en dat de arme kerk van Tongerio begiftigd werd met de opbrengst
van het altaar van Oevel. In 1183 had
Godfried van Brabant de heren Arnold

en Albert van Budincrode toege<5t=
hun vrijgoed aan de abdij op te drag
Deze vermeerdering van bezit mafw
het klooster praktisch niet rijker V i
grond was nog onbebouwd en woest
moest door kloosterlingen goed gems'/u
worden. En hier zien wij dan voorT;
eerst de betekenis van de abdij voor ri
ekonomische vruchtbaarmaking van ri
hele Kempen duidelijk naar voren tr
den. Arnold van Brabant had de hJ^l
hjkheid Kalmthout aan de abdii
schonken. Een zesde van Reusel heil
vens de plaatselijke kerk droeg hij ov
aan het klooster van Postel, waar zZ
dochter Jutta tot de kloosterzusters b
hoorde. Arnulf, zoon van Arnold schonk
tweederden der tienden van Nispen en
Zundert alsmede het patronaat van hm
kerken aan de abdij van Tongerio m
trad nadien in het klooster. Berner 'VM
Rijsbergen (broer van Arnulf) gaf zyvrijgoed Essen en de andere helft van
Kalmthout. De abt kreeg ook de heerlijkheid Huybergen, zover zij onder het
rechtsgebied van de hertog viel, namelijk het land van Rijen.
Tengevolge van deze giften en van het
werk der kloosterlingen en lekebroeders,
ontstonden in de Noorderkempen tabij.
ke hoeven, waarvan sommige ofwel heden ten dage nog bestaan ofwel waa^
van de benaming in de wijk- of plaats»
namen van nu terug te vinden is. Een
der oudste is wel de Greef te Kalmthout,
die tot het einde der 18de eeuw zetel
was van een provisor en een der schoon,
ste bezittingen der abdij.
Benevens grondontginning werd et
ook aan bosbouw en turfontginning gedaan. In 1358 kwam een akkoord tot
stand tussen de abt en de heer van Bergen. Turfvaarten werden gegraven, OSL
de vaart naar Rozendaal, waarvan het
tracé nog vandaag bestaat. Maar niet alleen in de Noorderkempen, ook bijvoo^
beeld in Broechem, Oedelem, Alphen en
Halle ontstonden een aantal hoeven. In
1163 had Arnold van Diest reeds het begevingsrecht der kerk te Diest aan de
Witheren afgestaan. Dit «begevingsrecht» bestaat erin dat men een geestelijke tot het pastoorsambt mag benoemen of tot benoeming voorstellen. Een
der belangrijkste parochies der Witheren was die van Nispen : zij omvatte de
huidige dorpen Kalmthout, Essen,
Nieuwmoer, Kalmthoutse hoek. Achterbroek, Wildert en Rozendaal. De uitg^
strektheid ervan noodzaakte de aanstelling van een aantal onderpastoors, latff
de oprichting van kapellen en hulpke^
ken. Zo werd de eerste hulpkerk ingewijd te Rozendaal in 1266. In 1338 pas
zou Kalmthout zijn eerste kerk krijgea
In een bulle van Bonifacius IX in 1396
worden de pastorijen opgesomd die door
de Norbertijnen bediend worden : Diest,
Broechem, Oeiegem, Nispen, Rozendaal,
Kalmthout, Tilburg, Herstelt, Westerlo,
Tongerio, Olen, Oevel, Klein Zundert,
Alphen en vele meer.
Uitbreiding van Invloed
De eerste epizode, die van het ve^
werven en het ontginnen der kloosterlijke bezittingen, is op het einde der 14de,
begin 15de eeuw afgesloten. Na de ontginning van de grond door de kloosterlingen, beginnen zij met het verhuren of
verpachten aan de bevolking, die zich
gevestigd heeft rond hun hoeven, waar
nu grotere dorpen ontstaan. Bij deze verpachting wordt meestal de levering van
landbouwvoortbrengselen als betaalmiddel aanvaard. Het vee is gemeenschappelijk : wordt het verkocht, dan wordt
de opbrengst verdeeld, en bij de aankotq?
van vee betaalt elk de helft
Nu kan ook het geestesleven rich
meer en meer ontplooien : kuituur veronderstelt toch steeds een zekere mate
van ekonomische welvaart.
Door het overschrijven van boeken
door de monniken ontstaat een rijke biblioteek van handschriften. Vele namen
zijn er niet behouden, maar bekend was
in ieder geval Simon van Neten, schilder, beeldhouwer en miniaturist, In
wiens necrologium «De Vreugden va»
O.L.Vrouw» vermeld worden.
Als historicus moet Petrus Van Lathem belangrijk geweest zijn. De Bollandisten vermelden hem. Zijn werk IS
echter geheel verloren gegaan.
Een gedeelte van dit zeer belangrijke
archief moet eveneens verloren gegaan
zijn tijdens de franse bezettiivg. De meeS"

«u
Antwerpen. Meubels werden verkocht
bij veiling, menig kunstwerk werd bij
de afbraak vernield en ook de beide kopers verkochten kunstwerken, waarvan
verscheidene in het buitenland.
Tijdens de Boerenkrijg, in 1798, bezetten de Boeren de abdij waar generaal
Jardon hen wilde belegeren : zij wisten
echter te ontsnappen.
Pas na de val van Napoleon kon de
heropbouw der abdij beginnen. In 1847
was het zuidelijke pand, met dormitorium en biblioteek, gereed. Spijts het
verlies van vele archieven of de verspreiding ervan, telde de biblioteek op het
einde der 19de eeuw reeds 15.000 boekdelen. In 1852 werd dan de eerste steen
van de nieuwe kerk gelegd : in 1852
werd ze ingewijd. Het kloosterleven kon
een nieuwe bloei tegemoet gaan.

te kloosters brachten hun archief geheel
of gedeeltelijk onder in van hen afhankelijke parochies. Toen tijdens de boerenkrijg echter verscheidene pastorijen
leeggeplunderd werden, moet ook een
deel van dit archief verloren gegaan zijn.
Toch bleef nog een interressant gedeelte behouden.
Met de kulturele opbloei steeg ook de
tijdelijke macht der abdijen, en hun invloed. In de «Brabantse Rijmkronijk»
worden herhaaldelijk de abten genoemd:
zo onder meer als leden van de raad die
aangesteld werd na de dood van hertog
Antoon van Boergondiè, tijdens de slag
bij Azincourt. De kroniekschrijver vermeldt : «Heere Janne van Hafflighem
ende van Tongerloo Heere Janne ;
«Twee abdten twee wise manne..».
Hun aanwezigheid op de landdag te
Maastricht in 1415 wordt in de «Rijmkroniek» vermeld, evenals hun aanwezigheid op de kerkvergadering van Konstanz in de « Brabantse Yeesten». Tijdens de boergondische periode ontstond
er evenwel een konflikt met de kloosters. De hertogen wilden in de benoeming der abten tussenkomen, en zij kenden gunstelingen pensioenen toe ten laste der kloosters.
Op het einde der 15de en het begin
der 16de eeuw wordt in de kronieken
de aanwezigheid te Tongerlo gemeld van
bouwmeester Antoon Keldermans. In
1632 zou Rombout Keldermans de oude
gebouwen vernieuwen en vervangen.
Zijn werk werd na zijn dood voortgezet door zijn neef Laurijs. De abdij zou
ook gasthuizen (voor het onderbrengen
van reizigers !) oprichten o.m. te Broechem en Kalmthout. (Postel was oorspronkelijk een gasthuis, afhankelijk
van de abdij van Floreffe.) Al deze uitbreidingen kostten natuurlijk veel geld
en om de grootste kosten te bestrijden
werden turfgronden ofwel het recht op
turfdelving verkocht.
De zestiende eeuw bracht heel wat beroering in onze gewesten en ook de abdijen ondervonden dit Reeds m 1542 had
fongerlo te lijden van de troepen van
de beruchte Maarten van Rossem. Tijdens de vrijheidsstrijd der Nederlanden
zouden de abten aanvankelijk zeer proorangistisch zijn. De betrekkingen tussen Oranje en Tongerlo waren zeer hartelijk geweest. Prelaat Streyters diende
in 1553 te Breda het doopsel toe aan de
dochter van Oranje en m 1555 doopte
nij diens oudste zoon. Wanneer Oranje
geld nodig heeft, staat de abdij hem een
lening toe. En Oranje en Tongerlo staan
naast elkaar in de strijd tegen de nieuwe indeling der bisdommen, die men
imancieren wilde met kloosterbezittingen. De abten verzetten zich tegen deze
nieuwe bisdommen, die zouden teren op
oe inkomsten der abdijen. Tongerlo en
ajn abt Veltacker spelen hierbij een grote roL

Wanneer het verzet gebroken wordt
en Sonnius, bisschop van 's Hertogenbosch, ook het prelaatschap van Tongerlo kumuleert, leggen de kloosterlingen
aldaar zich bij de nieuwe toestand neer
(elders, o.m. in Floreffe, zou het zo gemakkelijk met gaan !). Tijdens de opstand tegen Spanje wordt de abdij herhaaldelijk door troepen bezet . Geuzen,
Fransen, Spanjaarden, Walen met al de
gevolgen die een dergelijke bezetting
meebrengt. De Oranje-gezmdheid der
abten zal echter, ten gevolge van het kalvinistisch fanatisme, meer en meer afnemen en Veltacker zal zich tenslotte onderwerpen aan Farnese
Op het einde der zestiende eeuw zal
her gezag van 's Hertogenbosch in het
gedrang komen, en in de 17de eeuw
wordt de afscheiding definitief. Tijdens
die eeuw zullen de Norbertijnen van
Tongerlo nog een rol spelen in de overbrenging van het lichaam van de stichter Norbertus vanuit Maagdenburg naar
Praag, en bij de herinrichting van het
Norbertijnenklooster dat door de hervorming fel was gehavend. Ook bij de
oprichting van het norbertijns kollege
te Rome zou Tongerlo een grote rol spelen. De laatste direkteur van dit kollege, dat tot in 1784 bleef bestaan, was Pater Sneyers van Wiekevorst, die nadien
sekretaris van de prelaat, hulppriester
te Nieuwmoer en archivaris der abdij
werd.
Verval en heropbloei...
Tijdens het Oostenrijks bewind, in de
18de eeuw, greep de regering - en vooral dan Jozef II - herhaaldelijk m de
kerkelijke zaken in : ook de kloosters
werden aan reglementering onderworpen. Bij de brabantse omwenteling zouden de kempische abdijen en inzonderheid Tongerlo dan ook een belangrijke
rol spelen. In een brief schrijft minister Coblenzl aan Godfried Hermans,
49ste abt, geboren in 1725 te Vorst en
gewezen provisor te Kalmthout : « Gij
en de abt van Sint-Bernards wordt genoemd onder degenen die het meest tot
de omwenteling hebben bijgedragen »
Bij de omwenteling was Hermans algemeen aalmoezenier van het brabantse leger, richtte regimenten kempische
jagers op en stond een lening van 200.000
gulden toe. Na het mislukken van de
omwenteling vluchtte hij naar het Noorden. In 1792 betrok de franse generaal
Eustache in de abdij kwartier. De Oostenrijkers die in 1793 de Fransen te
Neerwmden versloegen, werden als bevrijders onthaald. Na de nederlaag te
Fleurus werd Tongerlo door de Franse
bezetters gebrandschat en moest daarvoor bezittingen verkopen. In 1796 werd
dan de franse wet op de afschaffing der
kloosters toegepast en in 1797 werd de
abdij verkocht aan J.P. Schwartz van
Leuven en Willem de Meulenaer van

Uit de geschiedenis van deze Norbertijner abdij leren wij in de eerste plaats
welke belangrijke rol de Witheren vervuld hebben in de Kempen, bij de ontginning en de ontsluiting van een woest
en onvruchtbaar, zeer dun bevolkt gebied. Van deze rol getuigen nog de restanten der norbertijnse geestelijke
m^cht : de benoemingsrechten in menige kempische parochie. In de tweede
plaats zien wij, hoe de abten der abdij
van Tongerlo - naast die van andere abdijen - in het politieke leven van onze
gouwen een niet te onderschatten rol
gespeeld hebben. Dat zij daarbij wel
eens de voortvarendheid van de partijganger kenden, belet echter niet dat zi^
steeds voor de belangen van hun volk
opkwamen : zij stonden naast Willem
van Oranje m diens strijd voor nederlandse vrijheid : met Jan van Glymes
konden zij zeggen • «Ik ben katoliek
als de heren zo goed. naar ik koos de
partij van Oranje» Hun latere ommekeer IS slechts te wijten aan het godsdienstig fanatisme dat de bevochten geloofsvrijheid aldra omzette in geloofsdwang - maar dan in de andere richting, in die der Hervorming
Ook in de brabantse omwenteling en
de Boerenrkijg stonden zij aan de zjjde
van hun volk
tijdens de franse bezetting zou menig kloosterling deze
trouw met zijn leven bekopen.

Nog heden ten dage is Tongerlo een
centrum van geestelijk leven : het retraitehuis, nu « ontmoetingscentrum »
geheten, herbergde in 1968 alleen al bijna 3.000 gasten. En wie kent niet de
aktiviteit van een pater van Clé, de
stichter van Sporta, de inrichter van
de Sportakampen, wiens werk nu voortgezet wordt in het Sportacentrum : in
1968 verbleven in dat centrum meer
dan 3600 jonge mensen.
Naast een religieuse, politieke en ekonomische betekenis, heeft de abdij ook
een belangrijke kulturele uitstraling
gehad, waarvan wij de omvang slechts
bij benadering kunnen bepalen : veel
van wat opgetekend werd, is verloren
gegaan, naast menig kustwerk dat vernield werd of in het buitenland belandde. Toen onder de regering van Willem
I in het korkordaat met de Heilige
Stoel geen sprake was van de abdijen,
brachten de monniken datgene wat zij
van de biblioteek hadden kunnen redden, hier en daar onder. Een gedeelte
was reeds door het stadsbestuur bijeengebracht en werd als staatseigendom
beschouwd. Nadien werden boeken en
manuskripten der Bollandisten aan de
staat verkocht : de handschriften gingen naar de biblioteek te Brussel, de
gedrukte werken naar Den Haag. Wat
er zo bewaard werd, getuigt nog van de
vlijt en de intellektuele bekommernis
van de generaties monniken, wier leven
niet alleen aan hun geloof maar ook aan
hun volk gewijd was.
Dat o.m. Tongerlo deze lijn voorttrekt,
zien wij ar i het voorbeeld van zijn huidige prelaat, wiens fiere Vlaamsgezindheid wel verheugend afsteekt tegen de
vaak van hun volk vervreemde houding
van sommige kerkelijke gezagdragers...
R. Bosmans

H.L. LAMY o.p. : «L'abbaye de
de Tongerlo »
A. ERENS o.p. : «Tongerloo en 's
Hertogenbosch »
E. VALVEKENS o.p. : « De ZuidNederlandsche Abdijen en de opstand tegen Spanje»
W. van Spillebeeck : « DE ABDIJ
VAN TONGERLOO»
Dr T. PAAPS : « PRINS WILLEM
VAN ORANJE»
Dr. R. van Roosbroeck • «WILLEM VAN ORANJE »
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Door de inrijpoort kom je op de mooie hinnenkoer van de ahdij waar bekende Vlaamse vrienden als prelaat Boel pater Kallist Ftrr' ^rs en pater
Werenfrted van Straeten of de « Spekpater » wonen.
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DR. H. ELIAS
Onlangs vroeg in 'n lezersbrief aan de «Rode Vaan»
een abonnee van dit blad waarom degelijk historisch werk als dit van Hendrik Elias of Pater Scholl
niet uitvoerig besproken werd. De redaktie had
geen bezwaar maar sprak van overmacht door
tijdsgebrek. Ondertussen schaarde zij zich, ongeveer als enige in Vlaanderen, bij het iaureaat-gebral
op dorpspolitiekniveau van een Jos Van Eynde.
Met dit geschrijf-onder-alles als stimulans en de
tijd en de rust van de vakantie als gelegenheid om
dieper door te dringen in dit baziswerk over de
vlaamse beweging zullen wij in enkele afleveringen de verschillende periodes behandelen die
door de auteur, Hendrik Elias, uitgediept werden.

Kronologisch begint dit nieuwe vierdelige werk waar de «Geschiedenis van
de Vlaamse Gedachte (1780-1914) » ophield De schrijver beklemtoont zelf dat
ditmaal niet alleen de gedachteninhoud
van de vlaamse bewegmg in zijn evolutie werd geschetst, maar dat de Beweging in haar geheel wordt beschreven
als sociologisch verschijnsel. Een ander
onderscheid, een bezwaar dat hij aanvoert, namelijk zelf als medespeler deze
historische periode te hebben meegem a a k t kunnen wij moeilijk bezwarend
zien. Er was niet de recente bekroning
door een eminente geleerdenjury nodig
om de historikus Elias het waardewerk
van de objektiviteit te geven Er is integendeel het grote voordeel dat wij
via zijn benadering van deze uiterst belangrijke periode uit de vlaamse beweging een beter getuigenis krijgen dan
via iemand die enkel als beroepshistorikus deze materie zou benaderd hebben.
Toen wij een goede tien jaar terug te
Leuven de amnestieaktie meevoerden
vond dit in « De Standaard » — ik meen
bil Scrutator of bij Lods — de volgende echo : « Zal men eindelijk een histor i k u s van formaat als Dr Elias in vrijheid geschiedeniswerk laten verrichten
vooraleer (door een ontijdig overlijden)
studentjes in de geschiedenis op zijn
rijk dokumentatiemateriaal worden losgelaten ? » Hoe rijk dit dokumentatiemateriaal en de geest die het bewerkte,
wel is, blijkt dan ook uit dit nieuwe indrukwekkende werk over de geschiedenis van de vlaamse beweging.
Zelfs de meest doorwinterde flamingant of boekenpluizer kan in dit lijvige
werk (vier boekdelen over een periode
van 25 jaar) niet alleen een massa gegevens vinden, maar tevens een wetenschappelijke interpretatie door een histor i k u s die er in slaagt dit alles om te
zetten in een vloeiende taal.
Als men weet dat het eerste deel
'(bijna 300 bladzijden) alleen de periode
behandelt van het uitbreken van de
oorlog tot de eerste verkiezingen na de
wanenstilstand. het tweede deel tot aan
de Bormsverkiezing gaat, dan laat het
zich licht indenken dat dit werk van
Elias ver het bestek te buiten gaat van
auteurs als Basse, Lamberty, Picard en
ook Willemsen.

25 JAAR VLAAMSE BEWEGING )ei4-1939

HET

in tremolo de boventoon voert, zonder
enige reaktie vanwege de officiële belgische instanties.
Tussen het « geen vriendschap met de
pinhelm » -gedicht van René De Clercq
tot zijn aktivistische belijdenis « Heb ik
geen recht, ik heb geen land » ligt een
evolutie die door de auteur in massas
voorbeelden zeer psichologisch wordt
beschreven. De onbehouwen tegenreaktie van « die van Le Havre » (de belgische regering) zoals bij het incident m e t
Ateneumleraar René De Clercq heeft
het aktivisme fel in de hand gewerkt.
Met figuren als een Eugeen De Bock,
Willem Elsschot, Osc. Jespers, Paul Van
Ostayen, René Victor, Rob Van Roosbroeck en vele anderen onder een simpatiebetuiging aan De Clercq bij diens
afzetting, staat de jongere lezer steeds
verwonderd welke ruime schaar van
vlaamse elite-figuren in en rond het
aktivisme aan te treffen zijn. Voor velen moet het aktivisme « de adem van
een nieuwe tijd » zijn geweest. Het zou
ons te ver voeren er nader op in te
gaan. Men weet het nog van een Wies
Moens. Maar Timmermans, Streuvels,
Brulez, M. Gijsen, Roelants, Baekelmans, R. Herreman, A. Muscche, G.
Burssens, U. Van de Voorde, Brunclair
en velen meer zijn allen te rekenen bij
de « aktivisten » van 14-18.
De ganse tijd door, onder meer bij de
namenlijst van de studenten aan de zo
gesmade vervlaamste universiteit van
Gent, dachten aan dat woord van een
engelse krijgsauditeur die de tijdelijk
verslagen ierse « a k t i v i s t e n » van de
Paasopstand 1916 moest veroordelen en
daarna _ de bedenking m a a k t e : « E r
moet hier iets zeer verkeerd zijn in de
stand van zaken om van zulke hoogstaande mensen rebellen te maken ».
De episode van de vernederlandsing

AKTIVISME
van de universiteit van Gent, met de
aanloop er toe en de achtergronden is
een fraai stuk geschiedeniswerk van
Dr Elias. Hij onderstreept terecht dat
het voor — of tegen — zijn voor velen
een overschrijden geweest is van de
lijn, die leidde naar het aktivisme. Dat
dit kon ligt eens te meer aan de karentie van de belgische regeringen van
voor 1914, die deze steeds breder uitdeinende vlaamse eis ter oplossing overlieten aan een bezettende macht. Maar ook
voor na de oorlog heeft het e k s p e n m e n t
Gent grote waarde gehad. De studenten
en professoren van de outlaw-universiteit van 16 tot 18 (392 studenten) hebben getoond dat het wél kon. « Er was
te Gent een geestelijke kracht samengebald die voor velen het bewijs leverde dat een nederlandse universiteit in
Vlaanderen, in normale omstandigheden zou leefbaar zijn ».
Wat ook opvalt, zowel voor Gent als
voor het hele aktivisme, is dat voor het
eerst op zulke natuurlijke manier een
diepe samenwerking tot stand kwam
tussen gelovigen en vrijzinnigen. Wie
weet nog dat tussen de gekende aktivisten de liberale volksvertegenwoordiger Leo Augusteyns naast het katolieke kamerlid Adelfons Henderickx voorkwam ? Bij de socialistische aktivisten
vonden we naast de gekende Jef Vari
Extergem de naam van H. Tanrez, de
latere r e d a k t e u r van « D e Dag», een
verdraagzaam en beminnelijk vrijzinnige die we tijdens het « h e t e » van de
schoolstrijd in 1956 leerden kennen op
een van de studieweken van de Lodewijk De Raetstichting te Hof stade. Zonder deze aktivistische «Godsvrede »voorgeschiedenis te vermoeden. Van een
Lode Craeybeckx en Richard Declerck
wisten we het wel, maar dan als illustratie van de boutade «l'activisme

m è n e a tout, pourvu qu'on en sorte».
Tot wat heeft het aktivisme in breder e zin geleid ?
Van wa+ men, doorheen de tribulaties
van groepen en groepjes van aktivisten,
poogde op te bouwen aan vlaamse veroveringen schoot uiteraard na de nederlaag niet veel over. Ook geestelijk zelfs
trokken sommige aktivisten parallellen
m e t andere
bevrijdings-nationalisten,
die in onze omstandigheden moeilijk
konden opgaan. Het oordeel van de
nieuwe duitse rijkskanselier von Hertling in 1918 was wellicht juist dat z o a b
het aktivisme ze gevoerd had, men nog
ver stond van een vlaamse beweging die
op eigen kracht leefde. Wél is het aktivisme geweldig stroomversnellend geweest voor de gedachtengang van de
Vlaamse beweging. « Zij hebben het ferment van de vlaamse zelfstandigheidsgedachte uitgezaaid» zegt Jef Simons
het in zijn « E e r Vlaanderen v e r g a a t » .
En dit brengt ons dan de opening
n a a r de woorden van Dr. Elias zelf :
De vraag « schadelijk of vruchtbaar » is
ook nu nog niet te beantwoorden. Het
is per slot van rekening de vraag n a a r
de vruchtbaarheid van de politiek van
de vlaamse belgicisten onder leiding
van F r a n s Van Cauwelaert en van de
vlaams-nationalistische
beweging
in
1918».
Met het uit deze film over het aktivisme m e e r dan verantwoorde morele
beoordelingswoord : « D e
overgrote
meerderheid van de aktivisten waren
idealisten die niet aan zichzelf, niet aan
Duitsland, m a a r alleen aan "Vlaanderen
hebben gedacht.»
W. L.
« 25 jaar Vlaamse Beweging»
- Dr. H.
Elias. Nederlandsche Boekhandel,
Kapellen - ing. 245 jr. - geb. 300 jr.
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HET AKTIVISME
Elias zegt zelf bewust te zijn dat hij
deze «levende geschiedenis» schrijft
voor een uiteenlopend publiek van aktivist-kontesteerders, die het zelf hebben meegemaakt, tot de jongelui, die na
1945 geboren zijn. Daarom gaat hij uit
van het standpunt dat het nieuwe materiaal moest geplaatst worden met de
duidelijke omkadering van datgene
w a a r m e e de doorwinterden zo vertrouwd zijn. Het is een standpunt dat
de leesbaarheid voor ieder ten zeerste
in de hand werkt.
Het gekende «Vlamingen gedenk de
Slag der Gulden Sporen» van koning
Albert vond inderdaad brede wei-rklank
bij de flaminganten.
Was de hoop hierdoor geweKt, door
belgische instanties niet zelf de grond
ingeslagen geworden, dan zou de Flamenpolitik van de duitse bezetter hier
weinig weerklank hebben gevonden.
Dr Borms, de latere aktivistenvoorman, drukt oprecht zijn « diepe gehechtheid aan het belgisch vaderland » uit in
de augustusdagen van 1914. Gelijkaardige verklaringen van een Verschaeve,
René De Clercq, Robrecht De Smet zijn
legio.
De laarzen die deze prille vlaamse
sentimenten plat trapten zaten onder
geen pinhelmen. Elias situeert het ber u c h t e «La Belgique de demain sera
latine...» van de wallingant Colleye als
exponent van een anti-vlaamse stemming die in alle franstalige bladen en

Het bekende gedicht van Guido Gezelle over « de twee horsen » uit « Kerkhofblommen
» was vorige week te Ingooigem levende werkelijkheid
hij de uitvaart van Stijn Streuvels, die met de witte wijtewagen
kerkhofwaarts
werd gevoerd, begeleid door de hele vlaamse élite. Het werd een koninklijke
begrafenis.
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VERKIEZINGEN

de wereld

RUSSISCHE

DUIMSCHROEVEN

Een paar weken vóór de eerste verjaring van de russische bezetting van Tsjecho-Slovakije verschenen in enkele westeuropese weekbladen uittreksels van het
memorandum dat de huidige tsjecho-slovaakse « sterke » man Hoesak destijds opstelde als verweerschrift tegen de beschuldigingen, die hem een jarenlange gevangenschap kostten. Hoesak beschrijft daarin de geestelijke en lichamelijke kwellingen waarvan hij het slachtoffer was tijdens de despotische heerschappij van
Gottwald en Novotny. Hij gaat er nochtans prat op. geestelijk ongebroken deze
zware beproevingen te hebben doorstaan, ook al is hij fizisch voor de rest van zijn
leven zwaar gehipotekeerd.
Nu worden namens die zelfde Hoesak in Tsjecho-Slovakije de duimschroeven
aangedraaid, onder andere met een noodwet, waardoor de deur naar willekeurige
aanhouding en hechtenis opnieuw wijdopen wordt gezet.
Dat de Tsjechen en Slovaken in meerderheid het kommunistisch regime
sinds een kwart eeuw slechts ondergaan
wisten we al lang. In overgrote meerderheid zouden ze veel liever tot de
westerse dan tot de russische invloedssfeer willen behoren. Maar tot augustus
'1968 beschikte het regime van Praag
toch over een bepaalde sociale bazis,
over een bepaalde dimensie, waardoor
dit regime zoniet reprezentatief voor
beide volken dan toch ergens als vertegenwoordiger van een bepaalde consensus in de gegeven omstandigheden kon
beschouwd worden.
Na de russische invazie is dat niet
meer het geval. We weten dat het besluit tot de invazie in het Kremlin aan-

leiding heeft gegeven tot meningsverschillen en dat uiteindelijk de voorstanders van hardhandig optreden tegen de
mannen van het praagse lenteverschijnsel het pleit wonnen Het kwam er dan
echter voor die harden op aan, hun operatief ingrijpen zo spoedig mogelijk te
bekronen met een totale onderwerping
van de tsjecho-slovaakse kommunisten
en via een nieuwe leiding ook de bevolking opnieuw in het gareel te brengen.
Dat de invazie ondanks de palabers die
er in het Kremlin aan voorafgingen toch
het karakter droeg van een politieke
improvizatie werd bewezen door het
feit, dat de Russen te Praag geen vervangers van Doebsjek aantroffen en dat
het maanden geduurd heeft vooraleer ze

den, die Israël steunen en toenadering tot de Sovjetunie.

DEZE WEEK
IN DE W E R E L D

• Ontwapening van de beruchte « B
Specials » in Noord-Ierland ; sommige leden ervan nemen zelfs ontslag.
De katolieke kerkelijke hiërarchie
stelt de verdraaiing van de waarheid
over de gebeurtenissen door de overheid aan de kaak.
• 6 militairen en 9 burgers terecht gesteld onder beschuldiging van spionage in de iraakse hoofdstad Bagdad.
Arabische landen houden op ministerieel niveau te Kairo topoverleg naar
aanleiding van de brand in de Al
Aksamoskee te Jeruzalem, waarvoor ze oproepen tot de heilige oorlog. Voorgesteld wordt : een arabisch
militair eenheidskommando, ekonomische sankties tegen westerse laa-

• Moskou nodigt de westduitse kanselier uit tot bezoek. Bonn zal pas na
de verkiezingen antwoorden.
• Nixon besluit
fensief en op
Vietnam, de
amerikaanse
te vertragen.

na nieuw Vietkong-ofaandringen van Zuidvermindering van de
troepensterkte aldaar

• Aangehouden Australiër Michael Rohen zou volgens Israëlische instanties bekend hebben, de dader te zijn
van de brandstichting in de El Aksamoskee te Jeruzalem. Intussen hebben in bezet arabisch gebied anti-israëlische betogingen plaats.
• Verscheidene doden, talrijke gewonden en zeer talrijke aanhoudingen,
zo luidt de balans van de herdenking
van de russische invazie van TsjechoSlovakije, al heeft Slovakije veel
rustiger gereageerd dan de rest van
het land. Partijleider Hoesak slaa^
er in, met behulp van leger- en militie-eenheden een nieuwe russische
interventie te voorkomen en legt het
land een noodwet « ter beteugeling
van anti-demokratische demonstraties » op.

er in slaagden opvolgers te vinden, die
de door hen gewenste richting zouden
inslaan. Het is trouwens de vraag of de
Russen, die vóór augustus 1968 slecht ingelicht bleken te zijn over de werkelijke verhoudmgen te Praag, vandaag
over solieder inlichtmgen beschikken.
Ze hebben er nog steeds te doen met
een partij- en staatsleiding waarin vooren tegenstanders van de Breznjev-doktrme elkaar in evenwicht schenen te
houden al is de weegschaal de laatste
maanden duidelijk overgeslagen naar
hen, die de « russische orde » opnieuw
willen vestigen. En die daartoe nu door
de herdenkingsonlusten zelfs in alle
konsekwenties gedwongen worden.
Er is reeds een zuivering op grote
schaal aan de gang, van de lenteverschijnselen van vorig jaar is niets meer
overgebleven. Tenzij dan onverholen
vijandigheid die de bevolking aan de
dag legt, tot en met bepaalde internationale sportmanifestaties waar russische sportfiguren tegenover tsjechoslovaakse of westerse sportbeoefenaars
staan.
Voorlopig doet Hoesak het bij de
Kremlinheren. De repressie is begonnen, de groep Doebsjek moet het steeds
zwaarder ontgelden, te Praag heerst
tans een toestand die zowat vergelijkbaar is aan deze die jarenlang te Peking
heeft geheerst. In steeds minder bedekte termen worden de leiders van de
praagse lente, die tans nog hoge ambten
in de staat bekleden, aan heftige kritiek
onderworpen en zelfs verantwoordelijk
gesteld voor de recente bloedige onlusten. Een dergelijke toestand heeft jarenlang te Peking geheerste, waar de chinese staatsprezident, de burgemeester
van de chinese hoofdstad, ministers en
hoge partijfunktionarissen, eerst ongenoemd daarna met naam en toenaam als
« vijanden des volks » werden gebrandmerkt. Tot ze uiteindelijk werden geliIcvfideerd Het is zelfs zo dat een wet,
die de persoonlijke vrijheid totaal aan
banden legt, te Praag ook de handtekening van een Doebsjek in diens hoedanigheid
van
parlementsvoorzitter
draagt, tenzij het om een vervalste
handtekening zou gaan ! Ergens gelijken de metodes van het kommunisme,
ongeacht hun interne « geloofsstrijd »,
verbluffend goed op mekaar.
Heel deze toestand (de vervolgde die
vervolger is geworden, de verdachte die
nog met name hoge regeringsverantwoordelijkheid draagt doch kandidaat
nummer één is om straks in de kerker
geworpen te worden) doet onverkwikkelijk en absurd aan. Maar het onverkwikkelijke en het absurde is nog altijd harde realiteit achter het ijzeren
gordijn, en in feite ook aan deze zijde
van dit gordijn, waar redenen van algemene veiligheid, evenwicht, erkenning van bepaalde invloedssferen, het
protest uithollen en deze uitholling zelfs
« aanvaardbaar » maken...

De organizatie van de Republiek
Zuid-Afrika, natuurlijk in het kader
van geplande apartheid, vindt steeds
verdere doorgang. ledere bevolkingsgroep krijgt steeds meer eigen organizaties en organen. Zo zullen op 24 september aanstaande de eerste verkiezingen gehouden worden voor de vertegenwoordiging in een parlement van
de een miljoen zevenhonderd vijfenzestig duizend kleurlingen (of halfbloeden), die de republiek telt. Er zijn
zeshonderdvijftig duizend ingeschreven kiezers; zij hebben het recht veertig rechtstreeks gekozen parlementsleden aan te duiden. De prezident van
de republiek heeft dan nog het recht
twintig parlementsleden te benoemen.
Iets wat dus kan vergeleken worden
met onze koöptatie in de senaat. Het
kleurlingenparlement zal uitgebreide
bevoegdheden krijgen inzake opvoeding,
gemeenschapsproblemen
en
plaatselijk bestuur.

GROENE MUTSEN

De kranten hebben nogal uitvoerig
geschreven over de moord op een Vietnamees dubbel of drievoudig agent door
leden van de amerikaanse elitegroep
«the Green Berets». De achtergronden van dit geval zullen, alleen door
de latere geschiedenis kunnen worden
beschreven. Maar wie herinnert zich
nog dat dit korps door prezident Kennedy werd heropgericht en hoog werd
geprezen ? Sinds 1952 bestond al een
dergelijke kleine groep, maar Kennenedy, die misschien te aandachtig James Bond had gelezen, meende dat
« de groene muts opnieuw een simbool
werd van uitmuntendheid, een ereteken van moed en een eremerk voor de
strijd om de vrijheid ». In 1962 dienden
er een zeshonderd groene mutsen in
Zuid-Vietnam. Vandaag telt dit korps
tienduizend man Hiervan zijn er drieduizend in Zuid-Vietnam, vierhonderd
in Thailand, achthonderd op Okina^va
en tweehonderdvijftig in BaJ Toelz in
de duitse Bondsreubliek. Een ongetwijfeld buitengewoon goed getrainde
groep. In die zin zeker een elite, die
altijd gevaarlijke en ook wel bedenkelijke opdrachten krijgt uit te voeren.

KONFEDERATIE

Ook de Amerikanen zelf hebben er
een hele tijd niet volledig aan willen
geloven, maar de zekerheid is tans te
groot geworden Er bestaat in de Verenigde Staten inderdaad een uitgebreide organizatie van de misdaad. Al is
zij in ruime mate een opvolgster van
de Mafia, zij heeft een eigen naam, die
echter ook nog de oorsprong verraadt :
La Cosa Nostra. Het is sinds enige tijd
niet meer een diktatoriaal door één
man geleide organizatie, maar eerder
een konfederatie die vierentwintig
«families» omvat. Zij heeft ook een
soort kollektief bestuur. ledere « familie» beschikt over haar eigen gewapende macht. Een paar voorbeelden :
de vier belangrijkste groenen zitten m
de stad New-York, zij zijn ook het
sterkst want zij beschikken over kleine legertjes van respektievelijk duizend, zeshonderd, tweehonderd en
vierhonderd gewapende manschappen.
In San Francisco zouden ze echter
maar over twaalf man beschikken. Het
zal wel met mogelijk zijn dat zij een
staatsgreep wagen, maar financieel
zijn zij al sterker dan bijvoorbeeld
U.S Steel, zodat zij toch een verschrikkelijke werkelijkheid vormen.

WERKLUST

Nachtelijke
betogers
nemen de benen voor
de
traangasbommen
van de politie in de
straten van Praag tijdens de bewogen herdenking van de russische inval in TsjechoSlovakije.

Wat er ook moge veranderen door
recente gebeurtenissen, vaak blijven
de aangeboren kenmerken van een
volk bestaan. Zo is de duitse «Arbeidslust» wereldbefaamd. Dit betekent natuurlijk helemaal niet dat er in Duitsland geen luiaards zouden zijn. Maar
het is toch opvallend hoe tijdens het
voorbije jaar in de Bondrepubliek
slechts vijfentwintig duizend werkdagen verloren gingen door stakingen In
dezelfde tijd gingen er in Groot-Brittanië zo maar even vier miljoen zeshonderd
tweeennegentig
duizend
werkdagen verloren (met een bevolking die vier miljoen en half lager
ligt). In de Verenigde Staten met
tweehonderd miljoen inwoners was er
een verlies van negenveertig miljoen
werkdagen.
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OVERDREVEN GEJOUW
Wij hebben hier in het Westen allemaal met diepe verontwaardiging - maar
zonder enige andere reaktie - het drama
van Hongarije en Tsjechoslovakije, overrompeld door russische tanks, gevolgd,
en wij begrijpen dus best dat de sportliefhebbers in Tsjechoslovakije een grondige hekel hebben aan alles wat russisch
is, dus ook aan de russische renners die
in Brno deelnemen aan de wereldkampioenschappen. Des te meer omdat zij
die renners, wellicht niet helemaal ten
onrechte, kunnen beschouwen als propagandisten voor het verfoeide regime dat
hun opgelegd wordt. En toch vonden wij
het misplaatst dat het publiek onafgebroken bleef jouwen wanneer een russisch renner verscheen. Tenslotte kunnen die jongens (en meisjes) er ook niet
veel aan verhelpen. Daarenboven dient
erkend, met of zonder goesting, dat de
russische sportlui zich steeds zeer behoorlijk en zeer sportief gedragen. Dat
zouden de sportliefhebbers dan alvast
kunnen respekteren.

TE VEEL BUITENLANDERS
• Heeft het belgisch voetbal zoveel buitenlanders nodig ? vraagt Marcel Geysen zich af in de «Gazet van Antwerpen ». Zijn «hantwoord» ligt voor de
«ant» : natuurlijk niet. Zelfs in aanmerking nemend dat de buitenlanders
goedkoper werken dan de Belgen — is
niet alleen in het voetbalbedrijf het geval — kopen onze klubs veel te ve°l
buitenlandse spelers (en trainers). Ze
worden daarbij dan dikwijls doodgewoon gefopt door handige « managers »
die een stevig percentje opstrijken met
spelers die, om het zacht te zeggen, de
in hen gestelde verwachtingen niet inlossen. De uitdrukking zal u niet
vreemd zijn. Wij hebben daarvan een
schitterend voorbeeld gekend in eigen
klub (in provinciale afdeling nog wel)
waar men eens een Kongolees én een
Hongaar kocht en betaalde. De eerste
heeft men nooit gezien, de tweede één
-keer op een training, 's Anderendaags
zat hij « in den bak ».

NAAR DE BRON

VLAAMSE T.V.
Zaterdag 30 augustus
16.00 t o t 18.00 : Paardesport : lumpino
t e Oostende — 18.55 : Z a n d m a n n e Ï Ï e ! ^
19.00 : A v o n t u r e n in de Stille Zuidzee •
De dierenvriend — 19.25 : Tienerklanken
— 19.55 : Mededelingen — 2 0 0 0 • TV
nieuws —
20.25 : Julia : Mr. Ik ben
stout geweest — 20.50 : Beverlo-show
— 22.00 : M a n n i x : De verdachte verliefde — 22.50 : TV-nieuws.

Zondag 31 augustus
15.35 : Poly snelt t e hulp — 15.50 : Tien e r k l a n k e n presenteert : Das junge Orchester
—
16.15 t o t 17.45 : Paardesport : Jumping t e Oostende — 18 55 •
Klein, klein k l e u t e r t j e — 19.15 • Mee
naar het circus — 19.45 : « Pastorale >
Stemmingsfilm — 19.55 : Mededelingen
— 2 0 0 0 : TV-nieuws — 20.15 : Sportweekend — 20.40 : Luister van het lied
— 21.40 : Het leven van Donte ( I I )
22.55 : TV-nieuws.

Maandag 1 september

OVER DE MUUR

Koning voetbal is weer daar ! Voor velen zomaar achter de bal aanhollen
voor anderen, die het kunnen weten,
een intelligent spel waar
doorzicht,
behendigheid maar vooral passie de
grote rol spelen.

Van 16 tot 21 september worden de
europese atletiekkampioenschappen betwist in Atene. Zoals dat overal gebeurt,
werd er ook daar weer een hele bom
duiten tegenaan gegooid opdat de kam- RAPPE MANNEN
pioenschappen de nodige luister zouden
In 1960 min of meer werd de brusselkrijgen. Er werd bij voorbeeld een
nieuw stadion gebouwd dat de toerist se biljarter Emiel Wafflard beroepsspemet ooglappen moet doen vergeten dat ler, in de hoop waarschijnlijk op die
de levensstandaard voor de meeste manier meer te kunnen verdienen met
Grieken nog aan de zeer lage kant is. keu en krijt. Is dat nu niet het geval
WIJ hebber trouwens de indruk dat bij geweest, wij weten het niet, maar in
die atletiekkampioenschappen de be- ieder geval vraagt Wafflard al jaren om
terug hd te worden van de biljartbond,
langrijkste man nu eens niet de atleet
en de «offisjel» is, maar de toerist. waar hij, als beroepsspeler natuurlijk
Vandaar de belangstelling die de reis- buitengevlogen was. Troffaes (die altijd
agentschappen plotseling hebben gekre- veel tijd heeft, ook om het af te trapgen voor de atletiek en de belangstel- pen) and his boys zijn echter jaren lang
blijven struikelen over een stuk regleling van de atletiek voor de klassieke
griekse oudheid. De maraton wordt bij "^®w «,* ^?^* «^^'^s prof, altijd prof»
voorbeeld gelopen op de weg van Ma- en Wafflard kwam er niet in Maar nu
rathon naar Atene, zowat 25 eeuwen ge- schijnt het gelukt te zijn. Hij kan weer
leden reeds afgelegd door de legendari- tornooien meespelen, voorlopig nog alsche soldaat. Via de atletiek dus naar de leen nationale, omdat de internationale
bron van onze beschaving, en via die federatie de beslissing van de belgische
bron naar de werkelijke : onze porte- nog niet bekrachtigde. We hopen voor
Emiel Wafflard dat dit toch wat vlugmonnee.
ger zal gebeuren.

In het afgelopen weekend werden in
Wurzburg en Boedapest de Europabekers voor nationale ploegen (zwemmen)
betwist. Zowel bij de dames (in Hongarije) als bij de heren (in Duitsland)
wonnen de Oostduitsers. Nu hechten wij
doorgaans niet veel belang aan rekords,
kampioenstitels en trofeeën e.d., maar
hier wordt weer eens aangetoond welke
enorme vooruitgang op sportgebied de
oosteuropese landen in het algemeen en
Oost-Duitsland in het bijzonder hebben
verwezenlijkt. Het zou, denken wij, niet
slecht zijn eens te onderzoeken wat aan
de bazis daarvan ligt. Het zou ons niet
verwonderen moest dat iets te maken
hebben met de promotie van de massale
sportbeoefening - meer dan met het zogenaamde staatsamateurisme -, waaraan wij zo'n behoefte hebben. In ieder
geval, wij zouden eens over de muur
moeten gaan kijken.

18.55 : Z a n d m a n n e t j e — 19.00 : Filmmuseum van de schaterlach — 19.30 •
Wereld zonder grenzen — 19.45 ; Openbaar k u n s t b e z i t : « Koniineniacht > door
Pieter Brueghel de Oude —
19 55 •
Weerman — 20.00 : TV-nieuws — 20.25H i g h Chaporrol
: De hinderlaag —1
21.15 : Steden in oorlogstijd : Londen
—
22.00 : English Poetry : Wine a n d
W o m e n — 22.25 : TV-nieuws.

Dinsdag 2 september
18.55 : Z a n d m a n n e t j e — 19.00 : « Leonardo da Vinci ». Documentair p r o g r a m m a — 19.30 : Tienerklanken — 19.55 •
Mededelingen — 20.00 : TV-nieuws
20.25 : « De kleine h u t ». TV-spel
21.55 : Verover de aarde : De p r i m i t i e v e
soep — 22.50 : TV-nieuws.

Woensdag 3 september
18.55 : Z a n d m a n n e t j e — 19.00 : Klein
klem kleutertje —
19.20 : T i p - t o p
—
19.55 : Weerman — 20.00 : TV-nieuws
—• 20 25 : « Liesbeth List ». Show van
Bob Rooyens
—
21.05 : Spel zonder
grenzen — 22 20 : TV-nieuws.

Donderdag 4 september
18 55 : Z a n d m a n n e t j e — 19.00 : Signaal
St.-Hubertus
—
19.30 : Geschiedenis
van de X X I e eeuw — 19.55 : Mededelingen — 20.00 : TV-nieuws — 2 0 25 •
W i j , Heren van Zichem — 21.05 • De
Bevrijding (1) Herdenkingsprogramma
22.00 : Première — 22.40 : TV-nieuws

Vrijdag 5 september
WINDHANDEL
De transfermarkt van voetballers is
een gekkenhuis, schreef René Marien
een « windhandel » zoals die met de tulpen in de 17de eeuw, en een piraterij,
waar noch de klubs, noch de spelers
voordeel bij hebben. Wij vinden ook dat
de klubs er belang zouden bij hebben
het stelsel van de transferten te vervangen door een sisteem voor de «bazen », zoals men al wist in de 19de eeuw en wij denken dat het bijvoorbeeld voor
Pol Van Himst interessanter zou zijn
regelmatig als vrij man een kontrakt

18.55 : Z a n d m a n n e t j e
—
19 0 0 : De
wereld is klein : Koerden, mensen zonder
land — 19 30 : Z i e t u er w a t in '
19.45 : Z o e k l i c h t — 19.55 : Weerman
— 20.00 : TV-nieuws — 20.25 : Pieter
Brueghel — 21.20 : Speelfilm : / rione
— 23.25 : TV-nieuws.

te kunnen bedingen, dan te weten dat
hij een dood kapitaal (want hij wordt
toch niet verkocht) van 10 of 15 miljoen
waard is. Het tranfertsisteem zal het
echter nog wel wat uithouden. Er zitten
ook hier en daar percentjes aan vast, en
dus...
NIEUW REGLEMENT

MOEILIIKE SOM
Ieder jaar rond deze tijd schrijft
ons een trouw Lezer, om te vertellen welke bezwaren hij zoal heeft
tegen de indeling van de reeksen
voor de beginnende voetbalkompetitie. Hij deed dat ook dit jaar, en
met hem willen wij wel eens die
reeksen aandachtig bekijken.
Het eerste dat daarbij opvalt,
IS natuurlijk het
uitgesproken
Vlaamse overwicht. Tot en met de
derde nationale afdeling - over bevordering hebben we het straks
nog even - zijn 42 van de 64 klubs
Vlaamse, 15 waalse en 7 brusselse.
In aanmerking genomen dat de
brusselse klubs grotendeels, en de
waalse klubs ook nog gedeeltelijk mt Vlaamse, spelers bestaan,
mogen wij het vlaams aandeel gerust op 80 % ramen.
Van de 64 bevorderingsklubs
moeten wij er 39 zoeken in Vlaanderen, 23 in Wallonia en 2 in Brussel. Het waalse aandeel is hier groter, maar we denken dat de cijfers
een enigszins vals beeld geven. Er
zijn nu eenmaal vier waalse provincies, en dus ook vier provinciale reeksen, waaruit ieder jaar een
aantal ploegen opstijgen naar bevordering. Anderzijds zijn de waals e bevorderingsploegen
over
slechts drie reeksen verdeeld, en
kunnen er dus slechts uit drie
reeksen waalse bevorderingsploegen terug naar provinciale vliegen
Wi] denken dat dit verschil - uit
vier reeksen klimmen, en uit drie
reeksen dalen - de oorzaak is van
het feit dat er in bevordering in
verhouding meer waalse ploegen
zim dan m de hoogste afdelingen.
In de liga van eerste en tweede

nationale afdeling spelen 20 Vlaamse klubs, 7 waalse en 5 brusselse.
Die 32 klubs spelen per jaar 480
wedstrijden. Een kleine berekening leert ons dat bij 182 wedstrijden alleen vlaamse klubs betrokken zijn, bij 280 brusselse, of brusselse en Vlaamse, of vlaamse en
waalse, of waalse en brusselse - in
ieder geval spelers van beide taalstelsels, en tenslotte bij slechts
18 wedstrijden alleen waalse klubs.
Voor de 182 wedstrijden van Vlamingen onder elkaar zou een eentalig vlaamse scheidsrechter zeer
goed zijn plan kunnen trekken.
De 280 abelgische» matchen zouden moeten geleid worden door
een tweetalige arbiter. En een eentalig frans scheidsrechter
zou
slechts kunnen dienen voor 18 wedstrijden - als we daarbij de vlaamse spelers in waalse klubs dan nog
vergeten. Met deze cijfers voor
ogen vragen we ons af of niet meer
dan 3% van de ligascheidsrechters
eentalig Frans zijn, of 58 % ervan
wel tweetalig zijn, en of de eentalig Vlaamse scheidsrechters 39%
van het kontingent uitmaken, zoals dat normaal het geval zou moeten zijn.
Men kan deze cijferij pietluttig
vinden, en aan waalse en brusselse zijde zal men dat zeker doen.
maar men mag toch daarbij niet
mt het oog verliezen dat iedere afwijking ervan de greep van waalse
scheidsrechters op vlaamse klubs
vergroot, en de kansen op een
mooie scheidsrechterscarrière voor
de eentalig vlaamse
fluiteniers
verkleint.
Onze korrespondent van ieder

jaar wijst er elke keer ook op dat
het wellicht beter zou zijn vlaamse en waalse reeksen samen te stellen. Hij moet het ons maar niet
kwalijk nemen, maar hier zouden
we willen voorbehoud maken.
Vlaamse en loaalse reeksen met
de huidige unitaire struktuur van
de bond lijken ons voor de vlaamse klubs een slechte zaak. Nemen
wij als voorbeeld de derde afdeling. Daarin spelen nu 22 vlaamse
en 10 waalse en brusselse klubs.
Moest men daar nu een vlaamse
en een waalse reeks van ieder 16
klubs van maken, dan zouden 6
vlaamse klubs de baan moeten ruimen voor 6 waalse, en dat zou zeker niet in goede (vlaamse) aarde
vallen.
Moest men echter de bond in
federalistische zin verdelen in een
vlaamse en een waalse afdeling,
die ieder hun eigen kompetitie
zouden organizeren, en hun eigen
normen vastleggen
betreffende
omvang van de reeksen en overgangsmodaliteiten, dan zouden de
zaken heel anders liggen. Dat zal
echter nog niet voor morgen zijn,
voor zover het ooit zal mogelijk
zijn, vooral dan van waalse zijde.
En zonder dat dit ons een zorg
hoeft te zijn.
Terloops willen wij hier als onze
bescheiden en strikt persoonlijke
mening aan toevoegen dat het niet
nodig is de kompetitie in twee
stukken te trekTcen, om aan de
voetbalbond nieuwe strukturen in
federalistische zin te geven. Wij
zijn voorstander van het tweede,
en toch niet van het eerste. Dat het
ene zonder het andere dubbel
moeilijk zal zijn, is mogelijk. Maar
niisschien is een moeilijke oplossing toch te verkiezen boven een
oplossing die er geen is

Vriend voetballiefhebber, als ge aan
de lokaaltoog geen modderfiguur wilt
slaan, moet ge de wijzigingen die de
internationale voetbalbond heeft aangebracht aan de reglementen, eens aandachtig lezen. Het is trouwens niet alleen
een kwestie van een modderfiguur. De
nieuwe reglementen geven u ook de gelegenheid uw klub daadwerkelijk te
steunen, door doelpunten te verhinderen. Het reglement voorziet inderdaad
dat de arbiter scheidsrechterbal moet
geven, wanneer een toeschouwer het
veld oprent en de bal aanraakt, ongeacht
of deze interventie gevolgd wordt door
een doelpunt of niet. Als gij dus ziet dat
uw keeper gaat gevloerd worden, ren
het veld op en raak de bal. Zelfs als gij
met bal en al tegen het net moest ploffen, zal de scheidsrechter het doelpunt
afkeuren. Omdat wij altijd streven
naar volledige informatie willen wij
hier aan toevoegen dat het aan te raden
IS deze aktiviteiten enkel op eigen
speelveld te ontwikkelen.
HEILIG HUISJE
We lazen in een blad een brief van
een lezer, die na dertig jaar trouw lezersschap, zijn abonnement opzegt. Reden : het blad had een interview met
Rik van Looy gepubliceerd, waarin de
« ouwe taaie » zich nogal kras had uitgelaten over « den Bels ». Zover zijn we
dus weer. Een blad mag niet eens
iemands mening publiceren, als die mening afbreuk doet aan het idiote image
dat onze pers voor eigen profijt geschapen heeft van een man, die zich met
een onnozele bedrijvigheid als velorijden schatrijk maakt. Dertig jaar lang
een blad goed vinden — anders koopt
ge het toch niet zo lang — en dan het
opzeggen omdat het ook eens een andere
klok laat horen dan de traditioneel-stupied-vleiende, ge moet het al serieus zitten hebben. En wij zijn nog geen klein
beetje blij dat we ons altijd in eerbiedige en lovende bewoordingen hebben
uitgelaten over het belgisch Idool Beige.
Wie weet waren we anders al niet buiten gevlogen.
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gende week publiceren we de
volledige lijst der zitdagen voor
september.

bewegi
ANTWERPEN
Antwerpen
WERFTOCHT :
Met radiowagen in het noordelijk gedeelte der stad op zondag 14 september. Vertrek lokaal « Den Anker » Astridplein
1 om 10 u.
LEDENSLAG
Onze propagandisten lanceerden uit eigen beweging een ledenslag. Vele huisbezoeken bij
simpatizanten zullen worden
afgelegd. In de huisgezinnen
waar reeds een hoofdlid is,
wordt er een kleine inspanning
gevraagd om minstens een der
andere familielieden uit dat
gezin als bijlid op te geven. De
prijs van een bijlid is zeer
schappelijk, 25 fr. Leden in
dergelijk geval gelieven het
sekretariaat hiervan te verwittigen.
SPAARPOTJES :
Deze aktie die al een paar
weken loopt, vraagt nog meerdere belangstelling. Zoals reeds
medegedeeld is deze inspanning
op financieel gebied bedoeld
als aanloop tot de komende gemeenteraadsverkiezingen. Wie
een spaarpotje thuis wenst, belt
eenvoudig het sekretariaat op.
De
terug
binnengebrachte
spaarpotjes worden in aanwezigheid van getuigen geopend
en de inhoud en de naam van
de aanbrenger wordt in het
V.U.-nieuws der afdeling bekend gemaakt.
«TEACH-IN» :
Op vrijdag 10 oktober voor
alle jongeren. Een initiatief
V.U.-Antw. Stad.
Borgerhout
INNIGE DEELNEMING
Wij treuren om het heengaan van ons trouw lid Renaat
Buscops en betuigen hiermee
aan de familie onze innigste
gevoelens van deelneming.
PROFICIAT
Ons ijverig lid Mare Redant
trad in het huwelijk met mejuffrouw Herlinda Piers.
Dezelfde stap werd gezet
door Gerda Vinken met de
heer Stalmans.
Aan deze jonge gezinnen allerbeste wensen, op hen rekenen wij voor de toekomst.

Eppegem - Zemst
De tentoonstelling die vorige jaren zulk groot sukses
mocht oogsten zal dit jaar nog
belangrijker zijn omdat er voor
de liefhebbers van familie- en
heemkunde zeer veel leerrijks
zal te bewonderen zijn.
De tentoonstelling is open :
Zaterdag 30 augustus van 15
tot 21 uur.
Zondag 31 augustus van 10 tot
21 uur.
Maandag 1 september van 16.30
uur tot 21 uur.
Dindsdag 2 september van 14
tot 21 uur.
FEDERALISME
Wij hebben nog enkele brosjures
« federalisme een zekerheid » aan
de prijs van 60 fr. ter beschikking.
Als gij dit boekje gelezen hebt zult
gij een betere kijk op dit vraagstuk
krijgen. En in de meeste gevallen
kunnen antwoorden op pertinent
gestelde vragen. Ieder Volksunielid
moet het in zijn bezit hebben.
Te verkrijgen in de merksemse
boekhandel, Bredabaan, terminus
van t r a m 3.
GEMEENTEVERKIEZINGEN
1970
Wie van
onze medestanders
twijfelt of zij wel op de kiezerslijsten van onze gemeente zijn ingeschreven kunnen inlichtingen bekomen in Tijl, B r e d a b a a n 298, ieder
donderdag vanaf 20 uur. O o k op
het sekretariaat Sint
Lutgardisstraat 56 alle dagen. Men kan ook
telefoneren 455777.

Ranst
FAMILIEUITSTAP
Zondag 14 september gaat onze
afdeling op r e i s ! Ditmaal langs het
Reinaartpad, m e t geleid bezoek
a a n het stadje Hulst,
Onze autobus vertrekt om 9 u u r
aan de kerk te Ranst, thuiskomst
voorzien omstreeks 20 uur.
Inschrijven bij de bestuursleden:
leden 50 >fr., kinderen tot 15 jaar
betalen halve prijs. Niet-leden betalen 70 fr.

Sta broek
KOLPORTAGE
Kolportage met het weekblad
«WIJ» op zaterdag 30 augustus te Stabroek-dorp met radiowagen. Bijeenkomst zaal De
Roos om 14.30 uur.
IE BAL
Onthoud nu reeds de datum :
zaterdag 27 december; orkest
«The Raindrops» met Jan
Dewilde.

Eindhout
PROPAGANDABAL
Op zaterdag 20 september
richt
de
Volksunieafdeling
Vorst-Veerle-Eindhout een propagandabal in.
Toegang slechts 30 fr. Dit bal
heeft plaats in de zaal St-Lambertus Dorp 33 te Eindhout.
Omdat Eindhout nog nooit een
Volksuniebal m e e g e m a a k t
heeft, en wij dus traditie missen, moeten wij hopen op ruime steun en belangstelling van
alle afdelingen van het arrondissement en erbuiten. Het bestuur hoopt dat deze avond er
een wordt zoals men er in Eindhout nog niet veel meegemaakt
heeft.
Edegem
DIENSTBETOON
Met alle problemen van sociale,
administratieve en financiële aard,
kunt U terecht bij onze * r a a d s m a n
voor dienstbetoon » Ludo Van Huflelen. Baron de Celleslaan 32, Edegem, tel. 49.43.11.

Merksem
TENTOONSTELLINc
In aansluiting met onze mededeling in vorig nummer van
«WIJ», vragen de inrichters
Van de tentoonstelling «IK
HEB EEN HOBBY », de Vlaamse kring Groeninghe, er bij al
onze leden en simpatisanten de
aandacht op te vestigen dat
deze tentoonstelling, de zevende, ook dit jaar doorgaat in de
grote zaal van de Gemeentehjke meisjesschool, Borrewaterstraat 70.

BRABANT
Brussel (Arr.)
GEMEENTEVERKIEZINGEN
1970
Indien er kiezers zijn die twijfelen op de nieuwe kiezerslijst te zijn
ingeschreven wat Brussel stad aangaat, kunnen ze zich bevragen in het
lokaal « Uilenspiegel », Pletinckxstraat 38, Brussel 1. Tel. : 121374 tot
einde van de maand.
DIENSTBETOON
Vanaf 1 september
aanstaande
zal de kantonnale
gevolmachtige
voor Brussel elke m a a n d a g vanaf
19 uur in het lokaal « Uilenspiegel »
ter beschikking zijn voor diegenen
die wensen allerlei inlichtingen te
bekomen in het kader van sociaal
dienstbetoon.
De heer M. Van den Heule zal
de speciale gevallen aan een van
onze mandatarissen dan ten spoedigste overmaken.

ZITDAGEN VOLKSVERT.
DE FACQ
Volksvertegenwoordiger
E.
De Facq begint zijn fuU-timesociaal-dienstbetoon van a.s.
dinsdag af, 2 september. Op die
dag zal hij van 19 tot 19.30 u.
te Pamel in café Timmermans
zijn; van 19.30 u. tot 20 u. te
Gooik in De Groene Poort en
van 20 tot 20.30 u. in de zaal
Mersch te Vollezele.
Woensdag 3 september : van
18 tot 19 u. in de Tribunestraat
14 te Brussel; van 19 tot 20 ^u.
bij Jacobs, Brigade Pironlaan
121 te St. Jans Molenbeek en
van 20 tot 21 u. bij prov. raadslid M. Panis te Dilbeek. Vol-

LUSTRUMBAL
Zaterdag 27 september houdt onze afdeling haar lustrumbal te Eppegem in de zaal oc Rubenshof »
met het orkest Stan Philips.
Begin te 21 uur.

koop bij ieder bestuurslid en
verschillende leden, in het lokaal «De Gouden Voorn» Houtkaai 1. De zuivere opbrengst
van dit bal moet dienen voor
de werking 1970.

OOST-YLAANDEREN
Dendermohde

Halle
NOORD & ZUID
Kleinkunstavond met Louis
Verbeeck en Peter Blanker.
Een tweede konfrontatie van
het noorden en het zuiden van
onze nederlandse kuituur. Voor
de tweede maal een volle zaal ?
Het kan ! Onthoud da - : zaterdag 20 september '69 in zaal
Concordia te Halle. Bestel uw
kaarten tijdig bij bestuursleden van het Davidsfonds Halle.
Jette
BAL
O p 13 september houdt de afdeling Jette haar bal ten bate van
haar sociale en kulturele werking
in de gemeente.
O p een iaar voor de gemeenteraadsverkiezingen is dit van uitzonderlijk belang in deze brusselse gemeente. Houdt nu reeds deze dattum vrij.
Zaal : Exelsior, St. Pieterstraat
te Jette. Orkest : Peter Philips.

Kraainem • Sterrebeek
Wezembeek . Oppem
Woluwe

KOLPORTAGE
Op zondag 14 september
wordt het nieuw werkseizoen
ingezet met een grootse kolportage te Sterrebeek.
Wij hopen op de aanwezigheid van vele medewerkers uit
de afdeling en erbuiten !Twee
jaar geleden verkochten we
hier al 173 bladen. Gaan wij
ditmaal nog hoger ?
Korten berg - Everberg
Erps-Kwerps - Veltem
DANSFEEST
O p zaterdag 20 september 1969
gaat het jaarlijks dansfeest van deze afdelingen door in de zaal « Salamanders », Leuvenseweg 191 te
Kortenberg, om 20 uur.
Orkest : « De Carinas ».
Toegang : 30 fr.

SOCIAAL DIENSTBETOON
O p het gewestelijk sekretariaat
van het a Oostvlaams Centrum
voor dienstbetoon » Struifstraat 7,
Appels, tel. 052-24776 : elke woensdag van 20 tot 22 uur en elke zaterdag van 13 tot 15 uur.
Zele : zaterdag 6 september 1969
van 18 tot 19 uur door de heren
Dr. De C o m m e r V., volksvert. en
De Bruyne H. in het « Vlaams
huis j). Kloosterstraat, Zele.
Lebbeke : zondag 7 september
1969 van H tot 12 uur door de heren De P u s O s c , provincieraadslid
en Meert R., sekr. soc. dienstbetoon, in het « Palingshuis », Grote
plaats.
Schoonaarde : zaterdag 13 september 1969 van 16 tot 16 uur 45
door de heren Van den Abeele H.,
plaatselijke soc. medewerker en
Meert R,. in het « Palingshuis »,
Brugstraat (bij dhr. Pauwels Jan).
Schellebelle : zaterdag 13 sept.
1969 van 17 tot 17 uur 45 door de
heren Mathys T., plaatselijke soc.
medewerker en Meert R., in de
herberg « De Valk », Dorp 29 (bij
de heer De Wilde C ) .
Wetteren : zaterdag 13 september 1969 van 18 tot 19 uur door de
heren De Kegel Th., provincieraadslid en Christean W . , plaatselijke
soc. medewerker, in het « Vlaams
huis », Markt.

KOLPORTAGE
Zondag 7 september gaat een
arrondisementele ploeg op kolportage naar Appels. Wie de
ploeg wil aanvullen, kan aansluiten ten huize van Renaart
Meert, Stuifstraat 7 te Appels
om 9 uur. Wij rekenen hier
vooral op de bestuursleden der
afdelingen, ook de meisjes zijn
welkom.
Aandacht : de aangekondigde
kolportage voor groot-Wetteren
gaat door op zondag 21 september.
Gent
KOLPORTAGE
Kolportage met ons weekblad
« Wij » morgen zondag 31 augustus telkens te Gent. Verzamelen
Rubenshof, Borluutstraat, Gent om
9 uur stipt. Ook bestuursleden worden stellig verwacht.

VLAAMS VERBOND VOOR
GEPENSIONEERDEN
Leuven (Arr.)
VLAAMS NATIONALE
DANSAVOND
Met deze nodigen we u uit op
de Vlaams Nationale Dansavond op 13 september te 20 u..
Salons Georges Hogeschoolplein, Leuven. Bijdrage : 50 fr.
De opbrengst is ten voordele
van
Sociaal
Dienstbetoon.
Tracht allen aanwezig te zijn
met familieleden en simpatizanten.
Kaarten te bekomen bij alle
bestuursleden en in : Café
Opera, Bontgenotenlaan, Leuven; Café Breughel, Geldenaaksevest, Leuven en Café Pallieter, Oude Markt, Leuven.

Opwijk
DANSAVOND
Dansavond op 8 november
om 20.30 u.
Orkest THE CLEMS, plaats :
Sint
Pauluszaal,
Processiestraat. Inkomprijs 40 fr.
Alle Volksunieleden houden
deze datum reeds nu al vrij.
Vilvoorde
DINSDAG 2 SEPTEMBER
Vergadering van het uitgebreid bestuur met aan de dagorde : algemene en bijzondere
p r o p a g a n d a , ledenwerving,
vrouwenaktie, herfstbal. Niemand mag ontbreken. Ook leden buiten het bestuur zijn
steeds welkom.
JAARLIJKS HERFSTBAL
Ons Jaarlijks Herfstbal gaat
door op zaterdag 18 oktober
aanstaande in de feestzaal «De
Witte Leeuw» Grote Markt te
Vilvoorde. Orkest Stan Nico.
Inkom 50 fr. Kaarten zijn te

Op 11 augustus werd in samenwerking met het V.V.V.G.Antwerpen en met plaatselijk
V.U.-bestuur onze aktiviteit
voor de komende winter op
punt gezet.
Er werd besloten in december een volledig bestuur te kiezen, waarin onze ouderlingen
zelf de touwtjes in handen zullen nemen.
Wij verlenen tevens onze aktieve medewerking aan het bal
ingericht door het sociaal hulpbetoon van de V.U.-afdeling,
door een reuze kaartenverkoop. Het bal gaat door op zaterdag 27 september om 21 uur
met het orkest « the salvators ».
Meteen kunnen wij onze eerste koffietafel aankondigen, op
zondag 7 september om 16 uur,
en nodigen wij alle leden en
simpatizanten uit er zoveel mogelijk aan deel te nemen.
Beide aktiviteiten gaan door
in Vlaams Huis «Roeland»,
Korte Kruisstraat 3 Gent.
Voor verdere inlichtingen en
inschrijving bij het V.V.V.G.
Kan men zich wenden tot :
Hilde De Poortere, Lange
Kruisstraat 1 Gent.
Herzele
ARROND. KOLPORTAGE
Het arrond. Aalst herneemt
de kolportages op 31 Oogst te
Herzele. Trefpunt : Lokaal StMartinus (Kerk) om 9 uur.
Voor Herzele en omgeving,
kolportage op zondag 7 september. In de omgeving van
Herzele zal gekolporteerd worden door de arrond. ploeg in
samenwerking met de afdeling
Herzele.
Trefpunt : Lokaal St Martinus te 9 uur.
Deze beide kolportages moe-

ten te Herzele opgemerkt worden, daarom massale deelname.
Mikrowagen zal helpen.
Moorsel
2E VLAAMSE HOPFEESTEN
De tweede uitgave der
Vlaamse hopfeesten werd dit
jaar gepland op zaterdag 25
Oktober in de Katholieke
Kring.
Op het programma staan een
perskonferentie, een bal en de
verkiezing van een nieuwe
hopprinses en 2 erejuffers.
De eerste feesten verleden
jaar kregen 800 bezoekers. Dit
jaar wordt : «Het bal der
100» gehouden.

zoekertjes
P a a r het nuttige aan het aangename !
Ziekenfonds Flandria kan vertegenwoordiger
gebruiken in
de
streek van Ninove, Zottegem, Oostende en in de Westhoek.
De oogst blijkt rijp, doch maaier»
te weinig. Bijverdienste geknipt voor
afdelingssekretarissen. Stel u voor.
— T 98
De Vlaamse peutertuin te Etterbeek start eerlang. Bruikbaar speelgoed voor kleintjes van 18 m a a n d
tot 3 jaar (bouwblokken, rijgparels,
prentboeken e.d.) evenals benodigdheden
(stoeltjes,
baby-relax,
bedjes, enz.) worden door de bestuursleden d a n k b a a r ingezameld,
desnoods thuis afgehaald.
Geldelijke bijdragen eveneens welkom.
Helpt mede aan de redding van
de peuters in Brussel — T 97.
D a m e 50 jaar, werkzaam in administratie zoekt passende betrekking, bij voorkeur bij geneesheer of
dergelijke te Gent of omgeving. I n l
prov. raadslid O. Van Ooteghem,
Rode Kruisstraat 7, Gentbrugge,
Tel. 52.72.87 — T 105
Hulpboekhouder, 55j aar, invalide,
zoekt bijverdienste te Gent of omgeving. Inlichtingen -.Oswald Van
Ooteghem Provincieraadslid. Rode
Kruisstraat 7 Genbrugge, Tel. :
52.72.87 — T 106
TE KOOP : V e r k a v e l i n g - Zeer mooi
gelegen v e r k a v e l i n g te D w o r p - 13
km. v a n Brussel. 1 ha 40 ca - 165 f r
de m^ V.U.-leden krijgen voorkeur Tel. 02/56.45.28 of schrijven redaktie « W i j i>.
T. 108
Meisje,
4-talig
zoekt
passende
v r i e n d i n v a n 21 tot 27 jaar om samen uit te gaan op zaterdag en zon.;
dag - Schrijven bureel blad.
T. 109
« Alleenstaande dame w e n s t haar
18-maand oud kindje tijdens d e
w e r k u r e n te laten o p v o e d e n in j o n g
nederlandstalig gezin, (liefst o m g e v i n g Naamse poort - Brussel). K o n takt opnemen met Mevr. Maja SUIJS
Herderstraat 23, BRUSSEL 5 of t e lefoneren
tijdens
week-end
:
03/77.13.97 ».
T 107,

1'. van Uverstraeten
Hoofdredakteur
Alle briefwisseling vocu
redaktie naar :
Rotatyp, Sylv. Dupuislaan
110. Brus 7. Tel. 23.1U3.
Beheer ;
Voldersstraat 71, Brussel 1.
Tel. (02)125.160.
Alle klachten voor niet ontvangen V. blad op dit adres.
Jaarabonnement : 300 fr.
Halfjaarlijks : 170 fr.
Driemaandelijks : 95 fr.
Abonnement buitenland :
480 fr,
Steunabonnement : 820 fr.
(minimum)
Losse nummers : 8 fr.
Alle stortingen voor het blad
op postrekening : 1711.39,
tt Wij » Vlaams-nationaal
weekblad.
Verantw. uitg. Mr. F. Van
der Eist. Beizegemstraat 20
Brussel 12.

bewegingsljjTIzer
yS^nationaal I M

OOST-VLAANDEREN
Gentbrugge - Ledeberg
ALGEMENE VERGADERING
Vrijdag 5 september e.k. om 20
u u r 30, algemene ledenvergadering
in café « Lunapark « (rechtover
Gantoise-voetbalveld),
Brusselse
steenweg te Gentbrugge.
Agenda : 1 « Brandpunt België » door provinciaal raadslid Oswald Van Ooteghem. 2. De nieuwe prachtige
IJzerbedevaartfilm,
voorgesteld door architekt Piet de
Vloed. 3. Nieuws over de gemeenteraadsverkiezingen door de voorzitter VU-Gentbrugge, Aimé Verpaele.

Mereibeke
NAAR FRANS-VLAANDEREN
Zondag 7 sept. 69 ontspanningsreis
van de V.U.-afdeling naar FransVlaanderen Vertrek 7 uur Kuenenbos, 7 uur 5 Dorp, 7 uur 10 Flora. Koffie wordt gedronken te leper, reisweg Westouter, Rode Berg,
Zwarte Berg, Kassei, Belle, Armentiers. Over Komen, Wervik en Me-

nen terug Terug om 20 uur 30.
Prijs 120 fr per persoon, kinderen
50 fr. Inschrijven tot zondag 31
oogst bij Van (Jij.segem. Gaverstr
391, Pau! De Corte, Kloosterstraat
79, Mereibeke en De Suiter .lulien.
Kard. Mercierlaan 1. Melle

Wette ren
VOS W E I T E R E N 50 JAAR
Zondag 14 september a.s. viering
van het vijftigjarig bestaan van de
wetterse VOS afdeling.
Feestprogramma :
11 uur receptie op het gemeentehuis; 14 uur 30 samenkomst in "t
lokaal « Vlaams Huis o, m a r k t 29;
15 uur bloemenhulde aan het gedenkteken van de oorlogsslachtoffers, optocht door de gemeente in
de geest van amnestie, opgeluisterd
door de blaaskapel van het VNJ
en de muziekmaatschappij « Volksopbeuring » van Massemen; 16 uur
gelegenheidstoespraak op de m a r k t
door Ward Hermans; 16 uur 30
feestzitting in 't lokaal (Vlaams
Huis) in aanwezigheid van voorname genodigden.
Deze viering is een gepaste gelegenheid om de amnestie aktie en
gedachte nieuw leven iu te blazen.

WEST-VLAANDEREN
Bissegem
WILLEM VERMANDERE
De Volksunie-afdeling Bissegem is na de vakantieperiode
haar werkzaamheden opnieuw
begonnen.
Zaterdag 6 september komt
de west-vlaamse
troubadoer
Willem Vermandere ons vergasten op een prachtige zangavond. Deze avond, waarop alle
leden met vrienden en kennissen worden uitgenodigd, wordt
een eerste gezellige kontaktavond van alle vlaamse vrienden. Een z-angavond met luim
en plezier kan immers niets
anders dan vriendschappelijke
samenwerking bevorderen.
Langs deze weg houden we
er ook aan vrienden en simpatizanten van andere afdelingen
vriendelijk uit te nodigen. We
zouden het ten zeerste op prijs
stellen, indien we als jonge afdeling mogen zien dat we op de
daadwerkelijke steun van oudere broers kunnen rekenen.
Wij verwachten u zeker zaterdag 6 september in de zaal Leopold, Stationstraat te Bissegem.

Kortrifk
HUWELIJK
Me juf f er lic. Marie-Rose Corner, de dochter van dokter
Felix Comer uit Kortrijk, die

WIJ IN LIMBURG
DR. H. J. ELIAS
Senator Leynen heeft in een weekend bijdrage van « Het Belang van Limb u r g » een bespreking gewijd aan de
historische uitgave « De Vlaamse Beweging 1914-39» van de hand van dr. H.J.
Elias en wiens bekroning zo fel in betwisting wordt gesteld, o.a. door de Bestendige Deputatie van Brabant en de
idiote artikels van Jos Van Eynde.
De bijdrage van Leynen kan gelezen
worden als een pozitieve bespreking van
het historisch werk.
Niettemin is het kenschetsend en ook
niet verwonderlijk dat uit het werk van
E h a s een aantal stellingen en uitspraken worden aangehaald om de trompettenblazers van het Vlaams nationalisme
— maar dat moet je dan wel tussen de
regels lezen — de adem te ontnemen.
«. .betoogt Elias nochtans dat « de bazis van het aktivisme niet breeds genoeg was om een staat uit te bouwen ».
Hij konstateert dat de «massa van het
volk vijandig stond tegenover hun ondernemingen of, — in het beste geval —
volkomen onverschillig». Een argument
tegen het federalisme = afscheiding ?
» D e passivisten stonden
volgens
Elias aan de zijde van de overgrote
meerderheid der « b e v o l k i n g » wordt
m e t genoegen aangehaald.

VOLKSUNIE
Tongeren - Maaseik
Zitdagen
Sociaal Dienstbetoon

E, RASKIN,
digt*

volksvertegenwoor-

1) Eerste zaterdag van de maand :
6 september.
— Helchteren : Café Kruispunt,
van 9.30 u tot 10 uur.
— Lommei : ten .luize van G. Van
P " f ; e l . Kapelstraat 61 van 10.30 u.
tot 11 u.
— Sint-Huibrechts-Lille : ten huize van E. Adriaans, Kloosterstraat,
van 11.30 u. tot 12 uui-.
— Bree : Café Old Tom Markt
van 13 uur tot 13.30 uur.
— Maaseik : Café Sniekers, Bospoort, van 14 uur tot 14,30 uur.
— Eisden : Café Atlanta, Steenweg 69, van 15 u u r tot 15.36 uur.
— s Gravenvoeren : ten huize
van Jef Ernst. Kloosterstraat 84
van 16.30 uur tot 17 uur.

» H i j (Elias) schijnt de Vlaamse Beweging vooral te herleiden tot de uitingen van het « v l a a m s nationalisme en
Vlaams ekstremisme... » schrijft Leynen
voelbaar tegenstrubbelend. Hetgeen betekent dat hij nog steeds niet inziet dat
de spits van de Vlaamse Beweging door
het Vlaams volksnationalisme gevormd
^ wordt en dus ook de richting bepaalt.
» Vanaf p. 113 geeft Elias nochtans
een objektieve beoordeling» schrijft
Leynen om dan even v e r d e r letterlijk t e
citeren : « Vele radikale Vlamingen geloofden niet aan de mogelijkheid of de
wenselijkheid van een
zelfstandige
' Vlaams-nationale partij. Men geloofde
aan de onafwendbaarheid van de oude
formaties» (p. 114).
Meent Leynen dit ontgroeide stadium
van het Vlaams nationalisme nog t e
moeten toepassen op de huidige situatie? De feiten leren wel anders...
« We kunnen het historisch werk van
Dr. H.. Elias oprecht waarderen, hoewel
we dienen te herhalen, dat hij de
Vlaamse Beweging o.a. ten onrechte al
te zeer vereenzelvigt m e t de Vlaamsnationale streving. » duidt er wel op dat
deze stelling die « Vlaamse » politiekers
zoals Leynen en es. als zware stenen op
de maag ligt.
Men kan niet aan de indruk ontkomen
dat het kommentaar op h e t w e r k van
Elias geleverd wordt in het r a a m van de
tegenstelling
«minimalisten-maksimalisten ».

— Tongeren : Café de Helm,
Markt, van 18 uur tot 18.30 u u r
— Borgloon : ten huize van S.
Wijnants, Graeth 1, van 19 u u r tot
19.30 unr.
2) ledere vrijdag :
— Aan huis : Dorpstraat 53 te
Eigenbilzen, tel. 011/19454 van 16
u u r tot 19 uur.
A. Jeurissen, senator
Alle dagen aan huis op afspraak : Weierstraat Zonhoven,
tel. 011/13633.
J. HARDY, plaatsvervangend senator
1) Eerste zaterdag van de maand :
6 september
— Eigenbilzen : Café de Kroon,
Brugstraat, van 9 u u r tot 10 uur.
2) Derde zaterdag van de m a a n d :
20 september
— Overpelt : ten huize van J.
Olyslagers, Schuttersboom 20, van
9 uur tot 9.30 uur.
— Meeuwen : Café Welkom, Dorp
4, van 10 u u r tot 10.30 uur.
— Gruitrode : Café Uilenspiegel,
van 11 u u r tot 11.30 uur.
3) ledere zondag :
— Aan huis : Nieuwe Baan 2 t e
Alt-Hoeselt, Hoeselt, tel. 012/323.53
van 10 u u r tot 12 uur.
J. CUPPENS; plaatsvervangend
volksvertegenwooridger
1) Tweede donderdag van de
maand : 11 september

lid is van de arrondissementele
finitieve bestuursverkiezinPo«
Volksunieraad trad verleden
uitschrijft. Deze hebben plaat»
zaterdag in het huwelijk met
op vrijdag 5 september aan
dokter Paul Godderis, zoon
staande te 19.30 u u r in lokaal
van de bekende dokter Karel
« D a m i e r » , Markstraat 87 Ha
Godderis uit Marke.
relbeke Op het programma
Aan de jonggehuwden onze
staat tevens : kennismakins
hartelijke gelukwensen !
met mandatarissen en arron
KOLPORTAGE
dissementeel bestuur en besnrp'
Voor het verlof besloot de
kmg van de afdelingswerking;
arrondissementsraad tot een
Alle belangstellenden welkom?
wijziging in het kolportagesisteem. In plaats van een arrondissementele
kolportageploeg
met afgevaardigden uit alle afOoigem - Wielsbeke
delingen wordt de ploeg nu om
beurt samengesteld door een
VLAAMS STERRENBAL
enkele afdeling (waarbij meerdere kleine afdelingen soms
Het jaarlijks bal van de
kunnen
worden
samengeVlaamse Vriendenkring «Ter
voegd).
Leie » gaat door op zaterdag 20
september 1969 om 20 u. in de
Het spreekt natuurlijk vanzalen van de meisjesschool
zelf dat afdeling Kortrijk de
Plaats-Ooigem. Er zal gedanst
eer krijgt de spits af te bijten
worden in een gezellige Vlaamen wel in de loop van de maand
se atmosfeer onder leiding van
september,
vermoedelijk
de
het bekende orkest «De Flalaatste zaterdag of zondag.
mingo's» (7 uitvoerders) met
Om de nieuwe modaliteiten
als zangeres : «Stamattina»
te bespreken en in gemeenInkom : 40 fr. U wordt er stel^
schappelijk overleg de beslislig verwacht.
singen te treffen worden alle
belangstellenden
uitgenodigd
op een korte vergadering, hedennamiddag te 15 u u r in loMenen
kaal 1302 te Kortrijk.

Harelbeke
BESTUURSVERKIEZING
Sinds juni werd de Volksunie-afdeling Harelbeke opgericht. Een voorlopig bestuur
werd samengesteld dat nu de-

Verder, worden een aantal uitspraken
al t e opzichtelijk ten eigen voordele
(der minimalisten) aangewend.

De k r a n t e n m a a k t e n melding van het
ongenoegen van de limburgse bevolking i.v.m. het overdovend lawaai van
de straalvliegtuigen. Oefeningen werden dag en... nacht gehouden, zodat
deze bijzonder storend en irriterend
w e r k e n op de bevolking. Het hele gebied van Noord-Limburg wordt regelmatig m e t deze « luchtmuziek » bedeeld.
Niettegenstaande veel gesproken èn
geschreven wordt over de moderne problemen van de kompsumtiemaatschappij en o.m. de strijd tegen het lawaai
van
overheidswege
geproklameerd
wordt, razen dagelijks honderden law a a i m a k e r s over onze hoofden.
Een andere bedenking is dat L i m b u r g
m e t zijn wijdse vlakten en open ruimten moet vechten en peuteren om fabrieken gevestigd t e krijgen in ideale
ruimtelijke omstandigheden, m a a r voor
de schietoefeningen en h e t startfighterlawaai wist m e n wel waar m e n zijn
moet.
En tot slot : elk vliegtuig op oefening
h e r i n n e r t er ons aan — of zijn we het
reeds zogewoon geraakt ? — dat wij in
een bestendige oorlogsparaatheid leven.
Ononkoombaar kwaad of aktie voor
vrede ?

J. P L A S , provincieraadslid
Aan huis op afspraak : Kollegelaan 5, Peer, tel. 011/39203.
F. VAN HOLLEBEKE, provincieraadslid
Aan huis, iedere woensdag van
17 u u r tot 19 u u r : Kielenstraat te
Tongeren, tel. 012/32524.
F. JORIS, gemeenteraadslid
Aan huis, iedere woensdagvoormiddag : Berken 79 t e Gelllk.

PROPAGANDISTENDAG
« NIEUW VLAANDEREN »

BELGISCHE
LUCHTMACHT

— Tongerlo : Café Bamps, Dorpsstraat, van 18 u u r tot 18.30 uur.
— Elen : Café
Vanderhoven,
Langstraat 42, van 19 u u r tot 19.30
uur.
— Rotem : Café Centrum, Oude
Baan 60, van 19.30 u u r tot 20 uur.
2) ledere donderdag :
— Aan huis, Zandber^erstraat 22
te Neeroeteren, tel. 011/64402, van
17 u u r tot 18 uur.
A. D E K K E R S , provincieraadslid
Aan huis, alle dagen, behalve
zaterdag : Steenweg 2 te Elen,
tel 011/61228.
L. DUCHATEAU, provincieraadslid
Aan huis, alle dagen van 9 u u r
tot 11 u u r : Steenweg te Hoeselt,
tel. 011/18188.
J. OLYSLAGERS, provincieraadslid
Aan huis, alle dagen : Schuttersboom 20 te Overpelt, tel.

N A C H T VAN D E S P I O N K O P
In het teken van een « daverende seizoeninzet » geeft de simpatieke en bekende supportersklub
van KSC Menen, een groots bal, op
zaterdag 30 augustus om 20 uur in
de zaal Krak, leperstraat 146,
Orkest « The Ferry Band ».
I Toegang 40 fr.

ZATERDAG 6 SEPTEMBER
OM 15 UUR, GROTE PROVINCIALE PROPAGANDISTENDAG
«NIEUW VLAANDEREN»
IN
HOTEL « W A R S O N » , BAMPSLAAN (STATION) HASSELT
ALLE PERSONEN, STUDENTEN
JONGEREN.
LERAARS,
DIE
WILLEN M E E W E R K E N AAN DE
VERSPREIDING EN UITBOUW
VAN
DIT
JONGERENBLAD,
Z I J N VAN HARTE WELKOM
ZIJ KUNNEN BEST NU R E E D S
HUN DEELNEMING MELDEN
B I J ^ EEN DER PROVINCIALE
KOMITEELEDEN.
, y < " ï Van Reusel,
Noordenstraat
18, Diepenbeek
Lodewijk
Weyns,
Herkenrodeplem 1, Bokriik - Genk
J. Swerts,
Rodenhachstraat
3,
Hasselt
Jaak Cuppens,
Zandbergerstraat
22,
Neeroeteren
Fernand
Schaevers,
Oudstrijdersstraat 31, Heppen
Jan Peumans, Tolstraat 10, Herderen
Mare Moermans,
Sint-Truidersteenweg 265, Tongeren
Geert Hubens. Janmineestraat
45
Tongeren
Hilde de Lobel,
Luikersteenweg
97, Heers
Marie-Louise
Vanherck,
Weg
naar As 115, Genk
Dr.
J.R.
Vandekerckhove,
Schaapsdries 26, Genk.

Eigenbilzen
Kolportageploeg
Heden zaterdag 30 augustus te 20 uur
houdt onze kolportageploeg een samenkomst in café De Kroon, B a n g s t r a a t
ledereen die wil m e e w e r k e n en de handen uit de mouwen kan steken is van
h a r t e welkom.

Herderen
Goed nieuws
Zoals in vorige n u m m e r s van « W i j »
aangekondigd, werd er eindelijk werk
gemaakt van de ledenhernieuwing in
de afdeling Herderen; dank zij de onverdroten inspanningen van William
Neven werd deze hernieuwing tot een
goed einde gebracht en zal er in de
eerstvolgende dagen tot uitbreiding van
het ledenaantal worden overgegaan.
N a a r alle waarschijnlijkheid zal bovendien op zaterdag 20 september te 20
u u r een algemene vergadering worden
belegd bij Urbain Molenaers, steenweg
te Herderen. Alle leden zullen worden
uitgenodigd.
Voerstreek
Afdelingsvergadering
Heden zaterdag 30 augustus te 20 uur
ledenvergadering van de VolksunieVoerstreek in Café M. Vronen, dorp te
Sint-Maartensvoeren. Een afvaardiging
van het arr. bestuur zal aanwezig zijn.

600 ARBEIDERS ..... 1001 MOGELIJKHEDEN!!
Deze slogan betekent méér dan wi] in een boek zouden kunnen beschrijven.
Het is duidelijk dat U in voile vrijheid wilt kiezen, dat U niet wenst te handelen met een tussenpersoon of met een beginneling U zult immers niet tevreden zijn met het eerste het beste ! U vraagt een maximum aan degelijkheid
en komfort en U wenst uw geld niet In *t water te werpen ? U vraag? natuurlijk
eerst vrijblijvend voorlichting ? U wenst eerst me¥ eigen ogen te zien ! U wilt
rechïstreeks van onze kliënten weten of ze tevreden zijn U wenst een vlotte
service en snelle uitvoering. Meï één woord : U wenst het beste van het beste
zonder een frank teveel te betalen.
HET BESTE V A N HET BESTE...
Z O N D E R EEN F R A N K TEVEEL TE BETALEN ! ! !
Vanaf 1.950.000 F
Daar komï het inderdaad op aan...
Daarom moet uw zaak op voorhand grondig besproken en bestudeerd worden
en zulks zonder enige voorafgaandelijke verplichting voor U ! U moet op voorhand weten waaraf en waaraan ! U heeft het recht veeleisend te zijn.
O N Z E K L I Ë N T E N HEBBEN HET RECHT
VEELEISEND TE Z I J N ! ! !
Stenen kopen = opbrengst verzekeren !!!
Raadpleeg onze diensten over onze prachtappartemenïen aan de Dampoort te
Cent aan het Meerlenhof te Hoboken - aan de Belgiëlel te Antwerpen Over
onze zeer voordelige villapercelen te Drongen bij Cent • in het Leuvense en
In de mooie natuur van onze Limburg !
It

MEER D A N 6.000 TEVREDEN K L I Ë N T E N K U N N E N W I J
U BEZOEKEN EN DAAR
WIJ

VERWACHTEN

U

OP

EEN

MET

Vanaf 950.000 F

Z I J N W I J FIER OP ! ! !
VAN

ONZE

VIER

ZETELS

Vanaf 600.000 F
Wenst U nadere inlichtingen
stuur dan deze bon naar één onzer informatiecentra
Nssm .M M. M. ... ... ... ... f.« etft ... ... ••• ••• ••• ••• •.. M. ... ... ...
Adres •»» tst wt» tn %>!» m •»% vu ^f va **» »»• Woonplaats M< M . «w SM >••
• • l . priV9 •«. M. M. M. ... M. M« .*• Tol kantoor .^ ... . ^ ««i «H ««. ..« •^
I. over
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gronden voor vFIIabouw
gronden voor hoogbouw
gronden v eensgezinswonlng
veilige geldbeleggingen

2 over het bouwen van ..
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O
O
O
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bli voorkeur geleger
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bl| voorkeur gelegen t e . . . t a « s » t M ï . . s « i M i M ï M i M » « s é . s « . t e .
ot bezit rseds grond, gelegen te ..

111 villa, vanaf 750.000 F

ALGEMEEN
ANTWERPEN
Meir 18
fel. 03/31.78.20
vijf lijnen

BOUWBEDRIJF

CENT
Onderbergen 43
tel. 09/25.19.23
tel. 09/25.94.69

5M

« n SS. S.. «M S M S i . M . .»*

3 over de aankoop van een bestaande woning O
Duld aan met een X waarover U Inlichtingen wenst te ontvangen

K U N N E N "".V.

GENK

LEUVEN

Wintersfagstr 22

Brusselsestr 33

tel. 011/54.442

tel. 016/33.735

J6

WIJ

BRASSER ZIET
1. in de krant dat Saint-Remy viertalige waarschuwingsborden wil. . ,

2. dat er in Irak weer spionnen opgeknoopt werden. . .

3. de opening van de scholen. . Ï

4. dat het belgische unitarisme rot is. . .

Chinese raketbazis in Albanië
Albanier die de lading moet dekken
Zelfverbranding te Brno
Brrrno !
" ^ ^ ^ ^
De Saeger wijst « De Standaard » terecht
« De Standaard » krijgt een veeg uit De Panne
Golf van misdaad in ons land
Om er je hoofd bij te verliezen
Bernadette Devlin in de V.S.A.
Katolieke duivelin op kruistocht
Republiek Ierland blijft de situatie volgen
leren zijn niet Dublind
Ulster houdt voedsel uit Eire op
Onder andere eieren
Spionnen terechtgesteld te Bagdad

Mag dad ?
Kommunistisch herfstoffensief in Z.-Vietnam
Het u'ordt weer mos-koud
Auteur G.K. van het Reve bekroond
Dat is toch van het overdrevene
Toestand in Midden-Oosten meer en meer verward
Arabische gom.
Vrees voor burgeroorlog in Zambia
Zambiafra !
Kanadese ambassade te Oostenrijk in brand
Om bij te Wenen
Boerenbond blijft toch in Leuven
In de Boerenbondgenoten laan ?.

'^/j.^i£>e^

