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KOMMISSIE OF KOMEDIE?
Helaas, wat een martelgang heeft deze
Taaikommissie sedert haar ontstaan
reeds gekend. De franstaligen hadden
het vlug begrepen. De sabotage van de
taalwetten kon het meest efficiënt gebeuren als tevens het toezichtsorgaan
werd gesaboteerd.
Mag ik even herinneren aan de feiten?
Nooit beschikte de kommissie over voldoende personeel en materiaal. Van in
oktober 1965 weigerden twee franstalige
leden, de P.S.C.-ers Michel en Magerotte, nog aanwezig te zijn. Hun bedoelijig
was duidelijk : door een obstruktie wilden zij de werking lam leggen. Dank zij
de inzet van de voorzitter en de vlaamse
leden zijn zij hierin maar gedeeltelijk
gelukt, ondanks het feit dat al de franstalige politici, met aan het hoofd de huidige ministers Pêtre, Cools en Parisis,
de saboteurs steunden en al de vlaamse
kleurpolitiekers zwijgzaam en onverschillig lieten begaan.
Op 31 maart 1968 liep het mandaat
van de leden van de kommissie ten einde.
Op 4 februari 1969 hield ik een interpellatie in de Kamer om de minister
van Binnenlandse Zaken te wijzen op
zijn verantwoordelijkheid. Het enige
antwoord dat hij wist te geven, was een
verwijzing naar de Kamer die de kandidaten moest voordragen.
De franstalige frakties van de kleurpartijen weigerden dit te doen.
Op 20 februari 1969 kon ik door een
taktische zet de Kamer verplichten, deze voordracht van kandidaten op de
agenda van 6 maart te zetten.
Op 6 maart 1969 greep dan de verkiezing van de kandidaten plaats in de Kamer. Toen beleefden we het monsterverbond : Niet alleen werd aan de
Volksunie haar demokratisch recht ontnomen om ook een lid te laten verkiezen, maar dank zij de stemmen zowel
van al de vlaamse C.V.P.-ers als van de
Vlaamse B.S.P.-ers en P.V.V.-ers werden
de grote saboteurs Michel en Magerotte
opnieuw als kandidaten voorgedragen.
Het was de prijs voor de moedwil en de
ondermijning.
Ook toen kwam ik op de tribune en
waarschuwde de Kamer tevergeefs voor
de gevolgen.
Einde juni hield ik opnieuw een interpellatie, omdat nog steeds de leden
niet benoemd waren, na ongeveer 1 jaar
en zes maanden. Het was duidelijk waar
de grote struikelblok lag.
De heer Michel, als kandidaat verkozen door al de belgische unitaire partijen, voelde zich sterk en stelde zijn
eisen : het statuut van de voorzitter en
de leden en de regeling van de werking

van de kommissie moesten gewijzigd
worden naar zijn zin.
De steeds belachelijk-slappe Harmegnies, minister van Binnenlandse Zaken,
boog natuurlijk en stelde een nieuw
statuut op.
Zo ontstond dan de tekst die verscheen in het Staatsblad van 30 augustuSj samen met de benoeming van de
leden, waartussen glorierijk prijken de
saboteurs Michel en Magerotte.
Door dit nieuwe statuut wordt de
werking van de Taaikommissie uitgehold en de efficiëntie zeer sterk benadeeld :
• De klemtoon en het grote belang liggen nu in de afzonderlijke sekties, terwijl de kommissie zelf ondergeschikt en
bijkomstig wordt.
• Het mogelijk maken van een demagogische blokvorming en het inschakelen van de minderheidsnotas zullen leiden tot politieke notas in plaats van
daadwerkelijke adviezen.
• Zullen parastatalen en vlaamse verenigingen zoals de V.V.O. nog adviezen
kunnen vragen ?
• De rechtszekerheid van de klager
wordt een vraagteken.
• De verantwoordelijkheid, het gezag
en de bevoegdheid van de voorzitter
worden afgezwakt, terwijl politiek-benoemde ondervoorzitters meer belang
krijgen.

• Het indienen van de klachten wordt
sterk bemoeilijkt, terwijl men het veeleer zou moeten beschouwen als een
kwestie van sociale aard.
Ik wil hier nu niet verder in detail
uitweiden. Maar ik heb nu reeds een
interpellatieaanvraag ingediend om dit
Koninklijk Besluit van de Minister van
Binnenlandse Zaken aan te klagen en af
te keuren.
Maar tevens zal ik bij die gelegenheid — en ze mogen het gerust bij voorbaat weten — openlijk in de Kamer, de
hele regering, de vlaamse ministers en,
de Vlamingen uit de andere partijen
verantwoordelijk stellen voor de voortdurende sabotage van de Taaikommissie
en dus ook onrechtstreeks voor de niettoepassing van de taalwetgeving in
Brussel.
Politiekers, die de grote trom roeren
en viktorie kraaien bij de oprichting
van een toezichtsorgaan op de toepassing van de taalwetten en nadien geen
hand uitsteken om de goede werking
van die kommissie te verzekeren : (wel
integendeel!) zijn in geen geval het
vertrouwen van de vlaamse kiezers
waardig.
Zij die de Vlamingen te Brussel aan
hun lot overlaten, zullen hiervoor een
zware tol betalen!
Volksvertegenwoordiger
Vic ANCIAUX.
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Eyskens

verandert

het geweer van

schouder

Te Nerem, bij Tongeren, is er
verleden week in de Ateliers Modernes twee dagen gestaakt. Een
«wilde staking», wat betek^ent
dat de vakbonden er noch het
initiatief voor genomen hadden
noch er hun steun aan verleenden.
Welke
«onredelijke»
eisen
stelden de circa honderd arbeiders in het bedrijf, welk « oii^erantwoord »
eisenprogramma
maakte het de vakbonden orfynogelijk, vooraan te gaan in d^aktie ?
De stakers van Nerem steden
hoofdzakelijk
twee e sen. T e n
eerste wilden zij loonsverhoging
en zij hadden goede grondenXom
dat te doen. Het bedrijf v^dhrin
ze werken, draait op volle rendement; de zaken floreren dusdanig, dat loonsverhoging niet de
minste moeilijkheid zou veroorzaken. Daarenboven verdienen de
vlaamse arbeiders te Nerem tien
frank per uur minder dan de arbeiders te Verviers die hetzelfde
werk verrichten voor dezelfde
bazen; de hoofdzetel van de Ateliers Modernes is nl. te Verviers
gevestigd.
De tweede eis is al even billijk.
In de Waalse bedrijfsleiding te
Nerem is er niemand — maar
dan ook letterlijk niemand — die
de taal van de arbeiders kent. De
arbeiders eisten dat daarin verandering zou komen en zij formuleerden die eis vrij gematigd : ze
vroegen dat er in de bedrijfsleiding tenminste één persoon zou
opgenomen worden, die voldoende Nederlands kent opdat hij het
kontakt tussen leiding en personeel zou kunnen onderhouden.
Dat gebeurde zopas, anno 1969,
te Nerem in Vlaanderen. Zonder
sindikale steun. Nadat men jaren
de mond vol gehad heeft over de
vernederlandsing
van het bedrijfsleven.
Er is aan die staking een ergerlijk aspekt : dat ze nog nodig is
op dit ogenblik, dat er in onze
bedrijven nog altijd
toestanden
bestaan die vroeger in de kolonies uitzondering waren.
Er is echter ook een uitermate
verheugend aspekt : dat de
vlaamse arbeiders, desnoods zonder de steun van wie hen eigenlijk zouden moeten vooraf gaan,
die toestanden niet meer aanvaarden en dat zij het werk neerleggen om vernederlandsing
te
bekomen.
In die zin is Nerem — een staking die, én omwille van haat beperkte tijdsduur én omwille van
het relatief klein aantal arbeiders
in het bedrijf, uiterlijk maar een
kleine gebeurtenis leek — in die
zin dus is Nerem een precedent,
een sinjaal en een historische datum!
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is. De schooldirektie hoort echter niet
graag praten over kontrole.
Wij raden de ouders aan, de schooldirekties te verplichten de zaken ernstig
te doen. Door kontrole te vragen !

Antwoord aan
« Volksgazet » (1 )

de
Engels tweede taai

de
zoveelste
drogreden
'(red.) « De Standaard » heeft de stelling « Engels, tweede taal » bevochten.
Met o.m. een interview van professor
Engels, waarin een argument dat geen
hout snijdt. Zegde die professor niet dat
pas binnen drie jaar leraars de universiteit zouden verlaten, die het Engels
werkelijk machtig waren ? En dat men
dus nog drie jaar zou moeten wachten ?
Zo zijn stelling juist zou zijn, is zijn
besluit alleszins verkeerd. Dan zou men
geen drie jaar moeten wachten, maar
wel dertig jaar. Het is immers duidelijk
dat pas binnen dertig jaar onze scholen
zullen bevolkt zijn met leraars van de
nieuwe lichting.
Feit is echter dat al wie hogere studies doet, veel meer Engels zal nodig
hebben dan Frans. Feit is dat de franstalige fabrieken in Vlaanderen geleidelijk verdwijnen en dat de nieuwe industrieën meestal amerikaans zijn.
Voor een groot deel van onze j^eugd
zal ook zakelijk gezien Engels belangrijker zijn dan Frans. Afgezien van het
feit dat het Engels de wereldtaal is en
het Frans in zeer vlug tempo een Ipkaje
taal wordt.
In tal van atenea blijken de keuzebrieven voor Engels of Frans als tweede
taal niet uitgedeeld en wordt de leerlingen ambtshalve Frans als tweede taal
opgedrongen.
Anderzijds zou in tal van kolleges
voorgewend worden, dat geen acht kinderen Engels als tweede taal zouden gevraagd hebben waar dit wel het geval

N I E U W SCHOOLJAAR
Verleden maandag sloegen meer
dan twee miljoen jongens en meisjes opnieuw de weg naar de school
in; ze kregen het gezelschap van
honderdzestig duizend nieuwelingen die van bij moeder thuis of
van de kleuterklas overgestapt
zijn naar deze eerste vorm van
het « grote » leven. Honderdvijftig
duizend leraars en leraressen stonden weer vooraan in de klas, om
de jeugd wetenschap en kennis bij
te brengen en om hun (bescheiden) aandeel te leveren in het opmaken van de zowat vijftig miljard die het onderwijs ons jaarlijks kost.
Het nieuwe schooljaar wordt gekenmerkt door een (schuchtere)
uitbreiding van het eksperiment
met de vijfdaagse werkweek in de
lagere scholen — behalve die van
het katoliek onderwijs — die daarvoor opteren.
Een paar politieke noten bij deze heropening der scholen. Er was
de jongste tijd in de pers
vrij veel sprake van de herziening van het schoolpakt en de
idee, dat dit pakt moet onttrokken worden aan het drie-partijencenakel, is praktisch gemeengoed
geworden. De C.V.P.-Jongeren
maakten hun zienswijze bekend in
een memorandum, dat tijdens deze nog nieuws-loze dagen vrij veel
deining en kommentaar verwekte.
Eens te meer hebben we kunnen
vaststellen dat, waar die C.V.P.Jongeren al eens met een bruikbare en pozitieve idee op de proppen komen, ze meestal zijn gaan
grasduinen in de opvattingen en
programmapunten van de Volksunie. Ook als zij dit vaderschap

waarheid
is anders
(m.v.d.b.) Gelijk hebben is niet moeilijk, op voorwaarde dat men goed kan
liegen. En daarin is Jos Van Eynde wellicht niet helemaal onbedreven. In
<•• Volksgazet » van 26 augustus is hij nogmaals teruggekomen op Ruys' «Geschenk
van de goden », maar dan meer bepaald
om zijn staatsministerlijke belangstelling te wijden aan onze bijdrage « Een
geschenk van de goden of... een twistappel » in «Wij» van 23 augustus. Wij
kunnen echter niet ontsnappen aan de
indruk dat Van Eynde ons artikel met
een eerder verstrooid oog moet gelezen
hebben, want zijn bedenkingen zijn volkomen naast de kwestie ; dit is trouwens
zijn gewoon werkpatroon : hier en daar
een zin uitpikken, dan maar vlam geven en tenslotte triomfantelijk uitroepen : « zie ge wel dat ik alleen gelijk
heb !».
Van Eynde redeneert als volgt : «In
het nummer van 9 augustus had het
weekblad van de Volksunie zich volkomen gedistancieerd van de «kommerciele achtergronden» die bij «De Standaard » ineenvloeien en van de zakelijke aanpak, waarvan werd vermoed
dat hij in de kaart van Van den Boeynants zou spelen. Deze distanciëring
heeft niet lang geduurd... ». En verder :
«Als wij op dezelfde manier aan het
interpreteren gaan als de man van «Wij»,
zouden wij kunnen konkluderen dat de
kleurpartijen, om hun eensgezindheid
te tonen, nu maar eensgezind en zonder
morren de tezis van Ruys moesten aanvaarden en zich schikken naar de zakelijke aanpak en de in elkaar vervloeiende kommerciële achtergronden ».
Welnu, wij dagen Van Eynde uit één
enkel woord te citeren uit onze « anderhalve pagina», dat kan bewijzen wat
hij ons lichtvaardig in de schoenen
schuift ! De heer Van Eynde mag gerust zijn : wij schikken ons helemaal
niet naar de zakelijke aanpak die in de
kaarten van Van den Boeynants zou
kunnen spelen, en met de kommerciële
achtergronden van «De Standaard» hebben wij niets te maken. Is dat voldoende
duidelijk ? Ook Van Eynde's bewering

van enkele van hun voorstellen zedig verzwijgen, kan het ons alleen
maar verheugen dat we school
maken. Plagiaat heeift nog nooit
de geplagieerde oneer bewezen...

dat wij «De Standaard» verdedigd hebben is een gemene leugen die hij niet
kan bewijzen. Maar wat kan men van
Van Eynde anders verwachten : het vat
kan immers niet geven dan wat het in
heeft.
Dat wij Ruys zouden verdedigd hebben ? Het ware vanzelfsprekend gemakkelijker geweest m de sfeer die rond zijn
« Geschenk van de Goden » is geschapen,
wat mee te huilen en dik te doen. Maar
wij blijven erbij dat tot nader bericht
moeilijk kan geloofd worden van iemand als Ruys, die inzake vlaamsgezindheid toch minder slechte titels kan
voorleggen dan enkele van zijn pennevijanden en die in zijn aangevochten artikel ook schreef dat « nu eens een einde moet gemaakt worden aan de bewuste en sisteinatische verfransing van
de Vlaamse bevolking der hoofdstad»,
dat hij naar het vijandelijke kamp zou
zijn overgelopen.

H Antwoord aan
« Volksgazet » ( 2 )

teiten
en
verdraaiingen
(m.v.d.b.) Doch ook op dit punt vergaloppeert Van Eynde zich jammerlijk.
Hij schrijft namelijk : « Deze M.V.D.B.
gaat zo ver zich niet meer te houden aan
de tekst die in «De Standaard» is verschenen, doch aan een interpretatie (uit
zijn eigen brein) van wat Ruys zou hebben willen zeggen». De zoveelste leugen : wij hebben de tekst van «De Standaard» letterlijk overgenomen, maar
wij hebben gezegd dat de formulering
gebrekkig was, omdat de eenvoudige
uitdrukking « die vrijheid bezit» minder aanleiding zou gegeven hebben tot
verkeerde interpretaties dan het omslachtige « die vrijheid moet bezitten ».
Indien de volksgazetse betweter eventjes Van Dale wilde open slaan, dan zouden «hij en enkele anderen die nu de
Vlamingen de ogen hebben geopend»
daarin kunnen leren dat er m.oeten en
moeten is, en dat moeten niet altijd betekent bepleiten of het recht opeisen. En
als wij bijvoorbeed zeggen : «De heer
Van Eynde moet een onderwijzersdiploma hebben » of nog « De heer Van Eynde moet een slecht karakter hebben»,
dan is dat geen interpretatie en nog
minder een verplichting, maar enkel een
stijlfiguur !
En waar wij schreven dat met betrekking tot de vrijheid van het gezinshoofd niet altijd duidelijke begrippen
heersen, begrijpe men ons goed : niet

laten om de start van deze vlaamse onderwijsinrichtingen te bemoeilijken of te beletten. Het had
voor gevolg dat de inschrijvingen
slechts schaars binnenliepen en

beroepsjiALVE
bekeken
DE HOOFDSTAD
In de brusselse agglomeratie gaf
het nieuwe schooljaar de Vlamingen al dadelijk redenen tot ergernis. Een te meer is er niets in huis
gekomen van de bij wet verplichte oprichting van tien nieuwe
vlaamse rijkslagere scholen; er
kwamen er slechts vijf klaar.
Deze vijf moesten dan nog stuk
voor stuk starten in de meest onmogelijke o m s t a n d i g h e d e n .
Slechts enkele dagen voor het begin van het schooljaar werd het
onderwijzend personeel op de
hoogte gesteld en nam men de
eerste schikkingen in verband met
de gebouwen en de inrichting.
Propaganda kon er voor deze
scholen praktisch niet gemaakt
worden en de meeste mensen in
de buurt van zo'n school wisten
niet eens dat ze bestond. Als naar
gewoonte werd niets onverlet ge-

dat de fransdoUen de tweede faze
van hun plan ten uitvoer konden
leggen : schrijven en blijven
schrijven dat die nieuwe vlaamse
scholen niet nodig zijn, want dat
ze praktisch geen leerlingen hebben
In oudere taalwetscholen, die
reeds vier-vijf jaar bestaan, blijkt
echter dat na de moeilijke — want
gesaboteerde — start het aantal
leerlingen zeer vlug omhoog liep.
Inmiddels blijkt de taalwet te
Brussel eens te meer een schotelvodje te zijn...

BRAND TE BRUSSEL
De brand in de «Innovation»
aan de brusselse Nieuwstraat, met
meer dan tweehonderd doden, was
een ramp waarbij de verantwoordelijkheden van het stadsbestuur
zeer sterk — op zijn zachtst ge-

wij hebben uitgevonden dat vlaamse ouders die te Brussel thuis met hun kinderen Frans spreken, het recht hebben
ze naar franse klassen te sturen, zodat
voor die ouders de vrijheid van het gezinshoofd wél bestaat ; dit is geen wensdroom van ons, integendeel, maar enkel
de konstatatie van de bestaande werkelijkheid. Wij hebben deze stelling voor
een tweetal jaren horen uiteen zetten
door niemand minder dan de socialistische rode leeuw minister Fayat, op een
door het Willemsfonds in het Pershuis
te Brussel georganizeerd paneelgesprek.
In ons door Van Eynde zo scherp aangevallen artikel hebben wij voor de zoveelste maal willen aantonen dat te
Brussel een sfeer moet geschapen worden, die de Vlamingen er van weerhoudt
zich te laten verfransen : dat niet de
Volksunie, maar wel de C.V.P., de B.S.P.
en de P.V.V. schuld hebben aan de verfransing van de hoofdstad ; dat de Vlamingen in de drie kleurpartijen nu eens
eindelijk afstand zouden moeten nemen
van hun frankofone partijgenoten.
Onder de invloed van het lasterlijke
gedaas van Van Eynde over de « zeer
toegeeflijk geworden Volksunie» zijn
ook andere bladen gaan schrijven over
een koerswijziging van de Volksunie.
Zo vertelt Van Haverbeke in de « Nieuwe Gids » dat « uit een artikel in het orgaan van de Volksunie bliikt da'„ men de
nieuwe opvatting van «De Standaard»
in die kringen eerder genegen is ». Nog
een' die het moeilijk zou hebben om in
ons artikel de bevestiging te vinden van
wat hij zo klakkeloos verkondigt ! Het
is ver gekomen met de perszeden, wanneer de eenvoudige vaststelling van een
bestaand feit - waarvoor, wij herhalen
het, de Volksunie niet de minste verantwoordelijkheid draagt - via allerlei
leugenachtige verdraaiingen afgeschilderd wordt als een koerswijziging van
de Volksunie.

H Antwoord aan
«f Volksgazet » {3)

dooddoeners
en
filmster

(m.v.d b.) Het weze die valse profeten
dan nog maar eens met klem duidelijk
gemaakt dat de V.U. beslist gekant is en
blijft tegen de « vrijheid van het gezinshoofd », zoals die in de bladen algemeen
wordt voorgesteld. En tot staving daarvan verwijzen wij naar een bijdrage
van voor een paar maanden, waarin wij
duidelijk afgerekend hebben met de
ter zake heersende begripsverwarring,
(vervolg op blz. 4).

zegd — in het gedrang kwamen.
Als zeer bezwarende omstandigheid gold, dat de reddingsoperaties vertraagd en bemoeilijkt werden door het feit dat de Nieuwstraat niet verkeersvrij was en
dat de hele wijk tenslotte al tientallen jaren aan een sanering toe
had moeten zijn. Gemakzucht en
dorpspolitieke kleine berekeningetjes hadden een groot aandeel
in de fatale afloop van de brandramp.
De dramatische verwittiging
blijkt niet eens een leü geweest te
zijn : opnieuw zijn er te Brussel
een aantal mensen omgekomen in
een brandramp en opnieuw is de
verantwoordelijkheid
van
het
stadsbestuur daarbij ten nauwste
betrokken. Ettelijke keren gedurende de jongste jaren werd het
brusselse gemeentebestuur er op
gewezen dat er in de wijken en
huizen voor vreemdelingen wraakroepende toestanden heersten, dat
het vroeg of laat tot een ramp zou
komen en dat een sanering meer
dan noodzakelijk was. Tot in de
gemeenteraad toe gingen stemmen
op om te waarschuwen. Het heeft
niet mogen baten : de notabelen
die zich verslijten voor het magisch middenpunt van de carrefour de l'Europe, bleken ook op
dit stuk bekrompen en achterlijke
beheerders te zijn.
De hoofdschuld voor de tragische gevolgen van deze nieuwe
brusselse brandramp ligt niet bij
de levensgewoonten
van de
vreemde gastarbeiders en zelfs
niet bij de misselijke mentaliteit
van schraperige huisjes- en kamermelkers : ze ligt eens te meer
bij het hoofdstedelijke stadsbestuur.

(vervolg

van hlz. 3)

De vrijheid van het gezinshoofd moet
dit laatste het recht geven het onderwijsnet te kiezen (rijksschool, gemeenteschool, vrije school enz.) waaraan het
zijn kind wenst toe te vertrouwen ; zijn
_ vrijheid gaat tot daar en niet verder.
Het bepalen van de taal waarin het onderwijs zal worden verstrekt berust op
pedagogische beginselen, waarvoor het
gezinshoofd niet bevoegd is ; wat prim e e r t is het belang van het kind en niet
de voorkeur van de vader of de moeder.
Ons interesseert in de allereerste
plaats hoe de vlaamse aanwezigheid te
Brussel kan behouden en versterkt worden. Het aannemen van een afwachtende houding, zoals Ruys schijnt aan te
bevelen waar hij meent dat de tweede
industrializatie van Wallonië de stroom
van de waalse immigratie zou kunnen
droogleggen, en zoals Walter Debrock
in « Vooruit » schijnt te overwegen
w a a r hij voorhoudt dat slechts de sociaalekonomische druk van een nederlandstalig bedrijfs- en zakenleven op
Brussel de tweetaligheid aldaar zal begunstigen, kan hier niet helpen : Vlaanderen heeft te Brussel al honderdveertig jaar gewacht en wij, vlaamse Brusselaars, ondervinden alle dagen dat onze
toestand voortdurend hachelijker wordt.
Hier moet een pozitieve aktie worden
gevoerd, geschraagd door de vlaamse
meerderheid in het parlement. En daarvoor kan de heer Van Eynde steeds op
ons rekenen !
Voor een paar jaar heeft Volksunievoorzitter Van der Eist in de Magdalenazaal te Brussel alle partijen opgeroepen om een vlaams eenheidsfront t e
vormen met als enig programmapunt :
de eerlijke en volledige toepassing van
de belgische taalwetten in de belgische
hoofdstad. Toen heeft de heer Van Eynde niets van zich laten horen ; dat was
nog in de tijd toen de vlaamse refleks
v a n Van Eynde zich er toe beperkte, op
de jaarvergadering van het Vermeylenfonds te Brussel aan Achilles Mussche
t e vragen of die wel in het bezit was
v a n een partijkaart !
Wij menen de heer Van Eynde t e mogen verzekeren dat indien hij morgen
een oproep tot eendrachtig samengaan
van Vlaanderen te Brussel zou doen, de
Volksunie de eerste zou zijn om te antwoorden : prezent !
En om te eindigen nog dit : uit de
«e Nieuwe » neemt Van Eynde over dat
« de tezis van Ruys, die frontaal indruist tegen de hele traditie van de
Vlaamse opvattingen in verband met het
brusselse vraagstuk, de jongste tijd dikwijls wordt verdedigd door de gearriveerde financiële en ekonomische kringen die zo zeker zijn van de vlaamse
macht die zij menen veroverd te hebben, dat zij eventueel Brussel willen loslaten. . Er wordt geïnsinueerd dat deze
opvattingen tot zelfs in de Volksunie
z ü n doorgedrongen ».
Deze en axidere dooddoeners worden
ons in de « Volksgazet » voorgeschoteld
naast de suggestieve foto van een rondborstige filmster, wier naaktheid slechts
zeer gedeeltelijk schuil gaat achter de
haren van een lange pruik. Van Eynde
echter doet zelfs geen moeite om zijn
gedachten te bemantelen : uit alles
blijkt dat het Godengeschenk van Ruys
voor hem enkel een goede gelegenheid
is om zijn gal uit t e spuwen op de
Volksunie en om te pogen, ze verdacht
te maken in de ogen van de Vlamingen.
Wij zullen daarbij niet lijdzaam toezien, hij mag gerust zijn !

•

Gelezen in « Links » ( 1 )

(bijna)
helemaal
akkoord
(red.) In «Links, weekblad voor een
strijdend socialisme» lezen wij van de
hand van senator W. Calewaert het volgende behartenswaardig proza :
« O p kultureel vlak moet een einde
gemaakt worden aan onze achterstand
op onderwijsgebied. Het mag niet zijn
dat slechts 16 % van onze kinderen n a a r
het hoger middelbaar onderwijs doorstromen, tegenover 26 % bij de franstaligen; dat slechts 45 % van de universiteitsstudenten nederlandstalig onderwijs volgen, daar waar de Vlamingen
meer dan 60 % van de bevolking uitmaken ;dat 3.000 uit Vlaanderen afkomstige studenten aan franstalige universiteiten studeren, hetzij 1 op de 8; dat in
1980, zoals de Nationale Raad voor Wetenschapsbeleid voorziet, nog steeds amper 47 % nederlandstalige universiteits^ . ?^*^" ^"^^^" ^ij'^- Het gaat niet op
dat 70 % van de kredieten voor wetenschappelijk onderzoek naar franstaligen
gaat en slechts 30 % naar nederlanstaligen, dat wij slechts 3.000 van de 10 000
vorsers in ons land tellen, daar w a a r er
normaal 6.000 zouden moeten zijn.

« Het kan niet geduld worden dat d e
toestand te Brussel verder verrot; dat
het statuut van zes vlaamse randgemeenten in het gedrang wordt gebracht; dat
amper 13.000 nederlandstalige leerlingen in de lagere scholen van de agglomeratie studeren op een totaal van
68.000, hetzij nog geen 20 %. Het is niet
aanvaardbaar dat in de administraties
van de 19 gemeenten er slechts 11 % nederlandstaligen zijn onder de ambtenaren van eerste kategorie (universitairen), tegenover 45 % onder het werkliedenpersoneel. Het is nog minder aanvaardbaar dat in de ziekenhuizen die
van de CO.O. van Brussel afhangen sedert 1963 206 franstalige dokters benoemd werden, m a a r geen enkele nederlandstalige.
« De oplossingen liggen voor de hand.
Vlaanderen moet over de middelen
beschikken om zelf voor zijn ekonomische en kulturele ontplooiing in te
staan, om specifieke oplossingen voor
zijn problemen te vinden. De ekonomische decentralizatie en de kulturele
autonomie die op het regeringsprogramma voorkomen zijn een eerste, bescheiden, maar toch reële stap op die weg.
« Voor het overige moeten dezelfde beschermende maatregelen tegen TTÓ arizering die de franstaligen in het land
vragen, opgeëist worden voor de Vlamngen die in de 19 gemeenten geminorizeerd worden. Pariteit in het land, pariteit te Brussel. Dat alleen kunnen de
Vlamingen aanvaarden.»
Behalve het oordeel dat het regeringsontwerp tot kulturele autonomie een
werkelijke « s t a p » zou betekenen zal
ieder volksnationalist het proza van de
Imks-socialistische en
federalistische
senator onderlijnen. Het is toe te juichen dat in het zo konservatieve B.S 1- kamp enkelen klaar zien. Overigens kan
een w a r e socialist niet anders, wil hij
eerlijk zijn, dan het vrijheidsnationalism e te steunen tegen het verderfelijke
staatsnationalisme.

Gelzen in « Links » ( 2 )

helemaal
niet
akkoord
(red.) Wij vinden het daarom des te
spijtiger dat een verstandig humanist
als Calewaert tevens meent een aanval
te moeten doen op de IJzerbedevaart, op
de amnestie-eis en op Borginon, die hij
een « r e c h t s nationalist n o e m t » . Het
verleden van Borginon kent hij dan wel
zeer slecht.
Het kan zijn dat enkele tientallen
mensen aan de amnestie-eis een soort
van «revanchistische» kleur schijnen
te geven. Calewaert moet echter weten
dat de beweegredenen van de verantwoordelijke amnestie-eisers, op de achtergrond gesteld van de onmenselijke
repressie, zuiver zijn en hun eisen gematigd.
Amnestie heeft niets te maken m e t
politiek-historische beoordeling van de
zo diverse gedragingen die in hun grote
verscheidenheid onder het etiket « kollaboratie » worden gerangschikt.
Amnestie kan wel te m a k e n hebben
met het terugplaatsen en beoordelen
van menselijke gedragingen in een bepaald tijdskader. Amnestie wordt juridisch aan mensen verleend; de geschiedenis zal zich wel gelasten m e t de politieke beoordeling.
Eerlijkheidshalve citeren wij Calewaert :

•,J^ nfl\
^i ^^ '^f?! ^^^^tens
heeft een tijdje geleden ontslag genomen als voorzitter en lid van de B.R.T.-Beheerraad.
Nee, de heer De Smaeie IS met zo fijngevoelig
geweest en wil rustig verder komhineren
Het
r S l ^
^^"""l^^. l^l ^cfiaridaal en gekonkel hangt dus nog steeds in de
laaclszaaL van het Beheer.
Afgezien daarvan volstaat het overigens, op een verloren
zondagavond
eens te grasduinen in de jongste nummers van de gespecializeerde
pers of
in de radio- en tv-kronieken
van alle opinie, om levensgroot het geknoei
en het gepeuter en de onbekwaamheid
van de Beheerraad afgetekend
te
Wat onszelf betreft, blijft daar nog een oud zeer. Einde van vorig jaar
llli
p ^^'^ee'"™«^ van de B.R.T. de beslissing genomen, het Vlaams
JHZITJ^VT:
-J- ^•^•-^«stttuMt te beroven van zendtijd. Met
misselijke
schijnheiligheid
en een. gemene truuk werden de programma's van « Ge„r.Tn VI
V S'.eplïtst in programma's van « A?ctie » enerzijds en van
« L,ed.achtey, anderzijds. Van de eerste soort - omgevormd tot
partijpolitie«f^^^^rf " ' ^ ' r ^ " ".'"•^5? ^^ Volfcsunie haar deel. Van de tweïde soort de
Wn^^ï^l
f * ^^*^^^!i'^9en, bleef de vlaams-nationale
opinie
uitgesloten.
ï^nThJll
^laams-nationalisme,
zo wikten en beschikten de
huisfilozofen
van net tl.K.l.-toporgaan,
steunt op geen ideologie
Aldus werd de in Vlaanderen derde-sterkste
ideologische groep van het
if.JJ^^ri^^'^^^l^:^^,
^ " ^ '^i^<^d^^ionelenr> verdeelden
zichlekkert"de
zendtijd van het Vlaams Pers-, Radio- en T.V.-Instituut.
Eet
VPRTI
Tn.hï
" ^ ^ " ^ j ' ^ taktvolle wijze pp de hoogte van de beslissing gesteld •
de Beheerraad verwaardigde
zich, de oekaze af te kondigen in antwoord
op een brief waarin gevraagd werd naar de reading voor de
eerstkomende
uitzending...
die sindsdien ook eerstkomend
gebleven is.
""'"'^'^oT^enae
De lezers herinrieren zich de rest : interpellaties
in Kamer en Senaat
een Ideologisch miskraam van Frans Van Mechelen. een praktisch
algemene steun m de dag- en weekbladpers
voor het vlaams-nationale
standpunt.
„««'"X^Rr?,!"''^^^^'""""'!^''- °^''''-^ee« gegaan. De toenmalige
voorzitter
dwonaenftrll^
w T ^ ' * ' ' " ^^"- '^''^' '^«^ schandaal, tot ontslag gedwongen worden Er kwam een nieuwe voorzitter • prof Verhulst
TradiUoneel v^ordt m de vakantieperiode
de hand gellgd (voor zover de
dioenZLnm^fn
^.''ï T'^ff'^^
" " ^ •'^^ najaarsprogrammatie
van raW^ L n ? omstandigheden
leken gunstig om terug te komen op de zaak

En nu maar citeren uit de brief die, getekend

ZTJol

hitbZfd'''

door prof

« W i j nemen aan dat men, uit huma
m t a i r e overwegingen, amnestie e i . ?
Maar dan toch niet in dergelijk eezpl
schap en met dergelijke argumenten
Zolang de voorstanders van amnestil'
nalaten te verklaren dat de kollaborati^
een fout en misdaad geweest is die hpt
Vlaamse volk en vlaamse zaak onnoemelijke schade berokkend hebben- zo.
lang zij enkel de vergissingen e n ' u i t
spattingen van de repressie in de verf
zetten maar over de zoveel zwaardere
misdrijven van de kollaboratie een ze
dig stilzwijgen bewaren en ze zelfs ex"
kuzeren en goedpraten : zolang zullen
zi] noch op het begrio noch op de steun
van het linkse Vlaanderen moeten reke
nen. Zij laten inderdaad m a a r al te duidehjk blijken dat zij niet uit humanitaire overwegingen handelen, maar
reaktionaire politieke oogmerken na
streven. »
Calewaert kaatst de bal mis, indien
hij met hét volgende de Volksunie beoogt. Hij weet inderdaad hoe vaak « po.
zitieve» oplossingen door de Volksunie
worden voorgesteld. Erkend moet worden dat Calewaert in zijn aanval op het
« rechtse » flamingantisme de Volksunie
niet vermeld.
« Maar het is er de rechtse flaminganten allerminst om te doen pozitieve oplossingen te helpen verwezenliiken. Wij
horen ze wel kankeren en zeuren telkens een fabriek in Wallonië ingeplant
wordt, telkens er aldaar geïnvesteerd
wordt. Maar w a n n e e r wij eisen dat de
ekonomische decentraüzate er komt, dat
de Ekonomsche Raad voor Vlaanderen
niet alleen advies- m a a r ook beslissingsrecht zou krijgen, dat voor Vlaanderen
slechts één Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij zou opgericht worden om
een globale aanpak mogelijk te maken
en versnippering en wedijver tussen de
verschillende gewesten te vermijden,
w a n n e e r wij aandringen opdat het
openbaar initiatief zou optreden telkens
het privékapitaal in gebreke blijven,
dan staan wij alleen.»
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WIJ EN DE B.R.T.

Verhulst

voor-

« ' ^ V ^ ^ - r r ^'^^T^^ Behee^J^d'^alsaftwoZd

tnoam op het beleefd verzoek : «Ik kan ü mededelen dat de Raad van
Beheer, na een grondige bespreking, tot het besluit is gekomen dat 7r
ml'Iflfr
.^%°'"i^rug te komen op zijn beslissing van 1 en 29 oktober 1968
Hl]Jtelde
inderdaad vast dat er sedert deze beslissingen geen
wilinina
lVyf^'^^^^V\'^%-^°?'^''''^
^'^ aanleiding zou kunnen geven tot een herziening van de beslissingen in
kwestie.»...
zifveSL^'ifrh''iVl^^"] *n'^ '^^ '^^'L^-^ Beheerders, bij het oude. Maar
tn e!n nieuwe L . M-^""^ allerminst bij het oude blijven. Wij zijn tans
vecht tZ^ZJ.l
/ ' ^ 1°,'^ f^"" '^Pv.erdroten aktie en van een hard gevecht ten eerste om de publieke opinie te herinneren aan de feiten in al
hun tergende onrechtvaardigheid
en ten tweede om met andere
mfdTelen
aan bnefschrijvenj
te veroveren wat ons onthouden wordt
"^^««^^'e"
,^%^egge
het voort ! De heren in de onwelriekende
vergaderzaal
aan
hel riZnfTn
t ^ / ' ^ ^ y f ' zich in de oren te knopen : binnenkort
wordt
nietalteinnneH^H
1^^^°^^ "^^^nden en simpatizanten
mogen zich over
nf L ^
? ^^^^ verwachten
aan een vrdewoord,
een
vingerwiizina
of een verzoek : allen samen zullen we een Uinkerlde illustratie
aei^n
van het vlaamse spreekwoord «wie niet horen wilmZtvoelenT
^
tiet zal zeer voelbaar zijn...
•
dio Genes
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Industrie in Limburg

pluim
op verkeerde
hoed
(e. raskin) Begin augustus werd door
minister Vlerick n a m e n s de regering
meegedeeld dat een akkoord werd afgesloten met de N.V. Siemens betreffende
het oprichten van een grote fabriek in
de industriezone van Lanklaar-Eisden.
Volgens de minister-staatssekretaris voor
streekekonomie zal het investeringsprog r a m m a in vier fazen worden uitgevoerd ; na de eerste faze zal er werk zijn
voor 400 en na de laatste faze voor 3.600
personen.
Het ligt voor de hand dat dit nieuws
in Limburg en vooral dan in de Maaskant gunstig werd onthaald ; de tewerkstelling in de « provincie der toekomst»
laat immers nog altijd heel veel te wensen over.
Zoals kon worden verwacht, waren de
gevestigde machten in Limburg er als
de kippen bij om de nieuwe industrievestiging op hun aktief te schrijven ; onmiddellijk na de bekendmaking publiceerde de C.V.P een kommunikee waarin wordt beweerd dat dank zij « de bestendige inspanning van alle limburgse
C.V.P -mandatarissen. Limburg er in geslaagd is deze gunstige beslissing te verkrijgen » (Het Belang van Limburg,
9 augustus) en het A.C.V. lanceerde enkele dagen later een mededeling waarin
het «zijn be.stuursleden en militanten
van de Maaskant » dankt « voor hun kranig volgehouden aktie» (Het Belang _
van Limburg, 13 augustus).
Wij willen niet beweren dat de C.V.P.
en het A.C.V. terzake niets hebben gepresteerd. Maar anderzijds is het toch
ook waar, dat de publieke opinie en de
spontaan gegroeide noodkomitees bestendig de zweep hebben moeten hanteren. Moest dit niet zijn gebeurd, dan was
de mijn van Eisden reeds lang gesloten
en was er van enige rekonversie nooit
iets in huis gekomen.
Dat wij niet de enigen zijn die dit beweren, blijkt o.a. uit een artikel in...
« Het Volk » van 19 augustus :
« Een andere bedenking is dat er in België om iets tot stand te brengen nog altijd een soort volksbeweging nodig i^
Het aktiekomitee van de Maaskant heeft
door zijn aktiviteiten de afbouw van de
mijn afgeremd en de aandacht gevestigd op de rampzalige toestand waarin
dit gewest zou vervallen, indien er geen
industrie meer aanwezig was. De slogan
w a s : geen afbouw van de mijn zonder
nieuwe werkgelegenheid in de streek !»
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WIJ

nazijn
DE « STAATSMAN »
Op zoek naar kopij in deze
nog steeds komkommertijd en
aangemoedigd door het persoverzicht in de radio maandagmorgen, keken we met enige
belangstelhng uit naar de
«Vrije Tribune» die Pol Van
den Boeynants 's ochtends in de
« Soir » had gepleegd op pagina
één
Verloren moeite! Het hele
artikel was nauwelijks tachtig
lijnen op één kolom lang. Het
bevatte enkele citaten uit de
franstalige zomerlektuur van
de gewezen premier, aangevuld met gemeenplaatsen genre «als wij niet opletten, zullen de gebeurtenissen zich opvolgen en ons betrekken in
zware krizissen ».
De allerbanaalste herhalingen, de protserige pompiersstijl waarin ze geprezenteerd
worden en het belgisch «Frans»
van het hele stuk hebben ons
nog eens hoofdschuddend doen
afvragen, hoe het eigenlijk zit
met het intellektueel peil van
de hoofdstedelijke en andere
V d B -fans.
MELKKOE
De belgische staat haalt meer
dan tien ten honderd van zijn
budget uit de automobielsektor, aan taksen en belastingen
alerhande op verkoop, gebruik,
brandstoffen en dergelijke.
Slechts iets meer dan de
helft van deze gelden wordt gebruikt voor aanleg en onderhoud van de wegen In Kanada,
Oostenrijk, Japan en de V.S.
overtreffen de uitgaven aan
wegen de belasting-inkomsten
uit de automobielsektor. In een
grote reeks westeuropese lanen zijn staatsontvangsten en
-uitgaven terzake in evenwicht.
België geeft het schitterend
voorbeeld van een hold-up : de
automobilist wordt meedogen-

loos gepluimd en mag zich
daarenboven verheugen in ongeveer het slechtste wegennet
van West-Europa.
Wie de statistieken over de
oorzaken van verkeersongevallen bestudeert, komt al vlug
tot het besluit dat onze ministers van Openbare Werken
eigenlijk thuishoren in een assisenhof, om er gevonnist te
worden wegens moord...

MINI-PRINSES
Bljkens de kranten heeft een
lid van de vatikaanse gendarmerie aan Paola de toegang tot
de St Pietersbaziliek te Rome
ontzegd, omdat de prinses een
mini-rok droeg.
En wij die dachten dat Paola
alleen maar kort van stof is, als
ze Nederlands moet spreken...

verzaakt wordt, staan we in
België vlak bij definitieve en
goede oplossingen.
HUN OVERWINNING
Het zal de vlaamse C V P -ers
stellig verheugd hebben dat
het koninklijk besluit tot benoeming van de leden van de
kommissie voor taaltoezicht zopas is verschenen.
Dank zij de stemmen van de
vlaamse C V.P -ers werden de
Walen Michel en Magerotte, de
grote taalwetsaboteurs in de
vorige kommissie, opnieuw benoemd !
Een zoveelste overwinning
voor het «schild en zwaard»
van Vlaanderen...
BRUSSELSE HERRIE
De dorpspotentaten van de
hoofdstedelijke
agglomeratie
zijn duchtig onder mekaar ru-

Béjart met zijn gezelschap het
land definitief zou verlaten,
kwam de parlementaire belangstelling alleen van een vlaamse
« boerendeputee » : onze V.U.volksvertegenwoordiger
Mik
Babyion De Brusselaars waren
waarschijnlijk te druk bezet
met wedstrijden in gueuze
drinken en wipschieten of met
de Vette Os.

zie aan het maken Oorzaak is
de Festihall, het gebouw voor
de grote feestelijkheden dat al
lang gepland was maar nog
nooit verwezenlijkt omdat de
burgervaderen het maar niet
eens konden worden over de
gemeente van vestiging.
Slimme Simonet heeft op behendige wijze de knoop trachten door te hakken Hij kondigde op zijn eentje aan, dat de
Festihall op het grondgebied
van zijn bloedeigen Anderlecht
zal opgericht worden. Om zijn
slag thuis te halen, liet hij
doorschemeren dat hij tot deze
«opofferende» daad slechts
was overgegaan met de bedoeling om de balletten van Béj art
een onderdak te bezorgen. Inmiddels blijkt, dat Béjart wellicht nog een tijdje zal moeten
optreden in een... circustent.
Te Brussel is de kuituur voor
alles goed en zeker voor de
dorpspolitiek. Toen echter deze
zomer het riziko bestond dat

DE ZOVEELSTE
De Vlamingen moéten zich
inderdaad in Brussel thuis voelen. En daar wordt dan ook
alle zorg aan besteed. Zo bijvoorbeeld in het postkantoor
te Etterbeek. Daar antwoordt
de telefoon onveranderlijk met
«distribution des postes». Punt.
Nederlands is er niet te horen.
De zoveelste klacht? Is het
niet goed, niet helemaal te vergeten dat er nog altijd dergelijke dagelijkse klachten zijn t

WAALS PROTEST
We hebben vernomen dat de
inwoners van Bastenaken tijdens de vakantie een aktie hebben gevoerd om hun zomergasten er attent op te maken,
dat Bastenaken en ommeland
behoren tot de meest verwaarloosde streken van ons land.
Dat is trouwens ook zo : Bastenaken ligt in een «verloren
hoek ». En alhoewel er vlaamse
streken zijn die nog méér « verloren» liggen, kunnen we het
ongenoegen van de Bastenakers
best begrijpen.
Dat ze bij hun aktie vooral
het brusselse centralisme op de
korrel namen, bewijst dat ze
oog hebben voor de werkelijkheid.
Het wordt tijd dat alle Walen eens gaan inzien dat ze aan
Brussel geen bondgenoot, maar
een uitzuiger en een profiteur
hebben. Als dat inzicht algemeen is gerijpt en als aan alle
dromen van een frankofone
hegemonie samen met Brussel
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Jaren reeds duurt de waterellende in de buurt van Vilvoorde. De weidestraat te Machelen had
verleden week donderdag eens te meer het uitzicht van een rivier. Op wat wacht Openbare
Werken ?

HERSTELPENSIOENEN VOOR
OORLOeSSLAGHTOFFERS
Nieuwe aanvangsmogelijkheden
Krachtens artikel 16 van de wet van
2' mei 1969 werden de termijnen die op
straf van verval dienden nageleefd voor
de toepassing van de wet van 15 maart
1954 betreffende de herstelpensioenen
voor de burgerlijke slachtoffers van de
oorlog 1940-1945 en hun rechthebbenden
afgeschaft.
Dit kan van groot belang zijn voor de
personen of hun rechthebbenden die
tengevolge van de mishandelingen en
de ontberingen voortvloeiend uit de veiligheidsmaatregelen die door de belsche staat werden genomen in uitvoering var artikel 2 van de besluitwet van
12 oktober 1918, in 1940 (spooktreinen)
en bij de bevrijding (repressieuitspattmgen) zijn overleden of een blijvende
mvalidlteit hebben opgelopen.
De wet van 15 maart 1954 opent immers ook voor sommige slachtoffers van
de spooktreinen en de repressie en hxm
rechthebbenden een recht op herstel.
Weinigen hebben, en dat is begrijpelijk,
vóór 31 december 1958 (dit is de uiterste datum voor het indienen van een
geldige aanvraag onder de vroegere
wetgeving) een aanvraag om pensioen
mgediend. Onwetendheid en ook wel de
rechtsraak van de bevoegde burgerlijke
mvaliditeitskommissies en kommissies
voor hoger beroep, die weigerden bedoelde mishandelingen en ontberingen
als oorlogshandelingen te beschouwen,
zjn daarvan de oorzaak. Ook de tekst
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van artikel 2, 2° van de wet van 15
maart 1354 gaf aan de betrokkenen op
het eerste gezicht weinig hoop.
Enkele doordrijvers hebben echter
toch hun rechten verdedigd en hebben
hun zaak bij toepassing van artikel 23
van de wet van 15 maart 1954 voor de
Raad van State gebracht. Zij hebben
van de Raad van State voldoening bekomen en er werd hun een pensioen
toegekend.
De terzake door de Raad van State
vastgelegde rechtspraak komt klaar tot
uiting in de hierna opgenomen considerans uit het arrest Comiant nr 11.165,
d.d. 2 april 1965 :
«Overwegende dat artikel 2,2°, van
de wet van 15 maart 1954 betreffende de
herstelpensioenen voor de burgerlijke
slachtoffers van de oorlog 1940-1945, gewijzigd bij de wet van 24 april 1957, als
oorlogshandeling en, onder de voorwaarden van artikel 1, als rechtgevend
op de herstelling van de daaruitvolgende schade aanmerkt, de «maatregelen
of handelingen, tussen 27 augustus 1939
en 8 mei 1945 door de belgische staat.
de geallieerde landen of hun agenten
genomen of verricht ter gelegenheid
van de verdediging of de bevrijding
van België, met uitsluiting van de veiligheidsmaatregelen door de belgische
staat genomen ter uitvoering van artikel 2 van de besluitwet van 12 oktober
1918 betreffende het verblijf in België

van buitenlanders en van personen van
vreemde afkomst : dat, krachtens de
besluitwet, Belgen die wegens hun betrekkingen met de vijand verdacht zijn,
geïnterneerd kunnen worden dat de interneringsmaatregelen, die in het onderhavige geval eerst door verzetslieden de dag na de bevrijding van het
grondgebied om vaderlandse redenen
genomen zijn en achteraf op bevel van
de burgemeester in regelmatige opsluiting zijn veranderd krachtens de hem
daartoe opgedragen bevoegdheid, hoe
dan ook niet toestonden de geïnterneerden te mishandelen, of het nu gaat om
slagen en verwondingen dan wel om gemis van verzorging waarop invaliditeit
is gevolgd; dat die mishandelingen, ondergaan onder de hierboven genoemde
omstandigheden, op zich zelf oorlogshandelingen overeenkomstig artikel 2,
2" en 4° van evengenoemde wet zijn»;
De hier bedoelde feiten dienen volgens de vaststaande rechtspraak van de
Raad van State als oorlogshandelingen
in de zin van artikel 2 van de wet van
15 maart 1954 beschouwd te worden, en
de desbetreffende slachtoffers en hun
rechthebbenden hebben, indien zij aan
de andere voorwaarden van de wet voldoen, recht op een pensioen als burgerlijk oorlogsslachtoffer ».
De nieuwe wet van 27 mei 1969 geeft
door het afschaffen der termijnen aan
diegenen die hebben verzuimd tijdig
hun rechten op pensioen te laten gelden,
de mogelijkheid om nu een aanvraag in
te dienen.
Om echter nutteloze verwachtingen
en kansloze aanvragen te vermijden
weze hier beknopt vermeld dat krachtens artikel 28, 1°, 2' en 3°, niet in aanmerking komen voor de toepassing van
de wet :
a- zij die het voorwerp zijn geweest
van een in kracht van gewijsde
gegane veroordeling wegens «incivisme »;

b- zij die van rechtswege van de belgische nationaliteit vervallen zijn
verklaard;
c- zij die ontzet zijn van de rechten
bepaald in artikel 123 sexies doch
alleen gedurende de tijd der ontzetting.
Ook kunnen de bevoegde kommissies
krachtens artikel 32 bij een met redenen
omklede beslissing het recht op pensioen aan de slachtoffers en rechthebbenden weigeren of het hun onttrekken :
a- wanneer de slachtoffers of de
rechthebbenden de afkeuring hebben verdiend door daden van incivisme tijdens de bezetting. Het
pensioen kan echter niet geweigerd
worden wanneer deze daden van
incivisme aanleiding hebben gegeven tot rechtsvervolgingen die op
vrijspraak, sepositie of buitenvervolgingstelling zijn geëindigd.
b- wanneer de persoon, wien^ overlijden aanleiding tot de pensioenaanvraag is geweest, daden heeft
verricht die hem in een der kategorieèn van artikel 28, 1°, 2° en 3»,
zouden hebben geplaatst, indien
de publieke vordering niet door
het overlijden was vervallen.
De aanvragen moeten bij een ter post
aangetekende brief worden gericht aan
de minister van Volksgezondheid, Bestuur voor de Oorlogsslachtoffers, Direktie : Pensioenen der Burgerlijke Oorlogsslachtoffers Luchtscheepvaartsquare 31, Brussel 7.
Zij dienen het schadelijk feit, de
plaats, het tijdstip en de omstandigheden waarin het is voorgevallen te vermelden.
De briefwisseling aangaande de pensioenaanvragen geschiedt portvrij ( a r t
38 wet van 15-3-1954)
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hechting van stukken van de ra»,j
meenten bij Brussel? Zoals zo ^ * ® '
week aankondigden en zoals tronmf^
sinds lang de stelling is van de ^!'''
F a y a t ? Zoals de lezer ziet zijn de wn?f'
den van «Volksgazet» geen'oorden T
de Voerstreek, de r a n d g e m e e n t e n ' *
Bi] het wetsontwerp over de PkA«»
mische decentralizatie kregen we i i ^
voorsmaakje.Tans hebben zij deTm=^u
vast.
smaak
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Er is gekakel in het C.V.P.-hoenderhok. Of er eieren zullen gelegd worden, moeten w e echter afwachten. De voorzitter van de vlaamse C.V.P.vleugel heeft de behoefte gevoeld, aan het persagentschap Belga zijn bedenkingen mee te delen over de huidige stand van zaken. N u , zoals voor
de vakantie, wordt de nederlaag van de regering in verband met de
grondwetsherziening verbloemd achter het beroepshof van A n t w e r p e n .
Klaarblijkelijk meent de C.V.P. nog steeds dat de gemiddelde vlaamsgezinde het niet doorheeft dat men Vlaanderen het hof van beroep te Antwerpen ( e n te Bergen I ) wilde opsolferen, in ruil voor het prijsgeven
van de vlaamse meerderheid langs de grendels o m .
De Vlaamse C.V.P. en de vlaamse
Door het te verhinderen hebben we
B S P. nemen de vlaamsgezmden voor zelfs het program van de vlaamse C.V.P.
idioten. Uit heel hun grof spel blijkt gered, die vroeger ook altijd tegen die
echter overduidelijk, hoe weinig ze om
grendels gekant was. En dit ondanks
de vlaamse beweging en om de ontvoog- hen !
ding van ons volk geven.
Wij houden waarachtig de vlaamse
In een handomdraai verkwanselen ze C V.P.-broeders op het goede pad.
de wezenlijke vlaamse belangen, om de
De heer Van de Kerckhove heeft aan
brokken van hun partij toch maar enigs- het agentschap Belga ook gezegd, dat de
zins samen te houden.
franstaligen in de randgemeenten nog
De vlaamse C V P en de vlaamse meer faciliteiten genieten dan de wet
B S P., zijn niet veranderd. Wat lipoen- hen toekent, maar dat te Brussel de
dienst aan de vlaamse beweging Hun
taalwetten gesaboteerd worden.
h a r t en hun geest is er echter niet bij,
Wie saboteert de taalwetten te Brusnooit bij geweest en zal er waarschijn- s e l '
De brusselse gemeentebesturen
liik nooit bij zijn.
Wie zetelt in de brusselse gemeentebeZonder krachtige reaktie van hun
sturen ? In 12 van de 19 de C V P ! De
Vlaamse kiezers zullen ze steeds door
C V P saboteert dus de wet. Zij wordt
de knieën gaan Het is sterker dan hen.
daarbij uitstekend geholpen door de
Het IS hun komnleks. Het is de erfzon- B S P . en door de P V V . Samen vormen
de van 1830 Zij kunnen en durven de
zij immers de traditionele partijen van
franstaligen niet aan
het civisme.
De voorzitter van de vlaamse C V P .
Wie laat die sabotage van de taalvergeliikt de Volksunie met het V.N V.
wetten te Brussel toe, ondanks het feit
H u is klaarbliikehik in de leer gegaan
dat de wet ze wapent om op te treden '
bij de heer Jos Van Evnde. Daar valt er
De r e g e r i n g ' Wie is de sterkste groep
inderdaad wat te leren Tenzij de heer
m de r e g e r i n g ' De vlaamse C V P
Van de Kerckhnve het vernomen heeft
En zo al die flamingantische minivan de C V P.-fraktieleider in de se- sters,
van Eyskens over P W Segers
naat, de heer Viktor Leemans Die heeft
naar Bertrand. de wet niet eerbiedigen
het V N V voor de oorlog en gedurenof niet doen eerbiedigen, wie moet ze
de de oorlog immers zéér goed gekend
dan tot de orde roepen ' Toch de vlaamMen moet echter toch nogal lef heb- se
C V P - p a r l e m e n t a i r e n , vermits de
ben de Volksunie te verwijten, te hebregering geen dag kan leven zonder hun
ben verhinderd dat de vlaamse meer- steun.
derheid via de grendel grondwet verWie is voorzitter van de vlaamse
kwanseld werd Als wij dat niet zouden
C V P.-parlementsleden ? De heer Van
verhinderen zo we het konden, waarom
de K e r c k h o v e !
zouden de vlaamse kiezers ons dan naar
Wie klaagt hij dus aan als hij de sabohet parlement gestuurd hebben ' Toch
tage te Brussel l a a k t ' Toch zichzelf'
niet om ons program te verloochenen,
Waarom het dan niet duidelijker
zoals de vlaamse C V P. ?
zeggen ?
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Wanneer wij haast dag aan dag in
het parlement deze sabotage aanklagen
krijgen we zelden de openlijke steun
van de voorzitter van de vlaamse C.V.P.,
die trouwens even zelden in het parlem e n t deze feiten aanklaagt en zo hij
het al eens doet, er nooit het logisch
besluit uit trekt.
En dan behoort hij nog tot de minst
slechten aan de top van zijn partij. De
heer Houben weet zelfs nog niet dat er
taalwetten bestaan die niet toegepast
worden. Zijn politiek vocabularium is
wel uitgebreid, maar dat staat er niet
in.
Ondertussen heeft de heer Eyskens
aangekondigd dat hij het geweer van
schouder zal veranderen. De vraag is nu,
hoe hij tans op de Vlamingen wil schieten. Weer met dum-dum kogels zoals bij
de grendelgrondwet dan wel met los
poeder ?
Zal het in de richting gaan die de
Vlaamse B.S.P. aanwijst, van de aan-

Simonet, de rebel, haalt zijn sla»
thuis De heer Van Eynde buigt vn^S
zijn franstalige partijgenoten. In
^
traditionele partij blijven vaste t r a l ?
ties gehandhaafd. Hij gaat daarvooï
zelfs m de leer bij J a n Verroken die ^^
parlementair vlak altans, de epUtvoorstander daarvan was.
'^
De vraag is nu of de heer Verrot-o»
en de vlaamse C.V.P. met de vcwntoS
len van de vlaamse B S.P. akkoord easn
Als de franstaligen h u n grendels niS
krijgen door hun grondwetsherziening
dan zullen ze hun zin krijgen bij sc^nl
n e wet.
scwi».
Het nieuwe Hertoginnedal wacht
Franstalig Brussel houdt de adem in
De kapitulards komen.
De Vlaamse jongeren en de viaamw
yolksmens zullen zich mogen klaar m=!
ken voor een nieuwe strijd tegen X
grondrovers.
°®
De Vlaamse B S.P -kollaborateurs ziin
immers niet dood. Ze hebben nog te
veel zetels in het parlement. En ze
schieten waarachtig niet m e t los poeder
Maar gemakkelijk zal het stelletje W
zakken het deze maal niet krijgen.
Daar zullen wij voor zorgen. En alle
vlaamsgezinden, socialistische of kriste,
lijke, m e t ons.
Wim JORISSEN

DODEN
Dat de Joden een m e r k w a a r d i g volk zijn, zal wel geen
mens betwijfelen. Dit sluit ook m dat er een groot aanta"
« joden-moppen » zijn, soms vlijmscherp en vol zelfkrim t i ^ T KI°"'^T^'^'^ J^^ Joden zelf vertellen en ook verzameld hebben. Daardoor wordt het des te onbegrijpelijker
dat men een aantal jaren geleden getracht heeft, door een
belgische wet in dit land het vertellen en in elk geval het
publiceren van dergelijke anekdoten te verbieden '
t e n van die « joden-moppen » vertelt hoe een joodse
winkelier op sterven ligt en m e t veel inspanning vraagt
n a a r zijn vrouw. Zij is bij hem, naast zijn bed. Dan
vraagt hij n a a r zijn zoon David en hij hoort « hier ben ik,
vader I », n a a r zijn dochter Sarah die zegt « ach vader »,
n a a r Hebekka en hij hoort h a a r zuchten en wenen, en zo
gaat het de hele n j af. Tot dat de stervende vader met
een laatste krachtinspanning fluistert : « m a a r wie is dan
in de winkel ? ».
Dergelijke toneeltjes behoren weldra tot de volmaakt
verleden tijd : wij sterven langs de weg, wij worden vermoord of wij sterven vrijwel naamloos achter een witte
deur m een kliniek, in 'n onpersoonlijk bed. Misschien is
er toevallig iemand van onze familie bij, m a a r nooit alle
leden van het gezin. En zij die bij ons zullen zijn, hebben
zich moeten verharden, omdat het anders voor hen gewoonweg onmogelijk is h u n beroep v e r d e r uit te oefenen.
Er is echter niet alleen dit persoonlijke, er is ook het
sociale aspekt van deze ontwikkeling : de dood en het
sterven werden verdrongen n a a r de uiterste rand van het
maatschappelijke leven. Sociaal gezien « bestaan » die
als het w a r e niet meer. Is het niet totaal ongewoon geworden, ouderwets nog « de rouw te dragen » ? En wie
beweren zou dat « rouwen » altijd alleen,maar schijnheilig IS, heeft nog nooit (ook niet op het ogenblik dat hij
dat zegt) eén enkele mens lief gehad ! Hij heeft, ondanks
al zijn teorieën over de eenheid van lichaam en geest, ondanks al ziin « inzichten » over het samenleven van de
mensen, nooit begrepen dat al w a t n a a r het louter innerlijke, zonder enige uiterlijkheid, verdrongen wordt, onvermijdelük ten gronde gaat.
J u i s t omdat de doden zozeer uit onze ogen en uit onze
ervaring en w a a r n e m i n g verdwijnen, vergeten w e ook
vrijwel dat we sterven moeten En daarmee vervalt ook
de funktie van de filozofie die door de Grieken w e r d uitgedrukt door « filozofie is leren sterven ». H e t sterven
behoorde, in al zijn verschrikkelijkheid en m e t alle afkeer die iedereen er steeds voor heeft gevoeld, tot het
« normale » leven En de doden w e r d e n « niet vergeten »,
hoewel er natuurlijk altijd heel wat vlug en graag vergeten doden zijn geweest.
Is het omdat de doden « moeten » vergeten worden, is
A 5"^°^^. het sterven niet m e e r geleerd wordt, dat het
« doden » in de aktieve zin ook al onbelangrijk is geworaen .' Er was een tijd toen elke moord, die bekend ge^^akte natuurlijk, weken- en soms maandenlang in de
^sndacht stond. Wie zou zo m a a r voor de vuist het aantal
bekende en onbekende vermoorden van de voorbije
maand kunnen noemen ? En het aantal doden in botsingen en gevechten ? Het aantal verongelukten dat bekend
geraakt ' En wie wordt er nog door getroffen ? Eh dan is
5^3^,,nog dit andere probleem van de uitstalling van en
dej^tille oproep om Let geweld na te volgen !
Ue oude Jood die op het ogenblik van zijn sterven no^
aan het « leven » kon denken, was een krachtiger en vollediger mens dan hij die om te k u n n e n leven de dood, het
sterven meent te « moeten » vergeten. En er is vooral dit:
w a a r sociaal gezien het sterven en de doden vergeten
worden, daar wordt h e t doden en het moorden iets meer
vanzelfsprekends
NEMROD
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aktie
zonder
geweld
Helden van de werkloosheid ? Christus en Frans van Assisi,
Gandi, de ierse hongerstakers en Martin Luther King.
In de jaren twintig wou men Borms vrijlaten, op voorwaarde
dat hij rouwmoedig zou « verzaken ». Hij sleet tien jaar in de
kerker, maar zijn verkiezingssukses was hét vertrekpunt voor de
opgang van de ter plaatse trappelende Vlaamse Beweging.
Het is duidelijk dat, moesten de grote taalwetten er zes of zeven
jaar later gekomen zijn, het te laat zou geweest zijn « eer Vlaanderen vergaat».
. . . , , Nu ook is het hoog tijd dat ons volk een natie zi| voor Europa
er komt. De eerste marsj op Brussel en onlangs, de aktie LeuvenVlaams waren grote kernpunten. Geweldloosheid I

DE GESCHIEDENIS WORDT
GESCHREVEN DOOR DE OVERWINNAARS. DE WELDADEN
VAN DE OVERWINNINGEN
WORDEN OPGEHEMELD. BIJ
NADER ONDERZOEK WEEGT
DE GLORIE DER VIKTORIE
MEESTAL NIET OP TEGEN DE
MISDADEN, HET BLOED EN DE
TRANEN.

wassenheid. Het gestelde doel moet belangrijk zijn en moreel verantwoord.
Het moet aanvaardbaar zijn door de
massa ; de geweldloze aktie van een
minderheid moet de grote menigte als
klankbord krijgen. Het spreekt vanzelf
dat het beoordelen van de objektieve inzet en van de psichologische kansen koel
overleg eist Het moment van de aktie
moet gunstig gekozen zijn, bv. aansluiten bij een algemene malaise of een antwoord zijn op de domme streken van de
tegenstrevers.

In de orde van de middelen is er op te
wijzen dat iedere geweldloze aktie een
grote discipline eist, een nog grotere
training en een grondige kennis van zaken vanwege de «geweldloze» soldaten.
Het ideale doel van de geweldloze
strijd is niet de tegenstander te verslaan maar te overtuigen of toch zeker
zijn eerbied af te dwingen. De geweldloze strijder weet zich in de geestesgesteltenis van de tegenstrever te plaatsen ; zijn eigen doel voor ogen, houdt

In anaere kultuurperioden (bv. in de
Middeleeuwen) was het geweld een normale vorm van sociale omgang en een
normaal politiek medium. Zelfs buiten
alle morele overwegingen en louter van
«technisch» standpunt uit is aktieve
geweldloosheid momenteel doelmatigei".
Tegen het geweld dat « oorlog » heet,
is de Vlaamse Beweging altijd gekant
geweest. Getuige het IJzermonument !
Het bezit van nucleaire wapens remt
de bewegingsvrijheid van de zeer groten Het heeft hen wellicht reeds vaak
doen aarzelen voor het riziko van de
zelfvernietiging.
Wat het politiek geweld betreft dient
er een onderscheid gemaakt tussen het
geweld tot handhaving van de bestaande politiek of sociaal-ekonomische « orde » (of wanorde) en het geweld tot het
realizeren ven een betere orde.

DOEL EN MIDDEL
Er bestaan momenteel uitgewerkte
metoden van geweldloze aktie Zij berusten alle op het vaste idealisme en de
geschoolde overtuiging van de geweldloze strijders, dus op geestelijk menselijke waarden.
ledere metode moet aangepast zijn
aan het beoogde doel en de gevoerde aktie. Bij de geweldloze strijd bestaat er
een groot parallelisme tussen het doel
en de aangewende middelen. In ieder
geval moet een geweldloze aktie voopbereid worden door een uitvoerige voorlichting van het grote publiek.
Protestakties kunnen zijn : redevoeringen, kolportages (bv. door personen
die voor de massa en de tegenstander
simpatiek zijn in hun verschijning), demonstraties, humoristische stunts, staanzit-, zwem-, vaart- en vliegakties.
De protestsong en het politiek kabarefi
zijn mogelijke wapenen (vandaar dat
het ministerie de «kleinkunst» in de
hand wil houden, wat nergens tjer wereld het geval is).
Geweldloos verzet wordt gevoerd door
staking, boycott, ligaktie. Het kan zo ver
gaan als burgerlijke ongehoorzaamheid.
Hulpakties zijn een vorm van geweldloos verzet. De waarde ervan mag men
niet meten aan de grootte van de verstrekte hulp. Het psichologisch effekt
kan politieke gevolgen hebben. Voor gelovigen melden wij gebeds- en boeteakties.

HATELIJK GEWELD

Het geweld tot handhaving van de orde (ook tegen geweldloze aktie) zagen
wi] in aktie bij de strijd voor LeuvenVlaams. Ook bij andere gelegenheden
maken de studenten er kennis mede. Dit
konservatieve geweld is hatelijker dan
het opstandig geweld van rechtzoekenden. En toch kunnen wij ook dit moeilijk aanvaarden.
Het is bekend dat katolieke teologen
het recht op het vermoorden van een
tiran wel ooit verdedigd hebben. In de
zmdamenkaanse samenleving liggen de
kaarten anders dan hier. Op een geautorizeerde vergadering van een grote
kerkelijke vereniging in België hoorde
ik zeer onlangs de stelling verdedigen
«dat het korte harde geweld tot het vestigen van een rechtvaardige orde te verkiezen is boven het langdurige geweld
van blijvende onderdrukking en onrechtvaardigheid ». Deze stellingname
ging echter uit van de hipoteze dat het
prompte sukses verzekerd is en er geen
andere weg open ie

EEN NIEUWE WEG

Absoluut nieuw is de idee van de geweldloze aktie niet. De Vlaamse Beweging in het algemeen, de fronters- en
studentenbeweging kenden ze en vele
Vlaamse overwinningen zijn er aan te
danken.
Zij die eenmaal ten gronde deelnamen
aan een geweldloze aktie, dragen het ideaal ervan in hun verder leven mede. Zie
de betekenis van het A K V.S. !
Nieuw is het wel dat wij nu over uitvoerige studies en een uitgestippelde
metodologie beschikken. Wij moeten ons
daarover verheugen : hoe meer het belang en de doelmatigheid van de geweldloze aktie worden ingezien, hoe minder
men zal geneigd zijn een hulpeloos gebruik te maken van bruut of kinderachtig geweld.

VOLWASSENHEID

Om niet « de rechter van onze broeders» te spelen moge het volstaan te
konstateren dat, alle omstandigheden in
acht genomen, de politieke strijd ten
onzent moet afgestemd zijn op aktieve
geweldloosheid en het geweld dus geen
politiek middel is.
Aktieve geweldloosheid is geen kinderspel. Zij eist een hoge mate van vol-

hij tevens rekening met de vooringenomenheid van de tegenstrever. Het is
niet zijn doel zich te doen haten, maar
zich te doen aanvaarden. Zijn overwinning bestaat erin, de tegenstrever te
winnen of minstens tot overhaling te
dwingen.
Voor een geweldloze strijd moet het
moment gunstig gekozen zijn en men
moet weten dat hij geen boemerangeffekt zal ontketenen dat zich uiteindelijk
tegen het getroffen initiatief keert.
Indien een geweldloze strijd ergeng
in geweld uitmondt, zal dit nooit de
schuld zijn van de geweldloze strijders.
Objektief moeten zij steeds het gelijk
aan hun kant hebben, zelfs in de ogen
van de domste massa.

Geweld tot handhaving van de bestaande toan-orde.,

M. VAN HAEGENDOREN
''enator

VAN ANTWERPEN, VAN BRUSSEL OF V A N LEUVEN, LANGS
WELKE RICHTING MEN MECHELEN OOK BENADERT : STEEDS
ZIET MEN VAN VER DE STOMPE SiNT-ROMBOUTSTOREN UITSTEKEN BOVEN DE HUIZENAAASSA. HIJ BEHEERST DE STAD EN GANS
DE OMGEVING, DIE TOREN. HIJ BLEEF SINDS 1520 ONAFGEWERKT STAAN, ZONDER SPITSE BEKRONING. DE BOUWMEESTERS HEBBEN HET WAARSCHIJNLIJK NOOIT ZO BEDOELD, MAAR
DE TOREN —
EN DE KERK OOK — HEBBEN EEN GROOT
DEEL VAN HUN BEROEMDHEID TE DANKEN A A N DIE STOMPHEID,
DAT ONAFGEWERKT-ZIJN GEK GENOEG MISSCHIEN, MAAR DE
TOERISTEN VINDEN HET FIJN IN MECHELEN EEN TOREN
TE ZIEN STAAN, WAARAAN IETS ONTBREEKT HET VOORNAAMSTE DEEL, DE SPITS, KWAM NOOIT OP DE BAZIS.

In 1449 weid een aanvang gemaakt met
de tinideringsvveiken van de toien. Wie de
plannen voor de bouw van het kunstwerk
getekend heeft, is niet met zekerheid geweten Wel treden enkele namen op de voorgrond Namen van personen, die m hun
tijd beioemd waien als torenbouwers. Sommige deskundigen menen dat het ontwerp
toe te schrijven is aan Jan Keldeimans. De
man zou kort voor zijn dood. in 1445. de
laatste lijnen van Mechelens toren op papier gezet hebben
Andere historici zijn eeidet geneigd
stadsbouwmeester Wouter Coolman aan te
duiden als de tekenaar van de toren. Allen
zijn hel er evenwel over eens dat wij het
machtig bouwwerk danken aan de kennis
en de stielvaardigheid van de familie K.eldeimans
In de loop dei tijden verwierven de zonen Keld'jrmans roem in binnen- en buitenland. Andries Keldermans had waarschijnlijk het grote aandeel bij de bouw van
de St. Romboutstoien Hij maakte er een
geduifde konstruktie van waarvoor twee
eeuwen later zelfs de beroemde vestingbouwer van Lodewijk XIV. Vauban, in bewondeiing stond • hij noemde de toren het achtste ncieldwonder.

Het reusachtig monument rust op een
fundering die 2,80 m diep steekt en waarvan het verste punt
van het grondvlak
slechts 46 cm van de zijde verwijderd is.
De toren wordt bovengronds geschraagd
door vier dubbele steunberen aan de hoeken
Het kunstwerk zoals het er nu staat, rijst
97.29 m. in de lucht. Het was voorzien om
167 m. hoog te worden.
De toren is een uitzonderlijke technische
prestatie van de gotiek Hij bestaat uitsluitend uit steunberen, waartussen bogen
werden geslagen.

Mechelse beiaard
513 treden leiden naar de top van de
St Romboutstoren. Bij de 317e komt men
aan de klokkekamer, waar zware bronzen
klokken nog dagelijks luiden. De grootste,
Salvator, weegt maar liefst 8884 kg. Deze
lui- en uurklok is het werk van de gieters
Van Aarschot en Van den Gheyn, die er in
1844 mee klaar kwamen. Kleinere broers
en zusteis van Salvator zijn Kaïel (6000
k g ) . Rombout (4325 kg ), Maria (3000 kg.),
Jari Berchmans, Magdalena (2145 kg.), en

in Vlaanderen

Libertus (1749 kg.). Maria is de oudste
klok, ze dateert van 1498. Karel en Magdalena werden gegoten in de 17e eeuw en Libertus in 1766.
Nog enkele treden hoger dan de klokkekamer ligt de uurwerkkamer, met het raderwerk dat in 1560 door Pieter Engels
ineen werd geknutseld en nog steeds de
slag regelt.
De trommel van het uurwerk werd uit
één stuk gegoten in 1733 door de lierse
klokkegieter Alex Julien en voorzien van
16 000 gaten en noten door de antwerpse
smid Jan De Hondt.
Om het uur slaat het uurwerk 108 maten,
om het half uur 48 maten, om het kwar»
tier tweemaal 8 maten en om het half kwartier viennaal twee maten ; samen dus 180
maten.
Verbazingwekkend is de beiaardkamet
met haar 42 grote en kleine klokken. Met
de 7 zware klokken uit de klokkekamer vormen zij de wereldberoemde beiaard van
Mechelen.
De 49 klokken samen wegen ongeveer
39.000 kg. Ze werden door 12 verschillende
kokkengieters vervaardigd, doch vormen
een merkwaardig geheel.
Bekende veldheren, zoals Lodewijk XV,
koning Gustaaf III van Zweden en koning
Albert volgden vanop de top van de St
Romboutstoren de krijgsverrichtingen van
hnn troepen
De vredelievende bezoeker, die zich tans
de moeite getroost om 513 treden hoog te
klimmen, kan met wat geluk - de zichtbaarheid hangt immers af van het weei - genieten ^an een panorama, waarin de O.L.
Vrouwetoren van Antwerpen en het Atomium te Brussel opvallen.

Brabantse hooggotiek
De brabantse hooggotische kerk is al even
merkwaardig als de toren. Door haar enorme afmetingen en haimonische verhoudingen IS de St Romboutskerk één van de
voornaamste gotische gebouwen in de Nederlanden.
De tempel heeft een oppervlakte van
3870 vierkante meter en een globale diepte
van 99,5 meter. De bouAV werd voltrokken
in vier periodes. Volgens historici zou de
oostelijke muur van de zuidelijke kruisbeuk
het oudste gedeelte van de kerk vormen.
Men vindt er inderdaad bogen, die dateren
uit de eerste helft van de 13e eeuw. De
kruisbeuk, het schip en een gedeelte van
het koor zouden uit dezelfde periode dagtek
Uit diverse geschriften kan opgemaakt
worden, dat de katedraal gekonsakreerd
werd op 28 april 1312.
Bij de brand in het centrum van de stad
Mechelen, in 1342, bleef de katedraal niet
gespaard : zij werd grotendeels verwoest.
Na de brand brak een tweede bouwperiode
aan. De middenbeuk werd uitgebreid en
hogei opgetrokken, terwijl bij het kooi zeven straalkapellen en een apsis werden bijgebouwd.
Gedurende de derde periode, op het einde van de 15e en bij het begin van de 16e
eeuw, werden alleen enkele kapellen aan de
noordelijk gelegen zijbeuk uitgebouwd.
De 10UW werd voltooid in de zestiende
eeuw, nog voor de godsdienstoorlogen een
aanvang hadden genomen.

In de loop der tijden werd de kerk ee.
regeld geplunderd door de opeenvolgende
bezetters die ons land heeft gekend. Veel
waardevolle voorwerpen - schilderijen, meubilair en beeldhouwwerken - werden meegevoerd.
In de middenbeuk van de katedraal valt
vooral de uit hout gesneden preekstoel op,
die het werk is van Michiel van der Voort
en Theodoor Verhaegen. Het kunstwerk
kwam in 1723 klaar en stelt het veihaal
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n St Norbertus, die zich bekeert nadrhij'van zijn paard geworpen werd.
Aan de noordelijke zijbeuk treffen we
aantal kapellen aan. In de kapel van
r ? Sacrament vinden we de graftombe van
„bisschop Franciscus Antonius
de
Mean die overleed in 1831. Tegenover de
\è staat het barokaltaar van A. Duflos
'"•"jgjl met een tabernakel dat in 1704
""sneden werd door ae mechelse beeldhouwer I F- Boeckstuyns.
De mechelse schilder Michiel Coxcie bortelde in 1580 het doek. dat het altaar siert
^„ dat de besnijdenis van Christus voor\ it De witmarmeren kommuniebank die
de kapel afscheidt, is afkomstig uit de kapel
Leliëndal van de zusters Norbertinessen en
dagtekent uit de 17e eeuw. De bank zou het
werk zijn van Artus Quellien de Jonge. ^
Tussen de kapellen ter nagedachtenis
van de kardinalen Goossens en Merciet in,
treffen we de kapel van O.L. Vrouw van mirakelen aan. De beeltenis op het altaar
wordt sedert het begin van de zestiende
eeuw in de kerk vereerd. Het beeld van de
{ Lijdende Christus », in dezelfde kapel,
werd in 1688 gesneden door de mechelse
beeldhouwer Nicolaas Van der Veken.

Geschilderde meesterwerken
In het noordlijk deel van de kruisbeuk
staat een altaar van de hand van de mechelse beeldhouwer Langhmans uit 1699,
dat toegewijd is aan de heilige maagd.
Erasmus Quellien schilderde in 1669 het

doek « De aanbidding der herders », dat
bestemd was voor een antwerps klooster
doch tenslotte terecht kwam boven het barokaltaar. Het licht dat de noorderkruisbeuk binnendringt, wordt gekleurd door
een glasraam uit 1860 van F. Pluys, dat de
< Afkondiging van het dogma der onbevlekte ontvangenis van Maria door Pius X >
voorstelt.
Aan de linkerkant van de kooromgang,
boven de deur van de kapittelzaal, prijkt
een buste van O.L. Vrouw, in witte steen,
gekapt door beeldhouwer Lukas Faid'herbe
in de zeventiende eeuw. Even verder vinden
we het grafmonument van kardinaal Joannes-Henricus van Franckenberg met een albasten O.L. Vrouwebeeld van Artui Quellien de Jonge, dat in 1818 aangepast werd
door de Mechelaar J. F. Van Geel.
Verder bevat de kooromgang nog tal van
beeldhouwwerken en schilderijen, waaronder een doek van Gaspar de Crayer daÉ
« Maria en Jezus door de heiligen vereerd >
verbeeldt. Tegenover de verschillende kapellen staan de praalgraven van Ambrosius de
Precipiano (1707), kardinaal Perrenot de
Granvelle (1586) en Filip d'Alsace (1759),
Een van de belangrijkste werken die in
de St Romboutskerk ondergebracht zijn is
het schilderij van An toon Van Dijck, dat
boven het altaar in de zuidelijke kruisbeuk
hangt. De meester schilderde « Christus aan
het kruis J> in 1627. Het doek was oorspronkelijk bedoeld om opgehangen te worden
in de kerk der minderbroeders te Mechelen.
Achter het doek en het altaar bevinden
zich de oude bogen die het oudste gedeelte
van de kerk vormen. Het glasraam in de
zuiderkruisboog dagtekent uit 1935. Het
werd ontworpen door glazenier V. Ladon
en stelt « De verheerlijking van Maria,
Middelares van alli genaden » voor.
Tegen de muren en pilaren van de kruisboog staan beelden opgesteld van acht heiligen. De stenen werden gekapt door L.
Faid'herbe, T . Verhaegen en P. Valckx.
Een reeks paneeltjes van onbekende mechelse primitieven uit de vijftiende en de
zestiende eeuw stellen taferelen uit het le,ven van St Rombout voor.

Barokke koor
Indrukwekkend, wanneer men voor het
eerst in de St Romboutskerk komt, is het
barokke koor waarin afwisseling gebracht
wordt door het neo-gotische koorgestoelte.
Het gestoelte is nog vrij recent in vergelijking met de overige delen van het koor.De banken werden in I860 geleverd door
de gebroeders Goyers uit Leuven.
Kopergieter J. Cauthals uit Mechelen
zorgde in 1595 voor twee latoenen kandelaars. Voordien, in 1591, had hij reeds een
geelkoperen lezenaar gegoten voor aartsbisschop Joannes Hauchinus, met het wapen van de kerkvorst en een Rumoldusbeeld op.
Het hoogaltaar werd uitgevoerd in wiite en zwarte marmer. Het werd opgetrokken in 1665 op bestelling van aartsbisschop
Andreas Cruesen, die de jezuïet G. Hesins
had aangeduid om het geheel te ontwerpen.
©e uitvoering werd overgelaten aan de
beeldhouwer Lukas Faid'herbe.
Het altaar werd bekroond met een reusachtig St Rumoldusbeeld, dat niet minder
dan 3 m 75 meeï.
Het reliekschrijn «an St Rumoldus wordt
bewaard achter de zware deuren, die met
arabesken zijn versierd. Het schrijn werd
getekend door de antwerpse .irchitekt A.

Jacobs en in 1825 uitgevoerd door J. F Van
Deuren. Links en rechts van het altaar
staan de graftomben van de aartsbisschoppen Mathias Hovius, Andreas Creusen, Alfonsus de Be ghes en Willem de Precipiano.
De talrijke grafzerken die vroeger de
koorvloer versierden, werden in het begin
van de 19e eeuw vervangen dooi vloerstenen die uit de k'pel van Leliëndal kwamen.
Voor het altaar ligt nog steeds een koperen plaat die de toegang tot de krypte aanduidt.
De stoffelijke overschotten van alle aartsbisschoppen liggen in de krypte begraven
met uitzondering van de resten van de kardinalen Granvelle, de Roquelaure en Mercier.
De metropool heeft, net zoals in de voorbije eeuwen, nog steeds heel wat te bieden
aan pelgrims en toeristen.
De sportieve en jonge reizigers kunnen
de toren beklimmen en genieten van het
enig vergezicht. De liefhebbers van gotiek
en barok kunnen verwijlen in de grootse
katedraal.
De beiaardrecitals stellen op hun beurt
de muziekliefhebbers tevreden.

Tekst : Pieter Lievens
Foto's : Bruno Stevens
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PERRY
Bij de Editions Robert Laffont is vo< r een paar weken een nieuwe roman verschenen van Jacques Perry : « La liberté en croupe».
Hoewel Jacques Perry (niet te verwarren met de meer bekende Jacques Perret!) in 1954 de Prix Théophraste-Renaudot won, en in 1966 de Prix des Libraires,
is hij hier minder bekend, niettegenstaande het feit dat hij reeds een tiental
romans schreef, sedert zijn debuut in 1947 met «La maivaise chasse ». Van
* L'amour de rien » over « L'amour de toi» tot « La liberté en croupe » neemt
de auteur telkens een uitzicht van de liefde tot onderwerp. Was de held van
« Uamour de rien » in zijn pessimisme als het ware de personifikatie van de ontgoocheling, het faljiet en de onmogelijkheid tot liefhebben, dan is er in zijn
volgend werk, en vooral dan in « Vie d'un païen » een optimistischer geluid te
horen Het hoofdpersonage van deze trilogie (die uit de romans «Vie d'un
palen », « La Beauté d. genoux » en « La peau dure » bestaat) is de kunstschilder en vagebond Charles Desperrin, een mengeling van Pallieter, Colas Breugnon en Simplicissimus, maar getekend met meer rabelaisiaanse trekken dan
bij de Vlaming en zonder diens binding aan een geloofs- of moraalsisteeté.

maatschappelijke banden en taboes los
te maken en hem de vrijheid te leren in
een nooit-geziene en steeds nieuwe liefde : samen te paard — altans figuurlijk
— met «la liberté en croupe» laat hij
zijn held en het meisje zich losmaken
uit hun milieu.
Dat zulk een boek geprojekteerd
wordt op de achtergrond van het Parijs
der mei-revolte (die de held trouwens
meemaakt, maar ze dan tijdens een gesprek met Laurent, die zich « marxiste-

léniniste» noemt, op de korrel neemt)
kan voor de maoïsten en anarchisten
een uitdaging zijn, de profanatie van
een doodernstige zaak die door het
hoofdpersonage allesbehalve au sé.
rieux wordt genomen. In feite is dit individualisme (dat wij in-zijn extreme
vorm daarom niet hoeven goed te keuren) een menselijk verdedigingsrefleks
tegen kollektieve verdwazing en gedachteloos elkaar napraten, waarbij de mens
als persoonlijkheid zijn eigen beslissingsmacht op het terrein van zijn persoonlijk leven affirmeert. Perry heeft
het terrein der liefde in zijn geslachtelijke betekenis, de liefde van man tot
vrouw en omgekeerd, tot tipe-geval genomen om deze beslissingsmacht te illustreren. Hij doet het zonder in moralizerende uitweidingen te vervallen
zonder het verhaal in het essaistische te'
laten verlopen. Het blijft, in de zin en
de geest van zijn vorig werk het verhaal van een individualist : hier vasf.
gelegd in een korte levensepizode, in
zijn trilogie vastgelegd in een heel levensverhaal.
Jacques Perry : « La liberté en croupe »
— 270 blz. — Editions Robert Laffont,
Paris.

De amoralist is echter nergens immo- Zoek de liefde terug, zegt hij : bij elreel en zijn heidense ongebondenheid is kaar of elders. Ik ga het doen, al weet
niets anders dan een terugkeer naar de ik dat het het moeilijkste is wat een
natuurlijke levensbronnen, naar het mens ooit beproefd heeft
vrije en totale mens-zijn : een «BilAlbin gaat dan op zoek naar de échte
dungsroman» waann de «Lehr-und
Wanderjahre» van een mensenkind, vrij liefde, die hij haast op platonische wijze
zelfs van familiebanden tenzij die met ziet, als een volkomen-worden der menzijn even «heidense» moeder, op een selijkheid, als de hereniging van een
meeslepende en uitvoerige wijze be- gescheiden twee-eenheid Deze tocht
schreven worden, zonder bijvoorbeeld voert hem naar verscheidene plaatsen,
het te breed-uitgesponnene in een « Au-' naar verscheidene personen, doorheen
gie March ». En nu wij toch in de ame- de mei-revolte in Parijs, waar hij de
rikaanse literatuur beland zijn : Perry studente Lore uit haar «engagement»
doet in zijn trilogie vaak denken aan de meesleept in zijn eenzaam streven, in
geweldenaar Thomas Wolfe en diens zijn (door de vriend-revolutionnair als
autobiografische romans, vooral aan «bourgeois» bestempeld) trachten naar
het scheppen van een groot menselijk
« Look Homewards, Angel».
geluk, in de vrijheid der liefde. Zal zij
Tussen het pessimisme van Perry's alle» verlaten en met hem meegaan ?
eerste roman en de levensbevestiging
Luchthartiger dan zijn «Vie de païen»,
van zijn trilogie, dat is tussen 1952 en
1959, lagen er — om met Perry te spre- dat niettegenstaande de uitpuilende leken — enkele « livres-divertissements ». vensvreugde een zeer ernstig boek is, en
Met «Vie d'un païen» zou zijn talent ook gesofistikeerder, gedachtelijker en
ten volle in het licht treden : meesle- meer gekonstrueerd in vorm en naar inpende verhaaltrant, een ongekompli- houd, is «La Liberté en croupe» toch De Donatianuskerk te Aarlen is een van de mooiste van de streek. In de toren
ceerde maar innig met de bronnen van getekend door de persoonlijkheid van ervan hangt een beiaard uit de achttiende eeuw : het carillonwijsje « Zu Arel op
natuur en leven verbonden vizie op Perry en diens amoreel maar nooit im- de Kmpchen» herinnert de bewoners (tevergeefs?) aan oorsprong, taal en kuimens en wereld en een romankonstruk- moreel pogen om de mens uit zijn
tuur van de stad...
tie die nu eens niets toegaf aan de mode
maar op een natuurlijke en vanzelfsprekende wijze de ademhaling van het
leven met intuïtieve zuiverheid volgde.
Wij hadden dan ook grote verwachtingen gekoesterd voor Perry's jongste
boek «La liberté en croupe» Na het
ons een Debussy kennen, melanpessimisme van de eerste roman en de
kolisch en zeer afin de sièclev,
levensuitbarsting van zijn trilogie bede komponist van « Pelléas et Mélisande » en andere. Tot deze peristond het gevaar van een zich herhalen,
ode behoren ongetwijfeld Debuseen voortborduren op het tema en zelfs
sy's «Nocturnes» (1892). OorspronEen nieuwe greep uit het reperop de figuur van de « heiden ».
wel overbodig. Het heerli:jk-romankelijk geschreven voor viool en
torium van N.V. Family - Concert
ttsche werk weerklonk in alle konorkest en bestemd voor het reperPerry heeft zich echter terug naar
Hall - hrengt ons ditmaal weer een
certzalen ter wereld en behoort
toire van Eugene Ysaye, werden
rijk-gevariéerde keuze.
zijn eerste werk gewend, maar dan in
tot het vaste repertorium van elke
ze later omgewerkt tot muzikale
viool-solist.
een polaire situatie : de jongeman die
impressies voor volledige orkestbeJ. Brahms
Het wordt hier vertolkt door de
naar de ongerepte, nieuwe en nooit-bezetting.
Kwartet voor piano en strijktrio Hongaar Tibor Vazga, wiens virLichter van kleur zijn Debussy's
leefde liefde zoekt en haar probeert te
nr. 2 in A-dur op. 26 SMS 2574
tuoziteit en zangerige toon hem
latere werken, waaronder «La
vinden in zijn omgeving is wel het teEen mooie brok muzikaal genot
tot een ideaal vertolker maken van
Mer » een van de meeste bekende
voor de Brahms-liefhehhers en in
gendeel van de ontgoochelde en de pesdit romantische werk.
is. Debussy zelf noemde dit werk
bijzonder
voor
hen
die
van
kamersimist, hoewel hij geenszins de uitbunDe andere kompozitie waaraan
«Trois esqiusses
symphoniques».
muziek houden.
Max Bruch in hoofdzaak zijn roem
dige ongebondenheid bezit van de
Deze «esquisses » hebben echter
De jonge Brahms uit hier zijn
dankte, zijn de variaties op een
niets schetsmatigs, integendeel :
kunstschilder uit de trilogie.
levensvreugde in een kwartet (vi15de eeuwse melodie : « Kol Ninooit bereikte de komponist in zijn
ool, cello, alto en klavier) dat beurAlbin Carcès, zoon uit een begoede
drei». In dit Adagio voor violongedetailleerde stijl, met die overtelings
van
ritmisch
naar
melofamilie, begaafd, vijfentwintig, met een
cello_ laat de komponist de oude
vloed aan melodieën, akkoorden
disch overgaat.
eerbiedwaardige tempelzang uiten_ ritmen, zulke eenheid. In deze
vriendinnetje Pamela en voldoende geld
Het werk wordt op prachtige
klinken tot zuivere melodie in warvrije simfonie, die qua struktuur
om een zorgeloos bestaan te leiden, is
wijze vertolkt door de italiaanse
me cellotoon. waarbij het orkest,
volledig breekt met de klassiekers,
solisten van
het
befaamde
met zichzelf noch met zijn omgeving testeeds op de achtergrond, enkel
weet Debussy een sfeer te schep«
Brahms-kwartet»
dat
op
verschilvreden. Zoals hij zich de liefde vooreen begeleidende rol speelt.
pen die wij iedere klassieke komlende internationale festivals opstelt — iets nieuws, iets nog nooit beGevoelige vertolking van de arponist mogen benijden.
trad en steeds de hoogste lof der
gentijnse celliste Aurora Natalo.
Het orkest van de O.R.T.F. onder
leefds — vindt hij ze nergens weerspiemuziekkritici mocht in ontvangst
leiding van de inmiddels in 1968
nemen.
geld • niet in zijn verhouding met Paoverleden franse dirigent Charles
mela, niet in de verhoudingen tussen
Münch,
gewezen leerling van FurtClaude
Debussy
Max Bruch
vrienden en hun meisjes, niet in de
wangler. staat borg voor een uiterNocturnes — La Mer
SMS 2579
verhouding tussen zijn ouders die hij
mate verzorgde uitvoering.
Vioolconcerto nr. 1 in G-klein op
Indien we het geheel van De«Concert Hall», een afdeling
verwijt geen liefde, alleen medelijden
26 -- Kol Nidrei op. 45 SMS 2587
bussy's kompozities
beschouwen,
van N.V. Family in ons land,
te hebben met zichzelf en de andere.
Dit beroemde vioolconcerto aan
vallen er duidelijk twee strominbrengt ons hier één van haar beste
de muziekliefhebber voorstellen is
gen waar te nemen. De eerste leert
technische realizaties.

PLATENRUBRIEK
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waanzinni

evaarlijk

De brand in de El-Aska-Moskee
en de roof van een TWA-vhegtuig
- op de keper heschouvod twee is.ja%ts-d%versy), maar dan faits-divers
van
wereldschokkend
formaat - hebhen nog eens onderstreept hoe waanzinnig en hoe
waanzinnig-gevaarh]k de toestand in het Midden-Oosten
is. De twee incidenten hebben een gemeenschappelijke noemer. We zijn er van overtuigd
dat de staat Israel vrijuit gaat inzake de brandstichting
en er overigens alle belang zou bij gehad hebhen dat hei
niet tot deze brand gekomen ware. We zij n er even sterk van overtuigd dat de ara.bische staten niets met de recente luchtpiraterij
te zien hadden en dat ze overigens wensen, dat het nooit tot deze roof ware
gekomen.
W e zijn echter niet van mening dat
de australische schapenscheerder William Rohen — de Van der Lubbe van deze nieuwe Reichstagsbrand — een totaal
geizoleerde was, wiens opvattingen en
uiteindelijke daad niet de minste weerklank vonden bij delen van de Israëlische bevolking. Hij kwam, blijkens
de eerste rezultaten van het onderzoek,
uit een kiboets waar hij m e t kiboetsim
al vaker over zijn opvattingen en voorn e m e n had gesproken.
En ook de kapers van het TW A-vliegtuig zijn geen geïzoleerden. Ze behoren
tot de meest ekstreme groep van Palestijnse vrijheidsstrijders, wier opvattingen door praktisch alle arabische regeringen bestreden worden doch wier invloed — initiaal door het Palestijnse
drama en vervolgens door de vele tergende onhandigheden van de tegenpartij — zo sterk is geworden, dat de arabische gezagsdragers er weinig tegen
vermogen.
De toestand in het Midden-Oosten is
altijd gevaarlijk geweest : de omstandigheden waarin de staat Israël tot
stand kwam en zich schrap moest zetten
om voort te bestaan, hielden als het war e in dat de vrede in dat deel van de
wereld in lengte van jaren zoek zou
zijn. Het is dan ook al drie maal tot een
eksplozie gekomen. Maar tussen de dramatische hoogtepunten van de krizes in
w a r e n er toch altijd weer periodes, dat
een greintje gezond verstand aan weerszijden van de fronten aanwezig scheen
t e zijn of dat altans de kans op een
greintje gezond verstand niet reeds van
op voorhand uitgesloten mocht worden.
Dat is nu anders : de toestand is
waanzinnig-gevaarlijk geworden. Enerzijds is in Israël de invloed van een harde groep steeds m a a r toegenomen. Een
gevaarlijk m a n als Mosje Dajan. de hele
legertop die goeddeels uit de wilde illegaliteit stamt en er de opvattingen en
metoden heeft van overgehouden, slagen er steeds weer in de gematigden te
overtroeven. Het volstaat, even terug te
denken aan de raid op het vliegveld van
Beiroet, om te beseffen hoe met vuur
vlak naast het kruitvat gespeeld wordt.
De luidop verkondigde dromen van een
Groot-Israël, de tenuitvoerlegging van
plannen die op definitieve annexatie
van veroverd gebied wijzen hebben op
zichzelf niets te zien m e t de moskeebrand. Maar is er in de oververhitte
sfeer van het Midden-Oosten zoveel fantazie of zoveel kwade trouw nodig om
een verband te leggen tussen het ene en
het andere ? Er worden zoveel vuurtjes
gestookt, e r slaan zoveel branden uit
dat het in de grond weinig er toe gaat
doen, indien men zelfs te goeder trouw
kan beweren dat men vrijuit gaat inzake één enkele brand.
Aan de overzijde is het beeld even
somber. De twee belangrijkste arabische
leiders — Nasser en Hoessein — hebben
in het verleden meer dan eens blijk gegeven van gezond inzicht. Hoessein is
een om zich heen krabbende en bijtende
Bedoelen, die vecht voor zijn troon ;
herhaaldelijk werd in het verleden duidelijk dat hij niet ongevoelig was om
de belangen van die troon te laten samenvallen met het bestendigen van de
vrede in het Midden-Oosten en dus met
het zoeken naar een oplossing samen
m e t Israel Nasser heeft een lange weg
afgelegd, maar aan het begin van die
•weg stond een gematigd man, wiens genuanceerd standpunt tegenover Israel
algemeen werd erkend Vandaag is daar
allemaal weinig van gebleven : de tegenpartij heeft de harden in het arabische k a m p kans op kans gegeven om
de leiders onder druk te zetten en er toe

te brengen, v e r d e r te gaan dan oorspronkelijk de bedoeling was.
Een handvol onverantwoordelijken,
h e r en der van de fronten, bepalen de
gang van zaken. Een gang van zaken die
ons, als de wind ooit eens slecht mocht
zitten, een derde wereldoorlog op de
nek kan halen. In het huidig klimaat is

er voor zo'n wereldoorlog wellicht niet
eens een schot van Serajevo nodig : het
volstaat dat de een of andere stokebrand nog maar eens de lucifers bovenhaalt of nog maar eens een vliegtuigje
kaapt.
Indien de staten in het Midden-Oosten niet bij machte zijn h u n stokebranden aan de lijn te houden, dan zou dat
werk moeten overgenomen worden door
de wereldorganizatie. Maar m e t de UNO
en h a a r onmacht op alle gebied zijn w e
toe aan de laatste schakel in de vicieuze
cirkel van het Midden-Oosten.
Er blijft de toeschouwer alleen maar,
fatalistisch te wachten op de volgende
explozie en te bedenken dat er tegen
menselijke verdwazing blijkbaar geen
enkel kruid is gewassen...

Met enige verbazing hoort men dat
er gedurende het voorbije jaar in Spanrje zo maar even honderdachttien lange
speelfilmen
werden
geproduceerd.
Veertig hiervan waren volledig spaans
en achtenzestig waren koprodukties.
Bovendien werden er nog achtenveertig korte films gemaakt. In 1967 wa3
het aantal lange speelfilms nog groter : honderdveertig. Negenenveertig
hiervan waren volledig spaans en eenennegentig waren koprodukties. H e t
is heel uitzonderlijk als één van die
zonder meer spaanse films worden uitgevoerd. Maar met een ontvangst v a n
zes miljard honderd miljoen pezetas
voor het spaanse kinema-bezoek zal d e
filmindustrie voor Spanje toch wel een
winstgevend zaakje zijn. Ter vergelijking : Spanje telt dertig miljoen inwoners ; voor België zouden de cijfers
dus door drie moeten gedeeld worden. Een beschamende vergelijking.

STOUT IERLAND
Na de eeuwenlange weldaden die Ieren zo mild van het Verenigde Koninkrijk mochten ontvangen is de ierse ondankbaarheid gewoonweg griezelig.
Denk eens aan, de ierse regering heeft
het aangedurfd bij de britse regering
tussen te komen omwille van de verdrukte en ontrechte Ieren in het zogenaamde Ulster. De ierse regering heeft
klacht ingediend bij de Verenigde Naties en heeft zo de wereldopinie toch
enigszins gealarmeerd.
Tenslotte verklaart deze regering dat
zij nooit, op geen enkele wijze en in
geen geval het recht van Groot-Brittanië zal erkennen over een deel v a n
het ierse grondgebied. De ierse minister van Buitenlandse Zaken heeft voor
de veiligheidsraad het recht van Ieren
bevestigd om over geheel Ierland, dat
gedurende eeuwen door ierse m a n n e n
en vrouwen werd bewoond, te regeren.
Is dat allemaal niet nieuw ? Toch wel,
w a n t onze kranten schreven wel over
de sociale, ekonomische en ook een heel
klein beetje over de godsdienstige aspekten van de krizis, maar helemaal
niet over de nationalistische inslag v a n
de ierse vrijheidsstrijd.

OLIEPRODUKTIE

DEZE WEEK
IN DE W E R E L D

Gedurende het gehele weekeinde
werd het nieuws beheerst door het
kapen van het vlie§rtuig van de amerikaanse maatschappij Trans World
Airlines (T.W.A.) tijdens de vlucht
van Rome over Atene naar Tel Aviv.
De bedoeling van de arabisch-palestijnse terroristen is nog steeds niet
duidelijk : wilden zij Rabin, de vroegere stafchef en nu ambassadeur in
Washington, gevangen nemen ? De
gehele wereldopinie wordt gealarmeerd om de vrijlating van de
Israëli's te bekomen
Kleine arabische top in Kairo over
de organizatie van de arabische aktie
tegen Israël. Waarschijnlijk zullen de
Arabieren nog heel wat praten, iets
wat ze goed kunnen. Maar de solidariteit tussen de islamitische landen is
sinds de brand in de Al Aska-moskee
ongetwiifeld versterkt. Daarvan getuigen de betogingen in Pakistan.
Verandering in de houding van Hanoi tegenover de Verenigde S t a t e n ?
Tijdens een ontvangst zou een lid

van de noordvietnamese delegatie
hebben gezegd dat als er een honderdduizend Amerikanen worden teruggetrokken er kan worden onderhandeld. Dit is in tegenstelling
m e t de vroegere houding die eerst de
volledige t e r u g t r e k k i n g eiste. Een
voorzichtig voelhorentje ? Een sluwp
zet om eerst te krijgen en daarna
toch niets te geven ? Of een échte
verandering in houding ?
• In Noord-Ierland wordt de toestand
stilaan stabieler. De berichten over
dit menselijke noodgebied in Europa
worden zeldzaam, maar feitelijk is
daar nog helemaal niets veranderd.
Er zijn nog geen wettelijke maatregelen genomen (vakantie ook daar ?)
en sociaal gezien is de toestand er
waarschijnlijk alleen maar op achteruit gegaan.
• In Libië wordt de monarchie omver
geworpen. Een gedeelte van het leger voert een staatsgreep uit ; er is
een vrijwel volledige berichten-bïokkade. Toch schijnt er wel enige verdeeldheid te zijn in het leger zelf
Libië is ekonomisch en ook militair
enorm belangrijk voor de westelijke
machten. En ook de britse ekonomie
zou het uitvallen van de libische
aardolie zeer zwaar voelen
< "Moskou zoekt toenadering tot Joegoslavië. Gromiko gaat er op bezoek,
dit ondanks de openlijke afkeuring
van de invazie in Tsjecho-SIovakije
vorig jaar. Bij gelegenheid van dit
bezoek wordt weer de schroef wat
vaster toegedraaid voor de joernalisten : een Servisch blad kreeg verschijningsverbod wegens een antirussisch artikel.

De Biafranen die een jaar geleden
in een militair vrijwel hopeloze toestand w a r e n geraakt (de bevoorradingstoestand was en is opnieuw onmenselijk), zijn er in gelukt de krijgskansen te doen keren. Van nigeriaanse
offensieven of suksessen is er sinds
maanden niets meer te horen. Maar de
biafraanse suksessen worden toch ook
m a a r heel weinig in het licht gesteld.
En toch zij die er. De Ibo's die handige en verstandige kerels zijn, vallen
h u n vijanden aan daar waar zij het
meest kwetsbaar zijn : in h u n olieproduktie.Zij trekken tussen de versterkte steden en steunpunten door en
vallen de oliebronnen aan ; dit w a s
trouwens ook de achtergrond van de
aanhouding en veroordeling van de
Italianen die later werden vrijgelaten.
Voor dit jaar voorzien Gul f, Philips,
Shell, British Petroleum en de Italiaanse genationalizeerde
petroleummaatschappij een vermindering in produktie van ongeveer honderdduizend
hektoliter per dag. Geen kleinigheid
voor een land als Nigeria, dat v e r d e r
weinig uitvoer heeft Wat voor ons
weinig belangrijk is. kan daar beslissend worden.

HET WESTEN
Dat Nixon een handig en vooral een
taai politikus is heeft zijn leven bewezen. Hij is minder spektakulair dan een
Kennedy, m a a r in andere opzichten
is hij wellicht zijn meerdere. Realizeren wij ons hier voldoende wat een fameus handige zet het is van Nixon in
(California een soort «zomers Witte
Huis » te vestigen ' De Verenigde Staten zijn reusachtig groot en wie niet
verder kijkt dan de ten slotte kleine
hoewel machtige noordoosthoek rond
New-York, vergeet dat de macht v a n
de Verenigde Staten veel meer verspreid ligt. Niet alleen de macht, m a a r
ook de grote meerderheid van de arnerikaanse kiezers. Nixon vergeet niet
dat 1972 op komst is, en zijn tweede
ambtstermijn.
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DE GOEDE WEG ?
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In navolging van de grote voetbal, l u b s hebben de basketbalklubs van
feerste afdeling ook een soort «liga » opgericht. Uit w a t wij over die liga reeds
fezen, onlangs nog een intervieuw met
Je heer Kuyl, de voorzitter, kregen wij
Ie indruk dat de liga wel zeer bedrijvig
s in haar strijd om meer zelfstandigheid in de federatie, en zeer bedrijvig
hl haar strijd om de belangen (maar dan
^ooral de kommerciële, dunkt ons) van
d e ligaklubs, maar dat zij minder oog
schijnt te hebben voor de ontwikkeling
v a n de basketbalsport in het algemeen.
Misschien niet specifiek h a a r taak. m a a r
toch Of dit op lange termijn gezien de
goede weg is, durven wij betwijfelen.
Misschien wel voor de kommerce in de
basketbalsport, maar niet voor de sport
op zichzelf Welke van de twee onze
voorkeur geniet, hoeft niet eens gezegd.

LIEVER EIGEN SPELERS
De basketbalsport wordt in ons land
hoe langer hoe meer een kommercieel
bedrijf, en dus (volgens onze eigentijdBe, maar in de grond verkeerde logika)
hoort er spektakel, sensatie en show bij.
Daarvoor moeten dan de buitenlandse
« vedetten » zorgen. ledere ploeg uit de
eerste afdeling heeft nu haar « koppel »
vreemdelingen. Precies twee, omdat er
R e c h t s twee mogen opgesteld worden.
W i j staan niet alleen een beetje skepisch tegenover al dat buitenlandse « t a e n t » - er werden er dertien afgedankt,
e n dat bewijst wel dat het talent niet
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VLAAMSE T.V.
Zaterdag 6 september
18 55 . Zanamannetie — 19 0 0
Tienerklanken : W i p — 19 30 : Vissenfomilies
— 19 55 : Mededelingen — 20 0 0 . T V nieuws — 20 25 : Julia
De p l a n n e n makers — 20 50 • De laatste mode —
21 35 : Echo — 22 05 : Geheime o p dracht . Het syndicaat — 22 55 : T V nieuws

Zondag 7 september
I 1 00 (ot I I 40
Eucharistieviering v a n uit Kerkom — 12 00 t o t 12 45 • Israëlitische dienst — 14 00 . Internationaal
landbouwmagazine —
14 3 0 : Wielrennen • Bordeaux-Parijs —
15 15
Poly
snelt te hulp — 15 30 : Toptoe t e ' E d i n b u r g h — 15 55
Wielrennen
BordeauxPorijs —
Rond
16 25 t o t
ongeveer
17 30 : Taptoe te Edinburgh — 1« 15 •
Klem, klem kleutertje — 18 35
Sportreportage — 19 05 . D a k t a r i
De L u i paard van de Emir — 19 55 . Mededelingen — 20 00 : TV-nieuws — 20 15 •
Sportweekend — 20 40
Jerry Lewis-festival • « W a t een Verkoper > — 22 10 :
Poëzie in de schuur
—
22 45 ; T V nieuws

Maandag 8 september
18 55
Zondmannetje — 19 0 0
Sportmogazine —
19 20 . A v o n t u r e n in de
btille Zuidzee . De ontvoering — 19 45 :
Hier spreekt men Nederlands — 19 50 •
Zoeklicht — 19 55 : Mededelingen - De
Weermon —
2 0 00
: TV-nieuws
—
20 25 : « Figaro's Bruiloft > Opera van
Wolfgang Amadeus M o z a r t —
Rond
23 55 ; TV-nieuws

Dinsdag 9 september
17 55 : Schooltelevisie — 18 55
Zandmannetie — 19 0 0 : Tienerklanken —
' ' 2 , 5 : Alledag — 19 50
Keurig Frans
— 19 52 ; Zoeklicht — 19 57 : Mededelingen — 20 00 : TV-nieuws — 20 25 •
« Glazen speelgoed >. Spel van Tennessee Williams — 22 10 : Vergeet met t e
lezen — 22 45 : TV-nieuws.

Woensdag 10 september
16 3 0 : Schooltelevisie — 17 30
JeugdfolT'''"^
— 19.25 : Z o n d m a n n e t j e —
l a i i • ^^'•9''°0t9l°s op de postzegel —
'X^i
'• "'^'
spreekt men Nederlonds —
' 9 50 : Zoeklicht — 19 55 : Mededelingen - De Weerman —
20 0 0 • T V nieuws — 20 25 : Dons Day-show' • De
verioardag — 20 50 : Panorama
—
21 35 : Volksconcert — 22 10 • Gastprogramma
Het vrije woord —
22 4 0 :
•"V-nieuws

Donderdag 1 1 september
8 55 : Z o n d m a n n e t i e — 19 00 : Jonger
Jan ie d e n k t — 19 35 : Filmmuseum van
ie schaterlach — 19 50 : Keurig Frans —
9 52 : Zoeklicht — 19 57
Mededelin<ïen — 20 00 : TV-nieuws — 20 25 •
Wf|, Heren van Zichem 10e en laatste
aflevering — 21 10 : Verover de aarde
'I En toen k w a m de mens... » — 22 0 0
Première — 22 40
TV-nieuws

Vrijdag 12 september
17 55 : Schooltelevisie — 18 55
Zond
mannetje — 19 0 0 : Luceat — 19 30
Ziet U er wat in ? —
19 45 : Hier
spreekt men Nederlands —
19 50 •
Zoeklicht _
19 55 : Mededelingen - De
Weerman —
20 0 0
• TV-nieuws
—
^0 25 : De Bevnidmg (2)
—
21 15 •
« Autostrode > van Jos Vandeloo
—
2r '• TV-nieuws — 22 0 0 t o t 23 00 •
' Henry Moore > U i t de B B C -reeks
i-ace t o Face >

' imiiigIJilli
« O u w e taaie » keizer Van Looy weet
van geen opgeven.
Volgend
seizoen
zien we een oude luitenant
terug aan
zijn zijde : Ward Sels tekende
voor
dezelfde
ploeg.
altijd zo groot was - m a a r we hebben
er ook nog een bezwaar tegen. Die aangekochte spelers belemmeren namelijk
de doorbraak van de eigen spelers en op
die manier verhogen ze misschien momenteel het peil van ons basket, m a a r
remmen zij ook de ontwikkeling ervan.

MEMENTO
De voetbalscheidsrechters staan weer
klaar om karrevrachten scheldwoorden,
en zelfs hier en daar klappen, in ontvangst te nemen m ruil voor de diensten
die' zij ontegensprekelijk de voetbalsport bewijzen. "Wij hopen dat onze arbiters hun pozitie in het voetbalwereldje gevoelig zullen versterken, en o.m.
genoeg haar op hun tanden zullen hebben en genoeg solidariteit om zich niet
op de kop te laten zitten door « fafoelle »
van vedetten ep « jan hambraskens » van
klubafgevaardigden 'Wij hopen ook dat
het publiek, doorgaans blind als mollen
voor het beste werk op het veld, dat van
de scheidsrechter, dit jaar eens zal bedenken dat de man nauwelijks een percentje verdient van wat de vedette voor
zijn (vaak triestige) eksploten opstrijkt.
Inderdaad, de maximumwedde voor de
arbiter is 700 fr. en als hij zijn vrouw
wil meebrengen moet hij nog haar entree betalen.

OOK EEN REKORD
Sportleven, het moppenblaadje van de
Koninklijke Belgische Voetbalbond vertelde ons hoeveel voetballers er dit jaar
van klub veranderden. "Welnu, het waren er niet minder dan 13.122. Dat is een
voldoende aantal spelers om zowat 1.200
ploegen samen te stellen, evenveel als
er iedere zondag spelen van eerste naAy^'Ï^J?. ^^^..^'^ ^^^ '^erde provinciale.
Met dit cijfer werd ook het rekord gevestigd. Nooit veranderden er meer spelers van klub. De voetbalbond zal zeker
niet nalaten de cijfers grondig te bestuderen en de nodige konkluzies t e
treklcen. Dit kunnen die cijfers ons toch
alvast leren, denken wij : dat het sisteem van levenslange aansluiting bij
eenzelfde klub voorbijgestreefd is, vermits meer dan 13.000 spelers zich bij
hun klub niet thuisvoelen. Maar dit wisten we wel al langer.

We hebhen in onze krant nog
maar eens het klassieke stuk gelezen, doLde even klassieke deur instampt
er moet aan school meer
tijd besteed worden aan
turnen,
sport en spel.
Open deur. want niemand
twijfelt eraan. Men moest meer aan
sport en spel doen. Men zou meer
en heter rekenonderricht
geven.
En moedertaal, en Frans, en geschiedenis. En alles.
De argumenten
van de steller
van het stuk zijn ook van de klassieke soort. Mens sana in corpore
sano Geen tijd verkivisten
aan
nutteloze dingen en
hersenvulsel.
De kinderen
gelegenheid
bieden
armen en henen eens uit te zwieren. Gezonde ontspanning
- sinoniem van sport ' - moet het jachtig levensritme
draaglijk
maken.
Allemaal waar. maar don toch ook
weer niet te absoluut waar
Het
verband tussen de gezonde
geest
en het aezond lichaam is nog niet
zo duidelijk. Het is gemakkelijk
te
zeggen dat een of ander punt van
het
schoolprogramma
onnozele
kitsch is. maar er bestaat
zeker
geen eensgezindheid
over de rangorde in onnozelheid en het is even
gemakkelijk
aan te tonen dat ieder
van die punten toch zijn nut heeft,
en daarin zelfs niet moet onderdoen voor sport en spel Moet dat
benen en armen uitzivieren
wel
noodzakelijk
op school
gebeuren,
als de kinderen bijna drie dagen
per week, én drie maand per jaar
tijd krijgen om dat naar hartelust
te doen. maar mét pa en ma blijkbaar liever in de bioskoop of voor
de T.V zitten of in de waaen ' En
als wij rondom ons kijken dan zien
wij dat de opgejaagde mens niet
bepaald naar de gezondste
vormen
van ontspanning grijpt, maar veeleer zijn vrije tijd probeert om te
krijgen met aktiviteiten
die hem
veel meer afsloven dan zijn dagelijks werk.
Het lijkt ons verkeerd te stellen
dat de schgol de grootste schuld is
in de geringe lichamelijke
aktiviteit van onze kinderen en het
lijkt ons verkeerd alleen van de
school te verlangen
dat ze daar
wat zou aan doen
Men stelle zich trouwens
niet
voo-i dat de leerlingen
dolgelukkig
zouden zijn als ze in plaats van
2 uren, vier uren
lichamelijke
opleiding zouden krijgen.
Voorop-

HANDEN AF !
De afgelopen wielerweek was bijzonder tragisch. Twee jonge beroepsrenners,
Mathy en Samyn, kwamen om het leven.
De ene terwijl hij op weg was n a a r zijn
verzorger, de andere ingevolge een botsing m e t een al te nieuwsgierige toeschouwer. Geen mens denkt er natuurlijk aan de Zaligmakende Sport die ongevallen in de schoenen te schuiven,
m a a r niettemin zal er geen mens ontkennen dat aan het beroep van wielrenner grotere riziko's dan normaal verbonden zijn en dat deze speciale voorzorgen, tot dusver niet bestaande, noodzakelijk maken. En in ieder geval tonen
deze drama's aan dat onder geen enkele
voorwaarde mag getornd worden aan de
wettelijke voorschriften betreffende de
veiligheid bij wielerwedstrijden, hoe
gaarne sommigen'die ook zouden « ver-

ONZE TAKAC
Wij kunnen op onze beide oren slapenSylvester Takac zal dit jaar spelen voor
Standard Club Luik. Het is een hele
kwestie geweest. De Joegoslaaf had eerst
getekend voor Luik. maar nadien voor
Olympic Marseille. De belgische voetbalbond verklaarde dat Takac dus naar
België moest komen, m a a r de federatie
van franse profklubs verklaarde hetzelfde ten gunste van Marseille. Een geding
voor de FIFA leek onvermijdelijk en
werd toch vermeden Luik en Marseille
kwamen tot een minnelijke schikking.
Takac komt naar ons land en Marseille
krijgt enige schadevergoeding (een klein
miljoentje van Standard plus de halve
opbrengst van een wedstrijd te L u i k ) .
Wat wij in dat hele geval komiek vinden
IS dat men zoiets kon « flikken » zonder
tussenkomst van een officiële (voetbal-)
instantie.

gesteld dat het opleiding,
opvoeding moeten blijven en niet mag
devalueren
tot een weinig
edukatief partijtje balleken-trap,
zou
een uitbreiding van het programma bij de meeste leerlingen
niet
in goede aarde vallen. Nu reeds
proberen er veel aan de povere
twee uurtjes te ontsnappen en bij
geen enkele leraar komen zoveel
briefjes « Mijnheer, onze zoon heeft
dit of dat, en mag hij vrijgesteld
worden van de les ? » als precies bij de turnleraar.
Wij kennen het geval van een
niiddelbare school - bij de 500 leerlingen - waar op « algemeen verzoek » zwemlessen
werden
georganizeerd.
De turnleraar
zou 's
woendagnamiddags
de kinderen leren zwemmen. Bravo voor zijn bereidwilligheid,
maar er zijn precies geteld zeven leerlingen komen
leren zwemmen. Volgend jaar worden de zwemlessen natuurlijk weer
ingericht,
want er komen
misschien zeven andere
leerlingen...
Niettemin,
met of zonder goesting van de leerlingen en hun ouders, akkoord met de uitbreiding
van het programma. Akkoord dat
de lessen interessanter kunnen gemaakt worden, zonder dat men
moet vervallen in een soort voorbereiding tot de kompetitiesport
hoeioel het precies dat is, dat velen op het oog hebben - en zonder
dat de nodige uitrusting
voor-handen is. Akkoord, (maar toch niet
helemaal) dat onze kinderen heel
wat beter zullen opgevoed
zijn,
en sterker, en gezonder, en slimmer, wanneer ze een uurtje meer
over de grond rollen en aan een
touw
slingeren.
Maar wij hebben toch de indruk
dat nog geen tien uren sport en
spel op school zullen bereiken dat
onze jeugd sportiever wordt, als ze
voor de rest liever aan sport doet
vóór de T.V dan in de hof, als ze
voor de rest «sportief zijn»
verwart met het dragen van een
merckx-klak
en als ze, liever dan
tien minuten ver naar school te lopf te fietsen, kouwelijk in de gang
staat te wachten tot de schoolbus
voor de deur toetert.
Wij vinden het, in één woord gezegd, een beetje gek dat iedereen
staat te gillen om meer sport op
school en er voor de rest voor
zorgt dat zoon- of dochter-lief
zich
toch niet zou vermoeien
door te
voet naar school te lopen.

soepeld» zien. Wij moeten «sportief»
kunnen toegeven dat het verdwijnen
van enkele koersen minder erg is dan
het lichtzinnig omspringen met de veiligheid en het leven van de mensen die
m e t h u n velo h u n boterham moeten verdienen.

WINSTGEVEND
Men v r a a g t zich wel eens af of het
inderdaad zo'n v a a r t loopt met de bedragen die ski-vedetten ontvangen voor
het voeren v a n w a t publiciteit op hun
kleren en uitrusting, dat het olimpische
komitee zelfs het plan opvatte het skien doodgewoon van het programma van
de olimpische spelen te schrappen. Anderzijds is het een publiek geheim dat
Killy bijvoorbeeld tijdens de laatste
olimpische winterspelen (Grenoble) een
fameuze hoop centen verdiende. Volgende cijfers, die w e toevallig vonden, maken wel een en ander duidelijk : die
olimpische winterspelen deden in Frankrijk de verkoop van tv-toestellen met
20 % stijgen. In F r a n k r i j k worden per
j a a r ongeveer 250.000 paren ski's gemaakt, w a a r v a n de helft door één firma.
Welnu, die éne firma heeft een zakencijfer van 250 miljoen gezonde belgische
franken

MEER VEILIGHEID !

De bal rolt weer ! En ziehier
Bergholz
die, in de wedstrijd
tegen
Looi-Sport,
het eerste Anderlechtdoelpunt
van het
nieuwe seizoen
scoorde.

Tijdens een motocross verleden zondag is er weer eens een renner in het
publiek terecht gekomen. Met zijn moto
uiteraard. Er w a r e n geen gekwetsten.
Dit belet toch niet dat er nog eens
moet op gewezen worden dat de veiligheidsmaatregelen vaak veel te wensen
overlaten. Vroeg of laat zullen er bij
dergelijke ongevallen mensenlevens te
betreuren vallen. Het verwondert ons
zelfs dat er al niet meer doden gevallen
zijn, zoals die hotsende botsende tuigen
doorheen smalle gangetjes tussen twee
dichte rijen mensen stuiven. Met alle
respekt voor de stuurvastheid van de
piloten en voor h u n stielkennis en hun
gevoel voor verantwoordelijkheid, maar
wij vinden dat m e n toch hogere eisen
zou moeten stellen op gebied van veiligheid. En liever vandaag dan morgen.
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Mortsel

bewegi
Antwerpen
KOLPORTAGE
Met radiowagen in het noordelijke gedeelte der stad. Zondag 14 september. Vertrek lokaal «Den A n k e r » Astridplein
1 om 10 u.
JONGERENAVOND
« Teach-in » op vrijdag 10 oktober a.s. Een initiatief van
V.U.-Antw. Stad.
LEDENSLAG
Het aanschrijven der hoofdleden om mede t e helpen in
onze ledenslag is een sukses geweest. We hopen dat de stroom
bijleden, die hoofdzakelijk door
onze bestaande leden worden
aangebracht nog een hele tijd
mag blijven voortduren.
ABONNEMENTEN O P
P /^.RLEMENT AIRE
UITGAVEN
Als gevolg v a n de v r a a g v a n
senator Ballet, waarom niet
meer lezers abonneren op de
« Parlementaire Handelingen »
of het « Beknopt Verslag », bereikte hem v a n verschillende
zijden de vraag hoe en w a a r
zulk abonnement kon besteld
worden. Hierna volgen de gevraagde inlichtingen :
De abonnementsprijs voor
een parlementaire zittijd bedraagt :
1. voor de « P a r l e m e n t a i r e Handelingen » (volledig stenografische weergave v a n h e t verloop der zittingen van K a m e r
en van Senaat, m e t de volledige redevoeringen (zonder vertaling) in de taal, waarin ze
uitgesproken worden) 450 fr.
per jaar.
2. voor het « Beknopt Verslag »,
of de beknopte weergave v a n
de redevoeringen. Hiervan bestaat een nederlandse uitgave
(met dus de vertaling van de
franse teksten) en een franstalige uitgave (eveneens m e t vertaling van de nederlandse teksten). 100 fr per jaar (bijvoegen : nederlandse of franse uitgave).
3. « P a r l e m e n t a i r e Vragen en
A n t w o o r d e n » (tweetalig) 150
frank per jaar.
Die drie bescheiden worden
uitgegeven door het « Belgisch
Staatsblad »,
Leuvensesteenweg 40-42 Brussel 1. De abonnementen moeten, zoals voor
dag- of weekbladen, besteld
worden op de postkantoren.

Borgerhout
GOED BEGONNEN,
HALF GEWONNEN
Na de vakantieperiode steken
wij opnieuw van wal. H e t
plaatselijk bestuur stak reeds
de handen uit de mouwen en
rekent
voor
het
komende
strijdjaar op de volledige m e dewerking van leden en lezers.
Laat ons derhalve goed beginnen en aanwezig zijn op onze maandelijkse ledenvergadering van vrijdag a.s. 12 september te 20.30 u. zoals naar gewoonte in de bovenzaal van de
«Nieuwe Carnot», Carnotstraat
60
Als gastspreker hebben wij
volksvertegenwoordiger de hr.
Mattheyssens, die ons steeds in
duidelijke en pittige taal wist
te boeien.
PERSONALIA
Volgende zaterdag 13 september (dus niet vandaag) treden
mejuffrouw Rita Van Gastel en
Cyriel Dillen, zoon van mevrouw en onze w a k k e r e schepen en sekretaris J u u l Dillen
in het huwelijk.
Hoeft het gezegd dat onze allerbeste wensen het jonge paar
vergezellen op hun huwelijksw e g ? Namens het bestuur, leden en al diegenen voorwie
onze vriend J u u l reeds in de
bres sprong : goed h e i l !
De huwelijksmis heeft plaats
te 11 u u r in de kerk v a n St
Xaverius, Kollegelaan; h e t gelegenheidsadres is : zaal « Magnus», P r i n s Albertlei 17. Berchem (Antwerpen).

DATUM VRIJ HOUDEN
Op 27 en 28 september heeft
de jaarlijkse herdenking voor
H e r m a n Van den Reeck plaats.
Nadere gegevens in ons volgend n u m m e r .
Wij noteren alvast 27 en 28
september!

Edegem
LEDENBEZOEK
Wij bezochten een v a n onze
zwaarst beproefde leden, Art u u r Ramael, zes en veertig
jaar oud, die in het ziekenhuis
verblijft. Wij wensen de familie Ramael-Sernaals veel sterkte toe.
HUWELIJK
Op 25 juli traden Lydia, dochter v a n dhr. en m v r . J. LefroidSerneels, sekretaris v a n de
Vlaamse Ziekenkas, in h e t
bootje m e t J a n Nys uit Turnhout. Goede vaart.

PROFICIAT
Op 4 dz. h u w d e n juf. Rita
Rolus, dochter v a n mevrouw en
de heer Ward Rolus, provincieraadslid en schepen, m e t de
heer H u b e r t Annaert. Een hartelijk proficiat en een goede
v a a r t zijn de wensen van afdeling en bestuur Mortsel. Even
veel gelukwensen gaan daarbij
n a a r beider ouders.
MORTSELS V.U.-BAL
Zoals reeds vroeger medegedeeld
gaat
ons Volksunieherfstbal door op zaterdag 18
oktober e.k. t e 20 u. 30 in de
feestzaal van h e t «ParochieCentrum-St.
Jozef»,
Liersesteenweg 314 t e Mortsel (grens
Boechout). Eenheidsprijs der
g e n u m m e r d e inkomkaarten 30
fr., welke tevens tellen als lot
tot deelname aan een speciale
tombola m e t prachtprijzen. H e t
orkest Jacky Sands brengt
sfeer!
I n k o m k a a r t e n t e bestellen bij
Wim Claessens, Liersesteenweg
197, Mortsel (tel. 553909)

Ranst

OVERLIJDEN
Op 5 augustus bezweek Alfons Haazen, lid V.U. en beheerder v a n Antigoon N.V. aan
een h a r t a d e r b r e u k . Wij bieden
aan de achtbare familie Haazen-Vingerhoets onze oprechte
deelneming aan.

FAMILIEUITSTAP
Zondag 14 september gaat onze
afdeling op reis ! Ditmaal langs het
Reinaartpad, met geleld bezoek
aan het stadje Hulst.
Onze autobus vertrekt om 9 uur
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.

LEDENSLAG
De ledenwerving voor h e t
j a a r 1970 wordt v a n n u af reeds
ingezet. Wie n u lid wordt, betaalt dus zijn bijdrage geldig
tot einde '70.
De bijdragen blijven 60 fr.
per hoofdlid en 25 fr. voor elk
bijlid.
Inschrijving bij de «Dienst
voor
Centralizatie»,
Ernst
Staesstraat 13, tel. 49.21.03 of
bij de leden v a n h e t bestuur.

PROFICIAT
De kolportage v a n zaterdag
30 augustus gaf een zeer bevredigend rezultaat. D a t was mede
t e danken aan de afdeling Hoboken die ons m e t radiowagen
en kolporteurs kwam steunen.
Langs deze w e g danken wij
h u n nogmaals van h a r t e en beloven onze wederkerige hulp.

Eindhout
PROPAGANDABAL
Op zaterdag 20 september
rioht
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.

Geel
LEDENSLAG
Op de bestuursvergadering
werd beslist een inspanning t e
doen om het ledenaantal op te
drijven om alzo de sterkste afdeling van het arrondissement
te worden.
Tevens werd een komitee samengesteld t e r voorbereiding
van de gemeenteraadsverkiezingen. De teksten voor het
« T a m b o e r k e » moeten binnen
zijn tegen 12 september.

Herenthout
VOLKSUNIEBAL
Op zaterdag 27 september t e
8 u u r gaat in zaal « L u x » ons
tweede
groot
Volksuniebal
door. Alle Vlamingen houden
die avond vrij. Een demokratisch-gehouden inkom van 30
frank en een stemmig orkest
voorkomen elke onaangename
verrassing en staan borg voor
een aangename avond.

Hoboken
AKTIE
De vakantie is voorbij en de
propagandisten zullen vermoedelijk blij zijn h u n handen
weer uit de mouwen te kunnen
steken. In h e t teken v a n de
komende
abonnementenslag
dient de afdeling beslist de lijst
van de kandidaat-abonnementen uit t e breiden. Daarom houden we op zondag 14 september
werftocht m e t het weekblad
« W I J » Bijeenkomst : Breughel te 9u30.
DIENSTBETOON
Voor problemen van sociale
en administratieve aard wendt
m e n zich tot : C. Pichal, gemeenteraadslid,
Heidestraat
293; C. De Ranter, provincieraadslid, Steynstraat 106, tel. :
27.72.78

TE NOTEREN DATA
Arr.
bestuursvergaderingen
hebben steeds de tweede en
vierde woensdag van de maand
plaats op het arr. sekretariaat.
4-9-69 : vergadering afdelingssekretarissen (nieuwe lidkaarten 1970); 12-9-69 : Provinciale
kaderdag (ganse dag) : gemeenteraadsverkiezingen. 18-10-69 :
Bal
Vilvoorde; zaal
Witte
Leeuw; orkest : Stan Nico. 2510-69 : Bal Merchtem, zaal
Oberbayern,
Stoofstraat,
Merchtem. 26-10-69 : ANZ-Brabant,
stedelijke
feestzaal,
Groenstraat te Vilvoorde.
GELUKWENSEN
Het arrondissementeel bestuur houdt er aan Francis Vanden Eende geluk te wensen m e t
zijn huwelijk op 30 aug. m e t
Riet. Proficiat !

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

Grimbergen
V.U. - afdeling
Grimbergen
stichtte onlangs de voetbalploeg « Tijl». Zij zoekt n u voor
seizoen 1969-1970 andere V.U.ploegen om samen wedstrijden
in t e richten. Inlichtingen :
Dhr. Laeremans Johan, Beatrijslaan 6, Grimbergen. Tel. :
59.48.84.

Sta broek
Jette
AFDELINGSBAL
Het bal van de afdeling heeft
plaats op zaterdag 13 septemb e r te 20ul5. zaal Exelsior, StPieterskerkstraat
(nabij station) te J e t t e . Orkest : P e t e r
Philips.

BRABANT

Kraainem - Sterrebeek
Wezembeek - Oppem
Woiuwe

Brussel (Arr.)

KOLPORTAGE

ARRONDISSEMENT
Vanaf heden is h e t Arr. sek r e t a r i a a t heropend. Adres :
Dupontstraat 27 te Brussel 3,
tel. : 17.2.18. Elke avond van de
week vanaf 18u.30 tot 21u30 is
er steeds iemand op h e t sekretariaat aanwezig. Gelieve alle
korrespondentie opnieuw daarheen te zenden, behalve de berichten voor « W I J », die verder
n a a r de Arr. sekretaris gaan :
Frans
Adang,
Ruisbroeksestwg 10 te St Pieters Leeuw.
ARRONDISSEMENTSRAAD
Door onvoorziene omstandigheden kan de arr. r a a d niet
plaats vinden op zaterdag 20
Sept.; hij zal doorgaan op zaterdag 27 sept. 1969 om 14u30.
Plaats zal later medegedeeld
worden.
SOCIAAL DIENSTBETOON
SEPTEMBER 1969. VOLKSVERTEGENWOORDIGER
E .DE FACQ
9 september : Essene, café
Roels, Kerkstraat, 19-20 u.; Hekelgem, Oud Zandtapijt, 2020.30 u.
18 september : St-Martens Bodegem, café De Rijbel. Stationstr., 19-20 u.; Ternat, café
Meert, Keizerstr., 20-21 u. _
24 september : Dworp, café De
Leeuwerik, 18-19 u.; Buizingen,
café In de Welkom, 19-19.30 u.;
Halle, adres zal later meegedeeld worden.
30 september : Asse, café Kummelshof, 19-20 u.; Opwijk, bij
F. Berghman, Nanovestr, 28,
20-20.30 u.
In de nabije toekomst worden
ook spreekuren gepland t e Laken en in andere gemeenten
van de brusselse agglomeratie.
KALENDER DER
KANTONALE VERGADERINGEN
18-9-69 : Schaarbeek (buiten).
19-9-69 Anderlecht zaal : Ravenstein om 20 u. 25-9-69 : Asse
2-10-69 : Wolvertem. 16-10-69 :
Vilvoorde. 23-10-69 : Ukkel. 3010-69 : Halle. 5-11-69 : Brussel.
13-11-69 : St K w i n t e n s Lennik.
20-11-69 : Molenbeek. 27-11-69 •
St Joost-ten-Node (Buiten) 412-69 : Eisene (Buiten).

Op zondag 14 september
wordt het nieuw werkseizoen
ingezet m e t een grootse kolportage te Sterrebeek.

"

Kortenberg - Everberg
Erps-Kwerps - Veltem
DANSFEEST
Op 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.

OOST-YLAANDEREN
Herzele
ARROND. KOLPORTAGE
Het arrond. Aalst h e r n a m
de kolportages op 31 Oogst t e
Herzele.
Voor Herzele en omgeving,
kolportage op zondag 7 september. In de omgeving v a »
Herzele zal gekolporteerd worden door de arrond. ploeg i n
samenwerking m e t de afdeling
Herzele.
Trefpunt : Lokaal St Martinus t e 9 uur.

zoekertjes
Paar het nuttige aan het aangename 1
Ziekenfonds Flandria kan vertegenwoordiger gebruiken in de
streek van Ninove, Zottegem, Oostende en in de Westhoek.
De oogst blijkt rijp, doch maaiers
te weinig. Bijverdienste geknipt vooi;
afdelingssekretarissen. Stel u voor,
- T 98.
De vlaamse peutertuin te Etterbeek start eerlang. Bruikbaar speelgoed voor kleintjes van 18 maand
tot 3 jaar (bouwblokken, rijgparels,
prentboeken e.d.) evenals benodigdheden (stoeltjes, baby-relax,
bedjes, enz.) worden door de bestuursleden dankbaar ingezameld,
desnoods thuis afgehaald. Gelde«
lijke bijdragen eveneens welkom.
Helpt mede aan de redding van
de peuters in Brussel — T 97.
Dame 50 jaar, werkzaam in administratie zoekt passende betrekking, bij voorkeur bij geneesheer of
dergelijke te Gent of omgeving. InL
prov. raadslid O. Van Ooteghem,
Rode Kruisstraat 7, Gentbrugge,
Tel. 52.72.87 — T 105
• Hljf

>•

Drie en veertig jarige arbeider
zoekt bijverdienste te Gent of omgeving. Inlichtingen : Oswald Van
Ooteghem Provincieraadslid. Rode
Kruisstraat 7 Genbrugge, TeL i
52.72.87 - T 106
TE KOOP : V e r k a v e l i n g - Zeer mooi
g e l e g e n v e r k a v e l i n g te D w o r p - 13
km. van Brussel. 1 ha 40 ca - 165 f r
de m'. V U -leden k r i j g e n v o o r k e u r Tel. 02/56.45,28 o f schrijven redaktie « W i j ».
T. 108
T"
Meisje,
4-ta1ig
zoekt
passende
v r i e n d i n van 21 tot 27 jaar om samen uit te gaan o p zaterdag en z o n dag - Schrijven bureel blad
T. 109

Drie en veertig jarige arbeider (sjouwer) zoekt werk als
magazijnier, bewaker e.d. leuvense omgeving. Kontakt m e t
senator M. van Haegendoren,
G. Gezellelaan 63, Heverlee.
Reklametekenaar zoekt DRINGEND
w e r k , liefst o m g . A n t w e r p e n . N i e t
noodzakelijk t e k e n w e r k . Telefoon :
0 3 / 6 6 9 895 Kalmthout.
T 110

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.
Kaarten te bekomen bij alle
bestuursleden en in het Café
Opera, Bondgenotenlaan, Leuven; Café Breughel, Geldenaaksevest, Leuven en Café Pallieter, Oude Markt, Leuven.
ENGELS TWEEDE TAAL
Senator Van Haegendoren
hield een voorlichtingsvergadering over het tema : Engels
als tweede taal. Wij_ danken de
senator voor zijn interessante
uiteenzetting. Dank zij deze
vergadering en een advertentie
een paar weken vroeger in een
plaatselijk blaadje, slaagde afdeling Leuven erin h e t probleem tans aktueel t e maken.
Wemmei
AFDELINGSBAL
Op zaterdag 11 oktober houdt
de afdeling Wemmei haar bal
in zaal P a x , Schoolstraat t e
Wemmei. Dit bal heeft in deze
zwaar bedreigde randgemeente een bijzonder belang. Daarom houde iedereen deze datum
vrij.

i . ooTi Üverstraeteti
Hoofdredakteur
Alle briefwisseling voor
redaktie naar •
Rotatyp. Sylv
Dupuislaan
110 Brus 7. Tel 23.11S3.
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 Ir.
Abonnement buitenland
480 fr.
Steunabonnement . 820 fr.
(minimum)
Losse n u m m e r s : 8 fr
Alle stortingen voor het blad
op postrekening
1711.39,
( Wij B
Vlaams-nationaal
weekblad
Verantw uitg. Mr F Van
der Eist Beizeeemstraat 20.
Brussel 12.
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OOST-VLAANDEREN
Aspelare - Nederhasselt
NIEUWE AFDELING
Vrijdagavond 12 juli had te
Aspelare de tweede kontaktvergadering plaats i.v.m. de
oprichting van een afdeling
Aspelare-Nederhasselt. Met de
mensen van Nederhasselt on
Aspelare werd van gedachten
gewisseld over de manier van
werken in die gemeenten en
over mogelükheden en vooruitzichten, zodat we mogen aannemen dat de onri.-hting van
een afdeling ir het verschiet
ligt.

Dendermonde
KOLPORTAGE
Zondag 7 september gaat een
arrondissementele ploeg op kolportage naar Appels. Wie de
ploeg wil aanvullen, kan aansluiten ten huize van Renaart
Meert, Stuif straat 7 te Appels
om 9 uur. Wij rekenen hierop.
Ertvelde
GROTE GEUZEFEESTEN
Na het overrompelend sukses van de geuzefeesten in mei
richt Volksunie Ertvelde zijn
tweede geuzefeesten in. Het
appèl der Geuzen grijpt plaats
op 13 en 14 september. Op zaterdag 13 spelen « D e Bortels »
ten dans en op 14 sept. « T h e
famous Crew». Algemene inkom : 40 fr.
Gent

VLAAMS VERBOND VOOR
GEPENSIONEERDEN
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
simoatizanten uit er zoveel mogelük aan deel te nemen
Be'de aktiviteiten "aan door
in Vlaams Huis « R o e l a n d »
Korte Krui=<:traat 3 Gent
Voor verdere inlirht'ncvpn en
inschrijving bii het V V V G
Hilde
De ''^oortere.
Lange
Kruisstraat 1 Gent.
KOLPORTAGES
Kolportages met het weekblad « WI.J » in de wijken van
Gent op 7, 14. 21 en 28 september.
Verzamelen telkens om 9 u
stipt aan Rubenshof, Borluutstraat, Gent. Wij kolporteren
stelselmatig wijk
na
wijk.
Zulks is noodzakelijk met de
komende
gemeenteraadsverkiezingen van 1970
BESTUURSVERGADERING
De bestuursvergadering zal
doorgaan op 12 september a.s.
om 20u30 in het lokaal Roeland,
Korte Kruisstraat 3, Gent.
Merelbeke
NAAR FRANS-VLAANDEREN
Zondag 7 sept. 69 ontspanningsreis
van de V.U.-afdeling naar FiansVlaanderen. Vertrek 7 uur Kuenenbos, 7 uur 5 Dorp, 7 uur 10 Flora. Koffie wordt gedronken te leper, reisweg Westouler, Rode Berg,
Zwarte Berg, Kassei, Belle, Armenliers. Over Komen, Wervik en Menen terug. Terug om 20 uur 30.
Prijs 120 fr. per persoon, kinderen
50 fr. Inschrijven tot zondag 31
oogst bij Van Gijsegem, Gaverstr.
391, Paul De Corte, Kloosterstraat
79, Merelbeke en De Sutter Julien,
Kard. Mercierlaan 1, Melle.

door Ward Hermans; 16 uur 30
feestzilting in 't lokaal (Vlaams
Huis) in aanwezigheid van voorname genodigden.

Ninove ( k a n t o n )
KANTONNALE
VERGADERING
Het kleine vergaderzaaltje
van het lokaal « D e K l o k » te
Denderleeuw was gevuld toen
om 21 u u r begonnen werd met
de vergadering .
Er werd gewezen op het zeer
grote belang van de kolportages. Overeengekomen werd dat
op de volgende kantonnale vergadering aandacht zou worden
besteed aan de komende kolportages.
Vervolgens werden gemeente
per gemeente de politieke mogelijkheden onderzocht. Voor
de gemeenten waar nu reeds
vaststaat dat de Volksunie opkomt werden de vooruitzichten
besoroken.
Ditmaal ook bijzondere aandacht voor het plaatsen van
propagandaborden De aanwezigen werd gevraagd in hun
gemeenten uit te kiiken naar in
het oog springende plaatsen
waar een propagandabord zou
mogen worden opgehangen.
Ronse
KADERVERGADERING
De kaderleden van Ronse komen bijeen in h u n gewoon lokaal, a.s. maandag 8 september
te 20.30 uur.
Wetteren
v o s WETTEREN 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 », markt 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 markt

WIJ IN LIMBURG

Waarschoot
VLAAMS VRIENDENBAL
We zetten het winterseizoen
in m e t ons tweede vriendenbal,
zondag 28 september t e
19u30 in de zaal Fiesta, Nieuwstraat. Het orkest Dan Van de
Wiele (5 man) speelt ten dans.
We hopen dat onze vrienden
uit de omliggende gemeenten
weer eens de benen te Waarschoot zullen komen uitslaan,
onze (vermagerende) kassa ten
bate.
Zwijnaarde - De Pinte
Zevergem
GRANDIOOS HERFSTBAL
Zaterdag, 22 november om
20.30 uur in Begoniazaal De
Pinte. Orkest Firmin Steyaert.
Toegang 50 fr. Ten voordele
van de verkiezingskas van het
arrondissement
Gent - Eeklo.
Voor medewerking kaartenverkoop en prijzen voor tombola :
Mevr.
Vermeersch-Rasschaert
Gebuurtestrtaf 19 Zwijnaarde
tel 229094 en 'Se heer De Zitter
A. Heidelaan 1 De P i n t e tel.
5244218. Het doel wettigt de
volledige inzet van elkeen.

WEST-VLAANDEREN
Bissegem
WILLEM VERMANDERE
Zaterdag 6 september komt
de west-vlaamse
troebadoer
Willem Vermandere ons vergasten op een prachtige zangavond. Deze avond, waarop alle
leden m e t vrienden en kennissen worden uitgenodigd, wordt
een eerste gezellige kontaktavond van alle vlaamse vrien-

PLAATSELIJK NIEUWS
GOED NIEUWS
BETERE OVERSTEEKPLAATS DANK
ZIJ PARLEMENTAIRE VRAAG EN

_ Vrijdag 29 augustus overleed te Genk
m het ziekenhuis pastoor De Vries, bijna 81 jaar oud. Hoewel ik wist dat zijn
toestand ernstig was, verraste me zijn
dood. Had ik twee dagen voordien niet
m e t hem een borrel gedronken — m e t
instemming van zijn dokter — op de
toekomst van Vlaanderen en was hij
niet helder en scherp van geest zoals in
zijn beste dagen ?
Het doodsbericht kwam van de abdij
van Averbode. Hij was immers Norbertijn. Ik licht een zin uit dit bericht :
« Door zijn apostolische bezorgdheid en
zijn vele menselijke kwaliteiten w e r k t e
hij ijverig in dienst van de Kerk en van
zijn volk, eerst als kapelaan te Neeroeteren en Genk, later als pastoor te Pirmgen, te Sint-Pieters-Voeren en te Miskom. ».
Hij was priester, maar hij werkte inderdaad ook in dienst van zijn volk. Zijn
hele loopbaan werd er door getekend.
Omdat hij leefde, sprak en handelde volgens zijn inzicht en geweten was er voor
hem geen plaats in de galerij der voorname Zeer Eerwaarde Heren. Zijn vertrek naar Miskom was een soort ballingschap dat zijn lot werd na de oorlog
Zijn vertrek uit Genk in 1932 was eveneens reeds een sanktie geweest op zijn
politieke overtuiging. Geestelijken, die
vooruit willen, hoeven immiers mensen
te zijn die de gevestigde machten dienen
Dit heeft pastoor De Vries nimmer gedaan. Hij zei ieder zijn waarheid. Hij
deed het op zijn manier. Hij mengde
humor met sarkasme en olijkheid met
ironie. Omdat hij niet mocht zijn voor
zijn volk wat hij had kunnen zijn, lag
er iets tragisch over zijn leven, maar
slechts weinigen werd het gegeven daar-

van iets te bespeuren w a n t hij liep m e t
een bijna roekeloze kommerloosheid om
zijn eigen persoon door het leven. Zijn
zorgen golden altijd de anderen. Misschien heeft hij geleden onder zijn armoede. Niet om zich zelf maar omdat
hij liever gaf dan ontving. Zijn huis was
jarenlang een toevluchtsoord voor kinderen die geen thuis hadden. Zijn vele
vrienden, hij ontving ze graag royaal.
Maar een pastoor van den lande heeft
een klein inkomen. Toch k w a a m t ge
nooit mis te Miskom. Op een of andere
wijze werd een bezoek altijd een feest.
Hij was een gemoedelijk man, in de
grond een optimist. De glimlach verliet
zijn gelaat zelden of nooit en het fonkelen van zijn guitige levendige ogen
wekte vertrouwen in zijn goedhartigheid.
Als kleine jongen was ik zijn misdienaar en ook zijn biechteling. Het
schuifke werkte danig rap bij h e m en de
penitenties waren klein. Ik biechtte eens
met veel schrik dat ik aan zijn miswijn
had gezeten in de sakristie. Hij keek
lachend door de de tralies en zei : « En
heeft-ie gesmaakt, Jefke ? ».
Maar dit grappig beeld, hoewel ongetwijfeld tekenend voor zijn menselijke
ongekompliceerdheid, zal me nooit doen
vergeten hoe deze edele priester altijd
een man van zijn volk en voor zijn volk
IS geweest. Bantoe met de Bantoes en
Vlaming met de Vlamingen moeten de
oriesters zijn, zei hij.
Hij leefde naar deze regel tot aan zijn
dood.
Jef Olaerts

Diksmuide
NAAR
FRANS-VLAANDEREN
De «Vlaamse vrienden van
de Westhoek » richten op 5 ok
tober hun jaarlijkse reis door
Frans-Vlaanderen in. Hou van
nu af deze datum vrij. Prijs en
reisweg worden later bekendgemaakt. De leiding wordt verzorgd door de gekende Prans^
Vlaanderenkenner M. Verhaest
Inschrijven bij Leo Devreese'
IJzerlaan 83, Diksmuide.
'
Ooigem - Wielsbeke

V».AAMS STERRENBAL
Het jaarlijks bal van de
Vlaamse Vriendenkring «Ter
Leie » gaat door op zaterdag 20
september 1969 om 20 u. in de
zalen van de meisjesschool
Plaats-Ooigem. Er zal gedanst
worden in een gezellige vlaamse atmosfeer onder leiding van
het bekende orkest « D e Flamingo's» (7 uitvoerders) met
als zangeres : «Stamattina».
Inkom : 40 fr, U wordt er stellig verwacht.

Zarren

Zonhoven — parochie Donk

PASTOOR LOUIS DE VRIES

den. Een zangavond met luim
WIJ verwachten u zeker zater'
dag 6 september in de zaal Leo^
pold, Stationstraat te Bissegem!

HANDTEKENAKTIE
VAN DE P L A A T S E L I J K E
K.W.B.-AFDELING

LEDENVERGADERING
Op 13 september richt de afdeling Z a r r e n h a a r eerste ledenvergadering in. Deze gaat
door in h e t lokaal «bij Beaup r e z » , Stationstraat 9 Zarren
om 20u30.
Als gastspreker werd uitgenodigd plaatsvervangend volksvert. E. Vansteenkiste uit Oostende die zal handelen over de
uitbouw en w e r k i n g van een
afdeling. Alle leden en simpatizanten worden vriendelijk uitgenodigd.

h e t ontbreken van een goed gelegen
oversteekplaats, rekening houdend dat
scholieren tweemaal daags deze weg van
groot verkeer zouden moeten oversteken en volwassenen regelmatig zich dienen t e verplaatsen n a a r postkantoor, gemeentehuis, politiebureel enz. De handt e k e n a k t i e verliep vlot en het dokument
w e r d opgestuurd n a a r minister De Saeger.
Midden juli ontving ik dan het bericht dat het ministerie van Openbare
Werken, in overeenstemming met de
administratie, een gelijkgrondse kruising had toegestaan voor de Opheldingsweg.
H e t geheel van de regeling van de
omleiding van rijksweg 15 t e Zonhoven
ziet er n u als volgt uit : Opheldingsweg
- gelijksgrondse kruising ; Donkweg, gelijksgrondse kruising m e t 3-kleurige
lichtsignalizatie ; Engstegenseweg, overbrugging ; Zavelstraat, gelijkgrondse
kruising m e t 3-kleurige lichtsignalizatie ; Spoorwegbrug : dubbele overbrugging en aanleg van een korte weg langsheen de spoorweg ; K r u i s p u n t Eikenweg : gelijkgrondse kruising met 3kleurige lichtsignalizatie.

De omleiding te Zonhoven van de
rijksweg n r 15, Hasselt - Zonhoven en
d e bijzondere toestand die geschapen
w e r d in de wijk Donk (de parochie
dreigde letterlijk in twee gesneden te
worden zonder voldoende oversteekplaatsen) gaf aanleiding tot heel w a t
Senator Fons Jeurissen.
bezwaren en moeilijkheden.
Op datum van 17 februari stelde ik
een parlementaire vraag nopens de toestand die zou ontstaan indien niet m e e r
kruispunten voorzien w e r d e n in deze
wijk. Het antwoord van de heer minisHasselt
t e r verschafte wel enige klaarheid over
de w e r k e n die zouden uitgevoerd worden, m a a r verwierp elk bezwaar voor
VAN HET ARRONDISSEMENT
een kruispunt aan de Opheldingsweg.
Deze parlementaire vraag gaf aan de
Het arr. bestuur dat reeds vergaderde
« Volksmacht » van 29 m a a r t 1969 de gelegenheid, een van h a a r gekende zure
op dinsdag 26 augustus, zal opnieuw bijoprispingen te krijgen in de rubriek
eenkomen op dinsdag 9 september, sa« Goede en kwade dingen deze week in
men m e t het arr. bestuur v a n TongerenLimburg ».
Maaseik en de V.U.-provincieraadsleden.
De arrondissementele r a a d wordt sa« Men » had in de Senaat en in de politieke kringen nogal moeten lachen m e t mengeroepen op vrijdag 19 september in
een zogenaamde parlementaire vraag
het lokaal Warson Op de agenda o.m. :
van Senator Jeurissen ; hij was netjes abonnementenslag '69, voorbereiding
te laat gekomen, hij had zich ook willen
oktober-zittijd van de provincieraad,
wit wassen. Om te besluiten had men
provinciale kaderdag van 12 oktober
ook ergens een tekort aan politieke over de gemeenteraadsverkiezingen '70.
moed moeten vaststellen.
Dansfeest
Het hele geval evolueerde ondertusHet arrondissementeel bal van de
sen als een stripverhaal, w a n t in de
Volksunie-Hasselt heeft plaats in de zaal
eerste week van april boden de diensten
Luna, te Koersel op vrijdag 14 november
van Bruggen en Wegen zich aan op het
a.s. Orkest : Minten.
gemeentehuis m e t de parlementaire
vraag in handen, om een betere oplossing te zoeken voor het vraagstuk.
Als schepen van Openbare Werken
wees ik hen op de noodzakelijkheid een
Opglabbeek
kruispunt aan te leggen aan de Opheldingsweg.
HUWELIJK
De plaatselijke K.W.B.-afdeling van
Afdeling Opglabbeek biedt hiermee
de parochie Donk schoot ondertussen
ook m aktie en verzamelde handtekezijn hartelijkste gelukwensen aan zijn
ningen bij een schrijven bestemd voor
beide leden Jacqueline Wevers en Jos
de minister van Openbare Werken,
Paesen, die elkaar vandaag 6 september
waarin de aandacht getrokken werd op
het eeuwige ja-woord geven.

600 ARBEIDERS ..... 1001 MOGELIJKHEDEN!!
Deze slogan betekent méér dan wi] In een boek zou<^ n 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 vraagt natuurliik
eerst vrijbFifvend voorlichting I U wenst eerst met eigen ogen te zien ? U wilt
rechtstreeks van onze kllënten weten of ze tevreden zijn U wenst een vlotte
service en snelle uitvoering Met één woord : U wenst het beste van het beste
zonder een frank teveel te betalen.

HET BESTE VAN HET BESTE...
ZONDER EEN FRANK TEVEEL TE BETALEN !!!
Vanaf 1.950.000 F
Daar komt 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.

ONZE KLIENTEN HEBBEN HET RECHT
VEELEISEND TE ZIJN !!!
Stenen kopen = opbrengst verzekeren !!!
Raadpleeg onze diensten over onze prachtappartemenTen aan de Dampoor! ïe
Cent - aan het Meerlenhof te Hoboken - aan de Belgiëlei te Antwerpen. Over
onze zeer voordelige villapercelen te Drongen bij Gent - in het Leuvense en
in de mooie natuur van onze Limburg !
MEER D A N 6.000 TEVREDEN K L I E N T E N K U N N E N W I ) M E T
U BEZOEKEN EN DAAR
WIJ

VERWACHTEN

Vanaf 950.000 F

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

U OP EEN V A N O N Z E

VIER

ZETELS

Vanaf 600.000 F
Wenst U nadere

inlichHngen

stuur dan deze bon naar één onzer informatiecentra
Naam . . . . M .<

... ... ... . . .
Adres ...««««««»«< m M . u * n * c s » » . . . . Woonplaats M» «>« H » « » » M
fel. privé . . . . . . . . . .M

Tel. kantoor

I. over gronden voor vIIIaboiMi
D
over gronden voor hoogbouw
D
over gronden v. eensgezinswoning O
over veilige geldbeleggingen
'

O

. « «w M . . ^ IM.

^M^^I^™.^^^^"»—^^—
l»'' voorkeur gelegen te
i^mmÊÊmm^Êmmmm^mimm^^mm

sver het bouv/en van ... . M . M <.« M » M . s». « M M . M . S H H . M . M . M .
bif voorkeur gelegen \a..,
ta%f**a*mfaa»mn»wii—%at»**'
of bezit reeds grond, gelegen 1» . . . . M s*. m sa t^. « M K S sn I A sé.

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

111 villa, vanaf 750.000 F

ALGEMEEN BOUWBEDRIJF
ANTWERPEN
Meir 18
teL 03/31.78.20
vijf lijnen

KUNNEN

N.V.

GENT

GENK

LEUVEN

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

Winterslagstr. 22

Brusselsestr. 33

tel. 011/54.442

tel. 016/33.735
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BRASSER ZIET DE EERSTE SCHOOLDAG
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ONGET^FELD
Leider van El Fatah
door Jasser Arafans herkozen
Arabische grote vier plegen overleg
Oorlog is een Aksakrale aangelegenheid geworden

Libië zonder koning
La libyeration !

TWA-vliegtuig gekaapt
voor een Damaskus
V.S.-kapitein die australisch schip aanvoer
voor krijgsraad
Een amerikaans krijgsraadsel
Joegoslavië ontvangt Cromiko onderdanig
Als echte Joegoslaven !

Nog steeds bosbranden in franse departement
Var
Varschrikkelijk !
Gaston Eyskens verandert geweer van schouder...
...omdat hij de koe niet bij de horens kon nemen.

B.R.T. richt opnieuw tv-kwis in
Om weer eens geld te verkwisten
Ho Tsji Minh overleden
Ho, weer een min
Koning Idris wil naar Libië terug
Dat is toch maar idriskant
Britse vakbond herkiest zelfde bestuur...
..omdat men er Tuc op is

