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DOORZICHTIG BEDROG 
De eerste-minister doet weer optimistisch, een akkoord is in 

het verschiet volgens hem. We zullen maar afwachten... Als dit 
akkoord er toch komt, in de vorm van een zoveelste globaal 
pakket, dan kunnen wij er donder op zeggen dat het voor de 
Vlamingen weer bittere ingrediënten zal bevatten, meer speciaal 
wat de Voerstreek betreft. 

Wij zullen hier niet meer terugkomen op de grondgegevens. 
Elke Vlaming weet nu wel dat het hier om een Vlaamse streek 
gaat die de Walen, om welke imperialistische redenen dan ook, 
opeisen. De overheveling van Limburg naar Luik is op dit ogen
blik politiek totaal onmogelijk, ook de BSP-chanteurs beseffen 
dat, en daar wordt dus momenteel niet over gepraat. Onder de 
druk van de Vlaamse openbare mening schijnt men ook af te 
stappen van de geplande losmaking van Limburg om het Voer
kanton rechtstreeks afhankelijk te maken van de minister van 
Binnenlandse Zaken (die een Waal kan zijn) 

Dat de CVP bedongen heeft dat de Voerstreek bij het Neder
landse taalgebied blijft behoren is een lachertje, aangezien men 
terzelfdertijd de verdere verfransing vrij spel geeft In de betrok
ken gemeenten. Het ziet er nu naar uit dat men volgende stap
pen op de weg van de totale verfransing van die streek wil 
gaan zetten : de faciliteiten voor de Franstaligen zodanig uit
breiden dat er in feite een tweetalig regime komt (onder de 
hoede van rabiaat Fransgezinde burgemeesters...) ; en de be
voegdheid over die gemeenten van de Limburgse bestendige 
deputatie zodanig beperken dat de verfransers geen strobreed 
meer in de weg gelegd kan worden. 

Om de pil voor de Vlamingen wat te verzoeten eist de CVP 
een gelijkaardige uitbreiding van de faciliteiten voor de Vlamin
gen in de streek van Komen (niet in de streek van Moeskroen !). 
Het valt nog af te wachten of de Walen bereid zullen zijn deze 
fopspeen toe te staan . Maar een fopspeen is het : de bestaan
de faciliteiten zijn er dode letter gebleven, zoals elders langs de 
« Waalse » kant van de taalgrens. Wie zal durven beweren dat 
eventueel uitgebreide faciliteiten in het Komense wèl werkelijk
heid zullen worden voor de talrijke Vlaamse mensen daar ? 

Het Is een al te doorzichtig bedrog, volgens de beproefde Bel
gische formule : reële toegevingen voor de Walen en Franstali
gen, beloften-die-nooit-worden-uitgevoerd voor de Vlamingen. 

Misschien kan deze tweede regering-Eyskens met dergelijke 
ergerlijke koehandeltjes nog een tijdje haar miserabel bestaan 
rekken, maar zij bewijst aan het land zeker geen dienst en lost 
niets op. De betwistingen tussen de gemeenschappen zullen 
levensgroot blijven bestaan, zolang men de weg van drastische 
structuurhervormingen niet wil opgaan. 

Paul Martens. 

CYNISCH PALAVEREN ROND EEN DOODSKIST 
In de voorbi je weken vergaderden BSP-ers en CVP-ers herhaaldel i jk rond deze 
minister ië le ta fe l , waarvan de open ru imte de vorm heeft van een doodskist. 
W a t daar bekokstoofd werd zal weldra b i j de V lamingen het laatste greint je ver
t rouwen in deze regering wegnemen : he t w o r d t het zoveelste « pakket » waar in 
w ins t s teekt voor de Franstaligen en bedrog voor de Vlamingen. En het zal we l 
weer in z i j n geheel te nemen of te laten z i j n . . . 

PARLEMENTAIRE DEMOCRATIE 
NOG SLECHTS EEN SCHIJN ! 
Enkele weken geleden, na de be

toging te Vilvoorde, ergerde een 
nogal zelfingenomen journalist zich 
in « Het Belang van Limburg » aan 
het feit dat parlementsleden mee 
opstapten in die betoging. « Het is 
a) te idioot en even hypocriet A»X 
parlementsleden drukking staan uit 
te oefenen op de wetgevende 
macht, waartoe zij zelf behoren » 
Wij weten niet of deze hypocriete 
collega van « Het Belang van Lim
burg » op de enkele schaarse par
lementsleden van de CVP doelde 
of op de compacte groep VU-par-
lementsleden. In elk geval weet 
hij terdege dat de huidige stand 
van zaken in onze veelgeroemde 
parlementaire democratie zo is dat 
de daar aanwezige mandatarissen 
weliswaar tot de wetgevende 
macht behoren, maar op wetge
vend gebied bitter weinig of zelfs 
helemaal niets meer in de pap te 
brokken hebben. En dit hebben wij 
dan te danken aan het « beleid » 
van de o zo democratische CVP en 
BSP en in de laatste jaren meer 
speciaal aan de door onze collega 
veel geprezen handige eerste-mi
nister Eyskens 

In een studie werd onlangs nog 
aangetoond hoe bitter weinig wets
voorstellen (teksten dus, ingediend 
door volksvertegenwoordigers en 
senatoren) uiteindelijk kracht van 
wet krijgen, ook al worden er jaar
lijks stapels ingediend. De rege
ring gaat er steeds meer van uit 
dat zij alle wijsheid in pacht heeft, 
en dat er niet veel zinnigs recht
streeks van de verkozenen van het 
volk kan komen. En dit kan zeker 
niet wanneer die gekozenen tot de 
oppositie behoren ! 

Vooral de laatste jaren werd het 
parlement in snel tempo gedegra
deerd tot stemmachine zonder 
meer. en een plaats waar de oppo
sitie af en toe — in gezelschap 
van een zwijgende meerderheid — 
eens mag stoom afblazen. Op het 
ogenblik dat teksten voor het par
lement komen is alles tussen de 
coulissen reeds geregeld door par
tijbonzen die aan de kiezer nauwe
lijks rekenschap hoeven te geven, 
of helemaal geen. Wij hebben het 
in de voorbije weken weer eens 
kunnen meemaken : discrete ge
sprekjes, beperkte bijeenkomsten 
van partijbureaus, het ene topover-

leg na het andere in conclaafstiji 
en omgeven door mysterie. Na af
loop ervan vinden de bonzen, eer
ste-minister Eyskens op kop, het 
dan nog prettig het op informatie 
wachtende publiek lekker voor de 
aap te houden met nietszeggende 
verklaringen Het slot van zo'n 
mandarijnenspel is steeds, en wi] 
zullen het nu wel weer meemaken, 
dat men uiteindelijk in het dag
licht komt met een globaal compro
mis, dat ongewijzigd moet worden 
goedgekeurd door het stemvee van 
de meerderheidsgroepen, ook al 
laat men — voor de galerij — ogen
schijnlijk even het parlementaire 
initiatief spelen. Uiteindelijk bevre
digt deze « oplossing » niemand 
en kan men enkele tijd nadien op
nieuw beginnen. 

Het volk is dit cynische anti-

parlementaire spel hardstikke beu 

en verliest alle interesse voor het 

politieke bedrijf. Maar allicht wen

sen de grote « demokreten » die 

ons regeren het precies zo ver te 

jrengen. 

HET GEBROKEN WOORD 
Men staat telkens weer versteld hoe gemakkelijk de CVP zich in de 

verdediging laat drukken door de BSP. .^^"^Zi' 
« Woord houden » en « gebroken woord » zijn dagelijkse uitdrukkingen 

in de BSP-pers, vooral dan in « Volksgazet » waarin de h. Jos Van Eynde 
in 1963 schreef dat « in de strijd van de kleine Vlaamse man in de Voer
streek tegen de franskiljonse kasteelheren, de Vlaamse socialisten aan 
de zijde stonden van de kleine man, ook al was die Vlaming ». 

Vervlogen woorden. Gebroken woorden ! 
De h. Van Eynde staat thans met zijn overigens verveelde aanhang aan 

de kant van de franskiljonse kasteelheren. En dit overigens niet de eerste 
maal in de geschiedenis van het socialisme in Vlaanderen. Vader Anseele 
Stond lange tijd aan dezelfde franskiljonse kant in de strijd tegen de ver-
ifls^roslng van de Gentse hogeschool. 

4W"r 

volksverraders 

Onze oudere lezers zullen zich 
Anderzijds herinneren dat bij de 
vastlegging van de taalgrens in 
1962, toen het gros van de Vlaams-
gfezinden de fout maaJ<ten zich al

leen te interesseren voor Vlaams-
Brabant, we de Voerstreek kregen 
(4.250 inwoners) in ruil voor Komen-
Moeskroen (71 000 inwoners), een 
zeer voordelige ruil voor de Frans
taligen. Het heette dan vanwege 
de Franstalige die dan ook de 

Vlaamse gemeenten Edingen en 
Mark (6 000 inwoners) en de Plat-
dietse streek (22 000 inwoners) op
slokten, dat dit een definitieve 
vastlegging was. 

Onmiddellijk nadien braken zij 
hun woord en begonnen ze hun 
intimidatiekampagne in de Voer
streek bij de arbeiders die te Luik 
werkten en bij de landbouwers die 
huurden van Waalse grondbezitters. 
De CVP spreekt thans alleen dub
belzinnig over Komen-Waasten, niet 
over Komen-Moeskroen. Ze laat 
de streek van Moeskroen met 
56.000 inwoners buiten een gebeur-
lijke koehandel maar spreekt nu 
van Komen-Waasten om zo veel 
mogelijk de kombinatie Komen-
Moeskroen te doen vergeten De 
BSP spreekt over niets dan over 
het prijsgeven van de Voer 

Men zal zich herinneren dat, toen 
de Volksunie in de Senaat de zaal 
verliet bij de stemming over het 
Hof van Beioep te Antwerpen en 
dit om te verhinderen dat door 
grendels en alarmklokken de 
Vlaamse meerderheid uitgescha
keld werd, naast « Het Volk » ook 
de « Volksgazet » over ons sprak 
als over volksverraders 

Hoe juist is dat woord « volks
verraders » nu van toepassing op 
de Vlaamse BSP-ers ? 

Over de woordbreuk weten de 
Vlamingen alles 

Stond er m het regeerakkoord 
van CVP en BSP. gesloten op 12 
juni 1968, met vermeld onder het 
hoofdstuk communautaire pariteit 
dat onder die regering-Eyskens zou 

verwezenlijkt worden • pariteit on
der de generaals in het leger en 
pariteit onder de ambtenaren-dienst
hoofden van de gemeentelijke en 
interkommunale besturen van da 
Brusselse agglomeratie ' 

We hebben thans nog niet een 
derde Vlaamse generaals en wat 
de hogere ambtenaren in de Brus
selse gemeentebesturen betreft 
staan er nog maar 142 Nederlands-
taligen tegen 258 Franstaligen. Die 
gelijke verdeling van de ambtena
ren te Brussel was het tegenwicht 
voor de gelijke verdeling voor da 
ambtenaren nationaal, die veel tal
rijker zijn Dus een akkoord zwaar 
in ons nadeel En zelfs dan komt 
men het niet na I 

(lees door biz 3) 
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en gij 
tsk een ander facet 

bsp : 

belgische super pest 

Door hun unitair gesfoo/c zullen 
Leburton en zijn nar Van Eynde 
slechts bereiken dat de Belgische 
Staat steeds meer en meer zal ten 
onder gaan aan verscheurdheid en 
dat de twisten tussen de twee ge
meenschappen steeds erger zullen 
worden. De BSP dient te beseffen 
dat België slechts dan kan gered 
worden, wanneer zowel Wallonië 
als Vlaanderen vredig naast elkaar 

kunnen leven in een federale staat, 
met een rechtvaardig Brussels sta
tuut, dat voor iedereen aanvaard
baar is. Ik ben ervan overtuigd dat 
de grote meerderheid in dit land 
dit wil ; alleen de BSP spartelt om 
elektorale redenen tegen. 

Toch zal eens de dag komen, 
waarop men niet anders meer kan' 
dan aan Wallonië en Vlaanderen te 
geven wat beiden toekomt, recht
vaardig zelfbestuur. 

Op dat ogenblik zal de BSP ver
oordeeld worden door elk logisch 
denkende Belg. die dan zijn neus 
zal ophalen i 'oor deze B(elgische) 
S(uper) P(est). 

W.S., Molenstede. 

GEEN EUROPEANUM 

De Volksuniefrakt ie van de federat ieraad Haüe onderzocht 

geplande vest ig ing van Europeanum op het gebied van de fede

rat ie, nml : Vlezenbeek, Gaasbeek en St. Martens Lennik. 

Ste l t vast, dat hierdoor nogmaals 217 ha beschermde land

bouwgronden en groene zone van hun oorspronkel i jke bestem

ming worden afgevoerd ; 

Stel t vast dat alle voorbereidingen en kontakten zorgvuldig 

geheim gehouden werden, waaru i t zij af le idt , dat men de ge

meenschap en de bevolking voor een voldongen fe i t v/Me 

plaatsen ; 

Beschouwd dat deze vest ig ing de nefaste verstedel i jk ing van 

een der mooiste Breugellandschappen van het Pajottenland als 

gevolg zal hebben en tevens een rechtstreekse bedreiging vormt 

voor het landeli jke, sociaal, kul tureel en Vlaams karakter van de 

streek ; 

Is er van overtu igd dat Europeanum niets anders is dan de 

zoveelste aanslag vanuit Brussel op Vlaams Brabant, om onder 

de mom van toer isme en met misbruik van de Europese gedach

te het tweeta l ig gewest Brussel ten koste van Vlaanderen uit 

te breiden ; 

Begri jpt dan ook de rol n iet , die de Vlaamse interkommunale 

Haviland, de Vlaamse verkozenen in de Brabantse Provincie

raad en ettel i jke k leurpol i t iekers uit onze streek in dit project 

spelen ; 

Klaagt de valSe voorste l l ing vanwege Haviland aan, alsof de 

burgemeesters in het Zuidwesten van het Arrondissement 

Ha l leV i lvoorde hun akkoord betuigden met het huidig project 

en verw i js t hiertegen naar de actie van het komitee der burge

meesters van het Pajottenland ; 

Klaagt tevens de l ichtzinnigheid aan waarmede de promoto

ren, hier de Provincie Brabant de bestemmingen vastgelegd in 

het bestaande gewestplan negeren, daar waar diezelfde over

heid eist van de gemeentebesturen, dat zij d i t plan onverbidde

li jk moeten toepassen, ook als het in st r i jd is met hun eigen 

v is ie. 

De Volksuniefract ie van de federat ie Halle schaart zich dan 

ook vol ledig achter de acties van de verenigingen en instanties 

die de inplant ing van Europeanum bestr i jden, zoals het Komitee 

« Red Pajottenland, het act iekomitee der burgemeesters van het 

Pajottenland, de koninkl i jke kommissie voor Landschappen en 

Monumenten, de vereniging - Zenne en Zonièn » en de bevol

king der betrokken gemeenten. 

Lieve Dewi t , Fract ievoorzi tster 

Frans Adang, Schepene Fiuimteli jke Ordening. 

COO - AALST 

De Commiss ie van Openbare Onderstand der Stad Aalst ste l t 
in haar verpiegings- en verzorgingsdiensten volgende betrekkin
gen open : 

— Vroedvrouw. De proef t i jd is zes maand. 

— Gegradueerde ziekenhuisverple(e)g(st)er. De proef t i jd is zes 
maand. 

— Ti jdel i jke betrekkingen van gebrevet teerde ziekenhuisver-
ple(e)gCst)er. 

De kandidaturen dienen ger icht aan de heer Voorzit ter van de 
Commiss ie . Gasthuisstraat 40, 9300 Aalst en dit bij aangetekend 
schr i jven. Zij dienen ui ter l i jk op 22 november 1972 op het se-
kretariaat aanwezig te zi jn, samen met de nodige bewi jss tukken. 
De voorwaarden en bi jkomende in l icht ingen kunnen steeds beko
men worden op het sekretar iaat, Gasthuisstraat 40, Aalst , van 
maandag to t vr i jdag, tussen 9 en 11 u. 30 of te lefonisch 053/ 
22393 (binnenpost 104). 

De Commiss ie van Openbare Onderstand der Stad Aalst zal eer
lang een wer f reserve aanleggen van bijzondere geschoolde elek
t r ic iens. De duurt i jd van de wer f reserve is twee jaar. 
De kandidaturen dienen ger icht aan de heer Voorzit ter van de 
Commiss ie, Gasthuisstraat 40, 9300 Aalst en di t bij aangetekend 
schr i jven. Zij dienen ui ter l i jk op 22 november 1972 op het se-
k:'.-tsri-aat aanwezig te zi jn, samen met de nodige bewi jsstukken. 
De vcofwaarden en bi jkomende in l icht ingen kunnen steeds beko
men yvo'den op het sekretar iaat, Gasthuisstraat 40, Aalst, van 
:na.'mJ--»o lo t vr i idag. tussen 9 en 11 u. 30 of te lefonisch 053/ 
?.'!39:< fb inncnpost 104). 

Niemand zal tegenspreken, dat 
het TAK (Taal-Aktie-Komiteej de 
palm verdient op het stuk van de 
kordate Vlaamse aktie. Zelfs tij
dens de vakantJemaanden hebben 
ze zich geen rust gegund en heb
ben zij het aan onze kust steeds 
bestaande franskilionisme, duchtig 
gekontesteerd. 

Waar de TAK-ers de eneigie en 
de geestkracht blijven halen mag 
de duivel ivefen, jammeren de 
fransdollcn in Vlaanderen, de taal
grens en te Brussel.. 

J.V S . Vilvoorde. 

dromen en handelen 

Nelly Maes heeft gemeend in een 
vraaggesprek met « Humo » de 
Volksnationalisten van de VU een 
veeg uit de pan te moeten geven. 
Zij schildert hen af als mensen die 
niet meer kunnen volgen, die zich 
gefrustreerd voelen met al wat 
nieuw is enz... 

Ik meen juist het tegenoverge
stelde, nl. dat het de basismilitan
ten zijn in de VU die het massale 
werk doen zonder veel « raisonie-
ren », zonder grote geleerde woor
den (die trouv\/ens geen mens be
grijpt), zonder veel tam-tam, en 
die zo hun werkmakkers of gebu-
ren overtuigen van de sociale ach
terstand der Vlamingen, voorname
lijk te Brussel. 

Denkers als Nelly Maes cijferen 
te veel en handelen meestal onbe
dacht. De harde vx/erkelijkheid 
wordt opzij geschoven. Ik geloof en 
ben er heilig van oveituigd dat de 
grote ^massa VU-kiezers ons juist 
genegen zijn omdat wij vele droom
beelden van de hand wijzen. 

J.V., Erps-Kwerps. 

de burgemeester 

van schaarbeek 

Op 15 oktober, dag van de VVB-
betoging te Vilvoorde, waren alle 
samenscholingen van meer dan drie 
personen op het grondgebied van 
Schaerbeek door de burgemeester 
verboden. 

Dat neemt niet weg dat aan de 
hoek van de Nevez- en Portaelstra-
ten een honderdtal FDF-ers post 
gevat hadden. De Schaarbeekse po
litie heeft natuurlijk niets gezien, 
ook niet toen de Franstaligen een 
Leuvense autocar met stenen be
kogelden al vervoerde ze kinderen 
van 10 tot 12 jaar die van het sta
tion van Schaarbeek kwamen en 
kennelijk met de Vilvoordse beto
ging hoegenaamd niets te maken 
hadden. Het is de rijkswacht die de 
misdadigers uiteendreef 

Maar het toppunt is dat een tijd
je daarvoor FDF-burgemeester Nols 
ter plaatse vei schenen was, niet 
in burger maar officieel met zijn 
burgemeesterssjerp ! Het eerste 
dat hij had moeten doen is vanzelf
sprekend zijn samenscholingsver
bod te doen toepassen. Maar wat 
denk je ? Hij is met de overtreders 
gaan verbroederen ! 

Luc Beyer van de RTB merkte 
die dag, bij het TV-nieuws van 19.15 
uur ironisch op : « De Schaarbeek-
se burgemeester is de overtreders 
van zijn eigen verbod gaan felici
teren ! ». 

Wie interpelleert de minister van 
Binnenlandse Zaken hierover ? Dat 
is nu een enige gelegenheid voor 
Renaat Van Elslande om die racist 
te likwideren. Want, wat is nu het 
verschil tussen die houding en het 
geval van een politieagent die zou 
gaan stelen ? 

J. V.d.A., Schaarbeek 

Het komitee van initiatief van 
onze goede stede Kortrijk heeft 
gemeend — volledig terecht naar 
ons inziens — dat de 100.000 Fr. 
subsidie die door de vroede CVP-
vaderen toegekend worden voor 
hun werking, niet uitsluitend in zit-
penningen mochten opgaan. 

Wat kon er derhalve gemakkelij
ker georganiseerd vijorden dan een 
14-daagse van Noord-Frankrijk, 
waarbij al het nodige (?) publici
tair materieel in Frankrijk zelf kon 
gehaald worden. 

Het bleek echter dat ook een 
tweede komitee van initiatief In 
Kortrijk bestond, welke de Franse 
gasten wenste te wijzen op een an
der facet van Belgenland dan het 
louter kommerciële. Dit komitee 
vond in tegenstelling het eerst 
vermelde ruime medewerking 
niet alleen op officiële aanplakbor-
den, maar o.a. ook van de Stedelij
ke Bibliotheek, de Stadsschouw
burg, en zelfs het Consulaat van 
Frankrijk schenen bereid onze 
Franse bezoekers op zekere ver
schillen tussen onze beide landen 
te wijzen. 

Wij betreuren enkel dat de vol- • 
gende dag enkele BOB-vrienden in 
de plassende regen enkele van 
deze bewijzen van hechte kontakt-
naine en objektieve voorlichting 
meenden als souvenir te moeten 
meenemen. 

Gezien het opbouwende karakter 
van een dergelijke voorlichtingsak-
tie, durven wij er echter op te re
kenen dat bij een tegenbezoek van 
Kortrijk aan Noord-F rankrik deze 
kampagne grondig kan verdergezet 
worden. 

J.P., Harelbeke. 

w i j v ieren ons dood 

In Limburg slaapt de VU blijk
baar. Men hoeft er slechts de be
wegingswijzer in « Wij ' eens op 
na te gaan : Niets dan bestuurs-
en andere vergaderingen en... bals. 
Zowat de hoofdbrok het hele jaar 
door. 

Limburg is nog steeds de meest 
leefbare van de Vlaamse provin
cies. Maar het wordt in toenemen
de mate verpest en onleefbaar ge
maakt door industriële wanorde 
(Tessenderio), wilde verkavelingen, 
geknoei met autosnehvegen, enz. 

Het leefmilieu staat overal, maar 
zeker dan toch in Limburg, op de 
eerste plaats. Ik wil slechts op één 
geval wijzen. 

De Ten Haagdoornheide (Zonho
ven-Houthalen) was één van de 
mooiste en meest autentieke Kem-
pische landschappen met heide, 
venen, naaldbossen. Het heeft de 
niet-Limburgers steeds verbiuft — 
en nog — dat zoiets in dit verpest 
land nog bestaat. Dit gebied werd 
reeds zwaar verminkt door een au
tostrade (E39) die vermeden kon 
worden ; plus de weekeindhuisjes. 

de graszaadwinningen, een ekskiU' 
zief golfterrein voor de heren irt-
genieurs van Ford-Genk, enkele be
drijven aan de rand (Houthalen) 
enz. 

Het resterende deel wil men nu 
ook verknoeien door de geplande 
autosnelweg Eindhoven-Hoei. Daar* 
bij vjorden ook een hele reeks huh-
zen onteigend, terwijl er toch nog 
andere tracés mogelijk zijn. Waaf» 
om licht de VU de betrokken be
volking (Zonhoven, Kiewit, Houtha
len, e.a.) niet in ? 

Waarom geen agitatie ? De tijd 
dringt. 

Bals organizeren, jongens. Wif 
vieren ons dood. Terwijl bv. de VU 
van Brussel en Vlaams Brabant 
voortdurend in de 'branding staat. 

A.A., Hasselt. 

racisme 

Op 30 september mochten wij in 
onze gemeente het 4eest meema
ken van het vijftig jarig bestaan 
van de sociale woning. In het begin 
van de feestelijkheid vroeg de 
franssprekende prezentator of er 
soms per ongeluk Vlamingen in de 
zaal verzeild waren. Daar wij onzo 
franstalige broeders kennen, ver
baasden wij ons niet toen dezen 
een oorverdovend huilconcert irt' 
zetten. Dit alles onder het oog van 
onze burgemeester Fallon (PSC -Je 
suis plus francophone que Ie FDF') 
en de schepen mevr. Goor (PSC), 
De nederlandstalige presentatie 
was dan ook geheel in het feest 
zoek. Voor de zoveelste maal werd 
in onze gemeente het incivisme 
van de franstalige bevolking en ge
meentebestuur aangetoond. Het ia 
ongehoord dat zo een intimidatie 
middelen gebruikt worden tegen 
de Vlaamse bevolking. Stel U voor 
dat een Vlaamse prezentator zou 
vragen of er franstaligen in de zaal 
zijn. Wij hopen dat het gemeente
bestuur zelf, vermits zij Vlamingen 
in haar rangen heeft, de nodige 
maatregelen treft. Zolang zulke ver
nederende en discriminerende toe
standen zich voordoen, moeten wij, 
de oorspronkelijke bewoners van 
Brussel de eisende partij zijn. 

H.M., Brussel. 
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de politieke weelc 
Na een nieuwe week vol palavers tussen de regering en de leiders van 

BSP en CVP en tussen een aantal ministers weet de goegemeente nog 
altijd even weinig. Er is alleen het nieuwe feit dat Eysl<ens zich woens
dag tot verrassing van iedereen, nogal optimistisch toonde. Alles zou 
weldra in kannen en kruiken zijn volgens hem en hij voorspelde voorwaar 
dat hij in het parlement binnenkort met bloemen zou worden begroet 
els een bruid in de morgen....Het zal dan wel niet door de Vlamingen zijn, 
zo denken wij. 

Woensdag 8 november 

•k Een afvaardiging van het minis
terie van Franse Cultuur ging pra
ten met de Fransgezinde Voer
burgemeesters om na te gaan wel
ke bestemming kan worden ge
geven aan de subsidie van 500.000 
Fr welke de Franse Cultuurraad 
ter beschikking stelt voor de ver
dere verfransing van de Voer
streek. 

* In de CVP-PSC zouden twee 
strekkingen tegenover elkaar 
staan: de «harden» die de BSP-
chantage beu zijn en de regering 
willen laten vallen, en de «gema
tigden» die kost wat kost een op
lossing willen ten einde te ver
hinderen dat de federalistische 
stroming in het land voordeel zou 
halen uit de crisis. De «gematig
den» zouden aan de winnende 
hand zijn. 

•k Steeds meer politici schijnen 
in te zien dat de ondemocratische 
methode van opeenvolgende top-
overleggen in feite niets oplost. 

Donderdag 9 november 

•k Vanaf 14 u 30 topoverleg tus
sen de regering en de meerder
heidspartijen. Deelnemers: Mar
tens, Tindemans, Van Elslande en 
Eyskens (van CVP-zijde ; De Sae-
ger weigerde deel te neme-i), 
Nothomb, Vanden Boeynants en 
Hanin (van PSC-zijde], terwijl Hou-
ben als a-sexueel CVPSC-er 
er ook bijzat. Van BSP-zijde: Le-
burton. Van Eynde, Anseele, Claes 
Simonet en Hurez. 

•k Er wordt een paar uur lang rond 
de hete brij gedraaid vóór men ter
zake komt. Het gesprek duurt zes 
uur, maar levert niets op. Toch 
heeft men de indruk da' er uitein
delijk toch wel wat zal gepeuterd 
worden aan het bestaande regeer
akkoord. Steeds meer wordt ge
sproken van een verregaande uit
breiding van de faciliteiten in de 
Voer, waarvoor volgens de rege
ring geen 2/3 meerderheid nodig is. 

•A- Frans Baert (VU. Gent) richt 
een schriftelijke vraag tot de eer-
ste-minister over het ongrondwet
telijke en onwettelijke optreden 
van het ministerie van Franse Cul
tuur in de Voerstreek. 

Vrijdag 10 november 

-k Politici uit het Komense verzet
ten zich tegen de suggestie om ook 
in dit gebied de faciliteiten (voor de 
Nederlandstaligen) uit te breiden. 
De CVP wil dat om de Voerkoe
handel door de Vlamingen te kun
nen doen slikken. 

•k Op de gewone wekelijkse kabi
netsraad wordt er — ondanks de 
beweringen van Eyskens — verder 
geboomd over de knelpunten, twee 
uur lang zelfs. 

•k De voorstanders van het behoud 
van de ploeg-Eyskens schijnen het 
stilaan te halen van de « jonge wol
ven ». BSP-voorzitter zal zijn pre-
mier-ambities nog een tijdje op zak 
moeten steken. 

Eyskens speelt weer goochelaar, of 
hij iets oplost is erg twijfelachtig. 

•k Op een CVP-PSC-overleg wordt 
een procedure-in-schijven uitge
werkt om de Walen inzake de Voer
streek voldoening te geven. Bij die 
gelegenheid vraagt PSC-voorzitter 
Nothomb dat de CVP zou afzien 
van de splitsing van het kierarron
dissement Brussel. Van Van den 
Boeynants zou het idee komen de 
bal terug te kaatsen naar de re
gering. Dit moet hem voldoende 
tijdwinst bezorgen om er « zijn » 
legerhervorming door te drukken. 

Zaterdag 11 november 

•k Nieuw topoverleg tussen de re
gering en de meerderheidspartijen. 
Het duurt acht uur lang. In alle de

legaties blijkt de wil nu vaster om 
de ploeg-Eyskens te behouden, wat 
een aantal ministers oplucht. Op 
voorstel van de CVP-PSC wordt de 
bal toegespeeld naar de regering : 
10 ministers zullen een concreet 
« pakket » maken van het Voersta
tuut, de gewestvorming, de school-
paktherziening en de budgettaire 
bevoegdheid van de Cultuurraden. 

•k Politieke waarnemers : Eyskens 
en zijn ministers klampen zich vast 
aan de macht. Hun kansen daartoe 
staan voorlopig iets gunstiger, van
daar de meer optimistische toon. 

Maandag 13 november 

-k: Het tienkoppige ministerkomi-
tee praat vier uur lang over het te 
maken « pakket », dat volgens de 
eerste-minister vijf programmadelen 
zal omvatten. Met dit pakket zal 
de regering, na het fiat van de 
meerderheidspartijen, rechtstreeks 
naar het parlement gaan. Het wordt 
nu duidelijk dat er een zgn nieuwe 
interpretatie van het bestaande re
geerakkoord komt. 

•k « De Standaard » meent te we
ten dat er een Voer-regeling zal 
komen die geen 2/3 meerderheid 
vereist. De Voer zou bij het Neder
lands taalgebied en bij Limburg blij
ven, maar de faciliteiten voor de 
Franstaligen worden sterk uitge-
bereid en voor bepaalde beslissin
gen op gemeentelijk vlak wordt de 
voogdij ontnomen aan de Besten
dige Deputatie van Limburg en 
overgeheveld naar de minister van 
Binnenlandse Zaken. De krant zegt 
er nog bij dat de faciliteiten in de 
Voer slechts verruimd worden als 
hetzelfde gebeurt voor de Vlaamse 
minderheid in Komen-Waasten. 

Dinsdag 14 november 

•Ar De parlementsfrakties van de 
CVP zijn bijeengeroepen (maar 
minder dan de helft der mandata
rissen gaf daar geen gehoor aan) 
en worden door eerste-minister 
Eyskens en voorzitter Martens 
klaargestoomd om de komende zu
re pil te slikken. Eens te meer 
geven zij hun vertrouwen « met de 
dood in het hart ». 

Woensdag 15 november 

-k Na een nieuwe bespreking tus
sen de tien ministers die het « pak
ket » moeten maken, toont pre
mier Eyskens zich optimist ; wij 
staan zeer dicht bij een oplossing, 
zegt hij. Waarnemers geloven dat 
de infanterie van de CVP en de 
BSP misschien reeds volgende 
week een psychologische schok 
zullen krijgen in het parlement. 

HET GEBROKEN WOORD 
(veivolg van biz 1) 

Volgens de taalwetten van 1963 
moeten er ifi de Brusselse GOO's 
een gelijk aantal Nederlandstalige 
artsen zijn met Franstalige. De cij-
fer'j zijn thans 34 Nederlandstalige 
tegenover 690 Franstalige of on
derscheidenlijk 5% en 95% zodat 
de Veeartsenijkunde tegenover de 
Vlpan^se patiënten voortduurt. 

Gebroken woord. 

Bij dezelfde taalwetten van 1963 
werd beslist dat ook voor de pa-
rastatalen taalkaders zouden wor
den ingevoerd. We zijn thans haast 
10 jaar later en op de 60 parasta-
talen zijn er nog slechts een paar 
die dit deden ondanks alle Vlaam
se CVP-, BSP- en PVV-ministers 
die er sindsdien waren. Minister 
Bertiand 10 jaar aan 't hoofd van 
Verkeerswezen en dus van Sabena 
vond nooit de nodige tijd ervoor. 
De andere ministers in hun sektor 
evenmin. 

Gebroken woord. 
Bij de grondwetsherziening kre

gen de Franstaligen de uitschake
ling van de Vlaamse meerderheid, 
door de pariteit bij de ministers en 
door de grendels en de alarmklok 
in het parlement. 

De Vlamingen kregen blunderaar 
Eyskens, de quasi-pariteit In het 
Brussels schepencollege en een 
alarmklok in de Brusselse agglo-
meratleraad. 

De Vlaamse vertegenwoordiging 
in het Brusselse schepenkollege be
staat thans echter uit Franstaligen 
en de alarmklok in de agglomera-
tieraad kan evenmin geluid wor
den omdat tengevolge van de 
knoeierijen van de eerste-minister 
nationale tapijtensjacheraar, de 
meerderheid van de Vlamingen in 
de agglomeratieraad Franstaligen 
zijn. Onze meerderheid nationaal 
zijn we kwijt en te Brussel kregen 
we niets. En CVP en BSP berusten 
er in. 

Gebroken woord. 

We zouden kunnen voortgaan met 
de eindeloze litanie van woord

breuk tegenover de Vlaamse ge
meenschap. 

Sinds 1932 werden alle taalwet
ten zoveel mogelijk gesaboteerd en 
kregen we telkens hetzelfde be
loofd in ruil voor steeds nieuwe 
toegevingen. 

We hebben de taalgrens betaald 
met Komen-Moeskroen, Edingen-
Mark, de Platdietse streek. We heb
ben de pariteit te Brussel betaald 
Altijd in het voordeel van de Frans
met de gelijke verdeling nationaal, 
taligen. Thans vragen ze ook de 
Voer en Vlaams-Brabant ! 

Wat men ons zou geven kregen 
we nooit en wat wij gaven zijn we 
kwijt. En steeds opnieuw moeten 
we geven aan aftruggelaars en 
woordbrekers. Waarbij uiteraard de 
socialistische volksverraders de 
geringen worden een waarachtig 
eerste viool spelen. De CVP-BSP-re-
schandaal in hun diefstal op de 
Vlaamse gemeenschap. 

senator, 
wim jorissen. 

NlBT 1>AT 7>e (BETALfliöe) 
B^voLhrf/^c Recur HeeFT OP 

blijft de vu 
een mannenpartij? 

Uit onderzoeken blijkt dat het kiezerskorps van de Volksunie 
voor iets méér dan de helft uit mannen bestaat, terwijl de vrou
wen nochtans de meerderheid van de bevolking vormen. Terecht 
wordt door de militante feministen in onze partij betoogd dat 
dit moet veranderen en dat een normale verdeling o.m. kan be
komen worden door een grotere aanwezigheid in de besturen 
en op de lijsten van vrouwen. Terecht trouwens, en we kunnen 
vaststellen dat wij in die goede richting evolueren. Het moet 
ons echter toch even van het hart dat de inzet van de VU-vrou-
wen in de jaarlijkse abonnementeslag bepaald beneden de maat 
blijft. De zo geprezen vrouwelijke charme zou onze jaarlijkse 
kampanje nochtans biezonder kunnen ten goede komen, zoals 
vorige jaren trouwens bewezen werd door enkele dames « die 
het deden ». Dit jaar ontbreken de dames nog vrijwel totaal op 
het appel. Komt daarin weldra verandering ? 

Wij hebben nu zowat 300 nieuwe abonnees voor 1973 binnen, 
een cijfer dat niet slecht te noemen is (aangezien wij nog in 
november 1972 zijn) maar dat toch ook niet wijst op een krach
tige abonnementen-wind... Dit resultaat is te danken aan het 
werk van de hierna volgende afdelingen en militanten, die wij 
daarvoor oprecht danken : Antwerpen-stad, Hombeek (dr. Jas
pers, met reeds 31 nieuwe abonnees), Asse (Et. Keymolen), Aal-
ter (Julien Braechevelt), Vichte (Roger Dierick), Halle (Bernd 
Beke), Beerse (Laurent Dolhain), Tienen (Ray Van Dycke uit 
Hoegaarden), St. Katelijne-Waver (Joos Somers), Oud-Turnhout 
(Swat Van Houtven), Halen (Jef Claeskens), Tervuren (Joris De-
pré). Hoboken ( J. Peeters), Belsele-Waas (Frangois Cleyman), 
Zedelgem (Valeer Vierstraete), Balen (Jean Aubroeck), Zellik 
(o.m. Karel Beeckman), St. Katharina-Lombeek (Laurent De Ba
cker), Overijse (Marcel De Broyer), Tielt (André De Cock uit 
Aarsele), Niel (Marcel De Decker) en Genk (Jean Roux). Ant
werpen, Brussel en Mechelen liggen duidelijk op kop onder de 
arrondissementen. Anderzijds blijven de arrondissementen Den-
dermonde, leper en Oudenaarde beneden alles. 

Het motto blijft geldig voor iedereen : als elk VU-kaderlid 
(of lid) één of twee nieuwe abonnees werft dit jaar, dan wordt 
ook 1973 voor « Wij » een goed jaar. Als ! 
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chabert 
akkoord 

Tijdens een recente RTB-uit-
zending van « Faire Ie Point » 
eiste RW-voorzitter Perin dat, 
ook na de invoering van het fe
deralisme, de Vlamingen ertoe 
verplicht moeten worden kredie
ten ter beschikking te stellen 
van de Waalse industrie. De 
« nationale solidariteit » dus, 
zoals ook BSP-voorzitter Lebur-
ton die opvat. Zijn tegenstander 
in het debat, CVP-fraktieleider 
Chabert, vtras het daarmee vol
komen eens. Hij had wel even 
kunnen repliceren dat de Walen 
wel wat veel vragen : ons geld, 
ons grondgebied en bovendien 
nog de beste plaatsen gewaar
borgd in het staatsapparaat. Van 
een CVP-er is dit wellicht teveel 
gevraagd. 

kris borms 

Dat TV-reporter Kris Borms 
uitgesproken links is zal nie
mand hem ten kwade duiden. 
Dat is zijn goed recht. Dat hij 
op het scherm geregeld zijn po
litieke voorkeur laat blijken is 
onaanvaardbaar. Op zondag 5 no
vember ging hij zijn boekje ver 
te buiten. Tijdens een onderbre
king van « Binnen en Buiten » 
moest hij — keruielijk tegen zijn 
zin en dat viel talrijke kijkers op 
— een en ander meedelen over 
de interprovinciale VU-congres-
sen. Dat de VU-voorzitter bij die 
gelegenheid de BSP scherp op 
de korrel nam stond rooie Kris 
bepaald niet aan en dat liet hij 
duidelijk blijken. Ons Oostends 
kamerlid Miei Vansteenkiste, die 
ook de partijdige grimassen van 
Borms (wat moet die man een 
hekel aan zijn naam hebben !) 
meemaakte, heeft daarover nu 
een vraagje gesteld aan voogdij
minister Van Mechelen. Hoeft 
het nog gezegd dat wij ditmaal 
geen protest vernamen van ra
zende Geldolf over het zoveel
ste « gebrek aan objektiviteit » 
bij de TV ? Dat mag waarschijn
lijk, als het maar tegen de VU is. 

duideKijke taal 

De Raad van Beheer van de 
Kultuurraad voor Vlaanderen pu
bliceerde een motie waarin met 
klem geprotesteerd wordt te
gen de door de regerings
partijen geplande uitbreiding 
van de faciliteiten voor Frans-
taligen in de Voerstreek. A for
tiori wordt elke vorm van twee
talig statuut voor deze Vlaamse 
streek verworpen. In verband 
met de afbakening van het ge
west Brussel herinnert de Kul
tuurraad aan zijn vroegere stel
ling dat dit gewest tot de 19 
gemeenten van de huidige ag
glomeratie moet worden be
perkt. De Raad « verwerpt uit
drukkelijk elk compromis dat, 
inzake de Voerstreek en Brus
sel, afbreuk doet aan de kon-
krete toepassing van deze be
ginselen ». 

wisselmunt... 

in een persmededeling druk
te de VU-Senaatsfraktie er de
ze week haar verbazing over uit 
dat de toepassing van de taal

wetten door de regeringspartij
en blijkbaar gerekend wordt 
tot de « communautaire knel
punten ». « De taaiwetten wer
den in het verleden door de 
Vlaamse gemeenschap duur be
taald » aldus de VU-Senaatsfrak
tie die oordeelt « dat de toe
passing ervan niet de wissel
munt kan vormen voor steeds 
nieuwe toegevingen ». In een 
normaal land worden de wet
ten zonder meer toegepast. De 
VU-Senaatsfraktie eist dan ook 
dat de regering dit dan ook 
doet. 

WERF EEN 
NIEUWE ABONNEE 
VOOR « WIJ » 

SLECHTS 350 FR 
VOOR EEN GANS JAAR 

controle 

Volgens het BSP-weekblad 
« Voor Allen » zou de minister 
van Nationale Opvoeding on
langs tijdens een spreekbeurt 
hebben gezegd dat de controle 
op de aan het katoliek onderwijs 
verstrekte rijkstoelagen nooit 
doeltreffend is geweest. Daarbij 
werd verwezen naar « het geval 
Kortrijk >>. Er zou namelijk aan
getoond zijn dat op een bepaald 
ogenblik de verkiezingsstrijd van 
de CVP in het arr. Kortrijk gefi
nancierd werd met gelden af
komstig van het vrij onderwijs. 
De uitslag van het onderzoek dat 
destijds werd verricht werd 
nooit publiek gemaakt, hoewel 
de minister van Nationale Op
voeding daar meer schijnt vanaf 
te weten. Ons Wevelgems ka
merlid Luc Vansteenkiste heeft 
hem nu gevraagd of er inderdaad 
een onderzoek werd ingesteld 
en door wie en welke de resul
taten daarvan zijn. Wij zijn be
nieuwd. 

discriminatie 

Dat de traditionele partijen de. 
VU op alle mogelijke louche ma
nieren van het TV-scherm wil
len weghouden weet iedereen 
nu wel. Wij herinneren bijvoor
beeld aan het kneepje van Van 
Mechelen om de Vlaamse Ge
dachte en Aktie uit de eter te 
houden. Van een andere kneep 
kregen wij vorige zaterdag nog 
maar eens een staaltje. In 
« Trefpunt » hadden enkele joer-
nalisten een gesprek met mo
derator Jan Ceuleers over de 
politieke toestand. Bij zo'n ge
legenheid zorgt men steeds 

voor een •• traditionele » poli
tieke dosering. Zo zitten er al
tijd een socialistische, een libe
ral en een of meerdere katolie-
ke joernalisten in het paneel. De 
VU wordt er zorgvuldig buiten 
gehouden onder allerlei voor
wendsels. Een daarvan is dat 
men uitsluitend beroep wil 
doen op dagbladjoernaiisten. En 
aangezien de VU-strekking over 
geen dagblad beschikt.... Ge
beurt het per toeval toch eens 
dat iemand van « Wij » wordt 
uitgenodigd, dan komt er spoe
dig een veto van de regering. 
Ofwel stelt een of ander dag
bladvertegenwoordiger, die de 
VU niet luchten kan, zijn exclu-
sieven. En dan maar pacten af
sluiten ter bescherming van 
minderheidsopinies.... 

goedkoop 
reizen in 
nederland voor 
gepensioneer
den 

De Nederlandse Spoorwegen 
stellen een 65 + kaart ter be
schikking met dewelke men, 
voor de helft van de prijs, naar 
elke bestemming in Nederland 
kan reizen gedurende 3 maand 
of meer. 

Het is wellicht een buitenkans 
voor gepensioneerden die zich 
geen verre buitenlandse ver
plaatsingen wensen te veroor
loven om, vanaf het komende 
voorjaar, contact te krijgen met 
onze stambroeders in het Noor
den. 

dure Waalse 
autoweg 

Sinds vorige week donderdag 
werd de « route de Wallonië » 
over l.aar ganse lengte in beide 
richtingen opengesteld. De kos
ten van aanleg werden bij de 
aanvang op 6,25 miljard ge
raamd, maar inmiddels zijn het 
37 miljard geworden. Het dag
blad « De Financieel Economi
sche Tijd » stipt daarbij terecht 
aan : « Ondertussen is de E3 
nog altijd niet over zijn volle 
lengte in beide richtingen be
rijdbaar, en is nog maar een be
scheiden gedeelte rijklaar van 
de E10, die Brussel met Antwer
pen zal verbinden en die nu al 
veruit de drukste autoweg van 
het land zou zijn ». Tja, op welk 
terrein krijgen de Walen in dit 
land eigenlijk geen voorrang ? 

nieuwe 
brt-truuk 

In de Raad van Beheer van de 
BRT is de Volksunie niet verte
genwoordigd, ondanks het feit 
dat zij daar omwille van haar 
elektorale positie volkomen 
recht op heeft. Vergelijk maar 
even : de PVV-ers, die in Vlaan
deren minder sterk staan dan de 
VU en dit sinds 1968 al, be
schikken over 't voorzitterschap 
van deze beheerraad. Zij hebben 
ook hun mannetjes in heel de 
BRT-hiërarchie. Op 1 januari '73 

moest daar volgens de wet ve
randering in komen en ook de 
VU zou vertegenwoordigd zijn 
in de BRT-beheerraad. Het ziet 
er nu naar uit dat deze aanpas
sing aan de elektorale verhoudin
gen met een jaar (of meer ?) 
zal uitgesteld worden. Inmid
dels kunnen de traditionelen 'n 
nieuw systeem uitwerken om 
hun machtsposities te vrijwaren 
en de kaders vol te stoppen voor 
vele jaren met hun partijmanne
tjes. Wij leven in een heerlijk 
demokratisch land ! 

eyskens loog 

In een uitgebreid memoran
dum (waarop wij in een volgend 
nummer terugkomen) spreekt 
het Verbond van het Vlaams 
Overheidspersoneel (VVO) met 
klem de verklaringen tegen, door 
de eerste-minister afgelegd in 
de Kamer naar aanleiding van 
interpellaties van de oppositie, 
als zou zijn regering tijdens de 
voorbije jaren de toepassing 
van de taalwet van 1963 hebben 
verwezenlijkt. Het VVO is bie-
zonder goed geplaatst om te 
weten dat daar niet van aan is. 
De aktiviteitsverslagen van het 
VVO over de vijf laatste jaren 
(meer dan 1000 blz. tekst) staan 
vol van gesignaleerde taalwets
overtredingen. In het memoran
dum worden de voornaamste 
trouwens opgesomd. Het is een 
indrukwekkende reeks. De ak-
tieve vereniging, die reeds 15 
jaar ervaring opdeed in de over
heidsdiensten, besluit : «Vlaan
deren heeft méér nodig dan 
taalwetten. Alleen eigen politie
ke en administratieve struktu-
ren kunnen tot een volledige 
ontplooiing van de Vlaamse ge
meenschap leiden ». 

nog een ruil ? 

Enkele weken geleden maakte 
het weekblad « Knack » gewag 
van een zoveelste koehandeltje 
dat op punt gesteld wordt tus
sen de BSP en de CVP. Wij ci
teren : « De pers moet vrij blij
ven, zegt de regering. Daarom 
werd een werkgroep van minis

ters samengesteld om uit te 
zoeken door welke steunmaatre
gelen de opiniepers materiaal 
geholpen kan worden. Waarne
mers verwachten dat een wis
selwerking zal plaatsvinden. 
In ruil daarvoor zouden de so
cialisten hun verzet tegen re-
klame op radio en televisie ia-
ten vallen. De grote krantenon
dernemingen hopen dan weer 
hun aandeel te kunnen hebben 
in de uitbating van deze eter-
reklame. De werkgroep zal voor
gezeten worden door de pre
mier en zes tot acht leden tel
len ». Met het oog daarop heb
ben de kultuurministers reeds 
kontakt gehad met de Vereni
ging van Belgische Dagbladuit
gevers. 

Het zou ons geen zier verwon
deren dat de meerderheidspartij-
er. onder « opiniepers » weer 
eens uitsluitend de dagbladen 
zullen verstaan, al was het maar 
om op die manier de VU eens te 
meer voor schut te zetten. 
Daarin zijn zij biezonder soli
dair.... 

centrumpartij 

De kranten van vorige vrijdag 
besteedden nogal wat ruimte 
aan een referaat van Jan Hen-
drickx, gewezen afgevaardigde
beheerder van het politiek vor
mingsinstituut van de CVP. Voor 
de « Vereniging voor Politieke 
en Sociale Studies » te Brussel 
pleitte hij voor een tweepartij
enstelsel ter verduidelijking van 
de Belgische politieke land-
landkaart. « Twee hoofdforma
ties, uitgerust met een duidelijk 
programma, aangevoerd door 'n 
persoon die naar de functie van 
eerste-minister streeft en die 
men grondwettelijk vier jaar de 
gelegenheid geeft om zich zelf 
en zijn programma waar te ma
ken ». Als tegenhanger van de 
zgn. « progressieve frontvor
ming », waarover reeds veel ge
sproken werd maar waarvan bit
ter weinig in huis komt, sprak 
Hendrickx zich uit voor een gro
te centrumpartij, waarvan de po
tentiële mogelijkheden in Vlaan
deren verspreid liggen over een 
groot deel van de CVP, de VU 
en de PVV. Voor een dergelijke 
hergroepering der politieke 
krachten ziet hij een kans nè 
de realisering van de gewest
vorming. 

dosfelactiviteiten 

Voor de gemeenteraadsleden van de prov. Antwerpen 

Het Dosfelinstituut organiseert te Antwerpen op de dinsdagen 
21 en 28 november een cyclus over gemeentebegroting. De 
cyclus zal plaatsvinden in de lokalen van VTB, St. Jacobsmarkt 
45, 2000 Antwerpen, telkens van 20 tot 23 u. 

Inschrijven : bijdrage 130 fr. (volledige syiabus, inbegrip kof
fie) op prk 464708 bij L. Van Huffelen, prov. dir. Dl-Antwerpen. 
Baron de Celleslaan 32, Edegem Ref. de heer A. Van Dromme, 
ambtenaar Binnenlandse Zaken. 

19 november : STEENOKKERZEEL 
Colloquium « Mens, arbeid, kapitaal » lil ; « Toekomst van de 
vakbonden ». 
Plaats : Kasteel De Ham, te 10 u. 
Bijdrage : 250 fr. 

23 november : MOL 
Voorllchtings- en discussieavond « Fusies en federaties ». 
Plaats : lokaal « De Oude Post ». 

24 november : NIJLEN 
Voorlichtings- en discussieavond : «De toestand en de toekomst
mogelijkheden van de diamantsector in de Zuiderkempen ». 
Plaats : Gemeentehuis. 
Bijdrage : 50 fr. 

28 november : MECHELEN 
Voorlichtingsavond : « Problemen Driehoek ». 
Bijdrage • 50 fr. 
Voor alle inlichtingen : Dosfelinstituut, Tribunestraat 14 te 1000 
Brussel, tel. 02/19.12.02. 
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Zoals wij vorige week voorspel
den is Jos Van Eynde, medevoor
zitter van de BSP, na zijn terug
keer uit Moskou al dadelijk losge
barsten in zijn « Volksgazet ». Ge
niet met ons van de aanhef van 
zijn eerste bulderstuk (in een 
reeks ?). Wij citeren : « De Volks
unie keert terug naar haar vooroor
logse « zwarte » bron... in zoverre 
zij zich daarvan ooit had verwij
derd. Haar offensief tegen de BSP 
is niet anders dan een wederuitga-
ve van het anti-marxisme van het 
VNV, dat zijn inspiratie en een 
deel van zijn centen bij de Hitler-
nazi's haalde ». 

Ziezo, dat is tenminste nog eens 
de oude vertrouwde stijl van onze 
vriend-dictator Jos. Als autoritaire 
partij hebben wij namelijk een 
aparte boon voor ruige dictatoriale 
figuren. Vandaar dat wij er sinds 
enige tijd als het ware een « per
soonlijke rubriek » van Jos Van 
Eynde op nahouden, zoals de acht-
i»are staatsminister trouwens zelf 

ons persoonlijk 
rubriekje van 
jos van eynde 

reeds kon vaststellen. Wij zijn er
van overtuigd dat hij dit op prijs 
stelt en gaan er dus mee door. 

Vandaag willen we even een 
paar historische uitspraken van de
ze grote BSP-staatsman in herin
nering brengen omdat ze, naar on
ze bescheiden mening, ruimschoots 
verdienen te worden bewaard voor 
het nageslacht. De intelligente le
zer zal dadelijk snappen dat deze 
uitspraken, gezien in het licht van 
de recente politieke gebeurtenis
sen, van uitzonderlijk belang zijn. 

In verband met de herrie om de 
Voerstreek schreef de grote staats-
behoudende leider op 23 maart 
1962 in « Volksgazet » : « Alleen 
nationalisten staan in één front 
met hun kasteelheren en hun ul
tra's. Socialisten en demokraten 
nemen overal de verdediging van 
de kleine man op, zelfs als is die 
kleine man een Vlaming, zoals in 
de Voerstreek ». 

In verband met de drijverijen 

van sommige Walen en Brusselse 
francofonen schreef de h. Van Eyn
de op 1 juni 1964 in « Volksgazet » : 
het volgende : « Zij wanen dat de 
taalgrensafbakening ongedaan kan 
worden gemaakt, dat men een 
groot offensief kan ondernemen 
om de verfransing van de hele pro
vincie Brabant aan te vatten, dat 
men alle moeilijk voor de Vlamin
gen verworven taal rechten in de 
hoofdstad kan te niet doen en dat 
men in de Vlaamse provincies zelf, 
de franskiljons kan herstellen in 
hun vroegere voorrechten. Het zal 
niet waar zijn ! ». 

Nu is de machtige BSP-voorman, 
die de h. Van Eynde is, alom be
kend om zijn konsekwente houding. 
Woordbreuk, zoals de CVP-ers ple
gen te doen, is hem een gruwel. 
Vandaar dat hij, in eenklank met 
zijn vriend en toeverlaat Edmond 
Leburton, een en al aandacht Is 
voor de grote problemen van deze 
tijd, zoals bijvoorbeeld het statuut 
van de Voerstreek. Hij heeft het 

er zelfs voor over om een rega-
rings- en zelfs regimecrisis te wa* 
gen ten einde de juiste oplossin
gen af te dwingen. In de lijn van 
zijn principes wil hij dus, samen 
met zijn eendrachtige partijgeno
ten, de Voerstreek een snel-ver-
fransend statuut verlenen en de 
streek losmaken van Limburg om 
ze in een volgende fase definitief 
te kunnen toevertrouwen aan de 
goede zorgen van zijn Luikse ka
meraden. Dit alles in het belang 
van de kleine Vlaamse man in de 
Voerstreek. 

En om de kleine Vlaamse Brusse
laar ter wille te zijn en te bescher
men verleent hij alle steun aan d« 
politiek van zijn goede vriend Hen
ri Simonet, die zowat bekend staat 
als de schutsengel van de Brussel
se Vlamingen, en als iemand di« 
het biezonder goed meent met 
Vlaams Brabant. Dit alles bewijst 
nog maar eens dat de socialisten 
van niemand lessen in Vlaamsge-
zindheid te ontvangen hebben, zo
als trouwens reeds herhaaldelijk 
werd betoogd door de h. Van Eyn
de zelf. 

DE BSP BOERT ACHTERUIT 

Voor de derde maal sinds de verkiezingen van 7 november 1971 organi
seerde het onafhankelijk studiebureau « International Research Asso
ciates Europa », op verzoek van de dagbladen « Het Laatste Nieuws • 
en « Le Soir », een opiniepeilmg om te vernemen hoe de Belgen zouden 
stemmen indien er nu verkiezingen werden uitgeschreven. De peiling 
gebeurde tussen 10 en 20 oktober ]l Wij geven hieronder de cijfers van 
de verkiezingsuitslag van 7 november 1971 en van de drie opiniepeilingen. 

CVP-PSC 
PSB-BSP 
PVV-PLP 
VU 
RW-FDF 
Comm. 
Onbeslist en 

verkiezingen 
7-11-71 

28,1 
25,5 
15,6 
10,3 
10,7 
3,0 

blanco 6,8 

peiling 
febr. '72 

28.0 
24.6 
14.6 
11,0 
10,5 
3,0 
8,3 

peiling 
mei '72 

27,2 
24,5 
14,7 
11,1 
10,5 
2,8 
9,2 

peiling 
okt. '72 

27.8 
23,3 
14,8 
11,6 
10,2 
2,8 
9,5 

Stippen wij aan dat deze procenten gelden voor het ganse Belgische 
grondgebied. Aangezien de VU enkel in Vlaanderen opkomt mag men 
haar percentage ongeveer verdubbelen Dit wil zeggen dat, volgens de 
laatste opiniepeiling, de VU in Vlaanderen ongeveer even sterk is ge
worden als de BSP. De BSP is, sinds de voorlaatste peiling in mei 1972 
trouwens de enige partij die een duidelijk verlies boekt. Dit zal een 
aantal BSP-ers te denken geven over de recente « taktiek » van hun 
twee partijvoorzitters. Stippen wij voor de CVP-PSC nog aan dat de winst 
( + 0,6 %) sinds mei 1972, voor het grootste deel aan de PSC toekomt 
die gaat van 6,7 naar 7,2 %, de CVP van 20,5 naar 20,6 %) . Een laatste 
bedenking nog : als de trend, zoals hij blijkt uit deze peilingen, zich 
doorzet wordt de VU binnen afzienbare tijd de tweede partij in Vlaan
deren en nadert zij op Belgisch vlak de sterkte van alle PVV- en PLP-
groepen samen. Overigens blijven wij nuchter en bekijken wij deze cijfers 
met het gepaste korreltje zout : er zijn immers zoveel onbeslisten. Toch 
zullen deze cijfers onze trouwe militanten en riempje onder het hart 
steken. Wat zei Lode Claes ook weer : de Volksunie is een taaie woestijn-
kameel, die over een groot uithoudingsvermogen beschikt. 

aanslag tegen de syndikale vrijheid 
Onder invloed van de verpoli

tiekte vakbonden die aanleunen bij 
de drie traditionele partijen, plant 
de regering een dodelijke aanslag 
op de syndikale vrijheid en meer 
speciaal op de demokratische rech
ten van de werknemers in openba
re dienst. Deze sektor ontsnapt 
naar hun gevoel teveel aan hun 
controle, de onafhankelijke vakbon
den staan daar sterk, en dus pro
beren zij hun monopoliepositie ook 
in de openbare sektor voorgoed te 
vestigen. 

In de Kamercommissie is mo
menteel het wetsontwerp 889 aan
hangig (het nieuw syndikaal sta
tuut voor de overheidsdiensten) 

dat — na het stelselmatig verhin
deren van demokratische verkie
zingen — thans de verplichte en 
volledige politisering van alle per
soneelsleden in openbare dienst 
beoogt. In dit ontwerp worden cri
teria voor de representativiteit 
vooropgesteld die elementaire de
mocratische opvattingen met de 
voeten treden en een werkelijk ge
vaar betekenen voor de individuele 
vrijheid van de burgers. Met name 
wordt elk recht op inspraak ont
zegd aan de enige onafhankelijke 
en apoiitieke vakbondscentrale (het 
Kartel van de Onafhankelijke Syndi
caten), die nochtans vertegenwoor
digd is in de Algemene Syndikale 
Raad van Advies en in verscheide

ne Syndikale Raden van Advies van 
de openbare sector. 

Op een persconferentie alar
meerden de leiders van het Kar
tel dan ook de publieke opinie Ze 
richten tevens een open brief tot 
alle parlementsleden, naar alle po-
litieke-verantwoordelijken en ze de
den ook een beroep op de koning. 
Inmiddels werd in de straat reeds 
een aktie ingezet die in de komen
de weken scherpe vormen kan 
aannemen, zo de regering op de in
geslagen weg wil verder gaan. 
" Indien de onafhankelijke vakbe
weging verboden wordt, betekent 
dit dat de demokratische vrijheid 
gemullband wordt », aldus de 
woordvoerders van het Kartel. 

Vorige week brachten wij ee.-i artikel over de Vlaamse 
Bask Julen Madariaga in het kader van de tragische 
evolutie van het lot der Spaanse Basker in Frankrijk. 
Als politiek vluchteling worden zij nu met uitdrijving 
bedreigd door de Fransen als Euromarkt handlangers 
van Franco. Het Vlaams Komitee voor steun aan Volks-
minderheden organiseert ee . petitie bij Vlaamse poli
tieke vooraanstaanden om hiertegen te protesteren 
bij de Franse ambassade. Namens het Komitee ging 
Walter Luyten reeds een eerste simpatieadres, met 
fientallen handtekeningen van Vlaamse parlementai
ren en provincieraadsleden overhandigen aan de hon
gerstakers in Frans-Baskeniand. Deze mensen (een 

honderdtal aanvankelijk, verschillende reeds gehospi
taliseerd) beëindigen zaterdag hun derde week hon
gerstaking. Willy Kuijpers, vriend van Madariaga, nam 
deel aan de tocht naar Bayonne. 

Op de foto : Julen Madariaga wordt naar de gevange
nis gebracht, nadat de Franse rijkswacht met traan-
gasbommen de katedraal van Bayonne bestormde. 
Zijn hongerstaking voortzettend is Julen er ondertus
sen zo erg aan toe dat hij werd opgenomen in de 
hospitaalsektie van de beruchte gevangenis van Fres-
nes nabij Parijs. Volgende week komen wij in een 
uitgebreide reportage terug op deze gebeurtenisen. 

Yujo - kongres : 

leven in kringen 
Voor het eerst in zijn bestaan houdt VUJO een kongres. Waarom ? 
De Volksuniejongeren vinden het nodig de federalistische ideeën in de 

Volksunie uit te diepen. Zij willen het gedachtengoed van de federalisten 
leren kennen en aan andere jonge mensen meedelen. Zij willen op hun 
wijze de vragen van deze tijd benaderen, vragen waarop de gevestigde 
macht geen antwoord geeft. Vragen die kunnen beantwoord worden, niet 
met dogma's maar vanuit do dynamiek van een federalisticshe visie. 

Als jonge nationalisten zijn wij niet op zoek naar een partij om lief 
te hebben. Wij hebben de Volksunie. De zorg om het vrije Vlaanderen 
van morgen, leefbaar in een leefbaar Europa en een leefbare wereld, dat 
brengt ons samen. 

Wij hopen dat alle jongeren die zich aktief in Vujo en Volksunie inzet
ten, met ons deze bezorgdheid delen. 

Met hen willen we samen denken op het VUJO-kongres op 26 november. 
Wij zijn er ons van bewust dat op dit kongres niet alles kan worden 

gezegd ! Daarvoor is het aantal kringen waarin wij leven veel te groot. 
Essentieel is de volksgemeenschap waartoe wij behoren. Essentieel ook 

dat Vlaanderen behoort tot grote verbanden : Europa - de Wereld. 
Maar evenzeer moet de organisatie binnen de Vlaamse gemeenschap 

volgens federalistische beginselen worden opgebouwd opdat er van da 
ontvoogding van de Vlaamse mens sprake kan zijn. Daarom het thema 
avn ons eerste kongres : « Leven in kringen ». 

Wij heten u allen welkom. 

Nelly Maes 

P.S. : Kaarten van aktief kernlid (20 fr.) geven u recht op alle Vujo-infor-
matie. U kunt ze bestellen bij Luk De Rammelaere, Kistestraat 16/3 ta 
8880 Tielt, tel. 051/42.106. 

op het- programma: 
Antwerpen 26 november 1972 
De kongreswerkzaamheden gaan door in het « Bouwcentrum », 
Jan Van Rijswijkcklaan, vanaf 10 u. stipt. 

VOORMIDDAG : 
# Plenumvergadering 

« Integraal federalisme » (Nelly Maes). 
# Drie sektievergaderingen : 
— Van individu tot wereldgemeenschap (Huguette De Bleecker). 
— Integraal federalisme en onderwijs (Luk De Rammelaere). 
— Integraal federalisme en de socio-economische strukturen 

(Hugo Coveliers). 
NAMIDDAG : 
# Plenumvergadering, met de resoluties en gastrede door se

nator Maurits Coppieters. 



WIJ • 18-1 i-za 

" ^ 

w i j in neder land 

miEjoenen 

" zwevende " kiezers 

(jeeveedee) Merkwaardig verschijnsel in deze we/ren van verl<ie-
zings'Strijd» in Nederland : naar schatting 35 procent van de bijna 
acht miljoen kiezers weet nog niet voor welke partij of persoon op 
woensdag 29 november door hen gestemd zal worden. Dat bete
kent dat het leger van « zwevende kiezers » een massa omvat van 
omtrent 2 1/2 miljoen mensen, goed voor meer dan vijftig van de 
150 kamerzetels I 

De oorzaken van deze onzekerheid en (ten dele) onverschillig
heid zijn van uiteenlopende aard. Er is op de eerste plaats nog 
altijd een sterk onbehagen over de gang van zaken die tot de ko
mende vervroegde verkiezingen leidde. Zoals bekend verlieten in 
de maand juli, tijdens de slotbesprekingen over de rijksbegroting 
voor 1973, de ministers Drees junior en De Brauw de regering-
Biesheuvel. Daarmee was een krisis ontstaan, want het kabinet, 
vorig jaar gevormd uit vijf partijen (drie kristelijke groepen, de 
liberalen en de Demokratische Socialisten '70), beantwoordde niet 
langer aan de formule waarop het tot stand was gekomen Drees 
en De Brauw, beiden lid van DS'70, gingen heen omdat zij zich niet 
konden verenigen met de financiële politiek van het kabinet : 
vooral de wijze waarop de regering maatregelen tegen de inflatie 
meende te moeten nemen, stond de twee « deserteurs « niet aan ; 
zij wensten een veel drastischer aanpak van het lonen- en prijzen-
probleem. 

De krisis van juli werd door hei in paniel< geraal<te politiel<e Den 
Haag zo dilettantistiscti en met zoveel vertoon van geheimzinnig-
doenerij •< opgelost » dat een belangrijk deel van de Nederlandse 
bevolking op dit moment nóg niet weet wat zich feitelijk vier maan
den geleden rond de regering afspeelde Voor velen blijft het een 
raadsel waarom Drees en De Brauw voor de ministers-eer bedank
ten, terwijl ze in feite een standpunt innamen dat de voltallige 
regering voortdurend met de mond had beleden. Van deze konsta-
tering naar de verzuchting « Ik weet echt niet voor wie ik zal stem
men », is dan nog maar een kleine stap. En daarbij zien we dan nog 
af van het eveneens omvangrijke leger van vastbesloten niet-stem-
mers, een kategorie die niet alleen bij de meer « ervaren » kiezers 
wordt aangetroffen maar die ook royaal is vertegenwoordigd bij 
de 18- tot 21-jarigen die over anderhalve week voor het eerst naar 
de stembus mogen gaan. 

« l inksen » zi jn niet l inks 

Een tweede reden voor het ontstaan van de omvangrijke groep 
van « mensen die het met weten » is de uitgesproken wijze waarop 
ditmaal zogenaamde Imksen en rechtsen zich tegenover elkaar op-
steltenAterWijl in werkelijkheid bij de partijen waai' htet om gaat 
geen sprake is van linkse of rechtse politiek. We hebben nu tegen
over elkaar staan • aan de ene kant de (aarzelend) met elkaar 
samenwerkende kristelijke partijen waarvan de Katolieke Volks
partij de grootste \s , en aan de andere kant de zogeheten Progres
sieve Combinatie waarvan behalve de socialisten deel uitmaken : 
de Demokraten '66 en de Radikalen, een vier jaar oude afsplintering 
van de katolieke partij Dit laatste drietal, dat het afgelopen parle
mentaire jaar de kern vormde van de oppositie, doet het nu voor
komen alsof het een links regeringsbeleid tot stand wil brengen. 
Maar in feite onderscheidt het zich slechts van de konfessionelen 
(en de liberalen) door iets meer aandacht voor de belangen van de 
werkende bevolking. Een duidelijk linkse opstelling is bij de Pro
gressieve Combinatie ver te zoeken. Haar leider, de socialistische 
oud-minister Joop Den Uyl, is allerminst een « linkse jongen » (van 
hem is de uitspraak dat de Partij van de Arbeid eigenlijk de echte 
liberale partij is), en bij de Demokraten '66 (Van Mierio c s ) wordt 
de kwalifikatie « links >• geschuwd als de pest 

Het is geen wonder dat veel kiezers redeneren dat het lood of 
oud ijzer is voor wie men in deze omstandigheden stemt. Ze hebben 
de afgelopen tijd veel gehoord over polarisatie, en nu het er op 
aan komt blijkt dat begrip op een uiterst laag pitje te staan. Veel
vuldig zijn dan ook de verwijten aan de <• linkse drie » dat deze 
hun front niet uitbreiden tot en met de beide radikaal-linkse groe
peringen, de Pacifistische Socialisten en de sinds een half jaar 
goed in de markt liggende kommunisten. Van samenwerking met 
deze « extremistische » partijen is in het kamp van Den Uyl echter 
geen sprake, ook al staat nu al vast dat de parlementaire steun van 
pacifisten en kommunisten onontbeerlijk zal zijn, mocht het straks 
tot de vorming van een progressief kabinet komen. 

den uyl fe i te l i jk kansloos 

Daarmee zijn we bij de derde en wellicht belangrijkste oorzaak 
van het enorm gestegen aantal zwevende kiezers. Het staat name
lijk, hoe men het ook wendt of keert, vast dat een eventuele rege
ring-Den Uyl een minderheidsregeling zal zijn Partij van de Arbeid, 
D'66 en Radikalen beschikken thans over tezamen 52 van de 150 
kamerzetels. Er zou een nooit vertoond wonder dienen te geschie
den om van 52 te komen op 76, de absolute meerderheid. De meest 
gunstige prognoses en opinie-onderzoeken komen tot het getal 60 
voor de Progressieve Combinatie Dat zou een uiterst wankele basis 
zijn voor een regering, zelfs al halen de Pacifistische Socialisten 
vier zetels (thans twee) en al springen de kommunisten, wat niet 
onmogelijk lijkt, van zes naar negen kamerzetels 

Gegeven de labiele vooruitzichten van een <> links .. kabinet is 
het overduidelijk dat velen van degenen die een ander beleid willen 
dan dat van de regering-Biesheuvel, sterk aarzelen om hun stem 
aan de progressieven te geven Zij weten immers dat de konfessio
nelen ondanks te verwachten verliezen redelijk gemakkelijk tot 
hernieuwde samenwerking met de liberalen en de Drees-De Brauw-
« socialisten » zullen komen Een « nieuw beleid » achten zij 
gewoonweg niet haalbaar, en dat frustreert hun stemgedrag 

Alles bijeen dus verkiezingen waarbij in meetings en op de tele
visie traditiegetrouw fel van leer wordt getrokken, maar waarbij 
ook een « vernieuwing » onbereikbaar schijnt. Misschien zullen 
we straks moeten konstateren dat deze verkiezingen eigenlijk over
bodig waren Dat zou met de eerste keer zijn. Maar het zou dit
maal samengaan met de vaststelling dat de •• vernieuwers » nau
welijks willen vernieuwen en dat Nederland, alle maatschappelijke 
verschuivingen ten spijt, vastgebakken blijft aan het bestaande poli
tieke patroon. Een vooruitzicht dat echte progressieven somber 

naar de resultaten van 29 november doet uitzien. 

over permanente vorming en kredieturen 
De « permanente vorming » is een mode-woord dat evenwel een bewe

ging del<t die van grote betekenis is. Voortdurende of permanente vorming 
wil zeggen dat iedereen « levenslang » de gelegenheid moet hebben (en 
ook de plicht] zichzelf verder te vormen en te bekwamen. De grotere 
welstand en ruimere vrije tijd laten zulks toe. Wij weten welke achter
stand Vlaanderen heeft inzake scholing en opleiding. 

Onze economische achterstand was en is een van de oorzaken van de 
intellectuele armoede van ons volk. De afwezigheid van grote bedrijven 
had als gevolg dat er minder nood bestond aan hogere scholing en het 
vrij onderwijs (de colleges) was meer gericht op geestelijke en letter
kundige vakken dan op wetenschappelijke scholing. Van daar dan ook 
dat er menig Waals ingenieur zijn kans kreeg in Vlaanderen. 

Ook hebben Vlamingen « het niet verder gebracht » omdat hun ouders 
het niet konden betalen. 

voor werkende jongeren 

De culturele democratie is een 
sluitstuk van ons volksnationalis-
me dwz dat eenieder de kans moet 
krijgen zich te vormen om in de 
maatschappij de functie te vervul
len waartoe zijn talent hem in 
staat stelt 

Indien iemand lang heeft kun
nen studeren en reeds werkt moet 
hij ook die kans krijgen. Men heeft 
het over « Open Universiteit en 
TV-onderwijs en -vorming ». In 
Duitsland is dit laatste reeds volop 
aan de gang. 

Uiteraard gaat het vooral om de 
jongeren die op 14 of 16 jaar de 
school verlieten, maar verder op-
kunnen en willen De pedagogische 
begeleiding van werkende jongeren 
is een democratische eis. In cul
tureel opzicht vormen de werken
de jongeren een « verwaarloosde 
groep » Gemakkelijk is het niet 
maar toch moet het mogelijk wor
den dat werkende jongeren recht 
krijgen op een kortere arbeidstijd 
om zich te vormen. 

ledereen ziet in welk belang de 
Vlaamse gemeenschap daarbij 
heeft. 

kredieturen 

Vertolkt als sociale eis van jon
ge arbeiders komt het er op neer 
dat zij •• kredieturen » krijgen, nl. 
uitbetaling als arbeidstijd van 
« werktijd ». 

Kedieturen verlenen betekent dat 
jonge arbeiders met behoud van^ 
loon gedurende een te bepalen tijd 
afwezig mogen zijn om zich tè 
vormen. 

Sedert 1963 bestaat er een wet 

die zulks in beginsel toelaat en de 
jongeren vergoedt evenals de in
richters van cursussen. Van deze 
wet kwam weinig in huis, hoewel 
er uitdrukkelijk instaat dat het een 
recht is van de jonge arbeiders, het
zij tot algemene vorming, hetzij tot 
gespecialiseerde vakopleiding. 

Men wil het nu beter doen in de 
richting van de zgz. sociale en cul
turele promotie. Het zou echter 
ook weer bij modewoorden kunnen 
blijven. 

Men heeft reeds in de wet op 
het « secundair » onderwijs (voort
gezet onderwijs in het Nederlands) 
het avond- en weekei.nd-onderwijs 
(onderwijs met beperkt leerplan) 
omgedoopt tot « onderwijs van so
ciale promotie ». 

het wetsvoorste l major 

Nu is er een wetsontwerp van 
minister Major in de maak van het 
welk wij het concept « toevallig • 
in de handen kregen. Er waaien nu 
eenmaal papieren weg, ook uit mi
nisteriële kabinetten. 

In het ontwerp wordt bepaald dat 
loontrekkenden inderdaad een ex
tra-vrije-tijd zouden krijgen om 
examens voor te bereiden Indien 
zij het onderwijs voor sociale pro
motie met welslagen volgen. Dus 
kredieturen I De vergoeding zou 
uit de staatskas komen voor 50% 
en 50% uit de kassen van de 
rijksmaatschappelijke zekerheid. 

Voor de zelfstandigen, voor het 
overheidspersoneel, voor de 
dienstplichtigen wordt niets voor
zien. 

De KAJ heeft reeds heftig gepro
testeerd tegen deze enge opvat
ting. Eens te meer bewijst een 

BSP-minIster hiermede hoe weinig 
« socialistisch » zijn staatsbehou-
dende partij geworden is. 

te eng opgevat 

Het beslist onjuist de krediet
uren te beperken tot enge gespe
cialiseerde « vakopleiding », los 
van de algemene vorming. Anders 
gezegd : het is onjuist de sociale 
en de culturele promotie van me
kaar te scheiden en alleen te deh-
ken aan het onderwijs met beperkt 
leerplan als middel tot pedagogi
sche begeleiding van de werkende 
jongeren. De drempelvrees voor 
het zuiver culturele zullen jonge 
arbeiders niet gemakkelijk over
winnen. Zij zullen hun vrije tijd mo
gen gebruiken (weliswaar in ge
makkelijkere voorwaarden) om hun 
produktiviteitskansen te verhogen. 
Weeral wordt de welvaart opge
offerd aan het welzijn. 

Hierover geïnterpelleerd in da 
vergadering van de Cultuurraad 
wist minister Major alleen naast 
de kwestie te antwoorden en ont
week de kern. Zal men kredieturen 
toestaan uitsluitend als element 
van produktiviteitsverhoging of als 
middel tot algemene vorming en 
verheffing van ons volk ? 

Voor minister Major hebben de 
kredieturen niets te maken met 
cultuur en dus niet met culturele 
autonomie. 

Voor ons heeft de zaak te maken 
zowel met de vakbekwaamheid van 
de arbeiders (inbegrepen de zelf
standigen) als met hun bewustma
king en algemene vorming 

Overigens een volk dat niet gees
telijk en intellectueel rijker wordt 
kan ook niet economisch rijk blij
ven of worden. 

Koning Wilem I wist dat toen hij 
scholen oprichtte en hier de wer
king van de « Maatschappij tot Nut 
van het Algemeen » steunde. Het 
België van 1830 wou dit niet weten 
en proklameerde de vrijheid om 
« dom en arm » te blijven. 

De aktie van de KAJ verdient de 
steun van alle volksnationalisten... 
maar toen ik mijn interpellatie hield 
zwegen de socialisten en ook de 
christelijke democraten. 

m. van haegendoren, 
senator. 
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schriftelijke vragen 

Onze parlementsleden staan nog 
steeds op kop van de lijst der schrif
telijke vragen aan ministers via het 
bulletin van vragen en antwoorden, ook 
wat de kultuurraad betreft, We ver
melden dit terloops naast de talrijke 
mondelinge tussenkomsten van onze 
frakties in Kamer en Senaat, hetzij als 
vraag, hetzij als interpellatie, hetzij 
nog als vertolking van de visie van de 
frakties In algemene debatten (begro
tingen, wetsontwerpen, wetsvoorstel
len e.d.m.). 

afsluiting oosterschelde 

In een mondelinge vraag wees ka
merlid Nelly Maes op de te vrezen 
verarming van de visstand als gevolg 
van de afsluiting van de Oosterschel
de en drong ze aan, opdat bij de Ne
derlandse regering zou aangedrongen 
worden op opschorting der werken zo
lang men niet in het reine is met het 
Belgisch belang ter zake. Er zou ook 
op een onderzoek van de alternatieve 
plannen ter beveiliging van de biolo
gische rijkdom moeten aangedrongen 
worden. 

Minister Vlerick, die namens minis
ter Tindemans antwoordde, was ont
wijkend en verwees naar de Neder
landse diensten en naar zijn kollega 
van Openbare Werken, niet zonder toe
gegeven te hebben dat er Inderdaad 
verarming van de visstand in een ge
deelte van de zuidelijke Noordzee 
dreigt. Uit dit feitelijk nietszeggend 
antwoord blijkt alvast niet dat de Bel
gische regering bij da besprekingen 
ter zake veel rekening heeft gehou
den én met de belangen van de eigen 
zeevisserij én met de ekologische ver
eisten. Het was een zeer oppervlak
kige en teleurstellende reaktie. 
Hoogstwaarschijnlijk zal Nelly Maes 
minister van Openbare Werken moe
ten aanpakken. Dat zullen dan drie 
ministers voor één onderwerp zijn, 
illustratie van het versnipperd en dus 
ondoelmatig beleid In ons land én van 

de gegrondheid van het VU-voorstel, 
een ministerie voor Milieubescher
ming op te richten. 

onwettelijkheid te moelingen 

Kamerlid Raskin wees de regering 
op de onwettige bezetting van een 
klaslokaal in de gemeenteschool te 
Moelingen door een privé-franstalige 
kleuterklas, zonder dat de gemeente
raad werd gekend en bij overtreding 
van diverse wetsartikelen ter zake. 
Bovendien stak de burgemeester van 
deze Voergemeente nog een handje 
toe. Het lokaal in kwestie kwam vrij 
door de terbeschikkingstelling van een 
onderwijzer. De h. Raskin vroeg mi
nister Van Mechelen wat hij tegenover 
dit kras staaltje van wetsovertreding 
en van willekeur dacht te doen. 

De minister antwoordde uitvoerig. 
Samengevat kwam dit antwoord neer 
op het volgende : de afgeschafte klas 
en de beschikbaar gestelde onderwij
zer worden behouden, de franstalige 
kleuterklas moet het lokaal ontruimen. 
Over sankties tegen de onwettig han
delende burgemeester zweeg Van Me
chelen voorzichtig en zei hij de reaktie 
van de gemeenteraad af te wachten. 
Een kordate berisping — hoe voor de 
hand liggend ook — durft vlinderdas-
dragende Van Mechelen niet aan, het 
gaat immers om een in ons land nog 
altijd sacrosante verfranser. 

regering omzeilt de wet 

De Senaat behandelde de begroting 
1972 van Ekonomisch Zaken. Tijdens 
het debat beschuldigde senator Lode 
Claes de regering ervan, buiten de ex
pansiewetgeving en tegen de kontrole 
van het rekenhof in, ondernemingen 
In moeilijkheden te helpen zonder 
daarvoor voldoende waarborgen te 
hebben. Ze gebruikt daarbij art. 14 van 
de wet op de inrichting van het Re
kenhof. Spreker haalde verscheidene 
voorbeelden van deze praktijken aan 
en stelde vast, dat waar het natio
naal krediet aan de nijverheid niet 
wenst ter hulp te komen, de rege
ring dit in bepaalde gevallen weldoet 
(met o.m. subsidiëring van bvb. een 
maatschappij, die In werkelijkheid 
nooit heeft bestaan, ndr.). 

Onze senator herinnerde aan de 
schriftelijke vraag van de h. John Maes, 
of het niet aangewezen ware de 
rechtstreekse participaties van de 
Staat In dergelijke bedrijven in één 
Instelling te verenigen. Welke sugges
tie tot oprichting van een nieuwe 
parastatale dienst zeker niet zonder 
ironie bedoeld was. « Naast de natio

nale Investeringsmaatschappij zullen 
we een groteske karikatuur van een 
holding zien oprijzen. Wie zal In de 
beheerraad zetelen van een dergelijke 
holding, die enkel participaties zal be
heren, die de nationale investerings
maatschappij niet wenst te nemen ? » 
aldus besluitend senator Claes, die 
aankondigde dat het bedrieglijk art. 
10 volstond (ook al zijn er nog andere 
punten aan te vechten) opdat zijn 
fraktie de begroting niet zal goedkeu

bedrog 

« Tout ce qui est exagéré est inslg-
nifiant » (1) is een gevleugeld woord 
van Talleyrand, waarmee de minister 
van Ekonomische Zaken meende de 
interpellatie van senator Van Eisen 
over de aftakeling van het kernener
giecentrum te Mol ten voordele van 
het Waalse centrum te moeten beant
woorden. Tijdens het debat over de 
begroting 1972 heeft senator Van Ei
sen, cijfers bij de hand, a plus b be
wezen dat hij destijds helemaal niet 
overdreven had en dat de bevoordeli-
ging van het IRE (Waalse centrum) 
ten nadele van Mol verder gaat en 
zelfs stijgende proporties aanneemt : 
In 1970 werd een investeringsbedrag 
van 72,5 miljoen vastgelegd, deze post 
Is echter tot het drievoudige van dit 
bedrag opgelopen en het oorspronke
lijk startbudget Is van 20 naar 70 mil
joen gestegen, hoewel het IRE door 
« zijn kommerciële opvatting zogezegd 
zich zelf kon bedruipen >. De stijging 

te Mol Is heel wat bescheidener (3 
procent In 1973 vergeleken met 1972), 
de Investeringstoelage slechts van 105 
tot 112 miljoen, terwijl de toelage 
voor apparatuuraankoop zelfs van 81 
naar 51 miljoen zal dalen. Senator Van 
Eisen, mocht dan ook terecht het 
woord « misleidend » waarmee hIJ t i j
dens zijn interpellatie dit beleid om
schreef, thans vervangen door het 
woord « bedrog •. Daarom eiste hij 
met klem dat de minister in de be
groting 1973 de nodige kredieten zou 
voorzien om Mol een normale werking 
en een realistische uitbouw te waar
borgen, desnoods ten koste van de 
toelagen aan het IRE. 

Tegen alle evidentie in loochende 
minister Simonet koudweg de aftake
ling van Mol en was de rest van zijn 
antwoord een opsomming van goedko
pe algemeenheden (voortzetting der 
inspanningen inzake kernenergie, even
wicht tussen beide instellingen). Punt 
andere lijn. De Brusselse « krokodil » 
was des te uitvoeriger en positiever 
in zijn beantwoording van de opmer
kingen der Waals en franstalige Inter-
pellanten. Aan lef ontbreekt het Inder
daad deze Intelligente maar cynische 
franstalige Brusselaar niet. Zijn ant
woord was ten slotte typisch Belgisch : 
voor de Vlamingen, die vanuit een 
volksnationaal standpunt reageren 
koude logenstraffingen zonder moti
vering, voor de troetelkinderen van be
zuiden de taalgrens alle hoffelijkheid 
en zoveel mogelijk van de koek. De 
« Vlaamse » CVP en BSP zitten erbij, 
stom als vissen of verlegen als be
schaamde medeplichtigen. 

(1) Alles wat overdreven Is, Is on
betekenend. 

I ! 
« » • 
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in de 

cultuurraad 

De vergadering van de Cultuurraad van 7 
november j l . was niet onbelangrijk en werd 
overwegend door de Volksunie beheerst. 
Men zal achteraf niet kunnen beweren dat 
de Volksunie niet alles wat mogelijk was in 
het werk heeft gesteld om uit de mislukte 
Culturele Autonomie uit te halen wat kan. 

Sommige posten in de begrotingen van 
de ministeries Landbouw, Middenstand, Ar
beid, Volksgezondheid, Openbare Werken en 
Verkeerswezen werden naar de Cultuurraden 
verwezen. Het zijn kleine bedragen en zij 
omvatten absoluut alles wat tot de Cultu
rele autonomie behoort. Het parlementair 
spel komt er op neer dat Cultuurraden deze 
kredieten die reeds door het Parlement zijn 
goedgekeurd nog eens mogen bespreken 
• n alleen maar < ja > te knikken hebben.^ 

het commissariaat-generaal voor 

toerisme (ministerie van 

verkeerswezen} 

Senator Van Haegendoren nam dit punt 
ter hand. 

De grondwet bepaalt woordelijk en uit
drukkelijk dat het toerisme tot de Culturele 
Autonomie behoort. Men heeft er zich toe 
beperkt de kredieten voor het sociaal ver-
blljfstoerisme (vakantiehulzen) aan de Cul
tuurraden te onderwerpen. 

De folders, films, publicaties van het Com
missariaat, de relaties met het buitenland 
en de buitenlandse pers blijven unitair. Wel
ke kansen ontgaan ons zodoende om het 
eigen gezicht van Vlaanderen aan de bredere 
massa in het buitenland bekend te maken I 
Ons groot Vlaams verleden wordt door de 
francofone leiding van het Commissariaat 
«verbelgischt». Het hotelwezen in Vlaanderen 
Is vaak In Frans-Brusselse handen en de 
relaties van het Commissariaat ermede gaan 
door op z'n Brussels-Belgisch. De Franstalige 
Commisaris-generaal centraliseert en over
heerst met 'n overwegend Franstalige Top. 
Daarbij komt dat het satyrischa blad « Pan •, 

dat doorgaans van wanten weet, ergerlijke 
gevallen van corruptie verwijt aan de Com
missaris-generaal. Waarom geen proces te
gen eerroof ? 

Wij mogen de Franse overheersing In 
« toerisme » niet langer dulden, ook al werd 
ze geduld en mede in de hand gewerkt door 
de ex-Vlaamse minister van Toerisme, bur> 
gemeester : Piers van Oostende, en door 
onze CVP-opperjager : oud-minister Ber-
trand. In toepassing van de grondwet moe
ten wij eisen dat er twee Conmmissarissen-
generaal worden benoemd. 

de culturele centra 
(ministerie openbare werken) 

De toelagen van 60 % aan provincies en 
gemeente voor de bouw van culturele centra 
worden door de minister van Openbare Wer
ken toegekend. De minister van Cultuur stelt 
de bundels op,maar Openbare Werken is 
verantwoordelijk in stedebouwkundig opzicht 
en ook voor de uitvoering. 

Deze bespreking bood onze wakkere volks
vertegenwoordiger Nelly Maes de gelegen
heid om het Volksunie-standpunt Inzake Cu^ 
turele centra te verdedigen. 

De gewone man overwint de drempelvree» 
niet. 

Er werd tot heden toe overwegend een 
prestige-politiek gevoerd. Grote centra met 
grote zalen ter ere van de heren llntjesknip-
pers... De Interne verdeling In bestaands 
centra Is vaak doors lecht. 

Daar er weinig geld beschikbaar Is (ong. 
180 milj. 's jaars) moet men daar zuinig mee 
omgaan I Wij hebben vooral nood aan vela 
kleine centra waarin alle gemeenschapsac
tiviteiten van een klein gebied of van een 
gemeente terecht kunnen. 

Men kan veel verwezenlijken door nieuwa 
schoolgebouwen of nieuwe gemeentehuizen 
voor meervoudig gebruik te bestemmen en 
men kan met weinig geld bestaande gebo* 
wen aanpassen. Dit zal niet ideaal zijn maar 
vele culturele werkers zullen geholpen wor
den. 

Een ontwerp van decreet op de culturela 
centra wordt momenteel In Commissie ba-
sproken. Ook daar heeft N. Maes de zwara 
taak onze standpunten te verdedigen. ZIJ 
was vroeger lid van de ministeriële Com
missie voor Culturele Centra en heeft du» 
m de potten kunnen kijken. 

In dezelfde vergadering van de Cultuur
raad interpelleerde senator Van Haegendo
ren minister Major over de « kredieturen ». 

(zie blz.6) 
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Bomen en tpaargeld zijn allebei een garantie \ooi een gelukkige loekomsl. 

Hel depositoboekje is de ideale spaai for
mule voor iemand die geregeld iets opzij 
wil leggen tegen een aantrekkelijke in -
terest. 

Bepaal een bedrag van je inkomsten 
dat je geregeld wil sparen en stort dit op 
een depositoboekje bij de Kredietbank. 

Als je wedde rechtstreeks op je reke
ning wordt gestort, dan kun je de Krediet
bank de opdracht geven om automatisch 
het bedrag dat je daarvan wil sparen, van 
je zichtrekening over te schrijven naar je 
boekje. 

Het grote voordeel van een deposito-
boekje IS dat je geld een hoge rente op
levert en dat je er toch gemakkehjk en 
vlug kunt over beschikken. 

Spaar een boom 
Verrijk dè natuur met een boom 

door een depositoboekje 
te openen bij de Kredietbank. 

Zes typische soorten bomen 
die door de Kredietbank in jouw naam 

zullen geplant worden. 

Sparen en bomen planten gaan buitengewoon 
goed samen : het zijn immers allebei investerin
gen voor de toekomst. 

Welnu, wanneer jij bij haar begint te spaien, 
verrijkt de Kredietbank de natuur met een boom, 
in jouw naam. 

Vele bomen maken een 
bos. Plant een bos samen 
met de Kredietbank. 

Doe mee aan haar « Actie 
Bosbouw » : voor ieder de
posito- of rekeningboekje, 
geopend tussen 1 november 
en 1 maart, plant de Kre
dietbank gratis een boom. 
Voor jou. Voor je gezin. 
Voor de hele gemeenschap 
Op gronden door open
bare instanties ter beschik
king gesteld. 

Kredietbank 

Een speciale kaft rond 
je nieuw depositoboekje 
geldt als bewijs van je 
deelneming aan de «Ac
tie Bosbouw ». 
Persoonlijk geniet je de 
talrijke voordelen die 
aan een depositoboekje 

bij de Kredietbank verbonden zijn 
En door op zo'n boekje te gaan sparen schenk je 
de natuur een boom en help je een bos maken 
voor de gemeenschap Is dat niet fijn'' 

LINDE HAZELAAR 

Leef mee met je boom en je bos. Ga 
zelf kijken hoe het stevig wortel 
schiet en groeit. 
De Kredietbank zal de juiste aan-
plantingsplaatsen te gelegener tijd 
bekend maken. 

W<H^AN£N,O0Il>'YerMArHEJil 
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de 
verpleegsters 
Zij wensen niet meer beschouwd 
te worden alleen maar als de 
hoofdfiguur uit de idyllische dok
tersroman of als de lieftallige en
gel die alle nood verzacht. Er is 
trouwens reeds een aanzienlijk 
aantal mannelijke verplegers hun 
rangen komen vervoegen. 
Evenmin wensen zij alleen maar 
helpsters of helpers van de dokters 
genoemd te worden, zoals in de 
jongste wetgeving terzake vermeld 
staat. Zij hebben grondig gelijk ! 

WeH< is het probleem van de verplegen-
den ? 

Enerzijds stelt de opleiding sedert enkele 
jaren hogere en zwaardere eisen en zijn de 
opdrachten zodanig vermenigvuldigd, gespe
cialiseerd en waardevoller geworden en an
derzijds blijven hun wettelijk toegelaten han
delingen nog steeds beperkt tot deze voort
spruitend uit een wet van 1818. 

In deze vergelijking Is alle logische ver
houding zoek geraakt. Het wordt de hoogste 
tijd het statuut van de verpleegsters wette
lijk te regelen, te normaliseren en te evalue
ren 

Zij oefenen een waardevol beroep uit met 
eigen discipline en deskundigheid, dat een 
onmisbare schakel is in de voortdurende bij
stand om de gezondheid van de mens te be
houden, te verbeteren of te herstellen. Zij 
zijn noodzakelijke medewerkers in de schoot 
van het team van de verstrekkers van ge
zondheidszorg. ' 

Beroepshalve ben ik goed geplaats om hun 

werk te waarderen en ook om hun probleem 
en hun ongeduld te begrijpen 

Als voorzitter van de Kamercommissie van 
Volksgezondheid was het mijn bedoeling een 
vertegenwoordiging van de beroepsvereni
gingen van verplegenden te horen op de com
missievergadering, om alzo te komen tot een 
eensgezind wetsvoorstel uitgaande van alle 
politieke fracties ofwel om de minister te sti

muleren tot het neerleggen van een wets
ontwerp. 

Daar het reglement van de Kamer deze 
werkwijze alleen toelaat naar aanleiding van 
een voorliggend voorstel of ontwerp, diende 
ik op 17 oktober een voorstel in tot wijziging 
van het reglement en op 24 oktober een 
wetsvoorstel op de uitoefening van de ver
pleegkunde. 

Mijn wetsvoorstel werd mede ondertekend 
door onze collega Van Leemputten en door 
de leden van de PVV, FDF, BSP en KP 

De CVP-BSP heeft gemeend op eigen liout-
je te moeten ha delen en legde op 25 okto
ber een ander wetsvoorstel neer 

In grote lijnen omvat het Vü-voorstel • 
1 Wie de verpleegkunde mag uitoefenen, be
scherming van de gekwalificeerde titel, wel
ke handelingen behoren tot de bevoegdheid 
van de verplegenden en wie de verantwoor
delijkheid draart 
2 Oprichting, samenstelling en opdracht van 
de Hoge Raad voor Verpleegkunde . 
3 Opdracht, samenstelling en opdracht van 
een verpleegkundige commissie per provin
cie In Brabant worden een Nederlandstalige 
en een Franstalige commissie opgericht ; 
4 Strafbepalingen voor de onwettige uitoefe
ning van de verpleegkunde. 

WIJ zijn ervan overtuigd "̂ at ook elke recht
geaarde geneesheer onze standpunten voilvS-
dii.' zal bijtreden en staan graag ter beschik
king van ieder die de tekst van ons wets
voorstel zou verlangen > 

Wij zullen niet onverlet laten om spoedig 
een oplossing te bereiken voor het onloochen
baar probleem. 

Indien wij mislukken of gehinderd worden 
staat de Volksunie aan de zijde van de ver
plegenden bij hun aangekondigde stiptheids
actie. 

vic anciauK, 

vol ksvertegenwoordiger 

studenten tegen 

onderwijspolitiek 

van de regering 
Na haar mislukking met betrekking tot de kommunairtaire problemen — 

we verwijzen hier naar het bedrog bij de Brusselse agglomeratieraads
verkiezingen, de onontwarbare diskussies bij de uitwerking van de ekono-
mische decentralisatie en de partij-politieke ruzies onder de bevoegdheid 
van de kultuurraden — dreigt de huidige regerlngskoalitie eveneens te 
falen bij de realisatie van haar sociale en ekonomische politiek. 

Inderdaad worden de nieuwe lasten grotendeels op iedereen gelegd In 
gelijke mate. Waar een werkelijk sociale politiek slechts kan gevoerd wor
den door middel van direkte belastingen op grote inkomens, heeft de re
gering de voorkeur gegeven aan de a-sociale indirekte belastingen. Daar 
deze ieder op gelijke wijze treffen, wegen ze het zwaarst door op de lage
re inkomens. We verwijzen naar de verhoging van de benzineprijs, de 
tabakswaren, het bier, de frisdranken.... Opgemerkt dient te worden dat 
bij voorkeur die produkten belast worden, die door iedereen veelvuldig 
gebruikt worden, daar waar het logisch zou zijn de uitgesproken luxe
artikelen duurder te maken. 

In de kontekst van deze a-sociale iasten-politiek wordt ook een reeks 
maatregelen gezien, die op dit ogenblik reeds genomen zijn of voorbereid 
worden, in verband met de onderwijspolitiek. 

heer var de RUG tegen trissers 
heeft uitgevaardigd, en die door 
de Raard van Beheer werden be
krachtigd, zijn een duidelijke be
voegdheidsoverschrijding. Het is 
trouwens volslagen onverantwoord 
dat de voorzitter en de sekretaris 
van elke eksamenkommissie zouden 
magen bepalen wie al dan niet mag 
trissen, en dit met als enig krite-
rium « familiale omstandigheden ». 

Een tweede KB is dat van 24 au
gustus '72. Hierdoor wordt het in
schrijvingsgeld verhoogd tot 5000 
fr. In feite komt dit, met de bijko
mende kosten, neer op een goede 
6000 fr. Uitzondering wordt ge
maakt voor die studenten, die een 
studiebeurs genieten. 

Deze maatregel is in regelrechte 
tegenstrijd met de tot nu toe ge
volgde weg naar demokratisering 
van het onderwijs, waarbij het in
schrijvingsgeld op een laag niveau 
gelijkgesteld werd voor alle uni
versiteiten, met het doel op deze 
wijze tot de kosteloze inschrijving 
te komen. Waar het de bedoeling 
was van rijkemansuniversiteiten. 

waar de eerste vereiste een be
hoorlijk bezit was, te komen tot een 
universiteit die toegankelijk is voor 
iedereen, die er de bekwaamheid 
voor heeft, wordt nu een stap te-
'rug gezet door een nieuwe finan
ciële barrière op te werpen. Diege
nen die hoopten dat deze achter
uitgang zou opgevangen worden 
door een verbetering van de stu-
diebeuzensistemen, zijn ondertus
sen ook wel bedrogen uitgekomen 

Waar de regering het kriterium 
voor beursstudenten hanteert, ver
gist ze zich zwaar. Rechtvaardiger 
zou het zijn te werken met het kri
terium van de uit financieel oog
punt beursgerechtigde student. Met 
het huidig sisteem, waarbij iemand 
die een jaar dient te herdoen auto
matisch zijn beurs verliest (wat op 
zichzelf reeds een zeer dubieus sis
teem is) wordt bij het verlies van 
de beurs nog eens het verhoogd in
schrijvingsgeld aangerekend. Voor 
deze studenten komt de maatregel 
dubbel hard aan. 

Overigens is het doel van deze 
maatregel niet bijzonder duidelijk, 

vermits de meeropbrengst, beke
ken in het raam van de gehele uni
versitaire begroting, eerder klein Is. 

Wat nog aan KB's zal volgen, ia 
moeilijk te voorzien. Het is echter 
duidelijk dat het universitair onder
wijs mede het slachtoffer wordt 
van een politiek steekspel, dat 
slechts de bedoeling heeft de 
kaarten gunstig te leggen voor de 
partijen ten overstaan van de vol
gende verkiezingen, of eventueel 
voor versteving van persoonlijke 
posities binnen de partijen. 

We stellen vast dat de universi
taire overheden niet de moed heb
ben blijk te geven van hun onaf
hankelijkheid ten overstaan van de
ze situatie Ze aanvaarden de KB's, 
en passen ze in al hun scherpte toe, 
zonder rekening te houden met enig 
argument ertegen, hetzij logisch, 
hetzij sociaal, hetzij juridisch. 

de vlaams nationale 

studenten unie, 

rijksuniversiteit gent. 

In augustus kwamen er twee Ko
ninklijke Besluiten uit, die beide 
uiterst laat bekend gemaakt wer
den. De studenten, die onder toe
passing van deze KB's vielen, 
stonden immers voor een voldon
gen feit, daar de tweede zittijd 
reeds in september viel, en het 
akademisch jaar aanving in oktober. 
Het is te vrezen dat de verantwoor
delijkheden voor deze KB's niet 
vrij te pleiten zijn van moedwil, 
wat de laattijdigheid betreft. 

Een eerste KB, nl. dat van 4 
augustus '72, komt de facto neer 
op de uitsluiting van een aantal 
studenten, tenminste wanneer men 
de verkeerde, maar overal toegepas
te interpretatie in aanmerking 
neemt. Het aangehaalde KB speci-
fieert de wet en vermeldt wie van
uit het oogpunt van de subsidiëring 
nog als student aanzien wordt. Zo 
worden de universiteiten niet lan
ger gesubsidieerd voor trissers, en 
trachten ze dan ook te weigeren. 
Voor hen was het onmogelijk hun 
jaar nog te redden, dikwijls enkel 
en alleen omwille van de laattijdig

heid van het KB. Het ware daarom 
al wenselijk de toepassing in alle 
geval uit te stellen tot het akade-
miejaar '73-'74. 

Ook op andere punten blijkt het 
betreffende KB onaanvaardbaar : 
blijken geen studenten te zijn voor 
de subsidiering : « trissers » (met 
een scherp omschreven uitzonde
ring voor eerstejaars), studenten 
die vrije leergangen of gespeciali
seerde kursussen volgen, dokto-
raats- en aggregaatsstudenten 
(slechts voor één jaar gesubsidi
eerd) en een behoorlijk deel buiten
landse studenten. Deze opsomming 
alleen al is een afdoend argument 
tegen het KB, vermits in de meeste 
gevallen geen twijfel kan bestaan 
aan het feit dat we werkelijk met 
studenten te doen hebben. 

Het KB van 4 augustus '72 han
delt over de financiering van de 
universiteiten door de staat. De in
schrijvingsmodaliteiten daarente
gen worden voor de Rijksuniversi
teiten vastgelegd in de wet van 8 
juni '64. De maatregelen die het 
Vast Bureau van de Raad van Be-
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de wereld 
...Maar het is tegelijk de bezegeling 

van de Duitse deling... Op onze fo

to geïllustreerd door een Kerstach

tige lichtgrens tussen Oost en West. 

(Argos) De twee Duitslanden hebben 

dan eindelijk toch hun akkoord afge

sloten en geparafeerd. Er ging een 

zucht van opluchting over Europa. De 

wereld vergat even dat Nixon herver

kozen werd en dat in Vietnam het 

licht nog altijd op groen staat voor 

wederzijdse vernietiging. Over het al

gemeen meent men dat het interduits 

akkoord, tot stand gekomen door de 

onaflaatbare bemoeimgen van Bahr en 

Kohl, een begin van verregaande sa

menwerking kan worden. In plechtige 

joernalistieke taal heet het akkoord 

een sluitstuk in de Ostpolitik van 

bondskanselier Brandt. Maar het is te

gelijk de bezegeling van de Duitse de

ling. Voortaan zullen twee Duitslanden 

op voet van komplete gelijkheid ach

ter internationale konferentietafels zit

ten. De aanvaarding van het akkoord 

lag eigenlijk in de lijn van de verwach

tingen, gewekt door de Westduitse 

verdragen met Moskou en Warschau. 

Uit een altijd weer omstreden status-

quo moest toch ooit een voor allen 

aanvaardbaarjE^lus. v^ygQdi rezulte-
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» » op voet van gelijkheid" 
Sinds de verdragen met Moskou en 

Warschau kon de Bondsrepubliek voor 
haar inter-duitse problemen niet meer 
achteruit. In die verdragen had de 
BRD zich uitgesproken voor een po
litiek van ontspanning en pacifisme. 
Tegelijk hadden de bondsrepublikeln-
se bewindsleiders verklaard de uit 
WO II geroeide werkelijkheid te er
kennen, ook bijaldien een definitief 
vredesverdrag nooit werkelijkheid 
werd. Als tegenprestatie zou Oost-
Duitsland een paar werkelijkheden be
vestigen waarop de BRD erg was 
gesteld. Onmisbare voorwaarde voor 
verstandhouding was de veiligheid van 
West-Berlijn. In het vlermogendheden-
akkoord was die veiligheid al aardig 
meegevallen. Maar van de DDR werd 
ook de erkenning afgedwongen dat de 
Duitsers, ofschoon ze vandaag in 
twee aparte staten leven, nog alNjd 
door een heel speciale vei houding 
van samenhorigheid <• verbonden » 
zijn. Of öok die voorwaarde in het 
inter-(^its akkoord Is overgekomen 
blijft een open vraag. 

Voorzeker Is het basis-akkoord niet 
perfekt. Men had een beter akkoord 
kunnen uitdenken maar het leek on
begonnen werk achter een « ideaal » 
plan te staan dat toch nooit begin 
van uitvoering zou krijgen. Al bIj al 
lijkt het belangrijk te weten of de 
BRD haar eigen voorstellen heeft kun
nen doordrukken. Een bijkomende 
vraag Is dan of de tegenprestatie van 
de DDR op praktisch en humaan vlak 
opweegt tegen het prijsgeven van 
lang gekoesterde West-duitse opvat
tingen. M.a.w. komt het akkoord te
gemoet aan de principes die Bonds
kanselier Brandt In zijn regeringsver
klaring van 28 okt. 1969 had vastge

legd ? Zoals alle verdragen zal ook 
het Inter-duits basis-vedrag een artifi
cieel gewrocht van op elkaar betrok
ken en op elkaar Inwerkende afspra
ken zijn. Maar Bahr en Kohl moeten 
gekrediteerd worden voor de stipte 
overeenkomst die hun verdrag ver
toont met de gesprekken die vroeger 
tussen Brandt en Stoph terzake wer
den gevoerd (Kassei, Erfurt) In het 
akkoord staat de komplete gelijkbe
rechtiging van de ondertekenaars 
vooraan , het akkoord is in eenklank 
met het UNO-handvest en de daar 
geformuleerde begrippen l.v.m. zelt-
beschikklng en de rechten van de 
mens. Er wordt weer afgezien van ge
weld en dit haakt in op het verdrag 
met Moskou ; Oost en West zullen 
hun eigen diplomatieke vertegenwoor
diging hebben ; zullen kompleet soe
verein zijn ; Oost en West zijn paraat 
om via duurzame kontakten naar een 
oplossing voor praktische en huma
nitaire problemen - te zoeken ; aan 
vroeger afgesloten verdragen en ak
koorden wordt niet geraakt De DDR 
gaat ermee akkoord dat alle verdere 
overeenkomsten tot West-Berlijn moe
ten uitgebreid worden overeenkom
stig de door het Viermogendheden-
akkoord uitgewerkte procedure terza
ke van het verkeer. 

Negatief is wel dat niets gezegd 
wordt over het uitwisselen van am
bassadeurs. De term - bestendige V8i 
tegenwoordiging » lijkt alleszins vaag. 
pozitlef Is dan weer (met het oog op 
het handhaven van de vrede ') dat 
de toestand In centraal-Europa onge
wijzigd blijf aangezien de vier groten 
hun rechten Integraal behouden. Ver
der lijkt het akkoord ook niet In strijd 

met de bondsrepubllkeinse grondwet, 
daar de BRD het verre doel (een even
tuele hereniging) niet eens hoeft te 
verloochenen... Zoals mocht verwacht 
worden heeft de Bondsregering het 
akkoord Bahr-Kohl In alle toonaarden 
bezongen « Realistisch en pozitlef » 
heet het daar. Brandt meent dat het 
inter-dults akkoord het « naast-elkaar-
leven » van de twee Duitslanden or-
ganlzeert en dat het bovendien een 
vertrekpunt Is naar een gebeurlijk 
met-elkaar-leven » Voor het zover 
komt (en dit met subtiliteiten om-
floersde doel lijkt verder dan ooit 
verwijderd !) wordt de DDR door Bonn 
niet als buitenlandse mogendheid er
kend maar als soevereine gelijkbe
rechtigde staat aanvaard. Oppozitie-
leider Barzel zal de tekst van het 
akkoord grondig Instuderen. . De as
pirant kanselier wil blijkbaar weten 
of het akkoord wel degelijk verzoen
baar Is met de grondwet. Maar een 
definitieve beslissing terzake kan hij 
met nemen Dit Is het voorrecht van 
de nieuwe CDU-CSU-fraktle die na 19 
november uit de stembus moet ko
men, inmiddels verklaarde de oppozi-
tielelder al dat een eventuele CDU-
CSU-regering zich zeker voor een kor-
rektlef zal uitspreken. Mocht het ak
koord voor haar onaanvaardbaar zijn 
dan zou de regering Barzel nieuwe 
onderhandelingen overwegen. Maar 
de oost-dultse onderhandelaar Kohl 
heeft die mogelijkheid al van de vo
ren de kop Ingedrukt. Vandaag is het 
dus alleen nog wachten op de uit
spraak van de bondsrepubllkeinse kie
zer. Die kiezer_ zal zich zeker ook 
laten leiden door zijn eigen kijk op 
de Deutschland-politiek van Brandt en 
Scheel. 

deze week 
in de wereld 
• Drie Amerikaanse negers worden te Ha
vana (Cuba) door de politie anagehouden na 
gedurende 32 uren met een gekaapt passa
giersvliegtuig (met 27 passagiers) door heen 
en weer vliegen tussen vertrekpunt en be
stemming de wereld in spanning te hebben 
gehouden. 

• President Thieu van Zuid-Vletnam zou zïfn 
verzet tegen een wapenstilstand opgeven 
mits bepaalde Amerikaanse waarborgen. In
middels duren de onderhandelingen maair 
ook de krijgsverrichtingen voort. 

• Na Frankrijk gaan ook in België jonge 
Baskische nationalisten in hongerstaking uit 
protest tegen de houding van de Franse 
regering tegenover de naar Frankrijk uitge
weken Spaanse Basken. Te Zaragossa over
lijdt de Franse konsui aan de gevolgen van 
zijn verwondingen, opgelopen tijdens een 
aanslag op het konsulaat, waarvoor de 
Spaanse politie twee Baskische studenten 
arresteert. 

• Zweedse koning Gustaaf Adolf VI viert 
90ste verjaardag. 

• Britse Lagerhuis mildert de sankties tegen 
Rodesië, door erkenning van huwelijken, 
scheidingen en adopties en een financiële 
regeling van pensioenen en opvoeding. Voor-
en tegenstanders van de Rodesische onaf
hankelijkheid hekelen deze tegemoetkoming 
als resp. « waardeloos » en « de facto erken
ning van het lan Smith-regime ». 

• De gewezen socialistische minister Schil
ler zegt de CDU zijn steun toe. Men acht het 
mogelijk dat hij lid zou worden van een even
tuele CDU-regering. In elk geval is zijn be
slissing een klap voor de partij van kanselier 
Brandt, nadat deze met de parafering der 
interduitse akkoorden enkele elektorate pun
ten had gescoord. 

• Na zijn herverkiezing tot president her
vormt Nixon zijn regering en kondigt hij een 
federale hervorming aan. Mosje Dayan, Is
raels minister van Defensie is Nixons eerste 
belangrijke- gast na de Amerikaanse presi
dentsverkiezingen. Verwacht wordt dat de 
Verenigde Staten voortaan aktiever zullen 
worden in het Midden Oosten-geschil. 

• In Ulster zijn tot nog toe ruim 100 IRA-
leiders door de Britten aangehouden. 

• Noorwegen verzoekt de EEG om een vrij
handelsassociatie. In Noorwegen blijkt men 
de negatieve volksstemming over het EEG-
lidmaatschap nu te betreuren. 

• Na het vertrek van duizenden Aziaten uit 
Oeganda met Brits paspoort besluit president 
Amin de paar duizenden Aziaten met Oegan-
dees paspoort uit de steden naar het platte
land te verwijzen ten einde « hun integratie 
met de zwarte bevolking te versnellen ». 

• De EEG-ministers va-i Sociale Zaken be
slissen de omschakeling van de landbouw-
en textielsektoren te gaan steunen. 

• De UNO-assemblee bespreekt het vraag
stuk van het terrorisme (kapingen, aanslagen, 
gijzeling van personen, enz.) onder bezwaren 
van verscheidene Arabische vertegenwoordi
gers, die vrezen dat men de politiek geën-
gageerden in deze strijd zal verwarren met 
gewone misdadigers of psychopaten. 

• Een regeringskrant van Saigon, doorgaans 
spreekbuis van de regering, acht de kans op 
een bestand nog steeds gering. 

• Noodweer in West-Europa richt aanzien
lijke schade aan en eist verscheidene doden 
en gewonden. 

Storm en wind trotserend kwam Polens mi
nister van Buitenlandse Zaleen Olszowski op 
Zaventem voor een bezoek aan België aart. 



§H4 ' 18-11-72 
11 

een portret 

pierre elliott trudeau 
(ArgosJ De Kanedese verkiezingen eindigden op een duidelijke achter

uitgang voor premier Trudeau (30 okt. II.). Zijn liberale partij zit in een 
•knelsituatie met de konservatieven die wezenlijk versterkt uit het elekto-
faal avontuur zijn gekomen. Maar Trudeau weigert te geloven dat de on
gunstige reaktie van de vox populi hem onverwijld tot aftreden noopt, 
flij hoopt nl. op de steun van de sociaal-demokratisch georiënteerde NDP 
fnew democratie party] en wacht stoïcijns de gebeurtenissen af. Voor-
perst zal hij een maand lang zonder parlement regeren. Dan kan hij met 
de steun van die demokreten op een liberale minderheidsregering reke
nen. Ten slotte kan hij nog altijd het parlement ontbinden en nieuwe ver
kiezingen uitschrijven. M.a.w. Trudeau heeft harde klappen moeten inkas-
seren maar is overeind gebleven. Hij werd niet uitgeteld. 

Van meetaf aan was opgevallen 
dat Trudeau's kampanje dit keer 
geen knetterend vertoon vol knal-
pffekten was. De « Kanadese Ken
nedy » bleef verre onder de ver-
Wachtingen, ffij leek wel meer op 
een « Kanadese Nixon ». Om de 
haverklap stond hij met zijn eega 
op de tribune ingetogen te luiste
ren naar de tonen van het Kana
dese volkslied. Een beetje zoals 
Onwankelbaar-gevestigde staatslie
den doen : in het besef dat de po-
Htieke schaapjes nu toch op het 
droge zijn en dat de Natie door 
baar pozitieve stem eens te meer 
het licht op groen zal zetten voor 
pieuwe verwezenlijkingen. Maar die 
(Canadese Natie staat niet erg pal 
midden de etnische stormen die 
haar beroeren. Men kan Kanada al
leen dan een Natie noemen als men 
de Amerikaanse omschrijving van 
die term aanvaardt, waarbij de be
grippen Natie en Bevolking van een 
Staat mekaar gaan overlappen. Van 
die Kanadese « Natie » weten we 
het nu wel : er zijn engels- en 
franstalige Kanadezen en hun ver
standhouding is alles behalve voor
beeldig 

leerstoel bekleedde hij amper drie 
jaar. In 1965 was hij al volksverte
genwoordiger en na nog eens drie 
jaar was hij achtereenvolgens 
staatssekretarls bij de premier, mi
nister van Justitie en. . premier. 
In die hoedanigheid volgde hij Les
ter Pearson op van wie hij ook het 
voorzitterschap van de liberale par
ti j overnam. Toen deed Trudeau wat 
de kiezer had verwacht : hij ont
bond het parlement en na nieuwe 
verkiezingen voerde hij de libera
len recht naar de volstrekte meer
derheid. Een bliksemcarrière dus. 
Maar een geniale wonderknaap is 
die Trudeau echt niet. Hij is een 
man die het op zeer korte tijd heel 
ver geschopt heeft — wat genieën 
meestal niet doen. Summier is hij 
een man die gek is op snelle race
wagens en zeer gevoelig voor 
vrouwelijke charme. Een geslaagde 
kruising ahw van Robert Kennedy 
en Rudi Dutschke, van Günther 
Sachs en professor Barnard — zo
als ik ooit ergens heb gelezen. 
Maar hij is met de helm geboren. 
Trudeau tikt ergens tegenaan... en 
het komt voor mekaar. Eigenlijk 
blijft het een raadsel hoe de haast 

met telkens een andere • moord-
griet » voor de flitslampen. 

Ten slotte ging Trudeau nog 
trouwen ook. Met een meisje dat 
dertig lentes jonger is : 23 tegen 
53 voor de premier. De apoteoze 
kwam toen de ooievaar op 24 de
cember 1971 een autentiek kerste
kind, een zoon kwam afgeven. Dit 
deed de deur dicht. Bob Stanfield, 
leider van de konservatieve oppo-
zitie zei dat het nu stilaan welle
tjes was. 

Die Robert Stanfield mag nu ver
der zo zakelijk zijn als een schoen 
maar hij heeft feilloos aangevoeld 
welke gevaren Trudeau's eskaiatie 
van populariteit op de duur voor 
zijn eigen konservatieve partij kon 
inhouden In zijn zakelijkheid meen
de Stanfield dat de beste manier 
om Trudeau's charisma af te rem
men erin bestaat hem een ondub
belzinnige verkiezingsnederlaag te 
bezorgen. Stanfield is er vanuit 
gegaan dat populariteit samengaat 
met succes. Waar het succes op
houdt gaat de populariteit vanzelf 
verbleken. Op dit ogenblik staat 
Trudeau op die voor een politicus 
biezonder gevaarlijke helling. 

Al gauw ontdekte Trudeau dat 
met doelbewuste publiciteit meer 
wordt bereikt dan met grondige 
wetenschappeljke kennis alleen. 
Daarom allicht heeft hij zijn image 
van voortvarend jonggezel voor
treffelijk gekultiveerd, De publieke 
opinie kreeg méér informatie over 
de dames die hij het hof maakte, 
over het groeiritme van zijn lange 
haren en de kleur van zijn schreeu-

Trudeau zelf zit vol etnische te
genstellingen I Zijn naam is al niet 
zuiver op de graat. Zijn tweede 
naam : Elliott, is de Engelse meis
jesnaam van zijn Schotse moeder 
die met een Frans-Kanadese advo-
kaat is getrouwd. Trudeau zelf is 
perfekt tweetalig (voor zover per-
fekte tweetaligheid überhaupt mo
gelijk is). Tweetalig was ook zijn 
opleiding : Frans in het gymnasium 
bij de Jezuïeten, in de rechtsfakul-
teit van Montreal en in de Parijse 
Sorbonne. Engels in Harvard uni
versity en in de London Schooi of 
economics. Na die opleiding start
te hij zijn advokatenpraktijk, was 
een tijdlang uitgever van « La Cité 
Hbre • (vrij progressistisch) en 
werd met 42 jaar hoogleraar aan de 
rechtsfakulteit wan Montrea). Die 

legendarische playboy ooit pre
mier kon worden van Kanada. Al
licht is een deel van zijn faam kom
pleet verzonnen. Men vertelt dat 
hij in 1960 bij een bezoek aan Pe
king aan de waakzaamheid van zijn 
begeleiders wist te ontkomen en 
fuivend de nacht doorbracht in ge
zelschap van Pekinese schonen ! 
Nu hij getrouwd is wuift Trudeau 
die verwijzing naar zijn denderend 
jonggezellenleven met losse geba
ren weg. Maar wie op sensatie 
belust is heeft ruimschoots ge
noeg aan de kontroleerbare esbat-
tementen van 's werelds vrolijkste 
staatsleider ! 

Tussen twee eksamens in zwom 
hij over de bosforus. Tijdens zijn 
eerste verkiezingskampanje ver
scheen hij drie avonden na elkaar 

werige dassen dan over zijn poli
tieke aanpak zelf. Eigenlijk is het 
moeilijk te zeggen wat hem tijdens 
de jongste kampanje het meest 
heeft geschaad : zijn optreden te
gen de separatisten van Quebec 
of... het feit dat hij uiteindelijk 
dan toch is getrouwd. Toch zou het 
gewaagd zijn te stellen dat Tru
deau aan zijn hoogtepunt voorbij 
is. Bij een gunstiger ekonomische 
konjunktuur had hij zijn tegenstan
ders voorzeker kunnen bedwingen. 
Kanada is nl. een land in volle eko
nomische ontwikkeling. De bevol
kingsaanwas Is er buitengewoon 
krachtig. In '72 is die bevolking met 
7 pet aangegroeid en deskundigen 
verzekeren dat die aanwas in '73 
nog gevoelig zal toenemen. Met 
zijn 23 miljoen inwoners produ

ceert Kanada tot 22 miljoen tarwe 
per jaar en voedt het nagenoeg de 
helft van de wereldbevolking. Maar 
twee jaar geleden bleven 1.000 
miljoen schepel (bushei : 36 kg) on
verkocht in de silo's liggen De 
Kanadese uitvoer ging zwaar lijden 
onder de ekonomische stagnatie 
van de VSA, terwijl de inflatiegolf 
het land niet spaarde. Trudeau pro
beerde zijn tarwe in China kwijt te 
worden, ook de SU staat op de 
wachtlijst, zodat de Kanadese tar-
werezerve nu al tot 400 miljoen 
schepel is gedaald. Meteen is de 
winstmarge van de boeren in '72 
met 25 pet gestegen, maar die gun
stige ontwikkeling komt zeer lang
zaam over op het geheel van de 
ekonomie. Om al die redenen kon 
Stanfield met ekonomische verkie
zingsleuzen zwaaien. Die leuzen 
zien er zeer demagogisch uit : om 
de ekonomie weer vlot te krijgen 
en de werkloosheid te bestrijden 
willen de konservatieven de belas

tingen naar beneden drukken. T». 
gelijk zouden ze ook de prijzen be
vriezen «n de inflatoire tendensen 
uitschakelen... Maar voorlopig zal 
Stanfield zijn ekonomische tover
formules mogen op zak steken. 
Gewoon omdat Trudeau niet af
treedt. 

Globaal bekeken ligt Trudeau's 
achteruitgang in de algemene trend 
naar meer technikratische leiders. 
Men gaat het met de dag minder 
bij charismatische leiders zoeken. 
Ook Heath, Pompidou en Brezjnev 
zijn maar een zwakke afstraling, 
van wat Churchill, de Gaulle en 
Stalin ooit zijn geweest. Stanfield 
vat de hele situatie zakelijk samen. 
Na de verkiezingen zei h»j : « Jo 
stemt voor een man omdat hij voor
treffelijk kan dansen. Als dan blijkt 
dat die man een politieke gokker is, 
dan stem je weer tegen hem ». Dit 
is nu met Trudeau gebeurd. Pierre 
Elliott zal de zaken omzichtig moe
ten aanpakken. Very cautiously I 

mafia, misdaadimperium 
De dagvaardiging voor de zoge

naamde « grand jury » — in feite 
een soort kamer van inbeschuldi
gingstelling — te New York van 
ca 700 personen onder beschuldi
ging van hand- en spandiensten aan 
de beruchte Mafia (met één f !) 
heeft andermaal de aandacht ge
vestigd én op deze misdaadorgani
satie met wereldwijde vertakkin
gen én op de korruptie in Ameri
kaanse overheidsdiensten. 

De Verenigde Staten worden 
sinds meer dan een halve eeuw 
gekonfronteerd met twee organisa
ties van de misdaad, waarvan de 
Mafia thans de belangrijkste is. 
Men schat haar aandeel in de ge
organiseerde misdaad in de VSA 
op twee derden, het overige derde 
valt toe aan het zgn. « Syndikaat • 
ook nog genoemd « Murder Incor
porated ». Deze laatste organisatie 
heeft dus niets met de Mafia te 
maken, heeft onder haar leiders 
geen personen van Italiaanse of 
Siciliaanse afkomst en is uiteraard 
de Mafia een door in het oog. Het 
is dus niet verwonderlijk dat de 
Amerikaanse Mafia meer en meer 
poogt het Syndikaat te verdringen 
met o.m. likwidatie van de leiders 
(cfr. de moord op Syndikaatleider 
Siegl, georganiseerd door Mafia-
chef Frank Costello). 

De Mafia wordt ook vaak « de 
zwarte hand » genoemd, haar lijf
spreuk « cosa nostra » (onze zaak) 
is al even berucht Reeds van in de 
middeleeuwen op Sicilië ontstaan, 
onder een benaming waarvan de di
verse interpretaties legio zijn) 
zwermde de Mafia met de Sici
liaanse emigratie naar de USA uit 
in het begin van deze eeuw, om 
rond 1920 een eerste « opbloei » 
te kennen die meteen een legenda
rische inslag kreeg. 

Kenschetsend voor zowel de ou
de als de nieuwe Mafia is het stre
ven van haar leiders, om vaste voet 
te verkrijgen in de gewone handel 
en nijverheid en om de overheid 
in haar greep te krijgen. Op Sicilië 
waren de capo-mafiosi (de leiders) 
doorgaans zeer in aanzien staande 
personen, die niet zelden officiële 
funkties bekleedden. Een zelfde 
streven van de Mafia in de USA 
heeft tot nog toe minder sukses 
gehad, wat niet belet dat de Mafia 
vooral in rechterlijke en politionele 
kringen haar machtige beschermers 
heeft. De eind oktober, te New 

York, na jarenlang speurderswerk 
ontdekte zaak belicht o.a. de kor
ruptie in de New Yorkse poHtie, 
overigens lang niet uniek In de ge
schiedenis van de misdaad in de 
Verenigde Staten. 

Een der meest winstgevende za
ken, waarmee de Mafia zich ai 
sinds jaren rijk speelt is de handel 
in verdovende middelen. Statistie
ken uit de zestiger jaren duiden 
zelfs op een fabelachtige winst
marge in de verhandeling en be
werking tot gebruiksklare drugs 
van opium uit het Midden Oosten 
naar de VSA. Sommige onderzoe
kers gewagen zelfs van een winst
marge van niet minder dan 55.000 
procent ! 

dans 

der 
miljoenen 

Dit winstcijfer is gebaseerd op 
volgende cijfers. Men koopt in Tur
kije 10 kgr. illegale opium aan voor 
700 dollar, die te Beyroet (Liba
non) verwerkt wordt tot 1 kgr. mor
fine, waarvan de prijs 1500 dollar 
(per kgr.) bedraagt. Van Beiroet 
gaat het naar Marseille, waar de 
morfine tot heroïne verwerkt wordt, 
terwijl de prijs per kgr. tot 500O 
dollar stijgt. Dan gaat het goedje 
de weg terug naar de drie voor
naamste Europese Mafia-uitvoer-
havens, nl. Palermo, Napels en 
Genua. Meteen stijgt de prijs tot 
7000 dollar per kgr. Wanneer die 
heroïne te New York wordt bin
nengesmokkeld is haar waarde ge
stegen tot 16.000 dollar, waarna da 
eigenlijke verspreiding in de Ver
enigde Staten begint : 1 kgr. he
roine kan in niet minder dan 70.000 
injekties verdeeld worden die per 
injektie (shot genoemd in het Ame
rikaans druk-jargon) tegen 5 dollar 
verkocht worden, zodat 1 kgr. he
roïne 350.000 dollar opbrengt op da 
verbruiksmarkt. De winst van da 
Mafia bedraagt aldus 334.000 dol
lar ! Vermits we de dollarwaarde 
van de zestiger jaren moeten ne
men komt dit bedrag neer op 17.5 
miljoen bfr. neer. 
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Van huize uit had men mij 

voorgehouden nooit vooruitstre

vend te zijn. Er sprak een vals 

believen uit, onbewust, 

maar reëel. Het was 

een soort doemgericht op een 

generatie van schuch

tere landlieden,die over 

<d» hele negentiende tot een eind 

in de twintigste eeuw, 

onder een sociale druk 

vanwege kasteelheren en 

rijke mensen geleefd 

hadden, en dat als een loden 

dekzeil over hun 

nazaten gespreid bleef. 

Mijn vader die een stoute tong had, 

durfde soms terug te slaan, 

maar moeder suste hem, 

en slaagde er meestal 

in alles weer in de beste 

vouw te strijken. Thuis 

sprak men Vlaams. Vader kende 

een mondje Frans, genoeg 

om daarmee, zonder 

vaar of vrees, een Nederlands

onkundig officier die 

met zijri soldaten een partij 

klaver had overhoop geëxcer-

ceerd de huid vol te schelden. 

Toen de sabelsleper 

volhield, dat hij en zijn 

manschappen défenseurs 

de la patrie waren, 

repliceerde vader : maar 

ook mangeurs de la patrie. 

Dat geeft zowat de kleurschake

ring aan van de omgeving 

waarin ik, van natuurwege, tot 

flamingant opgroeide. 

herinr 

HUGG 

door senator leo el; 

Het Gentse jezuietenkollege waar ik van 
1911 tot 1917 Latijns-Griekse humaniora liep, 
was het ideale milieu niet waar die knaapse 
Vlaamsgezindheid kon uitbloeien. 

Een tiental eender gezinde jongens uit de 
sociale tussenlaag, die op dat aristokraten-
kollege onopvallend door de humaniora la
veerden en al soms een eerste plaatsje weg-
kaapten, vonden toch elkaar en hingen de 
flamingant uit, krachtens een puberaal zelf
beschikkingsrecht. We kwamen samen, in sor
dino, in een biblioteekzaaitje van 't Davids-
fonds bij de Baudeloostraat.lVlijnheer Slffer 
die daar de grote baas was, vond dat goed. 

Zo fokten we elkander op in de Vlaamsge
zindheid, met al de hebbelijkheden die eraan 
verbonden waren. We propten elkander vol 
met Ledeganck, Rodenbach, Gezelle, Stijn 
Streuvels, Hugo Verriest en Frans Van Cau-
welaert, Later kwamen daar Dosfel, Stracke, 
Borms en René De Clercq bij. Zo zaten we 
meteen op het riskante pad van het aktivis-
me, en kregen derhalve de buitenwacht van 
mijnheer Siffer uit zijn Davidsfondszaaltje 
der Baudeloostraat. 

We leefden gevaarlijk. Maar namen toch 
Hugo Verriest, de zachtzinnige pastor van 
te lande, als een heldenfiguur in onze jeug
dige esbattementen mee. We hadden hem 
nooit gezien of beluisterd, doch wel zijn 
zangerige welsprekendheid horen roemen. 
Een gedroomd man voor retorikaioedertjes, 
om mee te dwepen. Die dweperijen hebben 
een stuk van onze levensbestemming be
paald, want men groeide op in het omheinde 
tuintje van droom en werkelijkheid, die el
kaar niet uitstootten. 

We werden naoorlogssoldaat, kwamen te
recht in een school voor reserveofficieren 
te Leopoldsburg, lazen er als enig Vlaams 
dagblad •• Het Laatste Nieuws », en al eens 
« De Standaard », wanneer we een eksem-
plaar konden bemachtigen, want van die 
ekstreem Vlaamsgezinde kranten kwamen er 
maar tien in heel het Kamp van Beverlo. We 
verslonden daarin de artikels van dokter A. 
Van de Perre, die geweldig van leer trok te
gen het Frans-Belgisch militair akkoord. 

Hugo Verriest vergezelde ons al die t i jd. 
Hij leefde te Ingooigem, als rustend pastoor, 
en was zowat de schakel van 't gezapig fla
mingantisme der oude Blauwvoeterie naar 
de veel hetere hangijzers van de aktivisten-
jacht, de parlementaire interpellatie der drie 
Van's, het proces Adiel de Beukelaere en de 
Leuvense universitaire troebelen. 

in de maand augustus 1919 was er te Gent 
een landdag van de Vlaamse meisjes. WIJ 
daarheen. Niet terwille van de meisjes, wel 
vanwege het flamingantisme en omdat er 
onderhands gefluisterd werd dat er wat zou 
kunnen stuiven. De slotvergadering had 
plaats in het Landbouwershuis, Gulden 
Leeuwplein. 

Stout en benauwd hielden we 't gedoe fn 
de gaten, Hugo Verriest was er, de pastoor 

met de zwarte sjaal. Pater Callewaert was er, 
Maurits Geerardijn was er, nog in soldaten
uniform an houthakker. Ik heb nog ergens 
een vergeelde foto liggen met de drie erop, 
en de Gentse St. Nikiaaskerk in de achter
grond. 

Op de slotvergadering sprak Julia Putman. 
Een schraal postuurtje, blond haar, en een 
knijpbrilletje op. Maar wat een meeslepende 
mannelijke taal. Al de jongens zaten er, in
nerlijk verliefd, naar te luisteren. Toen men 
later vernam, dat Julia intrad in een missio
nerende kongregatie, was er een eenparige 
wrevel : wat een verlies voor Vlaanderen ! 
We waren naïef. 

Wanneer 't gedaan was, riep men om een 
stoet. Verboden. De staatsveiligheid was in 
de zaal, en hield een oogje in 't zeil. Maurits 
Geerardijn werd op 't podium geroepen en 
kreeg een ovatie. Stoet ? Pater Callewaert 
zei : « Geen stoet, liever werken voor Vlaan
deren ; wilsvierkantigheid ». 't Was de eer
ste keer dat ik het woord hoorde. 

Er was geen stoet, maar toch trok men 
in gesloten gelederen naar de Koornmarkt. 
En Hugo Verriest, kaarsrecht, monkelend daar 
tussenin, wij ergens naartoe, hij alleszins te
rug naar zijn Ingooigem. 

Tijdens het akademiejaar 1920-1921 kwam 
de pastor van te lande spreken voor het 
studentengenootschap de Rodenbachvrien-
den, in de Rod^ Hoed. Hij was daar vroeger 
meer dan eens opgetreden. Volle bak. De 
staatsveiligheid ontbrak niet. Voorzitter van 
de Rodenbachvrienden was August de Schrij
ver, de huidige staatsminister. 

Frank Baur, toen nog geen hoogleraar, < 
maar in de volle glorie van zijn vitriooltong 
(zelfdefinitie) stelde Hugo Verriest voor, en 
sprak over de beruchte twaalf kogels die 
voor hem in 1918 klaarzaten in de geweren . 
van 't exekutiepeloton. Baur wist precies te 
zeggen voor de bestraffing van welke vadei^ 
landse zonde elk van die twaalf projektielen 
bestemd was. Olympisch gelach ! 

Het zal wellicht de laatste spreekbeurt van 
Hugo Verriest voor een hoogstudentenverga-
dering geweest zijn. Voorjaar 1921. Hoofd-
tema was : ik ben een zonnekind. Een ophe- - .^ 
meling van eigen werk en leven, met aller- '%iéè 
Ie: reminiscenties aan meester Pieter Renler, 
de Deerlijkse onderwijzer-fabeldichter, bij 
wie Verriest schoolliep en van wie hij met 
zijn zangerige stem deklameerde : op de 
zolder van de bakker zitten muizen, machtig 
veel... 

Het was muisstil, elkeen hing aan de lip
pen van de legendarische causeur, die toen 
In zijn eenentachtigste jaar stond. Ik ben een 
zonnekind ! Een hymne aan zijn eigen leven, 
waar 't woord Vlaanderen niet uit de lucht 
was. Hij warmde zich in de gloed van Gezel- ' 
Ie, Rodenbach, en zestig jaar Vlaamse bewe
ging ; hij schreef het niet op, maar bleef ' 
ermee voortleven in een seniele aureool van 
laatzomerse voldragenheid. 

Dat flamingantisme had zijn historische be
tekenis, niemand heeft het recht te ontluis
teren want het heeft bijgedragen tot de ra-
dikalisering, die een kenmerk is van de he
dendaagse standpunten in de Vlaamse kul-
tuurstrijd en zijn politieke extrapolaties. 

De laatste maal dat ik Hugo Verriest zag, 
was het een persoonlijke ontmoeting te In
gooigem zelf, een paar maand vóór zijn over
lijden, in augustus 1922. Ik zat toen te Gent 
in de tweede kandidatuur wetenschappen, 
voorbereidend tot de geneeskunde. Daar 
studeerden ook de gebroeders Jef en Arnold 
Supply, zoons van de hoofdonderwijzer uit 
Tiegem. We deden samen 'n fietstocht door 
het zuidvlaamse landschap, waar Tiegemberg 
met zijn molen als een baak boven uitstak. 

Jef Supply kende er al de mensen. Staf 
Stientjes de schilder, en de dorpstypen dte 
evolueerden rond het St. Arnoldusbos met ' 
zijn kapel. Er zat daar eentje die er niet weg 
te slaan was, met een sublieme profeten-
baard, en die elke bezoeker nakeek en er 't 
fijne moest van weten. 

Met de Supply's fietsten we naar Ingooi
gem. Men kon het dorp vanop Tiegemberg i 
zien liggen, op 't eind van een weidse kou- i 
ter bezaaid met wat schaarse gedoentes van M 
kortwoonders, die Streuvels zo Hef waren. , 
We wisten dat de schrijver vanuit het raam ff 
van zijn werkkamer in 't Lijsternest zijn blik- ' 
ken daarover liet zwerven. Zozeer waren we 
met de Ingooigemse topografie vertrouwd. 

We peddelen Ingooigemwaarts. Bij Streu
vels durfden we niet aanbellen, we wisten 
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iner ingen aan 

O VERKIEST 

elaut 

dat hij op bezoek van kurieusneuzen niet ge
steld was. 

Bij Hugo Verrlest verliep het anders. De 
maarte, Pauline Pasters, was in Vlaanderen 
al 20 beroemd als haar beroemde meester. 
Een siamoisen schortje aan en een breimutsje 
op met wat zijden garniersel belegd, stralend 
van nieuwsgierigheid uit haar onvergeetbaar 
on onvergelijkbaar aangezicht, deed open 
voor de drie kleppers met een rode studen-
tenpet op. 

Neen, mijnhere de Paster was niet thuis, 
op bezoek bij pachter N., maar hij heeft be
loofd te vijven hier te zijn, gaat hem tegen. 
Hij zal toch zo blieë zijn. Zo gezeid, zo ge
daan. Op het hof van boer N. vonden we 
hem, hij stond op het punt te vertrekken. Of 
we mochten meegaan ? Tot in 't dorp ? Na
tuurlijk. Hij was de vriendelijkheid zelf. 

Langs dreven en slagen, op een heldere 
augustusnamiddag van 't jaar 1922 trokken 
de Supply's en ik, met de fiets aan de hand, 
door het landschap naar het witte pastors-
huis aan de Waregemsesteneweg te Ingooi-
gem. En Hugo Verriest vertellen maar, wij
zend met zijn gaanstok Tiegemwaarts, naar 
"t Lijsternest van Stien, naar Otegem, naar 

De bezielende leraar die 
Hugo Verriest was vormde 
zijn harde • West-Vlaamse 
kopper) • die onder de lei
ding van Rodenbach de voor
wacht werden van een niet 
meer te stuiten doorbraak 
van de Vlaamse Beweging, 
(foto links). 

Senator Elaut, gekend om 
zijn geestige redevoeringen, 
schreef deze levendige be
denkingen rond Hugo Ver
riest. De toegespitste aan
dacht die uitgaat van zijn 
sterk aandachtig publiek zegt 
meer dan genoeg, 
(foto rechts). 

Vichte. In de verte wees hij ons de hoge vier
kante toren van Wakken, zijn eerste parochie. 
Soms wachtte hij een poosje, om wat te rus
ten, maar dan ging het verder. Zwijgen kon 
hij niet ; naar ons persoontje of onze studies 
informeren, deed hij niet. Hij bracht van al
les te pas, nooit uitgepraat m het zangerigste 
Westvlaams dat ik ooit gehoord heb. Zo ge
raakten wij in 't dorp. Het stoomtrammetje 
tufte juist voorbij, en vanuit de vier wagen
tjes keek men ons achterna : Hugo Verriest 
in gezelschap van drie hoogstudenten. 

In 't dorp kende iedereen hem. Pauline 
stond ons op te wachten, en vroeg of mijn
here de Paster niet te moe was. Komt bin
nen en zet u. Pauline nam zijn strooien pas-
torshoed af, hielp hem zijn lichte zomerman-
tel uittrekken, loodste het gezelschap in de 
beste kamer, drumde haar meester in een 
gemakkelijke zetel, zette een zwartlaken 
mutsje op het eerbiedwaardige hoofd dat zo
veel kunstenaars had geïnspireerd, en vroeg 
of wij iets wilden profiteren. 

De flassche witte wijn, beaamde Verriest. 
Zo geschiedde. Hij liet Pauline uitschenken in 
de fonkelende romers, die zij uit de glazen 
kast haalde. Met moederlijke zorg reikte zij 

het glas aan Mijnhere : uppasen, want hij 
beeft een beetje. Ondanks een beetje veel 
beven, smekte Verriest ,als een fijnproever 
en liet hij de frisse zoete drank naar binnen 
vloeien. Zo ongeveer deed hij het, gelijk hij 
dat zelf bescheven heeft in zijn bijdrage over 
de smaak, waar hij de gustatieve gaven van 
een berucht pastor van De Pinte uitbeeldt. 

Uit een fijn mgepakt kistje, dat ter onzer 
intentie door Pauline met een schaar werd 
opengezwikt, presenteerder Mijnheer de 
Pastor van die lange fijne diplomatensigaar-
tjes. We lieten het ons geen tweemaól zeg
gen. Verriest nam er ook eentje. Pertank, 
Menhere en rookt niet vele. Het vertellen 
ging voort. Aan elk stuk aan de wand en op 
tafel, was een historische herinnering ver
bonden. Verriest wist het allemaal, hij leefde 
daartussen als de weldoende Geest van 
Vlaanderen. En trok zo de eeuwigheid tege
moet, omringd door een genegenheid die 
niet naar gebreken zoekt, uit vrees dat zij 
20i« kunnen afgeknot worden. 

Twee maand later, op 27 oktober 1922, 
overleed hij in het Witte Huis te Ingooigem. 
De rest hebben de kranten van nu verteld, 
en in de verf gezet. 

Weinig in aantal zijn zij 

die de figuur van Pastor Hugo 

Verriest nog aanspreel<t. Zeker 

onder de jongeren niet meer. 

Eenieder is kind van zijn 

generatie. En de ene generatie 

stapt naar de andere over, 

zonder het te merkefK>AAaar even 

ongemerkt verschuilt zich ook 

de ene generatie achter de 

andere. De onze kon zich 

moeilijk van het beeld van 

Hugo Verriest ontmaken. 

Toch zal hij bli jven, 

met al de onvolmaaktheden 

waarvan de huldigen denken dat 

zij ertegen immuun zijn. Als 

een magische aantrekkings

kracht waardoor de ontelbare 

stofdeeltjes van de Vlaamse 

Beweging bij elkander 

gehouden worden, hebben we 

Hugo Verriest nog nodig. 

We mogen hem tot geen 

prijs uitstoten. Ter wil le 

van de drang tot zelfbehoud. 

Tussen Ferdinand Snellaert, 

ook een kontesteerder, die hon

derd jaar geleden stierf, en de 

kontesteerders waar Vlaanderen 

thans van overloopt, 

staat de kontesteerder Hugo 

Verriest. Wie zou durven te be

weren dat de pastor van te lande 

geen voorloper was ? 

Wij hebben geen heimwee 

naar Hugo Verriest, maar naar 

hetgeen ook hij voor Vlaanderen 

als bestemming gedacht had. 
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AANBEVOLEN 
HUIZEN 

D R A N K H U i S BEIAARD 
VLAAMSE GEZELLIGHEID 

Trefpunt van de Vlamingen 
— Stemmige muziek — 
Mevrouw LAURENT DELEU 

Kortri jksestraat 3 - MENEN 

Kwekerijen - Tuinaanleg 
I.V.H. 

Dendermondse steenweg 120 
•208 Schcllebelle - Tel. 09/79.31.70 

Geselekteerde planten voor 
part ikul iere verkoop. 

— OPEN 's ZATERDAGS — 
I Kleurenkataloog op aanvraag. 

MARC UYTDEWILCEN 
Wouter Haecklaan 6 en 7 - Deurne 

Tel. 21.66.99 - 21 66.90 
UW KLEUREN T.V. TECHNICUS 

Koop bi j ons in ver t rouwen 

"DE PRIISBREKER" 
van het goede meubel 

Groenstraat 84 . Antwerpen 
b i j Carnotsiraat en Turnhoutsebaan 

Keizerstraat (Markt - Ternat) 

ZAKENKANTOOR 
DE REUSE E.F. 

Bredeweg 55 - 1780 Teralfene 
Tel. (053)66.235 

BEZOEK 

CASTHOF L I N D E N H O V E 
LAUWEREYS - DE BRUYN 

Koud en warm buf fe t 
Gezell ige vlaamse sfeer 

wekel i jkse rustdag : woensdag 
Bellestraat 49 - HEKELGEM 

Tel. (053)687.40 

' STANDING 
2 X kopen 1 x betalen 

(5.000 in stock) 
Voorbeeld : kostuum kopen, 

EEN GRATIS 
Dendermondse steenweg 276 

AAIST 

Vlaming, uw koff ie 
t a 6.000 fr. b i jverd. p. md. Zo 
eenv. lever. a. Vlaamse vr iend. In 
dien geen verkoper bi) u, rechstr. 
b i j ons : p. 2 kg min 10 % , p. 5 kg . 
min 20 %, op 140 of 164 of 176 fr 
kg . Thuisbest. Spoorweg. Topkoff ie 
Hawai i 1720 Groot-Bi jgaarden, tel . 
(02)65.81.41. 

A L AL KEUKENS CLASAL 
Fabrieken te Ramsdonck 

Tel. 015 714.47 
Leuven : Jan CLAES 

Bondgenotenlaan 171 
Tel. 016/347.94 

Voor West-Vlaanderen 
DE MEYER Walter 

Bruggestraat 136, Zwevezele 
Tel. 051 612.84 

DIRIGENT 
| A N BROUNS 

BEGRAFENISSEN 
lakborsle i 139 - 2100 

TEL 24.23 7? 
Deurne 

TV PELMAR 61 scherm 
12.500 fr. I.p.v. 18.950 fr. 

Andere merken grootste kort ing 
T.V. VANAF 9.000 F 

H U I S M E Y N T | E N S O K T A A F 
Dorpstraat 47, TEl. 52.89.38 

BURCHT 
Kruibeekse stwg. 32, TEL. 52.74.72 
Vloerbekledingen, tapi j ten, papier, 

fo lderdeuren, louverdrape, 
luxaf lex, schi lderwerken. 

VU-leden en n W i j «-lezers 10 % 
verminder ing 

CÖRTHALS 
« U W KOFF IEHUIS » 

Kattestraat 20 - 9 3 0 0 AALST 
Tel. 053/244.80 

Pelsen « DE Z I L V E R V O S » 
WILLEMIJNS WILFRIED 

Gediplomeerd Bontwerker 
Grote voorraad in Bontmantels, 

Pelsvesten, Nertsen in alle kleuren 
— PRIVAAT PARKING — 

Bovenri j 51-49 . 2410 Herentals 
Tel. (014)217.10 

H. PËLEMAN - M A R C K X 
Van den Nestelei 16 - Antwerpen 

Tel. 39.19.27 
TV - RADIO 

ALLE ELEKTRISCHE TOESTELLEN 
HERSTELLINGEN A A N HUIS 

DEPREZ P.V.B.A. 
v ismi jn 104 — OOSTENDE 
Zeevisgroothandel - voor allen 

Hofel-Pension BREUGHEL 
Smet de Nayerlaan 141, 

Blankenberge, - Tel. 050/41637 
Uitbater : TERSI JULIEN 

vo l . pens. 3 0 0 f r alles inbegr. 

Vlaamse, gothische stl j lschouw 7 
of sierschouw naar eigen keus, 
in volslagen artisanaafswerk I 

d a n d u s 
Boomsesteenweg 890 - 2610 Wi l r i jk 
Tel. 87.51.07 - 87.51.54 ook na 19u 

Natuursteenbedri j f - Kunstdekor 
Abonnees « WIJ » 8 % kort ing 

« H O M E » 
Eigentijdse WONINGINRICHTING 

KUNSTNIJVERHEID 
HUWELIJKSLIJSTEN 

Rijschoolstraat 45 B St. Truiden 

ELECTRA-BREE 
P.V.B.A. 

Boneputstraat 28 - Bree 
Tel. 011/65.188 en 66.477 

MIELE - AEG - LINDE 

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

F I R M A DE M O N T E 
Adegemstraat 9 - MECHELEN 

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

orgels (van 8.000 fr af) -
« Küng »-blokf lu i ten - Orf f-

Instrumenten. 

S T U D I O - W O R K S H O P 
biedt part- t ime en 

fu l l - t ime werkzaamheden, 
welke THUIS zi jn te verr ichten, 
om Uw vr i je t i j d produkt ie f te 

maken 
Inl ichtingen (postzegel Insluiten) : 

S T U D I O - W O R K S H O P 
P.o.b. 2168, 's-Hertogenbosch. 

Leder en kunst lederwaren 
Klein en Groothandel 

XAVANNA 
Tel. 02/51.21.82 - 51.49.60 

Toekomststr. 21 - 1800 VILVOORDE 
Eksklusieve model len - VU 10% 

VOOR HET BETERE WERK 
Houtwerken | . VERHULST 

Kasteeldreef 174 - 2750 Beveren-W. 
Tel. 03/75.97.00 

M I L A D Y Couture 
l ippenslaan 191 

8300 KNOKKE-HEIST 1 

Kasterlee 

A BREUGHELHOF » 
V L A A M S E G E Z E L L I G H E I D 

BROODJES 
CAFE - P A N N E K O E K E N 

SANITAIRE- en KEUKEN
INSTALLATIES 

F. L A M B R E C H T S 
ABD. Braeckmansstraat, 34 

RUMST 
Veerstraat, 9 1 , RUMST 

Tel. (03)78.33.97 - (03)78.13.71 
Erkend verdeler van 

aanbouwkeukens TIELSA 
TIELSA geeft u modern 

en nutt ig komfor t 

VLAMINGEN, voor uw afspraken 
te Aalst : CAFE - GASTHOF 

GRAAF V A N V L A A N D E R E N 
Stationplein 37 — 9300 AALST 

Tel. (053)281.10 
Koud buf fe t - Nette bediening 

p.v.b.a. LIERSE VLOERHANDEL 
Lisperstraat 49 - Lier 

Tel. (03)80.14.71 
Specialiteiten : 

VASTTAPIJT - OPEN HAARDEN 

REEDS 50 JAAR LEDERWAREN 

M A R C SIEBENS 
Ommeganckstraat 14, Antwerpen 

Tel. (03)33.92.90 
Koffers en reistassen, school- en 
boekentassen, geldbeugels, brief-
fassen, dameshandtassen, al lerlei 
geschenken, enz. 

Met Volkswagen geen problemen 

Garage ST-JOZEF 
Assesteenweg 117 - TERNAT 

Tel. (02)52.13.12 

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

Zaakvoerder : Fons Labeau 
de Ribaucourtstraat 7 

(nabi j het Sint-Jansplein) 
Slnt-Jans-Molenbeek - Brussel 

Telefoon : (02)28.87.09 

G E L D 
Voor een persoonli jke lening 1ste 

2de of 3de rang, wendt U tot 

Frans Van Moorter 
Oudenaardse Stwg 121 ERPE 

Tel. (053)22911 

B o u w b e d r i j f N O R D E X 

nodigt U uit tot een bezoek aan hun 
model-v i l la , gelegen 

Autostrada - Aalter 
Afspraak (09)74.15.45 

VERLICHTINGSGROOTHANDEl 
M A R C DE VRIESE 
ASSEBROEK - BRUGGE 

Baan naar Kortr i jk 
60 m toonvensters • 1.000 ver l ich

t ingselementen 
Open van 8u30 tot 20 uur 

RESTAURANT 
< HET PALINGHUIS » a /d Schelde 

Het huis met fami l ietradi t ie 

|an P A U W E L S - D E B R A U W E R 
Brugstraat 10 - 9328 Schoonaarde 

Tel. 052/43246 
wek. rustdag: v r i jd 14u tot zat. 16u 

Aanbouwkeukens HELEMAAL naar 
maat. 

Apart en per klant gemaakt. 
Niet duurder dan seriefabrikat ie, en 

zelfs beter ! 
Prijsbesfek en studie zi jn grat is. 
Keukenbedrijf R.ROSSEY 

Kokstraat 53 - 8450 NIEUWPOORT 
Tel. (058)23581 

Restaurant 

KASTEEL WAALBORRE 
de zaak voor banketten en zaken-

diners van 15 tot 220 personen. 
Specialiteit vis en schaaldieren 

Tel. (02)52.84.16 Maandag gesloten 

U M A G BIJTEN !!! 
Inderdaad, wanneer U met 5 kg . 
kof f ie afneemt, mag U werke l i j k 
stukken van onze PRIJZEN BIJTEN. 
Verminder ing tot 30 f r . per k i lo . 

Gratis aan huis besteld. 
RIMBO-kof f ies 

Heikant, 51 , 9140 ZELE 
Tel. (052)44503 

CARROSSERIE 
LOOS - V A N HOOF 

Schranslaan 70 
1840 EPPEGEM 

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

Brouwerij 
MOORTGAT 

BREENDONK 
tel. (03) 86.71.21 
voor AL Uw bieren 

en Limonades 

Bijhulzen : Cogels Osylei 73 
2600 Berchem-Antwerpen 

Tel. (03) 36.10.11 
Gent 

tel . (09) 22.45.62 
Deheegher Jan 

Ledeganckstraat 19 

• • Vlamingen, 
| * ? « l vraag GRATIS ADVIES 
%. i ^ voor uw hypotheek-
^ * ^ leningen ( I e en 2e r.) 

en uw bouwgrondkred ie ten 

aan de 
HYPOTHEEKMAATSCHAPPIJ 

UNiTAS n.v. 
Kortri jkse Steenweg 304 

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

Agenten en makelaars 
neem kontakt met ons I 

PELSEN 

CUYLITS 

Fruifhoflaan 

Berchem 

Wi j mode 

overjaarse 

102-103 

rniscren uw 

bontjas naat 

1 de nieuwste model i jn . 1 
Maken In eigen atelier 1 

alle model len naar U w 

keuze en In de pelssoorf 

die U zelf 

LIEFST AFSPRAAK 
TEL. 49.21.96 

uitkiest. 

MAKEN 

DIRK M A R T E N S 
P.V.B.A. 

NINOVE 

Beverstraat 24-26 

Tel. (054)331.05 

A A L S T 

l a n g e Zoutsfr. 30, 29-33, 36-38 

Tel. (053)240.60 

KINDERARTIKELEN : p loo i - en wandelwagens - bedjes en w iegen -
stoelen en looprekken - schommels - kamervers ier ingen - wastafels 

en waskussens - k inderk led ing. 

SPORTARTIKELEN : al lerlei - tu rnk led i j - ru i teru i t rust ingen - p i ng 
pong tafels - badkleding en alle toebehoorten - ro l - en ijsschaatsen 

kampingart lke len - tu rngere i . 

SPEELGOED : ui tgebreide keus en merkart ikelen : autobanen - elektr . 
t reinen der beste merken - auto's - go-carts - t rakteren - poppen -
poppenwagens en -wiegjes - burelen - lessenaars - borden - fietsjes 
alle gezelschapsspelen - alle soorten mekanieken - schooltassen -

borden - tu inmeubelen - tuinschommels. 

— ZEER VOORDELIGE PRIJZEN — 

W A L T E R R O L A N D 
gedip lomeerd opt ic ien, 

erkend door al le z iekenfondsen 
KERKSTRAAT 58 - ANTWERPEN 

(Let op het huisnummer !) 
Telefoon 03/36.86.62 

ALLE G L A Z E N ALLE M O N T U R E N 
Voor lezers van di t blad 10 % kor t ing 

IEDER DORTMUNDER 
THIER BRAU HOF 

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

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

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

een der beste Oberbayern-orkesten 
Middag- en avondmaal in groep : gezel l ig , f i j n , goed en goedkoop. 
De grote specialiteiten z i jn : Ochsenschwanzsuppe - Hongaarse goe-
lasj - Eisbein mit Sauerkraut - Kip aan het spit - Krachtvleesschotel 

beter dan in Duits land. 
LEUVEN : Tervuursevest 60. Tel. 016/287.72 - 1500 zitplaatsen. 
ANTWERPEN : Groenpl . 33. T. 03/31.20.37 - mooiste zaal van de stad 
LEUVEN (Bierkelder) : Oude Markt 1 1 . Tel. 016/268.69 - mooiste 

kelder van Europa. 
BRUSSEL : Nieuwbrugstraat 28. Tel. 02/18.74.89 - mooiste van Brussel 
AALST (Klaroen) ; Au toweg . Tel. 053/228.53 - 1.000 plaatsen. 
HULSTE (Kort r i jk) : Brugsesteenw. 1. Tel. 056/715.36 - 2.400 plaatsen 
KONTICH : Kon. Astr idlaan 87 - Tel. 03/57.30.32 
TORHOUT : Stwg Torhout-Lichtervelde - 2.000 p i . - Tel. 051/72.822 
DRONGEN : Au toweg Brussel-Oostende - Tel. 09/26.74.32 
SINT-TRUIDEN : Spaansebrugstraat - Tel. 011/736.30 
KESSENICH : Venlo Steenweg - Tel. 011/619.71 
KNOKKE : Steenweg Knokke-Maldegem-Moerkerke - Tel. 050/502.96 
BERINGEN : Grote Markt 17 - Tel. 011/320.51 
OOSTENDE : Oude Luchthaven Midde lkerke - Tel. 059/320.86 

Wi j zoeken dr ingend : als medewerkers : Ernstige fami l ies waarvan 
de man of de v rouw de keuken kan en le iden. — Vast loon - Kost en 
inwoon gratis - In regel met sociale wet . - Liefst mensen van 't vak. 
Schriftel i jk aanbieden bi j : ABTS : Tiensesteenweg 128, Korbeek-Lo. 

ALSOF U ZE ZELF UITPERSTE ! 

o^ 
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100 % ZUIVER EN NATUURLIJK ! 

Alleeninvoer voor België en Luxemburg: 

GEVO p.v.b.a 

ChurchnikMn 106 
2120 SCHOTEN 
Tel.: <03) 58.74.33 
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maatschappij 

De V(rouwen)dag te Brussel — ingericht op 11 november door vrouwen 

van alle politieke en filosofische strekkingen — is uitgegroeid tot een 

alles overrompelend reuzesucces. Zelfs de meest optimistische verwach

tingen werden in sterke mate overtroffen. Duizenden vrouwen en man

nen stroomden onafgebroken de Passage 44 binnen. Het grote auditorium, 

de bijzaal, het reusachtige traplokaal en de hall, alles was eivol. Om 

17 u. werd de toegang afgesloten door eigen ordedienst en politieagen

ten. Er kon geen poes meer bij. 

en « De vrouw als eunuch » gin
gen als broodjes van de hand Er 
waren afvaardigingen uit Frank
rijk, Duitsland en Engeland De ge
sprekken aan de micro verliepen 
in vier talen, zodat het geheel wer
kelijk op Europees niveau stond. 

Ook was er een fel opgemerkte 
tentoonstelling van werk van vrou
welijke artisten. 

vrouwen 

te brussel 

Van in de vroege morgenduren 
werd er getimmerd, gehamerd, ge
plakt, getekend en geschilderd. 
Met tafels, rekken, panelen, doku-
mentatie- en diamateriaal werd er 
gesleurd van jewelste. Dit alles ge
beurde met een ongelooflijke geest
drift. Gezien de zaal de vorige dag 
niet ter beschikking kon gesteld 
worden, moest alles bliksemsnel 
gebeuren. Tot ieders grote verba
zing en tevens opluchting was alles 
tiptop in orde tegen het openings
uur. Klokslag 10 u. begon de men-
senzee binnen te stromen en hield 
niet op tot in de late namiddag. 

In de hall en in de trapzaal wa
ren standen opgesteld, die elk een 
ander onderwerp behandelden, zo
als sociale voorzieningen, huis-
vrouw-thuisvrouw, de wegwerp-
vrouw (de vrouw in de reklame), 
seksuele voorlichting, politiek en 
vakbond, dubbele moraal enz. 

Voor elk onderwerp waren des
kundigen verantwoordelijk, die zich 
allen uitzonderlijk van hun taak ge
kweten hebben. Wat opviel was 
een uitgebreide en verzorgde doku-
mentatie en alle beschikbare pane
len en muren waren beplakt met 
aangepaste collages en muurkran
ten. 

humor 

Aan humor ontbrak het aller
minst. Zo stond er bovenaan de 
trap een groot geschilderd portret 
van Napoleon met zwarte rouw
doek omhangen. Daaronder een 
huideplakkaat uit dankbaarheid 
voor zijn wetgeving, die na 150 ja
ren de vrouw nog altijd discrimi
neert. Elders hing een andere Na
poleon, waar met « pijltje pik » 
naar gegooid werd. Verder zag men 
een vuilbak waarin een pop gede
poneerd lag, die een wegwerp-
vrouw voorstelde. Met dit welspre
kende kersverse nieuwe woord be
doelt men de kategorie vrouwen 
die, wanneer de kinderen hun ont
groeid zijn, niet meer kunnen in
geschakeld worden in een maat
schappij die hen als nuttelozen be
handelt. 

Opvallend was de verscheiden
heid van het publiek. Elke leeftijd 
was vertegenwoordigd. Toch viel 
het jeugdige element bijzonder op, 
wat alleszins hoopgevend is voor 
de toekomst. Overal werd er ge
discussieerd en gepalaberd. Nooit 
werd er zoveel uitleg gevraagd en 
contacten gelegd. Het is duidelijk 
gebleken dat het hele opzet be
antwoordde aan een dringende 

noodzaak. De vrouw wil niet meer 
geïsoleerd blijven. Het is hoog tijd 
dat zij aanvoelt wat solidariteit be
tekenen kan. 

Terwijl de discussies vnl. ge
voerd werden aan de desbetreffen
de standen zat het grote audito
rium eveneens eivol. Al wie wat te 
zeggen had en het woord wilde 
vragen kon de micro krijgen. Het 
was een aangename verrassing, 
dat zovele vrouwen die gelegen
heid aangegrepen hebben. Tussen
in werden sketches opgevoerd, 
zong Lize Marke en Eva Marie, 
danste An Slootmaekers met haar 
groep, hoorden wij Yvonne Lex, 
Sonja Centre. Monique Delvaux 
enz. en last but not least DE trek
pleisters van de dag Simonne de 
Beauvoir en Germaine Greer. Hun 
boeken « Het tweede geslacht » 

b e t e r d a n t e p a r i j s 

Vele vrouwen hebben wij horen 
zeggen dat het tienmaal beter was 
dan in Parijs, waar Franse hysterie 
om het hoekje kijken kwam. Trou
wens in Parijs sprak men van 4 000 
belangstellenden. In Brussel werd 
het rekordcijfer 12.000 bereikt. Dat 
een kleine groep vrouwen — alle
maal opgeslorpt door een dubbele 
dagtaak van huisvrouw en buiten-
huiswerkende vrouw — met be
perkte financiële middelen, boven
dien met weinig of geen rugge
steun dit hebben kunnen verwezen
lijken, is bijna een mirakel. Het 
overgrote succes is dan ook een 
enorme beloning voor maandenlan
ge zware inspanningen, die zelden 
naar hun juiste waarde geschat 
worden. 

De V-dag was het eerste experi
ment van die aard in ons land. 
Hoogst waarschijnlijk zal dit de 
start betekenen van steeds meer 
gecoördineerde acties in binnen-
en buitenland. Zonder overdrijving 
mogen wij schrijven dat de V-dag 
in Brussel uitgegroeid is tot een 
historische gebeurtenis, een mijl
paal in de geschiedenis van de 
emancipatiebeweging in eigen land. 

marginaaltjes 

zeurkous 

Op een bepaald ogenblik zat er In het auditorium een vieriarig jongetje 
nevens ons. Zijn moeder, een Nederlandse vrouw, ging naar de micro en 
vroeg het woord. Het jongetje gaf ons een vriendelijke por in de zijde 
'nou moe-je goed luisteren . zei ie » want ons moeke is een zeurkous », 
Hij zei het met zo een stralend gezichtje dat het voor hem beslist een 
eretitel betekende. Van de weeromstuit vonden wij het ook. Even later 
gaf hij alweer een flinke por en duwde ons een pakje vignetten in de hand 
• uitdelen . zei ie bevelend. Wit herkenden onmiddellijk de man in spé 

vive napoleon ! 

Een zeer oude dame zeilde op ons af. . Je suis Napoléonienne » zei ze 
diep verontwaardigd. Verbaasd vroegen wij haar om nadere uitleg. <• Jul
lie begrijpen er niks van » ging ze verder. « Napoleon is de grootste figuur 
die de geschiedenis ooit opgeleverd heeft ». Van zijn wetgeving scheen 
ze niet veel af te weten. Alvorens wij de kans kregen haar lievelingsfi
guur van zijn onverdiend voetstuk te halen, was zij in de massa verdwe
nen met een * Vive Napoleon «. 

Nou ja ! 

geen promotie 

Een gewone Vlaamse huisvrouw die nooit op een podium of achter een 
micro gestaan had, wist ook een stormachtig applaus te ontlokken. <• Reeds 
dertig jaren lang » slingerde zij in de zaal <• doe ik de vaat, de kuis, de 
was en de strijk. Met andere woorden, dertig jaren lang zonder betaling, 
nooit vooruitgang, nooit waardering, nooit bevordering . ». 

gelijk loon, gelijk werk 

Een andere dame — vanzelfsprekend een Brusselaarster — slingerde 
ons haar minachting in het gezicht omdat wij Nederlands spraken. « Ik 
ben Vlaamse » zei ze <• maar ik veracht de Vlamingen en heel Vlaanderen. 
Het is een volk van niets ». 

« Best mogelijk, mevrouw » hebben wij heel vriendeliik geantwoord 
« indien wij een volk van niets zijn is het omdat er teveel mensen van uw 
soort rondlopen », 

Weg was ze. 

hilda uytterhoeven. 

Natuurlijk vermoedde je heel loat vrouwen met uni
versitair diploma, die al dan niet van de maatschappi] 
de kansen en de erkenning kregen loaarop ze recht had
den en die heter misschien dan wie ook konden verwoor
den dat zij onrechtvaardig waren behandeld...je had le
raressen, verpleegsters, sociale assisten en winkeliersters. 
maar er daagde er veel te loeinig arbeidsters en boerinnen 
op, misschien^ dat dié tiidens de volgende gelijkaardige 
gebeurtenis zèlj hun verlangens zullen uiten. Tocli blij
ven manifestaties als de Vrouwendag van 11 .'JffigfS&P''' 
intellectuele happenings. " ' F^il™ 

Je hoorde veel Frans spreken, maar steeds meet Ne
derlands, hier en daar klonk Engels, dan weer Duits je 
kon een vrouwengroep uit München ontmoeten en de 
internationale Brusselse kolonie zorgde wel voor Ameri
kaanse onderhorigen, geestdriftige «Women's Lib» -aan
hangsters, die dan ook voor een eigen stand instonden. 

Een aantal Nederlandse dames, in Brus.sel aan Eu
ropese instellingen verbonden, vertelden verontwaar
digd dat zij noch in eigen land, noch hier stemrecht be
zaten (Stemmen-per-brief mag blijkbaar niet volgens 
onze Noorderburen): je ziet, andere dan vrouwenproble
men gingen over de hekel. 

Dus je hoorde en zag veel «Frans», vooral 's morgens 
tijderis de beginfase, terwijl de respectievelijke stands 
haastig tot stand kwamen. Steeds meer Vlaamse vrou
wen echter zorgden voor geestdriftige, zinnige Neder
landstalige affiches en afbeeldingen.. «Les Flamandes 
nous preyinent toutes les places!» luidde de verontwaar
digde kommentaar. De deelneemsters uit het Vlaamse 
landsgedeelte zorgden onverstoorbaar verder voor muur
kranten en opschriften in eigen taal, zodat de Brusselse 
Passage 44 een eigen, vertrouwd Gents-Brugs-Antwerps 
gezicht kreeg. 

intellectuele happening 
De vrouwen hadden hun vriendinnen meegetroond 

of de echtgenoot stilletjes binnengebracht ..al was het de 
«Dag van de Vrouw», toch ontmoette je heel wat mannen, 
die echt-geïnteresseerd allerlei vragen stelden. Dat sa
mengaan van mannen en vrouwen voor de vrouwenont
voogding was één van de vele verheugede feiten die we 
tijdens deze uitbundige dag beleefden. 

En je kon je werkgezellen begroeten en zelfs je ex-
schoolkameraden, je had .sommigen in geen, tien jaar ont
moet, en je was gelukkig dat zo'n dag de gelegenheid 
tot vernieuwde vriendschap bood. 

Tussen de wriemelende massa ('s namiddags bereik
te de belangstelling een absoluut hoogtepunt), wrongen 
zich uitgelaten kinderen. Ze deelden moeders pamflet
ten uit. verkochten vignetten (hét entree bewijs), of ze 
lagen zo maar op de tapijtvloer de wereld van onder 
naar boven te bekijken en ze moesten het gedoe wel gek-
leuk vinden. 

De kleinsten kregen we niet te zien. zij stoeiden in 
de kinderoppas -vAlles franstalig daar!» gromden een aan
tal mistevreden ouders. Sommige hummels liepen met 
ballonnetjes rond. waarop storid: «.Abortus vrij!». Foei. 
Dolle Mina, het is geen kinderspeelgoed, getuigde van 
slechte smaak en ivas een valse noot in een anders co 
verkwikkende, wervelende gebeurtenissen-rapsodie 

Maar het was een héérlijke dag, omdat tenslotte de 
hele gebeurtenissen aan een noodzaak beantiooordde dié 
van als vrouw je gemoed te kunnen luchten, te kunnen 
uiting geven aan je grote verontwaardiging, met mede
zusters in de strijd van gedachten te kunnen wisselen, te 
kunnen uitschreeuwen dat er veel moet veranderen en 
wat je allemaal veranderd wilt. Nee. tot die éne dag 
mag de aktie echt niet beperkt blijven. 

huguette d b 



16 WIJ - 18-11.7i 

ezra pound 

overleden 
Ezra Pound, de ngreat old manï> van de Amerikaanse letter

kunde, een der grootste vernieuwers van de moderne lyriek en 
een der belangrijkste figuren uit de wereldliteratuur van de eer
ste helft der 20e eeuw, overleed te Venetië. Afgezien van de pe
riode tijdens dewelke hij in de Verenigde Staten geïnterneerd 
werd, verbleef hij na de eerste wereldoorlog buiten de Verenig
de Staten hoofdzakelijk in Italië. 

Pound, die langs vfioeders zijde nog enige verwantschap had 
met Longellotü. werd op 30 oktober 1885 geboren te Hailey, in 
Idaho. Hij studeerde aan de Pensylvania University en het. Ha
milton College en kon met het geld van een stipendium in 1907 
naar Europa reizen, waar hij een doctor-thesis wilde voorberei
den over Lope de Vega. Hij bezocht Portugal, Spanje, Italië en 
Duitsland. Na een kort intermezzo als docent voor Spaanse en 
Franse literatuur verliet hij opnieuw de V.S. in 1908 en vestigde 
zich tot 1920 in Londen, waar hij huwde en bevriend loerd met 
Eliott, Joyce, W.B. Yeats e.a.. Zijn eerste verzenbundel was in 
1908 verschenen (A Lume Spento). Onafgebroken zouden nu ly
riek en proza elkaar opvolgen. Met aRipostesi) werd hij een der 
voormannen van de imagistische beweging en later zou hij ook 
in het experiment van het vorticisme een aandeel hebben. Van
af 1924 lüoonde hij in Rapallo aan de Italiaanse Riviera. Zijn 
«.Cantos^ begonnen te verschijnen: het zouden er ongeveer een 
zeventigtal worden. Hij ontmoette, steunde en sloot vriendschap 
met een groot aantal kunstenaars: Joyce, Williams, Dos Passos, 
Hemingway. Yeats. GertriLd Stein. Gehard Hauptmann, Franz 
Werfel, Emil Ludivig. Leo Frobenius en vele anderen... 
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Toen in 1939 de oorlog uit
brak, hield Pound voor radio 
Rome een reeks voordrachten, 
waarin hij zich inzette voor 
een vrede door onderhandelin
gen. 

Als Roosevelt in 1941 toch 
in de oorlog trad, wilde Pound 
terugkeken naar de VS en ver
zocht om de nodige papieren 
op het Amerikaans consulaat. 
Die werden hem echter ge
weigerd: op het bevel van 
Washington, dat de oorlogste
genstander Pound best missen 
wilde, zeggen de enen; door 
een willekeurige beslissing van 
een ondergeschikt beamte, zeg
gen anderen. In ieder geval: 
Pound bleef in Italië, en daar 
de Italiaanse overheid hem 
vrijheid tot spreken had toe
gestaan, zette hij zijn voor
drachten voor de radio verder. 
Na de oorlog werd Pound daar

om gevangen genomen, in een 
Amerikaans strafkamp in de 
nabijheid van Pisa als een ge
vaarlijk dier in een kooi opge
sloten en nadien naar Ameri
ka overgebracht, waar hij als 
landverrader moest terecht
staan. Men noemde zijn Ijrriek 
het werk van een dwaze en 
hemzellf ontoerekenbaar: daar
om werd hij opgesloten in een 
krankzinnigengesticht, in het 
St. Elisabeth's Hospital in 
Washington, tot'1958. Toen hij 
voor zijn «Pisan Cantos» de 
Bollingenprijs kreeg, de be
langrijkste Amerikaanse prijs 
voor lyriek, sloegen pers en ra
dio groot kabaal. Achter zijn 
bekroning stond echter een 
keure van Amerikaanse lite
ratoren, met Eliot en W.H. 
Auden aan het hoofd. 

Pound heeft met zijn werk 
niet alleen de moderne lyriek 

• nieuwe horizonten geopend. 
Naar het woord van Elliot had 
de afzondering van de Ameri
kaanse lyriek, zonder Pound, 
nog lang kunnen duren. Litera
tuur is voor Pound de weer
spiegeling van krachten van 
individuele en gemeenschappe
lijke zelfbevesting. Zijn te-
m a s e n z i j n bouwstof 
haalde hij niet uit de grote tra
ditie der Engelse lyriek, maar 
hij zocht in tijden en landen 
naar de aanknopingspunten én 
de verbale en grafische vormen 
voor een niet steeds klare, dik
wijls moeilijke lyriek, die van 
de lezer een zeer uitgebreide 
kennis verlangt. Hij put uit 
oudprovencaalse, Italiaanse en 
Franse lyriek, uit de liederen 
der troebadoers, uit Griekse en 
zelfs Chinese poëzie, geschie
denis, wijsbegeerte en ekono-
mie... 

Niet de 19e eeuw en Enge
land, maar Frankri jk en de 
Verlichting der 18e eeuw vor
men een aanknopingspunt voor 
de rationeel-denkende en zich 
van Rosetti en Tennyson ont-
voogende dichter. L a n g s 
Frankri jk om ontdekt hij een 
andere rationale wereld: die 
van China. Een bundel als 
«Lustra» is nog zeer Frans en 
en door de Verlichting beïn
vloed.. 

Het rationalisme zou echter, 
hoezeer het ook in Pounds zin 
voor realiteiten lag, naar een 
historische opvatting leiden 
die buiten het rationalisme lag. 
Zijn ontmoeting met Frobenius 
is van belang geweest: deze 
Duitse etnoloog en auteur 
van «Erlebte Erdteile» was 
als eerste op het idee gekomen 
dat kuituren in hun opkomst, 
bloei en ondergang een zekere 
wetmatigheid vertonen. Deze 
cyclische opvatting had een 
metafysische dimensie, die 
Pound aantrok. Ook Brooks-
Adams voert Pound tot dit his
torisch inzicht. 

De sociale en ekonomische 
opvattingen, die hij eveneens 
in zijn lyriek verwoord en 
waarover hij herhaaldelijk 
zou schrijven en spreken, kul-
mineren in zijn theorie van de 
woeker, waaronder hij de be-
drogs- en uitbuit ingsprakti j
ken verstaat. Pound is anti
kapitalist: in zijn aanvallen op 
het Joods kapitaal en zijn uit
spraken over Rotschild die
nen wij dan ook niet zozeer 
rassisme dan wel afwijzing 
van de internationale financie 
te zien. 

Pounds oriëntatie naar het 
spekulatieve en zijn geloof 
dat men eerst de mens en zijn 
moreel karakter moet verbe
teren, wil men een bestendige 
verbetering der maatschappij 
reaiseren. kwam in botsing 
met de marxistische eis tot 
struktuurwijzing als enigzalig-
makend en bevrijdend alterna
tief. Maar Pound heeft het ka
pitalisme en de woeker, als ka-
p i t a 1 i s t isch gedragspatroon, 
hardnekkig bestreden. 

Hij zag dan ook de oorlog 
niet als een botsing van kapi
talistische machten, maar zijn 
Hij zag de oorlog als een bot-
duiding greep naar de kern. 
sing tussen hen die geloofden 
in en stonden voor de krachten 
van bloed, natuur, leven en 
orde enerzijds; die van bezit, 
s truktuur, kontrakt, vrijheid 
anderzijds. 

In« America, Roosevelt and 
the causes of the present War» 
schreef Pound dat «de huidige 
oorlog behoort tot de altijd
durende strijd tussen woeke
raar en boer», waarbij hij de
ze beide als prototypen voor 
maatschappijopvattingen stel
de. 

Yeats, D.H. Lawrence, Eliot, 
Pound: de grote namen uit de 

Angelsaksische l i teratuur uit 
het eerste deel dezer eeuw heb
ben alle in meerdere of minde
re manier geloofd in een «kon-
servatieve revolutie», in een 
aristokratische staat. 

Men heeft Pound een fascist 
genoemd, evenals Yeats trou-
dat het fascisme een Italiaans 
wens. Pound erkende echter 
verschijnsel was: behalve in 
zijn bewondering voor Mussoli
ni had hij er niet zoveel mee 
gemeen. 

Pounds houding tijdens de 
tweede wereldoorlog werd 
sterk beïnvloed door zijn op
recht pacifisme: zoals miljoe
nen Amerikanen zag hij in 
dat Roosevelt de VS stelselma
tig in de oorlog dreef en dat 
maatregelen zoals de «Lend and 
Lease» in feite reeds oorlogs
daden waren. Carl Emmery 
zegt in een opstel over Pounds 
theoretische schriften, dat hij 
alleen maar uitdrukking gaf 
aan de reeds lang bestaande 
opinie dat Roosevelt de grond
wet had geschonden. Hij deed 
niets meer integendeel dan wat 
velen in de VS nü doen inza
ke Vietnam. 

Men kan over Pounds politie
ke en sociale opvattingen o.m. 
inzake geld, arbeid en kapitaal 
van mening verschillen. 

Hij heeft echter zijn dich
terschap in dienst gesteld van 
de taaivernieuwing, heeft me t 
imagisme en vorticisme en met 
zijn onderzoekingstocht door
heen landen en volkeren de 
moderne lyriek vernieuwd, de 
Amerikaanse poëzie na Whit
man wereldfaam verleend, 
dichters als Eliot geholpen, 
een Joyce bv. financieel ge
steund, en heeft met zijn ver
langen naar de daad steeds gro-
t e r onderzoekingsterreinen 
gaan bestrijken. Dit «dilletan-
tisme» hield wel het gevaar in 
dat hij niet tegenstaande zijn 
grote eruditie niet tot in da 
uiterste hoeken kon reiken, 
niet steeds een klaar rationeel 
inzicht kon hebben. Hij n a m 
het weten echter als dichter in
tuïtief op; wat bij de weten
schapsmens stof is, werd bij de 
dichter ervaring. Pound, de 
empirische dichter, heeft zijn 
schouwend weten verwerkt in 
een oeuvre dat zowel naar om
vang als naar niveau van uit
zonderlijke betekenis is. 

«The Great old man» van de 
Amerikaanse l i teratuur is n u 
dood. Maar hij liet een werk 
na, dat niet alleen voor hem, 
maar voor heel onze tijd zal ge
tuigen en voor de komende ge
slachten. 

J.D. 

een rijke koffer 
(m.v.l.) Bij Decca kwam zopas van onder de persen de zoveelste kk-LP 

vandaan. Onder de naam Kleinkunstkoffer herbergt zij een aantal hits 
van : Willem Vermandere, Will Ferdy, Jules Decorte, Mary Porcelijn. 
Alfred den Ouden, Ja Erens, Boudewijn De Groot en 't Kliekske. 

Heelwat lieden zullen deze verzamelplaat niet mis vinden en ook wij 
noemen deze kofferplaat een fijne kans, alhoewel wij rekening wensen 
te houden met de schaduwvlekken op deze uitgave. 

Liefhebbers die wat van Boudewijn De Groot hebben gemist kunnen 
een liedje van deze te vroeg gestrande vlinder, met de sterke vleugels 
die Lennart Ni/gh noemden, terug zien fladderen. Wie Jules De Corte niet 
helemaal kan smaken en dat kan, ook al kunnen wij daar-niet-inkomen, 
dromen zeker wel al te graag mee met zijn meesterlijk vragen-en ant-
woordenliedje Ik zou wel eens willen weten. Ouderen zullen dankbaar de 
twee opnamen opnieuw beluisteren waarmee Jo Erens het deed. Limburg 
allein en Het Krutske. Jongeren kunnen deze voorloper toetsen aan de 
helden van de rage van vandaag en vaststellen deze te vroeg gestorven 
timmerman uit Limburg alfa van de volksliedstroom was. De schooier 
is de bijdrage van Alfred den Ouden. Met Will Ferdy zitten wij in deze 
kk-plaatkoffer echter wel enigszins verveeld. In hoeverre Mijn vlakke 
land (J. Brei) en Vlaanderen, dierbaar land, thuishoren in dit geheel is 
wel een probleem. Laten wij het de uitdaging van deze plaat noemen. 
Inderdaad, zou men niet beter overgaan tot een groeperen van bv. volks
liedjes of chansons op een LP of mag men werkelijk dassen en kousen 
zomaar door mekaar gooien in deze eerbiedwaardige koffer ? Vandaar 
onze term uitdaging. 

Met alle waardering voor Will Ferdy C« Ze noemen mij een pionier, 
maar zie je mij daar al zitten... »; hebben wij steeds gemeend dat zijn 
Brelinterpretaties niet overdonderend waren. Inderdaad een zeer moei
lijke opgave waar zelfs Liesbeth List niet steeds in slaagt. Laten wij de 
uitgever echter dankbaar zijn om het weer opvissen van het ontroerdende 
Vlaanderen, dierbaar land van Granata-Van Cauwenbergh. Will Ferdy is 
zichzelf in dit nummer en brengt het zeer goed. 

Lezer-luisteraar, is deze uitgave een poespas, toch kunnen we entoe-
siasme opbrengen omdat we zeker zijn dat er een groot en dankbaar 
publiek bestaat voor deze weliswaar nog onhandige vorm van bloemzang-
lezing [Ach vergeef mij dit doktor Mark Galle...). 

Wat de kwaliteit van deze LP betreft maken we toch enig voorbehoud 
omdat men teveel de indruk krijgt dat het een aaneenkleven is geworden 
van strookjesband die in een telkens andere sfeer werden geregistreerd... 
Kleinkunstkoffer Decca (Fonior-Brussel) 776/183.013-X — 255 Fr. 

waarom jij nief ? 

BRT-1 heeft Muzekeus-kleinkunstpromotie de opdracht gegeven een aan
tal radio-uitzendingen .samen te stellen voor het programma •• Waarom j i j 
niet ? ». Jos Geerts, de hoofdredakteur van « Kick », kleinkunstmagazine 
moest uit een 50-tal kandidaten een aantal mensen selekteren. 
De uitzendingen op BRT-1 lopen telkens van 14 u. 30 tot 14 u. 50. 

Onderstaande lijst Is reeds vast aangeduid : 
6 december 1972 : Lut Seys (leper). 
20 december 1972 : Ingrid Bauwens (Genk). 
3 Januari 1973 : Leo Eisen (Schelle). 
17 januari 1973 : Groep Zon (Herent). 
7 februari 1973 : Louis Imbibe Mini Band (Merksem). 
21 februari 1973 : Groep Hello (Tienenl. 

Volgende disciplines zijn toegelaten : folk, kabaret, chanson, verbale 
kolder, enz. Er worden nog kandidaten verwacht. Liefhebbers sturen dan 
een briefje naar : Jos Geerts, Tiensesteenweg 167, 3200 Kessl-lo of een 
tel. naar 016/366.90. Waarom ji j niet ? 
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röntgens van ward ruysHnk 

handleiding voor iezers 
Mag een mens niet eens rustig meer een boek lezen ? Moeten wij echt 

ell<e (pseudo) diepzinnige visie van de schrijver uitdiepen ? Is het nodig 
om per se de innerlijke bewogenheid; angsten en motieven van de schrij
ver te kennen en in zijn werken terug te vinden, willen wij 't werk tenvolle 
kunnen smaken ? Allemaal vragen die wij ons gesteld hebben bij het 
lezen van het boek « Röntgens van Ruyslinck » door Lieve Scheer. Lieve 
Scheer is zowat de « huisbiografe » van Ruyslinck en mag beschouwd 
worden als een van de beste kennners van deze schrijver. En toch bevalt 
dit boek ons niet. 

Voor wie van de leraar of lerares 
als « jaarwerk » of « dissertatie » 
de opdracht krijgt Ruyslliick aan de 
hand van zijn werken te bestuderen, 
zal dit boek van groot nut zijn. Hij 
krijgt hier Informatie uit de eerste 
hand : Lieve Scheer heeft hier na
melijk een reeks debatten » (waar
over verder meer) gebundeld met 
de bekende schrijver. Hebben der
gelijke gesprekken (en het publice
ren ervan) echter veel zin ? In zijn 
bekend boek (sedert enkele weken 
« beroemd boek ») • Meningen van 
een Clown » laat Böll zijn clown 
Schnier verklaren dat hij weigert 
beelden en simbolen uit te leggen. 
Je begrijpt ze of je begrijft ze niet 
en daarmee uit. Wie ze met hand
leiding moet begrijpen is de moeite 
van het simbool niet waard. 

Is de informatie over Ruyslinck 
wei belangwekkend ? Dat hij sterk 
aangegrepen was door de dood van 
zijn 5-jaar oudere broer staat In el
ke bloemlezing. Idem wat betreft 
zijn evolutie naar het agnosticisme, 
de invloed die de oorlog op hem 
gemaakt heeft enz... Dat hij veel 
belang hecht aan naamgeving, dat 
hij graag de mens in ai zijn lelijk
heid en kleinheid beschrijft, weet 
elke (niet eens aandachtige) lezer. 
Vragen (en antwoorden) daarom
trent zouden interessant geweest 
zijn indien hij de mens nu wel eens 
mooi gevonden had of indien hij 
geen belang hechtte aan namen. 

En dit geldt onze belangrijkste 
kritiek : het boek zit tussen twee 
stoelen : je moet de werken van 
Ruyslinck gelezen hebben om het 
te kunnen begrijpen, maar dan 
biedt het weinig nieuws. Althans 
voor de geoefende lezer. Het boek 
is wel interessant voor de reeds 
geciteerde student. En wij vermoe
den sterk dat Lieve Scheer het met 
didaktische bedoelingen geschre
ven heeft. Ze zal zelf wel gemerkt 
hebben (en het pleit voor haar eer
lijkheid dat ze de passages niet 
geschrapt heeft) dat Ruyslinck op 
veel van haar « diepzinnige » vra
gen (die eerder uiteenzettingen zijn) 
droogjes met één of twee zinnen 
antwoordde, in de van « Ah, zit dat 
20 ? •. (p. 90 nadat ze hem bedol
ven had onder castratiefantasmen, 
noodlotten, misverstanden, angsten 
en Oedipuscomplexen). Opvallend 
is ook in dit verband dat veel van 
de vragen langer zijn dan de ant
woorden, terwijl o.i. de interviewer 
op de achtergrond moet blijven. 

En ook hier is de opzet van het 
boek tweeslachtig : of het is een 

intervieuw, of het is een debat tus
sen twee geesten (waaruit het be
kende licht voortspruit). Het is geen 
van belde, want als interviewster 
praat Lieve Scheer te veel (ze ver
meldt — gevleid — dat Ruyslinck 
haar een « geachte openbare aan
klager » noemde en ook wel eens 
« charmante — zie je ? — beulin ») 
en uit hun « choque des idees » 
spruit helemaal geen licht. Daar
voor zijn twee geesten nodig (ik 
denk in dit verband aan « In de 
Kou » van Bomans en Vander Plas, 
om maar één voorbeeld te citeren). 
Lieve Scheer doet hard haar best 
om intellektueel klinkende zinnen te 
brouwen en diepere motieven te 
zoeken, maar ze vangt dikwijls bot. 
Het komt ons voor dat Ruyslinck 
dikwijls gedacht heeft « je ziet er 
maar In wat je wil, voor mij hoeft 
het niet ». Voor ons eerlijk gezegd 
ook niet. Want na herlezing van 
verschillende van de besproken ro
mans is niets ons duidelijker gewor
den dank zij de informatie uit dit 
boek Wil dit zeggen dat L. Scheers 
maar beter de pen aan Maarten 
geeft ? Natuurlijk niet. Dit werk 
is interessant voor wie Ruyslinck 
wil (of moet) bestuderen Voor de 
doorsnee-lezer is het te didaktisch. 
Van bij de inleiding begint L. 
Scheer al de les te gever over din
gen die iedereen weet als hij ook 
maar een schijn van literatuurge
schiedenis heeft gestudeerd (de 
anonieme Middeleeuwse kunste
naar, enz ). De debatten zijn wat 
het aandeel van L. Scheer betreft 
erg langdradig en onnodig Ingewik
keld. Ook hier blijkt duidelijk het 
be-l erende opzet van 'iet boek. Wij 
kunnen ons moeilijk voorstellen 
dat L Scheer ernstig aan Ruyslinck 
uit de doeken doet wat een vader
complex is (iets waarmee ze hem 
mordicus wil opschepen). 

Om te besluiten : een geoefend 
lezer kan best buiten dit boek. Hij 
zal zijn weg in Ruyslinck's werken 
zo wel vinden. En om met een citaat 
te eindigen : In een interview In 
« De Standaard » verklaarde de be
kende essayist en criticus Kees 
Fens aan Ganston Durnez dat er 
meer mensen zijn die boeken over 
boeken lezen dan de oorspronkelij
ke werken zelf. En die zijn toch nog 
altijd belangrijker... 

Zo hoort u het ook eens van een 
ander. 

• Röntgens van Ruyslinck 
rIs-Manteau, Lieve Scheer. 

Pa-

een handvest voor woelig belgië 

ward ruyslink 

Dit is de titel van het boek van 
L. Tindemans (156 biz) uitgegeven 
bij Van In (Lier). Het wordt opge
lucht door een passende illustratie 
buiten tekst. 

Behalve 'n korte inleiding vormt 
het een bundeling van de belang
rijkste redevoeringen die L. Tinde
mans, als minister van Communau
taire Betrekkingen, uitsprak in het 
parlement en in andere omstandig
heden. 

Als herdruk van authentieke tek
sten is het boek alleszins van een 
grotere waarde dan gewone mémoi
res zijn. Voor het schrijven van 
mémoires is het vanzelfsprekend 
nog veel te vroeg voor Tindemans : 
hij heeft nog een politieke carrière 
voor zich. De eerste rede in het 
werk opgenomen is een 21 juli-rede-
voering (1968) uitgesproken voor 
de BRT Uit deze rede en uit ande
re « belijdenissen » van L. Tinde
mans onthouden wij een getuigenis 
van Belgische vaderlandsliefde bin
nen dewelke hij zijn flamingantisme 
overwegend als cultuurflamingantls-
me inbouwt. Zodoende beweegt hij 
in het spoor van Van Cauwelaert en 
andere minimalisten. Tindemans' 
standpunten via zijn redevoeringen 
volgen zou ertoe leiden een ander 
werk over de grondwetswijziging 
te schrijven. 

Interessant is de korte en ver
staanbare historische schets van 
het ontstaan van de grondwet in 
1831 (voor 40% ingegeven door 
de bestaande grondwet van het 
Verenigd Koninkrijk der Nederlan
den en voor 45% door Franse voor
beelden), de stille en uitdrukkelijke 
wijzigingen later. 

Enkele toevallige randbemerkin-
gen. 

Tindemans ziet de herziening van 
de grondwet als de voortzetting 
van de Ronde Tafelconferentie 1964 
en meent dat de Commissie Meyers 
uit deze Ronde Tafelconferentie re
sulteerde. Wordt de geschiedenis 
hier geen geweld aangedaan ? Het 
is toch duidelijk dat men in 1968 
verder wou dan in 1965 — uitslui
tend als gevolg van de eensgezin
de radikallsering van de Vlaamse 
Beweging en dat de Commissie 
Meyers een « bevriezingsactie » 
was. Ook op te merken is dat de 
overeenkomst van Loppem (1918) 
wel uitgevoerd werd wat het alge
meen kiesrecht betreft (zonder 
grondwetswijziging) maar dat de 
belofte tot vernederlandsinc, van de 
Gentse Universiteit niet uitgevoerd 
werd. 

Meer psrsoonlijk dan de rede
voeringen die Tindemans uitsprak 
toen hij minister van Communautai
re betrekkingen was, is zijn « af
scheidsrede » (Centrumvoordrach
ten Katholieke Vlaamse Hogeschool
uitbreiding — Antwerpen 2 mei 
1972). In deze rede beschuldigt hij 
de Volksunie-federalisten van 

« woordfetischlsme » op het ge
kende refrein dat ons federalisme 
vaag en niet uitvoerbaar is. Dit Is 
toch wel een ernstig geval van ge
heugenverlies. Herinnert Tinde
mans zich de VU-voorstellen niet 
om er « in concreto » toch Iets be
ters van te maken ? Heeft hij de 
brochure van Frans Van der Eist en 
het laatste hoofdstuk van Van Hae-
gendoren's « Nationalisme en fe
deralisme niet gelezen ? Daar 
staat alles toch zeer duidelijk in 
beschreven I Kent hij de werken 
niet van de Franse federalist G. Hé-
raud ? 

Andere «federalisten» dan de 
VU-woordvoerders mag hij mis
schien van woordfetischlsme be
schuldigen maar de Volksunie ze
ker met. 

In deze afscheidsrede verschaft 
Tindemans ons een behartenwaar-

dig overzicht van de BSP-standpun-
ten (zgn. Klemskerke-Vervlers). 
Graag aanbevolen aan hen die met 
Vlaamse BSP-ers wensen te pra
ten. 

Het dient erkend dat Tindemans 
nergens, ook niet In zijn redevoe
ringen buiten het parlement, enige 
beledigende of agressieve toon 
aanslaat. 

Wij spreken daar graag onze 
waardering voor uit evenals voor 
het motto van Paul-Boncour • Dès 
lors qu'une institution existe, ello 
tend a développer toutes ses con
sequences ». 

Hoe uitgehold de autonomie van 
Vlaanderen en Wallonië ook moge 
zijn in de gewijzigde grondwet ho
pen wij dat de uiterste consequen
ties zullen worden m acht geno-

Tfr.v.h. 

sleutelbos op gaston burssens 

Wie Gaston Burssens nog niet kent, doet er goed aan 
dit verzuim in te halen. Die mogelijkheid werd geboden 
op de Boekenbeurs -en nu in alle boekhandels- waar 
«Sleutelbos op Gaston Burssensy> een bijzonder boek tüOs 
Dit werk werd door Uitgeverij Bnto op 31 oktober II. 
voorgesteld in de Kredietbank te Antwerpen. Karel 
Jonckheere sprak er namens Vlaanderen, terwijl Gerrit 
Borgers het woord voerde namens Nederland. 

«Sleutelbos» bestaat uit een verzameling herinnerin
gen, die volgens Karel Jonckheere nodig zijn «om Biirs-
sens tegen zichzelf te vrijwareny>. De bedoeling van de 
samenstellers was op tijd enkele getuigenissen te verza
melen van familieleden en vrienden, die met hem hebben 
aan tafel gezeten. G.Burssens overleed nl in februari 1965 
Een dertigtal bijdragen belichten telkens een andere zij
de van deze boeiende en eigenaardige figuur, waarvoor 
men inderdaad een bos sleutels gebruiken kan. De meeste 
critici en kenners zijn het erover eens dat Gaston Burs
sens een van onze groten is, die de zeef van de tijd zal 
trotseren. 

In «Sleutelbos)) wordt Gaston Burssens zelf aan het 
woord gelaten met een deel van zijn dagboek, dat han
delt over dood van zijn eerste vrouw en het ontstaan 
van de dichtbundel «Elegiev). Het is zeer aangrijpend en 
ontroerend proza. «Elegie)) trouwens betekende de defi
nitieve doorbraak van Gaston Burssens die lang op er 
kenning heeft moeten wachten. In 1953 won hij de Drie
jaarlijkse Staatsprijs met «Pegasos van Troje» en in 1959 
met «Adieu)). 

In 1970 werden zijn «Verzamelde dichtbundels)) in twee 
delen uitgegeven bij Bert Bakker in Den Haag Dit door 
toedoen van Karel Jonckheere en Gerrit Borgers 

Er worden onderhandelingen gevoerd te Antwerpen om 
11 juli 1973 in het teken van Gaston Burssens te plaatsen, 
wat wij van harte toejuichen. WÏJ kunnen onze dichters 
niet genoeg eren want zi] zijn de echte vaandeldragers 
van onze Nederlandse kuituur 

Lode Craeybeckx. waarvan de grafrede eveneens in 
«Sleutelbos)) opgenomen werd. zei van Gaston Burssens 
«hij heeft de Nederlandse poëzie verrijkt met een ntenic 
register, het duhterlijk palet met nieuwe fonkelende 
kleuren, eigen en oor sprankelt jki) 

hilda u. 
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DE ALGEMENE 
WINKLER PRINS 

17t 

VAN A TOT Z 
IN KLEUR 

DE INTEKENPRIJS 
BIEDT U NU NOG EEN 

PRIJSVOORDEEL 
VAN 1.400 F. 

+ GEZINSATLAS 
GRATIS 

(waarde 740 F.) 

Een revelatie voor hen die een naslagwerk wensen 
waarin I iel beeld een grotere en functionele rol vervult. 
60 procent tekst en 50 procent Illustraties... in kleuren. 
Ruim 10.000 (oio's, tekeningen en kaarten (op een 
groot formaat en In kleur). Deze nieuwe Winkler Prins 
is een royale encyclopedie waarin U alles gemakke
li jk en zeer overzichtelijk te weten komt. 

14 delen in luxe-banden van groen kunstleer. Gemakke
lijke betalingsvoorwaarden. 

WINKLER PRINS: 100 JAARENCYCLOPEDISCHE ERVARING 

BON 
NAAM: „am. 

Ik wil gratis en zonder de minste'verplichling kennis maken niet 

De Algemene Wmkler Prins 

ADRES!, „.,. PLAATS! 

BEROEP- ™ "•- TELEFOON:™,». _ ..•;.. -••• 
In blokletters'invuTléh e"n i'n een open omslag verstureri aan uw boekhandelaar of 
rechtstreeks aan NV ELSEVIER SEQUOIA - Mercellsstraat 74 - 1050/2 Brussel. 

TE KOOP 
Moderne appartementen met 1, 2 en 3 slaap
kamers in de 

CANTECLEERRESIDENTIE 

M E Ï S E 
In een prachtige groenzone en op slechts 9 k m 

van het cen t rum van Brussel 
Realisatie van de 

N.V. IMMOPLANNINC 
( j . en H Vervaecke) 

Cemeenteplein 8 — 1820 Strombeek-Bever 
Tel. (02)67.20.35 - (02)59.51.47 

Alle gewenste inl icht ingen worden graag vr i jb l i jvend verstrekt 
mits terugzending van deze BON 

N A A M 

ADRES 
S-^^*«»W»%*ï." 

kantoor TEL. : privé : 
D hypotheekleningen 90 % 
G verlangt inl icht ingen over Cantecleerresidentie - Meise 

zaterdag 18 november 

O 13uOO : 
lemstad. 
O 13U.55 : 
te r Keaton. 
# 15U.00 : 
O 16U.00 : 
O 18U.00 : 
O 18U.05 : 
f i l i n . 
O 19U.20 : 
Jeugdf i lm. 
O 19U.35 : 
O 19U.45 : 
O 20U.10 : 
O 20U.35 : 
# 21U.15 : 
O 21U.45 : 
# 22U.35 

Aankomst van Sinterklaas in Wi l -

De cameraman. Klucht met Bus-

Trefpunt. 

Volksunivers i te i t . 

Fabelt jeskrant. 

Het oude gri jze paard. Jeugd-

Stefaantje redt een straathondje. 

Hier spreekt men Nederlands. 
TV-nieuws. 
Hier is Lucy. 
Mary Roos Show. 
Echo. 
Mannix. 
Opnieuw een hel In Deurne ? 

n.a.v. de wedst r i jd België-Nederland. 
O 23u 05 : TV-nieuws. 

zondag 19 november 

O 15u00 : Project-Z Jeugdf i lm. 
O 15u 15 : Binnen en bui ten. 
O 17u15 : Wi jnoogst fest iva l in Merges. 
O 18u 15 : Fabelt jeskrant. 
O 18u20 : Sportreportage. 
# 18u46 : Onder acht mi l joen Bulgaren. 
Explorat ief i lm. 
O 19u38 : Openbaar kunstbezit . Chinese te
kening van Pa Ta Shan Jen. 
O 19U.45 : TV-nieuws. 
O 20U.OO : Spor tweekend. 
O 20U.25 : De vorst innen van Brugge. 
O 21U.25 : Première-magazine. 
O 22u 15 : TV-nieuws. 

maandag 20 november 

O 14U.00 
O 18U.00 
O 18U.05 
O 18U.30 
O 19U.00 
O 19U.10 
O 19U.33 
O 19U.45 
O 20U.10 
O 20U.20 
gramma rond 
renhout. 
9 21U.00 ; Eva Bonheur 
man Heyermans, 
O 22u 45 • TV-nieuws 

School te levis ie. 
Fabelt jeskrant. 
De woudlopers. 
Volksunivers i te i t . 
Tsjin-Tsjin. 
Spor t t r ibune. 
Keurig Frans. 
TV-nieuws. 
Trekking Nationale Loter i j . 
Tienerklanken, amusementspro-

de kunstschi lder Jef Van Tue-

Toneel van Her-

dinsdag 21 november 

O 14u.00 : School te levis ie. 
O 18u00 : Fabelt jeskrant. 
O 18u05 : Skippy 

O 18U.30 
O 19U.05 
O 19U.35 
O 19U.45 
• 20U.10 
• 20U.35 
f i l m . 
O 22u,00 
t isch verbond. 
O 22U.30 : TV-nieuws. 

Tienerklanken. 
A l ledag. 
Hier spreekt men Neder lands. 
TV-nieuws. 
De levende Jungle. Documenta i re . 
Mon amour, mon amour. Speel-

Gastprogramma. Het humanis-

woensdag 22 november 

O 17U.30 : Jevajong. 
O 18ü.30 : Wie wee t , w in t . 
O 19U.14 : Fabelt jeskrant. 
O 19U.19 : Keurig Frans. 
9 19U.25 : Pol i t ieke t r ibune. Volksunie, 
O 19U.45 : TV-nieuws. 
O 20U.10 : Dubbeldekkers. 
# 20U.35 : A ls vogels in een boom. Liedjes
programma met J immy Cl i f f en het Theater 
M ime Frederik. 
O 21U.10 : Schatten op zolder. 
O 21U.45 : Festival van Vlaanderen 1972. 
Ui tvoer ing van k lavierconcert i van Bach. 
O 22U.15 : Horen en z ien. 
O 22U.35 : TV-nieuws. 

donderdag 23 november 

O 14U.00 : School te lev is ie . 
O 18U.00 : Fabelt jeskrant. 
O 18u05 : Calvin en de kolonel . Tekenf i lm. 
O 18U.30 : Tienerklanken. Singe Sange Jo. 
Vlaams l ied jesprogramma. 
O 19U.10 : Gastprogramma. De Social is t i 
sche gedachte. 
O 19U.40 : Hier spreekt men Neder lands. 
O 19U.45 : TV-nieuws. 
O 20U.10 : De kleine waarhe id . 
# 21U.10 : V rouw en arbeid. Laatste pro
gramma over de bui tenhuiswerkende v rouw. 
O 22U.00 : Première. 
O 22U.40 : TV-nieuws. 

vrijdag 24 november 

O 14U.00 : School te lev is ie. 
O 18U.00 : Fabelt jeskrant. 
O 18U.05 : Vo lksunivers i te i t . 
O 18U.35 : F i lmmuseum van de schater lach. 
0 18u50 : Helemaal van st reek. Regionaal-
dokumentai r magazine. 
O 19U.20 : Z iet u er wa t in ? 
O 19u03 ; Keurig Frans. 
O 19U.45 : TV-nieuws. 
9 20U.10 : Panorama. 
O 20U.55 : Les Arpenteurs . Zwi tserse f i l m . 
O 22U.20 : TV-nieuws. 
9 22U.25 : Vo lksmond. Dokumentai re over 
de eet lust en de vreet lus t . 

( # is onze selekt ie) 

UHRiw \ 
Met grote sier zullen sint en Piet weer aath 
komen in Hollands Willemstad. Vandaag om 

13 uur. 

WERE Dl f^. 
DOET HET! \TJ 
Is u een /{on^el{went 

vl. nationalist ^ 

Abonneer dan op 

ons maandblad 

DIETSLAND-
EUROPA 

Leesgeld : 250 Fr. 
(p.r. 166 488, 

Were Di) 

Inlichtingen : ]o)daans\aai 
j , Antwerpen. 
Tel. o j / j 2 .2 i . 5 j . 

Een V.T.B.-groepsreis naar MEXICO 
LAND VAN MAYA- EN AZTEKENKULTUUR 

ZATERDAG 3 TOT DONDERDAG 
22 FEBRUARI 1973 (20 DAGEN). 

Bezoek aan Mexico-stad, Guadalupe, Teo-
t ihuacan. For t in de las, Tehuacan, Oaxaca, 
M i t i a , Mon te A lban , Mer ida. Chichen-
I tza, Uxma l , Vi l lahermose en Palenque. 

REISSOM : 53.950 fr. 

Toeslag éénpersoonskamer : 3.525 f r . 
Geldige internat ionale reispas en in terna
t ionaal bewi js van koepok inent ing vereist. 

REISLEIDER : de heer A lbe r t Govaart u i t 
Brugge. 

P R O G R A M M A OP VERZOEK TE 
BEKOMEN 

2000 ANTWERPEN - ST-JACOBSMARKT 45-47 — TEL. (03)31.76.80 
9300 Aalsf, Kerkstraat 12 - TeL (053)717.27 — 8000 Brugge, Wollesfraa» 28 - Tel. (050)364.43 — 1000 Brussel, Em. Jacqmalri laan 126 -
Tel. (02)18.55.55 - 17.83.61 — 3600 Genk, Stationsstraat 51 - Tel. (011)563.10 — 9000 Gent, Kalandenberg 7 • Tel. (09)23.60.21 — 
3500 Hasselt, Demerstraat 60-62 - Tel (011)235.70 — 8500 Kortr i jk, St-Jorissfraat 33 - Tel. (056)235 15 — 3000 Leuven, Bondgenotenlaan 102, 
Tel. (016)267.20 — 2800 Mechelen, C L Vrouwstraal 34 . Tel. (015)420.09 — 8400 Oostende, Kerkstraat 14 - Tel. (059)783.61 — 8800 Roe-
selare, St-Michielsstraat 7 - Tel. (051)223.63 — 2700 St-Niklaat, Stationsstraat 18 - Tel (03)76.38.95 — 2300 Turnhout, Herentalsettraat 3 • 
Tel. (014)428.40 — 1800 Vi lvoorde, Heldenplein 22 - Tel. (02)51.17 15 ' 

Ook alle In l icht ingen b i j de plaatsel i jke vertegenwoordigers 
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DINAMIET 

Een Amerikaans btad heeft onthuld dat de Russen tijdens de olimpische 
spelen te Miinchen stimulerende middelen — doping dus — gebruikten. 
Het blad wist zelfs te zeggen dat het een mengsel betrof van nicotineamida 
en cafeïne. En tenslotte nog dat het twee niet verboden produkten zijn. 
Wij weten er natuurlijk geen sjiek van, maar het zou ons helemaal niet 
rerwonderen dat de Russen in München « dinamiet » pakten, net zoals 
zij het waarschijnlijk deden in Mexico en Melborune en Rome en Tokio en 
noem maar op. Wij zouden het al formidabel vinden als zij zich beperkten 
tot produkten die niet verboden zijn. Waar wij trouwens, eerlijk gezegd, 
aan twijfelen. Overigens geloven wij niet dat de deelnemers uit de andere 
landen niets anders aten of dronken dan klaar bronwater en boterhammen 
met gelei. Tenslotte hebben wij het — zoals dat past — het volste vertrou
wen in onze landgenoot, die ervoor moest zorgen dat te Miinchen niet ge
slikt werd. 

OLiMPiSCHE KOMMERCE 

Het is toch maar lastig als ge niet van de slimste zijt. Men heeft ons 
altijd gezegd dat de sport aan de top een kommerce is. En wij lezen nu 
dat de olimpische kommerce een formidabel sukses heeft gekend, en dat 
iedereen daar blij om is. Er werden voor niet minder dan 54 miljoen DM 
toegangstiketten verkocht, ofte in onze struise frank omgerekend, voor 
iets van een 750 miljoen frank. Nu hebben wij ons altijd laten wijsmaken 
dat de organisatie van die spelen 30 miljard gekost heeft. Enig hoofd-
rekenen leert ons dat men het in de sport een groot sukses noemt als 
men 1/40 of 2.5 th van het geïnvesteerde kapitaal kan terugwinnen. Zelfs 
in aanmerking nemend dat er nog andere bronnen van inkomsten zijn 
(maar ook van uitgave, bij voorbeeld in ieder van de deelnemende landen), 
vinden wij de olimpische spelen een nogal straffe geldverspilling. 

STiLLEKENS TELLEN 

Het zag er even naar uit dat de voetbalbond in verband met de wed
strijd België-Nederland, morgen te Antwerpen, een beslissing zou nemen 
die hem geen goed zou doen. Ergens werd meegedeeld dat de invalide 
toeschouwers, die sedert mensengeheugenis de wedstrijden volgen vanuit 
de neutrale zone, deze keer niet zouden toegelaten worden. Redenen wa
ren er in overvloed: UEFA-verbod, eventuele akties van politie belemmeren, 
werk van TV-technici bemoeilijken, vrij TV-zicht op publiciteitsborden ver
hinderen. In één woord, een hele hoop zever in pakskens. Er werd echter 
prompt gereageerd op de mededeling vanwege het bondsbestuur, en 
meester Wouters haastte zich verleden vrijdag te eksplikeren dat er er
gens een misverstand in het spel was, en dat een speciale zone zou afge
maakt worden voor de mannen in hun rolstoelen. Wij zouden zeggen ; 
eind goed, al goed, maar met zo'n toeren zou de BVB toch niet te dikwijls 
moeten afkomen. 

Brugge zonder Nico Rijnders... 

GOED GEWERKT 

Zondag is te Brugge iets gebeurd dat eerder ongewoon is — gelukkig 
maar — op het voetbalveld. Kort na de aanvang van de wedstrijd Brugge-
Luik zeeg Nico Rijnders plots in elkaar, slachtoffer van een zware hartin-
farkt. De jongen was voordien een paar keren duizelig geworden, maar 
een grondig onderzoek had niets alarmerends aan het licht gebracht. Dit 
zijn zaken die helaas overal en regelmatig gebeuren. Met sport heeft het 
niets te maken. Waar wij wel even wilden op wijzen is op het feit dat 
niemand zich hier iets te verwijten heeft — wat niet altijd het geval is in 
sportmiddens. Nico was, zoals gezegd, kort voordien grondig onderzocht, 
en voor zover wij daar kunnen over oordelen werd hij prima verzorgd, zo
wel door de mensen ter plaatse als door de bijgeroepen specialisten. Het 
is maar normaal, maar, zoals gezegd, het is niet altijd en overal het geval, 
en daarom mocht dit volgens ons ook wel eens gezegd worden. Wij hebben 
zoveel aan te merken op de klubs en hun dirigenten, dat wij blij zijn te 
kunnen zeggen dat zij zich in dit geval uitstekend van hun plicht hebben 
gekweten. Op het ogenblik dat wij dit schrijven, weten wij niet hoe het 
zal aflopen met Nico, maar als hij het er goed afbrengt, heeft hij dat aan 
zijn klubbestuur te danken. 

Onze sportfoto van de week : dat bet er zeer eigenaardig aan toeging In de zeven-doelpunten-match LIerso 
(4) - Beerscliot (3) bewijst deze opname. Terwiil de Lierse doelwachter naast de bal vist rent een Beerschot-man 
loost-weet-waarheen. Misschien waande hij zich één ogenblik bal... 

popol 

De Pol waar wij het hier over 
hebben is ontvanger op de tram. 
Goeie mensen met een slecht ka
rakter, dweers op tijd en stond, 
en kontestant op zijn manier. Hij 
laat ons vragen waarom de sup
porters op Anderlecht daar altijd 
maar staan te zeuren van « allez 
Popol allez », en « merci Popol 
merci » als Polle van Hlmst nog 
eens een « slalom » tot een min of 
meer goed einde brengt. En waar
om ze hem niet aanmoedigen met 
• allez Popol » of bedanken met 
« merci Popol » als hij met zijn 
• saccoche » door zijn « voituur » 
slalomt. Onze Pol vindt dat hij dié 
aanmoedigingen meer nodig heeft 
dan de sjotter, omdat hij zijn werk 
voor veel minder geld moet doen, 
en dat hij evenveel recht heeft op 
erkentelijkheid, omdat hij zijn klan
ten gerieft gelijk het moet zijn, en 
« zonder ze te... » voegt hij er 
boosaardig aan toe. Wij kunnen on
ze Pol zo een beetje volgen « in 
zijn koleire » en hopen dat zijn 
klanten er eens zullen aan denken. 

prima 

Zondagnamiddag hebben wij de 
grote voetbalschok Wijchmaal-Be-
verlo bijgewoond, twee staartploe-
gen uit de allerlaatste afdeling van 
onze goede moeder voetbalbond. 
Het geleverde spektakel beviel ons 
uitstekend, want het was sportief 
van het begin tot het einde. Tech
nisch zouden wij wel kunnen op
merken dat de trainer van Beverio 
zijn middenveld beweeglijker moet 
maken — in zijn plaats zouden wij 
zijn linker halfspeler meer offen
sief uitspelen —, en dat de jongens 
van Wijchmaal meer kollektief 
moeten trainen — kwestie van 
mekaar wat beter te zien staan 
op het veld —, maar dat zijn de
tails. Hoofdzaak lijkt het ons te 
zijn dat zij iedere zondagnamid
dag hun matchke kunnen spelen. 
Een grote pluim zouden wij willen 
geven aan de ons onbekende arbi
ter, veruit de beste akteur op het 
veld, die het niet alleen klaar
speelde baas te blijven over de 
22 spelers, maar ook de zegen te 
krijgen van de veertien supporters 
van beide ploegen. 

andere problemen 

Naar het schijnt zoekt men voor 
de Belgische nationale ploeg een 
soort sponsor, dus een meneer of 
firma die een hele boel geld wil 
neertellen voor de publiciteit die 
de sjotters op hun trainingspakken 
en truien meesleuren. Voor ons 
niet gelaten, maar ergens wringt 
het ons toch een beetje dat men 
van een nationale ploeg zo maar 
direkt een kliek sandwichventeri 
wil maken. Geld kan toch niet het 
grote probleem zijn van onze na
tionale sjotters Ons lijkt eerder de 
vraag te zijn hoe zij er gaan in 
slagen van de Hollanders drie van 
de vier punten afhandig te makenl 
praktisch de voorwaarde om dooj* 
te dringen tot de eindronde van dé 
wereldbeker 1974. En zelfs als ze 
daar zouden inslagen — wat een 
bravourstuk zou zijn — hoe Mon 
Goethals er gaat in slagen binnen 
zo weinig tijd een nieuwe ploeg 
op te bouwen. Dit zal iedereen toch 
duidelijk zijn, denken wij, dat dé
ze ploeg tot op de draad versleten 
is. 

ZO maar 

een praatje 

Ge komt op een stille 
avond de staminee van 
Sjarel binnen, en daar zit, 
naast de stoof, Fil, de scheef-
gewerkte vader van de enige 
koereur van het dorp. Ge 
gaat bij Fil zitten, laat Sja
rel een koppel pinten bren
gen, en ge praat, met veel 
stilten en prakkezeren. Ge 
praat over het weer. En het 
werk. En de kinderen. 

Fil zucht. Ja, die kinderen 

Die van Fil, de koereur, 
is er al tweeëntwintig. En 
zelf al twee kinderen. Brave 
jongen, niks van te zeggen, 
zegt Fil, en oppassend ook. 
Nu heeft hij voor de duur 
van de winter wat werk 
aangenomen op «den travooy> 
«Kwestie van de spieren wat 
te stalen, meenden wij, en 
sterker te worden, en meer 
uithoudingsvermogen te krij
gen, en goed te kunnen eten 
en...11 

«Ja, knikt Fil, en om die 
aannemer een plezier te 
doen, dat stond ook in de 
gazetv). 

Wij drinken bedachtzaam 
ons bier, rollen eens van Fil 
zijn tabak, en «maar ge 

weet gij zo goed als ik dat 
hij dat travoowerk alleen 
doet om wat te verdienen. 
Voor een kleine koereur-
hij heeft geen enkele koers 
gewonnen dit jaar — heeft 
hij behoorlijk zijn brood 
verdiend, daar niet van. 
Maar meer ook niet, zulle. 
En van iets bij te verdienen 
op de piste in de winter, 
daar is geen sprake van. 
Daarvoor moet ge bij 't klik-
ske zijn, en daar geraakt ge 
m.oeilijk bij. Nee, nee, zegt 
Fil, onze Willy zal dat geld 
héél goed kunnen gebrui
ken». 

«En nu gaat hij volgend 
jaar voor een ander, groter 
merk rijden, Fil? Dat zal 
dan toch ook weer een ver
betering zijn». 

«Och, zegt Fil, ik zal niet 
zeggen dat de verdienste 
niet wat groter zal zijn, en 
dat er volgend jaar voor hem 
ook al eens geen koerske 
zal overschieten. En zijn 
naam al eens meer in de ga
zet komen, en een portret 
misschien. Maar als hij van-
zeleven een werkman zal 
zijn, dan zal het in die gro
te ploeg zijn. En sè, ik ben 
altijd werkman geweest. Als 
er nu iets was dat ik mijn 
jongens niet graag zag wor
den, dan was het dat». 
Misschien dachten wij 
kan Willy na een jaar of 
twee in die grote ploeg, er
gens in een kleinere kop
man worden, en toch eindi
gen lijk een «grote». 

«Dat is vaneigens wat ie
dere koereur zou willen. 

zegt Fil, en ik zeker voor 
onze Willy. Maar om het te 
zeggen gelijk het is, ik ge
loof er niks van. Ik heb zo 
eens gedacht dat hij een jaar 
of twee drie zijn nikkel zal 
kunnen afdraaien, niet te 
slecht betaald misschien, 
maar dat het daarna met 
koereur Willy zal gedaan 
zijn. Hij zal dan vijfentwiri-
tip jaar zijn, misschien drie 
vier kinderen hebben, en 
werk kunnen gaan zoeken 
gelijk een kadee van veer
tien jaar die niks kan en 
niks kent». 

«Ik had het mij anders 
voorgesteld, weet ge. Hele
maal anders. Ne mens be
leeft den dag van vandaag 
niet veel plezier meer aan 
zijn kinderen. 

En ne kleine mens blijft 
ne kleine mens, in de sport 
zowel als op het werk. Al 
de rest is gezever van de 
gazetten-». 

En Fil dronk het laatste 
kletske bier uit, hing zijn 
werkzak over zijn rug, en 
trok de mist in. Triestig, ge
lijk alle mensen die hun ge
loof in illuzies verloren heb
ben. 

Als ge nu deze zomer naar 
de koers moest gaan, en ge 
ziet Willy, of een andere 
kleine koereur, ongemerkt 
schier, binnensluipen een 
kwartier na de vedetten, 
wilt ge dan voor hem ook 
even in wiü polllen kletsen? 
En voor Fil. «Ze» mll^n xoel 
denken dat ge niöf goed 
snik zijt, maar dat is niet zo 
erg. 
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JAAflMIS ETIENNE SLOSSE 

In trouw herdenken gaat 
op 25 november te 18 u. de 
Eucharistieviering door ter 
nagedachtenis van Etienne 
Slosse. Kapel van Don Bosco 
Fortbaan (zijbaan Elshout-
baan) te Schoten. Zijn VU-
vrienden worden hiermee uit
genodigd. 

kARTSELAAR 
M6NSTBETOON 
ledere maandag is een bestuurs-

d aanwezig in het lokaal •< Roden-
ach », Kapellestr. 19 van 20 tot 
2 u. 

ANTWERPEN (Arr.) 
VLAAMSE VERENIGING 
MANDATARISSEN 

Gezien de aktivitelten ingericht 
door het Dosfelinstituut op dins
dag 21 november 1972 zal er 
deze maand geen VVM-bijeenkomst 
gehouden worden. De mandataris
sen worden verzocht deze bijeen
komst te willen bijwonen. De 
eerstvolgende VVM-avond zal dan 
doorgaan op 12 december. Mogen 
wij u nu reeds verzoeken deze da
tum vrij te houden. 

Indien de mandatarissen bij voor
keur bepaalde belangstellingspun-
ten wensen besproken te zien op 
één van de eerstvolgende VVM-bij-
eenkomsten gelieve zij deze wens 
kenbaar te maken aan Hugo An-
dries, voorz. VVM, Turnhoutsebaan 
116 te 2200 Borgerhout, tel. 365967. 

ANTWERPEN (Stad) 
ABONNEMENTENSLAQ " 

We zijn al aan 40 nieuwe abon
nementen. We doen voort. 
KVO 

Opera- en operette koncertavond 
op dinsdag 28 november. Ingericht 
door de Vlaamse Kultuurgemeen-
schap. Mochten er nog kaarten be
schikbaar zijn, telefoneer naar het 
sekretariaat 36.84.65. 
LEDENHERNIEUWING 

Een groot werk voor onze aktie-
ve bestuursleden. U kan hen hel
pen door uw lidmaatschap nu 
reeds te storten op PR 61.75.11 van 
Bergers Antwerpen. Het spaart 
moeite en tijd aan onze afgevaar
digden. 
MARSEPEIN 

Graag steunen we het initiatief 
van de afdeling St. Job, die om haar 
afdelingskas te spijzen een marse
peinslag rond de Sinterklaasdagen 
houdt. Ook onze leden kunnen hier
van een halve of een kilo kopen. 
Telefoneer naar ons sekretariaat, 
tel. 36.84.65. 
DIENSTBETOON 

Arr. dienstbetoon elke maandag 
van 16 tot 20 u., op ons sekretari
aat, Wetstr. 12. ledereen welkom. 

Voor specifieke COO-gevallen uit 
Antwerpen Stad telefoneer voor af
spraak met dr. De Boel 33.97.90 of 
Fr. De Laet 38.66.92. 

Het dienstbetoon bij ons ge
meenteraadslid Bergers thuis is de 
laatste jaren zo geweldig toegeno
men, dat er noodgedwongen vaste 
uren moesten voorzien worden. In 
de toekomst elke maandag van 14 
tot 18 u. Vriendelijk verzoek reke
ning te willen houden met deze 
uren. 

OFFSET-8TENCILWERK-FOTOKOPIJ 
I N K A 

Turnhoutsebaan 40S - Borgertiout 
TEL. 03.35.70.00 , 

BALEN-OLMEN 
BAL 

Vandaag 18 november in de 
zaal • De Kempen », Stationsplein 
2 te Balen. Aanvang 20 u. 30. We 
hopen op uw steun en verwachten 
daarom een grote opkomst van u 
allen Simpatisanten zijn ook van 
harte welkom. 
VROUWENKLUB NELE 

Tentoonstelling van hand- en 
knutselwerken vandag zaterdag 18 
november vanaf 17 u. en morgen 
zondag 19 november van 14 tot 17 
u. in zaal « De Kempen •, Stations
plein te Balen. 

BESTUURSVERKIEZING 
Voorz. : Diels F., Gerheide 34 : 

sekr. : Janssens R., Stwg op Leo-
poldsburg 104 ; penningm. ; Au-
broeck J., Kromstr. 7 ; prop. : Dil
len Ivo, Zandstr. 7 ; org. : Vaes G., 
Brede Els 41 ; diensbetoon : Bre-
poels M., Driebuizen 9 ; afgev. arr. 
raad : Dillen J. 
SOC. DIENSTBETOON 

Sen. O. Van Eisen zal iedere 1ste 
vrijdag van de maand in ons lokaal 
Kerkstraat 63 te Balen aanwezig 
zijn en dit van 19 tot 19 u. 30. 

BOECHOUT-VREMDE 
DE LEEUWEN DANSTEN... 

Op 4 november. Zaal te klein. 
Tombola met 214 prijzen, plus 10 
speciale hoofdprijzen, 2.200 loten 
verkocht. Goed orkest en een fees
telijke avond en nacht voor dansers 
en niet-dansers. Dank aan allen die 
medewerkten. Speciaal aan de 
meer dan 50 middenstanders, die 
prijzen schonken. En aan volksvert. 
R. Mattheijssens en A. De Beul 
om hun aanwezigheid. 
LEDENWERVING 

Onze propagandisten zijn op ron
de met de lidkaarten voor 1973. 
Ook het eerste lijstje van nieuwe 
leden is al binnen. Help ons. Word 
zelf ook lid of overtuig vrienden 
3n kennissen. 

BORGERHOUT 
NIEUW BESTUUR 

Voorz. : Bert Van de Wal ; onder-
voorz. : Dirk Stappaerts ; sekr. : 
mevr. Van Geert en mevr. De Co-
ninck ; penningm. : Theo De Co-
ninck ; prop. : mej. L. Broeckx en 
P. Van der Spurt ; org. : A. Ver-
vloet ; koördinatie-dokumentatie : 
Frans Dirks ; afgev. arr. raad : 
mej. L. Broeckx, mer. Van Geert, 
Bert De Vos, Theo De Coninck, P. 
Van der Spurt en overeenkomstig 
de statuten de prov, raadsleden 
Hugo Andries en Frans Dirks ; 
pers-public relations : Hugo An
dries ; Borgerhoutse Tijdingen : 
Dirk Stappaerts : Jongerenwerking: 
mej. L. Broeckx en Cyriel Dillen ; 
raadsleden : F. Joris en K. Tessely. 

We wensen de nieuwe voorzitter 
en het bestuur een goede vaart toe 
ter uitbouw en vooruitgang der af
deling. We danken graag de uittre
dende bestuursleden die hun kan
didatuur niet hernieuwden mevr. 
Rita Daans en Jos Verbergt voor 
hun werk. We waarderen ten zeer
ste de inzet, de belangloze offer
vaardigheid en stiptheid van Jos 
Verbergt die door het bestuur una
niem als ere-penningmeester werd 
aangesteld. We weten Jos dat gij 
een man van de daad zijt maar 
wees er van overtuigd dat u als ere
penningmeester de gehele waarde
ring van de VU-Borgerhout geniet. 
We hopen en verwachten u nog 
dikwijls in ons midden. 

JUBILEUM 
Deze maand vieren de « Vrien

den van de IJzertoren » hun eerste 
lustrum. Felicitaties voor het be
stuur en de stichters-bestuursle
den Louis Denissen en Jos Spies-
sens. In een zeer aangepaste mis
viering met treffende woorden van 
pater Bouquillon en muzikaal opge-
iuisters door Renaat Van Beeck 
gevolgd door een aangename re
ceptie in hun lokaal « De Zwaan » 
op de Gitschotellei waar wij de 
aanwezigheid noteerden van onze 
VU-mandatarissen volksvert. dr. 
Goemans, de prov. raadsleden Hu
go Andries, Jef Brentjens en Frans 
Dirks, en mer. Van Beeck-Van der 
Linden (gemeenteraadslid Ber-
chem) werd dit eerste lustrum ge
vierd. Doe zo voort « vrienden van 
de IJzertoren • met uw sociale-kul-
turele aktie in de volkrijke buurt 
van de Gitschotellei en omliggende. 

NUTTIGE ADRESSEN 
Het sekretariaat VU-Borgerhout 

blijft gevestigd bij mevr. Van Geert, 
Lt. Lippenslaan 22, tel. 36.68.29. 

Alle mededelingen betreffende 
aankondigingen, personalia, enz. 
voor rubriek . Wij «-bewegingswij
zer dienen te worden aangezegd 
aan Hugo Andries, Turnhoutsebaan 
116, tel. 36.59.67. 

BORSBEEK 
SOC. DIENSTBETOON 

Met al uw problemen kunt u te
recht op de maandelijkse zltdag 
van COO-voorzitter Staf Kiebooms 
en gemeenteraadslid Peer Van Nuf-
felen op dinsdag 21 november a.s. 
van 20 tot 21 u. in zaal Riviera, .. 
Beusenslei 17 (Centrum). 

BRASSCHAAT 
ARTHUR DE BRUYNE 

Op 8 december plannen we een 
voordracht- en debatavond met als 
spreker Arthur De Bruyne. Houdt 
allen deze datum vrij en breng 
vrienden mee. Het wordt zeer zeker 
een interessante avond. 
WIJNFEEST 

Op zaterdag 16 december richten 
we voor de tweede maal ons wijn
feest in ten huize van Leo De 
Buysscher. Een puik verzorgd koud 
buffet bedruipt met uitgelezen wij
nen, wat wil je nog meer ! Niet 
vergeten in te schrijven bij pen
ningm. Rik Van den Abeele. U 
krijgt nog een persoonlijke uitnodi
ging. 
KOERIER 

Vandaag zaterdag 18 november 
stellen we De Koerier samen bij 
sekr, Jaak Decru, reeds van 10 u. 
's morgens (dan hebben we 's 
avonds op tijd gedaan om naar het 
Were-Di-bal in de Reuzenpoort te 
Borgerhout te gaan). Indien u iets 
op de lever hebt, of zomaar een 
artikeltje, gooi het even binnen in 
de Hanendreef, bij Jaak, dan kan 
het nog in deze Koerier, 

BURCHT 
SOC. DIENSTBETOON 

We herinneren eraan dat eenieder 
die met een of ander probleem te 
maken heeft steeds terecht kan bij 
ons COO-lid Ward Lemmens, Koning 
Albertstr. 62. 

EDEGEM 
H. DE BRUYNE KOMT 

Op vrijdag 24 november om 20 u. 
30 maken wij kennis met onze 
nieuwe Antwerpse sen. Hektor De 
Bruyne,, in ons gemeenschapscen
trum « Drie Eiken ». Wie deze natio
nalist, die vooral op Europees en 
op wereldplan politiek aktief is, 
reeds hoorde moet zeker niet meer 
aangespoord worden om deze 
avond bij te wonen. Wij verwachten 
dan ook een talrijke opkomst. 

VUJO 
Alle Vujo-ers houden zondag 26 

november vrij voor het eerste na
tionaal Vujo-kongres te Antwerpen 
in het teken van het integraal fe
deralisme. 

HCRENTALS 
DIENSTBETOON 

Jo Belmans : 2e maandag var de 
maand te 9 u. in café Kempenland, 
Statieplein. 

Wim Jorissen : 3e maandag van 
de maand te 19 u. in café De üalm, 
Grote Markt. 

HERENTHOUT 
LEDENFEEST 
VANDAAG 18 NOVEMBER 

Zoals voorgaande jaren zal er de 
namiddag van het ledenfeest een 
rondgang bij de leden herbergiers 
plaatsvinden. Wij vertrekken te 14 
t. stipt uit ons lokaal « De nieuwe 
Kroon ». 's Avonds vragen wij on
ze leden tijdig aanwezig te zijn 
want te 19 u. zijn de tafels gedekt. 
Daarna gezellig samenzijn. 
BESTUURSVERKIEZING 

Eveneens vandaag 18 november 
gaat de statutaire bestuursverkie-
zing door. De leden zullen tussen 
18 en 22 u. hun stem kunnen uit
brengen. Bericht hierover hebben 
zij reeds ontvangen. De stembrie
ven met de ingekomen kandidaturen 
werden hun eveneens overgemaakt. 
Wij verwachten een flinke opkomst. 
SINTERKLAASFEEST 

Dit jaar gaat ons Sinterklaasfeest 
door in het « Parochiecentrum » op 
zondag 10 december. Het wordt 
verzorgd en voorbereid door onze 
vrouwen-leden. Een aangepaste 
ontspanning en een lekker kopje 
chocolade wachten er onze kleu
ters. Alle leden zullen bezocht 
worden. De deelname in de onkos
ten wordt op 20 fr. per kind vast
gesteld. 

HOBOKEK 
VLAAMSE ZIEKENKAS 

Onze voorz. Clem de Ranter 
Steynstr. 106, tel. 27.72.78, schrijft 
u in bij de Vlaamse Ziekenkas, iede
re werkdag van 19 tot 20 u. Gedaan 
met het steunen van nevenorganen 
van CVP, BSP en PVV. leder van 
ons zijn plaats is in de Vlaamse 
Ziekenkas. 
BAL 

Ons bal gaat door in de zaal 
«Oude Spiegel» op 9 december. De 
bestuursleden komen bij u thuis 
voor de kaartenverkoop. 

XAPELLEN-HOEVENEN 
NIEUW BESTUUR 

Voorz. : Lenaert Victor, Palmstr. 
40/1, Kapellen ; sekr. : mevr. Cor-
nelis-De Muer Jacqueline,, Berken
laan 14, Hoevenen ; penningm. : 
Van de Putte Frank, Klinkaertstr. 
12, Kapellen ; org. : Eriksson Da
niel, Engelselei 13, Kapellen, tel. 
64.17.36 ; prop. : Op de Beek Mar
cel, Wilgenstr. 4, Kapellen, tel. 
64.55.93 ! raadsleden : Cornells 

Nazaire, Berkelenlaan 14, Hoeve
nen ; De Wispelaere Donald, Ber-
kensweg 3, Kapellen : Schonkeren 
Gerard, Partisanenstr. 110. Kapel
len, tel. 64.46.62 ; Avermaete Lode, 
Chr. Pallemanstr. 108, Kapellen, tel. 
64.16.47. 

KONINGSHOOIKT 
BESTUURSVERKIEZING 

Gaat door op vrijdag 1 december 
ten huize van ir. Van Bouwel, 
Schoolstr. 31. Wie zijn kandidatuur 
wenst te stellen doet dit voor 19 
november aan Hugo Lens, Dorpstr. 
46. 

KONTICH 
DIENSTBETOON 

Zitdag van volksvert. R. Mattheys-
sens op woensdag 22 november 
van 19 tot 20 u. in ons lokaal Alca
zar. Assistentie van gemeenteraads
lid J. Steurs. 
VAN VROEGER TOT NU 

Het dr. Borms dokumentatie- en 
aktiecentrum geeft op zaterdag 25 
november om 20 u. in ons lokaal 
Alcazar een film en dia-avond. Mu
zikale begeleiding : Gaston Wau-
ters. 

Front 14-18, de bouw van de 
eerste IJzertoren, stormloop Diks-
muide 1930, opening Nolfbarak, 
Fraternellendag Antwerpen (met 
toelichting van Ward Hermans), be
grafenis Staf De Clercq, naoorlog
se gebeurtenissen : historische 
prenten die een waardevolle avond 
waarborgen. Iedereen hartelijk wel
kom. 
LEDENVERGADERING 

Op woensdag 22 november in ons 
lokaal Alcazar. Dagordepunten : 
voorstelling bestuursmemorandum 
Volksunie-Volksbelangen, afdelinqs-
werking. Voor deze avond werd le
vens Walter Luyten uitgenodigd. Hij 
is één van de eerste steunpilaren 
van onze partij en nooit deed men 
tevergeefs beroep op hem. Zijn ge
spreksonderwerp : « Toekomstper-
spektieven van de Volksunie ». 

MARIEKERKE 
AFDELINGSBAL 

De afdeling nodigt alle Vlaamse 
vrienden uit de streek (en daar
buiten) uit op haar afdelingsbal van 
vandaag 18 november in zaal Roxy, 
Jan Hammeneckerstr. 40. Orkest : 
Ritme-dub. Deuren te 20 u. 30. 

MERKSEM 
JUBILEUM 

De familie Stevens-Verstringe-
Coppens verzoekt ons alle vrienden 
te bedanken voor de vele blijken 
van genegenheid en simpatie die 
zij mochten ondervinden bij het vijf
ti j jarig huwelijksjubileum van va
der en moeder Stevens-Verstringe. 
BESTUURSVERKIEZING 

Meer dan 100 leden hadden er 
aan gehouden hun stem uit te bren
gen voor het vormen van het be
stuur van de afdeling. Voorz. : An
dre Rammeloo, Roederdelft 10, tel. 
45.35.56 ; sekr. : Brat Alfons, 
Trammezandlei 11 ; penningm. : 
Dubois Urbaan, dr. M. Timmer
manslaan 35, tel, 45.70.27 ; org. : 
Stevens Omer, Gudrunlaan 51, tel. 
45.25.17 ; raadsleden : Droogmans, 
Dewachter Antoon, Kalingart Lut-
garde, De Scheerder Jan, Van Bo-
ckel Karel en Akkermans Joanna. 

Op te merken valt dat wij nu in 
het bestuur twee dames hebben. 
De verrichtingen van deze be-
stuursverkiezing werden geleid 
door de h. Gerard Bergers van het 
arr. bestuur. Namens de afdeling, 
bedanken wij hem daarvoor. 

MOL 
FUSIES EN FEDERATIES 

Op donderdag 23 november om 
20 u. zal de h. M. Servaes de in
leiding verzorgen van een bespre
kingsavond over het zeer aktuele, 
politieke gegeven « Fusies en Fe
deraties ». Elkeen, d-ie hiervoor 
enigszins belangstelling heeft, is 
zeer welkom. Een samenvattende 
tekst van de inleiding is beschik
baar. Deze voordracht, gevolgd door 
debat, gaat door in de gemeente
lijke vergaderzaal « Oude Post », 
Markt te Mol. Inrichting : Dosfel
kring Mol, kontaktadres : Beekstr. 
22, Mol, tel. 014/32320. 

MORTSEL 
HUWELIJK 

Ter gelegenheid van hun huwe
lijk, vandaag 18 november, bieden 
VU-afdeling en bestuur Mortsel hun 
welgemeende en hartelijke wen
sen aan het jonge paartje Frank 
Roelants-Gerda Soeters, voor een 
behouden en goede vaart. Een har
telijk proficiat eveneens aan bei
der ouders. 
HERSTEL 

Onze vriend en gemeenteraads
lid Jos Debackere werd ontslagen 
uit de kliniek. Jos, afdeling, bestuur 

•en VU-gemeenteraadsfraktie wen
sen u een spoedig en algeheel her
stel tijdens de u nog voorgehouden 

; rustperiode. 

NIEL 
DIENSTBETOON 

Elke vrijdagavond staan onz« 
vrienden Jos De Koek, Guido Ml-
chiels en Frans De Meulemeester, 
E. Dewittstr 12, ter beschikking van 
onze mensen met moeilijkheden, 
van 19 u. 30 tot 21 u. 30 op het se
kretariaat, Antwerpsestr. 186. 

NIJLEN 
DIAMANT IN DE KEMPEN 

Op een studieavond van het Do»-
felinstituut worden de toestanden 
en de toekomstmogelijkheden van 
de diamantsektor in de Kempen or»> 
derzocht. Dit op 24 november te 
20 u. in het gemeentehuis te NIjlen. 

RANST 
NIEUW BESTUUR 

Voorz. : Oorts Leo ; sekr. : Gerda 
De Ny.s-Leysen Gerda ; org,. : Van 
Beeck-Van Ballaer Maria ; pen
ningm. Beckers Jos ; prop. i 
Eeckhout Willy ; afgev. arr. raad t 
Oorts Leo. 

TISSELT 
VU-BAL 

Op 9 december geeft de VU-Tia-
selt haar eerste VU-bai in de zaal 
« Molensteen », Hoogstr. 38. We 
zijn er van overtuigd dat onze leden 
en simpatisanten massaal zullen 
aanwezig zijn om samen deze ge
zellige avond door te brengen. 

WILRIJK 
GEMEENTERAAD 

Op donderdag 23 november te 
20 u. op het gemeentehuis. Op de 
agenda alvast 4 punten m.b.t. de 
verkeersveiligheid die te Wilrijk, 
evenals overal elders, reeds meer 
problemen stelt. 
KALENDERTJE 

Naar jaarlijkse gewoonte krijgt 
elke Wilrijkenaar eerstdaags een 
VU-kalendertje in zijn bus. Bijhou
den, want je vindt er allerhande ir»-
teressante gegevens over bestuur 
en dienstbetoon. 
ZWARTE PIETENFUIF 

Was eerst gepland voor Sinter
klaas, maar rond die tijd was geen 
enkel lokaal meer vrij. Daarom 
werd dit gezellig samenzijn ver
schoven naar half januari '73. De 
juiste datum wordt tijdig meege
deeld. Toch nog even verklappen 
dat de Juul voor appelbeignets zal 
zorgen. 

WOMMELGEM 
VLAAIENSLAG 

De verkoop was schitterend. Zon
dagvoormiddag 19 november wor
den de honderden Limburgse vlaai
en afgeleverd. Hartelijk dank voor 
het onthaal en smakelijk. 
DIENSTBETOON 

Onze mandatarissen staan steeds 
tot uw dienst I 

H. Vande Weghe, schepen van 
Financiën, Gezin en Kuituur, Ter-
hagelaan 8, tel. 53.79.50 ; J. Ver-
duyckt, gemeenteraadslid, Antver-
piastr. 6 ; A. De Schutter, COO-
voorz., Lt. K. Caluwaertstr. 14, te l . 
53.64.80. 

Inlichtingen Sociale Woningbouw: 
C. Geel, Beeldekensweg 5, te l . 
53.79.39. 
VLAAMSE ZIEKENKAS 

Wordt'lid van de Vlaamse Zieken
kas, geen verlies van rechten, geen 
nieuwe wachttijd. Alle inlichtingen : 
Rik Bellefroid, Stenekruis 5, te l . 
53.66.55, na 18 u. 
GEMEENTERAAD 

Dinsdag 21 november om 20 u. 

brabant 

BRUSSEL-HALLE-VILVOORDE (Arr.) 
Het arr. sekretariaat is ope op 

maandag, woendag en vrijdag van 
18 tot 21 u. De arr. sekr. ,om Da 
Craen of de adm. sekr. staat tRr 
uwer beschikking. 
ARR. BAL 

Gelieve nu reeds te noteren dat 
het arr. bal zal doorgaan op 24 
maart 1973 in zaal Meli op de 
Heyzel. 

ASSE 
VORMINGSAVOND 

9(nds 1 januari 1971 zijn ver
schillende afdelingen erin geslaagd 
één of meer vertegenwoordig(ster) 
ers In de gemeenteraad te krijgen, 
die sindsdien heel wat ervaring op
gedaan hebben. Deze uitwisseling 
van ervaringen en ideeën, samen 
met een manier, waarop het ook 
zou kunnen, maken deel uit van een 
vormingsavond, die wij beleggen in 
samenwerking met het Dosfelinsth 
tuut, op vrijdag 24 november om 
20 u. stipt in het Kummelshof, Sta-
tionsstr. 27 te Asse. 

Vooraf inschrijven is noodzakelijk 
en liefst vóór 19 november in het 
Kummelshof, tel. 52.70.05, evenals 
op het sekretariaat en bij E. Key-
molen, Brusselsestwg 99, 1700 As-
se, prk, 2700.28. Inschrijvingsgeld I 
50 fr. voor syllabus. 
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21 
zoekertjes 
Oermaanse filologe, 30 ]., zoekt 
dringend passende betrekking. Zich 
Wenden gemeenteraadslid dr. B 
De Waeie, Eversestr. 94, 1970 St. 
St Woluwe. Tel. 20 12 46. — R 189 

Te huur : modern app te Zellik, 
tegen station St. Agatha Berchem 
Tel. 02/52.42 64. _ R 188 

Gediplomeerd ponster zoekt passen
de betrekking, Antwerpen-Meche-
len-Brussel. 

Dame van 23 jaar zoekt werk als 
bediende. 

Jonge man, in orde met legerdienst, 
diploma A l , sekretariaat - moder
ne talen, zoekt passende betrek
king, Brussel - Mechelen - Antwer
pen. Schrijven of telefoneren : se
nator W. Jorissen, Louisastraat 31, 
2800 Mechelen. Tel.015/435.96. 

— R 187 

GROOT-GENT 
Betrekking gezocht voor Jonge da
me, 22 J., A6-A3 +• dactylo. Zw. tot 
provincieraadslid Oswald Van Oote-
ghem, Rode Kruisstr. 7, te 9001 
Gentbrugge. — R 170 
Gezocht ; uitdrager voor kranten
winkel, van 5 tot 7 u. 's morgens -
interessante bijverdienste. Zich 
wenden ; prov raadslid Van Oote-
gem. — R. 173 

Passende betrekking gezocht voor : 
juffrouw 21 jaar, diploma A6-A2, 
handelscorrepondentle, Ned. Frans, 
Engels, tijpwerk in 4 moderne ta
len. Z.w. Oswald Van Ooteghem, 
Rode Kruisstraat 7, 9001 Gentbrug-
ge. Tel. 09/52.72.87. — R 184 

Ben 35 jaar, hoger middelbaar on
derwijs. Heb commerciële geest. 
Wens in opdracht van een Europese 
firma naar Zuid-Afrika te gaan. Wie 
helpt me ? M S , adres bureel blad 

— R 166 

OFFSET - STENOLWERK - FOTOKOPIJ 
I N K A 

Tumhoutsebsan 405 - Borgerhout 
TEI.. 03.3S.70.00 

ONS KRUISWOORDRAADSEL 
oplossing nr 38 

opgave nr 39 
HORIZONTAAL 

1) Door kruisende lijnen verdeeld 
vlak 

2) Bijbelse stad 
Onder andere 

3) Kansel 
4) Fraaie rode verfstof 

Slot 
5) Laatstgenoemde 

Groei 
Voorzetsel 

6) Moeder 
Fries water 
Tooi 

7) Anagram van « NOOR . 
Persoonlijk voornaamwoord 
(middelnederlands) 
Rijksschool 

8} Nieuw Testament 
Dubbele klinker 
Deel v d voet 

9) Italiaans dichter 
Na 

10) Oosterse titel 
Britse heer 

VERTIKAAL 

1) Gemeente tn Oost-Vlaanderen 
2) Aanmatigend 
3) Boom 

Dit is 
4) Plager 
5) Gewicht 

Meisjesnaam 
6) Paard 

Ter stede 
7) Gehucht van Genk 
8) Ons inziens 
9) Aan de haak slaan 
10) Soort slak 

1 2 3 4 

1 

3 

4 

1 
7 

lOj 

S 6 7 8 9 10 

•r •;" 
J •• 

VERZEKERINGEN JOZ NEVEN 

Makelaar - raadgever, Zuivelmarkt 
38, Hasselt, wenst schriftelijk kan
didaturen te ontvangen van chauf
feurs, of jonge mannen die hiertoe 
opgeleid wensen te worden, voor 
verscheidene transportbedrijven : 

— in Limburg : chauffeurs voor 
autobus en/of vrachtwagen ; 

— in Oost- en West-Vlaanderen • 
(liefst in streek Kortrijk) : vracht
wagenchauffeurs voor internatio
naal verkeer. 
Vereisten blanco strafregister, 
eerlijk, dienstvaardig, werklustig. 

— R 164 

40-jarige handelsreiziger zoekt pas
sende betrekking. Schrljv. of tel. 
naar sen. Jorissen, Louisastr. 31, 
2800 Mechelen, tel. 015/43596. 

— R. 175 

Jonge heer uit de omgeving van 
Gent zoekt passende betrekking. 
Licentiaat in de Psychologische en 
Pedagogische Wetenschappen. Spe 
cialisatie : Bedrijfspsychologie. Z.w. 
F. Van der Burght, Geraardsbergse 
steenweg 20, 9440 Erembodegem 
Tel. 053/28173. — R 174 

Tandarts met ervaring gevraagd, 2 
of 3 namidd. per week. 10 km van 
Brussel. Tel. 02/25.46.42 (na 18 u j . 
Behalve zat. — R 178 

Technisch Landbouwmgenieur Al 
spec. Tropische subtrop. & alg. 
Landbouw zoekt werk ; eender 
waar Vlaamse land. Schrijven Dr 
Kris LAMBERT, provincieraadslid. 
Batterijstr. 16, Oostende, of tel. 
dinsd., donderd., 21-22 uur : 
059/741.42. — R 180 

Bouwkundig tekenaar, specialiteit 
gew. beton, zoekt als bijverdienste, 
tekenen van bekistingsplannen en 
wapeningsplannen voor alle soor
ten gebouwen. In de omgeving van 
Brussel, Dendermonde of Aalst. 
Tel. 052/368 89. — R 179 

Gevraagd : werkvrouw voor alle 
dagen, goed loon. Omgeving Bil
zen. Zich wenden volksv. E. Ras
kin, Ursulastraat 1, Eigenbilzen. 
Tel. 011/194.54. — R 177 

Sociaal assistent, geboren 22-7-51, 
specialisatie personeelsbeleid zoekt 
passende betrekking. Voor verdere 
kontaktname : Nelly Maes, volks
vertegenwoordiger, Pr. Jos. Char-
lottelaan 115, St. Niklaas. Tel. : 
03/76.49.74. — R 181 

— Gehandlkapte, 40 jaar, zoekt 
passende betrekking als hulp In 
bakkerij, In hotellerie, of als nacht
waker (liefst avond- of nachtwerk) 
- omgeving Vilvoorde, kan zich met 
eigen wagen verplaatsen. " 

Kontaktadres : Federatleraadslid 
Edmond Schepens, Dijkstraat 112, 
te Steenokkerzeel. Tel. : 59.80.72. 

— R 161 

Wordt gezocht : klein appartement 
in Brussel of naaste omgeving. 

— R 182 

Mechelse firma in binnenhulsarchi-
tektuurmateriaal zoekt vertegen
woordiger in het Leuvense. Schrij
ven of telefoneren : senator W. 
Jorissen - Louisastr. 31, 2800 Me-
chen. Tel. 015/435 96. — R 186 

Alleenstaande dame of juffrouw ge-
vraagd als huishoudster in gezio 
met 3 kinderen. Dagelijkse huf|i 
van werkvrouw aanwezig. Bevr* 
gen : R. Steppestraat 103, S* 
Amands a/d Schelde. Telefoon } 
052/325.00. _ n 190 

(Medische) sekretaresse, A6/A1 
ekonomisch, leeftijd 20 jaar, zoekt 
passende betrekking. Kontakt langs 
Fons Van Holderbeke, gemeente
raadslid, Stationsstraat 6, Waar
schoot, tel. 09/77.33.78. — R 185 

HOUTWORM? 
Behandeling van dakwerkeh tegen alle hout-
Insekten. TWINHQ JAAR WAARBORa 
Dok. op aanvraag. Gratis bestek In gans het 
land. P.VBA. INDUSTRADE Vanderaljpenslr. 
12, Wemmei (Bt) - Tel. 02/79.20XX). 

sociaal dienstbetoon 

ANTWERPEN : 
Maandag 20 november : volksvert. R. Mattheyssens en A. De Beul 
Maandag 27 november : sen. H. De Bruyne en volksvert. A. De Beul 

WIJNÉGEM r ^̂ *̂ ^ ^ *̂' ^^*^"^^* " *̂̂ '- ^ •̂̂ •̂̂ =' vanie tot 20 u. 
Maandag 20 november : sen. H. De Bruyne 

K O N T I C H " ^'®'"'"'='*' '°* "• Marktplein 8 (tel. 53.89.36) van 19 tot 20 u. 

Woensdag 22 november : volksvert. R. Mattheyssens. 
Lokaal : « Alcazar », Mechelsesteenweg 22 (tel. 37.13.32) van 19 lot 20 u. 

EUGEEN DE IFACQ 
BUIZINGEN : dinsdag 28 november om 19 u., in café De Welkom, Kerck-

nove d Exaerdestraat. 
l^f/f.^.tL" ' " "^ ' ' ^g 21 november om 19 u., in café De Keizer. 
ST k A ^ ^ H A n m r f A ? = « J ' ^ ' " i * ' ?•" 2° "•• * * " •»"'==« * « " K- Van den Houte. ST. KATHARINA-LOMBEEK : dinsdag 21 november om 20 u., in VUIokaal 

Uilenspiegel. 
BOB MAES 
^ ^ " ^ '.''.'."f''^,?^.^? november van 20 tot 21 u., in het lokaal Fauna Flora 

met M.L. Thiebaut. 
piEGEM : dinsdag 21 november van 19 tot 20 u., in het lokaal Bacchus. 
h r J ' . ? . ' i f r f £ ^ ° november van 19 tot 20 u., in lokaal Liedekerke. 
VIC ANCIAUX 
ASSE : dinsdag 21 november van 21 tot 22 u., in het sekretariaat, Prieel-

str. 1, met J. Van Dooren. 
HEKELGEM : dinsdag 21 november van 19 u. 30 tot 20 u. 30, in zaal Linden-

hof, met A. De Schrijver. 
LONDERZEEL : dinsdag 28 november van 20 u. 30 tot 21 u. 30, in zaal 

Luxemburg te Jezus-Eik, met M. De Broyer. 
VILVOORDE : maandag 20 november van 21 tot 22 u., in café De Gouden 

Voorn. 
EPPEGEM : maandag 20 november van 19 u. 30 tot 20 u. 30, ten huize van 

Jan Loos, Drieslaan. 
GRIMBERGEN : dinsdag 28 november van 19 u. 30 tot 20 U. 30, met P. De 

NGV6. r' - -
WOLVERTEM EN MEISE : cfr. infra. ' N*̂ . ' " t ^ 
Doorlopend op afspraak te Brussegem, Klepperbaan 5, tel. 59.54.55. 
Federatieschepen FRANS ADANG 
Elke zaterdag van 11 tot 12 u., Ruisbroeksestwg 109, St. Pieters-Leeuw. 

tel. 77.31.83. 
Agglomeratieraadslid JAN DE BERLANGEER 
MOLENBEEK : alle zaterdagen van 10 tot 11 u., bij Emiel De Smet, J. Du-

brucqlaan. 
JETTE : alle zaterdagen van 11 u. 30 lot 12 u. 30, ten huize, De Smet de 

Nayerlaan, tel. 28.34.80. 

NOVEMBER 
BRUGGE : iedere zaterdag van 11 lot 12 u., door alle mandatarissen In het 

« Breydelhof ». 
TORHOUT : zaterdag 18 november van 9 u. 30 tot 10 u. 30, door G. Van In, 

bij P. Vlieghe, Hofstraat 9. 
NIEUWMUNSTER : zondag 19 november van 11 tot 12 u., door J. Frijns. in 

café « Gemeentehuis ». 
OOSTKAMP : zaterdag 25 november van 10 tot 11 u., door P. Leys, bij N. 

Mollet, Legeweg 169. 
NOTA : Senator Van In is voorlopig verhinderd wegens ziekte. 

V o o RB E É L D : 2 KOSTUUMS' KOPEN - 1 KOSTUUM BETALEN 

KEUS TUSSEN 5.000 KOSTUUMS 
— 1 Damesmantel kopen, 1 kleedje In prijs begrepen 
— 2 kleden kopen, 1 kleed betalen 
— Bij aankoop van 1 vest In leder of daim steeds 1 broek in prijs 

begrepen 
— Trouwkleed kopen -1- kado van de firn» + feestkleed ala 

trouwgeschenk. 

Al onze artikelen kunnen STEEDS AF20NDERLUK BËKQ-
MEN worden 

Magazijnen open ledere dag van 9 tot 20 u. 
Gesloten op zondag van 12 u. tot maandag 13 u. Will Tura gekleed bij 

het huis STANDING 

STANPIN& DENDERMONDSESTEENWEG, 2 / Ó 

AALST Iel.05})2M.B 

http://03.3S.70.00
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BEERT-BELUNGENBOGAARDEN 

HAANTJESKERMIS 
Vandaag 18 en morgen 19 no

vember, respectievelijk vanaf 18 en 
12 u., gaat de jaarlijkse paantjes-
kermis door in de zaal Pieurreux te 
Pepingen. 

BERG-KAMPENHOUT-
NEDEROKKERZEEL-BUKEN 
SOC. DIENSTBETOON 

Door senator Bob Mae? (met ML. 
Thiebaut). 

Berg : iedere derde dinsdag (en 
niet maandag) in • Fauna-Flora » 

Kampenhout : iedere eerste dins-
day (en niet maandagl in • Keizers- -
hof •. 

Vlaams ziekenfonds Brabantia 
ten huize van M.L. Thiebaut. elke 
dag en op afspraak, tel. 016/654.74 

EVERE 
PENSENKERMIS 

Deze heeft plaats vandaag 
18 november vanaf 19 u. 30 in de 
zaal Everest. Dekosterstr. 38 (bij 
terminus tram 55). Iedereen is van 
harte welkom. 

GRIMBERGEN-BEIGEM-HUMBEEK 
6de VU-NACHTBAL 

Zaterdag 25 november om 21 u. 
In het Fenikshof te Grimbergen met 
het orkest Stan Philips. Inkom : 
voorverkoop 50 fr., kassa 60 fr. 

KAPELLE-OP-DEN-BOS-
NIEUWENROOE-RAMSDONK 
BAL 

Het jaarlijks bal gaat door op 
zaterdag 16 december in de Ge
meentelijke Feestzaal, Molenstr. te 
Nieuwenrode. Orkest : Stan Phi
lips. Ingang : 50 fr. Aanvang : 20 u. 

LEUVEN 
COPPIETERS 
OVER HET SCHOOLPAKT 

Op zaterdag 18 nov. spreekt 
Maurits Coppieters om 20u30 in 
De Vlaamse Leergangen over het 
Schoolpakt. 

STEENOKKERZEEL-PERK 
AFDELINGSBAL 

Zaterdag 2 december in het Heel-
Nederlands Praatkaffe « De Appel », 
Fuérisonplein 6 te Steenokkerzeel. 
7de Herfstbal met het orkest « Tra-
veling Brass ». Aanvang te 20 u. 30. 
Deelname in de kosten : 40 fr. 

VLEZENBEEK 
BAL 

Het 15de Vlaams familiefeest 
gaat door op 2 december in zaal 
Elysee met het orkest Waltra van 
Sten Philips. Uitbundige leute voor 
uw familie en vrienden. Inkom : 
60 fr. Voorbehouden plaatsen, 5 fr., 
te bespreken tel. 52.42.64 of 52.40.68 

WOLVERTEM-MEISE 
DANSFEEST 

Het 4e afdelingsbal van de afde
lingen Wolvertem en Meise heeft 
plaats in de Ceciliazaal, Oppemstr. 
te Wolvertem op zaterdag 2 decem
ber te 21 u. Het orkest « The Hit-
crackers » met zangeres Anita Leo-
na speelt ten dans. Inkom 50 fr. 
Deuren te 21 u. 30. 

oost-vlaanderen 

AALST 
KOLPORTAGE 

Morgen 19-11 - 72. Samenkomst 
aan de Vriendschap te 9u30. 
BAL 

Eerste Lustrumbal VU-afdeling 
Aalst op zat. 13-1-1973, Zaal « Black 
Boys » 

BURST-BAMSRUGGE 
VOLKSUNIE-BAL 

Ons jaarlijks bal heeft plaats op 
zaterdag 25 november in de zaal 
- Perfa ". Orkest : Waltra. Kaarten 
aan 60 Fr bij de bestuursleden. 

GENT^EKLO (arr.) 
ARR. BAL 

Willen de afdelingen zo vriende
lijk zijn alle activiteiten mee te 
willen delen die ze in de maanden 
december, januari en februari e.k. 
zullen houden ? Dit om de activi
teitenkalender in het e.k. arr. blad 
zo kompleet mogelijk te kunnen 
voorstellen Jullie hebben tijd tot 
en met vrijdag 24 november. Bel
len of schrijven naar H. De Blee-
cker, Tolhuislaan 15 9000 Gent, tel. 
25.64.87. 
. WIJ ..-VROUWEN 

Deze namiddag. 18 novem
ber nodigen we alle dames uit om 
kennis te maken met de Volksunie. 

GENT (Arr. ) 
SINTERKLAASFEEST 
ZONDAG 3 DECEMBER 

Het feest gaat door in de namid
dag in Vlaams Huis Roeland. Wil
lem De Meyer zal de kinderen (en 
volwassenen) allerlei liedjes leren, 

GENTBRUGGE 
GEMEENTERAAD 

Eerstvolgende raadszitting op 
woensdag 22 november e.k. om 19u 
in het gemeentehuis, Kasteelstr. te 
Gentbrugge. 
DE WEERGALM 

In het zopas verschenen nummer 
4 van de Be jaargang, verspreid op 
8.000 ex. in alle bussen van de 
gemeente, onthouden wij vooral 
de striemende open brief van Aimé 
Verpaele over het geknoei in de 
sociale bouwmaatschappij <• De 
Gentbrugse Haard », een ironische 
column van provincieraadslid O. 
Van Ooteghem en een artikel over 
de middenstandsproblematiek door 
J. De Moor. 

GERAARDSBERGEN 
BAL 

De Dierkost, vzw, organiseert 
een Ie. groot Vlaams bal op 25 no
vember in de zaal De Reep te Ne-
derboelare. Orkest The Rhythm 
Club Aanvang te 21 u. 30. Inkom 
60 fr. 

HELDERGEM - AAIGEM 
VERKIEZINGEN 

De verkiezing van het nieuw be
stuur heeft plaats op zaterdag
avond 2 december e.k. tussen 19u 
en 20u30 in « De Gouden Koter-
haak », Ouddorp te Heldergem. 
Verzoek om kandidatuurstelling en 
uitnodiging volgen. 
PENSEN-FESTIJN 

De leden en simpatisanten van 
de afdeling worden hartelijk uitge
nodigd deel te nemen aan het 
« Pensen-festijn », in het zaaltje 
« De Kalvaar », Ouddorp te Hel
dergem. In de loop van de avond 
worden de deelnemers vergast op 
twee dia-reeksen van Renaat 
Meert. Gastspreker is volksverte
genwoordiger dr. R. Van Leemput-
ten. Datum : zaterdag 2 decem
ber. Begin om 20 u en einde on
bekend. Dit « pensen-festijn .. 
wordt U gratis aangeboden door 
het bestuur. 

HEUSDEN 
ZEER WOELIGE 
GEMEENTERAADSZITTING 

De laatste gemeenteraadszitting 
te Heusden heeft een zeer woelig 
verloop gekend, soms in kabaret-
stijl, soms met hevige incidenten. 
Vooraf had VU-raadsiid Koen Van 
Meenen het schepencollege te
recht gewezen op de ondemokra-
tische houding, erop wijzende dat 
de laatste gemeenteraadszitting 
dateert van 9 augustus en er nu 
een dagorde mocht afgewerkt wor
den van 49 punten, waaronder en
kele zeer belangrijke en hoogst-
dringende. Hij vroeg dan ook wat 
het schepencollege van plan was 
met punten zoals het Gewestplan 
« Het Gentse en Kanaalzone », met 
de beruchte ring rond Gent en de 
begrotingswijziging 1972. Deze pun
ten kunnen gerust een gemeente
raadszitting op zichzelf omvatten. 

Koen Van IVIeenen kloeg ook de 
onsportieve houding van het sche
pencollege aan t.o.v. de oppositie, 
die reeds met een 20-tal punten 
op de dagorde prijkte, waarvan en
kele reeds een heel tijdje. 

Vooraf had Koen Van Meenen 
de afwezigheid aangeklaagd van de 
man die de voornaamste punten 
moest verantwoorden of beant
woorden : nl. de heer Burgemees
ter, ridder Jean van Tieghem de 
ten berge. 

Kwam dan ook de nutteloze ring 
rond Gent ter sprake die zo maar 
eventjes 470 miljoen zal kosten 
voorwat de trace tussen Destel-
bergen en Melle bevat, en die te 
Heusden, Melle en Merelbeke 
prachtige bosrijke streken ver
woest. De meerderheidsgroep 
heeft (in opdracht natuurlijk) hier 
als een bende natuurmoordenaars 
de eis van het Groenkomitee en 
vele kulturele verenigingen uit 
Heusden en omliggende als onbe
staande beschouwd en in het be
lang van de burgemeester-ridder-
kasteelheer-grootgrondbezitter de 
verwoesting van Heusdens mooie 
fauna en flora goedgekeurd. 

Vooreerst had onze vertegen
woordiger de verdaging van dit 
punt aangevraagd. Het is toen, dat 
in een scherpe discussie twee 
raadsleden van de meerderheids
groep woedend de zaal verlieten. 
De waarheid kwetste. 

Stemden tegen de natuurver
woesting : Koen Van Meenen, Paul 
Van Durme (VU) en Henri Van 
Besien (BSP) 

LANDEGEM 
DIENSTBETOON 

Volksvert. Fr. Baert houdt zitdag 
op iedere tweede zondag van de 
maand. Dus nu 12 november ten 
huize van G. Schaeck, Vosselarestr. 
16. tussen 11 en 12 u. 

LEDE6ERG 
SOC DIENSTBETOON 
GEMEENTERAADSLID 
MEVR. J. DE CASTER-BUYL 

Café Brouwershuis, Kerkplein 7, 
iedere maandag van 19 u. 30 tot 
21 u. 30. 

Café De Nieuwen Anker, Brus
selsesteenweg, iedere donderdag 
van 13 u. 30 tot 21 u. 30. 

Ten huize, Park 63, na schrifteilj-
ke of telefonische afspraak (tel. 
52.99.89). 

MELLE 
SOC. DIENSTBETOON 

Julien De Sutter (gemeenteraads
lid), Kard. Mercierl. 1, Melle-Vogel-
hoek : elke dinsdag van 20 tot 
22 u. 

Daniël Bernaerts, Driesstr. 87, 
Melle-Centrum : elke dinsdag van 
19 tot 22 u. 

Gratiën Leurquain, VU-voorzitter, 
Gontrode Heirweg 171, Melle-Cen
trum. 

Godelieve Van Loc, COO-zaken, 
Driesstr. 61, Melle-Centrum. 

MERELBEKE 
AKTIEVE AFDELING 

Onze afdeling werkt, leeft. De 
VU-fraktie (drie mandatarissen) be
ïnvloedt gunstig de gemeentepo
litiek. « De Weergalm » is uitge
groeid tot een model-streekblad, 
dat alle gezinnen bereikt en niet 
meer weg te denken is. 

In de harde beginperiode van de 
VU was Merelbeke reeds een be
grip. Nooit werd op de afdeling 
vergeefs beroep gedaan. Mag het 
wakkere bestuur dan een oproep 
doen aan de vele, vele vrienden 
in en buiten Merelbeke om ons 
moreel te steunen door aanwezig 
te zijn op ons avondfeest-met-
Truus, dat doorgaat op 25 nov. om 
20u30 in zaal Regi, Molenhoek. 

MEULEBEKE 
WELKOM ! 

Op vrijdag 1 december om 20u, 
in zaal De Nieuwe Kring spreekt 
dr. Debucquoy over « De Historiek 
van de Vlaamse Beweging. Deze 
avond wordt ingericht door de 
Vlaamse Vriendenkring. 

SCHOONAARDE 
BESTUURSVERKIEZING 

Zondag 29 oktober werden in de 
zaal Nikona, Dorp de tweejaarlijkse 
bestuursverkiezingen gehouden 
voor een ruime belangstelling. Het 
in funktie zijnde bestuur werd in
tegraal weerhouden. 4 nieuwe le
den mochten worden opgetekend. 

SLEIDINGE 
STICHTINGSBAL 

Zat. 25 nov. a.s. geeft de kers
verse afd. Sleidinge haar eerste 
bal in de zaal Kromme Wal te Wip-
pelgem-Evergern. Orkest : Pento-
pus. Vanzelfsprekend wordt de he
le Meetjeslandse VU verwacht om 
dit stichtingsbal tot een groot suk-
ses te doen uitgroeien. 

WAARSCHOOT 
BOLLING 

Vandaag 18-11 vanaf 19u, prijsbol-
ling voor alle leden en simpatisan
ten in café « Bungalow », wijk Aris-
donk. Er wordt gespeeld met pe-
letons van 1 dame en 2 heren. 

De vrienden uit Zomergem en 
het hele Meetjesland worden ver
wacht. 

WAASMUNSTER 
DANSFEEST 

Vandaag 18 november e.k. nodigt 
de afdeling Waasmunster al haar 
leden en sympatisanten uit op haar 
jaarlijks dansfeest. 

Lach en leute zal er zijn in « De 
Gulden Schaduw », Heide. Waas
munster, met de radio en TV-ve-
detten « The Strangers ». Ingriani 
en het orkest « The Romeo's » 
nodigen uit ten dans. Aanvang : 
20 uur, inkom 60 fr. 

WELLE 
BELOTTING 

Zondag 26 november te 18u in 
lokaal St. Elooi, Dorp, grote belot-
ting : vooruit 1500 F ; beker aan 
overwinnaar. Inleg 30 fr. Iedereen 
welkom. 
TOMBOLA 

Trekking van de winnende num
mers onmiddellijk na de belotting. 
20 fr per lot. Zeer mooie prijzen. 
BAL 

Jaarlijks bal gaat door op zater
dag 12 februari in de zaaal •• Een
dracht », Dorp. Inkom 60 fr. 

ZULTEOLSENE 
BESTUURSVERKIEZING 

Heeft plaats op vrijdag 24 no-
ember van 19 tot 22 u., in de ge

zellige <• Leiehoeve », Veerstr. 9 te 
Zulte, leder lid mag zijn kandida
tuur voordragen. 

west-ylaanderen 

SOCIAAL DIENSTBETOON 
LUK VANSTEENKISTE 

Zaterdag 18 nov. : 16-17 u. : 
INGOOIGEM : Zaal Streuvels, St.-
Antoniusstr. tel. 774.67 ; 
18-19 u. ; GULLEGEM : Café Sta
dium (aan voetbalveld) tel. 416.78 ; 

Maandag 20 nov. : 17u30-19u. : 
KORTRIJK : 1302, A. Renaertstr. 9; 
20-22 u.: WEVELGEM, Vredestr. 10; 

Zaterdag 25 nov. : 16-17 u. : 
VICHTE, Harelbekestr. 35, tel. : 
773.76 ; 
17u30-18u30 : WAREGEM : Café 
Arend, Markt, tel. 621.39 ; 

Maandag 27 nov. : 17u30-19u. : 
KORTRIJK : 1302, A. Reynaertstr. 9 
22-22U. : WEVELGEM : Vredestr. 10. 

GISTEL-SNAASKERKE 
GEBOORTE 

Op 29 oktober kwam er een 
dochtertje Nancy bij Eddy Nierynck 
en Rita Pylyser te Snaaskerke : 
onze hartelijkste gelukwensen. 

GROOT-OOSTENDE 
SINT-NIKLAASFEEST 

De VU-afdelingen van Oostende 
organiseren gezamelijk het jaar
lijkse Sinterklaasfeest op 3 decem
ber a.s. om 15u. in Hotel Guido, 
Van Iseghemlaan 38-A. Kinderen tot 
12 jaar, deelname in de kosten : 
25 F. per kind. 

Inschrijvingen tot 26 november : 
bij VeerIe Vansijnghel (Witte Non-
nenstr. 5, tel. 749.31), Mevr. G. De-
poorter (Epsomlaan 38, tel. 736.03) 
Hedwig Laheye (Lijsterbesbaan 57, 
tel. 770.80) A. Vanhoutte (Noord
zeestraat 12, tel. 70.335), Trees Sar-
razijn (Gelijkheidstraat 117, tel. : 
775.16) Mevr. Meyers (Zonnebloem
laan, tel. 821.29). 

lEPER (Arr.) 
ARR. BAL 

Vandaag 18 november gaat 
ons 2e arr. bal door in zaal « t 
Westland », St. Juliaan-Langemark 
Dit jaar m.m.v. DJ • The Cat en 
tombola ten voordele van - Wij in 
de Westhoek ». 

KOKSIJDE 
NIEUW BESTUUR 

Op 10 november werd het vol
gend nieuwe bestuur aangesteld : 
Voorz. : mevr. B. Van Eecke ; sek.: 
M. Schakman ; Penningm. : Jef 
Deman : Prop. : Jef Carroen en 
Organisatie : G. Hinderyckx. Pro
ficiat en goede vaart ! 
HUWELIJK 

Voor kort trad onze penning
meester Jef Deman in het huwelijk 
met Marianne Vanderwoude. Wij 
wensen het echtpaar veel geluk. 

LEDEGEM-DADIZELE 
SOC DIENSTBETOON 

Bij de heren : Raes Arnold, ge
meenteraadslid, Statioasstr. 93 en 
Dejonghe Gilbert, gemeenteraads
lid, Papestr. 61 en Vandenberghe 
Hendrik, lid KOO. Fabriekslaan 20, 
allen te Ledegem. 

MENEN 
Op zaterdag 28 oktober werd 

het nieuw bestuur als volgt samen
gesteld : Voorz. : Stefaan Taccoen; 
ondervoorz. : Michel Vanholme : 
sekr. : Frans Lodewijckx ; pen
ningm. : Herman Vanhaute ; prop.: 
Roland Tanghe ; Org. : Jacques 
Dezeure ; Publ. rel. : Willy Beu-
ckenhoudt ; Derde Leeftijd . Geor
ges Libbrecht ; Vrouwenbeweging: 
Christiane Vanholme ; Gemeente
raadsleden : Joel Tahon en Wil-
fried Vanholme. 
SOC. DIENSTBETOON 

ledere vrijdagavond om 20u30 so
ciaal dienstbetoon door Joel Tahon 
en Wilfried Vanholme in lokaal De 
Beiaard, Kortrijksestraat 3, tel. 056/ 
528.99. 

MOERKERKE 
MOSSELSOUPER 

De afdeling Moerkerke houdt op 
zaterdag 2 december om 20u30 in 
het spijshuis « De Gulden Kog
ge » te Damme (gelegen langs de 
vaart bij de brug) een mosselsou
per. De prijs bedraagt 100 fr zon
der drank. De leden die met hun 
vrienden wensen deel te nemen 
aan het feestmaal gelieve hun 
naam op te geven bij Reginald 
Trypsteen, Sijseelsesteenweg 1 te 
Moerkerke, ten laatste op 27 no
vember. De mensen van Knokke-
Heist en West-Kapelle kunnen hun 
naam opgeven bij Edgard Keere-
man. Natielaan. 

NIEUWPOORT 
BREUGELFEEST 
LEDENVERGADERING 

Op zaterdag 25 november gaat 
in de Beiaard een Hutsepot-door 
voor onze leden, gevolgd door ge
zellig samenzijn. Aanvang 20 uur. 
Deelname in de kosten : 120 F. 
Inkom na eetmaal (vanaf 22u.) 40 F. 
Inschrijven bij de bestuursleden. 

OOSTENDE - MARIAKERKE 
NIEUWE AFDELING 

Op 7 november werd overgegaan 
tot de stichting van de nieuwe af
deling Mariakerke - Oostende wel
ke ^Is grondgebied dat van de wijk-
raden Mariakerke en Raversijdo 
omvat. Volgend bestuur werd aan
gesteld : voorz. : J. Van Hees ; 
Sekr. : J. Verplancke ; Penningm.: 

Dries Demoen ; Organisatie : A. 
Decoster ; Propaganda : E. Crott ; 
Ondervoorz. : J. Nagels ; Vrouwen
werking : Hedw. Laheye ; Soc. 
dienstbet. : J. Vandemeulebroucke. 
In de arr. raad : J. Vandemeule
broucke, J. Van Hees en D. De
moen. Goed heil I 

ROESELARE 
AFDELINGSNIEUWS 

Het nieuw bestuur is als volgt 
samengesteld : sekr. : Nadia Hoor-
naert-Bril ; Kolportage : Maurice 
Beerlandt ; leden en abon. : Rudy 
Vandevyvere ; « Kijk Nieuw », pers 
en prop. : Dirk Van Leuven ; Fin. : 
voorlopig Mik Babyion ; lektuur-
verspr. : Luk Babyion. 

Maurits Beerlandt heeft reeds 
een flinke ploeg kolporteurs bij 
elkaar. De werking gaat in stijgen
de lijn. ledere zondagmorgen wordt 
een wijk van de stad sistematisch 
uitgekamd. 

Momenteel zitten wij volop in de 
hernieuwing van de lidkaarten en 
abon. op « WIJ ». Gelieve, de vrij
willigers die u uw kaart voor '73 
komen aanbieden goed te ontvan
gen. Wie mensen kent die In aan
merking komen om lid of abonnee 
te worden kan dit meedelen via 
het sekretariaat (Beverensteenweg 
50 - tel. 263.17). 
VLAAMSE VROUWEN 

Ook hier blijft men zeer aktief. 
Na de voordracht over binnenhuis
inrichting en het bezoek aan de 
SOUBRY-fabriek wordt op 2 de
cember om 14u in zaal Ter Walle 
(Schiervelde) een St.-Niklaas-feest 
ingericht. Dit gebeurt in samen
werking met de VU-afdeling en het 
Ziekenfonds West-Flandria. In
schrijvingen kunnen nog in extre
mis aanvaard worden bij mevr. F. 
Allewaert, Ooststraat 46. 
VUJO 

Op 26 november heeft in Ant
werpen het VUJO-kongres plaats. 
Het arr. VUJO-komitee legt gratis 
een bus in. Alle belangstellenden 
(jongeren en volwassenen) nemen 
best zo vlug mogelijk kontakt op 
met het VUJO-sekretariaat, Beve
rensteenweg 50 (263.17). 

STENE 
GEBOORTE 

Op 23 oktober kwam bij Jaak 
Vanderstukken en Emilienne De-
keyser een dochtertje Tania bij : 
onze hartelijke gelukwensen. 

VEURNE 
AFDELINGSFEEST 

Onze afd. geeft vandaag 18 nov. 
een feestje dat doorgaat in de Ar
kaden, Ooststraat, Veurne om 
19u30. Er wordt gegeten, gedanst 
en leute gemaakt. Spijskaart : As-
pergeroomsoep - Haantjes op de 
wijze van het Belfort - Gebak -
Koffie. Prijs, alles inbegrepen : 
180 fr. Inschrijvingen bij de be
stuursleden. Personen die door om
standigheden geen persoonlijke uit
nodiging ontvingen gelieve dit be
richt als uitnodiging te aanvaar
den. 

WEVELGEM 
NIEUW BESTUUR 

Dinsdag 17 oktober werd vol
gend bestuur aangesteld : Voorz. : 
Vandecapelle E. ; Ondervoorz. : 
Verhauwaert J. ; Sekr. : Soenen F. 
Penningm. : Corne J. ; Prop. : Du-
prix R. ; organis. : Roelstraete O. 
en D'Hondt L. ; IDenstbet. : Van-
walleghem A. ; VUJO : Derijcke E. 
Andere leden : Masselis A., Daene 
L., Vansteenkiste L., Gappen R., 
Herman P., Martin J., Van Reeth K. 
SOCIAAL DIENSTBETOON 

Luk Vansteenkiste : elke maan
dag 20-22 uur. 

Van Reeth K. : elke zaterdag
voormiddag 10-12 uur. 

Soenen F. elke zondagvoormid
dag 10-12 uur. 

ZARREN-WERKEN 
NIEUW BESTUUR 

Ons afdelingsbestuur werd op 
12 november opnieuw samenge
steld als volgt : voorz. : O. Men
seeren ; Sekr. : W. Seripeters ; 
Penningm. : E. Vanthuyne ; Propa
ganda : U. Denblijden ; Org. ; F. 
Vercruysse ; Raadslid . R. Dan-
neels. Veel werklust aan de nieu
we ploeg toegewenst ! 
VOLKSVERGADERING 

In de zaal «Riva», Stadenstraat, 
Zarren, houdt onze afdeling een 
volksvergadering met als sprekers: 
Toon Van Overstraeten, algemeen 
partijdirekteur en Jaak Vandemeu
lebroucke met een diamontage 
over Brussel en Vlaams-Brabant. 
Toegang kosteloos. 

medegedeeld 
BM.-KLEINTEATER -
ZWEVEGEM 

De BMZ-kleinteater in de Koufer-
manstraat te Zwevegem (bij Kort
rijk) zet z'n programma voort ! 

Vandaag 18 november kan je om 
20 uur gaan luisteren naar Jan Da-
wilde. 

Iedereen van harte welkom l 
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Spaarbons 
van de ASLK: 
Renderend^ soepel 
en zonder 
risico's 
W a t z i jn e igenl i jk Spaarbons? 

Spaarbons zijn pure effecten aan 
toonder. Uitgegeven door de ASLK 
voor 1,2,3 of 5 jaar. En zelfs voor 12 jaar. 

Ze brengen een hoge interest op. 
Miljonair hoeft u echt niet te zijn 
om in Spaarbons te beleggen: er zijn 
al coupures vanaf 5.000 fr. 

Spaarbons z i jn r e n d e r e n d , 
waardevas t en soepel . 

ASLK-Spaarbons zijn één van de 
meest winstgevende beleggingen. 
Vraag maar eens de rentetarieven in 
een van de ASLK-contactpunten. 

Spaarbons zijn waardevast. 
Beursnoteringen komen er met bij 
kijken En de opbrengst wordt klaar en 
duidelijk vermeld voor de gehele 
looptijd 

Spaarbons zijn soepel. 
U kunt uw Spaarbons aan een andere 
gegadigde verkopen zonder de minste 
formaliteiten. U kunt ze zelfs kado 
geven Waarom met ' 
De ASLK geeft drie soorten Spaarboni 
uit. Omdat ze zeker in elk spaarplan 
zouden passen 

D e Spaarbon voor 
1 ,2 , 3 of 5 jaar . 
Wil t u uw spaargeld voor een vaste 

termijn beleggen? 

twaalf jaar. Ze kunnen echter na 4 of 
8 jaar terugbetaald worden. 

Kies dan deze Spaarbons 
Zo beschikt u over een reservekapi-

taal met een verzekerde jaarlijkse 
opbi engst Dat komt altijd van pas 
Er zijn coupures van 5 000, 10 000, 
50 000 en 100 000 fr. 

D e Spaarbon m e t 
progressieve r e n t e 

Weet u niet voor hoelang u precies 
uw geld kunt beleggen? 
Neem dan Spaarbons met progressieve 
rente. Ze worden uitgegeven voor 
een termijn van 5 jaar. 

Maar na twee jaar kunnen ze terug
betaald worden En dat binnen de 
maand, te rekenen vanaf de vervaldag 
van elke rentecoupon. 

Hoe langer u ze houdt, hoe hoger de 
interest wordt Want vanaf de tweede 
vervaldag stijgt de rentevoet jaarlijks. 
Eveneens coupures van 5 000, 10.000, 
50 000 en 100 000 fr. 

D e Kapi ta l isat ie -spaarbon 
Een belegging waarvan zelfs de op

brengst opbrengt. Want elk jaar wordt 
de interest bij het beginkapitaal ge
voegd en brengt op zijn beurt interest 
op tegen dezelfde rentevoet, Zo wordt 
dat kapitaal steeds groter. 
En het brengt steeds meer op. 

Na twaalf jaar is uw kapitaal op die 
manier meer dan verdubbeld. 

De Kapitalisatie-spaarbons worden 
uitgegeven voor een termijn van 

ASLK-Spaarbons v i n d t 
u overa l 

Ze worden uitgegeven en terugbe
taald op de meer dan 2 500 contact
punten van de ASLK: 
- het hoofdkantoor en de agentschap

pen van de ASLK 
- alle postkantoren 
- de afgevaardigden van de ASLK 
- de Nationale Bank te Brussel en haar 

agentschappen en discontokantoren 
- de landbouwkantoren van de ASLK 
- de kredietvennootschappen, erkend 

door de ASLK 
- de door de ASLK erkende agenten 

van de NMKN (Nationale Maatschap
pij voor Krediet aan de Nijverheid). 

O n d e r de g a r a n t i e v a n 
de S t a a t 

Een Spaarbon van de ASLK geniet de 
garantie van de Staat 
Dat IS nog een veiligheicT te meer. 

D e A S L K b e h e e r t u w 
Spaarbons g r a t i s . 

Geeft u Spaarbons bij de ASLK in be
waring? Dan kost u dat niets. En uw 
Spaarbons worden met alle zorgen 
omringd. 

Op uw verzoek knippen wij de cou
pons en storten de interest automa
tisch op uw rekening. 
En we houden u ten gepaste tijde op 
de hoogte van de condities voor een 
herbelegging zodat u rustig kunt be
slissen. 

Wenst u nadere inlichtingen? 
Of hebt u iets vertrouwelijks te vra
gen ' Kom eens praten. 

W I J adviseren steeds in uw voordeel. 
Een goede raad is goud waard. 
En ASLK-Spaarbons ook. 

\ 

ASLKS 
ALGEMENE SPAAR- EN LIJFRENTEKAS 
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VOOR EEN BETER GEBOUW OP EEM BETERE GROND 

ALGEMEEN BOUWBEDRIJF KUNNEN n.v. 

ANTWERPEN 

Meir, 18 

tel. 03/31.78.20(51.) 

600 ARBEIDERS 
CENT 

Onderbergen, 43 
tel. 09/25.19.23 

09/25.94.69 

1001 MOGELIJKHEDEN 
GENK 

Winterslagstraat, 22 
tel. 011/544.42 

LEUVEN 

Brusselsestraat 33 

tel. 016 337.35 
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de bromvlieg en de oude school 
Hm is nnuwr.hiks te uvciiicii eii (e bvaclirijveii hoe 

sommige scholen in de loop van de tien voorbije jaren 
zijn geëvolueerd. In haast elke klas van elke school is 
thans bijvoorbeeld een bord ter beschikking. En krijt ook. 
En zelfs Is het verstaanbaar spreken voor een klas thans 
mogelijk. Een decennium geleden kon dat nog haast ner
gens : de plalonds waren te hoog, de lawaaierige drukte 
van de straat sloop langs tientallen zichtbare en onzicht
bare barsten in de muur naar binnen, de leerlingen zaten 
op taboerets die doordringend piepten en diezelfde leer
lingen lagen en steunden en leunden op tekentafels, 
waarvan de ene na de andere neerklapte omdat al de ver
stelmechanismen steeds ofwel onklaar waren gemaakt 
ofwel eenvoudigweg versleten. 

Wie vandaag In die moeizaam opgekalfaterde scholen 
verkeert en zich er uiteindelijk ook gelukkig voelt, staat 
wat onthutst te staren naar de Disneyland-achtige cam
pus van bijvoorbeeld de Université Cathollque de Louvain, 
ergens aan de grens van Vlaanderen neergezet middenin 
de kleverige massa landbouwgrond die nu ligt te wachten 
op de winter, doorkerfd van tractorgeweld en sompig van 
de bietebladeren. 

Ik hoor vandaag de mensen van mijn dorp jammerend 
dreigen omdat nog steeds niet de dag in zicht Is waarop 
de oude school van hun kinderen wordt gesloopt en para
dijselijk ruim en schoon herbouwd In de hectarengrote 
weiden die hiervoor langs de rivier werden aangekocht. 
Ik zit met die ouders in vergaderd schoolcomité rond de 
tafel, ik haal mijn schouders hoog op en spreek hen over 
mijn ontmoeting met de Disneylandcampus, het type van 
de school voor de toekomst. En Ik spreek hen tegelijk 
ook over het leven in de school van het verleden : de 
ruïnes waarin vandaag alles aanwezig Is wat het onder
wijs nodig heeft : bord en krijt, stevige tafets en stoelen, 
stilte en mensen. 

Misschien heeft men in het universitair Disneyland ook 

reeds een radarapparëtuur Ingesteld, zeg ik. Een hoog
leraar komt er aan, na hem een trossel studenten, tege
lijk ook een werkman van de onderhoudsdiensten, een 
secretaresse enz. Allen worden bij hun aankomen In de 
juiste banen gebracht naar de bestemmingen die door da 
computer Is gepland. Komen zij daar aan, dan gaat in de 
controletoren van de rector een groen lampje aan, maar 
verloopt het transport niet vlot, dan voeren een Impuls-
generator en een bcsturingsorgaan de nodige koerscor
recties uit. Zo zal het daar elke dag gaan. En verder zal 
het geheugen van de computer alles onthouden wat een 
academiejaar lang gebeurt en niet gebeurt, gezegd wordt 
of niet gezegd wordt. Ook het rekengedeelte van de com
puter zal intussen niet werkloos blijven want in de school 
van morgen is alles een cijfer of een codewoord, alles 
streng zakelijk en objectief. Alleen bij het uitreiken van 
de diploma's wordt nog door de menselijke vingers geke
ken omdat er nu eenmaal vele diploma's nodig zijn, an
ders wordt toewijzing van beroepen en weddeschalen zo 
moeilijk in de maatschappij. 

Misschien zullen de studenten eigenlijk nooit weet 
hebben van de overgang van de oude In de nieuwe tijd ? 
Maar bij de lesgevers zal een psychische moeheid ont
staan, net het gevoel dat do arend kent als hij opgeslo
ten wordt in een dierentuin. (Men zegt dat zo'n arend 
zelfs niet meer aan paren denkt]. De weidse wereld van 
het berglandschap is voor de arend wat de oude school 
is voor de lesgever, de fabrieksniimte die je schooljaar 
na schooljaar zag evolueren tot school of het helemaal 
onpraktische schoolgebouw waarin je nog diezelfde lesse
naars betreedt die ook de pioniers van een eeuw geleden 
hebben betreden en waarin al tenminste honderd jaar 
lang de stemmen terugslaan tegen de gebogen gewelven, 
met romeinse geestdrift. 

De leden van het schoolcomité luisteren rnet onver
schillige sprakeloosheid, zij zijn meer bezorgd om het lot 
van hun kinderen dan om het lot van de leraars. Dus 

zwijg ik 
school, 

en 
waar 

koester mij in herinneringen uit de oude 
banale voorvallen soms verhalen werden 

omdat zij onbedreigd konden voortleven In het cocon van 
een soort anti-tijd 

Zo een verhaal liet de bromvlieg na die op een dag 
opdook vanachter een loshangende steen onder het vert-
sterblad. Tenminste twintig soortgelijken verschenen on-
middellijk na haar. Ze botsten alle tegen het venster, vie-
len op de vensterbank, liepen in schuine hoeken tegen het 
glas op, kruisten elkaar. De studenten, die met de rug 
naar het venster gekeerd zaten, hadden van de hele Inva
sie niets gemerkt. Tot een der vliegen plots wild en luid 
zoemend de beweging van hot stijgen-vallen-stijgen-krul-
sen overdeed en meteen de sfeer in het lokaal had bedoi^ 
ven. In de eerste seconde die daarop volgde, verloor ik 
mijn geduld en katapulteerde het boek dat Ik In mijn 
rechterhand had middenin de troep die waanzinnig klep
perde met vleugels en pootjes. Dan sprong plots de hele 
klas van de tafels weg. Met schrijfboeken, sjaals, zak
doeken en bordvegers werd de jacht Ingezet op de insek-
ten die nu één voor één neertulmelden, zich ruggelings 
wentelend en tollend over de gladde vensterbank scho
ven, In de afgrond vielen, snel weer opstegen en ten
slotte op de vensterbank kwamen sterven. Hun pootjes 
bewogen nog even op en neer, de jacht en de doodstrijd 
hadden samen niet meer dan enkele seconden geduurd. 

Zo'n verhaal zal nooit Iemand meebrengen vanuit het 
Disneyland der nieuwe school. Het open gevecht met de 
vliegen zal er niet meer mogelijk zijn. Een ingebouwde 
Insecticideverstuiver zal er bij liet eerste gezoem In wer
king treden. Dan zal de doodstrijd der vliegen véél langer 
duren : tien minuten voor de zwaksten, een paar uur voor 
de sterksten. 

Mettertijd kan de verstuiver dan voor andere doelein
den gebezigd worden. 

Bijvoorbeeld om leraars te verdelgen. 

frans-jos verdoodt. 


