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WIL MEN NOG EENS PROBEREN 
MET DE CLUB DER TRADITIONELEN ? 

De regeringscrisis is nu anderhalve week oud en het ziet ernaar uit dat 
men het hekken nog maar eens aan de oude, traditionele stijl wil hangen. 
Informateur-onderhandelaar De Saeger gaat ervan uit dat de socialisten 
en de CVP-PSC tn elk geval de kern van de nieuwe regering moeten vor
men, en hij streeft kennelijk naar het herstel van de meerderheid waarover 
de eerste regering-Eyskens kon beschikken om er de grondwetsherziening 
door te drukken. Met andere woorden : met de liberalen erbij, maar dan 
In de regering. Een regering die het desnoods zonder de Brusselaars u!t 
de meerderheidspartijen wil stellen. Of hij in die poging zal slagen is een 
ander paar mouwen. Door echter van dit uitgangspunt te vertrekken plaatst 
hij de BSP opnieuw in een comfortabele positie om verder chantage te 
plegen, steunend op haar « onvervangbaarheid ». 

Een gekke situatie eigenlijk, (n 
de voorbije tien Jaar waren het de 
federalistische partijen die, van 
verkiezing tot verkiezing, duidelijk 
en vooitdurend vooruitgingen en 
dit ten koste van de traditionele 
partijen, voornamelijk de CVP en 
de BSP. Deze nieuwe partijen be
antwoordden aan een stevige 
grondstroom in de publieke opinie: 
de drang naar 'n staatshervorming 
die de gewesten een grote mate 
van autonomie zou verschaffen. Her
haaldelijk hebben de traditionelen 
(CVP, BSP.PVV) getracht het was
send getij van het federalisme te 
keren. Hun schijnhervormingen en 
hun oplossingen-met-dubbele bo
dem brachten echter geen vrede 
aan het front van de gemeenschap
pen, en ze kregen eiektoraal steeds 
weer het deksel op de neus. Nu het 
faljiet van het traditionele geschip-
per met halfslachtige oplossingen 
oog eens duidelijk is geïllustreerd 
door de ondergang van het tweede 
kabinet-Eyskens, zou men kunnen 
verwachten dat men het eindelijk 
eens over een andere boeg wil 
gooien. Maar nee, als de voorteke
nen niet bedriegen wil men voor 

de zoveelste maal • duurzame op
lossingen » (!) uitwerken met de
zelfden die in het verleden elke 
echte oplossing hebben verhinderd 
of gesaboteerd. En weer gaan 
stemmen op om de staatshervorm-
de partijen — de federalisten — 
er totaal buiten te houden. Alsof 
zonder hun inspraak en medewer
king op het terrein van de staats
hervorming echt duurzame oplos
singen mogelijk zijn I 

De CVP, die het op menig punt 
met de PSC oneens is, zegt dat ze 
i/an de staatshervorming haar werk 
wil maken. En als men haar con
gresteksten au sérieux wil nemen 
schrikt zij er niet voor terug een 
goed stuk in de federalistische 
richting te gaan. Goed, maar zon
der partners die (minstens) even
ver willen gaan, zal zij er niet veel 
van terecht brengen. In de voorbije 
tien maanden is zonneklaar geble
ken dat zij daarvoor zeker op de 
BSP niet moet rekenen, aangezien 
deze partij momenteel liever het 
unitarlstische stokpaardje berijdt. 
Het is natuurlijk altijd mogelijk dat 
de BSP, al of niet onder de druk 
van Leburtons ambities, een halve 

draai rechts neemt en op haar uni
taire stappen terugkeert. Maar wij 
zien Jos Van Eynde morgen nief 
aanbidden wat hij gisteren nog met 
verbetenheid verbrandde. Maar 
kom, laten wij nog aanvaarden dat 
de unitaire BSP plots federalistisch 
begint te doen. Laten wij nog ver
onderstellen dat deze partij haar 
eisen Ingewilligd ziet wat de lei
ding van de regering betreft, en dat 
er een geluiddemper wordt ge
plaatst op Van Eynde's keelgelui
den. Dan nog is men nergens, want 
er is en er blijft de noodzaak een 
2/3 meerderheid te vinden en die 
hebben de regs'-ingspartijen nog 
sfceds niet 

Blijft de eventuele hulp van de 
mozaïek van liberale partijen in den 
lande. Zij worden bij voorkeur aan
gezocht om toe te treden tot de 
club, want zij behoren tot het ver
trouwde traditionele politieke es
tablishment. In conservatieve krin
gen zou men hen er graag bijzien, 
om conservatieve redenen uiter
aard, en alle openlijke en verdoken 
aanhangers van het oude unitaire 
systeem verwachten van hen dat 
zij zullen verhinderen dat er met de 
staatshervorming té ver in federa-
listische richting zou worden door
gestapt. Het BSP-verzet tegen een 
dergelijke driepartijenregering lijkt 
echt niet onoverkomelijk, maar de 
moeilijkheden schuilen bij de li
beralen zelf. De PVV kan niet op 
haar eentje mee in de regerings-
wagen wippen zonder dat haar 
Waalse PLP-broertje meedoet, of 
het is voorgoed gedaan met haar 
"nationaal imago" dat zij kramp-

DAN BREEKT 

DE DAM 

Mechelen blijft ook deze week 
boven, dat merk Je best bij het le
ren van onze Top-10. Walter Jas
pers trekt zich duidelijk los (44) 
gevolgd van het hardwerkende vier
tal : Somers, De Ruyter, Braeke-
velt en Durinck. Er komt sterke ba-
weging In het abonnementen wer

ven, het wordt duidelijk dat heel
wat afdelingen op de veroverende 
toer gaan. Zo heeft Antwerpen-stad 
reeds 51 nieuwe abonnemen
ten weten binnen te rijven en het 
is daarnog niet gedaan. We zouden 
zo zeggen, het begint daar nog 
maar pas. 

Naast deze verheugende berich
ten blijven nog heelwat arrondisse
menten en afdelingen beneden hun 
kunnen. Of bereidt men er in alle 
stilte een verrassende uitval 
voor ? Deze « stille • streken zul
len morgen de toppers van vandaag 
vervoegen I 

Een tip, zo oud als de straat, mis
schien. Als ledere « Wij «-lezer zijn 
buurman nlet-«Wlj»-lezer eens aan
spreekt... dan breekt de dam. Maar 
dat « als » blijkt zo een moeilijk 
woord te zijn. En ach, het is niet 
meer dan zo maar eens uit zijn 
luie stoel te wippen en ons sekre-
tariaat in de Voldersstraat wordt 
overstroomd met nieuwe lezers 
voor « Wij ». Doe de stroming van 
het werven nog sterker worden en 
de VU wordt nog veel sterker. 

De Top-10 moet barsten met 
nieuwe cijfers, met nieuwe namen 
van mannen en van... vrouwen. 

achtig verdedigt. En dat PLP-broer
tje aarzelt zéér sterk, want het 
vreest dan bij volgende verkiezin
gen helemaal opgevreten te wor
den door het Rassemblement Wal
len. 

Een moeilijke karwei wordt het 
dus beslist, ook voor een De Sae
ger. Misschien is hij wel bereid 
om, na een mislukking bij de libe
ralen, de hulp van federalisten on
der ogen te nemen maar heel ern
stig schijnt hij daar vooralsnog niet 
over te denken. Hij heeft het bij 
gelegenheid nog steeds over "taal-
partljen" wat er o.i. op wijst dat 
ook hij in feite er nog altijd niet 
veel van begrepen heeft, dat ook 
hij mentaal tot de oude garde be
hoort. 

Nee, er kan echt maar iets vei^ 
anderen wanneer men van het 
axioma afstapt dat voor de staats
hervorming én de CVP en de BSP 
niet kunnen gemist worden. Zolang 
men de politieke moed niet heeft 
een polarisatie rond één van beide 
partijen onder ogen te nemen, zal 
er fundamenteel niet veel verande
ren. Een grondige staatshervorming 
in federale zin wordt pas mogetijk 
wij herhalen het, met een ploeg 
overtuigde en besliste mensen dis 
er echt hun werk willen van ma
ken en die niet langer vrede ne
men met de traditionele papieren 
« oplossingen ». M. De Saeger 
schijnt daar̂ ^an nog altijd niet ovef^ 
tuigd te zijn. 

Paul IVIartena 

DISKRIMINATIE 
DE GEEST VAN GELDOLF 

Is de geest van Geldolf al vaardig over de 8BT en speciaal 
over de TV? Hetzij uit vrees, hetzij uit slaafse vleierij wordan 
de ongeschreven censuurwetten van Alva-Geldolf al toegepast 
in dit weinig kultuurautonome 8RT-huis. 

Flagrant voorbeeld kregen we daar weer van zondagavond 
De Volksuniejongeren kongresseerden dezelfde dag als de Jong 
socialisten. Beiden dus jongerenbewegingen van partijen die in 
Vlaanderen ongeveer even sterk zijn. De VUJO kreeg op het 
scherm enkel wat gesproken mededelingen, de Jong-BSP-ers 
beeldopnamen èn daarenboven een gefilmd vraaggesprek met 
hun voorzitter Colla. De diskriminatie kon moeilijk duidelijker 
aangetoond op eenzelfde TV-avond. Dit pas nadat in een TV-ge-
sprek met politiek geëngageerde vrouwen over de vrouwenpro
blematiek de VU-strekking ook « links » werd gelaten. Dit na
dat sinds de verkiezingen de VU-pers sistematisch uit « Tref
punt » (debatten met journalisten) wordt gehouden, onder het 
voorwensel dat de VU geen dagbladpers heeft. Over de inkwi-
sitiebeslissing van Van Mechelen van het KULTURMINISTERI-
UM dat het Vlaams-nationalisme geen ideologie vertegenwoor
digt en er bijgevolg geen « Vlaams-natiunale Gedachte » bestaat 
en moet aan bod komen op de TV hadden we het reeds vroe
ger tot in den treure. En dan die heren maar schijnheilige lip
pendienst bewijzen aan « kultuurpakten », «waarborgen voor min
derheden » en « pluralisme ». 

TOP 10: 

1. Waiter Jaspers (Hombeek) 

2. Joos Somers (St.-Kat.-Waver) 

3. Joris De Ruyter (St.-Joris-Winge) 

4. Julien Braeckevelt (Aalter) 
Roger Dierik (Vichte) 

6. Etienne Keymolen (Asse) 

7. Jan Peeters (Hoboken) 
Ray Van Dycke (Hoegaarden) 

9. Bernd Beke (Halle) 
Léurent Dolhain (Beerse) 
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en gij 
VLAAMSE PROFESSOREN 

Het is niet genoeg voor een de
gelijk Vlaams secundair onderwijs 
te werken met zijn taalwetgeving. 
Ook de Vlaamse universiteiten 
moeten degelijke Vlaamse protes
teren met Vlaamse diploma's krij
gen en daarom hopen wij op een 
toekomstige strenge taalwet die 
»lleen Vlaamse protessoren als 
permanent personeel zal toelaten 
In onze Vlaamse universiteiten 
voor een brede cultuur in onze 
wordende wereld. 

Prof. C.W., Brussel. 

UIT EIGEN BELANG... 

In de pers van vrijdag 17.11 lees 
Wf dat de h. Van Elslande, minister 
van Binnenlandse Zaken, het Taal-
Aktie-Komitee verwijt « uit eigen
belang • op te treden... en dat, op 
enkele details na, alles nu in orde 
la... 

Als voorzitter van het TAK bon
dig dit : 
1) waar, op gebied van straatnaam
borden en richtingsaanwijzers, on
der konstante druk van o.m. TAK, 
Inderdaad verbetering merkbaar is, 
te .nog niets veranderd op gebied 
van personeel. Wij stellen vast dat, 
na tien jaar taalwetgeving, een mi
nister het als een prestatie aan
ziet enkele reglementaire straat
naamborden te plaatsen... en ver
der onbekwaam en/of te bang is 
om, zoals diezelfde taalwet voor

schrijft, tweetalig personeel te 
doen benoemen (sedert 1963 ver
plichtend). 

Tweetalig personeel betekent im
mers én te Brussel én op de taal
grens : Vlamingen ! 

Honderden Vlamingen zouden 
derhalve de plaats kunnen innemen 
van Nederlands-onkundige Walen, 
die nooit Nederlands zullen leren. 

Die Vlamingen zouden : uit hoof
de van hun tweetaligheid, de taal
wet naar de geest en de letter toe
passen. Anderzijds zou de aanwe
zigheid van werkelijk tweetalig per
soneel, in de gemeenten op de 
taalgrens, voor de Vlaamse min
derheden aldaar de noodzakelijke 
psychologische ruggesteun beteke
nen. 
2) In de gemeenten Spiere en Hel-
kijn moeten straainaamhorden en 
verkeersborden voorrang aan het 
Nederlands verlenen. 

In die 2 gemeenten bestaan en
kel ééntalig-Franse borden, of twee
talige met voorrang aan het Frans... 

Ik garandeer U verdere aktie, 
tot die ' enkele kleinigheden » ook 
opgelost zijn. 
3) Betreffende het zogezegde ' ei
genbelang ', enkel dit : 
— een minister wordt dik betaald 

om de wet te doen naleven — 
hij heeft er alle middelen toe. 
op onze kosten ; 

— de militanten van het TAK zijn 
geen staatsprofiteurs, zoals 
sommige parlementairen en mi
nisters. Zij betalen de kosten 
van hun akties zelf, en niet met 
de opbrengst van een reeks 
kumul-postjes, zoals... 

Minister Van Elslande kan In de 
komende dagen bewijzen dat hij 
zijn Vlaamse plicht verkiest boven 
zijn ' eigenbelang • : door te wei
geren de faciliteiten in de Voer
streek uit te breiden, door de faci
liteiten te Ronse, in de zes Brus

selse randgemeenten, enz. te la
ten afschaffen... 

Uw lezers zullen samen met ons 
kunnen nagaan wie het eigenbe
lang — lees ministerportefeuille 
en profijten verkiest boven de 
plicht. 

Piet De Pauw 

YVONNP LEX 

Op de vrouwendag van 11 no
vember zijn er ontegensprekelijk 
zinnelijke dingen gezegd. Het beeld 
dat de BRT erover gaf kon echter 
niet negatiever zijn. Ik wil hier 
maar enkele uitlatingen van Yvon-

. ne Lex onder de loep nemen, fi/levr. 
Lex beweert dat moeders van vele 
kinderen profiteurs zijn, die hun 
kinderen baren omv\/ille van de kin
derbijslag, die men beter zou af
schaffen. 

Ik zal niet beweren dat al die 
kinderrijke moeders even gelukkig 
waren, toen zij vaststelden dat zij 
het zoveelste kind verwachtten. Zij 
hebben echter aanvaard en gewild 
dat dit kind zou leven en hebben 
niet gegrepen naar het modever
schijnsel - abortus •, wat Yvonne 
Lex liever had gezien. 

Wat die kinderbijslag betreft, zou 
de genoemde aktrice moeten we
ten dat die financiële tegemoetko
ming zeker onvoldoende is om zijn 

kinderen een behoorlijke opvoeding 
te geven en dat velen van die 
kroostrijke moeders zichzelf veel 
te kort doen om aan hun kinderen 
goede kansen voor de toekomst te 
geven, zoals studies enz 

Mevr. Lex heeft niet het recht 
de door haar genoemde moeders 
te veroordelen en zij heeft met 
haar smerige uitlatingen meer af
gebroken, dan wat de inrichtsters 
ongetwijfeld wilden opbouwen. 

W.S., Molenstede. 

SYNDIKALE VRIJHEID 

In vernoemd artikel gaat u hettig 
te keer tegen het nieuw syndikaal 
statuut voor de overheidsdiensten. 

Nogal eigenaardig als men weet 
dat over de wet van 5 december 
1968 houdende regeling van de kol-
lektieve arbeidsovereenkomsten en 
de paritaire komitees nagenoeg 
nergens gerept werd, alhoewel 
daarin de monopoliepositie van de 
politieke vakbonden vastgelegd 
werd. 

Over het ingediend wetsontwerp 
maken we ons best weinig illuzies: 
het merendeel van de Vlaams-na-
tionale kader- en andere leden en 
sympatisanten is ofwel totaal on
wetend omtrent de sindikale toe
stand ofwel volkomen gedesinte-

resseerd (of gedegouteerd), ofwel 
verkiezen ze de politiekgebonden 
vakbonden want « dan kunnen ze 
ook profiteren zoals de anderen M. 

E.F., Schaarbeek 

De redaktte draagt geen verant
woordelijkheid voor de inhoud der 
gepubliceerde lezersbweven. 2:e be
houdt zich het recht van keuze en 
inkorting voor. Over de lezersbrie-
ven wordt geen briefwisseling ge
voerd. 

• Wenst U een prachtige 
bontmantel ? 

• Verlangt U afzonderlij
ke bontstukken aan te 
kopen of uw mantel te 
veranderen ? 

Wendt U in vol le ver t rouwen 
tot ons l id 

W. C L A Y K E N S 

Oudergemselaan 328 

1040 Brussel 

Tel. 48.37.01 

Inl icht ingen kunnen steeds 
gratis bekomen worden . 

ST-NIKLAAS - KERSTMIS - NIEUWJAAR 
Dit is de tijd voor een bezoek aan de 

standingsvolie speelgoedzaak 

S P E E L G O E D 

CORTVRIENDT 
Diepesfraat 29, Antwerpen - Tel. 32.44.30 
Alle speelgoederen, spellen en hobby voor kin
deren en volwassenen, voor open lucht en bin
nenhuis. Het volledige gamma merkartikelen. 
— STEEDS VRIJ IN EN UIT TOT 20 UUR — 

ESKAM DISCOUNT AANBIEDINGEN BIJ 
VANAF HEDEN TOT ZOLANG DE 
VOORRAAD STREKT!!! 

UCCES KLEDING! 

Dal Zijn koopjes! 
HEREN 

PRACHTIGE PARDESSUS 
zuiver wol 

2250 F 

NU 1500 F 

DAMES 
OOSTENRIJKSE LODEN 

Model Jager 
Alle maten - blauw en groen 

1995 F 

NU 1595 F 

Honderden SPORTVESTONS 
Ultra moderne dessins 

Alle maten 
(voor de jeugd) 

1995 F 

NU 1000 F 

RECENMANTELS TERGAL 

Alle maten - 6 kleuren 
waarde 1850 F 

NU 1400 F 

Dioien Markant en Terlenka wol 
HERENBROEK 

Alle maten - 8 kleuren 

waarde 1 195 F 

NU 695 F 

DAMESMANTELS 
met pelskraag 

Alle maten - 4 kleuren 

waarde 1995 F 

NU 1595 F 

DAMESBROEKPAKKEN 

Blauw Marine 
Lux model 
maten 38 - 40 - 42 
waarde 1750 F 

nu 750 F 
KINDEREN 

Honderden 

JONGENSKOSTUMEN 
Korte en lange broek 
waarde to t 2250 F 

NU 750 F 

JAGËRSLODEN 
Jongens en meisjes 

vanaf 

800 F 
Blauw, marine en groen 

DUIZEND MEISJES MANTELS 
van 4 tot 16 jaar 

Volle rekken uit te kiezen 

aan 500 en 750 F 
Verder volle series aan 

1 / 2 prijs ï ü 
Hier valt te profiteren ! ! ! 

A(s U kinderen hebt tussen 4 en 16 jaar moet je NU naar ''SUCCES K L E D I N G " er is echt koop te doen. 

SUCCES 

KLEDING MEYERS 
DE G R O T E M O D E S P E C I A L I S T 

A. DE LANGLESTRAAT 4-10, NIEL-RUPEL 
Open al ie we rkdagen van 9 to t 2 0 uur. 's Zaterdags tot 18 uur. 
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de eersie crisisweek 
In de eerste dagen na het ontslag van de regering-Eyskens waren de 

politieke commentatoren unaniem van oordeel dat de vorming van een 

nieuwe regering een moeilijke zaak zou worden, en dat de crisis wel eens 

biezonder lang zou kunnen aanslepen. Het is duidelijk dat een nieuwe ploeg 

met vertegenwoordigers van dezelfde partijen zeer weinig kans maakt. Er 

wordt dus uitgekeken naar « versterking » voornamelijk met het oog op 

de 2/3 meerderheid die nodig is om de gewestvorming erdoor te halen. 

Informateur-onderhandelaar De Saeger stuurt daar op aan. Uit de manier 

waarop hij te werk gaat en uit de bereidheid van de liberalen om mee te 

varen halen sommigen nu de optimistische conclusie dat er misschien 

spoediger een oplossing zou kunnen gevonden worden dan eerst ver

wacht. Maar puntje moet nog bij paaltje komen en op de kapitale vraag 

of de BSP vafczell zal willen halen kwam vooralsnog geen antwoord. Blijft 

de BSP INJ haar aftandse unitaire opvattingen van de laatste ti jd, dan is 

De Saeger gedoemd om te mislukken. En zelfs wanneer de BSP op haar 

stappen terugkeert kan de vraag worden gesteld of de club der drie tra-

ditioneien, wier politiek aan de basis ligt van het communautair ongenoe

gen, in staat zal zijn dit ongenoegen weg te nemen door drastische her

vormingen. Wij blijven ervan overtuigd dat enkel een regering met men

sen, die bereid zijn een diepgaande federale staatshervorming door te 

voeren, vrede kan brengen op het front van de gemeenschappen. 

Jos De Saeger, jarenlang minister van Openbare Werken. De « beul van 
Mechelen » die Eyskens halsrechtte, volgens Van Eynde Nu informateur
onderhandelaar op zoek naar een nieuwe regering. 

woensdag 22 november donderdag 23 november 

ir In de voormiddag, na zijn terug
keer van het koninklijk paleis waar 
hij met de Indonesische president 
Soeharto sprak, vindt premier Eys
kens op zijn kabinet een CVP-dele-
gatie CMartens, Chabert, Hulpiau) 
die hem duidelijk maakt dat het af
gelopen is. Hij verschijnt pro forma 
nog voor de CVP-parlementsgroep 
{zoals Cools voor de BSP en Van
den Boenants voor de PSC) maar 
wacht zelfs niet op een stemming, 
's Middags weet iedereen dat het 
met de regering gedaan Is, en dat 
zegt Eyskens even na 14 u. ook in 
de Senaat en de Kamer. Zijn rege
ring bestond amper 10 maanden. 

i^ BSP-medevoorzitter Van Eynde 
krijgt een woede-aanval en beschul
digt er de CVP van haar eigen eer-
ste-minister te hebben • gehals-
recht » via de sterke arm van 
« beul » De Saeger. Van Eynde is 
kennelijk woedend omdat zijn po-
kerspel mislukt is .. 

Vr Wllfried Martens, CVP-voorzitter, 
toont zch een politiek kerstekind 
en beschuldigt op zijn beurt de 
BSP ervan de regering te hebben 
gekelderd. 

•Ar De 11. Eyskens dient zijn ont
slag in bij de koning. Die houdt, 
omwille van de aanwezigheid van 
•en vreemd staatshoofd, zijn ant
woord nog in beraad. 

•)lr In « Volksgazet » herhaalt Van 
Eynde zijn beschuldigingen : «Eys
kens door zijn CVP-broeders gehals-
recht ». In zijn artikel staat o.m. te 
lezen dat dit gebeurde door 
' scherprechter De Saeger, bijge
staan door enkele beulsknechten 
en sterk door lafhartigheid van een 
paar ministers die vanuit Meche
len werden gecommandeerd en door 
het totaal gebrek aan politiek ver
antwoordelijkheidsgevoel van een 
nieuwbakken voorzitter die de po
litieke « papschool » nog moet 
doorlopen ». 

•ykr Op de middag vertrekt president 
Soeharto. Na de middag begint de 
koning zijn politieke raadplegingen, 
en ontvangt achtereenvolgens Van 
Eynde (BSP), Leburton (PSB), Des-
camps (PVV-PLP3, Struye (Senaats
voorzitter), Nothomb (PSC), Mar
tens (CVP), Van Acker (Kamer
voorzitter) en Houben (CVP-PSC). 
's Avonds ontvangt hij nog eens 
Eyskens en aanvaardt het ontslag 
van de regering, die belast wordt 
met de afhandeling van de lopende 
zaken. 

-A- Het BSP-bureau eist dat de nati
onale tewerksteliingsconferentie 
toch zou doorgaan sn dat de voor-
rien pansfoenmaatregelen worden 
uitgevoerd op 1 Januari a.s. 

TAT Het Partijbestuur van de VU 
duidt de BSP aan als hoofdverant
woordelijke voor de val van de re
gering en acht een BSP-CVP-coali-
tie niet in staat de Viaams-Waalse 
problemen op te lossen. De VU 
wijst een regering van nationale 
unie af en eist overigens eveneens 
dat de gepensioneerden niet het 
slachtoffer zouden worden van het 
lamentabel pokerspel van de rege
ringspartijen. 

if Het PSC-hoofdbestuur praat Van
den Boeynants na die een «credo» 
wil als regeringsverklaring. De PSC 
wil een regering van een 12-tal 
« dynamische ministers • bijge
staan door een dertigtal staatsse-
kretarissen. 

-ie Het dagelijks bestuur van de 
CVP brengt hulde aan Eyskens «die 
op elk ogenblik solidair is geble
ven met de CVP •. 

vrijdag 24 november 

if De ontslagnemende regerings
ploeg komt nog eens bijeen. Beslist 
wordt de nationale tewerkstellings
conferentie toch te laten doorgaan 
« op zodanige manier dat de rege
ring er de verantwoordelijkheid niet 
voor hoeft te nemen ». 

if Kamervoorzitter Van Acker is 
van oordeel dat de pensioenkwes
tie nog kan geregeld worden via de 
financiewet. In de week van 4 de
cember zal het parlement (dat niet 
ontbonden is) daarvoor worden bij
eengeroepen. 

ir CVP-PSC-voorzitter Houben 
neemt definitief ontslag, nadat hij 
dit reeds op 8 augustus had aan
gekondigd. Het ziet ernaar uit dat 
hij niet meer zal vervangen wor
den, hoewel dit nog kort geleden 
in CVP-PSC-kringen werd voorop
gesteld. De voorzitters Martens en 
Nothomb zullen samen de komen
de regeringsonderhandelingen voe
ren. 

ie De koning zet zijn raadplegingen 
verder en ontvangt, telkens voor 
een half uur, de hh. De Clecq (PVV) 
Jeunehomme (Waalse PLP), Van 
Geyt (KP), Defosset (FDF), Van 
der Eist (VU) en 's namiddags ook 
Lagasse (FDF), Perin (RW), Vanden 
Boeynants (PSC), Simonet (PSB) 
en Harmei (PSC). 

if Het CVP-hoofdbestuur verwacht 
van de volgende regering dat zij 
de staatshervorming zal voltooien 
met als sluitstuk de gewestvor
ming. De CVP aanziet de inhoud en 
conceptie van het onderwijsbeleid 
als een essentieel deel van de be
sprekingen. 

zaterdag 25 november 

if De koning duidt J. De Saeger 
(CVP) aan als informateur-onder
handelaar. Hij moet het politieke 
terrein verkennen en « gebeurlijk 
onderhandelen over de voorwaarden 
onder dewelke een regering zou 
kunnen samengesteld worden die 
de zekerheid zou hebben een duur
zame oplossing te kunnen brengen 
voor de communautaire problemen. 
« De Saeger zegt zelf geen kandi
daat eerste-minister te zijn. Hij 
wil vooral, maar niet uitsluitend, 
zoeken naar een coalitie die kan 
steunen op een 2/3 meerderheid, 
en heeft geen exclusieven tegen 
geen enkele partij. Dezelfde dag 
nog neemt hij contact met Van 
Acker (Kamervoorzitter), Struye 
(Senaatsvoorzitter), Eyskens (ex-
premier) en Cools (ex-vice-pre
mier). 

if Qp de slotzitting van hat ACV-
congres te De Haan zegt gewezen 
eerste-minister Eyskens dat hij af
scheid neemt van zijn politieke 
loopbaan. 

if Te Brussel wordt door "Vie et 
Culture" (FDF-mantelorganisatie) 
geld ingezameld voor de verfran-
sing van de Voerstreek. Het resul
taat is magertjes. Op hetzelfde 
ogenblik manifesteerde het Taal-
aktiekomitee (TAK) in de Voer
streek onder het motto : De Voer 
blijft Vlaams ! 
if Op hun congres te Kiemskerke 
spreken de Jongsocialisten zich uit 
tegen een driepartijenregering (met 
de PVV-PLP). 

zondag 26 november 

if De Saeger gaat vandaag niet 
door met zijn politieke raadplegin
gen. 
if Tijdens een TV-uitzending bij de 
RTB pleit oud-eerste-minister Theo 
Lefèvre voor het "bevriezen" van 
de gemeenschapsvraagstukken en 
voor een "sterke" regering met een 
uitgebouwd sociaal-economisch pro
gramma 

maandag 27 november 

if In het BSP-bureau heeft Van 
Eynde kennelijk moeten inbinden : 
er is in het slotcommuniqué geen 
sprake meer van blijvend verzet 
tegen een driepartijenregering. 
Geen verzet ook tegen de informa
tieopdracht van De Saeger, hoewel 
enige reseive wordt in acht geno
men tegen zijn onderhandelaars-
taak. Het BSP-bureau eist verder 
eerst een programma vóór men ak
koord komt hoe en met wie dit uit 
te voeren is. 

if Informateur-onderhandelaar De 
Saeger zegt op een persconferen
tie, na een dag van gesprekken met 
de leiders van alle partijen, dat er 
in geen geval nieuwe verkiezingen 
komen. Hij streeft naar een uit
breiding van de huidige regerings

meerderheid met het doel de g»» 
westvorming te realiseren. Dit mag 
niet ten koste van het sociaal pr<^ 
gramma gebeuren. 
•;^ De h Van Rijn verklaart dat het 
"Rassemblement Bruxellois" zich 
hard zal verzetten tegen elke d»-
finitieve afbakening van het gewest 
Brussel en zijn beperking tot de 19 
gemeenten van de huidige agglo
meratie Hij stelt een referendum 
voor. 

if Op een CVP-vergadering in het 
arr. Dendermonde zegt CVP-frate-
tieleider Chabert dat een eentaliga 
eerste-minister voor de CVP or»-
aanvaardbaar is. Leburton is een
talig. 

dinsdag 28 november 

if Het verruimd diiectiebureau vare 
de PVV-PLP geeft voorzitter Des-
camps opdracht aan de informa
teur-onderhandelaar te zeggen dat 
zijn partij bereid is tot een open 
dialoog, en regeringsverantwoorde
lijkheid wil opnemen. De PVV-PLP 
verwacht nu schriftelijke voorsteU 
len. 

if De h. De Saeger ontvangt naast 
vertegenwoordigers van diverse po
litieke partijen nu ook de h. Hout-
huys (voorzitter ACV) en Vand»-
kerchove (voorzitter Nederlands» 
Cultuurraad). 

if Het Partijbestuur van de VU 
meent, na het verslag gehoord t» 
hebben van voorzitter Van der Eist, 
dat de voorstellen van De Saeger 
een grondslag vormen voor verde
re gesprekken. De VU is bereid 
daaraan deel te nemen, hoewel heel 
wat verduidelijking nog nodig is. 
De VU ziet steeds veel in een re
gering gevormd door politici die da 
politieke wil hebben over te gaan 
tot een grondige hervorming van 
de Staat. 

dosfelactiviteiten 

LUSTRUMVIERiNG VAN HET DOSFELINSTITUÜT 
Naar aanleiding van zijn vijfjarig bestaan organiseert het Dosfel
instituut op 10 december a.s. te Brussel (Congrespaleis) een 
belangwekkende lustrumviering waarop alle belangstellende 
kaderleden van de Volksunie worden uitgenodigd (vanaf de voor
middagzitting). 

PROGRAMMA : 
voormiddag (10.15 uur) 

INTEGRAAL FEDERALISME 
(simultaan in het Nederlands vertaald) 
dr Alexandre Marc, 
directeur van het « Centre International de Formation 
Européenne ». 

DE NEDERLANDSE INTEGRATIE IN EUROPA 
dr. A.W. Willemsen, 
dr. in de letteren en wijsbegeerte, directeur van de 
Koninklijke Bibliotheek (Den Haag). 
(beiden in de zaal Dynastie A van het Kongressen-

paleis) 

namiddag (14 uur) 
— Optreden van het « Consortium Antiquum » met opvoering 

van Vlaamse Barok-muziek 

— Vijf jaar Dosfelinstituut : overzicht van de voorbije activi
teiten en toekomstplannen. 
Lic. W. Augustijnen, dircteur Dosfelinstituut. 

— Brevetuitreiking : cursus « Federalisme ». 

« ZIN EN TAAK VAN HET POLITIEK 
VORMINGSWERK » 
Mr. M. Coppieters, voorzitter Dosfel instituut 
(in de zaal BENELUX). 

KADERVORMINGSPROJECT 1973 
Het Dosfelinstituut kondigt zijn kadervormingsproject 1973 

met als tema « Politiek opbouwwerk » aan. 
Voor de arr St. Niklaas en Dendermonde start dit project op 

dinsdag 19 december e.k De andere data zijn 9 en 23 januari, 6 
en 20 februari en 6 maart 1973. De bijeenkomsten gaan telkens 
door in lokaal « De Spiegel », Stationsstr. 1 te St. Niklaas. 

Gelieve uw inschrijvingen zo veel mogelijk vooraf door te ge
ven aan de h. H. Leyseele, prov directeur Dosfelinstituut Oost-
Vlaanderen, Zwijnaardestwg 698, 9000 Gent (tel. 09/22.76.64) of 
aan de h. XP. Maes, Verdurmestr. 6, 2700 St. Niklaas (tel. : 03/ 
76.51.30). 

Tema's van de lessen zijn : « VoJksnatiorialisme en federalis
me » ; « Instelling en werking van het parlement » ; • Nieuwe 
instellingen na de grondwet » ; « Vlaamse beweging na 1918 » ; 
« Politieke partij : wezen en funktie » ; « Het programma van 
de Volksunie ». 
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ook slochte bolgen 

Nog onlangs trok Jos Van Eynde 
^ zijn persoonlijke rubriek tegen 

• ée Volksunie) alle registers open 
I tegen ons, als Vlaamse federalis

ten. Voor de zoveelste maal waren 
«ve nog maar eens de separisten 
die het land kapot willen, en ja 
(het was lang geleden) de schat 

• yan Hitler kwam er nog bij te pas. 
»5|fcortom een zoveelste variatie op 
\%e{ oude tema « alleen de BSP is 

•en veilige thuishaven voor alle 
•taatsbehouders die het gevaar-
fcjke federalistische avontuur afwij-
«en ». Voor iemand als Van Eynde 
die zo hoogverheven leeft in de 
•alons van de « grote poli-
Wek» of in de kroegen van de door 
hem gestroomlijnde Volksgazetle-
«ers, is die achtergehaalde klets
koek nog steeds evangelie. Maar 
•chiet daar nu weer het groene 
Jonge gras op zelfs In de rode om

heinde hoven. Midden in een rege-
ringskrisis, als Van Eynde reeds 
dagen lang voor de BRT en in zijn 
lijfblad bulderend volhield wat hij, 
als grote behoudsgezinde, reeds 
jaren voorzingt, liepen de jong
socialisten door de rode unitaire 
porceleinwinkel. Hun eisen moe
ten ais zovele godslasteringen 
hebben geklonken in de oren van 
de rode oppergod. Komen die 
« snotneuzen» daar nu aandraven 
met de eis dat de BSP-partijstruk-
tuur moet gefederaliseerd worden, 
en (wij citeren Volksgazet-, joer-
nalist J.kyndt) • dat de partij van 
aan de basis moet gedemokrati-
seerd worden en dat een federa
le BSP de maatschappij waarin wij 
leven radikaal moet betwisten en 
de onheilzame weg van geëstablis-
menteerde staatspartij moet ver
laten ». Als wij dit schrijven we

ten wij niet of deze verslaggever 
reeds ontslagen is op Volksgazet. 
Want wat staat dit ver af van de 
« eensgezind en sterk » en « Wij 
zijn een staatsbehoudende partij » 
temata waarop Van Eynde steeds 
tokkelt, met de duideljik anti-fede
ralistische bijtoon. Als dan bijna 
in één adem die Jong-socialisten 
stormlopen tegen de partijgeno
ten Van Acker «n Geldolf met hun 
Inkwisitieneigingen, en tegen 't ou-
de-herengezelschap van 't partijbu
reau die de resoluties van de BSP-
kongressen aan hun laarzen lappen 
zijn dan die jongeren niet onvoor
zichtig? Weten zij niet meer dat 
Van Eynde in de jaren zestig de 
Vlaamsgezinde studenten van de 
VUB afdreigde omdat zij meeop-
stapten in de tweede mars op 
Brussel. «Zij moesten na hun stu
dies maar elders een plaats gaan 

zoeken » chanteerde de rood-of-
geen-brood-man. En hoe de jonge
ren van «Links», (een Stan Poels 
weigerde het evenals de mannen 
van « La Gauche »), als stroppen-
dragers zich moesten vernederen 
op het speciale BSP-kongres bij
eengeroepen om de « afwijkende • 
tendenzen te vernietigen. 

Of is het allemaal zo erg niet 
in de ogen van de BSP-opperbon-
zen en pinkogen zij eens naar el
kaar met de wijsheid dat bij het 
groter worden de toon meer wordt 
aangepast, en bij het ouder wor
den de honger naar het via de ro
den verschafte staatsmanna ook 
stijgt? Er zijn de voorbeelden van 
een Cools en Glinne, om van een 
Herman Vos en Spaak in een vroe
gere generatie niet te gewagen. 
En op de paralelle lijn is de ster van 
van « progressieve frontvormer » 
Wilfrled Martens ook lijnrecht ge
stegen naargelang zijn federalis-
dische glans afzwakte. 

Want hoezeer wij ons als Vlaams-
nationalisten ook willen verheugen 
over elk positief geluid in federalis
tische zin dat opstijgt uit andere 
richtingen dan de Vlaams-nationale, 
wij hebben het al te dikwijls mee
gemaakt in Vlaanderen dat bij het 
minste teruglopen van de Vlaamse 
vloed, al die straffe woorden wer
den ingeslikt. Van August Vermey-
len tot Herman Vos, die alleen op 
zijn sterfbed tranen wist op te 
brengen, omdat hij als Belgisch mi
nister had gezwegen toen enkele 
jaren voordien zijn « broeder 
Borms • werd afgeslacht. 

W.Luyten. 

• ^ 

zeventien 
en zeven 

Als je niet van Aalst en omstreken bent, is er weinig 
kans dat je Treên kettt. Treên — officieel heet het Ter-
joden, maar iedereen hier zegt Treên — is een gehucht 
van Erembodegem. Alhoewel we huiveren om het woord 
gehucht te gebruiken. Dat doet zo'n beetje denken aan 
de teloorgang van een Waterhoek. Treên is veel meer 
dan een gehucht. De Treênaren zullen het woord hoog
stens gebruiken als ze het over Erembodegem-Dorp 
hebben. 

Dat zit hem zo. Aalst en Erembodegem worden alle
bei bespoeld (zo heette dat vroeger in de aardrijkskun
deles) door de Dender. Ze palen aan mekaar, ze geraken 
in mekaar verstrengeld, ze zijn met mekaar verbonden 
door de lelijke itavelstreng van de lintbebouwing langs 
de oude Brusselse steenweg. Zelfs de sinds Louis-Paiü 
Boon meest beroemde wandelweg tussen Aalst en Erem
bodegem — de ook al in Amerika bekende Kapellekens-
baan — is een prozaïsche voor stadsstraat geworden, 
waar de resten van de Osbroek vergeefs proberen om 
de fabrieksmuur van Schotte's wat fleur bij te zetten. 

Erembodegem-Dorp — met vier-vijf maal meer inwo
ners dan Ter joden — is een voorstad die groeit. En het 
gehucht Treên heeft zich stilaan ontpopt tot een levens
groot dorpje. Afgeschermd van het dorpscentrum door 
een driedubbele demarkatielijn : een steenweg, een 
autostrade en een spoorwegdijk. Als straks de fuzies 
komen, gaat dat nog gedonder geven. Erembodegem 
zal wel naar Aalst gaan, maar Treên wil wellicht de 
kant op van het aanpalende Haaltert, van Welle en de 
dorpen verderop waarmee 't zich méér verbonden voelt. 

De taalgrens zit er voor iets tussen. In Treên spreken 
ze helemaal anders dan in Erembodegem. Het dialekt 
is er smeuïger, gerokkener, klankvetter en ronder. Ook 
de politieke geschiedenis speelt misschien een rol. 
Treên was destijds veel Daensistischer dan Erembode
gem-Dorp ; het was een steunpunt voor de plattelands-
Don't jen die verderop — in Welle en Denderhoutem — 
hun burchten hadden. 

Vroeger wandelde je van Aalst of Erembodegem een 
half uur v*r door de kouter naar Treên. Langs een lan
delijke steenweg met majesteitelijke eikebomen, voor
bij het Houten Hand. We hebben dat in onze jeugd hon
derden keren gedaan, op lichte vrijersvoeten. Vit die 
dagen stamt onze genegenheid voor Treên gelijk het 

reilt en zeilt. De eikebomen zijn verdwenen, de weg is 
prozaïsch geworden, maar het einddoel ligt daar nog 
even warm en geborgen achter de •ipoorwegberm als 
destijds. Josephine Baker ( Zouzefien Boakre, zegden 
de Gentenaren) zong in de jaren dertig dat ze twee lief
des had, haar land en Parijs. Wij hebben er ook twee : 
de beboste Erembodegemse Hoek waar wij wonen, en 
Treên. 

Om dat helemaal te begrijpen moet je weten dat Ter-
joden in de Volkunie een geval is, een precedent. In 
afwijking van nummer zoveel van de statuten zijn er 
van meet af aan in Erembodegem twee Volksunie-afde
lingen geweest : die van het Centrum (waar wij zelf lid 
zijn) en die van Treên. Bij de gemeenteverkiezingen 
en bij tal van andere aangelegenheden werken ze broe
derlijk samen, ze geven samen een blad uit, de gemeen-
teraadsfraktie is een levend bindteken tussen hen bei
den. Maar voor de rest zijn twee zo verschillende groot
heden niet tot één noemer te herleiden. Ze doen het 
ieder op hun eigen manier. Met af en toe een akkevietje. 
Die van Treên zeggen : moesten we een zelfstandige ge
meente zijn, dan had de Volksimie de volstrekte meer
derheid. Ze hebben niet helemaal ongelijk (ze hebben 
daar trouwens bijna allemaal in de bak gezeten, des
tijds). Die van het dorp klagen : het is maar een gehucht 
en als ze konden, slokten ze de hele fraktie op. Ze heb
ben niet helemaal gelijk, want Treên liet zijn tweede 
man ontslag nemen ten voordele van een tweede man 
in het Centrum. 

Verleden week hebben ze in Treên bestuursverkiezin-
gen gehouden. De statuten kwamen er niet helemaal 
aan te pas. Terjoden ziet het altijd wat anders en wat 
grootser. Een bestuur van zeventien man dus. Op en top 
demokratisch verkozen, tijdens een levensgrote mossel
souper tot een stuk in de nacht. Geen komplimenten. 
Eerste gang mosselen om 9uur, tweede gang mosselen 
voor de laatblijver om 2 uur 's nachts. Tussenin harte
lijke woorden, glunderende gezichten en heel veel 
vriendschap. 

Want dat is uiteindelijk het wondere, de uiteindelijke 
reden waarom we net als Zouzefien Boakre twee liefdes 
hebben : de unieke Treênse vriendschap. 

De enige leden en bestuursleden die we ooit verloren 
hebben, zeggen ze in Treên, dat zijn er die stierven of 
verhuisden. 

Wat deze vriendschap waard is — letterlijk waard is 
in centen en speciën — weet zowat iedereen in die hoek 
van Oost-V laander en. De rnannen van Treên (organisa
tors van alles en nog wat en ondermeer van een jaarlijks 
1.000-tnan-bal) moeten ze in minder dan twee decennia 
zowat een getal van 1 cijfers bijeengeschooid, bijeen-
georganiseerd, bijeengespaard, bijeengebracht en ter 
beschikking van de Vlaams-nationale strijd gesteld heb
ben. 

Je moet het maar kunnen ! 

dio genes 

Het generatlekonfllkt dat zich fn 
gans Vlaanderen zo sterk mant-
testeert bij een steeds breder om 
zich grijpende Vlaamsgezindheld, 
bij het contesteren van verouderde 
gezagsstrukturen of -opvattingen, 
liet ook de gelederen van de jon
gere socialisten niet onberoerd. 
Sterker dan wie ook voelen zij aan 
hoe schril de houding van een Van 
Eynde en andere partljbazen at-
steekt tegen w/at onweerstaanbaar 
groeit in het Vlaanderen van 1972. 
Hopen wij voor hen dat diegenen 
uit hun groep die dit ooit « ho
gerop » in de partij mogen gaan 
vertolken, die radikalere toon niet 
zullen aanpassen naargelang zij op
klimmen op de rode hiërarchische 
ladder. 

de 

gelijk

geschakelde 

- ^ 

mens 

« Geen minister van informatie» 
was een van de uitgestalde eisen 
op het kongres van de jong-socla-
listen.. Het lag in de lijn van hun 
stellingname tegen de kameraden 
Van Acker en Geldolf, die de • be
trouwbaarheid » van de BRT-joer-
nalisten voortdurend willen uittes
ten. In dit kader van bedreiging 
van het privaatleven van de enke
ling in onze overgetechnizeerde 
beschaving speelt Simonet die 
andere vriend van de jong-socia
listen een minder opvallende maar 
nog gevaarlijker rol. Elke Belg, 
goede en slechte wordt op dit o-
genblik ingecomputerd met alle 
mogelijke gegevens. Simonet de 
minister van ekonomische zaken 
legt hierbij vooral met zijn diens
ten een grote ijver aan de dag. 
Dit alles onder direkt inzagerecht 
van de minister. Wordt dit de mi
nister van « geheime informatie»? 

Sinds wij van die rode half-de-
mokraten weten hoe zij zich ont
wikkelden tot kleine potentaatjes 
in het hun toevertrouwde domein 
van de Belgische staatsmacht, 
kan dit alles ons eerder griezelige 
vizioenen bezorgen in de richting 
van de « brave new world » van 
Huxley met zijn gestroomlijnde 
massamensen. En wat als ooit een 
maniak als Geldolf opperkoning 
wordt van z'n computerministerie? 
BRT-fascisten (aan te duiden door 
Lou Major) en andere slechte Bel
gen (aante duiden door Van Eynde) 
zullen dan nogal een Kafka-laanse 
post pakken. 
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BEDENKINGEN BIJ EEN REGERINGSCRISIS 
riifai 

van eyskens tot 
ploegsteert 

Dat de « grote staatsman » 
Gaston Eyskens er de gekste 
voorstellen voor over had om 
zijn regering in het leven te 
houden (en waarom?) bleek 
toen zijn «persoonlijk voorstel» 
over Houtem-Ploegsteert be
kend raakte. Om zij partijgeno
ten van de CVP toch maar de 
verfransende maatregelen voor 
de Voer te kunnen doen slikken 
stelde de a...itbare eerste-minis-
ter voor in 2 gemeenten uit de 
streek van Komen de facilitei
ten ten gerieve van de Neder-
landstaligen uit te breiden. Dit 
als compensatie en om te
gemoet te komen aan de CVP-
eis tot wederkerigheid ofte 
«recipriciteit». Waarom Houtem 
en Ploegsteert? Doodeenvoudig 
omdat die twee gemeenten on
geveer evenveel inwoners tel
len als de Voerstreek. Zelfs 
nog 2000 méér, stel je voor. 
Dit voorstel geeft de maat aan 
van Eyskens staatsmanszin in 
communautaire aangelegenhe
den! 

geen 
exclusieven 
meer 

In een aantal partijen staan 
mensen kennelijk te trapelen 
van ongeduld om in een of 
andere regering te kunnen tre
den. Zo viel het op, de dag van 
de val van de regering, dat de 
diverse PVV- en PLP-partijen 
die het land rijk Is al dadelijk 
bereid leken « hun verantwoor
delijkheid op te nemen » en 
daarbij stelden zij geen enkele 
exclusieve. Zelfs niet tegen de 
Volksunie. Eenzelfde geluid 
lieten ook RW en FDF horen, 
en enkele dagen later sprak ook 
CVP-voorzitter Wilfried Martens 
in dezelfde zin. Enkel de BSP-
ers houden zich op dit punt op 
de vlakte, hoewel hun partij
bureau sinds de val van de re
gering nog geen enkele partij 
uitdrukkelijk uitsloot. Wel is ge
weten dat BSP-medevoorzïtter 
Van Eynde nogal allergisch is 
tegen de PVV-PLP, en alleen al 
bij het horen van de naam der 
federalistische partijen rood 
aanloopt. Er schijnt hoe dan ook 
een en ander in beweging te 
zijn in het Belgische politieke 
wereldje, hoewel diegenen nog 
steeds talrijk zijn die alle heil 
verwachten van de klassieke 
traditionele drie (CVP, BSP, 
PVV). 

eyskens buiten 

Dit was de kreet van de so
cialisten toen zij in massa ge
welddadig de straat opgingen 
tijdens de grote staking van 
1960-61. Het ging toen tegen de 
zgn. «eenheidswet» en Eys
kens was de kop van Jut. Kort 
na die troebele periode moest 
hij trouwens aftreden als pre
mier en hij verdween voor ja
ren in de quarantaine-kamer 
van de CVP. Sindsdien heeft 
hij ar blijkbaar een stelregel 
van gemaakt met de BSP-ers 
op een goed blaadje te staan. 

Zijn optreden behaagde de h. 
Van Eynde, BSP-medevoorzitter, 
zelfs zozeer dat hij na Eyskens 
heengaan in de « Volksgazet » 
schreef: •< Het zal moeilijk val
len iemand te vinden die beter 
dan M. Eyskens met de socia
listen zal kunnen spreken en 
overleggen. » Gezien in het 
licht van de recente gebeurte
nissen kan dit niets anders be
tekenen dan dat de h. Eyskens 
steeds weer bereid bleek ge
hoor te verlenen aan de BSP-ei-
sen. Tot in het onzinnige toe,: 
zoals de allerlaatste dagen vóór 
de val van de regering over
duidelijk bleek. 

de « helden » 

Sommige CVP-ers blazen zo
waar zichzelf op tot een soort 
Vlaamse helden en beweren 
niet te hebben toegegeven aan 
de BSP omdat die anti-Vlaamse 
eisen stelde. Het ware eerlijker 
te zeggen dat de CVP er In de 
eerste plaats op uit was zich 
te onttrekken aan de ongemak
kelijke positie van gechanteer
de, en dat zij zichzelf uit een le
vensgevaarlijke positie heeft 
trachten te bevrijden. Er weze 
aan herinnerd dat haar minis
ters hun handtekening hadden 
geplaatst onder 'n voerontwerp 
dat erger was dan hetgeen in 
de laatste maanden werd voor
opgezet. Bovendien waren die 
ministers akkoord met de be
lachelijke voorstellen waarmee 
Eyskens uiteindelijk voor de 
dag kwam, het Houtem-Ploeg-
steertgeval, de niet-afbake-
ning van Brussel en de niet-
splitsing van het Brusselse 
kiesarrondissement inbegrepen. 
Bovendien weet geen mens 
wat de CVP bereid Is om toe 
te geven aan de BSP-ers en li
beralen, wanneer haar morgen 
maar de verzekering wordt ge
geven dat zij op gebied van het 
schoolpact voldoening zal krij
gen... De Vlaamse heldhaftig
heid van de CVP moet nog al
tijd blijken! 

voor ze 
inbinden 

De BSP-ers, die voor en kort 
na de val van de regermg nog
al hoog van de toren bliezen, 
zullen weldra wel heel wat to
nen lager zingen. Om over en
kele weken te kunnen nagaain 
in welke mate zij sommige van 
hun eisen moeten inslikken, is 
het nuttig even na te gaan wat 
hun standpunt was onmiddel
lijk na de val van de regering. 
Wij citeren uit Volksgazet: 
« Bepaalde kringen beweren 
dat de crisis alleen kan worden 
ontknoopt door een verrui
ming van de BSP-CVP-PSC-coa-
litie. Maar met wie? 

De socialisten hebben zich 
herhaaldelijk duidelijk uitge
sproken tegen de PVV-PLP, niet 
alleen wegens het conserva
tief beleid op economisch en 
sociaal vlak van de liberalen 
maar ook omdat ze hopeloos 
verdeeld zijn over de commu
nautaire vraagstukken. De 
Vlaamse socialisten zullen ze
ker niet samengaan met de 
Volksunie, die in de laatste we
ken haar aanvallen op de BSP 
nog heeft verscherpt. De Frans
talige socialisten voelen even
min Iets voor het reactionaire 
FDF-RW, voor wie Brussel da
delijk het slagveld zou wor
den. » Wij zullen maar afwach
ten of voor Leburton al die be
zwaren genoeg zullen doorwe
gen opdat hij zijn ambities op 
zak zou steken... 

het muixeke 
van grassin 

ledereen weet nu wei dat de 
BSP aan de basis ligt van Eys
kens' ondergang door haar on
zinnige eisen i.v.ni. Voersta
tuur en door haar stelsematige 
sabotage van elke poging tot 
verdere doorzetting van de 
staatshervorming. De BSP deed 
dit met de bedoeling ten slot
te de leiding van de regering 
in handen te krijgen. Van Eyn
de, die wel beseft dat hij al
thans de eerste ronde van dit 
grootscheepse pokerspel heeft 
verloren, liet twee dagen na de 
val van de regering toch in zijn 
kaarten kijken. Vertrekkend van 

de vaststelling dat de CVP en 
PSC voortaan twee verschillen
de partijen zijn, blies hij in 
« Volksgazet » de BSP nog maar 
eens op tot 'de sterkste en bo
vendien de enige nationale par
tij van het land' die dan ook 
eist 'op grond van deze reali-
teïS te worden behandeld'. 
Met andere woorden: de BSP 
eist nu reeds de leiding van de 
regering. In «Het Volk» merkt 
Emiel Van Cauwelaert terecht 
op dat dit doet denken aan 
het mulzeke van Renaat Gras
sin dat van de fles cognac had 
gedronken en de kat te lijf wou 
gaan. de BSP-ers die nauwelijks 
één vierde van het kiezerkorps 
in het land achter hun vaan
del hebben, zijn in elk geval van 
zelfoverschatting n i e t g e -
speend! 

cvp en 
apart 

psc 

Nothomb en Martens heb
ben dus de oude CVP-PSC 
« bloempot » Houben met de 
ruimdienst meegegeven. Er 
komt nu wel geen overkoepe
lend voorzitter meer voor de 
twee christen-democratische 
partijen, die zich steeds meer 
als totaal aparte partijen opstel
len. Dit bleek reed tijdens de 
reeks topbesprekingen vóór de 
val van de regering, toen de 
PSC zeer vaak stellingen ver
dedigde die diametraal tegen
over die van de CVP stonden. 
Dit bleek ook op de ultieme 
woensdagvoormiddag, t o e n 
CVP en PSC uitleg gingen ver
strekken. 

Het is nu nog alleen de BSP 
die krampachtig poogt de fic
tie van de « nationale partij > 
in leven te houden. Realisti
scher ware het als men voor
taan rekening zal houden met 
de werkelijkheid: dat de natio
nale partijen hebben afgedaan, 
en dat er enkel nog regionale 
partijen bestaan. In Vlaanderen 
vijf: de CVP, de BSP, de VU, de 

De hoofdspelers van het - drama •, ofaf slechts dnmatisch is voor de traditionele partijen die ziel 
volkomen onmachtig hebben getoond om een zinnge oplossing te geven aan de gemeenschapsvraag 
stukken. Wie zal verwachten dat diezelfde heren ei morgen wél Iets van terecht zullen brengen, ook 
ai worden ze vervoegd door de hele gamma van hberale partijen en partijtjes. V.l.n.r. : Nothomb (PSC) 
Mactens (CVP), Leburton (PSB) en Van Eynde (BSP). 

PVV en de KP; in Wallonië 
eveneens vijf: de PSB, het RW, 
de PLP,de PSC en de PC; alleen 
te Brussel blijft het een troe
bele boel met de traditionele 
partijen, die er in stukken en 
brokken uiteen vielen. 

credo of bijbel ? 

Van PSC en CVP-zijde wil 
men van geen «bijbel» meer 
weten in de aard van het nu 
vervallen regeerakkaard tussen 
CVP-PSC en BSP. Men wil voor 
de volgende regering hooguit 
een beknopt « credo », een kor
te regeringsverklaring met al
gemene richtlijnen erin om na
dien, in de loop van de legisla
tuur, wetsontwerpen in te die
nen naarmate de problemen 
zich stellen. Men vraagt zich af 
of de BSP daarvoor zal te vin
den zijn, want zij vooral stond 
erg op de « bijbel » van de vo
rige regering. In elk geval zul
len intentieverklaringen niet vol
staan om de Ingezette staats
hervorming met goed gevolg 
te voltooien, zeker wanneer 
men een eindweegs in fede
ralistische zin wil gaan. 

typisch 

Hoezeer de oude garde van 
politici, vooral aan de BSP-zijde, 
begaan was met de Vlaamse 
belangen toont het a beleid » 
van bijvoorbeeld de Gentse 
franskiljon Anseeie (BSP) over
duidelijk aan. Niet alleen politi
seerde deze partijman de hele 
PTT op een ergelijke wijze, zo
dat deze overheidsdienst 
steeds meer in het honderd 
loopt, bovendien plaatste hij er 
de Vlamingen op de plaats 
waar de bezem staat. Een ge
volg van zijn jarenlange heer
schappij ziet de Raad van Be
heer van de RTT er momen
teel zo uit: 13 Franstaligen te
genover 6 Vlamingen. En dan 
te weten dat Vlaanderen zo'n 
675.000 telefoonabonnees telt 
tegenover 475.000 in Franstalig 
België. 

stem uit de 
achterhoede 

« Le Matln » de blauwe dag
bladschim van het Antwerpse 
franskiljonisme heeft de jongste 
jaren toch wat moeten meema
ken. Nadat ze In 1945 zegden 
dat al wat te maken had met 
de Vlaams-nationale inspiratie 
tot In de wortel moest uitge
roeid worden, hebben ze deze 
Vlaamse feniks wei sterk uit z'n 
as zien herrijzen. Het zolang ver
ketterde federalisme wordt nu 
besproken in die Antwerpse 
krant niet meer in « verdoemme-
nis «-termen maar in de zin van 
« ook met federalisme is een 
sterk centraal gezag nodig » en 
er wordt dan verwezen naar fe
derale staten als de Duitse 
bondsrepubliek, de VSA, de 
Sovjetunie en Zwitserland. 

Wat zijn die Antwerpse frans
kiljons van ver moeten komen. 
Maar nuchter bekeken staan ze 
met zulke bespreking al verder 
dan de « Volksgazet » die in 
haar scheldende halsstarrigheid 
tegen het federalisme weldra 
als allerlaatste zal voortsukke
len In de stoet van de unitarls-
ten. 
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het eerste Icongres 
* Leven in Kringen >> : onder dit motto ging dan liet eerste VUJO-congres 

op 26 november door in het Bouwcentrum, aan de Jan van Rijswijcklaan te 
Antwerpen. 

« Leven in Kringen » : dat was eigenlijk een hele dag bezinnen over 
het integraal federalisme. Deze congresdag was tevens het resultaat van 
méér dan één jaar nadenken en voorbereidend werk. 

Eind agustus 1971 kwamen een aantal VUJO's voor de eerste maal een 
heel weekend samen, in Cadzand. Daar kwamen allerlei ideeën tot uit
drukking, die dan in de loop van de volgende maanden steeds opnieuw 
herdacht, verwoord worden. 

In een laatste weekend, in september 1972 in « De Blankaart » in Wou-
men, vergaderde een aantal jongeren opnieuw en de soms nog vage 
maatschappijvisies kregen vastere vorm. Enkele dapperen hadden voor een 
aantal basisteksten gezorgd, alles resulteerde in definitieve congresreso
luties. 

Vorige zondag vond je de vrucht van heel wat studie, harde discussies 
en diep nadenken in een fijne congres-brosjure, netjes geel-zwart van op
maak. Vujo-Tlelt had dat knap voor mekaar gebracht. 

's Morgens leidde Nelly Maes, 
algemeen VUJO-voorzitster, het 
congies in. Zij verheugde zich over 
de evolutie van de Volksunie van 
unidimenslonele tot multidimensio-
nele partij. Zij beklemtoonde dat 
alle verkondigde ideeën vertrekken 
van volksnationalistische en federa
listische basis. Zij resumeerde de 
gedachten van drie secties van het 
congres : 

« Naas onze algemene kijk op 
de vormgeving van onze gemeen
schap, volgens federalistische be
ginselen, willen wij tevens konkre-
tiseren hoe wij een mogelijke toe
passing ervan zien op de onderne
ming, op het onderwijs. Tevens 
willen wij de gevolgtrekkingen ma
ken voor de menselijke persoon in 
de kringen waarin hij leeft : de 
staat, Europa, de wereld. Meer dan 
op volledigheid wil dit kongres op 
duidelijkheid aansturen ». 

Zij legde de nadruk o" de aktu-
allteit van het Kongres en vervolg
de • 

" Wij zijn tegenover de Vlaamse 
Beweging verantwoording verschul
digd. Voor ons eindigt de nationa
listische strijd niet bij het federa
lisme in Vlaanderen. Ons bestaan 
als volk moet dan bestendigd wor
den . 

VUJO wilde zich dus bezinnen 
over de werkelijke inhoud van het 
federalisme en daarom dit kongres. 

Nelly zei verder : « De Vlaamse 
Beweging is geen loutere materi
ele strijd. In het Vlaanderen van 
morgen is welzijn de maatstaf en 
niet de welvaart ». 

Herhaaldelijk verwees ze naar de 
regeringscrisis in België en hekel
de daarbij het gebrek aan informa
tie in deze staat : de basis blijft 
onkundig over de werkelijke achter
gronden van de politieke gebeurte
nissen. Iedereen dacht natuurlijk 
aan Gaston Eyskens, de « bruid 
In de morgen ». 

Het was elf uur toen Nelly ons 
uitnodigde om het kongres in de 
drie sekties verder te zetten. Je 
kon maar : « van individu tot we
reldgemeenschap », of naar « on
derwijs », of naar « sociaal-econo
mische structuren ». Huguette De 
Bleecker leidde de eerste. Luk De 
Rammelaere de tweede en Hugo 
Coveliers de derde. 

In de heldere zaaltjes van de pa
viljoenen van het • Bouwcentrum 

— Centre du Batiment — Building 
Center » (wat een metropool is 
Antwerpen toch !) kregen de jon
geren de kans tot discussie en ze 
amendeerden vol-ijverig de resolu
ties. De besprekingslimiet — half 
één — werd ruim overschreden, 
pas om kwart na één bestormden 
de dorstigen de koffie-automaat en 

de hongerigen maakten zich van de 
lekkere broodjes meester. 

Om half drie begon de tweede 
plenaire zitting en tevens werden 
resoluties en amendementen ter 
stemming gelegd. Het geheel duur
de wel wat lang, en pas om vijf 
uur hadden we tenslotten ook de 
economische resoluties goedge
keurd. Een beetje murw maakten 
de aanwezigen aanstalten om naar 
de slotrede van Maurits Coppieters 
te luisteren. Het was een merk
waardige toespraak, zodat we die 
elders op deze kongresbladzijden 
trachten weer te geven. 

Na een daverende Vlaamse 
Leeuw verlieten de Vujo's elkaar, 
blij om deze inhoudsvolle dag. Je 
zag de laatste broodjes... als ge
bakken broodjes ! verkopen, Nieuw-
Vlaanderen en het Vlaams-sindl-
kaat kregen tal van nieuwe abon-
nenten of aangesloten leden. Bui
ten wachtte ons uiteindelijk de 
duisternis en de november-kilte, 
maar 't was een mooie dag, een 
hartverheffend kongres geweest. 

huguette d.b. 

wisjeswasjes 

rond een 

jongerenkongres 

# Een koesteruitdrukking tijdens 
de vergadering : « het heet hang
ijzer ». Nieuwe modewoorden die 
letterlijk op oude voorwerpen dui
den en wie tekent ons dat hang
ijzer ? 

O Wie zei daar weer : « Na twaalf 
uur schoolpakt.... D en wie zag daar 
« De gloeiende gensters van de 
toekomst » ? 
# « Ik ben bekeerd » zei de pluri-
formtst. Het was Maurits Coppie
ters die als missionaris voor het 
pluralisme [in het onderwijs) was 
opgetreden. Onze mandatarissen 
beschikken over apostolische ga
ven. 

# Even contestatie uit de zaal : 
« Het paneel zegt te veel ». De 
jonge man was verbolgen. Een hel
dere stem van links replikeerde 
« Laten we de volgende keer een 
ombudsman aanstellen ! ».... Je 
ziet, de kongresresoluties zouden 
vlug worden toegepast. Het « pa
neel » bekende ootmoedio zijn zon
den, maar beloofde geen beter
schap.... 

# Zelden zagen we zo'n eensge
zinde jongerenvergadering. Vele 
resoluties genoten unaniem vertrou
wen, sommige amendementen wer
den met algemeenheid van stem
men verworpen. Het grootste suk-

ses kende een amendement dat de 
afschaffing van de opkomstplicht 
voor verkiezingen beoogde. 
# Het voorlezen van de econo
mische amendementen duurde zo
lang als een zondagse hoogmis. 
Ook waren niet zoveel amendemen
ten. Kommentaar van het paneel : 
« Geen goesting om amendeme t-
ten in te dienen ». 

# Pientere Hugo : « Mag ik doen 
opmerken dat een spellingsfout in 
de tekst staat ? Groot-kapitaal moet 
met een kleine g ». De steminto-
natie tekent beter de stilistische 
kracht van de tegenstelling «groot-
klein». 

O Opmerking van een langharige 
jonge kongressist : « Het wordt 
vermoeiend over dat kapitaal te 
praten ! ». 
# Hartelijke dank voor de vriende
lijke belangstelling van onze ~man-
datarissen : je ziet, zo « bonzig n 
zijn « ze » nu ook weer niet. 's 
Morgens zagen we Willy Kuijpers 
(met rolkraag) en senator De Bruy-
ne (fijn uitgedost als steeds) als 
vestimentaire merkwaardigheden. 
Ze waren ook 's namiddags aanwe
zig, samen met Bob Maes, en 
volksvertegenwoordiger De Beul, 
en senator Bauwens, en Frans 
Baert, en Reimond Mattheyssens, 
en tussen de rij van indrukwekken
de heren op de achtergrond, prijk
te ook Toon Van Overstraeten, als 
« algemene directeur » begroet. 

0 Dat we — uit de niet-Antwerpse 
streken afkomstig — in de metro
pool van Vlaanderen wegwijs wer
den, danken we aan de gele weg
wijzers met het VUJO-kenteken. 
Over het algemeen staat het rune
teken wel even op de kop, nu was 
het ook horizontaal gevallen, maar 
zo erg was het niet, wel praktisch, 
dié zondag toch. 

de ideeën 

van het 

eerste 

vujo-kongres 

v a n i n d i v i d u t o t v ^ ^e re l dgemeenschap 

In deze eerste sectie werd het begrip « leven in kringen » 
algemeen verduidelijkt. Na de eenzaamheid en passiviteit van 
de mens-vandaag te hebben vastgesteld, eist het Vujo-kongres 
o.m. voor de mens de vrijheid en kansen tot zelfrealisatie. Ook 
kanten de jongeren zich tegen het scheppen van kunstmatige 
en valse behoeften. In de Belgische situatie stellen de jongeren 
vast niet langer in een demokratie te leven, eisen zij het alge
meen stemrecht vanaf 18 jaar, maar de afschaffing van de op
komstplicht bij verkiezingen. Zij wensen de afschaffing van alle 
statisch-behoudende bestuursvormen, zoals machten op erfelijk
heid gebaseerd. Zij denken dat een dinamische maatschappij in 
een demokratisch republikeins sisteem resulteert. 

ZIJ spreken zich verder uit voor een herinrichting van politie 
en rijkswacht en wensen betere informatie. 

Zij streven naar het politieke federalisme in Belgisch perspek-
tief, in afwachting van een federaal Europa. De Belgische staat, 
noch de andere staten, vormen dan nog een politieke noodzaak. 
In het kader van het tweeledig federalisme, gestoeld op het 
Europa der volkeren, streven zij naar de ruimste samenwerking 
met Nederland. 

Verder ontwikkelt hét kongres ideeën over Europa : de con-
gressisten willen een grotere bevoegdheid voor overkoepelende 
politieke machtsinstellingen, wensen een Europa der volkeren, 
willen de oplossing van de huidige staatsnatlonale entiteiten 
in de volksnationale werkelijkheden. Het federalisme verwerpt 
elke vorm van dictatuur. In de wereld eisen de jongeren het 
ruimste zelfbeschikkingsrecht voor alle volkeren, zowel op po
litiek ( los van elke imperialistische macht), als op kultureel 
(elk volk behoudt eigen aard, ontwikkelt eigen kuituur) en econo
misch gebied (de « rijke » landen helpen de « arme » door hen 
een gelijkwaardige plaats op de wereldmarkt te geven waarop 
zij recht hebben. 

onderwijs 

In de tweede sectie werd gewezen op de nefaste invloed van 
de traditionele partijen op de respektievelijke onderwijsnetten, 
en op een « negentiende-eeuws aandoende konkurrentle • tussen 
de scholen onderling. Een grondige onderwijshervorming is nood
zakelijk. 

Hij of zij heeft recht op het beste onderwijs, de betrokkenen 
hebben recht op inspraak. 

Hiertoe moeten alle groepen (leerlingen, leraars-personeel, 
ouders, directie...) raden vormen, die tenslotte tot gewestelijke 
onderwijsraden samenkomen. Dit bevordert de algehele sa
menwerking : in de school, tussen verschillende scholen. Een 
nationale onderwijsraad voor Vlaanderen zal dan alle raden 
overkoepelen. 

De jongeren pleiten voor een pluralistische gemeenschaps
school, die kan mogelijk worden door : ofwel oprichting van 
nieuwe scholen naast de bestaande, ofwel het evolueren van 
de bestaande scholen naar pluralistische. 

Elkeen heeft recht op voortdurende vorming. Verder klaagt 
Vujo de heersende wanorde in het hoger onderwijs aan, veroor
deelt de maatregel Claes-Hurez en wil een integratie tussen 
NUHO en universiteit. 

de sociaal-ekonomische strukturen 
in federalistische optiek 

De jongeren zien een verschuiving van de ekonomische be
sluitvorming naar supra-nationale lichamen (multinationale onder
nemingen, financiële holdings), waardoor het internationale neo-
kapitalisme zich manifesteert. Ook is de overmacht van de eco
nomische macht op de politieke geïnstitutionaliseerd. De werk
nemers, verbruikers, de gemeenschap en de arbeidsgemeen-
schap heeft geen enkele beslissingsmacht. Een ongebreideld 
winstprincipe heeft een fatale vernieling van het leefmilieu tot 
gevolg, en de uitbuiting van de verbruiker volgt op de uitbuiting 
van de werknemers. 

In het bedrijf moet het kapitaal herleid worden tot zijn juiste 
funktie : nl. één deelfaktor van de onderneming, naast het mana
gement, de verbruikers, de werknemers en de gemeenschap zijn 
de andere samenstellende delen van het bedrijf. Alle komponen-
ten hebben inspraak. In de daadwerkelijke materiële produktie 
beslist de arbeidsraad (uit managers en werknemers], die de 
ondernemingsraad moet vervangen. De werknemers vormen nog 
eens een onafhankelijke vergadering, zodat hun besluiten een 
dynamische tegenpool vormen van de managers in de arbeids
raad. 

De verbruikers hebben recht op een sterk-doorgedreven infor
matie, de onafhankelijke konsumentenbonden moeten gesubsidi
eerd worden. 

De bedrijfsraad vormt het dagelijks beheer van de onderne
ming en stelt de direktie aan, oefent kontrole uit. 

In de bedrijfsraad zetelt een afvaardiging van de gemeenschap, 
dit Is : het parlement oefent kontrole uit. 

De sindikaten moeten dringend van de politieke partijen losge-
werkt, zodra dit proces is beëindigd, komt men tot één enkele 
vakbond. 

Om van de winstekonomie naar de behoeftenekonomie te evo
lueren, is een duidelijk omlijnd sociaal-ekonomisch plan een 
eerste voorwaarde. Op Europees en wereldniveau dient het prin-
ciepe van een sterk-afgelijnde planning doorgevoerd. De Vlaam
se gemeenschap moet in Europees en mondiaal kader haar op
ties inbrengen om via een globale visie tot een rechtvaardige 
leefbare wereld te komen. 
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mauriis coppielers 
tol 
de jongeren 

De senator uit St.-Niklaas-Waas, 
tong van hart en uitzicht, wordt nog 
longer en geestdriftiger als hij 
voor een Jeugdig pubhek het woord 
iwert. 

Zo ook vorige zondag, op het 
VUJO-kongres, toen Maurits Cop-
pleters met vertrouwen en kriti
sche openheid in een bezielde slot
toespraak zijn publiek van minder-
(jan-vijfendertlgjarigen ontmoette. 

Hij uitte eerst zijn ontgoocheling 
over de twee kongressen van voor
bije zaterdag : dat van het ACV, 
Waar zo voorzichtig over flscalise-
t ing en ziekteverzekering werd ge
sproken ; dat van de jongsocialia-
(ten die zo'n tegenstrijdige motie 

Ceegden ; terwijl de rode jeugd-
tieders een radikale federalisering 

van de staatsstrukturen voorstaan, 

Eieiten ze voor het behoud van een 
onservatieve meerderheid : BSP 

•aoet verder met CVP samengaan. 
Hij sprak over de eventualiteit 

van een regering waarin federalisti
sche partijen hun verantwoordelijk-
beid zouden opnemen. « Ik bedoel 
• le t dat happige VU-mandatarissen 
op een ministerportefeuille uit 
t i jn » verduidelijkte hij. • Indien 
er echter nu verkiezingen zouden 
plaatsgrijpen, dan zouden Vlamin
gen en Walen een massa « ja • 
Voor radikale federalisering uiten ». 

blijvende 
verstarring 

De BSP remt echter de onver-
iBljdelijke evolutie. Zij vreest dat 
fel een federaal Vlaanderen het sa
mengaan van VU en CVP de kon-
Servatieve vleugel zou versterken, 
sn dèt in verband met de sociale 
• n ekonomische politiek. De Jong
socialisten vrezen dat het méérege-
len van de VU vanzelf zou beteke-
lien dat de CVP een konservatieve 
• n godsdienstige bondgenoot zou 
Vinden, zodat de vrijzinnige in ver
drukking zouden komen. 

De VU staat op een keerpunt in 
baar bestaan, niet dat zl] aan een 
legering zal deelnemen, wel moet 
Kij een eigen gezicht hebben in het 
Wee-regeringswerk. Het pluralisme 
Van de VU is heilige ernst, zij kan 
pok het pluralisme bevorderen door 
to allerlei raden mee te werken. 

De VU deed niet mee aan 't kul-
tuurpakt omdat « het tektsje weer 
eerst door de drie partijen was ge
gaan, en ze beweerden dat de VU 
geen Ideologie bezit. Wie zal bepa
len wat ideologie is ? Voor de gro
te partijen is ideologie het aantal 
bonden en organisaties die rond 
hun politieke zuil zweven ». 

De spreker handelde over de 
« goochelaar Eyskens » en zijn 
stilzwijgen en de « gewilde Indis-
l<e goden de publieke aandacht op 
zich vestigen wilden. 

neen aan 
koehandel 

Volgens Maurits Coppleters is 
de diepste grond van de huidige 
krisis te vinden In « twee pakketten 
met duidelijke chantage ». 

Het eerste pakket is dat van de 
herziening van het Schoolpakt. «De 
krisis begon tijdens de bespreking 
van het schoolpakt. in ruil voor 
bepaalde toegevingen wilden de 
socialisten Brussel en de Voer ais 
wisselmunt 1 Dat Is dan politieke 
ethiek in dit land ! ». 

De VU heeft de ganse situatie 
voorspeld : het probleem van de 
sociale discriminaties en scholen
bouw moet vooraf opgelost wor
den, omdat anders de magere ont
wikkeling van de kulturele autono
mie zou worden tegengewerkt. En 
hier opnieuw haalde de BSP alle 
remmen toe en ontkrachtte de he
le kultuurraad, door het onderwijs 
In handen van het nationaal parle
ment te laten : CVP en VU zouden 
samen wel eens het rijksonderwijs 
kunnen schaden. 

Spreker schetste « de krisis van 
het regime » : het beleid van «plu
chen canapes en partijbureaus ». 
« Wij beleven het faillissement van 
de grondwetsherziening, er is geen 
kulturele autonomie... Vlaanderen 
en Wallonië kregen geen eigen 
gestalte». Maurits Coppleters sprak 
verder over Europa en waarschuw
de de vergadering : « ...geen vlag-
gedragers van de rechtstreekse 
verkiezingen voor het Europese par
lement te worden, zolang dat Euro
pese orgaan niet op federale basis 
is Ingericht ». 

nieuv/ in 
de continuiteit 

Verder vertelde Maurits Copple
ters dat hij een brief had gekregen 
van een oude nationalist, in ver
band met dit jongerenkongres, en 
de vrees die de man koesterde over 
over de vertolkte Ideeën. 

— c Gij moet de dialoog met uw 
voorgangers uitlokken, weet dat bij 
de meesten onder hen de strijd 
tegenover de Belgische staat sa
menging met een revolutionaire be
wogenheid. Zij keerden zich tegen 
een parlementaire demokratie die 
zich tussen de twee wereldoorio* 
gen, gedroeg als een hoer op Euro
pese wegen. U zal een generatie 
ontmoeten die grotelijks aan uw 
kant zal staan.... zij zullen u begrij
pen ais ge spreekt over pacifisme, 
als ge radikale kritiek op de machts
blokken uitoefent, ais ge voor wa-
penreduktie pleit. Uw voorgangers 
waren pacifisten, de leuze « Nooit 
meer Oorlog I » was hun leuze. 
We moeten, ouderen en jongeren, 
deze strijd samen voeren, de ••>«!-
tijkheid ligt in het begrijpen en 
respekteren van eikaars gevoels
wereld. Uit dit gemeenschappelijk 
begrip halen we dan ook een ge
meenschappelijke kracht... ». 

« We kunnen niet aanvaarden 
dat een hele groep mensen nog 
worden getroffen door de repres
sie... dat de Belgische staat nog 
steeds op zoek Is naar de fortui
nen van de getroffen families, dat 
nog velen burgerlijk dood zijn ver
klaard. We kunnen niet met de 
anderen samenwerken, zolang zij 
niet aanvaarden dat de tweede we
reldoorlog wordt uitgewist ». 

Hierop barstte spontaan geest
driftig applaus los. 

vlaamse 
wereldburgers 

De spreker sprak verder over de 
rol van Europa in de wereld : « De 
hele wereld heeft In Santiago de 
Chili, bij de conferentie van 
Unctad UI, kunnen vaststellen dat 
West-Europa niet bestaat, dat de 
EEG in een aantal soevereine sta
ten uiteenvalt ais een aantal belan
gen op de proppen komen ». 

Ook de algemene menselijke 
problemen, algemeen In de kon-
gresresoiuties geformuleerd, spra
ken de spreker aan : « Weldra moet 
de politiek zich uitspreken over de 
essentiële dingen van het leven 
van de mens, over het huwelijks
recht, de contraceptiva, de abor
tus ». 

Ook hij hekelde het gebrek aan 
informatie, en pleitte voor grotere 
inspraak, hij stelde tenslotte vast 
dat « In onze partij een voortdurend 
gesprek tussen basis en mandata
rissen mogelijk is ». 

Hij besloot met te beklemtonen 
dat dienstbaarheid eigenlijk de ba
sis van de politieke werking zou 
moeten zijn, en dat dienstbaarheid 
de basis is van ledere jongerenbe
weging. 

-f 

N«t paneel i Huguette De Bieecker, Luk De Rammekiere, NeHy Meea, Hugo Covelien en Meurlte Coppleters. 

A. De Volksunlelongeren stellen vast i 

• de onduidelijkheid en ondoorzichtigheid van het huidige beleid ; 

• de almacht van het grootkapitaal en de onmacht van het politiek gezag 
tegenover de grote problemen ; 

• de vermenging van de machten van de economische, sociale en polt-
tieke sektor i 

• De onduidelijkheid van de bevoegdheden van de talrijke oude en nieu
we strukturen die nochtans geen herverdeling van de politieke macht 
met zich meebrengen, zodat waarachtige democratie uitblijft. 

• de concentratie van de macht bij steeds minder mensen, niettegen
staande het toenemend aantal Instellingen ; 

• de schaalvergroting van de problemen en de geringere Inspraak i 

• de groeiende Invloed van de technocratie en de bureaucratie ; 

• de politieke onverschilligheid die hierdoor bij de mensen ontstaan la, 
en die een verdere evolutie in de negatieve zin in de hand werkt. 

B. De Volksuniejongeren eisen een nieuw politiek gezag dat opteert voor 
een welzijnsbeleid (l.p.v. welvaartsbeleid — welvaart is geen doel — maar 
slechts een middel), zij nemen het integraal federalisme als politiek leer-, 
stelsel aan, en steunen op volgende beginselen : 

1. De VUJO meent dat elke vorm van vervreemding strijdig Is met het 
menselijk welzijn — zowel de vervreemding tegenover zichzelf — ala 
tegenover de anderen. 

S. De VUJO meent dat de fundamentele gelijkwaardigheid van de mensen 
om daadwerkelijk gelijke kansen te scheppen voorwaarde zijn voor een 
zinvol en harmonisch samenleven. 

3. De VUJO bevestigt het recht van ledere entiteit erkend te worden en 
In zijn volle relatie tot andere groepen zelfbeschikkingsrecht op te eisen. 

4. De VUJO bevestigt het recht op zelfbeschikking voor Vlaanderen zoala 
voor alle volkerea. 

5. Spanningen en konfllkten binnen en tussen de groepen onderling ba-
schouwen zij als faktoren die een voortdurende dynamiek In de samen
leving mogelijk maken. Zij moeten als dusdanig worden opgevangen en 
erkend. 
Gewelddadige onderdrukking en struktureel geweld wijzen zij als politiek 
middel af. Het verzet tegen verdrukking Is dan steeds noodzakelijk. 

6. In hun federalistische visie beklemtonen de VU-jongeren dat de waarde 
van ledere verscheidenheid en eigenheid door een waarachtige pluralla-
tische houding worden geëerbidigd. 

Daarom besluiten wf] s 

1. De Volksuniejongeren zullen zich Inzetten voor een fundamentele de
mocratisering volgens de beginselen van het Integraal federalisme : 

a) Zelfstandigheid t 

Het demokratlsch gezag wordt opgebouwd van uit de baslsgemeenschap. 

b) Samenwerking : 

De basisgroep draagt slechts dan beslissingsmacht over naar een wlf-
dere kring wanneer hij niet over de mogelijkheid beschikt om de proble
men zelf op te lossen of een oplossing te zoeken met gelijkwaardige ot 
geli/kgerichte groepen, 
e) Participatie : 
Bij de gezagsuitoefening In wijdere kringen moeten de kleinere groepom 
participeren en controleren. 

2. Ten einde een steeds dreigend centralisme af te remmen, machte-
misbruik en passiviteit te voorkomen, moeten volgende waarborgen 
gegeven : 

— een handvest met rechten en plichten v.d. basisgemeenschap tege»-
over andere groepen ; 

— mogelijkheid van verhaal bij een onafhankelijke ombudsinstantle f 

— de nodige financiële en materiële mogelijkheden. 

— de volledige Informatie en zonder enige vorm van eenauur en te 

een voor Iedereen toegangelljke vorm, 

•— voortdurende vormlngakanaem. 
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is progressief mi l ieubeleid onmogel i jk in een vbamse gemeente ? 

meer dan ooit sos-notuur te Icontlcli 
De voorbije weken werden in tal van Vlaamse gemeenten akties gevoerd tegen 

verkavelingsaanvragen voor merkwaardige natuurgebieden en landschappen. On
danks de vele verklaringen van ex-minister van Openbare Werken De Saeger wor
den in de meeste gevallen de verkavelingsaanvragen goedgekeurd en ondanks het 
feil dat de nu reeds goedgekeurde verkavelingen volstaan om aan de bouwbehoeften 
te voldoen tot in het jaar tweeduizend. Bovendien bijken Vlaamse gemeentebestu
ren nog steeds niet in te zien dat eens en voor altijd een einde dient gesteld aan 
de grondspekulatie, die schandelijke uitwas van het super-kapitaMsme. Wat zich te 
Kontich bij Antwerpen in dit opzicht dreigt voor te doen is daarvan een schokkend 
voorbeeld. Ter informatie : het bestuur van de gemeente wordt geleid door een 
CVP-meerderheid ! Wat zich op grote schaal te Brussel en omgeving dreigt voor te 
do.,n, schijnt zich ook te zullen herhalen in Vlaamse gemeenten. Vlamingen uw zo 
bezongen en zo mooi beschreven wijde, brede, machtige natuur wordt overal be
smeurd, verkracht, verkocht en bespot. Hoe lang nog ? 

De feiten die zich te Kontich voor
deden kunnen als volgt worden sa
mengevat : tijdens een forumgesprek 
over het Kontichs milieubeheer op 17 
noember j l . verklaarden burgemeester 
dr. L. Verhaert dat het gemeentebe
stuur alle verkavelingspogingen voor 
het Broekbos en omgeving zou bevrie
zen De dag daarna werd een verkave-
lingsaanvraaj officieel bekendgemaakt 
voor het gebied Pronkenbergstraat-
Broekbos voor 242 woningen op een 
oppervlakte van 5,29 hektaren. Kandi
daat verkavelaars zijn J Van Den Bo-
gaert te Antwerpen en W Buys te 
Merksem 

De reakties waren fel De Werkgroep 
Leefmilieu Kontich nam het initiatief 
tot de aktie 

De argumenten, die de Werkgroep 
Leefmilieu Kontich ertoe hebben aan
gezet om een aktie te organiseren zijn 
de volgenden : 

1. Planologisch argument : beletten 

dat de woon- en industriekernen naar 
elkaar toegroeien Het Broekbos en de 
omliggende bossen, weiden, waterlo
pen en beemden vormen een uniek 
landschap tussen de naar elkaar groei
ende woonkernen. 

2. Ecologisch argument • zorgen voor 
een doelmatig beheer van het Broek
bos en omgeving als natuurgebied en 
als landschap. Het Broekbos vormt 
met zijn omgevmg een biotoop dat 
niet kan vtiorden versnipperd zonder 
schade voor fauna en flora. Het ge
heel moet als landschap worden be
heerd. Het Broekbos mag niet worden 
gezien als enkel maar een mogelijk 
• gemeentepark » 

3. Sociologisch argument : alle be
hoeften die leven in de gemeente en 
die verband houden met aktiviteiten 
rond de volksgezondheid (lichamelijk 
en psychisch), de natuurstudie, de re-
kreatie en sommige sportaktiviteiten 
kunnen in deze groene zone een ver
antwoorde plaats vinden. 

41 De kern van het bos is waardevol 
(eikebos, paardekastanjedreef, beuken, 
berken, schaarhout.. ) en dient ais 
bosbiotoop te worden beheerd. Hier 
komt de bescherming van plant en 
dier op de eerste plaats. Dit terrein 
kan in aanmerking komen voor 
de inrichting van natuurpaden (beperkt 
toegankehjk onder begeleiding of vrij 
mits toezicht) en natuurstudie (ring-
werk, nestkastenaktie, biologisch on
derzoek) 

9 De omgevende populierenbossen 
zijn een mooi dekorum en kunnen wor
den voorzien van wandelwegen (even
tueel aansluitend bij het bestaande 
wandelpad buiten het bos) liefst en
kel toegankelijk voor kaarthouders. 

9 De streek rond het Jroekbos (Hof 
van Spruyt, Bautersem, Kauwlei, Pron-
kenbergstraat) dient als landschap be
houden, maar kan een dienstverlenen
de funktie krijgen (ruiter-, fiets- en 
wandelpaden, speelweide, plukweide, 
kinderboerderij, arboretum, enz.). Bij 
dergelijke realisatie kunnen jeugdgroe
pen en scholen betrokken worden, 
evenals plaatselijke organisaties, die 
reeds aktiviteiten in die zin ontwikke
len (ruitersvereniging, heemkundige 
kring, VTB, e.d.). Ook kan worden voor
zien een gebied waar aan natuurexploi-
ratie kan worden gedaan door leer
lingen en jeugdgroepen, evenals aan 
sport in open lucht (bv turnen, lopen) 
zonder daarvoor over een aangepaste, 
technische infrastruktuur te moeten 
beschikken) 

4. Psychologisch argument : door het 
integreren van het gehele gebied als 
funktioneel element kan dit terrein op-

Het Broel'bos en omgeving te Kontich Voor dit uniek natuurfa ndschap werd zopas een verkavelingsaanvraag ingediend voor 
242 woningen op een oppervlakte van 5,29 hektaren De inwoner s van de gemeenten reageren massaal Wat zal het « Vlaamse » 
gemeentebestuur doen ? 

timaal gebruikt worden ten dienste 
van de gemeenschap. Bovendien blij
ven de drie omliggende groeiende 
woonkernen (Kontich-dorp - Astridlaan 
- Pronkenberg - Kapelstraat en Nieuw 
Kontich) gescheiden door een echt 
landschap, wat aangenaam en rustig 
wonen ten goede komt. 

De Werkgroep Leefmilieu Kontich 
organiseerde ook een handtekenaktie 
bij de bevolking die vandaag 2 decem
ber wordt afgesloten. Het bezwaar
schrift luidt als volgt : 
« Overeenkomstig het KB van 6 febru
ari '71 maak ik volgende bezwaren te
gen deze voorgenomen verkaveling : 
1. in België zijn voldoende verkave
lingsaanvragen goedgekeurd om de 
woonbehoeften te dekken tot in het 
jaar 2000. Kontich maakt daarop geen 
uitzondering. Meer bepaald voor de 
omgeving van de voorgenomen verka
veling blijven meer dan de helft van 
de kavels onbebouwd. Het heeft dus 
geen zin in deze omstandigheden nog 
meer natuur en landschap op te offe
ren aan grondspeculatie. 
2. Het Broekbos en omliggende bos
sen, weiden, waterlopen en beemden 
vormen een uniek landschap tussen de 
naar elkaar groeiende woonkernen. 
Het geheel moet als landschap worden 
beheerd. Alfe behoeften die leven in 
de gemeente en die verband houden 
met aktiviteiten rond de volksgezond-
herd, de natuurstudie, de rekreatie en 
sommige sportaktiviteiten kunnen in 
deze grote groene zone een verant
woorde plaats vinden. Dit vereist een 
bizonder plan van aanleg, dat nog 
steeds niet werd gepubliceerd. 
3. Door deze verkavelingsaanvraag 
goed te keuren verspeelt het College 
van Burgemeester en Schepenen de 
kans om in de toekomst het Broekbos 
en omgeving als natuurpatrimonium en 
rekreatiegebied in dienst te stellen 
van de bevolking. 
4. Het verkavelingsproject zelf waar
borgt de grootst mogelijke opbrengst 
voor de verkavelaars, zonder rekening 
te houden met moderne principes van 
natuurbehoud en milieubeheer : tussen 
het Broekbos en de verkaveling is 
geen wetenschappelijk verantwoorde 
bufferzone voorzien : hoogbouw die 
het hele landschap schendt werd in 
het project vlakbij het Broekbos ge
pland. 
Om al deze redenen, verzoek ik het 
College van Burgemeester en Schepe
nen te Kontich zich bij deze bezwaren 
te willen aansluiten, en de verkave
lingsaanvraag Van Den Bogaert-Buys 
voor het gebied Pronkenberg-Broekbos-
straat ongunstig te adviseren en te 
verwerpen ». 

De Werkgroep kreeg inmiddels ook 
de steun van tal van deskundigen, na-
tuursbeschermingsorganisaties en kul-
turele verenigingen. 

We weten wel dat bij heelwat Vla
mingen de stemming ten gunste van 
gelijkaardige akties niet erg positief 
is. omdat het resultaat zelden hoopge
vend Is en de meeste pogingen stran
den op de macht van de verkavelaars 
en hun politieke vrienden. Niet reage
ren zou echter in strijd zijn de mooie 
principes en voorbeelden van de 
Vlaamse beweging, die nu ongetwij
feld een bijkomende dimensie heeft 
gekregen Daarom moeten overal sank-
ties losbreken tegen de aftakeling van 
het leefmilieu in onze Vlaamse ge
meenten. Kontich moge daarvan een 
voorbeeld zijn. Misschien wordt op 
deze wijze voldoende ervaring opge
daan om ook de grote strijd te Brus
sel te winnen. 
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wat met 
de werkloze afgestudeerden ? 

Sociale werkers, biologen, chemici, ingenieurs, technici staan op dit 
ogenblik mee in de rtj aan de stempellokalen. Het verbaast de goegemeen
te wel een beetje. Men is in onze maatschappij-met-volledige tewerkstel
ling gewend geraakt aan het beeld van de werkloze door seizoenschom
melingen, door conjunctuurbewegingen, inkrimping van produktie en af
bouw. We kennen ook de oudere arbeider en bediende die uitgerangeerd 
werd en moeilijk nieuw en aangepast werk vinden kan. En nu staan zi| 
daar ook, van scholen en universiteiten af, voorzien ven diploma's en hoge 
toekomstverwachtingen waarvoor men ze heeft klaargestoomd. 

Nu staan ze op de lijst van werk
zoekenden en krijgen na enige tijd 
werklozensteun. 

Zo lost België dat op. 
Dit is gevaarlijke politiek. 
Hij is uiteraard nefast ten op

zichte van deze jongeren en hun 
eigen familie of jong gezin. Het is 
voor hen uitermate frustrerend en 
vaak ontmoedigend. 

Maar gezien van uit het volks
welzijn grijpt dit sociaal probleem 
nog veel dieper. 

Nog niet zo lang geleden heb
ben Vlaamse jongeren vrij mas
saal de weg naar hoger onderwijs 
en universiteiten gevonden. Voor 
de arbeidskinderen is dit zelfs 
nog niet eens het geval. Wij zitten 
met een onderwijs dat zwaar afge
stemd is op diploma-verwerving. 
Wat wsnr»eer dft diploma nu niet 
de sleutel blijkt te zijn waarmee 
men het altijd heeft gehouden, 
maar dat kruiwagens e.d. een ab
solute noodzaak zijn? Die kruiwa
gens staan in hogere milieus veel 
talrijker ter beschikking dan min 
bevoorrechte bevolkingskatego-
riëen Hierdoor dreigt men één van 
de motoren van wat men tot nu 
toe «Demokratisering van het on
derwijs» heeft geheten, stil te leg

gen. Reeds nu bestaat bij de 
Zweedse jeugd een groeiende 
twijfel aan het «Nut» van het on
derwijs. Waarom voor sociale as
sistente studeren als men toch 
naderhand verkoopster in een wa
renhuis mag spelen of werkloos 
blijven ? 

Kan U dan niet beter onmiddel
lijk verkoopster worden? Dat hier
bij hoofdzakelijk materiële over
wegingen een rol spelen, moet 
men de jeugd niet aanrekenen. 
Het zit ingebakken in het bestel. 
Dat deze houding en haar gevolgen 
een nefaste invloed moet hebben 
op het volkswelzijn is wel zonder 
meer duidelijk. 

Een ander gevolg realiseert 
men zich wellicht ook niet, dit 
keer het bestel zelf ten schade. 
De groep van werkloze afgestu
deerden is een meer mondige, 
meer bewuste groep dan de door
snee werkloze. Deze groep vooral 
is in staat om zijn frustraties te 
formuleren en zijn alternatieven 
naar voor te brengen. Op het col
loquium «Mens, Arbeid en Kapi
taal» op 19 novemmber II. noemde 
prof. Ter Hoeven deze groep «So
ciaal dynamiet». De werkloze bio
logen, chemici, ekonomisten e.a. 

zijn nu reeds In bepaalde gevallen 
de nota van milieu-akties, van di
verse drukkingsgroepen, bewegin
gen en protesten. 

Dat de gevestigde macht dit dy
namiet ongestraft kan opstapelen 
zal ook wel duidelijk zijn. 

IETS ANDERS DAN 
STEMPELEN? 

De oorzaak van deze toestand 
ligt in de huidige vraag - en - aan
bod situatie. Er zijn meer afgestu
deerden dan er nu door de over
heid en werkgevers gevraagd wor
den. Moeten wij ons daarbij neer
leggen? 

Of is het huidige mechanisme 
voorbij gestreefd ? 

Indien wij het ernstig nemen 
met de zorg voor het welzijn, de 
strijd tegen milieu-hinder, het uit
bouwen van permanente vorming, 
van nieuwe onderwijsvormen bin
nen en buiten schoolverband. een 
veilig en leefbaar stedeliik milieu 
enz. dan moet een heel nieuwe 
vraag ontstaan waarin een groot 
aantal nieuwe arbeidsplaatsen 
wordt geschapen. M a.w als men 
welzijn hoger aanslaat dan wel
vaart. Voorlopig staan we niet zo
ver. Maar de huidige regeling Is 
verspilling van geld en talent. 
Waarom deze jonge krachten niet 
als part-time werkers inschakelen 
in permanente vorming, ter be
schikking stellen van vereniginqen 
en studiegroepen met vergoeding 
voor het werk dat zij presteren, in-
plaats van hen allen naar het 
stempellokaal te sturen Dat zou 
niet alleen de inzet van deze jon
geren waarderen. Het zou ons volk 
meer ten goede komen dan twin
tig m2 -plakkaten waar het woord 
permanente vorming opstaat dat 
90 % van de mensen niet begrij
pen, 

neily maes 
volksvertegenwoordiger. 

Op de Natiopale Conferen

tie van Tewerkstelling te 

Brussel. De voorzitter van 

het verbond van de Belgi

sche Nijverheid (Provost) 

schijnt tot minister Simonet 

(BSP) te zeggen: «Ga jij 

hier maar zitten en vertel 

ze straks maar dat de ar

beiders hun looneisen moe

ten matigen.» 

katittekeitingen 

bij een acv - kongres 
Bij gebrek aan een regering — naar niet alleen daarom natuurlijk — 

ging vorig weekeind heel wat aandacht uit naar het driedaags ACV-kongres 
te Oen Haan, dat zijn meer dan 1 miljoen betalende leden vierde en ca. 
in het teken stond van de «vermenselijking van de sociale zekerheid », de 
kredieturen, de 8% pensioenverhoging, het verdere streven naar een in
terprofessioneel akkoord, de afschaffing van de diskriminatie tussen eigen 
en gastarbeiders, enz. Alieniaal programmapunten, die wij als sociaal-
vooruitstrevende partij met gerust gemoed kunnen beamen en steunen. 
De Volksunie heeft trouwens dadelijk na de regeringskrisis laten weten 
de geplande pensioenverhoging onverwijld — ook zonder regering — te 
willen goedkeuren m fret parlement. 

Daags daarna trok de nationale 
konfsrentie voor de tewerkstelling 
ook heel wat aandacht, niet het 
minst omdat voor het eerst naast 
de vakborKJen, de (orrtslagnemen-
de) regering en de patroons ook de 
financiers aan de korrferentie deel
namen. We gaan op deze konferen-
tie niet nader in, laten we ons be
perken tot twee vaststellingen : 
we naderen de 100.000 werklozen 
en de vakbonden beginnen te ijve
ren voor de oprichting van loon-
Intensieve bedrijven, tegen de pa
troons in, die de grens van de lo-
nenlast 'm het bedrijfsleven bereikt 
achten 

Keren we terug tot het ACV-kon
gres met twee vaststellingen, die 
vooral dfe vofksnationalisten zullen 
interesseren. Om het voorbijsteken 
van de kaap van 1 miljoen leden 

te vieren zal het ACV per lid 1 fr. 
schenken aan vier konkrete initia
tieven in vier kontinenten, meer 
bepaald om jonge sindikale bewe
gingen te steunen. Zo zal aan de 
Spaans-Baskische sindikalisten 1 
miljoen geschonken worden « die 
in de illegaliteit strijden voor een 
vrije vakbeweging ». Sluit dit var>-
wege het ACV niet een erkenning 
in van 't sociaal karakter van de 
Baskische vrijheidsstrijd ? Jammer 
dat het ACV nog nooit de zelfde 
erkenning heeft opgebracht voor 
de Vlaamsnationafe ontvoogdings-
strijd die dan toch ook een sociale 
bevrijdingsstrijd wa» en nog steeds 
is, laat staan er ook iets voor te 
doen, ondanks het feit, dat het 
ACV — net als de CVP trouwens 
— zijn sterkste aanhang In Vlaan
deren vindt. En op de koop toe het 

Waals kristelijk sindikalisme helpt 
in leven houden I 

Een tweede nog belangrijker be
denking : het blijkt dat het ACV 
een poging heeft ondernomen, om 
de Landelijke Bedienden Centrale 
te noyauteren. Het wordt wel ele
ganter geformuleerd. Arbeiders, die 
een bediendenstatuut verwerven, 
stappen van de arbeidsvakbond naar 
de bediendenvakbond over en «ver
zwakken aldus de arbeidersvak
bond ». Daarom bepleitten de ar
beiderscentrales de oprichting van 
zgn. bedrijfsbonden, waarin arbei
ders en bedienden van een zelfde 
bedrijfssektor samen gegroepeerd 
zijn. Door het — begrijpelijk — hef
tig verzet van de LBC werd de 
kwestie geènkomissioneerd. Het is 
begrijpelijk dat de LBC zijn auto
nomie en zijn ledenwinst verdedigt 
evenals het principe van de sta-
tuutsscheiding, die dan toch op een 
wezenlijk onderscheid steunt. Als 
we nu weten dat precies de LBC 
de enige vakvereniging met een 
echte Vlaamse refleks is (en in die 
zin reeds tal van initiatieven nam, 
o.m. voor de vernederlandsing van 
het bedrijfsleven en steun aan de 
Vlaamse bedienden te Brussel) dan 
begrijpt men onmiddellijk waarom 
ook wij het teloorgaan of de ver
zwakking van deze enige echt-
Vlaamse vakvereniging zouden be
treuren (afgezien natuurlijk van het 
Vlaams Syndikaat, dat een aparte 
positie inneemt) en waarom we 
hopen dat de LBC-leiding haar ver
zet zal handhaven, én om sociale én 
om nationafe redenen, Sw, 

ocec-gent 
Vorige week stapten door Gent een tweeduizend arbeiders op, allen 

m de Acec-Westinghouse-bedrijven werkzaam. 
De Gentse werknemers liepen er nogal gelaten bij, ze droegen zak

ken met holle bodem,,.het enige wat ze van het bedrijf meekregen: holle 
wooiden, loze beloften. 

Iedereen in de Gentse havenbuurt kent «Garels» (nu Acec-Westing-
house-Gent): een fabriek met drieduizend werknemers, toen, éénentwin
tig jaar geleden. 

— «In 1951 kwam ik er werken..., zo vertelt de arbeider, en toen ge
beurde het dat ze ons kwamen zeggen: komaan mannen, we staken... 
Dat was dan uit protest om een premie die we niet kregen. Nu staken 
we niet meer, niemand durft nog want we denken allemaal: stel dat wij 
geen werk meer hebben, morgen .. De vakbonden zijn braaf geworden en 
wij ook » 

Het begon allemaal na de eerste fusie, met ACEC. Het Gentse ba
drijf moest nodig georganiseerd.' De hoofdzetel van ACEC ligt in Char
leroi, daar werden - en worden - de uiteindelijke beslissingen getroffen. 
Een aantal werknemers kregen de keuze: naar Charleroi gaan werken of 
afgedankt worden. 

— «En die éne had hier een huisje gebouwd, met de Wet De Taeye. 
Hij moest tenslotte naar dat Walenland, dat huis kon hij niet meenemen, 
wat moest hij doen?» 

Van 1960 af verminderde de tewerkstelling in de Gentse fabriek met 
tweehonderd arbeiders. De twee laatste jaren echter vonden nog ééns 
tweehonderd mensen uit de streek geen werk meer. 

— «Vandaag zijn er bij ons nog 856 arbeiders en 350 bedienden. Nie
mand krijgt ontslag maar per week zijn er 200 tot 250 man werkloos ». 

Of de tweede fusie, die met Westinghouse, iets met de versnelde 
werkvermindering te maken heeft? 

— «Ach, dat? Zeker... al begrijpen we 't niet goed... en er komen na
tuurlijk nieuwe machines, zo krijg je nu één man waar er vroeger drie no
dig waren .. en de bestellingen verminderen ook al ., ze beloven ons werk 
voor 1975 of 1976, we zullen gasturbinen kunnen maken : er zijn zelfs 
ingenieurs van ons naar de Verenigde Staten om daarover te studeren... 
maar zullen we dan een veikoopmarkt hebben? Nu maken we dieselmoto
ren er fonopersen het was ééns het grootste metaalbedrijf in Gent, erg 
hé?» 

De man vertelt over zijn bedrijf, hij ts er grijzer en ouder van gewor
den, je voelt zo dat hij aan die fabriek gehecht is geraakt, als een visser 
aan zij eerste hengelsnoer en een huisvrouw aan de vertrouwde theekop
jes 

— «We zijn niet tevreden omdat we zo in onzekerheid leven zullen wij 
morgen nog werk hebben? We weten ook niet wat er met ons gebeurt en 
wat ze voor ons beslissen,» 

Er zijn twee syndicale vrijgestelden, ze worden door de fabriek be
taald. 
En of de werknemers van ABVV of van ACV geen nadere inlichtingen Kun
nen krijgen? 

— Weten de «délégué's» zelf waarover het gaaf» 
Hij wil het hen niet kwalijk nemen. 

— «Ze hebben zich in ieder geval met het nieuwe loonsisteem laten be
dotten. We kunnen terecht in de categoriën A, B of C, en daarna geen 
hoger loon meer! Ze zeggen dat de indeks ervoor zorgt dat we regelma
tig loonsverhoging krijgen. Dat is toch niet eerlijk!» 
Hij schudt het wijze hoofd, 

— «Tja, in Gent zijn ze veel te tam, het is misschien daarom dat ze de 
fabriek onmerkbaar stilleggen De jongeren gaan weg, er komen geen 
nieuwe arbeidskrachten bij In Herstal hebben «ze» het ook getracht, maar 
de Walen hebben zich zo verzet dat ze ermee ophielden, met «afvloeiing» 
van het personeel, zoals ze dat noemen » 

Hij vertelt verder: hoe het weikritme steeds opgedreven werd, vroe
gen kreeg je 21 uur om 'n «stuk» te maken tenslotte moest het m zeven-
uur en hij heeft het over die man, hij werkte 44 jaar in de fabriek, tot hij, 
op zestigjarige leeftijd, niet meer kon. en over de andere die 63-jarige, hij 
worstelde zijn werkuren nog in de ongezonde gieterij door 

— «Wat wij zouden wi l len' dat onze fabriek mag blijven voortbestaan. 
En dat wij, de mensen van Gent over onze eigen Gentse werkplaats 
zouden mogen beslissen » 

De gewone man heeft weinig woorden nodig om héél duideliik het fe
deralisme inhoud te geven 

h u g u e t t e d . b . 
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dovvereld 

(Argos) Zowat overal is felle deining ontstaan rond het geval van de republikeinse 

leider Sean Mcstiofain die eind vorige week in de Ierse hoofdstad Dublin tot zes 

maanden gevangenisstraf werd veroordeeld wegens lidmaatschap van de IRA, een 

In de Ierse Vrijstaat verboden beweging. Zondag 26 november heeft een gewapend 

kommando (mislukte) pogingen gedaan om de veroordeelde IRA-leider manu militari 

te bevrijden. Algauw sloeg de beroering over naar Belfast waar gevechten uitbraken 

tusen katolieke en protestanten. Britse militairen die tussenbeide kwamen werden 

beschoten. Meteen stond het probleem Ulster weer centraal in het wereldgebeuren. 

Die Noordierse konfliktsituatie is nu al eeuwenoud. De leren kunnen blijkbaar niet 
vergeten terwijl de Britten zich niet eens meer herinneren waarom 't destijds alle
maal begonnen is. Dit is de mening van een Brits diplomaat die de evolutie volgt 
van uit een verre pensioengerechtigde veiligheid. Blijkbaar is die diplomaat er na 
verloop van jaren in geslaagd een objektieve verklaring te formuleren voor een kon-
flikt dat tegelijk van religieuse en sociaal-ekonomische « onverzoenbaarheden •> 
vertrekt. De man heeft alvast de juiste verantwordelijkheden aangegeven van de 
historische en volkspsichologische tegenstellingen die sinds 1968 naar nieuwe 
hoogtepunten van geweld zijn geëskaleerd. Alleszins is het zo dat een vreedzame 
oplossing vandaag niet langer afhangt van de Noordierse katolieken en protestanten 
maar resp. Britse en Ierse politici te Londen en Dublin. Zij moeten een gelukkige 
en duurzame formule uitkienen waardoor het vreedzaam naast elkaar bestaan van 
katolieken en protestantse noord-ieren gevrijwaard wordt. Zowel te Londen als te 
Dublin is men vrij laat tot het inzicht gekomen dat men verantwoordelijkheid niet 
in lengte van dagen kan ontgaan. 

woedende leren 
Aan haar kant heeft de Ierse regering oogluikend geduld dat terroristische orga

nisaties op haar grondgebied akties voorbereidden die in Ulster orgieën van terreur 
op gang hebben gebracht. De leiders te Dublin kunnen natuurlijk verzachtende om
standigheden inroepen. Nu kan men wel (zoals staatsminister Lefèvre in « Faire Ie 
point • van zondag jl.) zijn neus ophalen voor alle nationalismen maar er is een 
niet weg te cijferen organische gebondenheid tussen de katolieke Noordieren en 
de leren van de Vrijstaat, ondanks de omstandigheid dat ze niet in eenzelfde 
staatsverband leven. Die gebondenheid doorbreekt staatsgrenzen en artificiële 
strukturen. In de Ierse verhoudingen is ze trouwens zo sociaal geladen dat die ge
bondenheid niets te maken heeft met verwerpelijke staatsnationalistische tendensen 
waaruit in de XIXde eeuw zoveel kunstmatig vliegwerk Is ontstaan. De jongste 
ontwikkeling geeft trouwens duidelijk te verstaan dat ook de leren van Dublin hun 
solidariteit fin de vorm van opleidingscentra voor terroristen) hebben afgeremd. 
Dat San Mcstiofain veroordeeld werd bewijst alleen dat Lynch genoodzaakt is — 
door staatsraison of andere opportunistische overwegingen — maatregelen te tref
fen die door de meerderheid van zijn kiezers flagrant worden afgekeurd. Ten bewijze; 
de hevige reakties van zijn Zuid-leren op de veroordeling van de IRA-leider. Wat de 
Britten betreft kan men alleen zeggen dat hun verantwoordelijkheid terzake onver
gelijkbaar groter is. Al te lang heeft Westmister te Belfast een onbevoegde en voor 
een groot deel ook ondemokratisch bewind laten betijen. 

Als dan vandaag toch ergens een lichtpunt waarneembaar wordt is het dat Londen 
en Dublin nu vastberaden lijken om achter hun verantwoordelijkheid te staan en 
naar gemeenschappelijke oplossingen te zoeken. Bij die pogingen tot een vergelijk, 
verleden week al uitgeprobeerd tussen premier Lynch van de Ierse Vrijstaat en 
premier Heath van Engeland, werd naar verluidt de nadruk gelegd op wat in de 
toekomst tot gemeenschappelijke aktie kan leiden. Beide regeringen staan immers 
voor de poort van de EEG. Heath zou niet graag tot Europa toetreden terwijl op de 
achtergrond een krisis rond Ulster blijft aanslepen. Van zijn kollega uit Dublin 
mag men eveneel omzichtigheid verwachten. Vandaar de bekwame spoed die beide 
regeringen ahw voortstuwt in de richting van een onontbeerlijke vredesformule. 
Hoog op de Britse agenda staat hierbij de (Britse) belofte dat Ulster deel zal blijven 
uitmaken van Groot-Brittannië, net zolang als een meerderheid van Noord-leren 
zulks wenst. Het beloofde referendum terzake zal die belofte dan ook honoreren 
want de protestanten vertegenwoordigen daar nog altijd tweederde van de bevol
king, in ruil voor die waarborg zullen de protestanten dan toch belangrijke toegevin
gen moeten doen. Het zal beslist uit moeten wezen met de haast onbegrensde 
heerschappij van het protestantse volksdeel aldaar. Bovendien zullen de protes
tantse die-hards maar moeten instemmen met een regeervorm waarbij de katolieke 
minderheid proportioneel inspraak verwerft en de binenlandse veiligheid (ordehand
having) in Britse handen blijft. In die samenhang hebben de fanatici van William 
Graig al gedreigd met een onafhankelijk Ulster ! Maar Heath heeft sterke troeven 
achter de hand. De hersenschim van een onafhankelijk Ulster kan hij met een penne-
trek uit de wereld helpen. Hiervoor hoeft hij alleen maar de Britse financiële hulp 
(ten belope van ca 22 miljard F per jaar) op te schorten. Op die gebeurlijkheid heeft 
Heath twee weken geleden al gezinspeeld ; glimlachend maar vastberaden 

Voor de Noordierse katolieken betekent op de jongste ontwikkeling dat de «nabije» 
hereniging met de Vrijstaat meer dan ooit op de helling staat. Het is trouwens erg 
twijfelachtig of Lynch op die hereniging is gesteld. Een staatsman moet met diverse 
mogelijkheden rekening houden. Zo lijkt het niet onmogelijk dat de revolutionaire, 
zelfs marxistische bewogenheid die een deel van de Noordierse katolieken schijnt te 
verteren, in de Vrijstraat (na een herenigd Ierland) een geladenheid zou krijgen die 
Dublin niet kan bekoren. De taak van Dublin zal er bijgevolg in bestaan de noord
ierse katolieken tot samenwerking te bewegen. Allicht kan gezamenlijk overleg tot 
het besef leiden dat het Europa van de EEG voor beide Ierse deelstaten belangrijke 
materiële voordelen biedt en dat het alvast opportuun zou zijn de konfliktsituatie 
binnen Ulster een tijdlang te bevriezen. Heath heeft recentelijk al toegegeven dat 
het probleem Ulster ook een Ierse dimensie heeft (fenomenaal). Als Dublin nu 
de noord-lerse katolieken de overtuiging kan inprenten dat het noord-Iers konflikt 
op de koop Spe een Europese dln'»ensie heeft dan ligt allicht een oplossing op de 
loer. 

deze week 

'm de wereld 

9 Koning Hoessein van Jordanië heeft toe
gegeven dat er aan aanslag op zijn leven 
werd gepleegd. Aanvankelijk werd geloofd 
dat het om een aanslag vanuit een Jordaans 
vliegtuig ging. De koning liet weten dat dit 
een « technische vergissing van de piloot • 
was. De echte schuldigen zijn, aldus de ko
ning, kommandoleider Arafat en Khadafi van 
Libië. 

# Te Helsinki gaat de Europese Veiligheids-
konferentie van start in aanwezigheid van een 
groot aantal afgevaardigden uit Oost- en 
West-Europa, zodat men van een • onvrucht
bare mammoetkonferentie » gewaagt. 

# Na dagenlang zoeken en volgen door de 
Noorse marine verdwijnt een « onbekende 
duikboot » uit de wateren van de Sognefjörd. 
Het zou om een Russische kernduikboot gaan, 
aan boord waarvan muiterij was uitgebroken, 
althans volgens Chinees-Albanese bronnen. 

O Opwinding in de Ierse Republiek na de 
veroordeling van IRA-stafchef Sean McStio-
fain door de rechtbank te Dublin. Verzwakt 
door een hongerstaking wordt McStiofain op
genomen in een ziekenhuis, van waaruit een 
vermomd IRA-Provisionalskommando poogt 
hem te bevrijden, poging die mislukt. We
gens een door tv en radio uitgezonden ge
sprek met de IRA-chef wordt de hele tv- en 
radio-beheerraad door de Ierse regering ont
slagen Wegens de veroordeling van de joer-
nalist Kevin 0'Kelley tot drie maanden ge
vangenis in verband met de McStiofain-zaak 
gaat het radio- en tv-personeel van Ierland 
in staking, die tot dinsdag duurde. Te Du
blin en te Belfast worden bomaanslagen ge
pleegd . deze te Dublin maakt tientallen ge
wonden. 

# Zware meningverschillen tussen de CSU 
(Strauss) en de CDU (Barzel) na de verkie
zingsnederlaag. Er IS sprake van • scheiding 
der wegen » niet alleen in Beieren (waar 
de CSU alleen heerst) doch in gans West-
Duitsland. Intussen blijken de onderhandelin
gen tussen Brandt en Scheel op te schieten 
voor de vorming van een nieuw kabinet : de 
kwestie van medezeggenschap der werkne
mers in het bedrijfsleven schijnt niet langer 
een hindernis voor de liberalen (FDP) te zijn. 

0 Hardnekkige geiuchten over voortduren
de onrust in het Egyptische leger, in de 
schoot waarvan het zoveelste officierenkom
plot tegen president Sadat zou ontdekt zijn. 
Vooral in het luchtwapen zou een sterke antl-
Sadat-strekking tegen het regime ageren. 
Men gewaagt van de arrestatie van meer 
dan 100 officieren, w.o. twee generaals en 
ettelijke konlonels. 

% Ook in Jordanië is er sprake van een mis
lukt officierenkomplot tegen koning Hoesseirv 
# Zwaarste gevechten sinds de Blitz-oorlog 
tussen Israel en Sydië. 

# Bestandsbesprekingen tussen Kissinger 
en Le Due To opgeschort tot 4 december t 
het Amerikaans standpunt blijkt na de pr«» 
sidentsverkiezingen harder te zijn geworden, 
ook omdat Washington nu meer rekening 
houdt met de eisen van president Van Thieu 
van Zuid-Vietnam. 

# Tegenbezoek van partijleider Brezjnev aan 
Washington in april 1973 angekondigd. Intu»-
sen reist hij naar Boedapest. 

# Wereldberoemde Duitse architekt Hans 
Bernard Sharoum op 79-jarige leeftijd overie» 
den HIJ was o m. laureaat van de Erasmu» 
prijs 

0 Niet minder dan 21 partijen namen deel 
aan de Nederlandse parlementsverkiezingen. 

# Zwakzinnige kaper van een Canadees lijn-
toestel, die tevens een stewardes gijzelde, 
door een politieecherpscbutter te Frankfurt 
doodgeschoten. 

# Na jarenlange oppositie verovert de La-
bour-partij in Nieuw-Zeeland de volstrekt» 
meerderheid in het parlement : dé 49-jarige 
oud-machinist Norman Klrk wordt eerste-ml-
nister. 

# Tijdens eerste perskonferentie sedert zijn 
terugkeer hekelt Peron de beperkingen dl» 
aan de kandidatuursteliing voor het president
schap gesteld worden, zonder dat hij toe
geeft, zelf kandidaat te zijn. 

# Israels opperrabijn Shlomo Goren versoe
pelt de starre joodse huwelijkswetgeving. 

# Spanje beschouwt de EFTA (Europesa 
vrijhandelszone, opgericht door Engeland, dat 
nu naar de EEG overgaat) als overgang naar 
het EEG-lidmaatschap. 

# Oost-Duitsland wordt als waarnemend lid 
tot de UNO toegelaten in afwachting van 
volwaardig lidmaatschap. Ingevolge de ak^ 
koorden van Moskou en Warschau en van da 
interduitse akkoorden wordt verwacht dat 
steeds meer landen de twee Duitse rompst» 
ter,' officieel zullen erkennen, waarmee de 
Duitse deling bezegeld wordt. 

• Meivin Laird, onze foto, staatssekretaris 
van Nixon's vorige regering werd vervangen 
door Elliot L. Richardson die vroeger minister 
van Gezondheid was. Op zijn beurt wordt 
Richardson opgevolgd door Casper Weinberg 
die zich in de vorige regering Nixon bezig 
hield met de dienst voor de Begroting. Wordt 
dit een fundamentele wijziging in Nixon's 

• oorlogsbeleid • ? 
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In Brussel lopen deze week de Algerijnse kuliurele dagen. Een land komt altijd het best 
naar voor uit zijn folklore... President Soeharto ontmoette, eveneens te Brussel, Sicco 
Mansholt van de EEG. 

een portret 

mikhail andrejevltsi soeslov 
(ARGOS) Wat weten wij weinig over de stuurlui die sinds jaar en 

dag het poHtie\ Sovjetweertje ma\en. Zelfs leiders wier namen in 
het Westen vertrouwd zijn gaan \lin\en hebben een allesbehalve 
scherp omlijnd profiel. En het wordt maar erger als men iets wil 

vernemen over de machtigen achter de schermen van het Sovjettoneel. 

Daar is alle informatie taboe. De alchemisten van het 
Sovjet}{ommunisme werden op eenzame hoogte. Dit geldt oof{ 

voor Mikhail Andre je vitsj SOESLOV die 21 november jl 
zeventig geworden is. 

Soeslov (geboren 1902 ergens In 
de Oeral) werd in 1912 lid van de par
t i j . Pas In 1941 werd opgenomen in 
het centraal komitee. In 1952 kreeg 
hij door Stalins bemiddeling ook een 
zitje in het «Oligarche» poiitburo. 
Door de troika (Molotov, Malenkov, 
Boelganin) werd hij een tijdlang uitge
stoten. Maar de ongenade duurde 
niet lang. In 1955 nam Nikita Kroest-
sjev hem weer in het selekte cenakel 
op. En daar is Mikhail Andrejevitsj 
tot vandaag toe blijven ritten: tot 
stichting van de orthodoksen, tot er
gernis van da «Liberalen.» Tussen 
1941 en 24 oktober 1964, toen Leonid 
Brezjnev de teugels overnam heeft 
Soeslov alle politieke wervelstormen 
zonder noemenswaardige kleerscheu
ren overleefd Er lopen in het Krem
lin niet veel zeventigers rond die zon
der kneuzingen de diverse marsj-
richtingen hebbn meegemaakt. Soes
lov is a.h.w. een konstante die de 
Sovjetsprong van diktatuur naar kol-
lektief leiderschap meesterlijk opge
vangen heeft. Daarom allicht worden 
hem binnen en buiten de Sovjetunie 
een paar bevoegdheden toegeschre
ven: «Eminence grise van het Ktem-
lin,» «Chef van de ideologie,» «po
litiek weermaker van het hele Sov-
jetbestel» enz. Soeslov laat het alle
maal gelijkmoedig over zich heengaan. 
Bij recepties en officiële plechtighe
den zit hij bescheiden op zijn vierde 
plaats: achter de breedgeschouder
de Brezjnev, in de schaduw van Pod-
gorny en Kosygin. Van uit de vierde 
pozitie heeft hij zijn land in voor-
beeldelijke trouw gediend Zijn teo-
rieën zijn dagelijks leesvoer voor zijn 
veertien kollega's uit het poiitburo. 
Daar worden ze tot dogma verheven 
of stormen door naar Buitenlandse 
Zaken. Soeslov is nl een soort ge-
dachtenfabriek in miniatuur. Zijn per
soonlijke voorkeur gaat naar eko-
nomische problematiek sinds hij nu 
ongeveer een halve eeuw geleden te 
Moskou toegepaste ekonomie en ak-
tuariële wetenschappen ging stude
ren. 

Het motorisch moment m Soeslovs 
loopbaan kwam eigenlijk in 1948 toen 
Josip Broz Tito van Joegoslavië de 
neutrale, «Onafhankelijk» toer opging. 
Ditzelfde jaar vergaderde te Sinaja 
(Roemenië) de kominform onder het 
voorzitterschap van de onvermurwba
re ideoloog. De bedoeling was in ex
tremis een dreigend kommunistisch 
schisma te keren. Met ekonomische 
en ideologische argumenten praatte 
Soeslov urenlang in op de Joegosla

vische «Ketter.» Maar het was boter 
aan de galg gesmeerd. Soeslov kon 
alleen nog het dokument onderteke
nen waardoor Tito, de eigengereide 
apostaat, uit de kominform werd ge
bannen. Een overwinning was het niet 
maar voor andere satellietstaten la
gen hier leerrijke slotsommen te ra
pen, de wetenschap nl dat de Sovjet
unie vasthoudt aan onwrikbare begin
selen die niemand straffeloos over
treedt Zo verwierf Soeslov zijn ima
ge van groot-inkwisiteur, onverzette-

operaties tegen • Nationalistische 
burgermanneljes» organizeerde. Ook 
in Litauen werd Soeslov In de jaren 
veertig opgemerkt waar hij een deel 
van de bevolking dat zich tegen de 
anneksatie opstelde naar Siberië 
heeft «Overgeplant » Bij het bestrij
den van niet-russissche volksgroe
pen stond hij onvermoeibaar voor
aan Ook al tijdens WO 11: aan het 
hoofd van een groep partizanen had 
hij het vooral begrepen op leden van 
het Vlassov-leger, die uit hinderlagen 
werden neergeknald. Soeslov was niet 
alleen een geducht partizanenleider 
der maar hij fungeerde tegelijk als 
krijgsauditeur te velde ... wat alles
zins een aardige kombinatie was... 
Hoe dan ook op alle partijkongressen 
die na de Hongaarse opstand in het 
Westen (Parijs, Rome) werden georga-
nizeerd was Soeslov een gevreesde 
aanwezigheid. Garaudy weet uit erva
ring hoe onverbiddelijk de kommu-
nistische zedenmeester op het stuk 
van de ideologie kon zijn. 

Ook de breuk met China draagt de 
stempel van de «Man who came in 

In het buitenland gelooft men graag 
dat Soeslov belangrijker is als ideo
loog dan als promotor van de buiten
landse politiek. De bewering gaat ei
genlijk niet op voor wie weet dat 
Mikhail Andrejevitsj zowat de «Brains» 
IS achter de Europa politiek van het 
Kremlin. Zonder zijn zegen waren de 
Oostverdragen, het viermogendheden-
pakt over Berlijn, noch het recente 
inter-Duits verdrag mogelijk geweest 
Verondersteld wordt dat hij ook de 
drijfkracht is achter de Europese 
veiligheidskonferentie die in '73 te 
Helsinki doorgang moet vinden Te
genover de Bondsrepubliek heeft 
Soeslov altijd de harde lijn verde
digd. De dsling van de «Duitse Na
tie» was voor hem een voor de hand 
liggende, vanzelfsprekende oplossing. 
In oktober 1955 (na de onderhande
lingen van Adenauer te Moskou) stel
de hij dat in zijn ogen alleen de DDR 
reprezentatief mocht heten voor het 
duitse volk. Dat was toen duidelijk 
tegen Kroestsjev bedoeld maar er is 
er geen twijfel aan dat Soeslov van
daag achter dezelfde opties staat, on-

In 1956 was hij getuige hoe Stalin van zijn voetstuk werd gehaald 

lijk geworteld in zuivere kommunis-
tische leerstelligheid. Omdat hij de 
zuiverheid van de doktrine zo ondub
belzinnig had beklemtoond vereremerk-
te Stalin zijn trouwe dienaar met een 
Leninorde. 

Voortaan daagt Soeslov op waar 
duistere wolken samenpakken. In Hon
garije (okt. 1956) was hij er getuige 
van hoe Stalin van zijn voetstuk werd 

( gehaald. Met eigen ogen zag hij hoe 
generaal Mallleter zijn nationalisti
sche desperado's op de tanks van het 
Rakosy-regiem losliet. En toch tast 
men in het duister omtrent Soeslovs 
rol in deze tragische konfrontatie. 
In andere aangelegenheden staat zijn 
direkte participatie onomstootbaar 
vast: in de kaukasus o m waar hij na 
WO II voor Stalin een paar zuiverings-

from the cold.» In juli 1963 voerde 
hij bevel (De term in niet te sterk) 
over de sovjetdelegatie die naar Pe
king toog om orde op zaken te stel
len in de Chinese keuken Opnieuw 
hamerde Soeslov op de noodzake
lijkheid van een aanvaardbaar en eer
vol kompromis. Soeslov en Mao: gro
tere tegenstelling was niet te be
denken. Om zijn ontgoocheling weg 
te werken sprak Soeslov in 1964 zijn 
beroemd geworden maraton-rede te
gen Mao uit. Hierin komen de verwij
ten voor die we vandaag onveran
derlijk terugvinden in de grillige Sov-
jetkampanje tegen 's werelds groot
ste volksrepubliek. Ook te Peking had 
Soeslov het chinees porselein niet 
kunnen lijmen. Maar eens te meer 
had bij zich ontpopt als de heraut van 
de sakrosante ortodoksie. 

danks het Westduits-Russisch ver
drag van 1970. Verdragen voorberei
den is voor Soeslov een geliefkoosde 
intellektuele bezigheid waarbij hij 
vooral op strategisch voordeel doelt. 
Zijn bezorgdheid gaat bijgevolg ook 
naar Bewapening Naar zijn gevoelen 
moeten ook hier gezonde, harmoni
sche verhoudingen heersen Est mo
dus in rebus. Soeslov voelt niets voor 
een militair machtsapparaat dat de 
lotsverbetering van de bevolking zou 
afremmen Zaak is dat men de vierde 
man van de Sovjethiérarchie niet in 
een vaste kategone kan onderbrengen 
Men vraagt zich alleen maar af hoe 
de «Groot - inkwisiteur» zijn stug 
doktrinarisme heeft kunnen verzoenen 
met de opportunist die hij blijkens 
zijn verbazingwekkend politiek aanpas
singsvermogen toch altijd is geweest. 

file:///lin/en
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r. 71 Niet tang geleden kon men in een nummer 
van het weekblad « Knack » lezen : « Sedert 
zij in het dialect zingen, bakkeleit men zich 
niet meer te pletter of gewesttaai al dan niet 
mag op podium. Walter De Buck, Willem 
Vermandere en Wannes Van de Velde heb
ben de Vlaamse kleinkunst — een woord, dat 
zij zelden op de tong hebben — bevrijd uit 
haar ivoren toren en onder 't volk gebracht. 
Zij zijn echt als goud — voor hen geen pose 
of het kneuterige sfeertje van jongens onder 
elkaar, dat als een dichte nevel over de klein-
kunstmanifestaties hier te lande hangt ». 
Walter, Willem en Wannes, de drie W's van 
het volkslied, zijn inderdaad het straatlied 
uit vergeelde perkamenten gaan halen, heb
ben zich met de zang van deze volkse deun
tjes vrij snel 'n populariteit weten te verwer
ven die men zelfs bij gesofistikeerde zangers 
nauwelijks aantreft, en hebben de kritici 
meteen aan het denken en redetwisten ge
bracht over de betekenis van het volkslied, 
waartoe ondermeer het straatlied behoort, 

•"•••™" mÊ^^^m ^^^^m ^^^^m m^^^^m^tm ^^mmmm ^ ^ _ _ a ^ _ _ _ ^ ^ ^ ™ ™ J 

volkskunde 
Toen Pol Heyns In 1941 bij de Nederlandsche Boekhan

del te Antwerpen het boek « Volksliederen » uitgaf, 
schreef hij inleidend : « l\/len kan het volkslied behande-
Isn van uit verschillende standpunten : dat van den mu
ziekliefhebber bijvoorbeeld, dat van den letterkundige, dat 
«an de philoloog. En men kan 't behandelen van uit het 
standpunt van den volkskunde ». Dit onderscheid kan 
Misschien bevreemdend klinken, meent de auteur, voor 
wie zich herinnert dat het toch filologen waren als een 
Hoffmann von Fallersleben, een Jan Frans Willems en 
sen Snellaert die zich btj ons het eerst met het verzame-
isti van volksliederen inlieten. Zij worden juist daarom 
steeds beschouwd als onze folkloristen van 't eerste uur 
De volkskunde mag dus deze filologen In leder geval 
dank weten om wat zij hebben bij elkaar gebracht aan 
•Mteriaal, dat zonder hun tussenkomst waarschijnlijk vol-
isdig onbekend zou gebleven zijn. Deze dankbaarheid, 
neent Pol Heyns echter, zou nog eens zo groot geweest 
Bijn Indien deze fillologen — en onder hen vooral Jai»-
Frans Willems — hun teksten eenvoudig hadden overgele
verd. Zonder er iets aan te wijzigen. Om de volledigheid 
In de hand te werken, om onverstaanbaarheid weg te we^ 
iien of onfatsoenlijkheid te weren of zelfs om te vol
doen aan eigen literaire aspiraties, werden inderdaad aan
slagen tegen de autenticiteit van het volkslied gepleegd. 
Gelukkig werd dit euvel naderhand meer en meer on^ 
weken. 

verxamelaars 

Door de verzamelaars van onze volksliederen werden 
de deuntjes enigszins beschouwd als een soort van ver
roeste en door onzuivere stoffen aangevreten oude munt
stukken waarop zij, met wrijven en drijven, opnieuw de 
beeldenaar zuiver en glanzend meenden te kunnen te 
voorschijn toveren. Vandaar dat sommige volkslied-ver
zamelaars zich soms opzettelijk beperkten tot het noteren 
van de liederen waarvoor zij — als muzikale of letterkun
dige esteten — bewondering konden voelen. Een beper
king die vanuit volkskundig standpunt natuurlijk alleen 
maar kan bejammerd worden. Later, toen deze filologen 
en muscicologen zich volop als folkloristen waren gaan 
beschouwen, begon bovendien bij hen soms de overweging 
te gelden dat alleen deze liederen het optekenen waard 
waren waarvan zij een min of meer eerbiedwaardige 
ouderdom meenden te kunnen aannemen. Aleen in de 
middeleeuwen, was de stelling toen, heeft het echte 
volkslied werkelijk geleefd. Zonder te ontkennen dat de 
mooiste liederen hun bloeiperiode hebben gekend van ong. 
1350 tot 1500, mag de ouderdom van het volkslied nochtans 
geen maatstaaf zijn om opzoekingen al dan niet voort te 
zetten. Voor de volkskundige is het volkslied immers het 
naamloze lied dat door het volk gezongen en overgeleverd 
wordt. Onafgezien dus van de omstandigheid of dit lied 
mooi of lelijk, gaaf of ' gehavend, « zoetzangerig » of 
« zaagachtig-eentonig » is. De schlager wordt in deze be
paling, meent Pol Heyns, als vanzelf uitgesloten door het 
element « overlevering », omdat hij een spoedig vergeten 
ééndagslied is. Het lied, dat door sommige folkloristen 
met een zeker misprijzen straatlied genoemd wordt, zou 
echter wel tot het volkslied mogen gerekend worden. Al
thans In zover dit straatlied zichzelf door de overlevering 
heeft kunnen handhaven. 

eenvoud 

De vraag dringt zich nu op, welk naamloos lied door het 
volk wordt overgeheveld. Dit volk doet Immers zijn keuze 
en deze keuze wordt — bewust of onbewust — zowel 
door de inhoud als door de muzikale en letterkundige 
vorm van het lied beïnvloed. Pol Heyns : • De inhoud moet 
spreken tot de volksverbeelding. Ofwel wordt verhaald 
uit het eigen leven zodat het volk zich in het lied gemak
kelijk herkennen kan. Ofwel wordt verhaald uit het 
leven van edelen en koningen, dat, door het volk met een 
kinderlijke eerbied bejegend, als het ware een gezongen 
droom is. Ofwel komen God en Gods lieve heiligen aan 
de beurt, waarin het volk naïef-devoot gelooft en waa^ 
voor het in deemoed of smekend de knie buigt. In het 
lied wil het volk zijn eigen gedachten-droom-en gevoels
wereld als in een spiegel herkennen. Wat de letterkundige 

Moezelzak, zoals hij getekend staat in het «Liekes-
tekstenboekje» van 't kliekske. 
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vorm betreft houdt het volk onbewust het meest van e e » 
voud en directheid en gebruikt het doorgaans slechts d« 
woorden uit den eigen taalschat. (...) De muzikale vorm 
dient in de eerste plaats de zingbaarheid in de hand t« 
werken. Immers het echte volkslied « berust niet op de 
akoestische vreugde van het min of meer passieve luist»» 
ren, doch wel op de pret van het aktieve zingen, op de 
motorische ritmiek van de duizenden spieren van geheel 
ons stemorgaan ». De woorden worden desnoods over 
boord geworpen en vervangen door zinloze klanken, sinv 
pele "tralalas », « dirredondeines • of « fallalleres » Als 
de zanger maar plezier aan het zingen beleeft ». 

Een keuze doen veronderstelt evenwel het bestaan van 
liederen waaruit die keuze kan worden gedaan. Waar ko
men die liederen dan ook vandaan ? Er is een tijd g » 
weest, dat men werkelijk geloofde dat de liederen door 
het volk zelf werden gemaakt. De romantiekers beschouvy^ 
den het volkslied als het produkt van de volksziel en pro
moveerden aldus de volksgemeenschap tot dichter, tot 
« den grootsten dichter der dichters » zelfs. Deze opvalt 
ting werd echter door de wetenschap reeds op het einde 
der vorige eeuw volledig - prijsgeven. Nuchter werd 
vastgesteld dat een gemeenschap als gemeenschap niet 
dichten kan. Daartoe immers is een dichter, dat wil zeg» 
gen een afzonderlijk persoon vereist. En wat voor de 
dichtkunst waar Is, kan ook oor de muziek worden gezegd. 
Niemand loochent echter dat dit dichterlijk of muzikaal 
aangelegd individu een man uit het volk kan zijn. 

kenmerken 

Er Is nu een teorie die de kern van het volkslied reedï 
aanwezig acht in de roep. Er Is de roep die de onlngetoon^ 
de, plotse uiting is van een gevoelsopwelling i van lief 
of leed, liefde of haat, goedkeuring of afkeuring, verb» 
zing of verschrikking, begroeting of waarschuwing, aa» 
lokking of bedreiging. Er is de roep die klinkt als een b » 
vel en die bij de arbeid het ritme aangeeft waarop d« 
samenwerking der arbeidende gezellen dient gekoncei»r 
treerd. En er Is ook de roep die eenvoudig een aankondW 
ging is en een herkenningsteken : de straatroep van op. 
kopers en leurders, van alle soorten van venters. 

In al deze oproepen zit werkelijk een primitieve muziek 
verscholen. Deze primitieve muziek nu is voor ontwikk* 
ling vatbaar. Men mag echter niet eenzijdig het ontstaaB 
van het volkslied uitsluitend toeschrijven aan de beg» 
leiding van de arbeid. Het volkslied kan immers ook ont» 
staan uit de behoefte, een innerlijke beweging te uiten 
door zang of dans. Pol Heyns : « Het volkslied berust op 
het genoegen van het aktieve zingen en dit aktieve z l » 
gen vindt in het arbeidslied, danslied en marslied zijn 
sterkste triomfen uit. De woorden, de inhoud zijn bijzaak. 
Woorden komen sicehts te berde wanneer de verbeelding 
zich meester maakt van de klanken. Hoofdzaak Is en blijft 
het ritme ». Het ritme wordt o.m. gediend door het staf" 
rijm, dot vooral voorkomt in de aanvangszin, die a.h.w. t 
ritme van het gehele lied aangeeft. De voorbeelden llggeR 
voor het grijpen : « ziege, zage, menneke », « ringela, 
ringele, roze », « bim, bam, beleren », « een kind, een 
kind, een koningskind », enz. Na het stafrijm komt hot 
eindrijm, dat, als regelmatige herhaling van dezelfde 
klank, een bepaalde vorm van het ritme Is. Ook het har
monisch afwisselen van klanken kan ritme teweegbrengen, 
zoals In het kinderdeuntje : 

Paraplu 
parasol 
ene voor de regen 
en ene voor de zon. 

Ook de tautologie, d.w.z. de herhaling van hetzelfde 
denkbeeld met een andere uitdrukking die dezelfde bet» 
kenis heeft, schraagt dikwijls het ritme en meer dan een» 
steken hier én het stafrijm én een gelijktijdige afwisseling 
van klanken een helpende hand toe : 

En een hen en een haan, 
en mijn lieke dat Is aan. 
En een koe en een kalf, 
en mijn lleke dat is half. 
En een vogel en een pluim, 
en mijn lieke dat is uit. 
En een ploeg en een eg, 
en mijn lieke dat is weg. 

De wet der tautologie kan ontelbare keren toegepast 
worden op een aaneenschakeling van woorden, die mees^ 
al slechts klanken zijn en niet noodzakelijk een begrip 
dekken. Denk aan • bing, bang, bong •, < pief, pa^ 
poef •, snip, snap, snorla » of « lirom, larom, lepelsteel • . 

verstandige klinkklank 

Het ritme domineert in al de liedjes, door een man 
uit het volk geTmprovIzeerd tot uiting van een Innerlijke 
beweging of tot begeleiding van de bewegingen van zijn 
lichaam : In de arbeidsliederen, de wiegeliedjes, de kn i» 
deuntjes, de aftelrijmpjes, de spotliedjes, de balspel-lled-
Jes, de liefdesliedjes, enz. « Kirremondee, dee, dee s 
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volks

straatlied 
Volkskunstgroep 't kliekske met paard en huifkar tijdens zijn laatste trek door de Kempen. 

«Romi rom, van bergerom,» «falll, falla, fallo der?dera> 
•nz. — het lijkt allemaal zinloze kllnkklank (en In de 
meeste gevallen Is het wel zuivere kllnkklank geweest, 
ook al kan er soms oorspronkelijk wel een verstaanbare 
t in hebben gestaan. 

Een eerste stadium van de inwerking der verbeelding 
op de gezongen klanken wordt nu dit waarin een geTmpro-
vizeerd woord een ander woord met zich associeert, enkel 
omdat dit woord met het eerste een gelijkenis van klank 
vertoont. Het verstand helpt zinnetjes maken doch be
moeit zich verder nog niet om van deze zinnetjes « ver
standige > zinnen te maken. Zo bv. In : 

Trezeke, 
mijn bezeke, 
mijn paardje is zo mager, 
geef het dan wat haver... 

Stijl 

bestaande melodie 

Alhoewel het naar vorm en Inhoud eenvoudige fled, 
vrucht van een elementaire verbeelding en een elemen
tair verstand, dikwijls slechts strofen heeft van geringe 
omvang, kan een man uit het volk ook strofen van langere 
adem dichten, die zich groeperen in een lied van een ze
kere omvang. In dit geval zal de dichter echter bijna al
t i jd een beroep doen op een reeds bestaande melodie om 
er zijn woorden aan vast te knopen. Zodat wij hier dan 
voor een lied staan dat nog slechts voor de helft eigen
dom l8 van de volksmens. Doorgaans maakt de melodie 
een veel sterkere Indruk dan de woorden, die in vele ge
vallen zelfs volkomen onverstaanbaar zijn. Slechts een 
aanvangszin, slechts hier en daar een woord beklijven. In 
verband met het dichten van teksten op bestaande melo
dieën kan o.m. gewezen worden op wat men doorgaans 
• wilde Vespers » pleegt te noemen, d.w.z. liederen die 
(4) dezelfde wijze gepsaJmodieerd worden als de vespers 
h) de kerk, doch dan met een Vlamse tekst waaraan meer 
dan eens een ondeugende parodie ten grondslag ligt. 
Sommige van deze liederen, door een man uit het volk 
gedicht, genieten de door hun dichters doorgaans zeer 
hoog aangeslagen eer op losse blaadjes gedrukt te wor
den. En dit gebeurde vooral en op grote schaal met de 
liederen die gedicht werden door deze volksdichters, die 
als straat- en kermiszanger een beroep hebben gemaakt 
van het dichten en verkopen van deze liederen. Er zijn 
lang verscheidene folkloristen geweest die deze straat
liederen, op grond van de bewering dat zij door het volk 
toch niet gezongen worden, met een zekere minachting 
afdoen bij de studie van het volkslied. Nochtans zijn tal 
van liederen die men nu nog uit de volksmond registreren 
kan terug te vinden in de verzamelingen van de « Fliegen-
de Blatter » uit het tweede kwart van de vorige eeuw. 
Over het straatlied werden reeds meerdere studies gepu
bliceerd, o.m. door Pol De Mont, Lode Baekelmans, D. 
Wouters en dr. J. Moormann. Daaruit blijkt dat deze lie
deren doorgaans gebeurtenissen uit het dagelijkse leven 
bezingen. Zelfs zo zeer, dat zij vroeger, toen het dag- en 
weekblad nog niet algemeen verspreid waren, veelal de 
enige nieuwstijdingen waren voor onze vereenzaamde 
plattelandbewoners. 

De zangers leven hartstochtelijk met de In het straat
lied verhaalde gebeurtenissen mee, dikken de sensatione
le noot aan zonder bezorgdheid voor maat en overdrijving 
leggen een biezondere voorliefde aan de dag voor de
serteurs en verlaten vrouwen, arme weeskinderen, bas
taards en verschoppelingen, kiezen voor hun helden 
liefst namen die een beetje vreemd en plechtig klinken 
en als ze de maan, het middernachtelijk uur en de «storm-
zee» maar enigszins kunnen te pas brengen laten ze deze 
kans nooit liggen. Zij weten dat het volk sentiment en 
gezelligheid wenst en houden de stijl van hun liederen 
dan ook doorgaans volks en onbeholpen. Woorden en 
zinskonstrukties moeten onmiddellijk inslaan, moeten zó 
zijn, dat het lied, waarvan de wijze gekend is, dadelijk 
meegezongen kan worden. Aan stopwoorden, verkleinlngs-
woorden, dubbele ontkenningen, halve rijmen, herhalingen, 
onlogische gedachtensprongen, lange uitweidingen enz. 
laten zij zich niet In het minst gelegen. Hoofdzaak is, dat 
de eenvoudige toehoorder zich laat meeslepen en liedjes 
mee naar huis neemt om het daar te zingen. Daarom juist 
kiezen ze bijna altijd tot draagster van hun teksten de me
lodieën die als jongste suksessen door Iedereen gekend 
zijn. Zij duiden dat boven hun tekst aan met de woorden : 
« Op de wijze van... », 

termen 

In »Het Nederlandse straatlied» schrijft D. Wouters: 
« De term straatlied is door zekere van hoge cultuur beze
ten kunstminnaars gegeven aan een soort lied dat ze — 
naar hun wijze van zeggen — van cultuur-proleten hoor
den, en dat ze daarom hautain buiten hun aandacht plaat
sten, al zouden ze ook op sommige feestdagen wanneer 
ook hen de natuur boven de leer ging, meehossen en 
meezingen van : 

Overal, overal, waar de meisjes zijn Is het bal, 

of : 

overtuigd dat er tientallen onbekende • oude • volksliede
ren onder 't volk nog kunnen opgehaald worden indien 
men — en ditmaal is de vrees zeker niet ongegrond — 
»r wat spoed achterzet en er geen tien, vijftien jaren meer 
getalmd wordt ». 

Kiele, klele, kiele, Tolhuis, Tolhuis, 
Kiele, kiele, kiele, hopsasa. 

Met deze aanduiding van wat het straatlied Is, zitten we 
meteen volop in weer een andere kategorie volksliederen 
nl. deze die oorspronkelijk thuishoorden In de hogere kul-
tuurkringen. Het volk heeft ze daaraan ontleend. Soms 
lange tijd nadat ze In die kringen zelfs als uit de mode ge
raakt werden geweerd. Eens dit echter geschied Is, houdt 
het volk dat lied vast en draagt dit verder. Dikwijls zo 
lang tot de naam van de oorspronkelijke dichters en kom-
ponisten in de kultuurkringen vergeten zijn geraakt, a 
fortiori dus zeker vergeten door het volk zelf. Het wekt 
werkelijke verbazing hoe lang sommige liederen door 't 
volk vastgehouden worden. Pol Heyns : • Ik ben er van 

door wte 

Men kan nu tot slot nog de vraag beantwoorden, door 
wie het volkslied wordt overgelevend Gedeeltelijk werd 
dit reeds gedaan toen het onderscheid werd gemaakt 
tussen het volk en de kultuurkringen Het volk in de be
tekenis van de volkskunde zou men de gemeenschap kun
nen noemen in zoverre zij niet gehoorzaamt aan de wet
ten die de kultuurkringen regeren. Het volkslied bekleedt 
In het volksleven een aanzienlijke plaats Het is met 
sommige - gewoonten en gebruiken zelfs zo innig ver
groeid, dat vele gebruiken zonder het lied uiteenvallen 
en vele liederen zonder de gebruiken hun zin en betekenis 
verliezen. Er zijn de traditionele kalender- en seizoenfees
ten, de heiiigdagen, de bedevaarten, de arbeid van de 
werkman en dans en spel van het kind Men denke slechts 
aan het rondtrekken met de ster, het zingen met Nieuw-
Jaar, de St. Maartene- en de bedevaartliederen Een blij
vende gemeenschap is er nodig om van jaar tot jaar, 
soms van eeuw tot eeuw, het lied onder het volk te be
waren en levend te houden. 

De grote vraag is nu, hoè dit kon gebeuren. Pol Heyns 
weer : • in enkele gevallen staan deze gemeenschappen 
sommige hulpmiddelen ter hand om hunne liederen te 
bewaren en over te leveren bv de vliegende blaadjes 
die verkocht worden door reizende zangei-s en marktzarv 
gers, de gedrukte liedboekjes, de almanakken, de zelf 
aangelegde liedschriften Meest echter wordt enkel en 
alleen op het geheugen gesteund » Omdat nu het geheu
gen dikwijls een alles behalve volledig betrouwbare re-
glstreermachine is, kon het gebeuren dat bepaalde liede
ren, die oorspronkelijk soms 30 tot 40 strofen telden, 
thans nog slechts met 4 strofen in de volksmond voort
leven. Niet altijd evenwel faalt alleen het geheugen Het 
komt meermaals voor dat de zanger een lied verkeerd 
gehoord heeft De onverstaanbare of verkeerd opgevan
gen woorden en zinnen zal hij vaak een tijd lang na-wau
welen Vooral in het refrein waar de woorden ovenqens 
toch niet van zo groot belang zijn, omdat daar in de plaats 
het motorisch karakter van het lied triomfeert, kan een 
zlnlose vocalise zich soms lang handhaven Als zinloze 
vocalise blijven b.v de meeste Franse liedjes die in 
Vlaanderen, vooral bij de kinderen, mondgemeen werden, 
bestaan. En wat met de tekst gebeurt, geschiedt ook met 
de melodie • timbre, toonsoort, modulatie wijzigen zich 
en worden door andere vervangen. Daar zorgt nu eenmaal 
het volk voor. D. Wouters « We mogen er over treuren 
dat Engelman, Van Duinkerken, Vondel en Hadewijch om 
maar grote sprongen te doen, het volk koud laten alle 
cultuureisen slaat het volk tot gruwel, nu — vroeger — en 
later, daar zal geen onderwijs en beschaving iets aan ver
anderen : er is en blijft nu eenmaal een meerderheids
mens ». 

p.p. 
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AANBEVOLEN 
HUIZEN 

DRANKHUiS BEIAARD 
VLAAMSE GEZELLIGHEID 

Trefpunt van de Vlamingen 
— Stemmige muziek — 
Mevrouw LAURENT OEIEU 

Koj-trijksestraat 3 - MENEN 

Kwekerijen - Tuinaanleg 
j . V . H . 

Dendermond<;e steenweg 120 
9298 Scheliebe'.le - Tel 09 '79 31 70 

Geselekteerde planten voor 
part ikuhere verkoop 

— OPEN s ZATERDAGS — 
Kleurenkataloog op aanvraag 

MARC UYTDEWILCEN 
Wouter Haecklaan 6 en 7 - Deurne 

Tel. 21 66 99 - 21 66 90 
UW KLEUREN T V TECHNICUS 

Koop b i | ons in ver t rouwen 

"DE PRIJSBREKER" 
van hel aoede meubel 

Groensfraat 84 . An twerpen 
b!| Carnotstraat en Turnhoutsebaan 

Keizerstraat (Mark t - Ternat) 

ZAKENKANTOOR 
DE REUSE E.F. 

Bredeweg 55 - 1780 Teralfena 
Tel (053)66.235 

BEZOEK 

CASTHOF LINDENHOVE 
, LAUWEREYS - DE BRUYN 

Koud en warm buf fe t 
Gezell ige vlaamse sfeer 

weke' i ikse 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 
2 a 6.000 fr. b i jverd. p. md. Zo 
eenv. lever. a. Vlaamse vr iend. I n 
d ien geen verkoper bi j 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, te l . 
(02)65.81.41 

AL 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 6R0UNS 

BEGRAFENISSEN 
lakbors le i 139 - 2100 Deurne 

TEL 24.23.72 

TV PELMAR 61 scherm 
12.500 fr. i.p.v. 18.950 f r . 

Andere merken grootste kor t ing 
T.V. VANAF 9.000 F 

MUIS MEYNTfENS OKTAAF 
Dorpstraat 47, TEL. 52.89.38 

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

fo lderdeuren, louverdrape, 
luxaf lex, schi lderwerken. 

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

CORTHALS 
« UW KOFFIEHUIS » 

Kattestraat 20 - 9300 AALST 
Tel. 053/244.80 

" Pelsen « DE ZILVERVOS » 
WILLEMIJNS WILFRIED 

Gediplomeerd Bontwerker 
Grote voorraad m Bontmantels, 

Pelsvesten, Nertsen in alle kleuren 
— PRIVAAT PARKING — 

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

H. PELEMAN - MARCKX 
Van den Nestelei 16 - An twerpen 

Tel. 39.19.27 
TV - RADIO 

ALLE ELEKTRISCHE TOESTELLEN 
HERSTELLINGEN A A N HUIS 

Hotel-Pension BREUGHEL 
Smet de NaserUian 141 

Blankenberre. - Tel. 050 41637 
Uitba'er FERSI JULIEN 

vol pens 300 fr alles inbegr 

Vlaatrse gDthische sti jtschouw ? 
of sierschouw naar etgen keus, 
in volslagen artisar.aatswerk ! 

d a n d u s 
Boomscs ee ^weg 890 - 2610 Wilr i jk 
Tel 87 51 07 - 87 51 54 ook na 19u 

Natuursteenbedri j f Kunstdekor 

Abonnees « WIJ . 8 % kort ing 

« HOME » 
Eigentijdse WONINGINRICHTING 

KUNSTNIJVERHEID 
HUWEDJKSLIJSTEN 

Rijschoolstraat 45 B St Truiden 

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

FIRMA DE MONTE 
Adegemstraat 9 - MECHELEN 

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

orgels (van 8.000 f r af) -
« Küng »-blokf luIten - Orf f -

Instrumenten 

STUDIO - WORKSHOP 
( biedt part-t ime en 

fu l i - t ime werkzaamheden, 
welke THUIS zijn te verrichten, 
om Uw vri je t i jd produkt ief te 

maken 
Inl icht ingen (postzegel inslui ten) • 

STUDIO - WORKSHOP 
P.o.b. 2168, 's-Hertogenbosch. 

leder en kunst lederwaren 
Klein en Groothandel 

X A V A N N A 
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 

MILADY Couture 
Lippenslaan 191 

8300 KNOKKE-HEIST 1 

SANITAIRE- en KEUKEN-
INSTALLATIES 

F. LAMBRECHTS 
ASD. 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 nut t ig komfor f 

VLAMINGEN, voor uw afspraken 
te Aalst : CAFE - GASTHOF 

GRAAF V A N VLAANDEREN 
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 
Specia^.teiten : 

VASTTAPIJT - OPEN HAARDEN 

REEDS 50 JAAR LEDERWAREN 

MARC SIEBENS 
Ommeganckstraat 14, Antwerpen 

Tel. (03)33.92.90 
Koffers en reistassen, school- en 
boekentassen, geldbeugels, ^ br ief-
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) het Sint-Jansplein) 
Sint-Jans-Molenbeek - Brussel 8 

Telefoon : (02)28.87.09 

G E L D 
Voor een persoonli |ke lening 1ste 

2de of 3de rang, wendt U tot 

Frans Van Moorter 
Oudenaardse Stwg 121 ERPE 

Tel. (053)22911 

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

Autostrade - Aalter 
Afspraak (09)74.15.45 

DEPREZ P.V.B.A. 
Vismijn 104 — OOSTENDE 
Zeevisgroothandal - voor al len 

VERLICHTINGSGROOTHANDEL 
MARC DE VRIESE 
ASSEBRpEK - BRUGGE 

Baan naar Kortr i jk 
60 m toonvensters 1 000 ver l ich

t ingselementen 
Open van 8u30 tot 20 uur 

Aanbouwke jkens HELEMAAL naar 
maat. 

Apart en per klant gemaakt. 
Niet duurder dan sei iefabr 'kat ie, en 

zelfs beter ! 
Prijsbestek en studie zi jn gratis. 
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 jk 
stukken van onze PRIJZEN BIJTEN. 
Verminder ing tot 30 fr. per k i lo 

Gratis aan huis besteld 
RIMBO-koHies 

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

CARROSSERIE 
LOOS - V A N HOOF 

Schranslaan 70 
1840 EPPEGEM 

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

« PERZEN » 
UITSLUITEND OOSTERSE TAPIJTEN 

25 A, Leopoldstraat, An twerpen 
Tel. (03)33 92.65 

Brouwerij 
MOORTGAT 

BREENDONK 
tel . (03) 86.71.21 
voor AL Uw bieren 

en Limonades 

Bljhulzen : Cogels Osylel 73 
2600 Barchem-Antwerpen 

Tel. (03) 36.10.11 
Gent 

tel . (09) 22 45 62 
Deheegher Jan 

Ledeganckstraat 19 

en 

Vlamingen, 
vraag GRATIS ADVIES 
voor uw hypotheek

leningen ( I e en 2e r.) 
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. geslof.) 

Agenten en makelaars 
neem kontakt met ons I 

WERE Dl f^s 
DOET HET I \JJ 
Is u een \onse\went 
vl. nationalist ? 

A b o n n e e r d a n o p 

ons m a a n d b l a d 

DIETSLAND-
EUROPA 

Leesgeld : 250 Fr. 
(p.r. 166.488, 

Were Di) 

Inlichtingen : ]ordaanskaai 
2, Antwerpen. 
Tel. 02/32.21.^s-

D I R K M A R T E N S 
P.V.B.A. 

NINOVE 

Beverstraat 24-26 

Tel. (054)331.05 

AALST 

Lange Zoutstr. 30, 29-33, 36-38 

Tel. (053J240.60 

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 ler lei - tu rnk led i j - ru i teru i t rust ingen - p i n g 
pong tafels - badkleding en alle toebehoorten - ro l - en ijsschaatsen 

kampingart ikelen - turngere i . 

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

borden - tu inmeubelen - tu inschommels. 

— ZEER VOORDELIGE PRIJZEN — 

WALTER ROLAND 
gedip lomeerd opt ic ien, 

erkend door alle z iekenfondsen 
KERKSTRAAT 58 - ANTWERPEN 

(Lef op het huisnummer !) 
Telefoon 03/36.86.62 

ALLE GLAZEN ALLE MONTUREN 
Voor lezers van di t blad 10 % kor t ing 

ALSOF U ZE ZELF UITPERSTE I 

i^^ «ANANASSAP 
^5\^^^^*V>0' 

.0^ .^"^ 
rS<' ^^^^v^^•^° 

^^\^ 
retiS^P 

100 % ZUIVER EN NATUURLIJK ! 

Alleeninvoer voor België en Luxemburg • 

GEVO p.v.b.a. 

ChurchiHIacin m 
2120 SCHOTEN 
Tel.: (03) 58.74.33 

Groepen 

en 

maatschappijen 

voor U 

bedacht 

allerhande f I f 

Speciaal 

IEDER DORTMUNDER 
THIER BRAU HOF 

k a n U o p ieder o g e n b l i k v a n d e d a g v a n h e t jaar 
m i d d a g - e n a v o n d m a l e n a a n b i e d e n . j 

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 speciali teiten zi jn : Ochsenschwanzsuppe - Hongaarse goe-
lasj - Eisbein mit Sauerkraut - Kip aan het spit - Krachtvleesschotel 

beter dan in Duitsland. 
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 1 Nieuwbrugstraat 28. Tel. 02/18.74.89 - mooiste van Brussel 
AALST (Klaroen) : Au toweg . Tel. 053/228.53 . 1.000 plaatsen. 
HULSTE (Kor t 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 : Venio 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 leiden. — Vast loon - Kost en 
inwoon gratis - In regel met sociale wet . - Liefst mensen van 't vak. 
Schrif tel i jk aanbieden %\[ : ABTS : Tiensesteenweg 128, Korbeek-Lo. 
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maatschappij 

de vrouw in de pers 
In «Gazet van Antwerpen» (14/ 

11) noemt Yvonne Nonneman het 
•en van de positieve elementen 
van de V-dag, dat de meest uiteen
lopende strel<kingen aan bod kwa
men, die men al dan niet kon bij
treden. Zij meent evenwel dat de 
massa grotendeels bestond uit de 
MQ. intellectuali.a «Dat vermin
dert zeker niet het succes tijdens 
een manifestatie, dergelijk aantal 
vrouwen samenbrengen tijdens 'n 
vrij week-einde, zonder massa pu
bliciteit en zonder top-organisatie, 
«o maar, uit en van de vrouwen 
«elf, is zeker een unieke gebeur
tenis.» 

In «Het Laatste Nieuws» (13/ 
f f ) schrijft Gaby Feyaerts, dat Ger-
maine Oreer af en toe wel eens 
•en foute redenering maakt, maar 
vergeven wordt omdat zij toch zulk 
degelijk pionierswerk als «The fe
male Eunuch» heeft geleverd. 
Maar toch, zo schrijft zij, liepen 
• r opmerkelijk weinig arbeiders
vrouwen rond. 

In een vraaggesprek met «De 
Standaard» (14/11) antwoordt Lily 
Boeykens, een van de inrichters 
van de V-dag, hierop: «Men zegt, 
men schrijft dat er geen vrouwen 
waren uit de arbeidersklasse. 
Hoe kan men dat beweren? Kan 
men dat zien op de gezichten van 
de vrouwen. Ik kan bewijzen, zwart 
op wit, met namen en adressen 
dat er wel arbeidersvrouwen wa
ren. Wij hebben tientallen en tien
tallen briefjes gevonden in onze 
vragenbussen waarop deze vrou
wen bijvoorbeeld hebben geschre
ven: «Wij vinden het fantastisch 
dat «geleerde» vrouwen opko
men voor gelijk werk gelijk loon. 
Maar wij willen daar ook iets voor 
doen. En in mijn buurt zijn meer 
werkende vrouwen die er iets aan 
willen doen. Laat ons weten hoe 
wij kunnen meewerken.» 

geen «fait - divers» 

Jef verheist en Hilde Masul on
derstrepen in «De Bond» (17/11) 
de overweldigende, zeer gevarieer
de informatie, de geslaagde dia
voorstelling, het optreden van de 
Engelse «Women free street the
atre» en de aanwezigheid van bui
tenlandse afgevaardigingen uit Ne
derland, Engeland en Duitsland. In 
hun besluitvorming leest men: 
«Wij geloven niet dat het zomaar 
een «fait - divers» is, dat enkele 
duizenden vrouwen uit Vlaanderen 
en Wallonië een hele dag over hun 
situatie gepraat hebben. Dit lijkt 
ons een eerste doorbraak. Een dijk
breuk begint ook met een kleine 
scheur.» 

d e ech te o n d e r d r u k t e n 

W.D. in «Het Volk» (13/11) 
noemt de V-dag een mislukking 
omdat tijdens de dag teveel aan
dacht werd besteed aan het abor
tusvraagstuk. «Wat er later van 
de V-dag zal overblijven kan de fe-
ministenbeweging ontzettend veel 
echade berokkenen,» schrijft W.D., 
die meent dat er «honderden» 
vrouwen waren. W D. besluit: «Er 
mogen nog vele V-dagen komen. 
De feministenbewegingen moeten 
rich inzetten voor de miljoenen 
vrouwen die zich nooit vragen heb
ben gesteld: de huishoudsters, de 
werksters, de verkoopsters, de be
dienden en de dienstboden, die 
door hun culturele achtergrond 
niet altijd de kans kregen hun 
vrouwenconditie te bedenken ... 
Zij hebben de tijd en het geld niet 

om zo hoog van de toren te bla
zen. Zij zijn de echte onderdruk
ten.» 

Mogen wij aan W.D. vragen: 
«Wie heeft deze vrouwen zo lang 
dom gehouden? kan het syndicaal 
georiënteerde «Het Volk» geen 
grotere inspanning leveren om dé
ze vrouwen op hun situatie te wij
zen? 

In een de lezer verwarrende, 
maar proeve tot sfeerschepping 
bespeelt «Voksgazet» (15/11) zo
wat dezelfde thema's als «Het 
Votk.» Wie niet op de V-dag waren 
ztjn «diegenen die een dubbele 
werkdag hebben, geïsoleerd zijn, 
beperkt door een man, gebrek aan 
geld, gebrek aan ti jd, gebrek aan 
vrijheid.» Wie er wel waren zijn 
«Degenen die hèt geluk hadden 
een familieleven, een kultureel 
bevoordeeld milieu te kennen, over 
genoeg geld en tijd te beschikken, 
te kunnen studeren, mensen te 
ontmoeten, boeken te lezen, kort
om omdat ze de gelegenheid had
den over hun contionering te den
ken en ze af te wijzen.» 

Het gebeurt niet dikwijls dat wij 
zo een scherpe zelfkritiek lezen 
In «Volksgazet,» die toch de 
spreekbuis wil zijn van diegenen 
die een dubbele werkdag hebben. 
Veel heeft de BSP aan de conditie 
van deze vrouwen dus blijkbaar 
niet veranderd. Maar ja, ook het 
socialisme Is te danken geweest 
aan enkele mensen die het geluk 
hadden te lezen, te studeren, kort
om aan enkele bevoorrechten: 
Marx, Engels, Lenin, Bachounin. 
«Volksgazet» vergeet trouwens, 
dat vele van deze bevoorrechte 
vrouwen, die voor de emancipatie
bewegingen werken, vrijwillig een 
dubbele dagtaak aanvaarden, hoe
wel zonder kaderverdicipline. Die 
moet men elders zoeken... 

In «De Nieuwe» (17/11) ver
wijst Brigitte Raskin naar het ver
schil der middelen om de doel
stellingen te verwezenlijken: do 
vuist enerzijds, het gelijkwaardig-
heidsteken anderzijds, Het uitvoe

rig artikel bevat een ietwat verho
len, maar rake kritiek op de van 
oudsher bestaande vrouwenorgani
saties. Een vrouw die een studie 
maakt van de vrouw omtrent de 
eeuwwisseling van 1900 en met 
wie Raskin sprak merkte op dat 
de problematiek sedertdien onver
anderd is gebleven, wat niet ge
tuigt van de vooruitgang ondanks 
het bestaan van de traditionele 
vrouwenorganisaties, zoals o.m. 
KAV en SVV. Ander belangrijk ele
ment, door Brigitte Raskin aange
stipt, is de spontane belangstelling 
die vele culturele en politieke ma
nifestaties missen. «Er was een 
grotere belangstelling voor wat 
vrouwen zegden en meenden, voor 
hun persoonlijkheid, dan voor de 
kleren die zij droegen.» 

germaine greer 
In een apart stukje, waarin de 

feministe Germaine Greer haar 
standpunten over het traditionele 
gezin uiteenzet, wordt andermaal 
de vinger in de wonde gestoken. 
Zegt Greer: «Mannen zullen nooit 
bevrijd zijn, totdat wij hen de mo
gelijkheid ontnemen ons te onder
drukken... Maar wij kunnen onmo
gelijk de bevrijding van de beide 
seksen op ons nemen. Wij kunnen 
wel ons deel bijdragen door ons
zelf te bevrijden. Dan blijft de man
nen niets anders meer over dan 
hun levenswijze te veranderen.» 

Greer heeft begrepen dat het In 
onze traditionele maatschappij vol
doende is de man onder druk te 
zetten om het hele gezin te onder
drukken. Dat de man vrijer wordt 
langs de vrijere vrouw om is een 
logica die de meeste mannen nog 
niet hebben geleerd. 

Het ziet er naar uit dat de me
dewerker van «'t Pallieterke» (15/ 
11) niet ter plaatse geweest Is, 
ofwel heeft hij dringend een bril 
nodig, «'t Pallieterke» heeft alleen 
Dolle Mina's opgemerkt en verwar
ring gezien. Daarenboven is het 
veruit het enige wat hij van de 
ganse dag onthouden heeft het 

•Saas - In - eigen - buik» en de 
niet al te gelukkige tussenkomst 
van Yvonne Lex. 

Foei, «Pallieterke» van een ver
dediger van het vrije woord en van 
de objectieve waarneming, hadden 
wij heel wat beters verwacht. 

Onder de titel «11 november 
was geen wapenstilstand» wijdt 
het weekblad «Knack» een uitvoe
rig en lovend artikel aan V-dag, 
Marijke Van Hemeldonck haalt o.m. 
een citaat aan van Augusts Bé-
bel geschreven in «De vrouw en 
het socialisme» (1883) «...Elke so
cialist erkent de onafhankelijkheid 
van de arbeiders tegenover de ka
pitalisten en kan niet begrijpen 
dat anderen, vooral dan de kapi
talisten zelf, dit feit niet ook er
kennen; maar diezelfde socialis
ten ontbreekt het dikwijls aan in
zicht in de afhankelijkheid van de 
vrouw tegenover de man, daar dit 
probleem zijn lieve zelf van zeer 
dichtbij raakt...» Dit laat M.V.H, 
aansluiten bij de ontnuchterende 
(voor de linksen althans) waar
schuwing van Simonne de Beau-
volr dat «het socialisme, zoals het 
vandaag verwezenlijkt de vrouw 
niet heeft bevrijd. Zou een echt 
menselijk socialisme het kunnen? 
Dit is vandaag nog een utopie ter
wijl de situatie van de vrouw een 
werkelijkheid is.» 

Ook «De Standaard» (13/11) 
sprak zich zeer lovend uit in een 
lang artikel onder de titel «Vrou
wendag te Brussel kende onver
wacht succes.» Het enige wat wij 
In dit zeer goede artikel van Ma-
rlette van Halewijn betreuren. Is 
dat zij spreekt over een paar dui
zend vrouwen, daar waar alge
meen het cijfer 10 tot 12.000 aan
vaard werd. 

historisch 

Dit schreef ook Manu Ruys op 
14/11/72 in het artikel met de 
vraag «Met of zonder mannen?» 
Manu Ruys besluit met «Al die 
vraagstukken zijn zeer reëel. Zij 
moeten in de kern worden bena
derd en ongelost. Maar nogmaals 
het moet gebeuren via de dialoog. 
Voor de vrouwen Is de taak van 
de komende jaren: de intrede op 
het niveau van de Inspraak en van 
de besluitvorming. Er zijn heel wat 
mannen bereid om met hen te pra
ten.» Akkoord Manu Ruys, vooral 
dan als het praten gevolgd wordt 
door actie. 

Marlette Van Halewijn ziet de 
V-dag als historische gebeurtenis 
voor België. Dit ziet ook «Wij» in 
zijn nummer van 18/11. Het blad 
voegt er nog aan toe «Een mijl
paal in de geschiedenis van de 
emancipatie beweging in eigen 
landi terwijl Huguette D.B. het 
zeer poëtisch «een verkwikkende, 
wervelende gebeurtenis-rapsodie» 
noemt. 

Ook de franstal ige pers met na
me «La Libre Belgique» «Le Soir» 
en «La Dernière Heure» allen van 
13/11/72 schreven zeer lovende 
artikels. «La Libre Belgique» noem
de het zelfs de geboorte van het 
Feminisme in België, gericht tegen 
de patriarchale maatschappij. 

Als besluit mogen wij schrijven 
dat de pers, die al even 
verrast was over het reuzensucces 
als de inrichters zelf, positieve en 
ruimo weerklank gegeven hebben 
aan een gebeurtenis, die zonder 
overdrijving uniek mag genoemd 
worden. 

hi Ida uytterhoeven 

koninklijk bezoek 
De koning en de koningin, statige majesteiten van een 

would-be demokratisch land, besloten op reis te gaan. Dat Is 
niet zo buitengewoon: de Saksen-Co-burgers houden van we
reld-verkennen... even Eddie in Mexico aanmoedigen, dat is toch 
maar een uitstapje, niet? 

Soms leggen ze verplichte statiebezoeken af, dan kijken ze 
minder geestdriftig, zo'n visite veronderstelt banketten, heil-
dronken en gechronometreerde uitstapjes en tenslotte verveelt 
al die champagne en de officiële beleefdheid... Als gekroond 
hoofd moet je echter de handelshorizonten van je machtige ka
pitalistische paladijnen-onderdanen verbreden, dan ga je maar 
op verplichte reis, mèt je ministers en je gelegenheidsgiimlach. 

Zo trokken de koning en de koningin naar Ethiopië, het 
prachtige land dat, volgens de toeristische folders, dertien maan
den zon biedt en waar je de dertiende eeuw zo maar binnenwan-
delt...om John Flanders' geest te doen terugkeren: de Belgische 
vorsten die met de vierde dimensie kennismaken: ze ontmoeten 
aldaar de Ras, de Negus, de «Leeuw van Juda», zijne Keizerlijke 
Majesteit, Haile Selasie, progressist voor de progressistische 
buitenwereld en de inter-Afrikaanse conferenties, specialist in 
het onderdrukken van studentenrevoltes en opstanden in Eritrea. 

De Belgische vorsten, simboien van een ietwat-verouderde 
staat en niet meer dan ietwat-afstandse simboien, zagen een 
seniel-lijkende machtige man van tachtig jaar oud, wiens beel
tenis alreeds tussen die der Koptische heiligen op de kerkmu
ren prijkt (er zijn 25.000) kerken...). De koningin vond er geen 
soortgenote, want de gezellin van Haile heeft al een paar jaren 
geleden dit ondermaanse verlaten. Zij was eerst de vrouw van 
een ander, tot de «Leeuw» besloot dat zij best de zijne kon wor
den, en dat gebeurde dan ook. De keizer is inderdaad een mach
tig man. 

De weinige Ethiopische kranten schrijven meestal over hem, 
de televisie (voor Addis Abeba eksklusief) toont elke dag zijn 
eerbiedwaardige rimpels, in de schoolboeken ontdek je steeds 
zijn portret, de schooljeugd (een 20 % van de kinderen) heeft 
de eer en het genoegen zijn lof in liederen uit te galmen. Ter
wijl Boudewijn en Fabiola in naam regeren over een frieten-
etend volk dat met communautaire problemen en met Eyskens 
geplaagd zit, heeft de Ras het genoegen over het armste volk 
van Afrika de plak te zwaaien, blanke, bruine en zwarte men-^ 
sen die lijden aan malaria, gele koorts, melaatsheid, en ge-' 
slachtsziekten. 

«Er zullen altijd rijken en armen zijn, omdat er zijn die 
werken en anderen die niet werken!» orakelt de vooruitstre
vende grijsaard, wijl hij droomt over zijn verloren Nobelprijs 
voor de Vrede en hij een nieuwe rede tegen Zuid-Afrika voor
bereidt. Ondertussen gijzelt zijn politie een heel dorp omdat ze 
een verdachte uit het dorpsmidden niet vinden. 

Hunne Belgische majesteiten en de keizerlijke onfeilbaar
heid bekeken het land wel, maar de armoede bleef hen ver
borgen: want waar Halie Selasie voorbijkomt, poetst en verft 
de bevolking (op bevel van hogerhand) de gevels net en ds-
armsten verdwijnen uit de straten. 

Wanneer het licht van Afrika bij ons op visite komt, zullen 
de edele bewoners van Laken hem onze steden tonen en hier 
zullen vaandeitjes en op-bevel-juichende schoolkinderen de il
lusie volhouden.... de illusie van een koningschap voor en door 
door het volk... 

huguette d.b. 
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d i c h t e r s in het panth 
fri da Pantheonreeks van de Nohelpnjs^'innaars voor literatuur, uitge

geven door Heideland-Orbis, zijn de roiricitisdhiivcis kwaiiiital.ü in de 
meerderheid. Toch bhjkt hoe de prijsundelc. s \,ooiaJ de laatste jaren de 
lyrici ftiet uit het oog verloren noch verwaerioosd hebben. In 134S kieeg 
T.S. Ellot de prijs, in 1959 Quasimodo, in 1960 Sawt John Perse, in 1963 
Yorgos Seféris en vong jaar Pablo Neruda 

tuurwetenschap en geografie, le
vert hem de middelen tot uitdruk
king,geeft hem de tekens voor 't 
neerschrijven van de droom. In dit 
Pantheonboek worden de opgeno
men fragmenten uit zijn verzen
bundels ingeleid door J Th, Sta-
kenburg. 

salvatore 
quasimodo 

Deel 48 in de Pantheonreeks is 
gewijd aan Quasimodo, St John 
Perse en Seféris. 

Salvatore Quasimodo werd gebo
ren te Modica op Seciliè op 20-8-
1901. Hij begon al zeer jong te 
dichten, studeerde voor ingenieur 
maar moest zijn studies opgeven 
wegens geldgebrek, werd bouw
kundig tekenaar en kwam In over
heidsdienst bij de wegenbouw te
recht als opzichter. In 1930 vestig
de hij zich na veel omzwervingen 
definitief te Milaan, werkte ei als 
literair kroniekschrijver mee aan 
de « Corrière della Sera » en werd 
toneelrecensent voor de «Tempo». 
Half auto-didakt, studeerde hij de 
klassieke talen en schrijvers. 

Vooral de Grieken lokten hem 
aan Hij zou ook veel klassiek werk 
vertalen. Vanaf 1930 pas verschij
nen zijn eerste bundels • « Acque 
e terre » in 1930, « Obou som-
merso » in 1932. Na de oorlog 
doceerde hij literatuur in het mu-
ziekkonservatorium Guissepe Ver
di. Zijn kommunistische sympa-
tieën dreven hem naar het verzet, 
dat op het einde van de oorlog 
in Italië losbrak, en naar de kom
munistische partij na de oorlog Hij 
werkte mee aan het partijblad 
« Unita » maar hij trok zich ont
goocheld terug na de Hongaarse 
opstand. Hij overleed op 4 juni 
1968 te Napels en werd begraven 
te Milaan. Zijn lyriek werd wel 
eens als « hermetisch » bestem
peld. Na 1942 werd ze sterker so
ciaal-geëngageerd in een veel be
grijpelijker klassicisme. Men heeft 
hem toen banale retoriek en 
schoolmeesterij verweten en soms 
was zijn taal kleurloos terwijl juist 
het pathos van zijn lyriek sterke 
taainuancering vergt. De vormdich-
ter werd een dichter van de in
houd : hij betaalde echter zijn en
gagement vaak met de kwaliteit. 
Zijn dankrede in Stockholm was 
gewijd aan « de dichter en de po
liticus » en hij zei daarin o m. : 
• Ik kan niet goedkeuren dat ideo
logieën interveniëren in het poë
tische • scheppingsproces . - In 
dit Pantheonboek zijn, na de ver
helderende inleiding van dr. Her
man Van den Bergh, meer dan 
honderd gedichten uit diverse pe
rioden en bundels bijeengebracht : 
een keuze die een goed beeld 
geeft van Quasimodo's lyriek, in 
zoverre vertaling dat kan. 

saint John perse 

Saint John Perse, die de Nobel
prijs kreeg in 1960, werd geboren 
op St Léger les Feuilles, een ei
landje vlakbij Guadaloupe, op 31 
mei 1887. Hij heet eigenlijk Marie-
René Alexis Saint Léger Léger. 
Zijn vader was jurist. In 1887 naar 
Frankrijk gestuurd, studeerde hij 
er rechten en politieke weten
schappen, sloot vriendschap met 
Francis Jammes en Valéry Larbaud 
en trad io 1914 in diplomatieke 

dienst Van 1916 tot 1921 was hij 
legatiesekretaris in Peking, be
reisde het verre Oosten, werd me
dewerker van Briand en sekreta-
ris - generaal voor Buitenlandse 
Zaken Als zodanig had hij een gro
te invloed op beslissingen op het 
vlak der buitenlandse politiek: ten
gevolge van zijn vooroorlogse hou
ding (verzet tegen de overeen
komst in Munchen en zijn behoren 
tot de «Oorlogsgezinden») werd 
hij door de regering Pétain afgezet. 

Hij week uit naar Engeland 
van daar naar de Verenigde Sta
ten, werd er bibliotekaris van de 
«Library of Congress» en keerde 
In 1959 naar Frankrijk terug. 

St, John Perses lyriek doet aan 
die van Claudel denken, althans 
wat de vorm betreft: meestal 
meer poëtisch proza dan vers. De 
zee neemt in zijn tematiek een be
langrijke plaats in. Zijn dichter
schap is aristokratisch zonder her
metisch te zijn, zijn beeldasso
ciatie vaak surrealistisch. Heel 
zijn lyriek draagt een episch ka
rakter, tot in de titels toe Hij is 
romantisch zonder romanticus te 
zijn en de belangstelling die hij, 
evenals die ander aristokraat «On 
the other side of the hill», 
Ernst Junger, vertoonde voor na-

yorgos seféris 

De derde Nobelprijswinnaar -
dichter in dit boekdeel is de Griek 
Yorgos Seféris. M. Blijstra - Van 
der Meulen schreef de introduktie 
tot het werk van deze dichter, die 
op 20 september 1971 overleed te 
Athene. 
Seféris (eigenlijk Y. Séferiadis) 
werd op 29.2 1900 in Smyrna (Iz
mir) geboren. In 1914 verhuisde hij 
met zijn familie naar Athene, stu
deerde rechten te Parijs en trad 
in diplomatieke dienst. In 1941 
volgde hij de Griekse regering 
naar Egypte en Zuid-Afrika, werd 
na de oorlog raadgever van de re
gent en ambassadeur in Londen. 
Naast zijn kreatief werk, vertaal
de hij ook veel uit de wereldlite
ratuur: Ezra Pound, D.H. Lawrence, 
Yeats, Gide Valéry, Eliot e.a.. 

Seféris kwam in konflikt met de 
huidige regeerders in Griekenland 
door een verklaring die hij in 1969 

aflegde Zijn houding was begrij
pelijk wanneer men zijn vroegere 
politieke situatie en zijn relaties 
kent. In een In 1961 aan Seféris 
gewijd lijvig boek (ca. 500 biz.) 
waarvoor een aantal Grieicse schrij
vers een bijdrage leverden, valt de 
afwezigheid op van verscheidene 
Griekse auteurs die in het Westen 
bekend zijn door hun werk, en 
waarvan sommigen zelfs destijds 
als Nobel -kandidaat genoemd wer
den: Stratos Mirivilis, Theotokas, 
Venézis, Prevelakis, Terzakis . 

Zijn lyriek is sterk geïnspireerd 
door het heimwee naar een groot 
verleden, en een diep pessimisme 
gaat samen met een uiteindelijke 
aanvaarding. Naar de vorm Is zijn 
lyriek verwant met de imagisten. 
In een bundel als «Mythistorima» 
wordt de mythologie symbool voor 
innerlijke situaties en in heel het 
werk speelt het Griekse land en 't 
Griekse verleden een grote rol: 
zijn gedichten in «Yimnopedia» 
over Santorini (het oude Thera) 
en Mykene zijn beide een prach
tige evokatie van natuur en verle
den. 

In de bloemlezing van dit Pan
theon-boek werden, behalve de 
«Yimnopedia» en de volledige bun
del «Mythistorima» ook nog ge
dichten opgenomen uit alle ande
re bundels. Uit deze bloemlezing 
blijkt de waarde van deze lyriek 
en het grote kunstenaarsschap van 
Seféris. 

Dit 48° deel in de Pantheon
reeks zal iedereen die belangstel
ling heeft voor de hedendaagse 
lyriek ten zeerste boeien. 

het dwaallicht 

Het Dwaallicht, Elschots laatste publikatie in boek
vorm (1946) werd het gegeven van een nieuwe Vlaam
se film waarvan de buitenopnamen hun beslag kregen 
in de Antwerpse straten. Het boek werd voor film 
klaargemaakt door Frans Buyens « een man van het 
vak ». Kort samengevat ziet het er als volgt uit. 

Een zekere meneer Laarmans loopt door de novem-
berstraten van de stad, de oude wijken van Antwerpen. 
Drie Pakistaanse matrozen vragen hem de weg naar 
het huis van een zekere Maria Van Dam. Teruglopend 
naar zijn tram die hem thuis moet brengen, ziet hij 
opnieuw de zoekende matrozen en gaat met hen mee 
op stap. Hij zal zich thuis toch vervelen. Ze kopen 
bloemen en de speurtocht wordt ingezet. 

Na heel wat loos gezoek raadplegen ze tenslotte 
de politie, waar ze twee adressen krijgen. Ten einde 
raad begeven ze zich aan de drank, een intiem gesprak 
ontvowfi/t zich. Laarmans vergezelt zifn nteuwe vrtvn-

den naar hun schip maar zal verder zoeken en het 
tweede adres (dat hij heimelijk voor zich hield] zoeken. 
Zal daar Maria Van Dam wonen ? Dat is de vraag die 
de film moet beantwoorden. 

Laarmans wordt vertolkt door Romain Deconinck, 
welbekend door zijn toneel-, radio- en tv-werk. Hij 
maakte een 20-tal platen met liedjes en grappen en 
schreef zowat 190 blijspelen en gaf haast 4000 ver
toningen in • zijn » Minardschouwburg. 

Maria Van Dam wordt Evan Kant, bekend om haar 
liedjes, vooral de Overspeelse liedjes van Altena en 
haar optreden in de omstreden musical voor kinderen 
Xing Xong in het land van de zon. Verder zullen we 
nog Dora Van der Groen zien als de vrouw van Laar
mans De muziek werd geschreven door Arsene Souf-
friati. 
Oe foto : Romain De Coninck ontmoet Eva Kant In 
een... droomscerte. 

december in de kvs 

2. Zaterdag 20 u.: Kinderspel van 
Robert Marasco 

3. Zondag 15 & 20 u.: Kinderspel 
6. Woensdag 20 u.: Maak plaats, 

mevrouw van Ray Cooney en John 
Chapman 

7. Donderdag 20 u.: Maak plaats, 
mevrouw 

8. Vrijdag 20 u.: Maak plaats, me» 
vrouw 

9. Zaterdag 20 u.: Maak plaats, 
mevrouw 

10 Zondag 15 & 20 u.: Maak 
plaats, mevrouw 

13.Woensdag 20 u.: In de holte 
van je arm van Dimitrr Frenkel 

Frank (première) 
14. Donderdag 20 u.: Maak plaats, 

mevrouw 
15. Vrijdag 20 u.; Maak plaats, me

vrouw 
16i Zaterdag 20 u,: In de holte van 

je arm 
17. Zondag 15 & 20 u.: In de holte 

van je arm 
19. Dinsdag 20 u.: Maak plaats, 

mevrouw 
20. Woensdag 20 u.: Maak plaats, 

mevrouw 
21. Donderdag 20 u.: Maak plaats. 
22. Vrijdag 20 u.: Maak plaats, me

vrouw 
23. Zaterdag 20 u.: Maak plaats, 
24. Zondag 15 & 20 u.: Maak 

plaats, mevrouw 
25 Maandag 20 u.: Maak plaats, 

mevrouw 
27. Woensdag 20 u.: In de holte 

van je arm 
28 Donderdag 20 u. In de holte 

van je arm 
29. Vrijdag 20 u.: In de holte 

van Je arm 
30. Zaterdag 20 u.: In de holte 

van je arm 
31. Zondag 15 & 20 u,: In de holte 

van je arm 

galerijen 
# Mox Pierre, atelier : Krabbos 
55d te Dworp, stelt ten toon in de 
galerij De Zolder, Kasteelstraat 4 
te Willebroek. Zaterdag van 14 tot 
18 u., zondag van 11 tot 13 u. en 
van 14 tot 18 u., maandag van 19 
tot 20 u.30, donderdag en vrijdag 
van 20 tot 22 u. De tentoonstelling 
loopt tot maandag 11 december. 

^ 
9 In galerij Ledeganck, Boelare 13, 
Eekio zijn de werken te zien van 
graficus Dirk Verstraete. Onder da 
titel « Dirk Verstraete heeft een 
kater » loopt de tentoonstelling tot 
en met 10 december, ledere dag, 
maandag niet, van 14 u. 30 tot 19 
u Zondag van 10 tot 12 u. 30. 

^ 
0 Kunstschilder Roger E. DeschriJ-
ver stelt ten toon tot en met 7 
december in kunstgalerij Marca, 
Bosstr. 23, Mariakerke (Gent). Alle 
werkdagen van 10 tot 12 u. en van 
15 tot 18 u. Dinsdagvoormiddag ge
sloten. Zondag van 10 tot 13 u. 
en van 14 tot 20 u 

^ 
9 Nog tot maandag 17 u. in het 
gebouw van Intercom, Van Lande-
ghemplein 2 te Willebroek werkeiY 
van Frans Van Immerseel, glaze
nier, grafikus en stoetenbouwer. 
Vandaag en morgen van 10 tot 13 
u en van 15 tot 18 u. De kunste
naar IS vandaag en morgen aanwe

zig 

^ 
# Jaak Anton Beckers stelt ten 
toon in de Vlaamse akademische 
klub, Muntstraat te Leuven en dit 
tot 16 december. De deuren staan 
enke dag open na tel. afspraak 
015/52718. Elke vrijdagavond Ie 
Beckers aanwezig. Atelier: Molen-
lei 26 RIjmenam. 

^ 
# Anna Voickaert - Vanesbroeck 
of Vovaneska eksposeert elke 
maandag tot donderdag van 9 tot 
18 u., elke vrijdag van 9 tot 20 u. 
en dit tot einde decemher in da 
Europabank, Groentemarkt te Gent. 
Deze namiddag om 17 u. opening 
met als Inleider Herman Vos. 
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Een boek is een blrjvend ge
schenk. Hoewel dit voor het kin
derboek slechts in beperkte mate 
Juist is, toch stellen wij vast dat 
In menige familie het kinder- en 
Jeugdboek van hand tot hand ging, 
voor zoverre het nog niet « kapot-
gefezen » was — wat dan vooral 
het tragisch lot was van die boe
ken, die men juist het mooiste 
vond. 

De kwaliteit van het kinderboek 
Is, naar inhoud en uitgave, metter
t i jd fel verbeterd en naast de nog 
steeds druk gelezen klassieke 
Jeugdwerken verschijnen meer en 
meer jeugdboeken met een peda
gogische en literaire waarde in 
keurige verzorging. Wij mogen zelfs 
seggen dat in het algemeen de 
verzorging van het kinder- en jeugd
boek veel beter is dan die van het 
vaa^ nog te wensen overlatend 
schoolboek ! 

Nu voor de kleintjes Sint Ni
klaas weldra komen gaat is het niet 

sinterklaas 
brengt 
boeken... 

ongepast, de goede heilige man en 
zijn aardse vertegenwoordigers er 
eens aan te herinneren dat ook 
geestelijke ontspanning échte ont
spanning zijn kan, met daarbij een 
pedagogische waarde die menig 
kostbaar speeltuig niet bezit, afge
zien nog van het voor de ouders 
meer utilitair aspekt dat men nu 
vooral in de winter, nu de kinde
ren meer binnenskamers verblij
ven, een boek als kalmerend mid
del kan aanwenden. Daarvoor moet 
er echter al een zekere « boeken
vriendschap » bestaan, en die krijgt 
men pas wanneer men er van 
kleinsaf mee omgaat. Ook hier 
maakt onbekend onbemind. 

Laten wij daarom voor enkele 
ogenblikken zelf als de knecht van 
Sinterklaas fungeren en in de boe-
kenmand grabbelen. Dat wij daar
bij vooreerst aan de allerkleinste 
denken, zullen de groteren ons niet 
kwalijk nemen. Zij komen dan een 
volgende keer aan de beurt. 

• Beginnen wij met enkele Lan-
noo-uitgaven. Voor de ABC - rekru
ten die tevens hun eerste ontdek
kingen doen op het terrein van de 
matematika, is een boekje als 
• Mijn gouden cijferboek» een aan
gename kennismaking, met de we
reld van cijfers en getallen, en dit 
via een reeks prettige tekeningen. 
• Mirabelle en de grijze vis« van 
Marietta Vanhalewijn is een boek 
uit de Harlekljnreeks voor begin
nende lezers, maar ook als kijk -
en voorleesboekje bruikbaar. 
• Van Jac Linders hebben wij 
voorheen reeds kinderboeken ver
meld. In .Piet en Tom bij heks Sik
kepit» zijn naast dit titelverhaal 
nog 19 andere verhalen rond en 
over die twee jongens opgenomen. 
Illustratie van Lie. 

• Van dezelfde Jac Linders ver
scheen eveneens bij Lannoo op
nieuw een bundel kabouterver
halen over Honkie en Ponkie 
• Honkie en Ponkie bij de rovers.» 
• Lie, die deze bundels illustreer
de, schreef zelf een -tweede- reeks 
avonturen over Jonas en Toetela 
natuurlijk door Lie zelf geïllus
treerd! 
• Mariette Vanhalewijn die wij 
hierboven reeds vermelden, brengt 
met «Simon en de verlegen Clown» 
een bundel van zes andere verha
len voor al ietwat grotere kinde
ren dan die voor dewelke zij «Mi-
rabella» schreef. Keurig omslag en 
prettige tekeningen van Jaklien! 
De wijze van illustratie van een 
kinderboek vergt van de illustra
tor een goede kennis van de kin-
derpsyhe en een andere «Tech
niek» dan bij boeken voor volwas
senen... 

• De Standaard - Uitgeverij heeft 
enkele merkwaardige boeken voor 
Jonge lezertjes aan te bieden, 
waarvan wij er hierna enkele voor
stellen. 

Vooreerst zijn er de «Hokus Po-
kus» boekjes van Jos Vandeloo, 

die na zich als dichter en roman
cier te hebben doen gelden, zich 
nu ook als jeugdschrijver ontpopt 
Zijn werk werd trouwens op de 
jongste boekenbeurs bekroond 
«De wonderlijke avonturen van Ho-
kus en Pokus» en «Nieuwe avon
turen van Hokus en Pokus» zijn 
lektuur voor kinderen uit de eers
te jaren van de lagere school 
• Oscar Wilde is eveneens een 
- belangrijke - naam uit de grote -
mensen - literatuur René Strue-
lens vertelde twee verhalen van 
deze Engelse schrijver na : • De 
gelukkige Prins» en «De trouwe 
Vriend.» Zij verschenen in de Es
meralda - boeken voor kinderen, 
uitgegeven door de Standaard -
uitgeverij. 
• Tenslotte willen wij nog de aan
dacht van alle geïnteresseerde 
ouders en al wie met kinderen «te 
doen» heeft (kleuter- en lagere 
schoolonderwijzers en -onderwij
zeressen, jeugdleiders en -leid
sters) speciaal vestigen op een 
boek dat voor hen van groot nut 
kan zijn, maar dat ook een prach
tig Sinterklaas - geschenk is voor 
de kinderen zelf, waarvan zij nog 
lang plezier kunnen aan hebben. 
Het is «Het grote sprookjesboek » 
Dit zeer lijvige (450 biz) boek be

vat vijftig van 's werelds meest 
populaire sprookjes, een schat aan 
verhalen die de jeugd sedert vele 
generaties en in vele landen 
steeds heeft weten te boeien Er 
zijn sprookjes van Andersen bij, 
zoals «Het lelijke jonge eendje»; 
van Perrault, zoals «De schone 
slaapster.» Natuurlijk zijn de ge
broeders Grimm vertegenwoor
digd met verscheidene sprookjes, 
naast de traditionele Engelse ver
halen 

Naast de rijke fantasie van al de
ze verhalen is er hun zin voor re
aliteit Zonder moraliserend te zijn 
wint het goede in de mens en in 
de wereld er op het kwade, wat 
aan de rechtvaardigheidszin van 't 
kind beantwoordt Deze verhalen 
zijn geschreven in een eenvoudi
ge, heldere en bevattelijke taal. 
Daaienboven werd dit boek - even
als de hierboven vermelde Stan
daard - Uitgaven, zeer uitvoerig en 
kleurrijk geïllustreerd 

«Het grote Sprookjesboek» zal 
vele - kleine en grote - kinderen 
heel wat vreugde en veel kijk- en 
leesgenot verschaffen- wij durven 
het dan ook ten zeerste als Sinter
klaasgeschenk aanbevelen . 

Zoals trouwens ook de andere 
hierbovengenoemde uitgaven . 

Uitgeverij Lannoo, Tielt 

Jac Linders : « Piet en Tom bij Heks Sikkepit », 27 x 19 cm, 
112 bIz., geb. 

Jac Linders : « Honkie en Ponkie bij de Rovers », 27 x 20 cm, 
112 bIz., geb. 

Lie : « De wondere tocht van Jonas en Toetela », 27 x 20 cm, 
112 bIz., geb. 

Vanhalewijn Mariette : « Simon en de verlegen Clown », 
27 X 20 cm, 112 bIz., geb. 

Standaarduitgeverij, Antwerpen 
Vandeloo : « Hokus en Pokus I ». 
Vandeloo : « Hokus enPokus II ». 
O. Wilde : « De trouwe Vriend ». 
O. Wilde : « De gelukkige Pruis ». 
Carruth : « Het grote Sprookjesboek ». 

148 fr. 

148 fr. 

148 fr. 

148 fr. 

65 fr. 

65 fr. 

49 fr. 

49 fr. 

295 fr. 

koning der narren 
(vi.v.l.) Va?! hem zei Toon Hermans: «Dn is de sterk

ste teater-persoonliikheid die Nederland in de laatste 20 
]aren heeft gekend. Deze man heeft een aantal unieke 
kwaliteiten, die vrijwel alle Nederlandse artiesten mis
sen: hij heeft nl. kracht, die hem onweerstaanbaar maakt 
i^oor zijn publiek. Als ik één Nederlandse artiest nog eens 
op Broadway zie staan, dan is het deze jongen.-» (Toon 
Hermans zal dan wel een ogenblik aan zijn mislukte 
Broadway-kans gedacht hebben.) 

Onze eerste kennismaking met Van Veen gaat terug 
naar de tijd toen hij nog de harlekijn was en met z'n ver
sie van Drie Schuintamboers de teaterwereld op zijn kop 
zette Van dit spetterend kijkstuk is Van Veen geëvolu
eerd naar de teatervaste shoioman-met-de-sensuele-stem. 

Van Veen heeft aan Vlaanderen veel te danken. Zijn 
eerste shoio «Harlekijn» werd een openbaring op het hu
morfestival van Heist. Hij meende dan ook meerdere ma
len te moeten verklaren: «In Vlaanderen gingen mijn 
ogen open» en «Ik ben zwanger van Vlaanderen.» 

Van Veen gevaarlijk te Oostende : zangvogels vannen P'ers. 

Over zijn werk en de evolutie schrijft hij heel tref
fende dingen in zijn programm.afolder. die bij hem steeds 
handleidingen tot zijn shoio zijn. Van Veen weet wat hij 
wil en loeet wat hij doet. Zijn grappen zijn verantiooord 
zonder daarom geprogrammeerd te zijn zoals vaak bij 
Toon, en de twee \Vims. Hij is met hen niet te vergelij
ken omdat hij meer chansonjee is. Van Veen praat wei
nig, zingt veel en maakt toneel. Bespeelt instrumenten 
als geen en heeft een sterke begeleiding (zijn Kontra-
band). 

Hij weet te vertellen dat hij na zijn studies, vijf jaar 
beheersing, uit elkaar barstte, als een langgerekte 
schreeuw die uit zijn onderste kwam. Hij wou muziek 
m,aken «Zonder te hoeven denken aan het spannen van 
m'n bilspieren of verantwoord strijkwerkn. Zijn diploma 
zit netjes opgeborgen... 

Bij Van Veen is de .sprong naar omhoog snel geweest. 
Zelf zegt hij «Dat zijn hoofd al boven was en zijn voe
ten nog op de trap liepen.» 

Ondertussen is zijn zevende LP van onder de pers. Ze 
draagt de naam «Bloesem» en dan loeten toe wel ivat 
bloesem voor hem loil zeggen als we even denken aan 
een nummer als « Hé kleine meid op je witte fiets ». 

Van Veen is nog te beleven deze maand: 2. 7. 8-12 
Arenberg - Antioerpen. 

Hij werd voor Vlaanderen bij de kraag gevat door 
«Spiraal» dat ook een voor kk-liefhebbers interessant 
maandblad heeft (Keizerstraat 2 te Antwerpen) 

Hoe kan het and'^rs of Van Veen zou na het «ge
beuren » in Oostende allusie maken op zijn oppikken. 
Maandagavond (Brussel 26-11) toen hij teruggebist loerd 
en nog enkele toppers ten beste gaf haalde hij 'n pas ge
schreven tekst naar boven loaar hij in ornitologenstijl 
het wedervaren ironiserend aan de zaal kond deed. Het 
spreekt vanzelf dat dit spechtachtig terugpikken naar 
Rijkswacht en BOB het avplaus van de zaal wegdroeg. 
Zoals verxcacht was Van Veen goed. alhoeioel zijn num
mers mmder beklijven dan vroeger Zijn omgeving stond 
zoals steeds vol muziekinstrumenten waar dan ook ivat 
mee aedaan werd. We hebben de indruk dat Van Veen 
en zijn troep ouder wordend soberder zal worden maar 
dat moet van ons niet Hi-} mag voorlopig de wentelende, 
overmoedioe. sprinaende en dansende koning der narren 
Hi'iven. Het is goed zo 

W'e wat meer over Van Veen wil te weten komen 
kan hem mis'ichien wel eens schrijven. Hij woont op de 
Kerkdfik 11 in Westbroek. Nederland. Zijne majesteit de 
nar antwoordt dnn v^o} 7nj ;,;,• riiet zwanger te zijn van 
Vmméfren'' 
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zaterdag 2 december 

O 13U.30 : De onvoltooide dans. Speelfilm. 
# 15U.10 : Trefpunt. 
O 16U.00 : Volksuniversiteit. 
O 18U.00 : Fabeltjeskrant. 
O 18U.10 : De moeilijkste zaak van Kalla 
Blomkvist. Avonturenfilm voor de jeugd. 
O 19U.35 : Hier spreekt men Nederlands. 
O 19U.4S : TV-nieuws. 
O 20U.10 : Hangmat. 
O 21u 00 : De vrolijke dokters van St. SwK-
thin's 
# 21U.25 • Echo. 
O 21U.55 : Mannix. 
O 22U.45 : TV-nieuws. 

z o n d a g 3 d e c e m b e r 

O 15u00 : Project-2. Jeugdfilm. 
O 15U.15 : Binnen en buiten. 
O 17U.15 : Internationale muziekweken van 
Luzern 1972 Het Concertgebouworkest van 
Amsterdam 
O 18U.15 : Fabeltjeskrant. 

*Ot1'8Éiv2S-_•.' Sportreportage. 
0 18u50 • Van Liverpool tot Londen Doku-
n^entaire over een sieepboottocht van drie 
jongens over de Britse kanalen. 
O I9u38 • Openbaar kunstbezit. 
O 19U.45 • TV-nieuws. 
O 20u 00 Sportweekend. 
O 20u 25 De vorstinnen van Brugge. 
9 21u25 Vmcent, de geniale Nederlander. 
Filmevocatie van het leven van Vincent van 
Gogh met als uitgangspunt de brieven aan 
zijn broer Theo 
O 22U.25 • Kasteelconcert in het slot van 
Male door het Telemann-ensemble. 
O 22u 45 . TV-nieuws. 

m a a n d a g 4 d e c e m b e r 

O l 8 u 0 0 Fabeltjeskrant. 
O 18u.05 : De woudlopers. 
O 18u 30 Volksuniversiteit 
O 19u00 Tsjm-Tsjin Tekenfilm 
O 19u 10 Sporttribune. 
O 19u 33 Keurig F'-ans. 
O 19u45 TV-nieuws. 

0 20u 10 : EIckerlyc. Toneel door afgestu
deerden van studio H Teirlinck 
# 21u25 : Zo was Robert F Kenedy TV-do-
kumentaire over het leven en ideeën van de 

Hans Otjes, gast In de Troubadoursavond, 
woensdag 6 december om 20u.35. 

vermoorde senator. 
O 22u 40 : TV-nieuws. 

dinsdag 5 december 

O 18U.00 
O 18U.05 
O 18U.30 
O 19U.05 
lenfonds. 
O 19U.35 
O 19U.45 
• 20U.10 

Fabeltjeskrant. 
Skippy. 
Tienerklanken. 
Het Vrije Woord : Het Vermey-

Hier spreekt men Nederlands. 
TV-nleuws. 
Het land dat de zee toebehoort. 

Dokumentaire. 
# 20U.35 : Houdt u van Brahms ? Film naar 
d - roman van Fran^oise Sagan met Ingrid 
Bergman, Yves Montand en Anthony Perkins. 
O 22U.30 : TV-nieuws. 

woensdag 6 december 

O 17U.00 : Jevajong Sinterklaasfeest. 
O 19u 14 : Fabeltjeskrant 
O 19U.19 : Keurig Frans. 
O 19U.25 : Politieke tribune (PVV). 
O 19U.45 : TV-nieuws. 
O 20u 10 : Dubbeldekkers. 
9 20U.35 : Troubadoursavond met Johan 
Verminnen, Luk Tegenbos en het Smartlap-
penensemble, Hans Otjes en het Pigsty Hill 
Light Orchestra. 

# 21u 15 : Ten huize van Werenfrled Van 
Staeten, de spekpater. 

O 22U.15 : Horen en zien. 
O 22U.35 : TV-nieuws. 

donderdag 7 december 

Fabeltjeskrant. 
Calvin en de kolonel. Tekenfilm. 
Tienerklanken. 
Survival. Dokumentaire. 
Hier spreekt men Nederlands. 
TV-nieuws. 
De kleine waarheid. 
Mensen op de maan Overzicht 

rbije Apollo-vluchten. 
Festival van Vlaanderen 1972 Op-
Mimegroep Fialka uit Praag. 
De katolieke gedachte. 
Première. 
TV-nieuws. 

O 18U.00 : 
O 18U.05 : 
O 18u30 : 
• igu.15 : 
O 19U.40 : 
O 19U.45 : 
O 20U.10 : 
C 21U.00 : 
van de voo 
O 21U.50 : 
treden van 
O 22U.05 : 
O 22U.35 : 
O 23U.15 : 

v r i j d a g 8 d e c e m b e r 

O 18U.00 
O 18u05 
O 18u35 
• 18U.50 
O 19U.20 
O 19U.33 
O 19U.45 
O 20U.10 
• 21U.40 
O 22U.25 
• 22U.30 

Fabeltjeskrant. 
Volksuniversiteit. 
Filmmuseum van de schaterlach. 
De zoo van Tokio. Dokumentaire. 
Ziet u er wat In ? 
Keurig Frans. 
TV-nieuws. 
Beschuldigde sta op 1 
Panorama. 
TV-nieuws. 
Coriolanus, een man van onze 

ti jd. Dokumentaire. 

ONS KRUISWOORDRAADSEL 
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opgave nr 41 
HORIZONTAAL 

1) zorgenbarende persoon 

2) nonkeltje - van een 

3) echo - aanwijzend voornw. 

4) jongensnaam 

5) Ierland - muzieknoot - Belgi
sche maatschappij 

6) bijenkweker - frans lidwoord 

7) algemeen keurig nederlands -
het zoete land 

8) achterdochtig 

9) mast - sermoen 

10) ruziestoker 

VERTIKAAL 

1) soort baas 
2) grootmoeder • oude kist 
3) we zitten weer zonder 
4) eminentie - westers polltle-

kommissariaat (afkorting) 
5) links boven - zulke taal spreekt 

de V.U. 
6) tijding - anagram van BEN 
7) klank-echo (afkorting) - verde

diging 
8) halfbloed - Amerikaanse lied-

jeskweler uit de zestiger jaren 
9) dat antwoordden de Noren 

toen hen gevraagd werd of ze 
toetraden tot de EEG • deel 
van een boom 

10) peuter - idem 
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Sportfoto van de week voorbehouden aan de jonge Coeck waarmee 
Anderlecht zijn remonte voorbereid (?) 

kopen maar... 

Naar het schijnt heeft Mare 
Bpitz zijn schoon lijf verhuurd 
voor het draaien van een of 
ander filmpje. Hij zal daarvoor 
een aantal miljoenen dollar op-
vegen. Of hij kan akteren speelt 
hierbij niet de minste rol. Hij 
kan zwemmen, en die weten
schap zal wel ruim voldoende 
blijken om een aantal "filmlief
hebbers" naar de bioskopen te 
lokken om het fenomeen nog 
eens te zien. *"'$?' ' 

De moeder van de Australi
sche Shane Gould - ook een 
rwemster - heeft een boek ge
schreven over haar wonder van 
een dochter. Of dat schaap, be
halve van hier tot ginder zwem
men, als iets gepresteerd heeft 
dat het vertellen waard is, doet 
niets ter zake (Jeuniau schreef 
al wel 4 boeken over Merckx). 
Of die rommel litairair ook 
maar enige waarde heeft, nog 
veel minder. Het publiek dat 
dergelijke "werken" koopt, is 
noch bekwaam noch voldoende 
geïntresseerd om te eisen dat 
de marsjandies die het koopt, 
ook enige waarde heeft. Mun-
dus vult decipi, zei de pastoor 
toen hij nog Latijn kende. 

de pot en de ketel 

Volgens "Les Sports" en Lu-
cien Acou, zo een beetje offi
ciële pleegvader van de Belgi

sche liefhebbers-renners, zag 
het er in 1972 niet zo best uit 
met onze amateurs (o.m. zwaar 
geklopt in München), en kon
digt 1973 niet veel beter aan. 
De redenen zijn velerlei : de 
liefhebbers zijn verwend, zij 
zijn niet bereid veel "af te zien" 
zij maken het zich te gemak
kelijk, zij spelen te graag met 
allerlei kombientjes. Acou zal 
het allemaal wel weten natuur
lijk, maar het verwondert ons 
toch een beetje dat men die 
jongens, amateurs nog wel, ver
wijt wat in heel de wielersport 
schering en inslag is. Of ver
langt men van ons dat wij nu 
nog echt gaan geloven dat al 
de beroepsrenners hardwerken
de, stoere, ascetische knapen 
zijn, die er in de verste verte 
niet aan denken ooit mee te 
doen aan enig afspraakje of 
kombientje. Of behoren dege
nen die de Wielersport leiden, 
Morris en Soo, en Acou zelf, en 
Zjang, en Lomme misschien tot 
dat type ? 

oplossing gezocht 

Meester Wouters, big chief 
der Belgische sjotters, heeft 
doen opmerken dat het niet op
gaat twee grote voetbalnaties 
als België en Nederland samen 
in één reeks te plaatsen voor de 
selektiewedstrijden voor het 
wereldkampioenschap 1974. Eén 
van de twee ploegen wordt nu 

uitgeschakeld, terwijl in andere 
zwakkere reeksen misschien 
ploegen gekwalificeerd worden 
die zich tijdens de eindronde 
alleen belachelijk kunnen laten 
maken. Scherp gezien van 
Louis, maar wat wil hij eraan 
doen ? Reeksen samenstellen 
met één sterke ploeg en voor 
de rest krabbers ? Waarom die 
eersten niet ineens zo aandui
den ? Wij zien twee mogelijk
heden. Ofwel dat wereldkam
pioenschap spelen als een ge
wone, reusachtige kompetitie, 
met heen- en terugwedstrijden, 
en een massa droomreisjes voor 
de offisjelen. Of het lot laten 
beslissen, maar het lot een 
handje toesteken, zoals men 
dat in voetbalkringen wel eens 
meer doet. 

belangrijke beslissingen 

Misschien hebt u het al ge
daan, anders wordt het het hoog 
tijd dat u er werk van maakt : 
de belgische vlag uitsteken. Niet 
langer dan in 1975 zijn wij im
mers weer eens „aan de feest". 
Ons land komt dan de eer toe 
de wereldkampioenschappen 
velorijden te organizeren, zo
wel op de baan als op de weg. 
Dit werd beslist op de verga-
d e ri n g van de interna 
tionale wielerunie te Geneve. 
Nog een paar jaartjes dus, en 
wij krijgen misschien weer zo'n 
hartverheffend spektakel als 
destijds in Ronse. Er werden 
ook nog een paar andere zaken 
bekend gemaakt te Geneve. On
der meer dat het cyclo-cross 
kampioenschap in 1974 doorgaat 
in Spanje, dat er al hopen kan
didaten zijn voor de organisatie 
van de wereldkampioenschap
pen in 1976 en 1977, en dat in 
Montreal op een' overdekte pis
te zal gereden worden, en zo 
nog een en ander dat behoort 
tot de meest wereldschokkende 
dingen, maar die wij ondertus
sen al vergeten zijn. De IWU 
zal binnenkort nog wel eens 
ergens vergaderen, waar het 
goed en plezant is, om ons daar
aan te herinneren. 

pover beestje 

In Parijs werd enige tijd ge
leden een nieuwe voetbalklub 
opgericht om het "Pare des 
Princes" te bevolken.Dit werd 
dan Paris F.C. Het is zo een 
beetje een "kunstmatige" klub, 
in die zin dat men begonnen is 
met een hoeveelheid geld, dat 
men met dat geld een aantal 
spelers is gaan kopen, dat men 
die spelers nadien aan een trai
ner heeft gegeven, dat men de 

plaats Innam van een ontbon
den klub, en meteen begon in 
de hoogste afdeling. Op de hoop 
van zegen en van winst. De Pa-
rijse gemeenteraad gooide er 
nog een slordige acht miljoen 
tegenaan. Helaas, het werd alle
maal een dikke "foef". De spor
tieve rezultaten bleven uit. De 
klub staat laatste gerangschikt, 
of ongeveer. En de supporters 
bleven weg. Waar men rekende 
op 12.000 bezoekers, en hoopte 
op 25.000, kwamen er gemid
deld maar 8.000 opdagen. De 
behoefte aan een "grote" klub 
in Parijs is blijkbaar niet zo 
groot als men dacht. 

aan de basis 

Wat behoeft in feite de Bel
gische sport ? vraagt Marcel 
van Bergen zich af de "Gazet 
van Antwerpen". Hij stelt vast 
dat het instellen van de fameu
ze ABC-groep (Adeps, Bloso, 
Olimpisch Comité) schoner zou 
kimnen zijn op papier dan in 
werkelijkheid, dat er in België 
te veel bazen zijn, en dat er in 
feite geen echt sportbeleid is, 
en dat men selectiever te werk 
zou moeten gaan bij het uitzen
den van deelnemers aan olimpi-
sche spelen e.d., om dat kleiner 
aantal mensen beter te kunnen 
steunen. Dat kan allemaal waar 
zijn, maar de grote waarheid 
schuilt o.i. in de slotzin van 
het artikel, die luidt : "Het 
moeten niet het voorbije Mün
chen of het komende Montreal 
zijn die onze sport in de kijker 
moeten plaatsen, maar wel de 
dag-in dag-uit werking van 

duizenden Mubs, leiders en b« 
oefenaars ... Aart die basis-ï 
ramide dient eerst gedacht 
gewerkt. Zo hebben wij h^ 
ook altijd gedacht. Aan de of 
sjelen en vedetten hebben wi 
niet zo'n behoefte. Wel aan d 
sport die aktief beoefend word 
door zweel mogelijk mensen. 

hard labeur 

Iemand heeft zich nuttig go» 
maakt met uit te rekenen hoe» 
veel doelpunten onze beste sjote 
ters zoal aangetekend hebben 
tijdens de laatste honderd we<i* 
strijden. Eén van die voetbal
lers is Van Himst (die wij het 
best kennen, want hij prijkt in 
de Standaardencyclopédie), en 
die scoorde in 100 matchen 49 
doelpunten. Als wij nog wat 
van hoofdrekenen a f w e t e n 
heeft Pol dus drie uur en een 
kwart nodig om één keer een 
voorwerp van ongeveer 700 cmS 
in een gat van ongeveer 220.000 
cm2 - waar het dus meer dan 
300 keer inkan - te "foefelen*. 
Het moet lastig zijn, jongens; 
lastig. En hoe moet het voo» 
het mensdom belangrijk zijn 
dat die bal in die kooi vliegt 
dat men daar telkens weer uren 
en uren aan probeert. En daf 
het mensdom er müjoenen voo* 
over heeft om die prestatie tel» 
kens weer te zien verwezenlij» 
ken. Komiek tenslotte dat me» 
miljoenen kan verdienen mei 
in de loop van drie jaar niet» 
anders te doen dan 46 keer zo'a 
klein ding als een bal in zo'« 
grote opening als een goal t« 
trappen. 

Sercu - Stevens, winnaars van de Gentse Zesdaagse. 

Wij 

boerkens ... 

De klub waarvan wij destijds 
met veel meer vuur dan talent 
de kleuren verdedigden, sleept 
al sinds mensengeheugenis (liet 
is een van de oudste klubs van 
België, moet ge weten) de ont
erende bijnaam van • de boer
kens ' met zich mee. Die naam 
is ontstaan toen er nog maar 
twee soorten mensen beston
den, de « heren ' in de stad, en 
de « boerkens » op de buiten. 
Vermits er in die tijd nog niet 
veel klubs waren, moesten onze 
voorvaderen het vanuit hun 
dorp, gaan opnemen tegen klubs 

uit Brussel, Luik, Antwerpen, 
Charleroi en noem maar op. En 
omdat ge een buitenmens in die 
tijd nogal van ver kondt zien 
komen, was die bijnaam nogal 
begriipelijk. Als ge sommige 
Brusselaars nu bezig hoort, nog. 

Maar wij, de rezerven, wij 
zouden er eens wat aan doen. 
Wij gingen een match spelen te
gen de rezerven van een sjieke 
Brusselse klub, en omdat onze 
tegenstrevers, welke ook de 
uitslag van de match was, kam
pioen waren, zouden wij een 
« boekee » bloemen geven. 
Nand, onze kapitein, zei tot Jef: 
' Jef, hier hebt ge vijfhonderd 
frank. Ga daarmee onder de 
match een korf bloemen kopen, 
dan geven we die na de match 
af. Onder groot volk gaat dat 
zo '. Jef verstond het eerst niet 
goed, maar Nand duwde hem 
gewoon de deur uit, en wij gin
gen voetballen. 

Wij deden ons best, wij ston

den lang aan de leiding, hiel
den stand toen de Brusselaars 
gelijk maakten, en hoe hun sup
porters en vrouwmensen ook 
supporterden van « vas-y Jean-
Claude, fonce » en patati-pata-
ta, zij kregen het winnend doel
punt niet tegen het net. 

Nand zei tegen de Brusselse 
kapitein : « Luister, makker, 
voor ons part moogt ge winnen, 
het is uw laatste match. Ik zal 
straks een penalty maken, en 
In ruil betaalt ge ons een pint 
als we na de match een bloe-
meke brengen. Akkoord ? ». 

Vaneigens waren ze akkoord 
en Nand maakte zo'n gruwelijke 
penalty dat de vrouw van het 
slachtoffer haar hond losliet om 
Nand op te vreten. Het beest 
werd van het terrein gesjot en 
de penalty tegen het net. En 
wij gingen ons aankleden, vast 
overtuigd Jef in de kleedkamers 
te vinden met een kanjer van 
een tuil bloemen. Wie er niet 

was, was Jef. maar hij kwam 
wel aankruipen een kwartiertje 
later. 

« Zeg jongens, begon hij te 
lallen, nu ga ik die bloemen ko
pen, en ik ben nog de poort 
niet uit, of wie kom ik tegen. 
De Sjarel. Nee, die kent gij 
niet. maar ik wel. En Sjarel zegt 
wij gaan iets drinken. En wij 
drinken nog iets, en nog iets, 
en de serveuse ook, en ik had 
niet genoeg geld bij gelijk alle
man dat kan overKomen, en als 
alles gedronken was had ik 
geen tijd of geen geld meer om 
bloemen te gaan kopen. Maar 
wat kunnen die Brusselaars nu 
met bloemen doen, allo ? •. En 
veel vijven en zessen, maar wij 
hadden geen bloemen om naar 
de fameuze receptie te gaan. 
Wij besloten dan zo maar te 
gaan, met Jef op kop. Terwijl 
wij hem in het chalet zo wat 
aan de klap en uit de weg hiel
den, eksplikeerde Nand feze-

lend het geval aan de kampioe
nen, die er veel plezier In had
den, en ons de • pinte de l'aml-
tié » offreerden. 

Maar dat was zonder de Jef 
gerekend. Hij stond recht, hik
te, hield zich vast aan een inge
beelde stoel en stak een rede
voering af. ' Gij. zei hij, zijt 
gij niet beschaamd. Gij komt 
hier verliezen, met een penalty 
nog wel. en dan zoude gij daar
achter met die mannen pinten 
gaan drinken. Wij gaan een pint 
drinken bij Juul de Metser, ge
lijk altijd, en die kweddelaars 
van Brusselaars gaat gij hun 
bier zelf laten uitsloeberen. Ar-
ree, de kamion in... ». 

Dat geval kreeg Nand niet 
meer geëksplikeerd. Wij sloegen 
op de vlucht. Als gij ons in 
Brussel en omgeving nog 'boer
kens' hoort noemen, dan weet 
ge dat het op een klein misver
stand berust. Maar dat weten 
zij niet. 
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antwerpen 

ANTWERPEN (Arr ) 

VVM 
Op dinsdag 12 december a s gaat 

In de zaal Tijl te Merksem de e v 
vergadering der mandatarissen 
door te 20LI30 De omzendbrieven 
volgen over enkele dagen Op deze 
avond hebben wi j de hh volksvert 
Andre De Beul en de prov raadsie 
den Jef Brentjens (Berchem) en Ok 
taaf Meint jes (Burcht] ui tgenodiqd 
Het wo id t een leerri jke avond voor 
onze mandatarissen Reeds verschi l 
lende mandatarissen deden voor 
éen of andere inl icht ingen beroeo 
op het VVM Het is de bedop'mg 
to t een t re fpunt te komen voor al 
Ie mandatarissen indien u meent 
dat een of andere aange'sgenheid 
ook mandatarissen uit andere ge 
meenten kan aanbelangen stuur het 
gerust door aan Hugo Andries 
voorz VVM Turnhoutseb te 2200 
Borgerhout tel 36 59 67 
VLAAMSE VERENIGING 
BEWEGINGSWIJZER 

Hei arr sekr brengt ter henn 
nei ing aan de afdel ingsverantwoor 
del i jken voor de wekel i jkse « Be 
wegings WIJ zer bijdrage » dat de 
teksten ui terst de zaterdag (voor 
12 u ) vooi de zaterdag van de pu 
bl ikat ie in dit weekblad m het be 
zit dienen te zijn van arr sekr 
Wim Claessens Pastoor Deensstr 
19 Mortsel (tel 55 "̂ 9 09) Door de 
afdel ingen rechtstreeks aan de re 
dakt ig gezonden teksten komen 
met in aanmerking 

AARTSELAAR 

DIENSTBETOON 
ledere maandag is een bestuurs 

l id aanwezig in het lokaal « Roden 
bach » Kapellestr 19 van 20 tot 
22 U. r%>«idtt«^ 

ANTWERPEN (Stad) 

ABONNEMENTENSLAG 
Onze bestuursleden zitten al aan 

het 50ste nieuwe abonnement 
Wervers De Roever Moens De 
Laet Wil lockx Spitaels Jochems 
Codde mevr Gielen mevr Van 
Heetvelde Van de Pas Me t als 
toppers De Roover en Moens 

LEDENHERNIEUWING 
Lidkaarten 1973 worden vanaf 

heden aangeboden Verwi t t ig uw 
huisgenoten Laat onze bestuur^le 
den qeen twee of drie keer terug 
komen 
DIENSTBETOON 

Dienstbetoon bij Bergers thuis 
In de toekomst elke maandag van 
14 tot 18 u St Jansvhet Met ver 
ontschuldigingen voor deze een 
dag beperking per week maar de 
laatste jaren was dit dienstbetoon 
zo gestegen dat er moest uitgeke 
ken worden naar menseli jker op 
lossingen 

Arr dienstbetoon elke maandag 
van 16 tot 20 u op ons sekretan 
aat Wetst r 12 Iedereen welkom 

Voor specif ieke 0 0 0 gevallen uit 
Antwerpen Stad telefoneer voor af 
spraak met dr De Boel 33 97 90 of 
Fr De Laet 38 56 92 

BALEN OLMEN 

SOC DIENSTBETOON 
Sen C Van Eisen zal iedere 1ste 

vr i jdag van de maand m ons lokaal 
Kerkstraat 63 te Balen aanwezig 
zijn en di t van 19 to t 19 u 30 

BERLAAR 

GEMEENTERAAD 
De 11 jul i v ier ing georganiseerd 

door de gemeente en de mode 
Vlaamsgezindheid werkte bli jkbaar 
nog na Want van de vier part i jen 
pruttelde niemand tegen toen werd 
voorgesteld de onkosten van het 
lokale 15 oktober komitee inte 
graal te laten betalen door de ge 
meente Dit ondanks de poging to t 
helderziendheid van de rode burge 
m e " " PI Houben die vond dat VU 
man Luyten « de man achter de 
schol men was van het genoemd 
komitee 

BORGERHOUT 
ALGEMENE VERGDAERING 

Al le leden en simpatisanten wor 
den uitgenodigd op vri jdag 8 de 
cember te 20 u 30 aanwezig te 
i l j n in de • Nieuwe Carnot • Car 
notstr 60 te Antwerpen waar sen 
Bob Maes de aktuele pol i t ieke si 
luat ie zal bel ichten Het belooft ge 

zien de huidige omstandigheden 
zeker een zeer interessante avond 
te worden 
SOC DIENSTBETOON 

Schepenen Juul Dil len Lode 
Vdn Berckenlaan 184 tel 2130 90 
Bert Verbeelen Jo^ef Posenaeistr 
37 tel 35 57 08 

Provincieradsleden Hugo An 
dries Turnhoutsebaan 116 te l 
36 59 67 Frans Dirks Karel Van 
den Oeverstr 26 te l 36 38 94 

Gemeenteraadsleden Karel Ey 
kens Weversfabr iekstr 40 tel 
36 56 10 dr A Jacobs Te Boelaer 
lei 29 tel 21 21 36 Dirk Stap 
paerts Bikschotelaan 246 tel 
21 39 97 

COO leden Bert De Vos Lt Lip 
penslaan 49 tel 36 46 38 mevr 
Raets Helmstr 176 2b 
DRIEKONINGENFEEST 

Op zaterdag 6 januari voor de 
k indeien van onze leden U word t 
verzocht voor 15 december het aan 
tal en ouderdom der kinderen op te 
geven aan mevr Van Geert Lt Lip 
pensl 22 tel 36 68 29 

BORSBEEK 

SOC DIENSTBETOON 
Met al uw problemen kunt u te 

recht op de maandeli jkse zitdag 
van COO voorzi t ter Staf Kiebooms 
en gemeenteraadsl id Peer Van Nuf 
felen op dinsdag 21 november a s 
van 2C tot 21 u m zaal Riviera 
Reusenslei 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 vr i j en breng 
vrienden mee 
WIJNFEEST 

Op zaterdag 16 december r ichten 
we voor de tweede maal ons w i jn 
leest in ten huize van Leo De 
Buysscher Een puik verzorgd koud 
buffet bedruipt met ui tgelezen wi j 
nen wat wi l je nog meer ' Niet 
vergeten m te schr i jven bij pen 
ningm Rik Van den Abeele U 
kr i jgt nog een persoonl i jke ui tnodi 
ging 

BROECHEM 

HETE LAVA OVER SICILIË 
Wie een nieuw reisdoel zoekt 

voor volgende zomer of lente moet 
besl ist komen ki jken op donderdag 
14 december in het KSA lokaal ge 
meentel i jke jongensschool Lostr 
te 20 u Voordrachtgever dhr 
Wi l ly Amssons die zelf Sici l ie be 
zocht en een reeks pracht ige dia s 
meebracht Dhr Amssons en zijn 
echtgenote zagen de verwoest ingen 
van de laatste ui tbarst ingen en leg 
den deze vast op dia s Tussen di t 
alles de mens m zijn werk — zijn 
omgeving — met zijn kleine en 
grote problemen Uw reisdoel voor 
volgend jaar Kom luisteren en kij 
ken of kom kontakt opnemen met 
de h Amssons die er geweest is 
KERSTFEEST 

Gaat besl ist door in de feest 
zaal van de meisjesschool op 23 
december De inschri jv ingen komen 
reeds bij beken binnen Regel uw 
inschi i jvmg bij het aanbieden van 
de l idkaarten Een van de dagen 
komt een lid van het bestuur u 
besl ist bezoeken Het aantal lid 
kaarten is normaal met meer al leen 
te verwerken daarom is ieder be 
stuursl id op de baan 

BESTUURSVERGADERING 
De afdel ing heeft besl ist regel 

matig om de maand een bestuurs 
vergadering te houden Op de eer 
ste gehouden vergadering in aanwe 
zigheid van de nieuwe bestuursie 
den werden verschi l lende punten 
besproken in verband met de wer 
king van de plaatsel i jke afdel ing 
Er werd van gedachten gewisseld 
betreffende het volgende burge 
meesterbal het f inancieren van de 
afdel ingswerking en de betrekkin 
gen afdeling gemeentemandatar is 
sen Er werd tevens besloten to t 
het inr ichten van kulturele avon 
den en het houden van een kerst 
feest Het werk van de verdel ing 
en het ontvangen van de lidkaar 
ten werd verdeeld onder de be 
stuursleden met verzoek ui ter l i jk 
op 20 december af te rekenen Veel 
handen maken het werk l icht en zo 

15 het spoedig van de baan 

öFt 'Vkt-étENCiLweRK-RyröKémJ 
I N K A 

1\anfiouU»baan 408 - BoRurtraut 
T»l- O» »« 70.00 

LEESGELD . WIJ » 

De postbode zal nogmaals een 
kwi j t ing aanbieden Diegene aie 
voorzien niet thuis te zijn kunnen 
steeds het verschuldigde bedrag 
betalen in het plaatsel i jk sekretan 
aat dat verder zal doorzenden 

BURCHT 
SOC DIENSTBETOON 

We herinneren eraan da*- eeniedei 
die met een of ander p iobleem te 
maken heeft steeds terecht kan bij 
ons COO lid Ward Lemmens Koning 
A lber ts t r 62 

EDEGEM 
WIJ ROUWEN 

De pionier van de Vlaams nal io 
nale beweging te Edegem de dri j 
vende kracht van de Volksunie de 
nooit versagende propagandi t Jef 
De Boel s met meer Haast onge 
merkt onts l iep hij op woensdag 22 
november te Antwerpen in de l >ef 
t i jd van 58 jaar Met ontroer ing en 
lankbaarheia denken wi j aan c'pze 
konsekwente volksnat ional is t t t r u g 
Op alle terre inen heeft hij het p j d 
geëffend Voor Jef was de Vlaamse 
Beweging een bevr i jd ingsstr i jd op 
alle gebied Vandaar zijn brede be 
langstel l ing en de waaier van ( k 
t iv i te i ten die hij ontplooide Hij 
was in i t ia t ie fnemer st ichter of 
grord ieoqer van de VU Kulturele 
Krina Blauwvoetvendels VVS 
VNSE In de VU was hij tot nu pen 
ningmeester op het gemeentehuis 
l iet hij voor het eerst sinds de 2de 
WO de Vlaams nationale s tem ho 
ren (1964 1970) hij was onover 
t ro f fen in de leden en abonne 
mentenslag en in het d ienstbetoon 
Daarnaast toonde hij z n akt ieve be 
langstel l ing voor de social» f robla 
matiek als KWB er en als smdika 
l ist Zijn paci f ist ische overtuig ing 
ui t te hij door zijn medewerk ng f cin 
het B Fermontkomitee Zijn regel 
matige inzet voor in i t ia t i °ve i i ten 
bate van de ontwikkel ingslanden ge 
tu igt voor zijn engagement t o v 
des were ldso l idante i t Jef wa»! geen 
tafe lspr inger geen geweldenaar 
geen opportunist geen handige 
jongen achtet de schermen Hij was 
de eenvoudige propagandist die 
met een kwinkslag of een quite 
streek de mense i t racht te te >Ain 
nen voor zijn idee Van hem in rg 
gezegd worden dat hij een werke 
l i jke leemte laat Aan zijn diep be 
droefde echtgenote zijn kinderen 
en femi l le betuigen wi j onze op 
rechte deelneming Wi j beloven 
hun onze beste krachten te zullen 
inzetten om zijn werk verder te 
zetten 
VUJO ROUWT 

Met verslagenheid vernamen wi j 
het verschelden van Maurice Van 
Olmen op 20 november II Maur ice 
was een t rouw Vujol id een goede 
kameraad een to f fe vr iend Aan de 
bedroefde ouders zusters schoon 
broers en fami l ie bieden w i j onze 
oprechte deelneming aan 
AANVULLING NIEUW BESTUUR 

Wi j veronderschuldigen ons voor 
onze onvol ledigheid maar alle Ie 
den weten dat bi j het bestuur ook 
de gemeenteraadsleden Vera Ser 
meus Smedts en Ludo Van Huffe 
schien daardoor vergeten te ver 
len horen ambsthalve en mis 
geten te vermelden vorige week 

EKEREN 
DIENSTBETOON 

Al fons Bollen schepen van Fi 
nancien Handel en Ni jverheid Koe 
koeklaan 7 (De sterre) tel 64 49 43 

Maur i ts Van Tongerloo gemeen 
teraadsl id Lelienlaan 62 (St Ma 
i iaburg) tel 64 55 14 

Lode Van Vl immeren COO lid 
Hoogboomsestwg 22 (Hoogboom) 
tel 64 4148 

Veerie Thijssens COO lid Gees 
tenspoor 72 (Centrum) te l 4104 41 

HEIST OP DEN BERG 
EETMAAL 

Een 120 leden namen deel aan 
het jaar l i jks etent je van de afde 
ling Sen Wim Jorissen deed een 
oproep voor de abonnementenslag 
overigens dadeli jk met sukses be 
kroond Sen Bouwens volksvert 
Sels en prov raadslid dr Jan Mnons 
waren eveneens aanwezig 

HERENTALS 
SINTERKLAASFEEST 

Morgen zondag 3 december te 15 
u m de namiddag gaat in de • Ca 
fetar ia •> van het Scheppersinst i 
tuut (Nieuwbouw) St Janstr het 
t radi t ionele St Niklaasfeest door 
ingericht door de VU vrouwen 

Naast de ingeschreven kinderen 
worden ook leden en simpat isan 
ten van de VU verwacht 
NIEUW BESTUUR 

Voorz August Laureys onder-
voorz Roger Janssens • sekr 
Wim Van de Ven kassier • Rik 
Verheyen prop Hugo Mostmans 
org Al fons Knaeps leden admi 
nistrat ie Meent je Van Den Neste 
Vujo Jef Apers « Wi j » en alge 
mene relat ies Francis Anthonis , 
feest le ider Paul Peeters 

WECHÜI DERZANDE 

BIJ het ovei l i jden van schepen 
Verbeven Corneel werd door het 
VU Destuur een rouwkians bezorgd 
bij de begrafenis Aan de fami l ie le 
den van d i t veel te vroeg ontval 
len VU lid onze oprechte wensen 
van deelneming 

HEnENTHOUT 

LEDENHERNIEUWING 
Eerstdaags zullen de nieuwe lid 

kaarten ten huize van de leden aan 
geboden worden Hoofd|pden beta 
len 100 fr bi j leden 50 fr Mogen 
WIJ onze leden verzoeken het hun 
ne bij te dragen om deze leden 
hernieuwing v lot te laten ver lopen 
door er zorg voor te dragen dat 
onze bestuursleden qeen oveibodi 
ge verplaatsingen hoeven te doen 
NIEUW BESTUUR 

Voorz J Heylen sekr Hel 
sen J penningm Cambre R 
prop Verwimp J en Drybooms H 
arg Kerkhofs C en Goossens C 
verantw gemeentepol i t iek Cam 
bre C Heylen A en Torfs N 
SINTERKLAASFEEST 

Dit jaar gaat ons Sinterk laasfeest 
door in het •• Parochiecentrum • op 
zondag 10 december Het word t 
verzorgd en voorbereid door onze 
vrouwen leden Een aangepaste 
ontspanning en een lekker kopje 
chocolade wachten er onze kleu 
ters Al le leden zullen bezocht 
worden De deelname in de onkos 
ten word t op 20 fr per kind vast 
gesteld 

HOBOKEN 

WERFTOCHT 
Morgen zondag 3 december fn 

de wi jk Moretusburg Bi jeenkomst 
« Oude Spiegel » Kioskplaats te 
10 u 
BAL 

Zaterdag 9 december gaat ons 
jaarl i jks bal door in de zaal « Oude 
Spiegel » Kioskplaats Naast onze 
get rouwen verwachten wi j ook de 
andere afdel ingen 
VLAAMSE ZIEKENKAS 

Onze voorz Clem de Ranter 
Steynstr 106 tel 27 72 78 s h r i j f l 
u in bij de Vlaamse Ziekenkas lede 
re werkdag van 19 tot 20 u Gedaan 
met het steunen van nevenorganen 
van CVP BSP en PVV leder va ' 
ons zijn plaats is in de Vlaamse 
Ziekenkas 

HOMBEEK 
INHULDIGING LOKAAL 

Hombeek een gemeente met 
4000 inwoners die tegen Mechelen 
aanleunt heeft zijn eigen pai t i jhuis 
dat vor ige week vr i jdagavond i ige 
huldigd werd in aanwezigheid van 
in i t ia t ie fnemer dr Wal ter Jrfspeis 
die de gelegenheidstoespraak hield 
van de senatoren Wim Joribsen en 
Edgard Bouwens en van vo lksver t 
Ludo Sels Het gebouw in de Bank 
st r IS voorzien van een grote ver 
t ikale l ichtreklame Volksunie en is 
u i ts tekend inge i i rh t voor bestuurs 
ve igader ingen samenkomsten van 
werkgroepen het houden van 
dienstbetoon en andere part i jbezig 
heden Zelfs de drankvoorraad ont 
breekt met De slogan naar de ''SO 
leden ontbrak niet als wandvers ie 
ring en de leuze naar de 100 abon 
nees was met ui t de lucht De 
meer dan honderd aanwezigen v e r 
den door Walter Jaspers die 100 
nieuwe abonnees w i l werven waar 
van hij t rouwens al de hel f t heeft 
toegesproken Wal ter beschikt over 
een onweerstaanbare f t h t i t e e k 
se st i j l waarvoor op de duur i ie 
mand onverschi l l ig b l i j f t Vanuit 
Hombeek ver t rekken thans nieuwe 
sterke impulsen ook naar de om 
liggende gemeenten 

KONINGSHOOIKT 
BAL 

De VU afdel ing nodigt u u i t op 
het Vlaams volksbal op 9 decem 
ber Opnieuw m de Parochiezaal 
Mechelbaan Deuren om 20 u Or 
kest The Tornados 

KONTICH 
ABONNEMENTENSLAG 

De abonnees die door omstandig 
heden hun « Wi j » niet via de post 
hernieuwd hebben worden ver 
zocht het sekr te l 57 09 82, hier 
van te verw i t t igen 
KUNSTAVOND 

Zaterdag 2 december om 20 u 
in de grote Thierbrauhalle grote 
kunstavond Verlenen hun mede 
werk ing Kurt Fleming en Werner 
Brands de harmonie Vrede en Ver 
maak en het St Jozefskoor al lebei 
van Kont ich Animator Pros 
Kle ickx Org VOS Kont ich Ten 
voordele der sociale werk ing VOS 

LIER 
NIEUW BESTUUR 
Voorz : W im Dil len ; sekr Jan 
Meylemans Hazenstr 34 (tel 03 / 
80 3133) , prop Lachi Frans ; 
org Marcel Van Roy ondervoorz 
en Omroeper Frank Bogaerts Ie 
den Toon Peeters Frans Van Pelt 

MOL 

JAARLIJKS CECILIAFEEST 
Zaterdag 16 december in zaai 

Vr iendenklubs bij August Reynders, 
Sport laan 14 Balen Wezel Eerste 
dans 20 u 30 Harte l i jk we l kom 
aan al onze vr ienden Wel l i ch t ia 
di t Ceci l ia feest de gelegenheid voor 
kandidaat muzikanten om bij Kern-
penland aan te s lu i ten 
SOC DIENSTBETOON 
SEN CARLO VAN ELSEN 

Mol cent rum vr i jdag van 18 t o t 
19 u en zaterdag van 10 to t 11 u. 
Bureel « Huis Helsen » Graaf de 
Broquevi l lestr 

Ezaart café « Onder de Linde », 
Ezaart 151 tweede maandag van 
de maand te 20 u 15 

Mi l legem café -Mas t» M i los t r , 
66 tweede maandag van de maand 
te 20 u 45 

Achterbos cafe «Welkom» Ac lv 
terbos 80 tweede maandag van de 
maand te 21 u 15 

Sluis café « Gust Peeters» Sluis 
178 derde maandag van de maand 
te 20 u 45 

Ginderbui ten cafe «De W i t t e » , 
Ginderbui ten 213 derde maandag 
van de maand te 21 u 15 

Rauw mr Mer tens E , KiezeJ-
weg 238 v ierde maandag van de 
maand te 20 u 15 

Wezel Parochiecentrum St Jo-
zeflaan v ierde maandag van de 
maand te 20 u 45 

MORTSEL 
WILLY KUIJPERS 

Op dinsdag 4 december zal 
vo lksver t Wi l ly Kui jpers te gast 
zijn Wi j nodigen u al len ui t naar 
zijn radikale en heldere taal te k o 
men lu is teren en daarbij een dia
reeks over ons bedreigd Vlaams-
Brabant in ogenschouw te nemen. 
Om 20 u 30 in zaal « Hel lemans • , 
Eggestr 27 Breng ook uw vr ienden 
mee 
GOUDEN JUBILEUM 

Zaterdag 9 december zijn het orv-
ze t rouwe medeleden de h en 
mevr R De Mulder De Roeck, Prins 
Leopoldlei 32, die ons te r gelegerv 
heid van hun « Gouden Jubileum • 
u i tnodigen to t het b i jwonen van 
een plecht ige dankmis die opgedra
gen word t in de kerk van het Hei
l ig Kruis (Hei l ig Kruisstr Oude God) 
te lOu Beste Richard en merouw, 
w i j wensen u ondertussen alvast 
een beste gezondheid en rekenen 
er op meerdere « Wi j » lezers b i | 
deze vreugdevol le gebeurtenis t i j 
dens de dankmi» te kunnen begroe
ten 
WENSEN 

Zowel aan mevr De Wi lde Gelper 
als aan mevr Tuerl inckx Van Veld-
hoben wensen w i j een spoedige 
en algehele genezing 
PROFICIAT 

BIJ de geboorte van kleine Heidl 
gaan de welgemeende ge lukwensen 
van afdel ing en bestuur n a j r oe 
gelukkige ouders dhr en mevr Th. 
Moorkens Cal laerts 

NIEL 
DIENSTBETOON 

Elke vr i jdagavond staan onze 
vr ienden Jos De Kook, Guide M l -
chlels en Frans De Meu lemeester , 
E Dewi t t s t r 12, ter beschikking an 
onze mensen met moei l i j kheden, 
van 19 u 30 to t 21 u 30 op het se-
kretar laat An twerpses t r 186 

NIJLEN 
TEERFEEST 

Elke stev ige Vlaamse fanfare mag 
wel eens « uitblazen » De fanfare 
Kempenland doet d i t dan ook me t 
een smakel i jk teer feest samen 
met de VU Ni j len, inger icht op za
terdag 16 december Lokaal « Bonte 
Os », Kerkplein Ver t rokken w o r d t 
met de fanfare om 10 u voor een 
ui tstap door de gemeente Middag
maal om 12 u 30 (60 f r ) Avond
maal te 20 u s t ip t (130 f r ) Apar t 
mogel i jk Inschr i jv ingen bi j Fr Ver-
cammen Broechemsestwg 118 o f 
Frans Van Dessel , Zandvekenvelden 
15 
FANFARE KEMPENLAND 

Al le leden van VU fanfare Kenv 
penland worden her innerd aan de 
jaarvergadering op zaterdag 2 de
cember te 20 u in het Drumband
lokaal, Gemeentest r 41 Dagorde : 
bestuursverk iezmg en jaarvers lag. 

O -L -VROUW-WAVER 
VIERING 

Deze afdel ing v ierde de verja
r ing van haar opr icht ing met een 
mossel feest waarop een V5 leden 
verschenen Ze werden toegespro
ken door sen Jor issen, vo lksver t . 
Ludo Sels en arr organisat ie le ider 
Joos Somers die al len opriepen to t 
v lugge organisator ische uitbouv» 
wat bet re f t leden en abonnees voor
al Ook sen Edgard Bouwens en ge
meenteraadsleden Raeymenantc en 
Van de Wyngaerdt waren aanwezig. 

TiSSELT (BREENOONK) 
VU-BAL 

Op 9 december geeft de VUTI»-
sel t haar eerste VU bal In de zaai 
« Molensteen », Hoogstr 38. 
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WOMMELGEM 

DIENSTBETOON 
Onze mandatarissen staan steeds 

tot uw dienst ! 
H. Vande Weghe, schepen van 

Financiën, Gezin en Kuituur, Ter-
hageiaan 8, tel. 53.79.50 : J. Ver-
duyckt, gemeenteraadslid, Antver-
plastr. 6 ; A. De Schutter, COO-
voorz., Lt. K. Caluwaertstr. 14, tel. 
63.64.80. 

Inlichtingen Sociale Woningbouw: 
C. Geel, Beeldekensweg 5, tel. 
83.79.39. 
VLAAMSE ZIEKENKAS 

Wordt lid van de Vlaamse Zieken
kas, geen verlies van rechten, geen 
nieuwe wachttijd. Alle inlichtingen : 
Rik Bellefroid, Stenekruis 5, tel. 
63.66.55, na 18 u, 
m • ' 

WILRIJK 
LIDKAARTEN 1973 

Het einde van het jaar nadert 
snel en als naar gewoonte hebben 
wi j de nieuwe lidkaarten ontvan-

{jen. Eerstdaags zal een bestuurs-
Id of mandataris uw lidkaart per-

eoonlijk komen aanbieden. Leg het 
fleld ( 100 fr. voor hoofdlid, 50 fr. 
voor bijlid) nu reeds klaar en ver
wittig uw huisgenoten van hun 
komst. Onze mandatarissen hebben 
rich voorgenomen elk jaar een an
der gedeelte van de gemeente af 
te lopen om op die manier ten 
voor zover dat nog nodig is) wat 
nader met u kennis te kunnen ma
ken. Ook voor u de gelegenheid 
om wat meer te vernemen over 
de innerlijke keuken van de afde
ling. 
KALENDERS 

Eveneens naar jaarlijkse gewoon
te ontvangt u rond nieuwjaar een 
klein en handig kalendertje, met 
naast de 12 maanden van het jaar 
eilerlei nuttige Inlichtingen en 
adressen. Mocht u het half januari 
nog niet ontvangen hebben, ver
wittig dan een bestuurslid. Er blij
ven er altijd wat over. 

brabant 

BRUSSEL-HALLE-VILVOORDE (Arr.) 
Het arr. sekretarlaat Is opo' op 

maandag, woendag en vrijdag van 
18 tot 21 u. De arr. sekr. ..om De 
Craen of de adm. sekr. staat ter 
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 (Fed.) 
ALGEMENE VERGADERING 

Maandag 4 december om 19u.45 
bijeenkomst van de afdelingsverant
woordelijken voor de federatie As-
se. Deze gaat door in lokaal Uilen
spiegel bij L. De Backer, Kerkstr. 
26 te St. Kat. Lombeek. Elke afde
ling op post ! 

BERG-KAMPENHOUT-
NEDEROKKERZEEL-BUKEN 
SOC. DIENSTBETOON 

Door senator Bob Maes (met M.L. 
Thiebaut). 

Berg : iedere derde dinsdag (en 
niet maandag) In « Fauna-Flora • 

Kampenhout : iedere eerste dins
dag (en niet maandag) in • Keizers
hof ». 

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

HEKELGEM-ESSENE 
PETERSCHAP 

Wij aanvaarden het peterschap 
over de afdeling St-Agatha-Ber-
chem te Brussel en zijn bereid hen 
materieel en financieel te steunen. 
KOLPORTAGE 

Morgen 3 december te Essene. 
Medewerkers gevraagd. Verzame
len te 9 u. 30 aan Essene kerk. 

JETTE 

VLAAMSE BOND VAN 
GEPENSIONEERDEN 

Deze bond gesticht op 19 februari 
groeit en bloeit. Volgende gezelli
ge vergaderingen werden gepland : 
zaterdag 9 december : kerstfeest 
In de parochiezaal te Jette-Diele-
gem, begin 15 u., gratis koffietafel 
en verrassing, Kerstmismuziek en 
liederen ; zaterdag 20 januari 1973: 
in de zaal Breughel te Jette, vieren 
wij ons nieuwjaarsfeest onder het 
motto : « Door ons, voor ons » 
m.m.v. van onze leden. 

Ons bestuur, door het steeds 
groeiende ledenaantal, moest zijn 
organisatie vergroten, zo hebben 
wij mej. Flora Muyidermans als 
feestleidster in het bestuur opge
nomen. Nu al wordt er gewerkt aan 
de organisatie van een bal, dat 

zal plaats vinden in maart 1973, om 
ons éénjarig bestaan te vieren. 
Mensen die ons willen helpen met 
steunend lid te worden zijn hartelijk 
welkom en kunnen het sekretarl
aat kontakteren. 

KAPELLE-OP-DENBOS-
NIEUWENRODE-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. 

KORTENBERG ERPS KWERPS 
DANSFEEST 

De VU-afdelIngen van Kortenberg 
en Erps-Kwerps organiseren hun 
jaarlijks bal op zaterdag 2 decem
ber In zaal De Salamanders, Leu-
vensebaan 187 te Kortenberg. Eer
ste dans om 20 u, 30. inkom 40 fr. 

LEUVEN (Arr.) 
BROEDERBAND 

Op zaterdag 9 december om 19u., 
kameraadschapsavond in « Park-
rust » (abdij Park-Heverlee) ge-
spreksavond met Ward Hermans en 
Willy Kuijpers. Aan het Hamond-
orgel de h. Wouters. Mogelijke deel
name aan feestschotel (85 fr.). In-
schr. : prk 890 KB-Leuven, vermel
ding Broederband 25.3313 of bij 
Piet Vleminckx, Duinberglaan 11, 
Heverlee of mevr Theo Brouns, Rob 
Frings, Frans Van Damme, Bert Van 
de Meulebroecke, Plet Wijnendaele. 

LIEDEKERKE 
PREUD'HOMME-AVOND 

Het Davidsfonds organiseert he
den avond om 20u. in de St. An-
toniuszaal (Opperstr.) een avond 
met dia en muziek over de toon-
dichter Preud'homme. Ook onze le
den en simpatisanten zijn van har
te welkom. 

STEENOKKERZEEL-PERK 
AFDELINGSBAL 

Vandaag 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. 

VILVOORDE (Fed.) 
DANSFEEST 

Ter vervanging van het afdelings
bal, wordt er op 10 maart 1973 
een federatiebal ingericht in de 
zaal « De Witte Leeuw », Grote 
Markt te Vilvoorde. 

VLEZENBEEK 
BAL 

Het 15da Vlaams familiefeest 
gaat door op 2 december In zaal 
Elysee met het orkest Waltra van 
Stan 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 Wolertem vandaag 2 decem
ber te 21 u. Het orkest . The Hlt-
crackers » met zangeres Anita Leo-
na speelt ten dans. '.nkom 50 fr. 
Deuren te 21 u. 30. 

ZELLIK 
HERDENKINGSMIS 

Zondag 3 december, wordt de 
h. mis van 11 u., opgedragen in de 
kerk van de h. Familie, ter herden
king van het pijnlijk heengaan van 
onze diepbetreurde en beloftevolle 
vriend Dirk Beeckman. Onze aanwe
zigheid zal het bewijs zijn van onze 
blijvende trouw aan onze te vroeg 
gestorven kameraad en zijn beproef
de ouders en broers. 

oost-vlaanderen 

AALST (Arr.) 
ABONNEMENTENSLAG 

De afdelingsbesturen hebben de 
lijst ontvangen van de streefnorm 
per afdeling voor de abonnementen
slag. Wij rekenen op een ernstige 
inspanning van alle bestuursleden 
om het arr. Aalst aan een flink ge
tal nieuwe abonnementen op «Wij» 
te helpen. 

BAL 
Eerste Lustrumbal VU-afdeling 

Aalst op zat. 13-1-1973, Zaal « Black 
Boys » 

DENDERHOUTEM 
NIEUW BESTUUR 

Had plaats op 17 november jl 
Voorz. : Hans Sonck ; ondervoorz.: 
Herve Scheerlinck ; sekr. : Gonda 
De Cremer ; pennlngm. : Bertha 
De Man-Van Herreweghe ; dienst
betoon : Bert De Cremer ; org. : 
Laurent Voickaert ; prop. en sport : 
Willy De Winter ; pers : Nelly Van 

Damme-Sonck ; afgev. arr. raad i 
Maton : prov. raadslid Oswald Van 
Hans Sonck en Gonda De Cremer. 

GENT-EEKLO (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 ?4 november. Bel
len of schrijven naar H. De Blee-
cker, Tolhuislaan 15, 9000 Gent, tel. 
25.64.87. 

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 
NIEUW BESTUUR 

Voorz. : Maartje Van de Velde-
Bouman ; sekr. : Vercauteren Ra-
oul (COO-lid) ; penningm. : ing. 
Paul Pieters ; org. : gemeenteraads
lid Aimé Verpaele ; prop. : De Cock 
Leon ; soc, dienstbetoon : mevr, 
Denise De Bruycker ; Vujo : Hof-
kens René ; gekoöpteerd ; Victor 
Ooteghem en gemeenteraadsleden 
Jan De Moor en Roger Depestele 
maken ambtshalve deel uit van het 
bestuur 

GEMEENTERAAD 
Dat onze 3 gemeenteraadsleden 

Verpaele, De Moor en Depestele 
het uitstekend doen leest u niet 
alleen in «Wij». Zowel «G.v.A.» als 
• Het Volk en ook «De Gentenaar» 
schreven in hun uitgebreid verslag 
over de jongste zitting van 22 no
vember j l . goedkeurend over hun 
optreden. Zelfs Het Laatste Nieuws 
bief zeer genuanceerd. Een korte 
bloemlezing : G.v.A. ; « De drie
koppige bemanning van de Volks
unie was zowat de gehele zitting 
in het offensief maar kwam aan 
het slot echt aan bod in enkele 
zo degelijke gedokumenteerde in
terpellaties dat er aan de andere 
zijde ofwel tot stilzwijgen werd be
sloten ofwel tot welwillende po
gingen tot verzoening » ; Het Volk: 

«... dat de oppositie (VU) zich 
zeer bedrijvig heeft getoond. Haar 
tussenkomsten waren doorgaans 
gemotiveerd en ze toonden een be
kommernis voor een degelijk ge
meentebeleid... » ; De Gentenaar : 
« De leden van de Volksunie en 
dan speciaal de hh. Verpaele en De 
Moor toonden zich zeer bedrijvig 
Gezonde gedachtenwisselingen 
leidden steeds tot onderling be
grip ook al werd er eens hartelijk 
gelachen toen de h. De Moor het 
had over de kostprijs van serre, 
vogelkooi en kiekeneten. Trouwens 
heeft de oppositie het recht te in
formeren naar het waarom van be
paalde uitgaven ». 

KOFFIETAFEL 
Zondag 17 december e.k. te 15 

u. in het « Lunapark », Brusselse 
stwg, kosteloze koffietafel van 
VOS. Ook de leden van VVG zijn 
uitgenodigd. Hoofdbestuurslid O. 
Van Ooteghem zal mevr. en sekr. 
F. De Troyer huldigen ter gelegen
heid van hun gouden jubileum. 

H O U T W O R M ? 
Bahandelina van dakweiken tegen oKe hout-
inaekten. TMNTia JAAR WAARSORQ. 
Dok. op aanvrMB- Gratis bestek ki gans tiet 
land P.V3A INDUSTRADü Vanderzfpsnslr. 
12, Wemmei (Bt) - Tel. 02/70.2Ö.oa 

WERF EEN 

NIEUWE ABONNEE 

VOOR « WiJ » 

SiECHTS 350 FR 

VOOR EEN GANS iAAR 

sociaal dienstbetoon 
ARR. ANTWERPEN 
KALENDER DIENSTBETOON : DECEMBER 1972 
ANTWERPEN : 
Maandag 4 december : volksvert. A. De Beul en R. Mattheyssens. 
Maandag 11 december : sen. H. De Bruyne en volksvert. A. De Beul. 
Maandag 18 december : volksvert. R. Mattheyssens en A. De Beul. 
Lokaal : VU-sekretariaat, Wetstr. 12, tel. 36.84.65 (van 16 tot 20 u.). 
WIJNEGEM : 
Maandag 4 december : sen. H. De Bruyne. 
Maandag 18 december : sen. H. De Bruyne. 
Lokaal : «Vleminckhof», Marktplein 8, tel. 53.89.36 (van 19 tot 20 u.), 
KONTICH : 
Woensdag 6 december : volksvert. R. Mattheyssens. ' 
Woensdag 20 december : volksvert. R. Mattheyssens. 
Lokaal : «Alcazar», Mechelsesleenweg 22, tel. 37.13.32 (van 19 tot 20 u.). 
KAPELLEN : 
Donderdag 7 december : volksvert. dr. H. Goemans. 
Lokaal : ten huize van dhr. Op de Beeck, Wilgenstraat 4, tel. 64.55.93 (van 
20 u. 30 tot 21 u. 30). 
MERKSEM : 
Donderdag 21 december : volksvert. dr. H. Goemans. 
Lokaal : «Tijl», Bredabaan 298, tel. 45.89.76 (van 20 u. 30 tot 21 u. 30). 

BOB MAES 
GOOIK : dinsdag 12 dec. van 20 u. 30 tot 21 u. 30 in lokaal De Groene Poort. 
KAMPENHOUT : dinsdag 5 dec. van 20u30 tot 21u30 in lokaal Keizershof. 
KRAAINEM : dinsdag 19 dec. van 19 tot 20u ten huize van gemeenteraads

lid Bautmans. 
MELSBROEK : donderdag 7 dec. van 19 tot 20u in lokaal Alcazar. 
St. KWINTENSLENNIK : dinsdag 12 dec. van 19 tot 20u in lokaal . Da 

Verzekering tegen de Dorst ». 
ZAVENTEM : dinsdag 12 dec. van 20u30 tot 21u30, Parklaan 14. 
EUGEEN DEFACO 
ESSENE : dinsdag 19 dec. om 19u in café De Keizer. 
MERCHTEM : dinsdag 12 dec. om 19u ten huize van H. Depril. 
St. KATARINA-LOMBEEK : dinsdag 19 dec. om 20u in lokaal Uilenspiegel. 
TERNAT : dinsdag 5 dec. om 20u in café De Posthoorn. 
St. MARTENS-BODEGEM : dinsdag 5 dec. om 19u in VU-lokaal, Stationsstr. 
VIC ANCIAUX 
ALSEMBERG : dinsdag 5 dec. van 19 tot 20u. in café De Zwaan met F. 

Adang. 
ASSE : dinsdag 19 dec. van 21 tot 22u in het sekr., Prieelstr. 1 met J. Van 

Dooren. 
BEERSEL : dinsdag 5 dec. van 20 tot 21 u in café Terminus^ bij de gezusters 

Germis, H. Teirlïnckplein. 
DIEGEM : maandag 18 dec. van 19u30 tot 20u30 met J. Schaekers in jeugd

club Bacchus. 
HALLE : maandag 4 dec. van 21 tot 22u in café De Sleutel met P. Vranken. 
HAREN : maandag 11 dec. van 19u30 tot 20u30 in café Ons Kuis mei R. De 

Brabanter. 
HEKELGEM : dinsdag 19 d«c. van 19u30 tot 20u30 in zaal Lindenhof met 

A. De Schrijver. 
LONDERZEEL : dinsdag 28 dec. van 20u30 tot 21u30 In zaal Centrum met 

P. Peeters. 
MACHELEN : maandag 11 dec. van 21 tot 22u in zaa Egmont, Dorpsstr., 

met J. Puelinckx. 
OVERUSE : maandag 25 dec. van 19u30 tot 20u30 in café Luxemburg met 

M. De Broyer. 
RODE : dinsdag 5 dec. van 19u30 tot 20u30 in café De Dragonder, Dragon-
derstr., met L. De Wit. 
STEENOKKERZEEL : dinsdag 12 dec. van 21 tot 22u in café De Appel, 

tegenover de kerk, met M. Scheperts. 
WEZEMBEEK-OPPEM : dinsdag 12 dec. van 19u30 tot 2Gu30 in café By 

Mathilde naast gemeentehuis, met B. Ceuppens. 
VILVOORDE : maandag 18 dec. van 21 tot 22u in de Gouden Voorn. 
WOLVERTEM en MEISE : cfr. infra. 
Doorlopend op afspraak : Klepperbaan S, 1881 Brussegem, tel. 59.54.55. 
Federatiesschepen FRANS ADANG 
Elke zaterdag van 11 tot 12u., Ruisbroeksestwg 109 te 1600 St. Pieters-

Leeuw, tel. 77.31.83. 

ARR. DENDERMONDE 
SOC. DIENSTBETOON : VOLKSVERT. AVIEL GEEBINCK 
1ste zaterdag van de maand : 
WIEZEDENDERBELLE : van 8 tot 10 u. in café Centrum, Wieze. 
BUGGENHOUT-BAASRODE : van 10 tot 12 u., bij mr. Keldermans. Kasteel-

str. 186, Buggenhout, tel. 332.64. 
LEBBEKE : van 10 tot 12 u., In Gasthof Pips, Leo Duboisstr. 28, Lebbeke, 

tel. 215.31. 
1ste woensdag van de maand : 
GROOT-DENDERMONDE : van 18 tot 20 u., in Den Ommeganck, Grot» 

Markt, Dendermonde, tel. 052/225.67. 
2de zaterdag van de maand : 
OVERMERE : van 8 tot 10 u., in Den Hoorn, Centrum, tel. 09/795507. 
WETTEREN : van 14 tot 16 u., in De Klokke, Vlaams Huis. 
SCHOONAARDE-WICHELENSCHELLEBELLE : van 16 to 18 u., in Paling-

huis, Jan Pauwels, Brugstr., Schoonaarde, tel. 43.246. 

ARR. BRUGGE-TORHOUUT 
BRUGGE : iedere zaterdag van 11 tot 12 u., in het Breydelhof door alle 

mandatarissen. 
VARSENARE : zaterdag 2 dec van. 10 tot 11 u., door P. Leys In café « De 

Leeuw ». 
JABBEKE : zaterdag 2 dec. van 9 u. 30 tot 10 u. 30, door J. Van In bij J. 

Eeckelo, Aartrijksestwg 39. 
VELDEGEM : zaterdag 2 dec. van 9 tot 10 u. door V. Verbeke bi| W. Maen-

hout, K. Albertlaan 59. 
LOPPEM : zaterdag 2 dec. van 10 tot 11 u. door V. Verbeke bij H. Verhae-

ghe. Stationsplein 12. 
ZEEBRUGGE : zondag 3 dec. van 10 tot 11 u., door G. Van In, bi| A. Van-

houteghem, Roeaanstr. 46. 
BLANKENBERGE : zondag 3 dec. van 11 tot 12 u., door P. Leys in café 

« Rodenbach ». 
SIJSELE-OEDELEM : dinsdag 5 dec. van 19 tot 20 u., door P. Leys bij F. 

Hoornaert, Oedelemsestr. 57. 
HEIST : vrijdag 8 dec. van 18 tot 19 u., door P. Leys bij J. Deroose, Bond-

genotenlaan 57. 
KNOKKE : vrijdag 8 dec. van 19 tot 20 u. door P. Leys bij V. Delille, Helnv 

weg 12. 
ZEDELGEM : zaterdag 9 dec. van 10 tot 11 u. door P. Leys bij V. Vier-

straete, Kuilputstr. 83. 
ZUIENKERKE : zondag 10 dec. van 11 tot 12 u. door J. Frijns in café « De 

Smidse ». 
ST. KRUIS : maandag 11 dec. van 19 tot 20 u. door G. Van In bij O. Dom-

brecht, Engelendaielaan 89. 
ASSEBROEK : "maandag 11 dec. van 20 tot 21 u. door P. Leys bij R. Rey-

naert, Nieuwstr. 25. 
RUDDERVOORDE : dinsdag 12 dec. van 19 tot 20 u. door P. Leys in café 

« Van Daele ». 
TORHOUT : zaterdag 16 dec. van 9 u. 30 tot 10 u. 30 door G. Van In bi] 

Vlieghe, Hofstr. 9. 
NIEUWMUNSTER : zondag 17 dec. van 11 tot 12 u. door J. Frijns In café 

« Gemeentehuis ». 
DUDZELE : woensdag 20 dec. van 20 tot 21 u. door G. Van In In café « De 

3 Zwaenen ». 
OOSTKAMP : zaterdag 23 dec. van 10 tot 11 u. door P. Leys bij Nollet. 

Lege weg 169. 
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GENT 
VUJO 

Wij houden een spreekbeurt op 
8 december. Ludo Van Wauwe 
spreekt over « Federalisme •. en 
dit in het Vlaams Huis Roeland. 

HELDERGEM-AAIGEM 
NIEUW BESTUUR 

Met het oog op de samenstel
ling van het nieuw bestuur, bereik
ten ons volgende kandidaturen : 
Raf Andries, Heldergem ; Jean An-
dries, Heldergem ; Alfons Do Grom 
Heldergem ; Louis De Pelsmasker, 
Heldergem ; Achiel De Schrijver, 

• Aaigem ; Robert Hasneman, Hel
dergem ; André Hendrickx. Helder
gem. Aangezien er evenveel kandi
daturen zijn als te begeven be-
stuursfunkties is een stemming 
overbodig. De zeven kandidaten 
worden samengeroepen op een 
eerste vergadering in « De Gouden 
Koterhak - te Heldergem op he
den zaterdag 2 december te 20 u. 
Op de dagorde : aanstelling van de 
nieuwe ploeg door een vertegen
woordiger van het arr. bestuur ; 
verdehng en toewijzing van de 
bestuurstaken ; aanvulling door ko-
optatie. Het volledig bestuur zal 
deelnemen aan het pensenfestijn 
in • De Kalvaar » te Heldergem, 
waarop wij nogmaals alle leden en 
simpatisanten van harte uitnodigen. 

VERKIEZINGEN 
De verkiezing van het nieuw be

stuur heeit plaats op zaterdag 
avond 2 december e.k. tussen 19u 
en 20u30 in « De Gouden Koter-
haak f, Ouddorp te Heldergem. 

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. 

HEUSOEN 
PROTESTOPTOCHT 
TEGEN NATUURMOORD 

Zaterdag 16 december wordt 
door het Groenkomitee van Heus-
den, in samenwerking met de 
Groenkomitees van Merelbeke en 
Melle een protestoptocht inge
richt naar aanleiding van de on
verantwoorde natuurverwoesting 
die in hogernoemde gemeenten zal 
plaatsvinden, door het aanleggen 
van een overbodige nieuwe verbin
dingsweg E3-E5. Deze verbindings
weg doorkruist in onze gemeente 
de 3 overblijvende bossen en an
dere mooie natuurplekjes, zodat 
van onze eerst zo groene gemeen
te, niet veel meer zal overblijven. 
De Damvallei is reeds verwoest, 
de Zandbergen bieden een triestig 
schouwspel van stenen muren. Te 
Merelbeke en Melle wordt niet al
leen het mooie bos « De Vurtzak » 
vernietigd, maar komt deze nutte
loze baan juist langs een inrich
ting voor geesteszieken. De pro-
testaktie omvat twee delen : een 
autokaravaan en een voettocht. De 
autokaravaan vertrekt om 14 u. uit 
Merelbeke en gaat over Melle naar 
Heusden, waar zij de voettocht zal 
vervoegen. De voettocht vertrekt 
om 15 u. stipt aan de tramstatie te 
Heusden en zal na ongeveer een 
uur marcheren de autokaravaan 
vervoegen, om dan gezamelijk door 
de voornaamste straten van Heus
den naar het dorosolein te trekken. 
Men verwacht ook groepen beto
gende fietsers. Naturvrienden. no
teer alvast deze datum : zaterdag 
16 december. 

INFORMATIE-AVOND 
De sttidentenklub • Kosmopolie

ten • utt Heusden organiseerden 'n 
open debatavond met dia's ever 

de Heusdense natuur, vooral han
delend over de verbindingsweg 
E3-E5 en de zware bedreiging die 
deze weg betekent voor onze ge
meente. Moderator was Walter De 
Meyer en als paneelleden traden 
achtereenvolgens op : Pol Martens 
(aktiekomitee leefmilieu Merelbe
ke) ; Van Meerhaeghe (Groenko
mitee Heusden) ; d'Hemptine en 
Erik Van Renterghem (geneesheer 
en Aktiekomitee leefmilieu Merel
beke). Zeggen we maar onmiddel
lijk dat de refter van de katolieke 
meisjesschool bomvol zat. Er wer
den ook talrijke vragen door het 
publiek gesteld. Vele ouderen had
den nochtans meer tussenkomsten 
verwacht van de studenten. Enkel 
student Joris Delporte nam als 
toeschouwer aktief aan het debat 
deel. Er werd tevens een motie op
gesteld, (lericht aan het gemeente
bestuur om een spoedvergadering 
van het aemeentebestuur te hou
den vóór 10 december, dit met het 
doel de door de gemeente ingeno
men stellingname i.v.m. het Ge
westplan, te herzien. 

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. 

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

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

Café De Nieuwen Anker. Brus-
selsesteenweg, iedere donderdag 
van 1J u. 30 tot 21 u. 30. 

Ten huize. Park 63, na schriften 
ke cf 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 Loo, COO-zaken, 
Driesstr. 61, Melle-Centrum. 

MERELBEKE 
DE WIND IN DE ZEILEN 

Het jaarlijks afdelingsbal kende 
een weergaloos sukses. De ruime 
^aal was echt te klein om de hon
derden aanwezigen behoorlijk te 
plaatsen. Veel jeugd, veel nieuwe 
gezichten en een feestelijke stem
ming. Wij mochten er ook onze 
volksvert. Frans Baert begroeten. 

Het bestuur dankt van harte al 
diegenen die zich hebben ingezet 
voor het welslagen van dit avond
feest, alsook de schenkers van de 
honderden prijzen. VU-Merelbeke 
heeft de wind in de zeilen... 
KULTUUR 

In samenwerking met " de Grif
foen » richt VOS op vrijdag 15 de
cember in het Wijnhuis een dia-
voorstelling in door broeder Tarci-
sius over het tema <• Guido Ge-
zelle en de bomen ». Het wordt 
een uitzonderlijke mooie avond. 
VOS doet het, ook op het kulturele 
vlak. 

MOORSEL-MELDERT-BAARDEGEM 
KERSTFEEST 

Alle leden en hun kinderen wor
den uitgenodigd op het kerstfeest 
dat plaats heeft op zondag 17 de
cember te 15 u. in het (vroeger) 
Vlaams Huis, Station te Moorsel. 
Versnaperingen voor de kinderen, 
koffie en koeken voor iedereen. 
Gelegenheidstoespraken door sen. 
Diependaele en volksvert. Van 
Leemputten. Dit kerstfeest gaat ge
paard met de verkiezing van het 
nieuw afdelingsbestuur. Uitnodigin
gen hiervoor volgen. 

RUPELMONDE 
1ste SINTERKLAASBAL 
Vandaag zaterdag 2 december om 
20 u. 30 in zaal Scaldiana m.m.v. 
Georgia Brown Quartet. Inkom 50 F. 

ST. DENIJS-WESTREM 
GEZELLIGE AVOND 

Op zaterdag 16 december om 19 
u. 30 in de zaal Blancatony, Baron 
de Gieylaan, De Pinte (naast de 
houtzagerij Claeys en Van Pete-
ghem) heeft een eet- praat- en luis
teravond plaats. Om 19 u. 30 : ape
ritief en kennismaking ; om 20 u. : 
eten wij waterzooi, kwaliteit drie 
sterren. Tafelrede door volksvert. 
Frans Baert. Na het eten gezellig 
samenzijn met o.a. een kleinkunst-
programma gebracht door het afde
lingsbestuur van St. Denljs-Wes-
trem. Prijs : 150 fr. per persoon, 
aperitiaf en dessert inbagrepan. 

SINT-NIKLAAS 
NIEUW BESTUUR 

Voorz. : P. Kerckhove ; sekr. : 
A. Aendenboom ; penningm. : H. 
Cornells ; prop. : Leo Van Hoey-
L. Cornells ; org. : Et. Braem, W. 
landt, W. Braem, R. Van der Eecken, 
Beaufays ; ondervoorz. : J. Wij-
meersch : kontakt jeugdbewegin
gen en scholen : Fr. Wijmeersch ; 
jeugdraad : E. Van den Berghe ; 
Vujo : Fr. Sonnemans. 

109 mensen waren opgekomen 
om uit 22 kandidaten, 12 effektie-
ven te verkiezen. Wij houden er
aan de mensen een woord van 
dank te zeggen, zowel diegenen die 
hun kandidatuur stelden, als diege
nen die zich de moeite deden hun 
stem uit te brengen. Verheugend is 
wel dat naast de mensen uit het 
vroegere bestuur, meerdere jonge 
mensen het geheel zijn komen aan
vullen. 

WAARSCHOOT 
DIENSTBETOON 

Zitdag volksvert. Frans Baert : 
heden zaterdag 2 december tussen 
14 en 15 t. ten huize van gemeen
teraadslid Fons Van Holderbeke, 
Stationsstr. 6. 

WELLE 
Jaarlijks bal gaat door op zater

dag 12 februari in de zaaal « Een
dracht », Dorp. Inkom 60 fr. 

ZULTE-OLSENE 
NIEUW BESTUUR 

Voorz. : Dany Van Quickelberghe; 
ondervoorz. : Eelhart Peirs ; sekr. : 
Jozef De Coninck ; penningm. : 
Marino Peirs ; prop. : Willemijns 
Antoon ; org. : Magda Desmet ; 
Vujo : Lieven Hautekeete ; andere 
bestuursleden : Ivan Van Steenber-
ghe, Rene Van Hoecke. Norbert 
Wieme ; gemeenteraadsleden : 
Georges Heyde, Georges Detail-
leur ; afgev. arr. raad : Georges 
Heyde, Luk Van Colenberghe, Da
ny Van Quickelberghe. Geert Beir-
laan werd voor koöptatie voorgedra
gen. De eerste vergadering had 
plaats gisteren 1 december. 

west-vlaanderen 

ARDOOiE 
OVERLIJDEN 

Verleden.week werd te Ardooie 
de heer Leon-Henri Devoldere, echt
genoot van mevr. Vanhaverbeke, be
graven. De overledene was oud-
strijder 1914-18 en lid van de VOS. 
Wij leden aan de bedroefde fami
lie onze blijken van medeleven aan. 

BLANKENBERGE 
JUBELVIERING 

Op 15 december houden wij ons 
jubelfeest, wegens het 10-jarig be
staan van onze afdeling. In de St. 
Rochuskerk gedenken wij drie af
gestorven leden van 72 : Frans Po
pelier, Omer Vanhoutte en mevr. 
Godelief Buyse-Van Iseghem alsook 
de vele simpatisanten en alle Vla
mingen die ons ontvielen. Wij hou
den daarom een h. misviering met 
offerganp om 19 u. 30. 

Het jubsifeestmaal vangt om 20 
u. 30 aan in ons lokaal Hotel-café 
Rodenbach. Onderwijsstr. 23. Sa
men met eregenodigde partijvoor
zitter Fr. Van der Eist kunt u ook 
kennis maken met al onze arr. ge
kozen mandatarissen. 

Het plaatselijk bestuur houdt er 
aan deze maaltijd gratis te verle
nen aan alle leden en noeste wer
kers van het eerste uur. 

DE HAAN 
GEBOORTE 

Bij onze vrienden Norbert Pottier-
Maes werd een flinke zoon gebo
ren, waarvoor van harte proficiat. 
BESTUUR 

Ons bestuur koöpteerde een lid 
voor de Vujo-werking : Robert Meu-
lemeester. We wensen hem veel 
ijver en sukses toe. 

Voor de Vujo-leden wordt op 23 
december een kerstfeest gehouden 
ook voor omliggende gemeenten en 
wei in « Male Gijs » (bij kunstschil
der Piet Vanderbuys) Koninklijke 
Baan. 

DIKSMUIDE 
ST-NIKLAASBAL 

Hedenavond vindt in het Vlaams 
Huis ons alom bekende St.-Niklaas-
bal plaats. Wij verwachten zoals 
steeds véél volk ! 

ETTELGEM 
LEDENSLAG 

Samen met de afdeling Lo kwam 
Ettelgem eerst klaar met de kom-
plete ledenhernieuwing, en dit 
zonder een enkele weigering. Waar
schijnlijk zijn deze twee afdelingen 
de eerste in heel het Vlaamse land. 

GROOT-OOSTENDE 

WELKOM MEVR. DEPOORTER 
Vorige vrijdag nam Leo Van de 

Weghe definitief afscheid van de 
gemeenteraad en werd door de bur
gemeester bedacht met een ver
diende afscheidsgroet, waarbij ook 
de BSP zich aansloot, niet echter 
de PVV. Anderzijds legde Godelie
ve Depoorter de eed af, in aanwe
zigheid van vele leden vooral uit 
Stene. Wij wensen haar van harte 
proficiat en zij moge weten dat 
van haar veel verwacht wordt. Haar 
kennende, is de VU overtuigd dat 
zij haar mandaat met veel toewij
ding zal bekleden. Aldus heeft de 
VU ook. en dit voor het eerst, een 
vrouwelijke mandataris in onze 
stad. 
GEMEENTERAAD 

In de begrotingswijziging kwamen 
de raadsleden Vansteenkiste, Van-
demeulebroucke, Lambert en Na
gels grondig tussenbeide, terwijl 
de overige oppositie zweeg. Ook 
de nieuwe belastingen werden 
scherp onder de loep genomen. 
Naast de met gebruikelijke scherp
te en duidelijkheid ontwikkelde in
terpellaties van Jaak Vandemeule-
broucke over het domein van 
Prins Karel en de sektaire 11.11.11 
politiek van schepen Laridon, hield 
Kris Lambert een zeer opgemerkte 
en bijzonder goed gedokumenteer-
de interpellatie over de exploitatie 
van de Thermen.. Miroir was er 
kennelijk mee verveeld en ontweek 
een antwoord over de grond van 
de zaak. Bij die gelegenheid kwam 
het tot scherpe incidenten tussen 
de VU en de B(elgische) S(uper) 
P(est). Zij worden blijkbaar gevoe
lig aan het VU-offensief tegen de 
unitaire fossielen van de BSP. 
SINT-NIKLAASFEEST 

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

lEPER 
VVl-KOOKAVOND 

Naar aanleiding van de naderen
de eindejaarsfeesten richt de VVI 
een « kook-avond » in, op dinsdag 
5 december om 20 u. in het lokaal 
an de stadsmeisjesschool. Kok Ste-
faan Dehollander zal er gerechten 
klaar maken onder het motto «Rap 
en feestelijk », die daarna onder de 
aanwezigen zullen verdeeld en ge
proefd worden. We verklappen u 
nog dit : het worden toastjes, ver
schillende soorten vlees met di
verse saucen en dessert. Inschrij
ving : 80 fr., bij mevr. Vandenbil-
cke, Bloemenstr. 14 of bij een lid 
van de werkgroep. 
KERSTFEEST 

Gaat door op zaterdag 17 de
cember in zaal van het jeugdstadion 
om 15 u. Het wordt een verrassing 
voor de kleintjes, en weer een ge
zellig samenzijn voor iedereen. Aan 
allen wordt het vieruurtje opge
diend, en daarom zijn wij zo vrij 
een kleine bijdrage te vragen van 
20 fr., dit enkel voor de volwasse
nen. Inschrijven bij mevr. Vanden-
bilcke of bij een lid van de werk
groep. 
BESPREKING 

Op 26 november vergaderde het 
afdelingsbestuur. Er werd een eer
ste bespreking gewijd aan de Dos
felstudie over de sociaal-ekonomi-
sche toestand van de Westhoek. 
In de schoot van het bestuur werd 
een werkgroep opgericht die op 
basis van deze studie concrete 
richtlijnen zal uitwerken voor het 
gemeentelijk beleid. 

IZEGEM 
NIEUW BESTUUR 

Voorz. : Joris Verbeke ; onder
voorz. : Pieter Derieuw ; sekr. : 
Wilfried Lagae ; penningm. : Pier
re Decoene ; org. : Gerard Van 
Onacker ; prop. : Jozef Samyn ; 
Vujo : Geert Bourgeois ; public 
rel. : Wénéfride Smalle. 
SINT-NIKLAASFEEST 

De Sint komt klein en groot be-; 
groeten morgen 3 december om 14 
u., in het Vlaams Huis, Grote Markt. 

KORTRIJK (Arr.) 
ST-NIKLAAS OP BEZOEK 

Vanaf deze week is de Sint op 
bezoek bij de VU-leden die kleine 
kinderen hebben. De bezoeken wor
den georganiseerd door de vrou
wenafdeling. Wie nog een afspraak 
wenst te maken en Sinterklaas 
op bezoek wenst in het huisgezin, 
kan bellen op het nr. 056/226.39. 

. LEDEGEM-OADIZELE 
SOC. DIENSTBETOON 

Bij de heren : Raes Arnold, ge
meenteraadslid. Stationsstr. 83 «n 
Dejongha Gilbert, gemesnieraads-
lid, Papestr. SI en Vqpdenbergha 
Hendrik, Ud KOO, fübrleMem 20. 
allen te Ledegem. 
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MARIAKERKE-OOSTENDE 
HUWELIJK 

Op 17 november trad Edmond 
Vandamme in het huwelijk met Ri
ta Veryser ; onze meest hartelijke 
gelukwensen. 

MENEN 
SINTERKLAAS 

Het St.-Niklaasfeest georgani
seerd door de vrouwenbeweging 
gaat door morgen 3 december om 
15 u. in zaai Royal Palace. Prijs : 
25 fr. per volwassene ; 15 fr. per 
kind. Inschrijvingen bij de be
stuursleden, ledreen welkom. 

MIDDELKERKE 
LODE CLAES 

Op vrijdag 15 december a.s. komt 
sen. Lode Claes naar de zaal Wera-
di. De toegang is vrij en we vra
gen dat allen zoveel mogelijk nie*-
leden zouden uitnodigen om naar 
Lode Claes te komen luisteren. 
AKTIVITEITEN 

15 december : ledenvergadering 
met sen. Lode Claes, om 20 u., 
Were-Di. 

17 december : kinderfeest om 
15 u. in Were-Di. 

17 februari : jaarlijks afdelinga-
bal. 

MOERKERKE 
MOSSELSOUPER 

De afdeling Moerkerke houdt op 
zaterdag 2 december om 20u30 In 
het spijshuis « De Gulden Kog
ge • te Damme (gelegen langs d i 
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, 

OOSTENDE-VEURNE-DIKSMUIDE 
(Arr.) 
KOÖPTATIE ARR. RAAD 

Afdelingsbesturen die wensen 
iemand voor te stellen voor ko
öptatie in de raad zullen dit doen 
bij het arr. sekretariaat tegen 10 
december. Voor koöptatie komen 
ook niet-bestuursleden in aanmer
king. 

OOSTENDE-STAD 
NIEUW BESTUUR 

Voorz. : E, Franco ; sekr. : J. 
Verhaeghe ; ondervoorz. en pen
ningm. : L. Van de Weghe ; prop. : 
E. Samson ; org. : R. Demey ; Vu
jo : Luk Verlonje ; soc. dienstbe
toon : E. Vansteenkiste ; VU-vrou-
wenwerking : Tr. Sarrazijn en V. 
Van Sijnghel ; adj. sekr. : G. Van
damme ; raadsleden : A. Ruys-
schaert en J. Vandewalle ; arr. 
raad : Verhaeghe, Franco, Ruya-
schaert, Demey en Verlonje. 

ROESELARE-TIELT (Arr.) 
ARR. RAAD 

Op 16 december heeft om 14 u. 
een uitgebreide arr. raad plaats. 
Plaats zal later nog medegedeeld 
worden. Een nationale mandataris 
zal over de werking in zijn arr. ko
men spreken. Allen op post. Uit
nodiging volgt nog. 

ROESELARE 
VLAAMSE VROUWEN 

De Vlaamse vrouwen houden op 
2 december te 14u in zaal Ter Walla 
(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. 

WEVELGEM 
3 X PROFICIAT 

Bij drie van onze bestuursleden 
is de ooievaar onlangs op bezoek 
geweest. Toeval of niet, het zijn 
drie schattige dochtertjes. Bij Luk 
Dhondt : Ann Sofie ; bij Luk D'Hae-
ne : Veerie en als laatste bij Er-
win Deryckere werd het Ilse. 
SINTERKLAAS 

Sinterklaas doet zijn ronde bij 
onze leden tot en met 5 december. 
SOCIAAL DIENSTBETOON 

Luk Vansteenkiste : elke maan
dag 20-22 uur. 

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

Boenen F. elke zondagvoormid
dag 10-12 uur. 

ZARREN-WERKEN 
LEDENVERGADERING 

Op 25 november kwamen een 50-
tal personen luisteren naar een 
geestdriftige toespraak van Toon 
van Overetraeten en de bijzonder 
leerrijke dlamontage van Jaak Van. 
demeiilebroeche in de Riva. Qp die 
manier werd de eerste aktie van 
het nieuw bestuur met sukses be-
kreond. Verder doen I Ook konden 
nieuwe leden worden ingeschreven. 
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zoekertjes 

28-jarig kaderlid v.d. VU St. Kwin-
tens-Lennik, volledig middelbaar 
onderwijs, zoekt betrekking als be
diende. — R 191. 

Jonge man 22 jaar, diploma Grieks 
Latijns-humaniora, voldaan aan mi
litaire verplichtingen zoekt passen
de betrekking ais bediende Me-
chelen, Antwerpen, Brussel R 198 

1) Sociaal assistent, In orde met 
legerdienst, zoekt betrekking in het 
Antwerpse. 
2) Juffrouw, 22 jaar. lager middelb. 
onderwijs -f- diploma steno-dakty-
k), zoekt part-time betrekking, pro-
vincie Antwerpen. — R 194 
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 - Mecheien - Antwer
pen. Schrijven of telefoneren : se
nator W. Jorissen, Louisastraat 31, 
2800 Mecheien. Tel 015/435.96. 

— R 187 

Germaanse filoloog, 30 ]., zoekt 
dringend passende betrekking. Zich 
wenden gemeenteraadslid dr. B. 
De Waele, Eversestr. 94, 1940 St 
8t Woluwe Tel 20 12 46 •— R 189 

GROOT-GENT 
Passende betrekking gezocht voor : 
Juffrouw 21 jaar, diploma A6-A2, 
handelscorrepondentie, Ned. Frans, 
Engels, tijpwerk in 4 moderne ta
len. Z.w. Oswald Van Ooteghem, 
Rode Kruisstraat 7, 9001 Gentbrug-
Oe. Tel. 09/52.72 87. — R 184 

Chauffeur, ca 50 jaar, zoekt werk 
voor halve dagen, nl. na 15 u. Liefst 
In de streek van Gent of Eeklo. 
Schrijven bureel blad of volksvert. 
Baert, Koningin Astridlaan 123 te 
Gent. _ R 196 

I N K A 
Timhoutoebaan 40S - Boraertioul 

TB. 03.38.704)0 

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. Schrijv of tel. 
naar sen. Jorissen, Louisastr 31, 
2800 Mecheien, 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 voor Brussel gevraagd. 
2 è 3 halve dagen per week. Z.w. 
Van der Cleyn, Veiligheidsstr. 43, 
1080 Brussel of tel. 02/25 46 42 (na 
18 u ). Behalve zaterdag. — R 197 

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 Ghar-
lotl/êlaan 115, St Niklaas. Tel. : 
03/76.49.74. — R 181 

— Gehandikapte, 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 : Federatieraadslid 
Edmond Schepens, Dijkstraat 112, 
te Steenokkerzeel Tel. • 59 80 72. 

— R 161 

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

(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 

Alleenstaande dame of juffrouw ge
vraagd als huishoudster in gezin 
met 3 kinderen. Dagelijkse hulp 
van werkvrouw aanwezig. Bevra
gen : R. Steppestraat 103, St 
Amands a/d Schelde. Telefoon : 
052/325.00. — R 190 

Gepens. echtpaar zoekt betrekking 
als huisbewaarder van buitenver
blijf, fabriek, pension of kl. app, 
gebouw. Liefst in Vlaams-Brabant 
of omgeving. Schrijven red. R 201 

Dame, jong, (gehuwd, één kindje), 
zoekt part-time werk of thuiswerk, 
confectie, 6 j atelier-ervaring, di
ploma lager middelbaar en dactylo, 
voorkeur tijp- en schrijfwerk, win
kel of naaiwerk Voor verdere in
lichtingen : Nelly Maes, Pr. Jos 
Charlottelaan 15, 2700 St-Niklaas 

— R 200 

Wie wil corresponderen (luchtpost) 
in het Engels met ingenieur in Ca
nada, 32 j , ongehuwd S SAINI, 
Box No 1134, Station Q, Toronto 7, 
Canada — R 199 

Kernredakfie 
T. van Overstraeten (eind-
red.), P. Martens (hoofdred.), 
R. Corty (red. sekr.), M. van 
Liedekerke . 
Redaktie en publiciteit : 
Sylvain Dupulslaan 110 
1070 Brussel 
Tel. 02/23.11 98 

Administrafie en beheer : 
Voldersstr. 71, Brussel 1000 
Tel. 02/12.51.60 

Alle klachten voor niet ont
vangen van blad op dit adres. 
Jaarabonnement 350 fr. 
Halfjaarlijks 195 fr. 
Driemaandelijks 105 fr. 
SfeunabonneiTi. (min.) 500 fr. 
Losse nummers 10 fr. 
Alle stortingen voor het blad 
op prk. 1711.39 van . WIJ », 
Voldersstr. 71, 1000 Brussel. 

Verantw uitgever Mr F. Van
der Eist Beizegemstraal 20 

Brussel 1120 

WERF EEN 
NIEUWE ABONNEE 
VOOR « WIJ » 

gemeente ekeren 

Aan de lagere scholen van Ekeren is een plaats van leraar licha

melijke opvoeding vacant. , 

De kandidaturen dienen ingebracht voor 13 december 1972. Na

dere inlichtingen zijn te bekomen op het gemeentehuis. 

SLECHTS 350 FR 

VOOR EEN GANS JAAR 

UNIVERSITAIRE 
INSTELLING 
ANTWERPEN 

V A C A N T E B E T R E K K I N G E N 

A D M I N I S T R A T I E F EN 
T E C H N I S C H PERSONEEL 

— Gespecial iseerd personeel 
Technisch Ingenieur - scheikunde, (wedde 224 000 
— 360 800 F) 
Voor de richting biochemie 
Diploma : technisch ingenieur-scheikundige, of bio
chemie. 

— Beheerspersoneel 
Fotograaf-tekenaar, (wedde 157 000 - 271000 F) 
Graad van eerste-geschoolde werkman 
Voorwaarde ; mm 6 jaar ervaring als fotograaf met 
kennis van siertekenen, ofwel een diploma, getuig
schrift of brevet van minstens volledig hoger secun
dair technisch onderwi|S, richting fotografie of sier
tekenen 
— A d m i n i s t r a t i e f personeel 
Adjunct-correspondent (dactylo) : (wedde 136 000 
— 202.600 F) 
Diploma, getuigschrift of brevet van volledig lager 
secundair onderwijs 
Kennis hebben van machineschrift. 
Vanaf 21 jaar wordt een brutobezoldiging van 
13 525 F per maand toegekend haard- en stand
plaatsvergoeding inbegrepen 
Voor al deze vacatures gelden de volgende alge
mene voorwaarden : 
3 Belg zijn. 
b Aan de dienstplichtwetten voldoen, 
c Houder zi|n van een bewijs van goed gedrag en 

zeden, 
d De vereiste lichameli)ke geschiktheid bezitten 
Kandidaturen met een uitgebreid curriculum vitae 
dienen vóór 15 december 1972 gericht te worden 
aan de 

Un ivers i ta i re Ins te l l i ng A n t w e r p e n 
D i rec t ie Personee l -Admin is t ra t ie 
For t V I s t raat 
2 6 1 0 W I L R I I K 

Het is nu de beste tijd om aan 

uw schoolreis 1973 te denken... 
Onze speciale bros jure zal eer lang van de pers k o m e n . 

Laat nu reeds een eksempiaar voorbehouden . V u l ne-
venstaande bon i n , en s tuu r d ie aan onze a fde l i ng 
« School re izen ». 

W e n s t U echter nu reeds een o n t w e r p ? Vraag ons kos
te loos en v r i j b l i j v e n d pr i jsopgave. 

^^\ 

^̂ '̂ ^ 

Ü A I 

BON VOOR 

KOSTELOZE BROSJURE SCHOOLREIZEN 1973 

N a a m en voornaam 

(of) N a a m van de school 

Adres 

Gemeente Postnr 

2000 ANTWERPEN - ST-JACOBSMARKT 45-47 — TEL. (03)31.76.80 
9300 Aalst, Kerkstraat 12 - Tel. (053)717.27 — 8000 Brugge, Wollostraat 28 • Tel (050)364.43 — 1000 Brussel, Em. iacqmainlaan 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 Kortrijk, St-Jorisstraat 33 - Tel. (056)235 15 — 3000 Leuven, Bondgenotenlaan 102. 
Tel. (016)267.20 — 2800 Mecheien, O.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-Niklaa», Stationsstraat 18 Tel (03)76.38.95 — 2300 Turnhout, Herentalsestraat 3 
Tel. (014)428 40 — 1800 Vilvoorde, Heldenplein 22 - Tel. (02)51 17 15 

Ook alle inlichtingen bij de plaatselijke vertegenwoordigers 

VOOR EEN BETER GEBOUW OP EEN BETERE GROND 

ALGEMEEN BOUWBEDRIJF KUNNEN n .V . 

ANTWERPEN 

Meir, 18 

fel. 03/31.78.20(51.) 

600 ARBEIDERS 
GENT 

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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brasser als iaformatear 

1>E SAECfiR, 

een hollander oaldekt vloaaderen 
Tegen al het gepraat van de weervoorspellers in, 

kregen wij een kille maand mei met 31 regendagen. 
De dag waarop wij de schrijver R. zouden huldi
gen en vieren, onderscheidde zich maar op één 
punt van de dertig andere dagen : de regen was 
mild en warm, net zoals destijds m Lier toen Pal
lieter naakt in zijn tuin kwam staan. 

Laat in de avond die de vooravond was van de 
viering van R., kreeg ik een telefoon uit Amster
dam. Een me onbekende man die zichzelf in tele
gramstijl voorstelde, wou komen meevieren. Zijn 
vrouw ook. Maar Amsterdam is ver, zei hij, ik 
moet dus ergens ktmnen overnachten. Rij geloof
de steevast dat ik die overnachting nog zou kunnen 
organiseren, het mocht 10 gulden kosten, zei hij, 
met tenminste het ontbijt inbegrepen. Hij wimpel
de glad mijn opwerping af dat het toch wat laat 
geworden was voor zo'n boeking. Toen ik de hoorn 
had neergelegd, zei mijn vrouw mat : dus moeten 
wij hen maar kost en inwoon verschaffen. Wij 
kunnen misschien de speelkamer van de kinderen 
ontruimen en bij een of ander familielid vinden 
wij morgen nog wel een bed. 

Dan kwamen de hulde en de viering. Onze Hol
landers vermaakten zich fel. Voor zo iets moet je 
nou echt naar Vlaanderen komen, vleiden zij toen 
ik hen de slaapkamer had getoond en hen goede 
nacht had gewenst. Ik had eigenlijk moeten zeggen 
« goede morgen ». Ik bleef nog wat napraten met 
mijn vrouw. Onze Hollanders zijn simpatieke 
lui, vonden wij. Misschien omdat wij logies in huis 
hadden, bleven wij nadien niet lang meer in bed. 
Terwijl mijn vrouw het middagmaal klaarmaakte, 
vertrok ik om de kinderen terug naar huis te ha
len. Toen ik terugkeerde, zaten de Amsterdammers 

reeds in de woonkomer te lezen, de geur van bra
dende kip was blijkbaar tot in htm slaapkamer 
doorgedrongen en had hen daar weggelokt. 

Tijdens het eten mondde elk gesprek onvermij
delijk uit op het grote meesterschap van de schrij
ver R. En dit is nou weer kenschetsend, zei onze 
nieuwe Hollandse vriend plechtig, in Vlaanderen 
worden steeds de beste boeken geschreven, in 
Holland worden zij het best verkocht. Op dat vlak 
kunnen Noorderlingen en Zuiderlingen zich inder
daad best verstaan : de een krijgt de eer, de ande
re de eer én de centen. Soms zeggen die handige 
Hollandse jongens zelfs : dit boekje mag niet in 
Vlaanderen verkocht woiden. Maar het wordt er 
toch verkocht natuurlijk, zodat je de prijzen wild 
in de hoogte ziet springen. Vanzelfsprekend ge
beurt zoiets alleen met boekjes waarin heel stoute 
dingen staan. 

Middag voorbij stelde mijn vrouw voor dat wij 
een autotocht zouden maken. Zoiets kon ik ver
wacht hebben, het is één van haar meest agressieve 
karaktertrekken dat zij mordicus iedereen wil in
wijden in de magie van het landschap dat wij be
wonen. Wij reden langs sompige weiden vol wilde 
bloemen en wij reden langs lange en brede stroken 
bos waaruit haast duizend jaar geleden vijf be
rouwvolle rovers opdoken om ginds op de hoogste 
kam een abdij te stichten die al eens grondig ver
nield werd door de legers van de Franse Republiek 
en thans door de paters zelf ontmanteld wordt om
wille van een slecht uitgevoerde sprong naar het 
modernisme toe. In deze omgeving had Jan de 
Lichte gezworven tot hij vluchten moest, want op 
een heuveltop ten zuidwesten van de abdij en net 
even buiten de stad<;poorten, werd voor hem en 

voor z'n zonderlinge volgelingen de galg opgericht. 
Ook de duivel had hier zijn schuilkelders van 
waaruit hij opereerde als de nacht zwart en pot' 
dicht zat terwijl het vlaagde over het land. On*-
wille van hem heeft de heilige Gudula duizend ang-
sten uitgestaan. Als zij met een lanteernken in da 
hand opstapte naar zieke mensen toe, dwarste 
die loiejas brutaal haar weg en blies het vlamme
tje in het lanteernken uit. Bleef onze-lieve-vrouw 
daarenboven wat te lang weg om haar te komen 
ontzetten, dan werden de plagerijen ondraaglijk 
zodat haar krimpend hartje te zwak werd voor de 
ongelijke strijd. 

Maar in dit land leefde nast de magie ook de lol-
broekerij. Daar zorgde Pie Klak voor, een teerhar-
tige en ongeleterde zwerver die niet scherpzinig 
genoeg was om een Uilenspiegel te zijn, maar 
toch net leep genoeg om de paters der abdij ver
flenste rapen te verkopen in plaats van goudgele 
appelen. 

Toen wij ten slotte diep in de namiddag de 
Hollanders in een Brussels station tot bij het por
tier van de internationale trein vergezelden, waren 
zij nog erg onder de indruk van hun ontdekkings
reis door Vlaanderen, zij vergaten er de tien be
loofde guldens bij. Wij begrepen zoiets best. Twee 
weken later schreef ik hen een briefje : « Blij om 
de prettige dagen. Over de tien guldens geen woord 
meer a.ti.b. Zend ons misschien liever een van die 
dingen die men alleen in Holland kan kopen, je 
weet wel ? ». 

Zij begrepen het te letterlijk. Want enkele dagen 
later ontvingen wij langs de post iets dat wij in 
Vlaanderen inderdaad nog niet kunnen kopen : 
een half pond zachte edamkaas die 40% vetstoffen 
bevat en volgens het etiket aan 5 volwassenen meer 
proteïnen oplevert dan een uitgebreid middag-
maal. 

frans-jos verdoodt. 


