
DE SAEGER VERLOOCHENT 
HET CVP-PROGRAMMA! 
ZIJN ONTWERP BRENGT GEEN OPLOSSING 

VOOR HET GEMEENSCHAPSVRAAGSTUK 

HET IS 'N ZEER GEBREKKIG EN OP ESSENTIËLE 

PUNTEN ONAANVAARDBAAR VOORSTEL 
Toen JnFormateur De Saeger vorige week een eerste maal voor de par-

Jeiders zijn plannen in verband met de gewestvorming mondeling ont
vouwde, leken die een grondslag te bevatten voor verdere gesprekken. 
Een goed oordeel zou men zich echter pas kunnen vormen bij lezing van 
de concrete teksten. Alle partijen hielden dus een slag om de arm. Die 
teksten in de vorm van een wetsontwerp gegoten, zijn nu bekend evenals 
de toelichtende nota erbij. Die nota bleek nogal misleidend te zijn, want 
bij aandachtige lezing van de tekst van het wetsontwerp zelf blijkt dat er 
yan een waarachtige autonomie van de gewesten geen sprake is en dat 
de voogdij van de centrale overheid zwaar blijft doorwegen. In feite stelt 
de h. De Saeger slechts de oprichting voor van een soort superprovincies, 
maar dan zonder enig demokratisch kontakt (verkiezing) met de burgers, 
en voor Brussel is de regeling méér dan onbevredigend. De berg heeft 
eens te meer een magere muis gebaard.... 

Bij nadere ontleding van de 
eigenlijke tekst van het voorstel 
De Saeger komt men tot de bevin
ding dat dit wel erg ontgoochelend 
is en geensins beantwoordt noch 
aan hetgeen mocht verwacht wor
den van een voorstel dat eens te 
meer de « definitieve oplossing » 
moet brengen voor de gemeen
schapsproblemen en waarvoor de 
medewerking gevraagd wordt van 
federalistische partijen, noch aan 
het CVP-partijprogramma. 

De mondelinge en ook de schrif
telijke toelichting die de h. De Sae
ger gegeven heeft bij zijn voorstel 
is misleidend. Dit blijkt vrij vlug 
wanneer men de toelichting verge
lijkt met de eigenlijke tekst. 

Het voorstel gaat beslist niet zo
ver als de h. De Saeger wilde doen 
geloven. Mischien heeft hij vooral 
de PVV op het oog gehad met zijn 
voorstel. Zonder momenteel in de
tailkritiek te treden kunnen enke
le fundamentele bezwaren bondig 
samengevat worden. 

I De indruk wordt gewekt dat 
de gewesten inderdaad een 
omvattende en belangrijke be

voegdheid toegewezen krijgen door 
de opsomming van de materies 
(alhoewel deze opsomming nog 
voor aanvulling vatbaar is). Doch 
In werkelijkheid krijgen de gewes
ten kwasi geen bevoegdheid. In
derdaad wordt in artikel 3, dat zeer 
belangrijk is doch waarover de h. 
De Saeger stilzwijgend heenge-
stapt is in zijn toelichting, voorzien 
dat de gewestraden slechts regle
menterend kunnen optreden In de 

hun toegewezen materies « voor 
zover en zolang die niet door de 
wet of door reglementen van al
gemeen bestuur zijn geregeld ». 
Van het ogenblik dat een aange
legenheid (normaal behorend tot 
de bevoegdheid van de gewestra
den) door een wet, een koninklijk 
besluit of een ministerieel besluit 
geregeld is, is de gewestraad on
bevoegd . 

En zelfs wanneer de gewestraad 
ergens iets zou ontdekken waar
voor nog geen wet of besluit be
staat, verliest hij zijn bevoegdheid 
en vervalt zijn « reglement » zodra 
er een wet over gestemd wordt. 
Weliswaar voorziet paragraaf 2 van 
artikel 3 dat de wetgevende macht 
bij wet delegatie « kan » verlenen 
voor de materies die zgz tot de 
« normale » bevoegdheid van de ge
westraden behoren, maar dan nog 
kan deze wet « regelen en beginse
len bepalen » waarmee de gewes
telijke reglementen moeten over
eenstemmen. Niet alleen wordt de 
bevoegdheid van de gewestraden 
aldus zeer smal (in tegenstellini] 
tot de opsomming van materies] 
maar ook onzeker en toevallig, le
dere bevoegdheid in iedere aange
legenheid kan hen op ieder ogen
blik terug ontnomen worden door 
een gewone wet. In feite krijgen 
zij geen enkele eigen, autonome, 
permanente of definitieve be
voegdheid. Zij hangen voor het ge
heel van hun bevoegdheden volle
dig en permanent af van de wille
keur van de nationale wetgeving. 

Daar moet aan toegevoegd wor
den dat volgens artikel 27 ieder 

reglement of iedere verordening 
van een gewestraad door de uit
voerende macht (de regering) kan 
vernietigd worden wanneer zij «de 
wet schenden of de belangen van 
een ander gewest ernstig schaden». 
Doch daarover oordeelt alleen de 
regering zelf, want een beroep op 
de Raad van State wordt niet eens 
voorzien. Volledigheidshalve ver
wijzen wij nog naar de totale finan
ciële afhankelijkheid van de ge
westen. 

Gans deze regeling beantwoordt 
in geen enkel opzicht aan hetgeen 
vooropgesteld werd in de resolutie 
van het partijkongres van de CVP 
inzake de gewestvorming, waar ge-
eist werd dat de gewestraden «bin
nen hun eigen bevoegheidssfeer 
op volstrekt autonome wijze moeten 
kunnen optreden, zonder te stoten 
op een nieuwe centraliserende 
voogdij ». 

2 De wijze waarop, volgens het 
voorstel-De Saeger, de ge
westraden worden samenge

steld is eveneens vatbaar voor ern
stige kritiek. Afgezien van het pro
vincialisme dat kleeft aan de aan
stelling door de provincieraden 
komt men tot de konklusie dat het 
uiteindelijk en doodgewoon de po
litieke partijen zijn die na enkele 
rekenkundige bewcVkingen, de le
den van de gewestraden aanstel
len. Na de verdeling van de manda
ten tussen de provincies volgt een 
verdeling tussen de partijen in 
iedere provincieraad, ledere poli
tieke partij weet dan hoeveel man
daten zij krijgt en dient een lijst 
in met kandidaten « waarvan het 
aantal gelijk is aan het aantal le
den » waarop zij recht heeft. Het 
volstaat dat deze lijst ondertekend 
is door de meerderheid van de le
den der fraktie. Waarom in dit ge
val de omweg maken langs de pro
vincieraden wanneer dit erop neer
komt aan de partijbesturen te vra
gen hun leden van de gewestraad 
te benoemen ? Dit is zeker geen 
demokratische wijze van verkiezing. 

Daarbij komt dat de nodeloze in
schakeling van de provincieraden 
voor de toekomst de noodzakelijk 
geachte vereenvoudiging van het 
ingewikkeld bestuursapparaat be
moeilijkt en de afschaffing van <'fc 
provincieraden onmogelijk maakt. 

HET ONTWERP - DE SAEGER 

Dit • plan • voorziet 3 gewesten : Vlaanderen, Wal
lonië en Brussel (de 19 gemeenten), elk met een ge
westraad van 60 leden (te verkiezen door de provincie
raadsleden) en een uitvoerend college van 7 personen. 

De bevoegdheid van die gewesten zou de materies 
omvatten, destijds bepaald door de « werkgroep der 
28 » en enkele toegevoegde bevoegdheden. MAAR... 

In artikel 3 van dit ontwerp staat o.m. letterlijk het 
volgende te lezen : • § 1. De gewestelijke vergaderin
gen kunnen, ieder wat haar betreft, de in art. 2 be
doelde aangelegenheden bij wege van gewestelijke 
reglementen regelen, voor zover en zolang die niet 
door de wet of door reglementen van algemeen be
stuur zijn geregeld ; § 2. De wet kan de gewestelijke 
vergaderingen bij uitdrukkelijke delegatie machtigen 
de aangelegenheden, welke zij erkent als behorende 
tot die welke In art. 2 zijn opgesomd, geheel of ten 
dele alleen te regelen. Zij kan regelen en algemene be
ginselen bepalen waarmede de gewestelijke regle
menten moeten overeenstemmen • (voor commentaar 
op deze belangrijke bepalingen, zie hierboven) . 

Zoals reeds gezegd, worden de leden van de drie 
gewestraden verkozen door de provincieraadsleden. De 
gewestelijke raadsleden mogen geen parlementslid of 

provincieraadslid zijn. In de provincie Luik krijgen de 
Duitstaligen « ten minste 1 zetel . toegewezen in de 
Waalse gewestraad. 

Het uitvoerend college van 7 leden wordt voorgeze
ten door een minister van de centrale regering, die 
politiek verantwoordelijk blijft voor het centrale par
lement. Bovendien kan de koning « binnen de tien da
gen na de betekening van de beslissing, de uitvoering 
schorsen van de reglementen en gewestelijke verorde
ningen die de wet schenden of de belangen van een 
ander gewest ernstig schaden • (art. 27). 

Als variante op de samenstelling van de Brusselse 
gewestraad wordt in dit ontwerp ook voorgesteld dat 
de huidige organen van de Brusselse agglomeratie 
(raad en college) de funkties zouden uitoefenen van 
het Brussels gewest 

In hoofdstuk 5 (art. 31) staat aangegeven over wel
ke financiën de gewesten zullen kunnen beschikken. 
Dit wordt jaarlijks bij wet bepaald en die bedragen 
worden berekend, rekening houdend met de bevol
kingscijfers, met de oppervlakte van het gewest en 
met mathematische criteria voortvloeiend uit officiële 
statische gegevens. 
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Ten slotte is het uitermate be
langrijk er de aandacht op te ves
tigen dat deze wijze van samen
stelling van de gewestraden de sa
menvoeging van kultuurraden en 
gewestraden in de toekomst kwasi 
onmogelijk maakt, alhoewel dit ook 
een punt is van het CVP-programma. 

Het is inderdaad onzinnig aparte 
gewestraden en kultuurraden in het 
leven te roepen of te houden, daar 
waar hun bevoegdheden en de ma
teries waarvoor ze bevoegd zouden 
zijn niet uit mekaar te houden zijn. 
Hierdoor wordt ook weer de ver
eenvoudiging van de strukturen op 
voorhand bemoeilijkt of onmogelijk 
gemaakt. 

3 Wat het gewest Brussel be
treft wordt volgen het hoofd-
voorstel van de h. De Saeger 

— hoe ongelooflijk dit ook klinkt 
— aan de Vlamingen geen enkele 
waarborg gegeven. Op de variante 
— de agglomeratleraad fungerend 
als gewestraad — Is al de kritiek 
toepasselijk die van Vlaamse zijde 
uitgebracht werd op het mislukt 
statuut voor Brussel. Niettemin stelt 
de h. De Saeger geen enkele ver
betering voor aan dit statuut voor 
Brussel. Voor wat Brussel betreft 
is dus 't grootste voorbehoud gebo
den. 

4 Uiterst belangrijk zijn de fi
nanciële middelen. Welnu het 
voorgestelde sisteem (jaar

lijkse dodaties door het parlement 
goed te keuren) is principieel en 
fundamenteel onverenigbaar met 
wat van Vlaamse zijde steeds voor
opgesteld werd. Het vertrekpunt 
moet steeds zijn dat de gewesten 
moeten kunnen beschikken over 
eigen Inkomsten, dat zij recht

streeks een deel van de belastlng»> 
opbrengsten krijgen, dat zij krijgen 
In verhouding tot wat hun inwo-
ners betalen aan de Staat, aan da 
gemeenschap. Alle andere kriterla. 
die van jaar tot jaar kunnen be
twist en herzien worden, zijn oiv 
rechtvaardig en onbestendig. Zelf» 
het CVP-congres stelt voorop dat 
« het gewestelijk beleid moet ge
voerd worden met eigen financi
ële middelen die aan de verschil
lende gewesten worden toegekend 
op basis van lokaliseerbare be
lastingen ». Indien de gewesten — 
door de eis van de PVV — niet be
schikken over een eigen fiskale 
bevoegdheid, belet evenwel niets 
dat de opbrengst (en zelfs de In-
ning) of een deel van de opbrengst 
van bepaalde belastingen aan de 
gewesten permanent overgedragen 
wordt. Aldus moeten de gewesten 
ook financieel leefbaar en autonoom 
gemaakt worden. Daarnaast is er 
nog plaats voor bepaalde dotaties 
voor bepaalde doeleinden. 

5 Het Duitstalig gebied wordt 
eenvoudig bij het Waals ge
west gevoegd, zonder enige 

andere waarborg dan dat 1 lid op 
60 van de Waalse gewestraad zal 
mogen aangeduid worden door de 
Duitstaligen. Er dient te worden 
verhinderd dat hen een « Diktat > 
opgedrongen wordt. 

Het is onvoorstelbaar dat het 
voorstel De Saeger « de definitie
ve oplossing » zou zijn voor de ge
westvorming ! Het is een zeer ge
brekkig en op essentiëe punten on
aanvaardbaar voorstel. 

Opmerkelijk is dat het op tal van 
punten volstrekt tegenstrijdig is 
met het programma van de CVP, 
de partij van de h. De Saeger. 

abonnementenslag 
Eindelijk komt er dan toch wat schot in de abonnementen
werving. Hoop doet leven I Inmiddels kwam de postbode 
bij de meeste achterblijvers onder onze abonnees een 
tweede maal langs voor de hernieuwing. Wie ook dan niet 
thuis was storte best zelf zijn leesgeld (350 fr. per jaar) 
op prk 1711.39 van « Wij ., Voldersstraat 71, 1000 Brussel. 
Is dit gebeurd dan kan men de latere aanbieding van de 
ontvangkaart rustig negeren. Wij hopen dat al onze abon
nees hun blad trouw blijven. Voor « Wij • is dit levens
belangrijk ! 

TOP - 20 
1. Walter Jaspers (Hombeek) 
2. Joos Somers (St. Kat.-Waver) 
3. Joris De Ruyter (St. Joris-WInge) 
4. Roger Dierick (Vichte) 
5. Julien Braeckevelt (Aalter) 
6. Etienne Keymolen (Asse) 

Ray Van Dycke (Hoegaarden) 
8. Joris Depré (Tervuren) 

Jan Peeters (Hoboken) 
10. Bernd Beke (Halle) 

Marcel De Decker (Niel) 
Laurent Dolhain (Beerse) 

13. Swat Van Houtven (Oud-Turnhout) 
14. Remain Bogaerts (Dworp) 

Jozef Claeskens (Halen) 
Frangois Cleyman (Belsele) 
Jozef Labaere (Kortrijk) 
Staf Luyten (Duffel) 
Jef Vinex (Erps-Kwerps) 

20. Lydia Dekeyser (Ichtegem) 
Marcel Mosselmans (St. Genesius-Rode) 
Valeer Vierstraete (Zedelgem) 

44 
20 
18 
13 
10 
9 
9 
8 
8 
7 
7 
7 
6 
5 
S 
5 
5 
5 
5 
4 
4 
4 



2 
WIJ - 9-12-72 

Wij en gil 
solidariteit 

Sedert hij zijn politieke ze
venmijlslaarzen aantrok heeft 
Wilfried Martens al heel wat 
weg afgelegd. 

Zo heeft hij zich verleden 
zaterdag in ''Trefpunt" meewa
rig gebogen over het armtierig 
uitzicht en het verval van Wal
lonië. 'Vlaanderen met zijn nieu
we huizen en fabrieken komt er 
heel wat beter voor. Uit solida
riteit mogen wij hieraan niet 
voorbijgaan, meende hij. 

Dat hij hierbij "Bruxelles" 
zwierig voorbijstapte en er zich 
met een Jantje van Leiden van 
ontmaakte is aan vele kijkers 
niet ontgaan. 

Indien "Vlaanderen er schijn
baar beter voor staat dan is dit 
te danken aan haar kinderzegen 
die jarenlang met Waalse hoon 
en spot de ''konijnenkweek" 
iverd genoemd. 

Wallonië had lange tijd geen 
nieuwe huizen nodig, leefde 
onbekommerd en knusjes; de 
behuizing was haar geen zorg. 

Vlaanderen kon het toen niet 
stellen met konijnenpijpen, 
maar wie zal ooit kunnen bere
kenen wat die schijnbare wel
stand heeft gekost aan kommer 
en zorgen ? Vlaanderen had en 
heeft nog steeds de laagste lo
nen, de laagste levensstan
daard, en de pendelarbeid. 

Nu Vlaanderen, al te traag 
nog, naar zijn volledige ontbol-
stering evolueert, kan volgens 
de Waalse heren geen politiek 
m,eer bedreven worden zonder 
nog grotere aderlatingen ten 
voordele van Wallonië. 

Uit solidariteit zouden veel 
Vlaamse arbeiders dus eeuwig 
en altijd 12 tot 13 uren uithui-
zig dienen te blijven om hun 8 
uren te kloppen en moeten wij 
afzien van onze eis : werk in 
eigen streek. 

Solidariteit met Wallonië zal 
de Volksunie niet afwijzen in 
een federale staat, want zij pre
dikt solidariteit met de achter
gebleven gebieden in de hele 
wereld. 

Vooraleer van solidariteit te 
gewagen zou eerst de stop 
"Bruxelles 1830" dienen opge
ruimd, maar inmiddels wordt 
die stop door broer Waal han
dig gebruikt en misbruikt in 
ons nadeel. 

Solidariteit is een ijdel lüoord 
net als de hele resem looorden 
die, sinds de doorbraak van de 
Volksunie in 1961, in ons poli
tiek geklungel zijn opgedoken 
om de Vlamingen uit de tradi
tionele partijen beter in de 
luren te kunnen leggen. Met 
name • dialoog, deconcentratie, 
federaliserende maatregelen, 
paket, globalisering, pakt en 
noem maar op. 

Genoeg geknoeid, pakt jullie 
weg en geeft de Volksunie haar 
zeg ! 

W.D.M., Denderleeuw 

vlaams verbond voor 
gepensioneerden 

Over gans Vlaanderen groe
peren we gepensioneerde werk
nemers en zelfstandigen in een 
V riend e n kring. Ér bestaan 
reeds tientallen bloeiende afde
lingen. De kleurbonden onder
schatten onze werking niet. Ze 
namen reeds verscheiden pun
ten van ons eisenprogramma 
over. We strijden voor een na
tionaal minimum pensioen voor 
iedereen, dus ook voor slacht
offers der repressie, en voor 
de zelfstandigen. Wij strijden 
tevens tegen de discriminatie 
der indexaanpassingen. Het 
moet uit zijn met het bedelen 
bij Co. & Cie. We eisen om 
recht op. Wat de huidige gene
ratie aan welstand heeft, is on
betwistbaar de vrucht van onze 
arbeid en van onze strijd. Met 
reden eisen we dan ook ons deel 
van de koek op : met kiesbe-
loften zijn we niet te paaien. 

Die niet met ons is. is tegen ons. 
Gepensioneerden draal niet 
langer, sluit nu zelf aan, en 
werf in uw omgeving aan. 
Spreek een paar medeioerkers 
aan, en bezorg ons adressen 
van goedgezinden. Beleg met 
ons ee.i kontaktvergadering ; 
datum, plaats en uur tijdig op
geven a.u.b. Met raad en daad 
steunen we graag alle medewer
kers. Al onze leden hebben 
recht op sociale en rechtskun
dige bijstand, en ontvangen ons 
kranig maandblad. 

Sluit onmiddelijk aan, en 
neem kenta.kt met ons op : M. 
V.V.V.G Oost Vlaanderen La
de Lenders Hundelgemse stwg 
238,9002 Ledeberg. 

de oplossing 

De z.g. kommunautaire pro
blemen kunnen opgelost wor
den in een handomdraai. Wa.t 
is daarvoor nodig ? 1. Dat wij 
Vlamingen er vrede mee nemen 
2de rangburgers te blijven. 2. 
Miljarden Vlaams belastings
geld laten pompen in Wallonië 
en Brussel, nationale solidari
teit, éénrichtingsverkeer. 3. Fa
ciliteiten ? Lees : ons laten ver
dringen in ons Vlaamse land 
door schaamteloze renegten 
en asociale indringers. 4. Naar 
onze bisschoppen luisteren die 
ons beloven dat, als wij braaf, 
onderdanig, nederig, zelfs een 
beetje kruiperig bliji^en zoals 
in de probleemloze tijden na 
1830, wij aan de rechterhand 
Gods zullen terechtkomen ... 
later. 5. Onze kinderen achter
laten in dezelfde positie die de 
onze is sedert 18'30. 6. Kunnen 
luisteren naar Wilfried Martens 
als hij het heeft over de grote 
miserie in Wallonië (Henegou
wen) en de protserige weelde 
in het Vlaamse land,, zonéer 
in snikken los te barsten (Tref-
ount 18/11). Op datzelfde Tref
punt naar Vaii den Eynde kij
ken zonder aan De Man te den
ken en naar P.V.V.er De Clercq, 
Vlaming uit één .streek zonder 
lan de passie prekende «os te 
lenken. Het pakt geen verf 

Villy. P. V. V.ers zijn geen 
vrienden van Vlaanderen ... 
woit geweest. 

C.M., Tervuren 

kredieturen 

Op pagina 6 van uw laatste 
nummer breekt de heer senator 
Van Haegendoren een lans voor 
de permanente vorming en kre
dieturen. 

Hij schrijft in zijn aanhef 
om : "Voortdurende of perma
nente vorming loïl zeggen dat 
iedereen « levenslang » de gele
genheid moet hebben (en ook 
de plicht) zichzelf verder te 
vormen en te bekwamen. De 
grotere welstand en ruimere 
tijd laten zulks toe. 

Als dit juist is, en dat blijkt 
wel een algemeen verspreide 
mening te zijn, welke de steller 
ook niet betwist — en een ver
gelijking met toestanden van 
vóór 50 of 70 jaar bevestigen dit 
wel overduidelijk — dan heb
ben we geen behoefte aan een 
speciale financiële aanpak om 
een en ander nog in de hand te 
werken. 

Echte universitaire vorming 
kan men niet 's avonds, thuis 
of op afstand opdoen. Daarom 
is het persoonlijk kovtakt met 
de intelectuele wereld te be
langrijk. Het algemeen niveau 
van een universiteitsstad, de 
permanente schok der ideeën 
met andere studierichtingen, de 
vooHdurende kontrole der ken
nis in gespecialiseerde biblio
theken en seminares zijn daar
voor onontbeerlijk. Naar de uni
versiteit kan men niet "half" 
gaan. 

En voor andere kultuurver-
spreidende aktiviteiten heeft de 
XX eeuwse westerse mens vol
gens de steller van het artikel 
wel de tijd en de materiële 
mogelijkheid. Het lijkt me dus 
een totale verspilling van over-
heids en private goederen om 
een stelsel van kredieturen in 
te voeren. 

Elk van ons die wel eens een 
biografie leest, weet hoe al wie 

ook in het donkerste verleden 
in zich de vlam van de geest 
voelde branden er in geslaagd 
is zich te kunnen vormen even
tueel ten koste van grote in-
spannigen (Achilles Van Aches, 
'Willem Eekeleers, e.a.). En nu, 
en zeker volgens de te voor
ziene evolutie, ontbreekt de tijd 
niet ; laat de welvaart toe de 
intelectuele outillage van het 
moderne leven (musea, biblio
theek, vormingsweek-ends e.a.) 
in het bereik van iedereen te 
brengen. Niemands vrije ont-
plooïng wordt in de weg ge
staan. Er dient nog altijd wel 
een inspanning gedaan te wor
den. 

Ik heb het vermoeden dat het 
meer de bedoeling der krediet
uren is om op koste van de ge 
meenschap een aantal vak
bondsmilitanten op te leiden tot 
bewuste — d.w.z. jakniken-
den — kleurpartij - apen. 

W.V.,Walem 

De redaktie draagt geen verant
woordelijkheid voor de inhoud der 
gepubliceerde lezersbrieven. Ze 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 volle vertrouwen 
tot ons lid 

W. G L A Y K E N S 

Oudergemseiaan 328 

1040 Brussel 

Tel. 48.37.01 

Inlichtingen kunnen steeds 
gratis bekomen worden. 

ESKAM DISCOUNT AANBIEDINGEN BIJ SUCCES KLEDING! 
VANAF HEDEN TOT ZOLANG DE 
VOORRAAD STREKT!!! Dat zün koopjes! 

HEREN 
PRACHTIGE PARDESSUS 

zuiver wo l 
2250 F 

NU 1500 F 

Honderden SPORTVESTONS 
Ultra moderne dessins 

Al le maten 
(voor de jeugd) 

1995 F 

NU 10D0 F 

Diolen Markant en Terlenka wol 
HERENBROEK 

Al le maten - 8 k leuren 

waarde 1195 F 

NU 695 F 

DAMES 
OOSTENRIJKSE LODEN 

Model Jager 
Al le maten - b lauw en groen 

1995 F 

NU 1595 F 

REGENMANTELS TERGAL 

Al le maten - 6 k leuren 
waarde 1850 F 

NU 1400 F 

DAMESMANTELS 
met pelskraag 

Al le maten - 4 k leuren 

waarde 1995 F 

NU 1595 F 

DAMESBROEKPAKKEN 

Blauw Mar ine 
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 

JAGERSLODEN 
jongens en meisjes 

vanaf 

800 F 
Blauw, marine en groen 

DUIZEND MEISJES MANTELS 
van 4 to t 16 jaar 

Voi le rekken u i t te kiezen 

aan 500 en 750 F 
Verder volle series aan 

1 /2 pri js ! ! ! 
Hier val t te prof i teren ! ! ! 

Als U kinderen hebt tussen 4 en 16 jaar moet je NU naar "SUCCES KLEDING" er is echt koop te doen. 

SUCCES 

KLEDING MEYERS 
D E . C 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 alle werkdagen van 9 tot 20 uur 's Zaterdags tot 18 uur. 
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DE STAATSCRISIS DE STAATSCRI 
Heet wat mensen beginnen ernstig rekening te houden met de moge-

tijkheld van nieuwe verkiezingen in het voorjaar. Vanden Boeynants zei 

het zo : « indien De Saeger in zijn opdracht mislukt krijgen wij opnieuw 

verkiezingen, in februari ». Feit is dat er tot nog toe geen stap vooruit 

werd gezet, en dat wij dit jaar niet meer moeten wachten op een nieuwe 

regering. Nadat de informateur-onderhandelaar zijn inzichten over de ge

westvorming in de vorm van een wetsontwerp eerst schriftelijk had ter 

kennis gebracht van de leiding der meerderheidspartijen CBSP, CVP, PSC}, 

gaf hij het ook ter studie aan de oppositiepartijen. Voordien had hij ge

zegd dit pas te doen wanneer er eerst een akkoord zou zijn verkregen 

van de CVP-PSC en de ESP, maar van een « akkoord » was vorige maandag 

zeker geen sprake. Zowel de socialisten als de christen-democraten hiel

den zich op de vlakte, blijven mekaar wantrouwig beloeren, en speelden 

doodeenvoudig de bal door naar de oppositiepartijen. In politieke kringen 

overheerste donderdag de indruk dat De Saeger niet zou slagen, en dat 

vanaf volgende week wel een nieuwe « kamikaze » In de politieke arena 

zou verschijnen. 

Woensdag 29 november 

•^ In de voormiddag ontvangt de h. 
De Saeger ABVV-sekretaris-gene-
raal Debunne, Van den Bossche 
(CVP-schepen van de Brusselse ag
glomeratie), Dejardin [voorzitter 
Franse Cultuurraad) en Gehien 
(voorzitter van de PSC In de Oost-
kantons). 

•^ In de namidda heeft de Infor
mateur-onderhandelaar een onder
houd met de leiders van de CVP-
PSC en ESP. Hij brengt hen ver
slag uit over de besprekingen die 
hij sedert zaterdag voerde met tal
rijke politieke leiders. Zij komen 
akkoord over volgend werkschema : 
morgenochtend verslag aan de ko
ning, 's namiddags het opstellen 
van een concrete tekst over de toe
passing van art. 107 quater (gewest
vorming). De redactie van deze tekst 
zal gebeuren uitgaande van de pro-
jekten Van Elslande en Simonet en 
de niet voor het parlement uitge
sproken tekst-Eyskens. De infor
mateur zal er zelf een aantal amen
dementen aan toevoegen, en deze 
amendementen <• zullen van nature 
zijn om een breed akkoord te be
reiken ». De Saeger zal deze tekst 
vrijdag aan de meerderheidspartij
en overmaken en — ingeval van 
akkoord — nadien ook aan de op
positiepartijen. Nadat er een ak
koord is bereikt over de gewest
vorming wil hij de andere proble
men van het gemeenschapsdossier 
(o.m. de Voerkwestie) aanvatten. 

if Op een perskonferentie 's avonds 
ontkent De Saeger formeel het ge
rucht als zou hij aan het Rassem-
blement Wallon, in ruil voor steun 
aan de regering, drie ministerporte
feuilles hebben aangeboden. Dit 
bericht ( uit « Le Soir .) had in 
BSP-kringen nogal ophef gemaakt. 
De informateur-onderhandelaar zegt 
ook nog dat tot nogtoe elke oppo
sitiepartij bereid bleek het gesprek 
voort te zetten. 

Vt In politieke kringen heeft men 
de indruk dat de BSP knorrig blijft 
ten aanzien van de h. De Saeger 
en zijn « optimisme » met een kor
reltje zout neemt. De BSP eist 
eerst een programma, vóór er ge
praat wordt over de vraag met wie 
dit moet gerealiseerd worden. Vol
gens de socialisten gedraagt de h. 
De Saeger zich al te zeer als CVP-
er en te weinig als informateur. 

•j^- Te St. Pieters-Woluwe toont Si
monet (Brusselse PSB) zich voor
stander van een verruiming van de 
regering. Hij heeft het ook over 
de wenselijkheid van een • com
munautair pact •. 

Informateur De Saeger met zijn 
mager ontwerp over de gewestvor
ming lijkt al afgeschreven. Komt 
straks de kans van ambitieuze Le-
burton en van de machtshongerige 
BSP na een of andere « regiona-
listische » karperssprong ? In de 
Belgische politiek is alles moge
lijk.... 

Donderdag 30 november 

•)Jr Zoals voorzien brengt de h. De 
Saeger verslag uit bij de J<oning, 
die voordien ook ex-premier Eys-
kens had ontvangen. De informa
teur-onderhandelaar besteedt de 
rest van de dag aan het opstellen 
van zijn tekst over de gewestvor
ming. 

•^ Op een CVP-persconferentie ver
klaart voorzitter Martens dat zijn 
partij een verruiming van de rege
ring wil zodanig dat een 2/3 meer
derheid kan worden gevonden. Hij 
stelt tegenover geen enkele partij 
exclusieven, maar oordeelt dat de 
kern van deze regering moet blij
ven bestaan uit CVP-PSC en BSP. 
In verband met de Voerstreek zegt 
hij nog dat aan haar statuut maar 
kan worden geraakt indien er vol
strekte wederkerigheid is met Ko-
men-Moeskroen. 

if Op een persconferentie van het 
FDF-RW wordt gezegd dat men het 
gesprek wil voortzetten op voor
waarde dat er geen « voorafgaande 
eisen » worden gesteld zoals de 
verkiezing van de leden van de 
gewestraden door de provincie
raadsleden, en de begrenzing van 
Brussel tot de 19 gemeenten zon
der voorafgaande raadpleging van 
de bevolking. Perin (RW-voorzitter) 
acht een regering met de socialis
ten in de oppositie « onmogelijk ». 
HIJ acht een « zeer ruime coalitie • 

noodzakelijk en stelt op zijn beurt 
tegen geen enkele partij exclusie
ven. 

if Het partijbestuur van de Volks
unie drukt er In een mededeling 
zijn verwondering over uit dat de 
h. De Saeger de oplossing van de 
regeringscrisis uitsluitend ziet in 
een verruiming van de aftredende 
regering, waarmee de Vlamingen 
biezonder slechte ervaringen opde
den. Het VU-partijbestuur meent dat 
men tenminste de mogelijkheid van 
andere coalities onder ogen zou 
nemen indien mocht blijken dat 
de CVP of de BSP een grondige 
federalisering van de staat weige
ren te aanvaarden. 

if Sommigen laten in de Wetstraat 
een proefbalonnetje op : men zou 
een regering vormen met dezelfde 
partijen die de afgetreden regering 
vormden. Die regering zou zich dan 
met alle problemen inlaten, behal
ve met de communautaire. Die zou
den geregeld worden via een 
« communautair pact » met allen 
die eraan willen meewerken. Het 
« voorstel » werd in vele kringen 
als naïef bestempeld. 

Vrijdag 1 december 

if De h. De Saeger begint aan de 
tweede fase van zijn opdracht. In 
de vorm gegoten van een wetsont
werp maakt hij aan de voorzitter 
van de CVP, de PSC en de BSP zijn 
voorstellen over in verband met 
de gewestvorming en bespreekt de 
inhoud ervan met hen gedurende 
meer dan 3 uren. Hij "verwacht Het 
antwoord van de partijleiders te
gen maandagavond. CVP-voorzitter 
Martens noemt het « een der meest 
ernstige voorstellen die er de laat
ste jaren zijn geweest. «Dat hij de 
oppositiepartijen nog tot dinsdag 
laat wachten op zijn tekst verant
woordt de h. De Saeger o.m. met 
het argument dat hij « een funda
menteel belang hecht aan de cohe
sie tussen BSP, CVP en PSC ». 

•^ De « Libre Belgique » keert zich 
tegen De Saegers taktiek van «klei
ne pakjes » en pleit voor een glo
balisering van de gemeenschaps
vraagstukken. 

if In BSP-kringen komt steeds meer 
kritiek los op de werkwijze van de 
h. De Saeger. 

Maandag 4 december 

if In de loop van de dag komen de 
leidingen van de CVP de BSP en 
de PSC bijeen om hun houding te 
bepalen ten overstaan van het 
voorstel-De Saeger. 's Avonds, wan
neer de partijleiders opnieuw bij
eenkomen bij de informateur-on
derhandelaar, blijkt dat elk van de 
meerderheidspartijen voorbehoud 
maakt. De CVP wenst bijkomende 
ophelderingen over de tekst o.m. 
betreffende de vraag wie te Brus
sel de bevoegheden zal uitoefenen 
en wil daarom haar antwoord tot 
een latere datum in beraad houden. 
De PSC eveneens tot zij weet wat 
er met de Voerstreek zal gebeu
ren. De BSP merkt op dat er op 
talrijke punten vragen rijzen en dat 
belangrijke problemen onaangeroerd 
blijven. De CVP-PSC heeft er geen 
bezwaar tegen dat het voorstel-De 
Saeger inmiddels wordt doorge
speeld naar de oppositie. De BSP 
vindt dat de h. De Saeger daar 
maar zelf moet over oordelen. 

if Politieke waarnemers hebben de 
indruk dat de BSP de h. De Saeger 

reeds afgeschreven heeft en enkel 
maar wacht op een geschikt mo
ment om hem de laan uit te sturen, 
wellicht volgende week. 

Dinsdag 5 december 

•if Nadat hij bij de koning nogmaals 
verslag is gaan uitbrengen, ont
vangt de h. De Saeger de leiders 
van de oppositiepartijen gezamen
lijk. Hij overhandigt hen de tekst 
van zijn wetsvoorstel over de ge
westvorming, en verwacht hun be
denkingen daarover tegen vrijdag. 
Ondertussen zal hij aan het dos
sier werken van de overige « com
munautaire • knelpunten. PVV-PLP-
voorzitter Descamps toont zich on
tevreden dat zijn « nationale par
t i j » op dezelfde wijze door de 
informateur behandeld wordt als de 
andere oppositiepartijen. Hij ver
klaart dat alle gemeenschapsvraag
stukken één geheel moeten vor
men (globalisering). 

•if Volgens « Le Peuple » zou ABVV-
sekretaris Debunne gisteren op het 
BSP partijbureau zijn veto gesteld 
hebben tegen een regeringsdeelna

me door de liberalen. Achteraf 
zwakt de h. Debunne zelf deze be
wering af. 

if Het PSC-hoofdbestuur stelt vast 
dat er op de 14e dag van de crisis 
nog geen vooruitgang te bespeuren 
is. De PSC wenst overigens ook een 
« globaal plan ». 

•if Het Partijbestuur van de VU 
vindt De Saeger in tegenspraak 
met zichzelf : eerst moesten de 
CVP-PSC en de BSP zich uitspre
ken over zijn tekst (maar dat ge
beurde niet) en pas dan zou het 
oordeel van de oppositie worden ge
vraagd. De meerderheidspartijen 
hebben de bal gewoon naar de op
positie doorgespeeld. 

if Op zijn persconferentie 's 
avonds zegt de h. De Saeger dat 
zijn tekst een « werkdocument, 
basis van bespreking voor verdere 
dialoog » is. 's Morgens schreef 
« De Standaard » : « Het wekt on
behagen dat men opnieuw halve 
overgangsformules uittest •. De 
journalisten kunnen zich daar nu 
een oordeel over vormen, want 
de h. De Saeger deelt zijn tekst 
uit. 

dosfelactlviteïten 

LUSTRUMViERING VAN HET DOSFEIINSTITUUT 
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, ^ * . m^' 
dr. in de letteren en wi jsbegeert« 'Wr^mi i*^>** 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 Dosfelinstituut 
(in de zaal BENELUX). 

Het Dosfelinstituut organiseert op de donderdagen 21 dec. 1972, 
18 en 25 januari 1973 een ciklus « Gemeentebegroting •. Plaats : 
lokaal De oude post,. Markt te Mol. Begin om 20u., bijdrage 
130 fr voor volledige ciklus (inbegrip koffie en sillabus). Inschr. 
bij F. Gijsen. Dosfelkring Mol. Bankrek. KB-Mol 413-3044571-89. 

KADERVORMING - POLITIEK OPBOUWWERK 

Ook j i j hebt het al eens lastig gehad, om de politieke houding 
van je partij te begrijpen : discussievoer, ideologie en program
ma tegenover strategie en taktiek kwamen daarbij aan de orde. 

Er vielen daarover al eens harde woorden en conflicten bleven 

niet uit. 
Het ontbrak daarbij dikwijls aan mensen, die een en ander 

konden uitleggen en ordenen. 
Daarom organiseert het Dosfelinstituut een vormingscursus 

voor politieke kaderleden, gespreid over 6 lessen en ingeleid 
door nota's die vooraf aan de ingeschrevenen worden toege
stuurd. Er zal vooral getracht worden te werken via zelf-activi-
teit. De cursussen zijn gratis. 

Hieronder reeds enkele data : 
— Arrondissementen Hasselt en Tongeren-Maaseik 

donderdag 14 december 1972 ; vrijdagen 19 jarnuari ; 16 
februari ; 9 maart ; 23 maart en 13 april 1973. 
Inschrijvingen hiervoor kunnen gebeuren bij J. Cuppens, pro
vinciaal directeur Dosfelinstituut Limburg, Zandbergerstraat 
22, 3670 Neeroeteren (011/644 02) 

— Arrondissementen St.-Nil<laas en Dendermonde 
dinsdag 19 december 1972 ; dinsdagen 9 januari ; 23 januari ; 
6 februari ; 20 februari en 6 maart 1973. 
Inschrijvingen kunnen gebeuren bij H. Leyseele, provinciaal 
directeur Dosfelinstituut Oost-Vlaanderen, Zwijnaardesteen
weg 698, 9000 Gent (tel : 09/22 76 64) of bij de Heer J.P. 
Maes, Verdurmenstraat 6, 2700 St Niklaas (tel. : 03/76.51.30) 

— Arrondissement Brugge 
maandagen 5 februari ; 12 februari , 19 februari ; 26 februari; 
5 maart en 12 maart 1973. 

é 
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persspiegel 
Het weer staat wel volledig < 

tegenstelling tot de huidige Bel
gische politieke warboel. Zacht en 
zonnig wat dit weer betreft. Killig 
en mist, zo dik als het zwartste 
koffiedik voor wat de ondoorzicht-
baarheid van het politiek spel be
treft. De hoofdspelers zitten nog 
•chter de schermen terwijl waar
nemend teaterdirekteur De Saeger 
liet wachtend publiek wat tracht 
te sussen met de zalvende toon 
¥an de keiharde die wel van wan
ten weet. 

de nieuwe 

We zullen dan de ouverture maar 
aan de VUJO-lui geven, die zijn 
misschien op pensioen tegen dat 
er wat echte klaarheid komt in het 
huidige Belgische schimmenspel. 
Over hun kongres zegt dit kritische 
weekblad o jn . het volgende. 

Boven het uitstippelen van der
gelijke opties, In positieve en ver
anderende zin, hangt het smalend 
verwijt van utopisme. Weliswaar 
formuleerden de vujo-s wel enke
le direkt konkreter punten, zoals 
het stemrecht vanaf achttien jaar, 
de reorganisatie van de nieuwsme
dia (begrijpelijk, zou je zeggen), de 
depolitizering van de benoemingen, 
de omvorming van het politie-ap-
paraat tot een neutrale gemeen
schapsbescherming en het losma
ken van de rijkswacht uit het leger, 
en stelden zij zich achter eisen 
als kredieturen en een herverde
ling van de inkomens. Maar met 
de formulering, zowel van de kon-
krete punten als van de maatschap
pijvisie, zijn ze nog niet aan een 
taktiek toe. Hoe ze hun visie in 
hun eigen partij hoger zullen laten 
doordringen, werd immers niet me
degedeeld. Misschien zou het ef
ficiënter zijn de druk niet naar bo
ven toe proberen uit te oefenen, 
maar wel binnen de plaatselijke 
Volksuniekernen, waarin de jonge
ren talrijk aanwezig zijn. Was het 
motto van het kongres trouwens 
niet « leven in kringen ? » 

de post 

Dit blad dat de jongste tijd gun
stig opvalt door een onafhankelijke 
maar radikale Vlaamse toon in zijn 
kommentaren op het Belgisch bin-
nengebeuren vat hard samen hoe 
ondanks alle schijnbare vooruit
gang sinds de « definitieve » wet
ten van 1962-63 de Vlaming steeds 
opnieuw bij de bok wordt gezet 
door zijn zgn. vertegenwoordigers. 

De Vlamingen accepteerden deze 
potsierlijke ruil omwille van de lie
ve vrede. ( Nota : De Voer tegen 
Komen ». 

Maar de kasteelheren van de 
Voer hielden het vuur warm : ze 
organiseerden er een doorlopende 
anti-Vlaamse terreur die moest 
aantonen dat er van taaivrede geen 
sprake kon zijn. 

Waarop alle Vlaamse ministers 
In de zomer '71 een nieuw ontwerp 
ondertekenden : de Voer zou weer 
worden losgemaakt van Limburg 
en onder rechtstreekse kontrole 
komen te staan van Binnenlandse 
Zaken. Een tweetalig rijksgebied 
dus. 

Pas toen de Raad van State hier 

ongunstig op reageerde, was de 
boot aan en viel de regering. 

Volgens dezelfde taalwetten zou
den de Vlamingen, alweer terwille 
van de nationale verstandhouding, 
afstand doen van hun meerder
heid : in de ministeries en para-
statale diensten zouden de ambten 
voor de helft bezet worden door 
Vlamingen en voor de helft uit Wa
len. Hier gaven de Vlamingen dus 
duizende posities op (die hun met 
des te meer recht toekomen als 
je bedenkt dat de generatie onder 
de 21 jaar voor 63 % is samenge
steld uit Vlamingen en voor 37 % 
uit Walen...) 

Ook hier was een compensatie 
voorzien : in de negentien gemeen
ten van het Brusselse gewest zou
den de hogere ambten voortaan 
ook voor de helft worden beze' 
door Vlamingen. Voor duizenden 
ambtenaren die we afstonden over 
het hele land, kregen we er in 
Brussel een paar tientallen terug. 

Deze belachelijke handel is af
gesproken in de jaren '62-'63 Hoe
veel bijkomende Vlaamse ambte
naren zijn er sinds die tijd in het 
Brusselse benoemd ? Precies : 
geen enkele. 

Niet alleen wordt er dus een 
onrechtvaardige koehandel gedre
ven. Hij wordt niet eens eerlijk 
uitgevoerd binnen de grenzen van 
zijn beschamend concept. Integen
deel. 

Onder impuls van de socialist 
Simonet en de katholiek Vanden 
Boeynants wordt er nu op aange
stuurd om het gewest Brussel eco
nomisch uit te breiden tot buiton 
de 19 gemeenten. Economische uit
breiding betekent machtsuitbrei-
ding en machtsuitbreiding betekent 
in België altijd verfransing. Ver-
fransing van heel Brabant in dit 
geval. 

Daar zitten we dan met onze 
ruil. « Bij ruilen moet er één hui
len », zegt een oeroud Nederlands 
spreekwoord. In België Is dat altijd 
dezelfde. 

Ofschoon... geven we ons eclit 
rekenschap van wat er gebeurt ? 

De politici zijn nu letterlijk op 
alle beloften (hoe schriel die ook 
waren) teruggekomen. 

We weten dus welk vlees we 
in de kuip hebben. Maar zij weten 
het helaas ook. 

the Washington star-news 

Van op afstand gekeken (Ame
rikanen die geen geschiedenis of 
aardrijkskunde kennen) is er tus
sen Belgisch-Kongo en België waar
schijnlijk niet zoveel verschil. Ze 
doen dan ook wat welwijs tegen
over wat zij noemen « de volks
stammen » in België. Zij zouden 
misschien 'n oplossing kunnen sug
gereren vanuit hun recente ge
schiedenis waar zoveel boeken 
over verschijnen : nl. de uitroeiing 
van de Indianen, de echte eige
naars van Noord-Amerika. Tenzij ze 
na een Vietnamvrede hun napalm-
aktiviteit hier willen komen verder 
zetten. 

De etnische splinters die zoveel 
landen verdelen, vertonen geen te
kens van verdwijnen. Wat België 
betreft, is de schade niet onher
stelbaar. Een hele opvolging van 
regeringen hesft onderkend dat, nu 
er geen oplossing is voor het 
Vlaams-Waalse geschil, zij moet 
moet worden gezocht in de grootst 
mogelijke vorm van plaatselijke au
tonomie. 

In Europees verband gezien is 
de ervaring van België evenwel 
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bruxelles : 

concentrat-fe-

kamp 
De afkeer waarmee we tel

kens naar Brussel rijden, werd 
deze dagen afgezwakt. Hoe 
dichter we Brussel naderden 
hoe meer we ons Vlaams hu
meur zelfs voelden verbeteren, 
Oit dank zij de spuiter (of spui
ters) die we de prijs van de 
Vlaamse (galgen) humor zouden 
willen geven. Van voor Vilvoor
de begon 't reeds. Op praktisch 
elke wegwijzer waar stond te 
prijken dat we nog X-zoveel ki
lometer van Brussel waren, 
hadden zorgvuldige handen een 
brede band in rood-gele kleuren 
geplakt met volgende tekst : 
« Bruxelles : concentratiekamp 
voor Vlamingen ». Als welspre
kende vorm van Vlaamse mas-
sabewustmaking is het beslist 
goed gevonden. Zo'n lichtteken 
als « hoop in bange dagen » 
van de Nederlanders in 1940-45, 
of als de Vlaamse satirische 
« Rommelpot » na 1945. Het 
hing er zo propertjes bij dat 
we de politie van Gelders ervan 
verdenken een oogje te hebben 
dichtgeknepen. Laat ze nog 
maar wat hangen, kameraad 
Gelders, de minister van bin-
nenwacht. Van Elslande, zal de
ze kleine taalwetovertreding 
wel dulden. Andere onwettige 
taaiborden hebben zoveel lan
ger gehangen. 

jaar «2» van de 

kindermoord 
« Hier wordt een volk ver

moord » titelden twee jaar ge
leden in december de studen
tenbladen « Ons Leven » en 
« Ons Verbond », toen in die 
donkere maand van het jaar 
1970 de schandewet op de « li
berie » werd gestemd. Hierdoor 
werd dan de jacht op Vlaamse 
kinderen door de officieel toe
gelaten verfoinsing wettelijk 
geopend. Het is goed daar nu 
eens aan te herinneren. Tegen 
het in 1932 moeizaam veroverd 
beginsel voor de vreedzame sa
menleving te Brussel dat de 
huistaal van het kind ook de 
schooltaal moest zijn, keerde 
men onder druk van de franse 
imperialisten van FDF tot Van
den Boeynants terug tot het on
zalig principe van « willekeur » 
van de « père de familie ». Met 
de sociologische druk van de 
machtigen op de kleine Vlaam

se man te Brussel los te laten. 
Op een ogenblik dat zand-in-de 
ogen-strooiers zegden dat de 
Vlamingen als volk werden er
kend in de Belgische grondwet 
moesten wij wettelijk het recht 
opgeven om ais gemeenschap 
de Vlaamse toekomst te bevei
ligen van al de Vlaamse kinde
ren van de komende generaties 
te Brussel. Die schande kan 
niet blijvend zijn. Maar het is 
een veeg teken dat op dit ogen
blik mijnheer De Saeger in zijn 
« grote » Vlaamse plannen daar 
met geen woord meer over 
rept. 

van mecheJens 

lijfblad 
Elke T.V.-kijker weet dat er 

zo iets bestaat als de persoon
lijke zendtijd van Frans Van Me-
chelen. De man die vindt dat 
het Vlaams-nationalisme geen 
ideologie I , is blijkbaar een 
ideologie of zelfs een religieu-
se strekking op zichzelf (die 
van de « zelfaanbidding » ?), 
want elk van zijn woorden of 
« gedachten » vindt wel dade
lijk een kamera of joernalist om 
het licht van deze messias niet 
onder de korenmaat te houden. 

Nu stelt daar een venijnige 
parlementair de vraag hoeveel 
de minister in 1971 uitgaf voor 
« propaganda langs zijn bloedei
gen ministerie. Dat blijkt 7 mil
joen. Daarvan een miljoen voor 
het maandblad « Open deur » 
dat zowat de gedrukte uitstal
kast is van Frans Van Meche-
lens persoonlijke propaganda 
op staatskosten. In het jongste 
nummer lukte de nederige Prof 
erin zich vijfmaal op het por
tret te wringen, waar In het 
ganse boekje een tiental foto's 
staan met « mensen » op. Of 
na de meubelen van Van Me-
chelen zijn « Open deur ». Met 
de bijvraag hoeveel van die 
boekjes in het arr. Turnhout 
gratis worden rondgestuurd. En 
dan maar bezuinigen op het in
schrijvingsgeld van zijn studen
ten. 

...en zijn weer-

wraak 
Het is soms toch goed wat 

papier bij te houden. Zo bv. een 
vraaggesprek van de gekende 
Humo-medewerker Piet Piryns 
met Frans Van Mechelen van 
het Kultuurministerium. Dit 
vraaggesprek dateert van maan
den terug. Maar het krijgt wel 

Onze Brusselse senator Bob Maes ontving onlangs een brief van het 
Schaarbeekse gemeentebestuur. Geef toe dat de administratie van FDF-er 
Nols zich geen moeite spaart om de taal van de Vlamingen te eerbiedigen. 

met aanmoedigend. België is ten 
slotte al 142 jaar een onafhankelijk 
land. De verschillen die de Vlaam
se en de Waalse gemeenschappen 
nog verdeeld houden, zijn in ver
houding tamelijk onbelangrijk als 
men ze vergelijkt met de histori
sche talen- en cultuurgrens die de 
Duitsers scheidt van de Fransen 
en de Noren van de Italianen. 

Misschien zal met het verstrij
ken van de tijd en het opbouwen 
van een fundament voor de E.E.G. 
mogelijk gaan worden in Europa, 
een soort van politieke structuur 
te vormen die samenhangend is. 
Maar zolang de gedachte van 
« volksstammen •• een krachtige 
aanhang blijft vinden, zal het doei, 
een werkelijke Europese eenheid, 
iets blijven dat zeer moeilijk be
reikbaar is ». 

de nieuwe linie 

Al dichter in de buurt kan men 
meer leren. Wat in schijn van «met 
iedereen praten » door de Saeger 
nog wat wordt hooggehouden praat 
Wilfried Martens in dit Nederlands 
weekblad wel stevig tegen de vlak
te : De Volksunie blijft zijn vijand. 

— De Volksunie heeft de BSP 
tot nieuwe « Belgische Pest » uit
geroepen, uw partij schijnen ze de 
laatste tijd wel even te sparen. 

« Ik betwijfel of die campagne 
veel resultaten gaat opleveren. Zij 
is waarschijnlijk ingegeven door de 
zorg duidelijke tegenstrevers te 
hebben, pac dèn immers kan een 
politieke pertij haar eigen identi
teit bepalen. De Volksunie gebruikt 
daarvoor een vrij gemakkelijke me
thode. Jarenlang hebben wij voor 

buitengewone aktualiteïtskiank 
in het licht van de recente be
slissing dat het programma van 
Prof. Florquin « Hier spreekt 
men Nederlands » van het BRT-
scherm wordt verwijderd. Nadat 
Florquin vroeger reeds « ge
zocht » werd omdat hij Vlaams-
gezinde steekjes doorheen dit 
taaiprogramma werkte, lijkt de 
eindafrekening wel duidelijk ge
ïnspireerd door de kille weer-
wraak van zelfaanbidder Van 
Mechelen. Oordeel zelf aan de 
hand van het letterlijke citaat. 

HUMO : Over ABN gespro
ken professor Florquin be
weert dat Van Mechelen een 
levende anti-reklame is voor 
het goede Nederlands 

Van Mechelen (duidelijk op 
zijn ziel getrapt — héél ver
baasd) : Zei Hij dat ? 

HUMO : Hij bedoelt waar
schijnlijk dat uw geaffekteerde 
manier van spreken het Neder
lands bij de Janmetdepetten on-
simpatiek maakt. 

Van Mechelen Tja, daar 
word ik even stil van. Ik hoor 
deze jobstijding voor het eerst, 
maar ik zal het Florquin vast 
en zeker onder de neus wrij
ven, tk zal nog wat anders te
gen hem zeggen ook, maar dat 
is niet voor de openbaarheid be
stemd, (grinnikt): 

roberf en 

schietschijf gediend, nadien waren 
het de liberalen en nu zijn het ten
slotte de socialisten. Of zij daarbij 
gemotiveerd worden door Vlaamse 
bezorgdheid is een ander pro
bleem.Men zegt dat er zich een 
toenadering aftekent tussen onze 
partij en de Volksunie. Dat is niet 
waar, de partijverhoudingen zijn 
nog steeds dezelfde als vroeger ». 

— Welke partij is jullie tegen
strever ? 

• Dat is onze grote moeilijkheid. 
Onze tegenstrevers vinden we 
meer op het sociaal-economisch 
vlak, in feite zijn het de liberalen 
en de mensen uit de Volksunie. 
Ons kiezerskorps is immers een 
zeer sociale groep, die veel gelij
kenis vertoont met dat van de 
BSP. Door het feit echter dat wij 
jarenlang op het communautaire 
vlak een eersterangsrol hebben ge
speeld, is die tegenstelling natuur
lijk minder duidelijk geworden. Het 
is tenslotte een reden te meer 
waarom het communautaire pro
bleem zo vlug mogelijk opgelost 
moet worden ». 

w e e k b l a d v a n d e 

v l a a m s e a r d e n n e n 

Gelukkig heeft de CVP dan toch 
een nieuwe bondgenoot op het 
oog. De mannen van het FDF, ten
minste zo ziet het Jan Verroken in 
zijn lijfblad van ter plaatse. Als hij 
het deed om Jos Van Eynde een 
woedeaanval te doen krijgen, gun
nen wij Jan zijn pretje wel. 

Ja, ook met het FDF., met al 
het negatieve dat men ervan kan 
zeggen, moet er toch eens iemand 

berf-rand 
En zo werd vorige week het 

zoveelste schuitje opgevoerd in 
wat in politieke-gerechtelijke 
kringen de zaal Babylon-Kuijpers 
gaan heten is. Op de Belgafoto 
die in een aantal bladen ver
scheen kwam ons duo er onge
veer voor als de simpatieke 
boeven Robert en Bertrand, 
wiens legendarische avonturen 
sinds kort hertekend worden in 
een gekend Vlaams dagblad. Op 
de vraag van een aantal onge
ruste supporters van ons spits-
broederskoppel « wat het nu 
verder wordt ? », kunnen we 
alleen maar zeggen « voorlopig 
niets ». Dan alleen maar een 
amusant touwtrekken tussen 
parlement en gerecht, waarbij 
in elk van die eerbiedwaardige 
instellingen er een deel edel
achtbaren zitten die van dit 
« geval » een testcase willen 
maken. Voorlopig trekt er maar 
één mijnheer aan een kort touw
tje, nl. die rode edelachtbare 
die indertijd de zaak wilde 
« doordrijven » en waarschijn
lijk door de rode broeders al 
herhaaldelijk gekapitteld is dat 
hij door zijn kortzichtig optre
den de Volksunie een reuzepro-
paganda heeft bezorgd. 

de euvele moed hebben, om te 
erkennen dat in veel Brusselse ge
meente, het Vlaamse feit niet 
slechter behandeld wordt, dan door 
de gewezen PSB- en PSC-meerder-
heden en vaak merkelijk beter dan 
door de Brusselse Liberalen. Onbe
twistbaar is dat thans bijv. een 
Brusselse regeling met de libera
len van nul en gener waarde is. 

volksgazet 

En dit is dan het resultaat van 
de geut vitriool die Verroken in de 
richting wierp van vlammenwerper 
Van Eynde. 

Wél onze taak is vast te stellen 
dat de informateur schijnt te gelo
ven dat een kwibus zoals die van 
Ronse de grote mans is die de 
taalgrenskwesties (o.a. Voer en Ko
men) kan oplossen en dat het zal 
volstaan Vorroken samen met een 
paar mandatarissen uit Moeskroen 
rond een cafétafel te zetten om 
het mirakel te zien gebeuren. 

En wei onze zaak is dat mannen 
zoals Verroken (en die is niet de 
enige )zich nu ai vermeten exclu-
sieven uit te spreken, eigenmach
tig te beslissen wat in het regie-
ringsprogramma zal staan, welke 
socialisten in het kabinet mogen 
zetelen (alleen « loyale », d.w.2. 
gedwee voor Verroken dansende) 
en wie haar zal leiden. 

Als de h. De Saeger zich der
gelijke dingen laat opsolferen van 
de man uit de Vlaamse ardennen, 
zal hij misschien nog van een ka
lere reis thuiskomen dan deze die 
door Verroken voor M. Eyskens 
werd georganiseerd. 

waiter luyten. 
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fraaie woorden... 
Na de regeringsval kan men tal 

van fraaie uitspraken lezen van per
sonen uit de regeringspartijen. 

Zo schreef Verroken in zijn 
plaatselijk blad ; « Deze regering 
werd rot geboren, zij ligt er en ze 
ligt er goed ». 

Het zijn dezelfde woorden die 
Theo Lefèvre ooit uitsprak na het 
dinamiteren van de IJzertoren in 
1946 : « Hij ligt er en hij ligt er 
goed •. Dezelfde staatsminister 
verklaarde tijdens zijn regering 
(1961-65) dat het gemeenschaps
vraagstuk een Ingebeeld vraagstuk 
was (Hij zei toen nog in het Frans : 
un faux probième). 

Het Volk beschuldigde de«Volks-
gazet» dat de « nooit uitgesproken 
regeringsverklaring » van de heer 

Eyskens, die ze publiceerde niet 
echt was. Co-voorzitter Van Eynde 
schrijft dat ze dit dan maar aan de 
heer Eyskens zelf moeten vragen, 
want dat het stuk met zijn instem
ming verscheen I Voor wie nog be
wijzen nodig had dat de heer Eys
kens al lang het socialistisch spel
letje speelde. 

Tovenaar-afgod Eyskens viel dus 
van zijn voetstuk wat niet belet 
dat de CVP-ers die hem er einde
lijk afgooiden, hem publiek nog 
toejuichen. 

De jongeman die de CVP leidt en 
op zijn kommuniezieltje verzeker
de na de regeringsval dat niet hij 
de schuldige was doch de BSP 
heeft zich echter bloot gegeven in 
een interview met de Nederlandse 

kwakkel 

Na de regeringsval verscheen 
in « Le Soir « een stukje met 
zogeheten uitspraken van sena
tor Jorissen : o.m. dat de Volks
unie nieuwe verkiezingen wen
ste en zou terugkeren met 40 
kamerzetels. 

Wat zou betekenen dat de 
Volksunie van 600.000 naar 1 
miljoen stemmen zou gaan. 

Deze uitspraak berust op fan
tasie daar Wim Jorissen geen 
joernalist van « Le Soir » ge

zien of gesproken heeft. Sena
tor Jorissen houdt trouwens 
niet erg van interviews. Wat hij 
te zeggen heeft zegt hij in het 
parlement. Zo ieder parlements-
en regeringslid dat zou doen zou 
het parlement meteen opnieuw 
belangrijk worden. 

Wim Jorissen is de drie jong
ste verkiezingen een goed pro-
nostieker geweest. Hij vergiste 
zich op 3 keer voor de Volks
unie, slechts in het totaal voor 
2 zetels en was er nooit 25.000 
stemmen naast. 

Daarom wenst hij dat de 
kwakkel van « Le Soir •> neerge
schoten wordt. 

• Nieuwe Linie • waarin hij met 
enige wellust volgende uitspraak 
laat optekenen : « In onze partij 
heeft zich per saldo in enkele 
maanden een geweldige verande
ring voorgedaan. Het is een gene
ratie die verdwijnt : Eyskens-Hou-
ben ». 

Hij zegt er met bij dat deze beide 
heren de leeftijdgrens van 65 jaar 
al overschreden hadden vorige ver
kiezingen en dus normaal al zou
den uitgeschakeld zijn geweest. 
Doch de CVP verkoos een kies-
kampanje onder de slogan « Eys
kens Vertrouwen ». 

Welk bedrog dit was kan men 
thans duidelijk zien 

De heer Wilfried Martens heeft 
echter een karakter om nog vele 
partijgenoten het hoofd af te slaan. 
Wie leeft zal zien. 

Verder is het interview één aan
val tegen de Volksunie, de PVV en 
de heren Leburton en Van Eynde. 
Maar toch predikt hij het samen
gaan met de BSP. In tegenstelling 
met de VU is Wilfried Martens 
immers sociaal. 

Hij zou alleen eens moeten zeg
gen met hoeveel gewone arbeiders 
hij in zijn leven al een menselijk 
gesprek gevoerd heeft. Want wie 
hem kent weet dat hij een asociaal 
intellektueel is. En daarbij zeer 
egocentrisch. In elk geval is de 
crisis na de regeringsval erg onthul
lend. 
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straataktie voor de voer 

Oe collecte, die onlangs te Brussel werd georganiseerd 
ten voordele van het Franstalig onderwijs in de Voer
streek, heeft een tegenreaktie verwekt van Vlaamse 
zijde. 

De oude spreuk indachtig : « Men moet de vijand met 
zijn eigen wapens bevechten » hielden een aantal te-
den van de Limburgse Volksunie een geldinzameling 
In de straten van Hasselt. 

Op initiatief van het arr. bestuurslid J. Gabriels van 
Bree waren in de vroege namiddag van zaterdag 2 
decemer jl. 17 personen in hotel Warson samengeko
men, om vandaar uit naar het centrum op te trekken. 
Tussen hen bevonden zich de kamerleden J. Oiaerts 
en E. Raskin en de prov. raadsleden U. Driljemc, J. Plas, 
T. Schools en R. Wijnen. 

Ter plaatse aangekqmen werden de talrijke voorbijgan
gers toegesproken via een megafoon en werd een 
aangepast pamflet op méér dan 1.000 ex. uitgedeeld. 
Intussen togen de collectanten aan het werk. Iedereen 
die zich in het centrum van de stad bevond — zater
dag vóór het feest van St. Niklaas ziet Hasselt zwart 
van het volk — werd verzocht zijn penning bij te dra
gen voor het behoud van de Voerstreek bij Limburg. 
Deze oproep had sukses. Op anderhalf uur werd ruim 
15.000 fr. opgehaald. Bovendien betoonden honderden 
personen, waar tussen mannen en vrouwen, ouderen 
en jongeren, hun uitdrukkelijke simpatie voor de zaak 
van de Voer. 

Gesterkt door dit sukses werd besloten deze operatie 
eerdaags ta ltei4MfMi. Waar en wanneer zal ten ge
paste tijde werden medegedeeld. 

Een jaar na de kieskampanje van de CVP, gevoerd rondom de persoen 

van Eyskens en met de leuze • Vertrouwen », is de eerste minister ge

vallen omdat de socialisten nog wèl. doch de CVP geen vertiouvt/en meer 

in hem had. 

De nieuwe CVP-voorzitter, de heer WiHried Martens, betoogde de dag 

van de val voor de TV dat hei niet de CVP was die de regering deed val-

len, doch wel de BSP. Als jonge man kon hij echter de verleiding niet 

weerstaan in een persgesprek met het Nederlandse weekblad • De Nieu

we Linie » vorige week de pluim even op ziin hoed te steken door met 

genoegen vast te stellen dat een ganse generatie in de CVP verdwijnt i 

Houben, Eyskens, namen die hij aanhaalt. 

Net alsof met juist Eyskens als 
eerste-minister en Houben als al
gemeen voorzitter de twee enige 
parlementsleden waren boven de 
65 jaar die van de CVP nog één 
keer dienden mee te doen omdat 
men niet zonder hun wijsheid kon ! 

Thans zijn het dus de wijzen van 
vorig jaar, die falen. 

De heer Eyskens was nochtans 
de handige man, die de grondwets
herziening doorgezet had stevig in 
pro-Vlaamse richting, zoals het 
heette. 

Had hij ons geen ruimere kul-
tuurautonomie geschonken ? 

Men ziet thans wat ze betekent. 
De BSP die nochtans beweerde 

dat diezelfde kultuurautonomie een 
programmapunt was van hen, reeds 
van voor 1940 toen Hendrik De-
man da partij leidde, saboteerde 
ze zoveel ze wou onder stilzwij
gend toezicht van de CVP-minis-
ters. 

Had de heer Eyskens de Vlamin
gen de pariteit niet geschonken te 
Brussel in het agglomeratiekolle
ge ? 

Inderdaad zo handig dat Frans
talige FDF-ers als Vlamingen daar
in zetelen ! 

Had het wat gekost ? 
De Vlaamse parlementaire meer

derheid door de grendels ? 

verdeelsleuters de Vlamingen jaar
lijks voor ten minste 50 miljard be
nadeeld worden 

Ons jongste kongres berekende 
de benadeling langs de RMZ op 10 
tot 15 miljard. Langs het Weten
schappelijk Onderzoek om bena
deelt men de Vlamingen jaarlijks 
voor 5 miljard. Door de gelijke ver
deling van de kredieten voor Open
bare Werken worden we eveneens 
jaarlijks 4 miljard te kort gedaan. 
Door een onrechtvaardige verde
ling van Gemeente- en Provincie
fonds gaan twee miljard verloren, 
zoals we jaarlijks een paar miljard 
te kort krijgen wat betreft hoger 
onderwijs, een miljard inzake 
streekekonomie, enzovoort en en
zovoorts. 

De unitaire staat is niet alleen 
gebouwd op het geduld of juister 
gezegd op de lankmoedigheid en 
slaafsheid van de Vlamingen, hij 
blijft ook in stand gehouden door 
het zweet van de Vlamingen waar 
op de Franstaligen de profiteurs 
spelen. 

Zal het thans veranderen ? 
Zullen de Vlaamse kleurpohtici 

de laksheid van zich afgooien en 
niet alleen geen toegevingen meer 
doen wat betreft afstand van 
Vlaams grondgebied en versjache
ring van Vlaamse mensen, doch 

eyskens vertrouwen? 
De vrijheid van het gezinshoofd? 
Was dit alles zo erg ? 
Het zal iedereen duidelijk moe

ten worden dat we met de «Vlaams-
gezinden» in de CVP, in de PVV en 
zelfs naar het schijnt ook nog in 
de BSP zwaar in het deficiet ge
drongen werden door de Fransta
ligen. 

De heer Eyskens was het type 
van de man die alles toegaf aan 
de BSP en aan de Franstaligen om 
zich te handhaven. Wij hebben dat 
bij herhaling en zeer scherp be
toogd in de Senaat 

We gingen regelrecht naar het 
verlies van de Voerstreek zo de 
betoging te Vilvoorde er niet op 
tijd kwam aan herinneren dat de 
Vlaamse strijdbaarheid niet dood 
was, doch nog in staat tienduizen
den op de been te brengen. 

Daardoor kreeg de CVP toch de 
sc+iok die hen uit de verdoving 
haalde door eerste-minister Eys
kens bij geregelde tussenpozen toe
gediend. 

Misschien is de Voer thans ge
red. 

Het gevaar is echter niet gewe
ken. 

Door de grote strijdbaarheid van 
de Waalse en Franstalige frakties 
en de geringe weerstand van de 
Vlaamse is de kans groot dat de 
Vlamingen op een ander vlak mo
gen betalen En we bedoelen let
terlijk betalen 

We hebben de indruk dat het nog 
altijd niet goed doorgedrongen is 
tot da Vlamingen dat we door het 
klassieke politiek overwicht van de 
Franstalige parlementsleden op de 
Vlaamse door allerlei vroeger goed
gekeurde wetten en vastgelegde 

ook beletten dat de Franstaligen 
ons verder (nog nieuwe) miljarden 
afdreigen langs verdeelsleutels al
lerhande ? 

We zouden het graag willen ge
loven opdat aan deze ellendige en 
beschamende toestand een einde 
zou komen. 

Wij vrezen echter dat men da 
weg van de heer Eyskens zal blij
ven volgen : schijnbare verwezen
lijkingen die vormelijk op federa
liserende maatregelen gelijken 
doch die ons aan de bron reeds 
verlammen thans door een onrecht
matige en onrechtvaardige verde
ling van de financiële middelen 

Wie politiek het sterkst is pakt 
het meest van de nationale pot. En 
de Franstalige parlementsleden 
zijn veel meer gemeenschapsbe-
wust dan de Vlaamse en pakken 
dus het meest. Op de BSP moeten 
we alleszins niet rekenen om het 
geld waarop de Vlaamse gemeen
schap recht heeft te verdedigen. 
Op de PVV en op de CVP wel ? 

Zolang het Vlaams bewustzijn 
niet spronggewijs vooruitgaat zoals 
het Waalse en het Brusselse vre
zen we sterk dat we andermaal al
leen zullen staan in het verdedi
gen van de Vlaamse belangen De 
ervaring kan niet vergeten worden. 

We zullen zien en voor de uit
bouw van de gewesten de verdeel
sleutel in het oog houden 

Daarop komt het aan. 
Want wij weigeren verder besto

len te worden. En wat betreft 
grondgebied, wat betreft mensen 
en wat betreft financies, 

WIM JOf^lSSEN 

senator. 
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ONVOLDOENDE INVESTERINGEN 
EN JEUGDWERKLOOSHEID IN VLAANDEREN 

De Nationale Konferentie over de Tewerkstelling heeft op maandag 27 
november plaats gehad in ongunstige omstandigheden. De regering was 
ontslagnemend, de pers was overstelpt met politiek krisisnieuws. Elke 
deelnemer aan de konferentie stelde zich de vraag of hij zijn gespreks
partner nog ooit in een zelfde hoedanigheid en met een zelfde verant
woordelijke funktie zou terugzien. 

Men kan hiervan de aftredende regering Eyskens alleen de schuld niet 
geven. Als ze de datum van de konferentie bepaalde, wist ze nog niet dat 
ze tegen die tijd de geest zou gegeven hebben. Maar ook dan blijft het 
waar dat deze regering wel verbazend lang gewacht heeft om met som
mige punten van haar sociaal-ekonomisch beleid van start te gaan. Indien 
een aantal sociaal verantwoorde en dringende wetsontwerpen of maatre
gelen niet meer tijdig hun beurt gekregen hebben, is dit niet de schuld 
van de oppositie. Ze vroeg niet beter dan haar medewerking te verlenen 
aan opbouwend sociaal-ekonomisch werk. 

Er werd door de inrichters van de 
Nationale Konferentie voor de Te
werkstelling té sterk de nadruk ge
legd op de kritieke toestand van de 
arbeidsmarkt in het Luikse. Soms 
had men de indruk dat de werk
loosheid aldaar zo katastrofaal en 
uniek Is, dat zulks een voldoende 
motivering was voor een speciale 
konferentie. Er zijn in Vlaanderen 
echter nog meer zorgwekkende 
verschijnselen van werkloosheid 
dan in Wallonië, vooral wat de 
Jeugdwerkloosheid betreft. Maan
den geleden reeds kon men de toe
nemende jeugdwerkloosheid afle
zen uit de officiële statistiek. On
der meer in dit weekblad hebben 
we toen gewaarschuwd tegen een 
lichtvaardig optimisme. 

Van de investeringen werd op de 
Nationale Konferentie over de Te-
VverksteHing gezegd dat ze onvol
doende zijn : ook dit is een tekort 
«Jat zwaarder weegt op de Vlaamse 

ekonomie, omdat deze inzake struk-
turele wijzigingen haai rijpheid nog 
lang niet bereikt heeft. 

Belgische holdings 

deden te weinig 

Tot zover een late nabeschou
wing op een konferentie die nog 
het meest de aandacht heeft ge
trokken door het optreden van de 
leiders van de grote holdings. Dit
maal wilden de regering en de vak
bonden praten met degenen die in 
de eerste plaats verantwoordelijk 
zijn voor de investeringen in dit 
land. 

Op de holdings werd tijdens de 
konferentie kritiek uitgebracht. Het 
kan niet geloochend worden dat 

in de laren van aan7ienli|k© WrsH' 
du.striéle investeringen — die t i id 
is momenteel voorbij — de buiten- -
landse groepen de grootste stimu
lans gegeven hebben Indien de ex
pansie van de haven Antwerpen 
had moeten geschieden met de in
vesteringen van de Belgische hol
dings zouden nog koeien grazen in 
menig gebied dat thans herschapen 
is in een industriële infrastruktuur, 
of ingenomen door scheikundige 
bedrijven " die miljarden gekost-
hebben (het neveneffekt op het 
leefmilieu laten we ditmaal buiten 
beschouwing) 

De vertegenwoordigers van het 
ACV en van het ABVV hebben op 
de konferentie onderstreept dat 
80 % van de nieuwe investeringen 
verricht worden door vreemde be
drijven 

• ^ ^ ^ \ 

rationaliserings-

investeringen 

volstaan niet 

De holdings fiebben hierop wel 
een en ander geantwoord. Op de 
jongste algemene vergadering der 
aandeelhouders van de Société Gé
nérale heeft de goeverneur, Max 
Nokin, standpunten ontwikkeld die 
eveneens hoorbaar waren op de 
Nationale Konferentie voor de Te
werkstelling. Zijn redenering is niet 
nieuw Nokin zei dat de loonkosten 
zo sterk stijgen, dat de investerin-

als doel hebben door rationa
lisatie 'en door verhoging van de 
pfoduktiviteit de lasten van de lo
nen beter op te vangen, in kapitaal
intensieve bedrijven waarvan het 
werkversflhaffend effekt relatief 
vermindert Men kan niet alles te
gelijk doen, zei Nokin — o i te 
weinig genuanceerd en onpsycho-
lo'gisch 

Het IS waar dat rationalisering 
van de bedrijven niet tot vermenig
vuldiging van arbeidsplaatsen leidt 
in eeiste instantie We verwachten 
echter van de holdings en van hun 
investeringen met alleen de ratio
nalisering van bestaande onderne
mingen, maar ook en vooral de op
richting van nieuwe bedrijven, ge
richt op nieuwe produkties en 
nieuwe technieken Door de aldus 
ingetreden strukturele vervolledi
ging, vooral in de secundaire en 
de tertiaire sektoren, worden wél 
een groot aantal nieuwe arbeids
plaatsen geschapen. Dit is in het 
vei leden op ruime schaal gebeurd. 
Maar toch nog niet in voldoende 
mate, en niet in verhouding tot de 
behoeften. 

De investeringsplannen van de 
tioldings zouden voortaan- aan de 
overhetd dienen meegedeeld, voor 
onderzoek, en vooral voor samenor-
dening ervan met het ekonomisch 
plan en met het regeringsbeleid. In 
werkgeverskringen kan men hier
tegen geen ernstige bezwaren heb
ben. In Frankrijk werd in dat op
zicht in de jongste jaren een vorm 
van samenwerking bereikt die aan 
alle betrokken kringen voldoening 

heeft gegeven, ook aan de leiders 
van het bedrijfsleven. 

werkloosheid 

in Vlaanderen 

onrustwekkend 

We zouden willen eindigen met 
een waarschuwing tegen de nei
ging op de Konferentie om het 
werkloosheidsprobleem bij voor
keur te situeren in Wallonië. 

Einde september van dit jaar wa
ren er in totaal 83.656 volledig 
werklozen van wie 37.702 in Vlaan
deren, 36 467 in Wallonië en 9 487 
in Brussel. De werkloosheidsgraad 
bedraagt 3,2% In Vlaanderen, 5,2% 
in Wallonië en 2,3 % in het Brus
selse. Het is opvallend dat in Wal
lonië voor de vrouwen een werk
loosheidsgraad wordt geregistreerd 
(9,3 % tegen 4,6 % in Vlaanderen) 
waarvan de diepere oorzaken niet 
gemakkelijk op een globale wijze 
kunnen worden vastgesteld. Er 
moet op gewezen worden dat de 
volledige werkloosheid sterk stijgt 
in Vlaanderen. De toeneming van 
september 1971 tot september van 
dt jaar moet als volgt worden in
gedeeld : 8.436 werklozen meer 
voor het Vlaamse land, 6.423 werk
lozen meer voor Wallonië en plus 
2.592 werklozen voor de streek van 
Brussel. 

Hektor de Bruyne 
Senator. 

de frankofonie in volle aktie 
(mvdb) Het is wei keiijk jammer dat niet meer Vlamingen aanwezig 

waren in het Ukkelse « Centre Culturel » tijdens de jongste conferentie
met-debat over de plaats van Brussel in het nieuwe België. 

Naast onze Vic Anciaux, die klaar en duidelijk het VU-standpunt ver
tolkte, en de kommunist Van Geyt, die hier een goede gelegenheid kreeg 
cm voor een publiek van hoofdzakelijk « bourgeois » te verklaren dat het 
heil van Brussel enkel kon verwacht worden van een samengaan van alle 
demokratische krachten tegen de bourgeoisie en het kapitalisme, betok-
kelden de andere vier sprekers (de socialist Cudell, de PSC-er Desma-
rets, de FDF-er Delosset en de Brusselse PLP-er Risopoulos) dezelfde 
snaar, tot groot genoegen van het zeer talrijke publiek : <• Brussel moet 
zich kunnen uitbreiden buiten de 19 gemeenten, en daarom moeten volks
raadplegingen worden gehouden in de rand- en omliggende gemeenten ». 

Toch was het wel leuk ze te ho
ren bekvechten om elk voor zich 
de grootste verdienste op te eisen, 
en de anderen van lauwheid te be
schuldigen bij de verdediging van 
Brussel. 

Hoe dan ook, de uiteenzettingen 
van de welbespraakte tenoren van 
de Brusselse frankofonie vielen 
zeer in de smaak van het « select » 
publiek dat, naar de omvang van 
het respektieve applaus te oorde
len, voor het ruimste gedeelte ach
ter Defosset stond. Terloops weze 
gezegd dat Defosset zich ter ver
antwoording van een volksraadple
ging in de Vlaamse gemeenten be
riep op een recente uitspraak van 
de gemeenteraad van Rixensart, 
die zou instemmen met het orga
niseren van een zodanige raadple
ging in die Waalse gemeente, in
dien daarom verzocht werd door 
15 % van de bevolking. Dit plan
netje is echter al te doorzichtig : 
kijk eens aan hoe tegemoetkomend 
de Walen wel zijn I Waarom zou
den de Vlamingen niet even tege
moetkomend zijn ? 

De uitvoerige spreekbeurten van 
de frankofonen namen nogal veel 
ti jd in beslag, zodat er nog maar 
een klein uurtje overbleef voor het 
stellen van vragen voor het publiek. 
Zoals dit in deze frankofone burcht 
en met een uitsluitend franstalig 
publiek kon verwacht worden, was 
onze vriend Anciaux het bijna ai-
nemene mikpunt van de vragenstel

lers, die met de blijkbare instem
ming van de gehele zaal wilden 
vernemen waarom de VU gekant 
is tegen de uitbreiding van Brussel 
en het organiseren van raadplegin
gen in de buitengemeenten. 

En toen, o wonder ! toen gebeur
de het toch dat een van de toe
hoorders — een vreemde eend in 
deze fransdolle bijt — vroeg «waar
om men de frankofonen in die ge
meenten de gelegenheid zou ge
ven zich een tweede maal uit te 
spreken, nadat ze dit in feite reeds 
een eerste maal hadden gedaan ». 
(Er ontstond deining in de zaal en 
de temperatuur begon op te lopen) 
« De frankofonen die zich bv. te 
Wemmei, te Grimbergen, te Vil
voorde enz. zijn gaan vestigen 
hebben natuurlijk de voor- en na
delen van hun verhuizing tegen el
kaar afgewogen, en zij hebben in 
volle vrijheid verkozen zich in een 
uitsluitend nederlandstalig gebied 
te gaan vestigen ». De zaal werd 
helemaal woelig toen de spelbre
ker tot besluit aan de franstalige 
sprekers de vraag stelde « of zij 
er niet beter zouden aan doen, in 
plaats van de frankofonen In de 
Vlaamse gemeenten steeds maar 
op te hitsen, hun de raad zouden 
geven Nederlands te leren om zich 
in hun nieuwe omgeving te Inte
greren ». Toen werd hem het 
woord afgenomen, en op zijn vraag 
kreeg hIJ vanzelfsprekend ook geen 
antwoord. 

Wij zouden op die vergadering 
niet teruggekomen zijn, ware het 
niet dat zij zo kenschetsend was 
voor de Brussels-frankofone menta
liteit. Met de frankofonen is geen 
land te bezeilen ; zij zijn niet vat
baar voor enig zinnig argument. De 
meesten kennen de ware toedracht 
der zaken niet ; zij zijn zodanig ver
blind en volgepropt met de ver
keerde voorstellingen van een leu
genachtige propaganda, dat elke 
poging tot toenadering moet uit
monden in een dovemansgesprek. 
Dat er een in werkelijkheid door de 

Walen gewilde taalgrens bestaat 
kan de Brusselse frankofonen geen 
barst schelen, en alle gezwam over 
de noodzakelijkheid van het eco
nomisch gewest Brussel is er en
kel om hun vlaamsvijandigheid te 
bemantelen. De frankofone Brusse
laar weet heel goed dat hij bij 
voorbeeld te Meise of te Sterre
beek of om het even waar een 
handels- of nijverheidsbedrijf mag 
oprichten, maar .. dat de voertaal 
het Nederlands moet zijn neemt 
hij niet. Hij aanvaardt niet de min
ste beperking van zijn franstalig

heid, en al wat hem daarbij in de 
weg staat voelt hij als een aanslag 
op zijn persoon. 

Het g e h e l e Waals-frankofone 
blok : PSB, PSC, PLP, RW-FDF en 
PC gaat akkoord om de uitbreiding 
van Brussel buiten de huidige 19 
gemeenten te eisen ; maar tevens 
zijn zij gekant tegen de inlijving 
van Waalse gemeenten bij het 
Brussels gewest ; dus kan die uit
breiding enkel verwezenlijkt wor
den door de aanhechting van 
Vlaamse gemeenten I 

Wij hebben vroeger eens in deze 
kolommen geschreven dat de fran
kofonen na elke « laatste definitie
ve » gebiedsuitbreiding van Brus
sel al dadelijk reikhalzend uitkij
ken naar de volgende « laatste de
finitieve » grensverschuiving. Dat 
het toekennen van • faciliteiten » 
in de randgemeenten een noodlot
tige stap was naar verdere ver-
fransing hebben de verblinde 
Vlaamse unitaristen nooit willen er
kennen. « Wat doen ze met hun 
faciliteiten ? » schreef de « Stan
daard », toen er het eerste jaar 
geen 16 leerlingen waren voor een 
Franse klas te Wemmei ; nu, am
per acht jaar later, moet er te 
Wemmei een geheel nieuw school
gebouw worden opgetrokken voor 
meer dan 300 franstalige kinderen I 

Die faciliteiten hebben geen an
der gevolg gehad dan een apart-
heidsregime in te voeren ten bate 
van voïksvreemde elementen, en 
de debatavond te Ukkel heeft nog 
maar eens bewezen dat die vijfde 
kolonne in de Vlaamse gemeenten 
op de volledige steun van de Brus
sels-frankofone en Belgisch-Waalse 
partijen kan rekenen. 

Daarom drukken wij er nogmaals 
op : geen uitbreiding van Brussel, 
ook niet als economisch gewest, 
onder geen voorwendsel, en af
schaffing van èlle faciliteiten In 
Vlaanderen. 

MvdB. 
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zelfstandigen ontgoocheld 

de verstaatsing grijpt verder om zich heen 
Op zaterdag 2 december opende minister Servais te 
Wijnegem een wasserij voor hospitalen, gefinanceerd 
door het Gemeentekrediet van België. De verwezenlij
king koste 75 miljoen. De wasserij werd gerealiseerd 
en wordt beheerd door de Vereniging van Openbare 
Verzorgingsinstellingen. 
De openiagsplechtigheid ging gepaard met een zeer ge
slaagde protestmanifestatie uitgaande van de Nationale 
Confederatie van de Belgische Textielreiniging. 
Spandoeken met volgende teksten werden tussen de 
genodigde personaliteiten omhoog gestoken : 

— De COO betaalt hier liever 4 fr per kg meer. 

— Wasserijen in nood. Staat rooft ons brood. 

— De Staat berooft private wasserije nvoor 90 miljoen. 

— Nu staatswasserijen, morgen staatsbakkerijen en 
staatsmelkerijen. 

Toen tijdens deze plechtigheid de toespraken ook in 
het Frans gehouden werden, protesteerden hiertegen 
vele aanwezigen. De VU-gemeenteraadsleden van Wij
negem en leden der VU gekozenen in de COO's verlie
ten de vergadering. 

Bijna twee maanden heeft het ge
duurd vooraleer de regering heeft 
geantwoord op het eisenprogram
ma van het Front der Middenstan
ders en Zelfstandigen, na de twee
daagse lichtstaking en winkelslui-
ting van 2 en 3 oktober jl. De ver
schillende organisaties hebben de
ze voorstellen aandachtig onder
zocht. Einde vorige week kwamen 
ze in algemene vergadering bijeen 
en onmiddellijk bleek de diepe ont
goocheling van de aanwezigen over 
deze regeringsvoorstellen. D i t 
kwam tot uiting in een motie, waar
in betreurd wordt dat zo weinig 
op de eisen werd ingegaan en 
waarin alle middenstanders en 
zelfstandigen tot waakzaamheid en 
eventuele a nieuwe en deze keer 
krachtdadige aktie » worden opge
roepen... 

holle woorden 'J**f^ 
In de betrokken kringen Vè^ 

bergt men ontgoocheling en verba
zing over de « holle woorden en 
vage beloften naast een aantal 
kleine toegevingen » niet, «die ze
ker niet van aard zijn om de ge
moedsrust en 'n ontspannen sfeer 
in de kleine en middelgrote bedrij
ven te herstellen». 

Behoudens de erkenning van de 
groep der zelfstandigen en de op
neming In verschillende raden en 
kommisies werd geen enkele eis 
ingewilligd. Zo is er geen vereen
voudiging voorzien van de admi
nistratieve rompslomp (een der 
voornaamste reden van de sta
king!), er worden geen waarborgen 
verstrekt inzake een degelijke 
planning van de grote distributie

ondernemingen; inzake sluikwerk 
worden de zelfstandigen en mid
denstanders met een vaag wets
ontwerp gepaaid; er wordt geen 
enkele voldoening geschonken in
zake elektriciteitstarieven; over 
andere eisen wordt zelfs met geen 
woord gerept! De gehate vervoer-
dokumenten worden gehandhaafd, 
de administratieve verplichtingen 
voor de garagisten en restauratie
houders worden gehandhaafd ter
wijl inzake de 13e BTW-betaling de 
vrijstelling beperkt wordt (al kan 
men hier wel van een toegeving 
spreken). 

Het is dan ook niet te verwon
deren dat het Front der Zelfstan
digen en Middenstanders ont
goocheld en verbitterd is. Met de
ze gevoelens zal de nieuwe rege
ring stellig gekonfronteerd worden, 
een zoveelste kwade erfenis van 
de gestruikelde regering Eyskens, 
die niet alleen inzake de politieke 
struktuurhervormingen doch ook In 
menig sociaal - ekonomisch opzicht 
een poespas van Jewelste ach
terlaat. Informateur De Saeger 
mag dan zelfzeker beweren dat 
vervroegde verkiezingen niets aan 
de bestaande machtsverhoudingen 
zouden wijzigen, te oordelen naar 
de grimmige ontevredenheid In be
langrijke sociale lagen van de be
volking zijn we daar lang niet ze
ker van, des te meer daar de opi
niepeilingen alvast voor de VU 
winst voorspellen. Een VU die 
met haar programma voor zelfstan
digen en middenstanders wel een 
oplossing te bieden heeft! 

S.w. 

vtrij in nederland 

REGERINGSFORMATIE DREIGT LAKGE LIJDENSWEG TE WORDEN 
(jeeveedee) Half april 1973, dat is zo ongeveer met Pasen, zou Nederland een 

nieuwe regering kunnen hebben. Daarmee zou dan bet rekord van 1956, toen er 121 
dagen nodig waren om een kabinet in elkaar te steken, gebroken worden. Deze 
voorspelling vinden sommigen overdreven, maar het is een feit dat gezaghebbende 
politici in Den Haag die verwachting hebben uitgesproken. Daarmee is dan duide
lijk aangegeven dat de uitslag van de parlementsverkiezingen van de afgelopen 
week weinig of geen verheldering heeft gebracht in de politieke verhoudmgen. De 
problemen waarvoor een informateur of formateur zich de komende periode ge
plaatst ziet, zijn werkelijk niet te overzien. 

De grote moeilijkheid na deze tus
sentijdse verkiezingen (nodig gewor
den omdat In juli de Demokratische 
Socialisten '70 — van de voorheen 
« rode » familie Drees — hun kriste-
iljke en liberale regeringsbroeders in 
de steek heten) is dat « rechts » en 
« links •> hun posities versterkten 
maar in feite slechts in zo bescheiden 
mate dat het politieke gewicht stevig 
in handen blijft van de « centrum
partijen ». Ter rechterzijde was het de 
(liberale) Volkspartij voor Vrijheid en 
Demokratle (VVD) die haar zeteltal in 
de 150 man sterke tweede kamer op
voerde van 16 naar 22 Haar lijstaan
voerder, de 31-jarige Hans Wiegel, 
had een markante, zij het soms naar 
het reaktionaire neigende kleskam-
pagne gevoerd, waarbij hij vooral spe-
kuleerde op de gevoelens van onbe
hagen bij de bevolking over beweerde 
uitwassen van de sociale verzorgings
staat. Da Boeren-Partij van landbou
wer Hendrik Koekoek, die haar on
vrede met het reizen en zeilen In het 
huidige Nederland uiterst simpel en 
sterk demagogisch van de daken ver
kondigde, dankte daaraan twee zetel? 
winst 

Zonder de BP te willen vergelijken 
met de VVD, moeten we toch zeggen 
dat de winst van deze beide groepe

ringen een versterking betekent van 
« rechts ». Maar, zoals gezegd, een 
versterking die niet opweegt tegen de 
macht van het « middenblok ». 

ppr-stunts 

Hetzelfde speelde zich af aan de 
andere kant van de politieke waaier. 
Daar veroverde de (socialistische) 
Partij van de Arbeid vier zetels winst 
— van 39 naar 43 — en was het voor
al de Politieke Partij Radikalen die 
vriend en vijand verbaasde met een 
sprong van twee naar zeven kamer-
plaatsen. De duidelijke taal van PRR-
lelder Bas de Gaay Fortman en enke
le opmerkelijke verkiezingsstunts zo
als het gratis laten rijden van een 
aantal treinen en autobussen, spraken 
kennelijk vooral veel jongeren aan. 
Daarnaast dankt de PPR zeker een deel 
van haar winst aan vroegere konfes-
sionele stemmers die de sprong naar 
de socialisten nog niet durven maken. 
Vergeleken bij de PPR kwamen de 
kommunisten, op wie vooral In de gro
te steden nogal verwachtingen waren 
gebouwd, er met hun ene zetel winst 
(van 6 naar 7) maar bescheiden van 
af. 

« Links » kwam dus eveneehs ver
sterkt uit de verkiezingsstrijd. Maar 
de voldoening aan die kant werd nog
al getemperd door het zware verlies 
van de Demokraten '66 die van elf 
naar zes zetels zakten. Weliswaar wei
gert D'66 zich links te laten noemen, 
maar door haar nauwe banden met de 
PvdA en de PPR in de zogeheten Pro
gressieve Kombinatie staat ze wei de
gelijk aan die kant van het « front ». 
Telt men nu de zetels van die Pro
gressieve kombinatie bijeen, dan 
komt men op een totaal van 56. Zelfs 
met steun van de kommunisten en de 
twee Pacifistische Socialisten blijven 
de progressieven toch nog een flink 
stuk verwijderd van de absolute meer
derheid : 76 kamerzetels. 

kvp bijna gehalveerd 

Voor de liberalen geldt eveneens dat 
zij de meerderheid niet kunnen halen, 
óók niet wanneer zij tot een nieuw 
bondgenootschap met de drie grote 
kristelijke partijen zouden geraken. In 
de konfessionele hoek vielen, zoals 
de laatste tien jaren gebruikelijk, zwa
re klappen ,zoals de teruggang van de 
Katholieke Volks-Partij die negen jaar 
geleden nog op 50 stond, van 35 naar 
27. Een meerderheidsregering van li
beralen en kristelijken zit er daardoor 
onmogelijk in. Daar komt nog bij dat 
de konfessionelen er voor huiveren 
als de natuurlijke bondgenoten van de 
liberalen beschouwd te worden. Ver
wonderlijk is dit niet als men de pro
grams van belden naast elkaar legt. 
Tijdens een kongres van de KVP, drie 
dagen na de verkiezingen, werd de 
VVD dan door tal van aanwezigen fel 

aangevallen, overigens tot spijt van 
de partijkopstukken die wellicht in de 
komende maanden gedwongen zuilen 
zijn tóch weer met de liberalen aan 
de onderhandelingstafel plaats te R > 
men ^,'^^•^m^.ïéï^if/ 

Het is duidelijk 'dat, wanneer Neder
land een minderheidsregering Idle 
waarschijnlijkee n kort leven bescho
ren zou zijn) wil vermijden, de door
slag gegeven zal worden door de par
tijen die zo ongeveer in het midden 
van de politieke lijn staan : de drie 
kristelijke partijen en de Demokra
tische Socialisten '70. Van hen hangt 
het af in welke richting de polorlsatia 
die ongetwijfeld in de verkiezings
strijd verscherpt is, In het landelijke 
bewind tot uiting zal komen. Voorals
nog is een voorspelling gewaagd. 
Want voelen enerzijds de konfessio
nelen op dit moment bitter weinig 
voor een nieuwe koalitle met de libe
ralen, anderzijds verwerpen de pro
gressieven elke samenwerking met da 
konfessionelen omdat deze laatsten 
niet bereid waren reeds vóór de ven-
kiezingen « zaken te doen » met PvdA. 
D'66 en PPR. Hoe deze pat-stelling 
doorbroken kan worden, zal de ko
mende, waarschijnlijk lange, tijd uit
wijzen. Wij voor ons achten het toch 
niet onmogelijk dat straks de weeg
schaal zal doorslaan naar een rege
ring van kristelijken en progressieven. 
Aan de basis van de betreffende par
tijen leeft deze gedachte nogal. De 
vraag is of tijdens de (in)formatlepe-
riode aan de top voldoende manoeu-
vreer-rulmte kan worden geschapen 
om schijnbaar onwrikbare fronten op 
den duur toch te doen wankelen. Vóór 
het zover is, zou het echter inderdaad 
wel eens Pasen 1973 kunnen zijn... 
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Spaarbons 
van de ASLK: 
Renderend, soepel ••• 
en zonder 
risico's 
Wat zijn eigenlijk Spaarbons? 

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

Ze brengen een hoge interest op. 
Miljonair hoeft u echt met te zijn 
om in Spaarbons te beleggen er zijn 
al coupures vanaf 5 000 fr. 

S p a a r b o n s z i j n r e n d e r e n d , 
w a a r d e v a s t en soepe l . 

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

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

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

De Spaa rbon v o o r 
I , 2, 3 o f S j a a r . 
Wilt u uw spaargeld voor e 

termijn beleggen? 

Kies dan deze Spaarbons 
Zo beschikt u over een reservekapi

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

De S p a a r b o n m e t 
p r o g r e s s i e v e r e n t e 

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

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

Hoe langer u ze houdt, hoe hoger de 
mterest wordt Want vanaf de tweede 
veivaldag stijgt de rentevoet jaarlijks. 
Eveneens coupures van 5 000 10 000, 
50 000 en 100 000 fr 

D e K a p i t a l i s a t i e - s p a a r b o n 
Een belegging waarvan zelfs de op

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

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

De Kapitalisatie-spaarbons worden 
uitgegeven voor een termijn van 

A S L K - S p a a r b o n s v i n d t 
u o v e r a l 

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

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

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

door de ASLK 
- de door de ASLK erkende agenten 

van de N M K N (Nationale Maatschap
pij voor Krediet aan de Nijverheid). 

Onder de garantie van 
de Staat 

Een Spaarbon van de ASLK geniet de 
garantie van de Staat 
Dat IS nog een veiligheid" te meer 

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

Geeft u Spaarbons bij de ASLK in be
war ing ' Dan kost u dat mets. En uw 
Spaarbons worden met alle zorgen 
omringd 

Op uw vel zoek knippen wij de cou
pons en storten de interest automa
tisch op uw rekening 
En we houden u ten gepaste t i jde op 
de hoogte van de condities voor een 
herbelegging zodat u rustig kunt be
slissen 

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

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

ASLK! 
ALGEMENE SPAAR- EN LfJFRENTEKAS 

I 
I 

VDM 
NCK 
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H O U T W O R M ? 
Behandeling van dakwerken tegen alle hout-
kisekten TWINTIQ JAAR WAARBORG 
Dok. op aanvraag Gratis bestek jn gans het 
tand PVBA INDUSTRADE Vanderzijpenstr 
12, Wemmei (BL) - Tel 02/79 20 00 

OFFSET - STENCIUWERK - FOTOKOPU 
I N K A 

Tumhoutsebaan 405 - Borgarhout 
TEL 03 35 70 0 0 

Brouwerij 
MOORTGAT 

BREENDONK 

te l . (03) 86 .71 .21 
voor AL U w bieren 

en Limonades 

• 
BIjhuixen Cogelt Otylel 73 

2600 Berchem-Antwerpen 
Tel (03) 36 10 11 

Gen» 
tel (09) 22 45 62 

Oeheeghe' Jan 
Ledeganclcstraat 19 

4 DACEN LONDEN MET SABENA OF BEA 

Reissom per persoon : 3295 frank — Per dag verlenging : 395 frank 

Per v l iegtu ig van Zaventem naar Londen en 
terug m ekonomische klasse 
Verb l i j f in tweede klas hotel 
Deelname aan geleid stadsbezoek 
Ver t rek mogel i jk elke dag u i tg zondag 

Terugreis moet aanvangen vanaf eerstvolgende 
maandag 

Inbegrepen Vl iegtuigreis Zaventem-Londen 
en terug in ek klasse 

Logies op bazis van tweepersoonskamer 

met bad en on tb i j t 

Stadsrondri t 

A l le taksen en fooien 

2000 ANTWERPEN - ST-JACOBSMARKT 45-47 — TEL (03)31.76 80 ZOOO ANTWERPEN - ST-JACOBSMARKT 45-47 — TEL (03)31.76 80 
9300 Aalst, Kerkstraat 12 - Tel (053)717 27 — 8000 Brugge, Wollestraal 28 Tel (050)364 43 — 1000 Brussel Em Jacqmainlaan 126 
Tel (02)18 55 55 - 17 83.61 — 3600 Genk, Stationsstraat 51 - Tol (011)563.10 — 9000 Gent Kalandenberg 7 Tel (09)23.60.21 — 
3500 Hasselt, Demerstraat 60-62 - Tel (011)235.70 — 8500 Kortrijk, St-Jorisstraal 33 • Tel (056)235 15 — 3000 Leuven Bondgenotenlaan 102, 
Tel (016)267 20 — 2800 Mechelen, O l . Vrouwstraat 34 - TeL (015)420 09 — 8400 Oostende Kerkstraat 14 - Tel (059)783 61 — 8800 Roe-
selare, St-Mictiielsstraal 7 - Tel (051)223.63 — 2700 St-Niktaa«, Stationsstraat 18 Tel (03)76 38 95 — 2300 Turnhout HerenlaliMtraal 3 -
Tel (014)428 40 — 1800 Vilvoorde. Heldenplein 22 - Tel. (02)51 17 15 

Ook alle in l icht ingen bij de plaatsel i jke vertegenwoordigers 
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geknoei von bureaucratie 
in iief pajoftenland? 

Het is nu wel meer dan dui
delijk, dat de A-8 autoweg van 
Brussel naar Doornik gepland 
wordt tegen de wil van de be
volking. 

Minder bekend is echter dat 
er, voor deze weg, niet de min
ste noodzaak bestaat, en dat 
miljoenen zullen vergooid wor
den. 

Volgens tellingen in 1970 lag 
he t drukste gedeelte, van de 
h u i d i g e verbinding Brussel-
Doornik, tussen Halle en Edin-
gen met 8.800 voertuigen p. dag. 
Tussen Edingen en Ath lag het 
dagelijks verkeer bij amper 
5.900 voertuigen. De trafiek 
welke men dus kan verwachten 
op de autoweg is onvoldoende. 

Volgens een verslag van ver-
keersdeskundigen in "De Finan
cieel-Economische Tijd" hebben 
d e verantwoordelijken v a n 

Openbare Werken zich vastge
beten in een grU. In België 
moet er een net van autowegen, 
komen volgens het "ruit-sys-
teem" : naast de bestaande ver
bindingen in oost-west-richting 
moeten er enkele noord-zuidge
richte wegen lopen. De autowe
gen worden dus niet langer ont
worpen uit behoefte, doch enkel 
om te passen in het r aam van 
een "mooie ruit". Nuchtere bur
gers zouden verwachten dat 
men in autowegen enkel inves
teert (60 a 100 miljoen per km. 
afhankelijk van omstandighe
den) wanneer het verkeer dat 
rechtvaardigt, doch voor bu
reaucraten zijn andere be
schouwingen van groter belang. 

In de praktijd is gebleken 
dat de Administratie méér be
kommerd is om een 50/50 ver
deling van de kredieten tussen 

Vlaanderen en Walloniè. om 
politieke invloeden, en om het 
mooie beeld van "de ruit". 
Nochtans spireken de tellingen 
van het wegverkeer duidelijke 
taal : noord-zuid-gerichtc ver
keersstromen komen in ons 
land weinig voor ! 

Wanneer die dan toch worden 
gepland, moeten andere ver
bindingen, welke echt belang 
hebben gezien de bestaande 
overbelasting, wachten (zoals 
Brussel-Dendermonde) . . 

Elders heeft men vastgesteld 
dat investeringen slechts wor
den uitgevoerd, naarmate ze 
passen in gelijke verdeling van 
de kredieten tussen Vlaanderen 
en Wallonië. In 1970 waren in 
België 1043 km wegen met een 
totale dagelijkse verkeesstroom 
van méér dan 9000 voertuigen 
Hiervan lag bijna 75% in Vlaan

deren. Eveneens werd in 1970 
vastgesteld dat 1040 km weg 
werkelijk overbelast was : nog
maals was hiervan bijna 73% 
in Vlaanderen gelegen. Als men 
de kredieten verder volgens 
50/50 verhouding blijft verde
len, zal men in Wallonië vlug 
geen blijf meer weten met de 
kredieten, terwijl er onvoldoen
de middelen zijn om in Vlaan
deren noodzakelijke werken uit 
te voeren 

De voorziene autoweg Mons-
Perkpolder (welke aanvanke
lijk door het Pajottenland zou 
komen, doch nu westwaarts 
werd verschoven) zal eerst in 
Wallonië worden aangelegd, 
terwijl het Vlaamse stuk we
gens het ontbreken van de fi
nanciële middelen wordt ach
teruit gesteld. Alhoewel de 
schakel Mons-Geraardsbergen. 
verkeerseconomisch, praktisch 
geen nut heeft ... 

Men tracht de Pajotten zand 
in de ogen te strooien, door te 
beweren dat A-8 autosnelweg 
de streek zal "ontsluiten". Dat 
kan, doch er blijft te bezien 
welke soort onsluiting men be
doelt. Zeker is wel dat de frans-
sprekende Brusselaars nu ge
makkelijk over de gehele streek 
kunnen uitzwermen, gezien ze 
op een kwartiertje rijden van 
stad zijn. 

Voor zichzelf zouden de Pa
jotten best tevreden zijn met 
een degelijke verbetering van 

de bestaande verbindingswe
gen : toch willen de bureaucra
ten er vele miljarden tegen aan 
gooien. 

Doch elders heeft men zo ge
zegd geld tekort ! Het tracé dat 
de Spoorwegen hebben uitge
stippeld voor de snelspoorlijn, 
is natuurlijk het tracé dat het 
goedkoopst uitvalt. Indien men 
dit snelspoor over Halle naar 
Brussel zou leiden, zou men 1 
miljard méér moeten uitgeven. 

Over dat één mili»id wordt 
dan gesproken als over de "on-
overkomeijke" moeilijkheid, al 
hoewel men elders wel vele 
miliarden vond. 

Zo IS nu gebleken dat vele 
gemeeten. welke langs de 
"Waalse autoweg" liggen, vol
doende invloed konden doen 
gelden om op- en afritten te 
krijgen, waarvoor 2,1 miljard 
méér werd uitgegeven als voor
zien. Andere gemeenten kregen 
zelfs lange toegangswegen naar 
de autoweg, en op de koop 
heeft men nog 2 nieuwe zij
takken bijgelegd deze werken 
hebben biikomend nog eens 11.9 
miljard gekost. 

Tegenover dergelijke wantoe
standen, is één miljard slechts 
een druppel. Deze druppel moe
ten de Pajotten voor zich op>-
eisen, onverbiddellijk en een
drachtig : als er een snelspoor
lijn komt, dan over Halle ' 

albrecht de schryver 

Mobiel laboratorium dat op drukke verkeersknooppunten automatisch alle gevaarlijke gassen uit de uitlaat van motorvoertuigen kan meten en registreren. 

Beleidsbeslissingen zullen in de toekomst 
worden beïnvloed door een groeiende be
kommernis voor het leefmilieu. Daaraan heb
ben technici en industriëlen ook gedacht. Dit 
blijkt uit talrijke methodes die de jongste ja-
werden ontwikkeld en die kunnen worden 
ingezet in de strijd tegen de waterverontrei
niging of voor lucht- en lawaai- kontrole. 

De werkwijze die nu kan worden toegepast om het ver
spreiden van aardolie op het wateroppervlak te beletten, 
IS daarvan een hoopgevend voorbeeld. Op de plaats waar 
het Malar meer de Baltische zee ontmoet, bevindt zich 
het Beckholmen dok, grenzend aan de open waterpartijen 
die Stockholm omringen. 

In dit dok met een oppervlakte van 2 860 m2 bevond 
zich een dreigende petroleummassa van 300 m3. Met be
hulp van samengeperste lucht werd een dam opgeworpen 
tussen de drijvende olielagen en het water. Zelfs ver
plaatsingen van de zwarte vloed veroorzaakt door stro
mingen, golfslag of wind werden tegengehouden op de 
voorafbepaalde plaats en door middel van zulke pneuma
tische dam. In het gebied vlak voor de dam bereikte de 
olielaag een dikte van ongeveer 15 cm, zodat ze zonder 
moeite kon worden teruggewonnen, door de inzet van 
klassieke pompen. 

De toegepaste werkwijze is vrij eenvoudig en geeft 
bevredigende resultaten zowel in zee, als in een dok, een 
haven of rond een lekke tanker. In elk van die gevallen 
is een geperforeerde leiding onder water gebracht waar

na samengeperste lucht door de buis wordt gestuwd. 
Daardoor ontstaat een vertikale luchtstroom, waarvan de 
kracht kan worden geregeld volgens het volume van de 
oliemassa, de sterkte van de zeestromingen en de weer
kundige omstandigheden. 

De dam kan één minuut na het oliealarm reeds bedrijfs
klaar zijn en waarborgt de vrije doorvaart van schepen 
en reddingssloepen. Het systeem werkt ook onder het ijs 
en in geval van brandende olievlekken. 

Doeltreffende zuiveringsprojecten voor verontreinigde 
meren zijn nu technisch uitvoerbaar. Het biologisch leven 
in ondiepe meren wordt weer gezond, door het zuurstof
gehalte van het water te verhogen. Dit kan door samen
geperste lucht door het water te leiden, via de openingen 
van een buizennet, geplaatst nabij de bodem van het 
meer. 

Voor diepe meren geldt een andere oplossing. In de zo
mer is de bovenste watermassa warm, beneden de 7 m 
is het koud. In de bovenste laag is de organische produk-
tie overvloedig. Vele organismen sterven, zinken in het 
koude water en verbruiken daar de beschikbare zuur
stof. Bij gebrek aan de nodige zuurstof boven het bezink
sel van het meer worden deze bestanddelen opnieuw op
gelost in het meerwater en vergroten het volgende jaar 
de organische produktie nog meer Dit gebeuren blijft 
zich herhalen, zelfs indien de afvallozing wordt gestaakt. 
Het komt erop aan de twee waterlagen niet te mengen. 
Daarom wordt alleen het levenloos bodemwater via een 
pijp verzadigd met zuurstof en naar een geschikte plaats 
van het meer gepompt De overtollige lucht wordt aan de 
oppervlakte uitgelaten. 

De Stichting voor de Studie en de Bescherming van 

de zee en de meren te Lausanne (Zwitserlan) houdt zich 
bezig met grootsscheepse projekten om te komen tot een 
verantwoorde zuivering van talrijke Europese meren. Prof. 
Dr. Jacques Piccard is voorzitter van deze organisatie. 

lawaailcontrole 
Het verkeerlawaai neemt toe door het gebruik van wei

nig doelmatige geluidsdempers en door de aangrooei van 
het autopark. In Stockholm bijvoorbeeld reden in 1935 
10.000 wagens in 1970 190.000. Normen voor toelaatbare 
geluidniveaus dringen zich op. Om vorsers en regerings
kommissies van het vereiste heitenmateriaal te voorzien, 
werden mobiele labo's voor akoestische metingen ont
worpen. Ze registreren automatisch de evolutie van het 
lawaai. Een computer evalueert de- resultaten, zodat de
ze vergelijkbaar zijn met andere metingen. 

luchtkontrole 
De luchtverontreiniging in grote steden kan nu worden 

gemeten door mobiele laboratoria, die zich vrij snel kun 
nen verplaatsen naar drukke kruispunten, waar de kwa
liteit van de lucht soms zo slecht is, dat de volksgezond
heid ernstig wordt bedreigd De automatische toestellen 
registreren niet alleen zwaveldioxide en stof. maar ook 
tientallen andere componenten van de uitlaatgassen van 
motorvoertuigen Systematische metingen van die aard 
moeten de wteenschapsmensen het nodige feitenmate
riaal bezorgen om veiantwoorde nonnen voor te stellen 

In vele Europese landen wordt hieraan koortsachtig 
gewerkt. België rroq in dit opzicht niet ten actrter blijven 

d i r k b u y e s 

t i l 

, ' fr%m,l,»l!li. ' 
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dexe week 
in de werefd deworeld 

# Pas nu bereikt ons de foto en het bericht 
dat de Franse zanger Guy Béart op 17 okto
ber in de « Estrade » te Moskou een recital 
ten beste gaf. Men zegt dat de Moskovieten 
hem « niet mis vonden » net zoals de inwo
ners van Kiev en Riga waar Béart eveneens 
optrad. Het publiek schonk het meeste ap
plaus aan : « D J waarheid », « De schoenen » 
en « De grote principes ». 

• Na de overwinning van de Labourpartij in 
Nieuw-Zeeland wint Labeur — na 23 jaar op
positie — thans ook de verkiezingen in Aus
tralië — met een meerderheid van 12 zetels 
in het parlement. 

• Een chartervliegtuig met 155 Westduitse 
autocaristen aan boord ontploft op de lucht
haven van Tenerife, Kanarische eilanden Al
le inzittenden komen om. 

• President Eamon de Valera ondertekent 
de door de Dail te Dublin goedgekeurde wet 
tegen het terrorisme : voortaan kan iedere 
verdachte tot een jaar gevangenis worden 
veroordeeld op eenvoudige aanwijziging van 
de politle-overheid. De oppositie zag van te
genstemmen af na felle bomaanslagen te 
Dublin die doden, gewonden en zware mate
riële schade eiste. De Sinn Fein protesteert 
tegen deze uitzonderingswet, die door Lon
den met voldoening wordt begroet. Naar al
gemeen gevoelen staat men thans in de Ier
se krisis voor een beslissend keerpunt. 

• Arrestaties in Syrië van 200 opposanten 
van het regime, blijkbaar ter versterking van 
de regering aan de vooravond van de ver
wachte en langdurige konfrontatie met Is
raël om de Golanhoogvlakte. 

• Ook In de Vletnam-besprekmgen wordt 
een beslissende wending verwacht ; Wa
shington zou met president Thieu's eisen 
geen rekening houden en half december met 
Noord-Vietnam een bestand afsluiten. Daar
toe werd het overleg Kissinger-Le Due Tho 
op 4 december hervat. 

• President Allende voor good-will-wereld-
reis ten bate van Chili naar Mexico afge
reisd 

• Dwergrepubliek Andorra protesteert te
gen zijn niet-uitnodiging op de voorberei
dende Europese veiligheidskonferentie te 
Helsinki, terwijl Lichtenstein, San Marino en 
het Vatikaan wel uitgenodigd zijn. 

• President Nixon brengt geen grote wij
zigingen aan in zijn nieuwe bewindsploeg. 

• India en Pakistan wisselen krijgsgevange
oen uit. 

(Argos) Vandaag weten wij nog niet of de vrede in Vietnam In grijpbare nabij

heid ligt. Wel waren er geruchten afkomstig uit het Witte Huls dat de herverkozen 

prezident Nixon voortaan zijn buitenlandse politiek op Europa zal richten... bijaldien 

zijn staatsdepartement een oplossing vindt voor het Vietnamees konflikt. Te Parijs 

zoeken Kissinger en Le Due Tho sinds 4 december naar een verbeterde uitgave van 

het « akkoord » van 8 oktober jl. Kunnen de betrokken partijen het eens worden 

[met of zonder Thieu) dan Is inderdaad te verwachten dat 1973 in het teken zal 

staan van Amerikaans-Europese verhoudingen. Nadat Washington een modus 

Vivendi vastlegde met Peking en Moskou zal ook het avondland zijn eerlijke » Ame

rikaanse beurt ' krijgen. Het Amerikaans isolationisme neemt blijkbaar af naarmate 

zijn ekonomische multinationale problemen in tastbare strukturen vastlegt. M.a.w. 

De EEG is uitgegroeid tot een faktor die Washington niet naast zich kan neerleggen. 

Bij die nieuwe oriëntatie van Amerika's buitenlandse politiek zal veel afhangen 
van Europa zelf. M.a.w. in welke opstelling zal Europa die hernieuwde Amerikaanse 
belangstelling tegemoettreden ? Tijdens de Parijse konferentie over de EEG is tot 
uiting gekomen welke idealen het klein Europa van de negen nastreeft. Maar in 
Europa zijn tegelijkertijd krachten aan het werk die wijzen op het bestaan van een 
heel-Europese bekommernis. Die Europese ambivalentie kan nadelig inwerken op 
de houding die Europa tegenover de nieuwe Amerikaanse aanpak zal aannemen. 
Voor West-Europa lijkt het ogenblik voor een toenadering tot de VSA niet erg geluk
kig gekozen. Groot-Brittannië moet nog wennen aan zijn nieuwe Europese status 
(en de implikatles vandien I). In het Frankrijk van Pompidou leeft de herinnering 
aan de Gaulle. De « tragische generaal » was altijd afkerig van een « Amerikaans » 
Europa. In het teken van ontspanning en veiligheid kreeg Parijs recentelijk het 
bezoek van Andrej Gretsjko de opperbevelhebber van het Sovjetleger ! Hierboven 
op wenst Frankrijk zo snel mogelijk de Europese Veiligheidskonferentie, terwijl 
andere Nato-partners eerst de Sovjet-bedoelingen willen peilen. 

Die Europese Veiligheidskonferentie is o.m. een stokpaardje van Moskou. Begin 
verleden week lanceerde het Kremlin te Helsinki (bij de voorbereidende besprekin
gen tot een Europese Veiligheidskonferentie een soort « Handvest voor Europese 
Vrede » dat aardig op een poging gelijkt om de situatie in Europa in het voordeel 
van de Sovjetunie te konsolideren. 

europa - amerika 

Na Frankrijk lijkt ook de Westduitse regering van Willy Brandt aan een heel-
Europese euforie toe. Teoretisch zitten de Oostverdragen en het inter-Duits akkoord 
er nu wel op, maar in een nabije toekomst moeten ze ook konkreet uitgewerkt 
worden. 

Hieraan ontleent de Europa-politiek van Brandt een heel speciale dimensie. 
Brandt heeft onlangs te Bonn (op een konferentie van Nato-deskundigen) het doel 
van zijn buitenlandse politiek als volgt omschreven : binnen de heel-Europese ruim
te een situatie te scheppen die de vrede op het avondland voorgoed stabllizeert... 
Voorzeker ligt in de Europa-politiek van Brandt een bij-toon die Washington niet 
welgevallig is. Daar vraagt men zich steevast af met welke middelen de Bondskan
selier die nieuwe Heilige Alliantie denkt te bereiken. Men neemt aan dat Brandt 
hierbij op de eerste plaats denkt aan een verminderde militaire aanwezigheid van 
de VSA en van de Sovjetunie in Europa. Hier doet zich de vraag op of de SU wer
kelijk tot een parallelle maatregel bereid is. Bovendien merkt men op dat een 
leemte moet opgevuld worden en dat het gebeurlijk terugtrekken van Amerikaanse 
troepen uit Europa normaal een verhoging van de Europese militaire inbreng moet 
op gang brengen. Blijkbaar heeft Brandt het zo niet begrepen. Integendeel, op bo
vengenoemde Nato-konferentie stelde hij dat de Bondsrepubliek haar troepen zal 
inkrimpen... indien Washington tot vermindering van zijn kontingenten mocht be
sluiten. En dan is daar nog het sneeuwbaleffekt : door het bondsrepublikeins voor
beeld zullen ook de andere Nato-partners naar vermindering van de militaire inspan
ning gaan overhellen ! Dit alles zonder dat men zekerheid heeft omtrent de omvang 
van de Sovjet-maatregelen en bedoelingen terzake. Het Is toch al te duidelijk dat 
Moskou op een ongebonden Europa aanstuurt. Het moet nu maar uit wezen, zo 
meent het Kremlin met die opdeling in een Amerikaans en een Sovjetblok. Maar als 
dit lofwaardig opzet moet uitmonden op een Europa dat een en onverdeeld in het 
Sovjetblok opgaat dan zou 1973 een unilaterale Heilige Alliantie beleven... op kom-
munistische grondslag 1 Hierdoor zou de Nato kompleet in de kou staan. Hiertegen 
bestaat in se geen bezwaar vooropgezet dat Moskou dan ook zijn Warschaupakt 
opdoekt. 

De overwogen Amerikaans-Europese toenadering is dus beslist niet voor mor
gen. Zelfs de geplande Europese Veiligheidskonferentie blijft alsnog een aan te 
vatten diplomatiek werkstuk van gigantische afmetingen... Ook in Oost-Europa 
staat men immers niet van ongeduld te trappelen om met de Westeuropese broeder 
aan tafel te zitten. Men vreest daar blijkbaar voor infiltratie van denkbeelden die 
gericht zijn op « desintegratie van het socialisme ». Vooral te Praag overheerst 
die vrees (gezien zijn geografische ligging i). Maar ook Polen blijft zijn westelijke 
buren (Bondsrepubliek en DDR in één zak) grondig wantrouwen. Roemenië Is zelfs 
van zins te Helsinki een • eigen » rol te spelen... en Moskou kan zich met het oog 
op die Europese Veiligheidskonferentie geen nieuwe « Tsjechoslovaakse » krisis 
veroorloven ! Toch houdt die Veiligheidskonferentie meer beloften In voor Moskou 
dan voor Washington. Vandaar de aangekondigde belangstelling van de VSA voor 
het oude avondland. In die samenhang mag men zeggen : Amerika heeft (weer 
eens) Europa ontdekt. 

• De vier grootste koperproducenten tor 
wereld (2/3 van de wereldproduktie) Zaïre, 
Zambia, Peru en Chili weigeren nog zaken 
te doen met de Amerikaanse • Kennecot 
Copper Corporation » zolang deze de Chi
leense koperafzet boycot. 

• Uit vrees voor massale simpatiebetul-
gingen vanwege de bevolking wordt op aan
dringen van de Oost-Duitse regering het be
zoek van Brandt aan Oost-Berlijn ter onder
tekening — samen met de Oostdultse pre
mier Willy Stoph — van de Interduitse ak
koorden afgezegd. De ondertekening zal ge
schieden door Egon Bahr en zijn Oostdultse 
kollega. 

• Maarschalk Gretsjko, Sovjet-minister van 
Defensie voor vijfdaags bezoek in Frankrijk 
bij zijn Franse kollega Debré. 

• Amerika staat opnieuw kredieten toe aan 
Haïti, voor het eerst sinds de dood van de 
usurpator « papa Doe Duvalier », wiens zoon 
Jean Claude hem in naam opvolgde en sinds 
er een zekere verzachting van het despo
tische regime kwam. De sterke man Luck-
ner Cambronne wordt aan de dijk gezet, 

• De Sovjet-partijlelder Brezjnev beëindigt 
zijn bezoek aan Hongarije met pleidooi voor 
een wederzijdse troepenvermindering in 
Europa. 

• Te Helsinki leggen de Sovjet-Unie en Roe
menië hun meningsverschil bij over de ge
lijke rechten van alle deelnemende staten 
aan de voorbereidende Europese veiligheids
konferentie. 

• Voor het eerst sinds 15 maanden (tijdens 
de onderdrukking van El Fattah door Hoes
sein werden de grenzen gesloten) heropent 
Syrië zijn grens met Jordanië. 

• Oeganda begint met de uitwijzing van ka
tholieke en protestantse zendelingen, terwijl 
Zaïre de uitwijzing van Portugese handelaars 
voorbereidt. 

• Op Cyprus is een ontwerpakkoord be
reikt om de samenleving op het eiland tus
sen de twee gemeenschappen, de Griekse 
(meerderheid) en de Turkse (minderheid), te 
verbeteren. De grote lijnen van het nader uit 
te werken akkoord gaan in de richting van 
een federaal of kantonnaal statuut naar Zwit
sers model. 

• In Zwitserland, het oude federale land, 
gebeurde in peis en vree de aanduiding (dit 
is telkens voor een jaar) van de president 
van de Zwitserse confederatie. Het is een 
franssprekende uit Valais behorend tot de 
kristen-demokratie, burgerlijk ingenieur Bon-

• Volgens de jongste opiniepeilingen in 
Frankrijk blijft de zon van de epigonen van 
De Gaulle verder zakken. De huidige Gaullis
tische meerderheid zou nog kunnen rekenen 
op 42 % van de stemmen, de linkse front
vorming op 44 %, en het centrum op 14 "/». 

# Kuan Yew, de eerste-minister van Signa-
pore op bezoek in ons land. 
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de tragische nasleep van een genocide 

de burundese vluchtelingen 
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Kamerlid E. De f acq vertiok twee 
ffifeken geleden naar New-York. Hij 
is lid van de Belgische Delegatie 
op de 27e Algemene Vergadering 
van de Verenigde Naties Hij volgt 
er voornamelijk de werkzaamheden 
van de 5e UNO-Commissie voor de 
Begroting en de Administratie, ter
wijl hij tevens besprekingen bij
woont, gewijd aan Unctad, dekolo
nisatie en maatregelen tegen het 
Internationaal terrorisme. 
Ten persoonlijke titel zal hij er ook 
kontakten leggen voor de oplossing 
\fan het probleem der politieke 
\/luchtelingen uit Burundi, en van 
de strijd der Basken in Spanje en 
Zuid-Frankrijk. Hij vond tussendoor 
nog de tijd om ons bijgaande bij
drage toe te sturen. 

• Tijdens de maand mei van dit 
jaar is Burundi in het wereldnieuws 
gekomen. Een vreemde geschiede
nis eigenlijl<. Wat was er zo plot
seling veranderd ? Kolonel Micom-
bero, de Tutsi-president, had tot-
dantoe iedereen verbaasd door zijn 
gematigde houding in een zelfs 
voor Afrikaanse normen zeer scherp 
konflikt tussen de heersende min
derheid der Tutsi en een onder
drukte meerderheid, de Hutu. Nu 
rukte hij na een kleine opstand 
van Hutus in het zuiden van zijn 
(and zijn masker van welwillend
heid af en begon een ongenadige 
uitroeimgsoorlog tegen de weerlo
ze Hutu-bevolking over het hele 
land. Voorzichtige schattingen ge
wagen van 100 tot 200.000 doden 
en van een 100 tot 150.000 vluchte
lingen. Deze uitroeiiing van de Hu
tus wordt, naar onbevooroordeelde 
getuigen meedelen, nog steeds ver
dergezet. De weinige berichten die 
uit het binnenland van Burundi door-
zijpelen gewagen nog van nietsont
ziende mensenjacht en uitmoording 
Vi.n volledige heuvelgemeenschap
pen, via razzia's, nachtelijke ont
voeringen, eliminatie van Hutus in 
klinieken, dispensaria. maternitei-
ten, volledige verwaarlozing en uit
hongering van de achtergebleven 
familieleden van Burundezen die 
nu in het buitenland verblijven. 

De overblijvende Hutus worden 
op duizend plagerijen onthaald, de 
ene al meer vernederend dan de an
dere, inbeslagname van levensmid
delen, verplichte karweien, niet-be-
taling van geleverde goederen, enz. 

En onder het onverschillige oog 
van de regeringen en van de volke
ren van de wereld vloeien de 
vluchtelingen toe )n de grenslanden 
van Burundi. Hun aantal neemt elke 
dag toe. Zij zijn op dit ogenblik 
met veel meer dan 70.000 in Tanza-
nië, met meer dan 25.000 in Zaïre, 
met ongeveer 20.000 in Rwanda. In 
Oeganda is ook een groep vluchte
lingen aangekomen, maar over hun 
lot is men totaal in het onzekere. 

Zij zijn in de grensgebieden van 
Burundi toegestroomd met honder
den tegelijk. Zonder have of goed. 
D« een heeft zijn familie volledig 
moeten achterlaten, een andere fa-
Hrilie heeft een baby moeten ach
terlaten uit vrees dat zijn huilen 
onderweg de aandacht zou trekken 

van het leger of van de fanatieke 
jeugdbeweging van Micombero. 

Elk geval is op zichzelf een tra
gedie. 

De vluchtelingen werden opge
nomen in onthaalcentra op de grens 
van de bovengenoemde landen en 
krijgen daar de eerste zorgen, wat 
voedsel, een onderdak. Vandaaruit 
zijn ze overgebracht naar de vluch
telingenkampen. De hulp die ze daar 
ontvangen is onvoldoende, zelfs on
bestaand zoals in de streek van 
Kigima (Tanzanië) en Uvira (Zaïre). 
De plaatselijke bevolking is in de 
regel even arm, of nog armer, en 
deelt de karig toebedeelde hulp met 
de Burundese vluchtelingen. Erger 
nog, soms wordt de toegemeten 
hulp van haar doel afgewend door 

troepen van Micombero die in de 
buurt opereren, of door Tutsi-vluch-
telingen uit Rwanda (Inyenzi) die 
zich in dezelfde plaatsen bevinden, 
of nog door de autochtone bevol
king zelf. 

tanzanië 

In Tanzania verhoogt het aantal 
vluchteiingen het snelst. Zij komen 
uit Burundi zelf (provincie IVIuhinga 
en Ruyigi) of via Zaïre, waar de toe
standen zeer slecht zijn voor de 
Hutu-vluchtelingen. In de omgeving 
van Kigoma alleen kamperen onge
veer 10.000 vluchtelingen. Een aan
tal van hen zijn opgenomen in Tan-
zanese gezinnen. De anderen leven 
in kampementen. 

De kindersterfte is er ontzet
tend hoog door ondervoeding, be
smettelijke ziekte, wanhopige hygi
ënische omstandigheden, gebrek 
aan medische zorgen. In de streek 
van Tabora zijn ongeveer 40.000 
vluchtelingen gevestigd, daar treft 
men vooral de familieleden van 
vermoorde Hutu aan, kinderen, we
duwen, scholieren, enkele monito
ren en enkele funktionarissen. In de 
streek van Bukoba telt men op 
zijn minst 20.000 vluchtelingen. De 
verzorging van de vluchtelingen 
wordt vooral opgenomen door het 
Hoge Commissariaat van de Vere
nigde Naties voor de Vluchtelingen. 

Het personeel van het Commissa
riaat bestaat echter uit Tutsi-vluch-
telingen uit Rwanda. Deze Tutsi 
werden uit Rwanda verdreven toen 
de Hutu-meerderheid de macht in 
Rwanda in handen nam. Gezien hun 
eigen situatie, is hun houding te
genover de Hutu-vluchteling uit Bu
rundi niet erg gunstig, en zelfs vij
andig. De regering van Tanzanië 
heeft een geweldige inspanning ge
daan, maar staat praktisch hulpe
loos gezien haar eigen beperkte 
middelen. Tanzanië voorziet de ter
beschikkingstelling van een grote 
oppervlakte grond en een dorp, 
waar de vluchtelingen een woning 
kunnen bouwen, de grond kunnen 
bewerken en een nieuw leven kun
nen beginnen. Tevens zal een kli
niek en een schooi opgericht wor
den 

Internationale vrijwilligersorga
nisaties zoals Oxfam bereiden hulp
programma's voor. 

rwanda 

In Rwanda worden de vlucntelin-
gen beter verzorgd dan in de andere 
landen. Dat maakt dat daar het aan
tal vluchtelingen elke dag verhoogt. 
Zij kunnen daar rekenen op begrip 
en vriendelijk onthaal van eigen 
stamgenoten, maar door de grote 
armoede en door de overbevolking 
van RWanda zelf, zijn de mogelijk
heden tot effectieve hulp uiterst 
beperkt. 

Het zijn vooral de Rwandese re
gering en de kerkelijke overheid die 
in Rwanda als hulpverlenende or
ganisaties optreden. Een verzamel-
kamp werd opgericht in Ririma, met 
een schoolkompleks en een dispen-
sarium. Eén Zweedse arts verze
kert zo goed en zo kwaad als het 
kan de medische verzorging. Het 
schoolkompleks zal ongeveer 500 
jongelui opnemen, ook uit het mid

delbaar onderwijs Er heerst tot nu 
toe een nijpend gebrek aan school
materiaal, en aan materiaal voor de 
konstruktie van de gebouwen. 

Het UN-Commissariaat voor de 
Vluchtelingen is niet in Rwanda ver
tegenwoordigd gezien de Rwandese 
regering het statuut van politiek 
vluchteling niet heeft erkend 

zaïre 

In Zaïre is de toestand met zo 
gunstig, hij is zelfs beangstigend 
slecht. De gezagdragers hebben de 
vluchtelingen uiterst koel ontvan
gen. Een zevenduizendtal (van de 
ongeveer 25.000) vluchtelingen zijn 
eigenlijk geen Burundezen, maar 
Zaïrezen, die door IVlobutu als Mule
listen verjaagd waren en zich ge
vestigd hadden aan de Burundese 
oevers van het Tanganikameer en 
in de vlakte van de Ruzizi. Deze 
Mulelisten hebben aan de (onder
drukte) opstand van de Hutu in het 
Zuiden van Burundi meegeholpen 
en werden na de mislukking ervan 
terug over de Zaïrese grens gedre
ven. Hun lot is nu in de handen van 
de Zaïrese overheden en zodoende 
weinig benijdenswaardig. 

De eigenlijke Hutu-Burundezen on
dergaan hetzelfde lot als hun volks
genoten in Tanzanië : zij verblijven 
in dezelfde kampen als de verjaag
de Tutsi uit Rwanda, die wegens 
hun « anciënniteit » de leidende 
posten bekleden. Hun haat tegen
over de Hutu, of hij uit Rwanda of 
uit Burundi komt is nog steeds niet 
geblust. 

Verder blijkt uit de inlichtingen 
die uit Zaïre doorsijpelen dat een 
groot gedeelte van de hulpmidde
len nooit de kampen bereikt, maar 
onderwe.g door de Zaïrezen zelfs 
wordt in beslag genomen. Het Hoog 
Commissariaat voor de Vluchtelin

gen, het Internationaal Rode Krulsf^ 
en Caritas Catholica werken samen 
om de hulp te coördineren, doch be- I 
reikten totnogtoe onvoldoende r»»| 
sultaat ' 

besluit 

Tegenover deze mateloze ellende 
van tienduizenden staat de wereld 
onverschillig en onmachtig. Nicon>-
bero heeft zich handig zowel van 
Oost als West gedekt. Niemand 
protesteert, niemand ageert. Voor 
de Organisatie der Verenigde Na
ties is dit een « binnenlandse » 
aangelegenheid en dus niet onder 
haar bevoegdheid. Zelfs het offici
ële België, dat op andere ogenblik
ken gaarne herinnert aan zijn 
speciale verplichtingen tegenover 
de vroegere protectoraatsgebieden 
(Rwanda en Burundi) aarzelt nu de 
passende maatregelen te treffen. 
De Belgische militaire technische 
hulp (opleiding van de soldaten die 
de genocide in Burundi op hun ge
weten hebben) is gedeeltelijk op
geschort en de Hutu-beursstuden
teen in België zullen als politiek 
vluchteling hun studies mogen ver
derzetten. 

Dat is al iets, maar tegenover de 
nood in en rond Burundi een drup
pel op een hete plaat. Ligt hier geen 
tak weggelegd voor de vrijwillige 
en niet-goevernementele hulp, voor 
gemeenten en provinciën ? 

e. de facq, 

volksvertegenwoordiger, 

N.B : wie helpen wil kan terecht 
op het Vlaams Centrum voor Ont
wikkelingssamenwerking, Tribune
straat 14, 1000 Brussel Daar wordt 
gezorgd voor eventueel verder kon-
takt met het Comité voor Hulp aan 
de Burundese Vluchtelingen, dat op 
dit moment in oprichting is. 

gretsjko, grimmige beer 
(sw) — Het bezoek van de sovjet-minister 

van Defensie, maarschalk Gretsjko, aan 
Frankrijk vestigt de aandacht op een van de 
machtigste figuren van het huidig Sovjet-
bestel, ook een der minst bekende. Het is 
ook-zijn eerste reis naar niet-kommunistisch 
Europa, na rondreizen in Azië en Afrika, waar 
hij zonder begeleiding van politieke kopstuk
ken belangrijke gesprekken hield met staats-
en regeringsleiders, een voorrecht dat geen 
enkele van zijn voorgangers genoot. 

Ook nu, in Frankrijk, reist de 1,85 m. lange 
en 90 kgr. wegende 69-jarige Gretsjko alleen 
(afgezien van zijn gevolg) Hij is echter een 
uiterst betrouwbaar partijgenoot, die zowel 
de gunst van Kroetsjov als van Brezjnev ge
noot (hij leerde beiden kennen tijdens de 
tweede wereldoorlog, toen ze politieke kom-
missarissen in het Rode Leger waren). 

Gretsjko heeft gezworen dat de geschiede
nis zich niet meer zal herhalen, toen het 
Rode Leger onvoorbereid door de Duitse in
vasie werd verrast, en maakte er een erepunt 
van, het Rode Leger tot een modern, slag
vaardig leger uit te bouwen, zonder de 
Sovjet-kern- en rakettenmacht te vergeten, 
die snel haar achterstand op de Amerikanen 
inhaalt. Hij is het hoofd van een miljoenen
leger en beslist over het hulpverleningspro
gramma zowel aan Noord-Korea als aan 
Noord-Vietnam of aan Egypte, niet na rug
gespraak met het Politburo, waarvan hij geen 
lid is maar waar zijn stem vaak doorweegt. 
Dat was zo bij het neerslaan van de Praagse 
lente in 1968, hoewel Gretsjko toen niet aan 
zijn proefstuk was, vermits hij de troepen 
kommandeerde die in 1953 de Oostberlijnse 
arbeidersopstand neersloegen. Telkens weer 
duikt zijn grimmige berenfiguur op waar er 
• liberalistische deviationisten » uit de weg 
te ruimen zijn binnen de grenzen van het 
Sovjetimperium. 

Gretsjko is een boerenzoon uit de Zuid-
russische provincie Rostow en telt 53 jaar 
dienst in het Rode Leger Hij is reeds 44 jaar 
partijlid, aan welke eigenschap hij behalve 
zijn persoonlijke ambitie en bekwaamheid 
zijn opgang dankt. Elf rijen dekoraties sieren 
de borst van deze stevige drinker, « die nooit 
lacht » en indertijd « als bonenstaak » door 
zijn jonge mede-officieren uitgelachen werd. 
Het lachen verging hen spoedig toen hij par
tijl id werd en snel opklom in de militaire 
hiërarchie. In die begintijd waren slechts ca 
25 % der officieren lid van de partij (van
daag zijn er dat 80 %). 

De huidige Sovjet-minister van Defensie is 
het simbool van de militaire technokratie, 
wier invloed gestadig toeneemt, bij zoverre 
dat sommigen reeds de schim van een Rus
sisch bonapartisme zien opduiken, hoewel 

- Gretsjko een ortodoks partijlid is, die het 
volste vertrouwen van de partijleiding geniet, 
ook omdat hij niet in het verleden maar in 
de toekomst denkt en deze visie snel en 
doelmatig toepast op de bewapening van de 
3.320.000 man tellende legermacht. Door zijn 
lidmaatschap van de kommissie van Defen
sie, voorgezeten door Brezjnev, heeft Gretsj
ko grote invloed en wordt met zijn mening 
terdege rekening gehouden, ook omdat zijn 
verhouding tot de partijleider opperbest heet 
te zijn. 

De ironie van het lot wil dat Gretsjko 
thans met een militaire ontspanningstendens 
in Europa gekonfronteerd wordt, die wanneer 
zij in een akkoord zou uitmonden, regelrecht 
tegen zijn dure eed zou kunnen indruisen. 
Maar zover is het nog niet en intussen werkt 
de glimlach — maar niet humorloze opper-
soldaat van het Warschaupakt ijverig aan zijn 
bewapeningsprogramma voort. 
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De paters Trappisten behoren 
tot de orde der Cisterciënsers. Deze 
heeft een grote rol gespeeld in 
de culturele en economische 
geschiedenis van onze westerse landen. 
De naam « Cisterciënsers » is 
ontleend aan het moederhuis 
der orde : de aartsabdij Citeaux 
gelegen in Bourgondië op enkele 
kilometers van Dijon. Hun 
naam is een begrip dat verstaan werd 
door de bevolking der Lage Landen, 
van Friesland tot Zuid-Vlaanderen. 

De abdij Citeaux (Cóte d'Or) 
werd gesticht in maart 1098, op de 
feestdag van St. Benedictus. 

De stichters bestonden uit een 
groepje Benedictijnen van de abdij 
van Molesme in het bisdom Langrès, 
met aan het hoofd St-Robertus. 

Met kerkelijke goedkeuring hadden 
ze hun abdij verlaten om een 
nieuw klooste • te stichten. 
De reden van deze nieuwe stichting 
was de gelofte die zij bij hun 
professie gedaan hadden : te 
willen leven volgens de regel van 
St. Benedictus. Dit was door 
allerlei omstandigheden 
in hun oude abdij (Molesme) 
niet meer te verwezenlijken. 

De stichting van Citeaux had voor het 
Benedictijns kloosterleven 
de betekenis van een hervorming, 
een terugkeer tot de oorspronkelijke 
observantie van de regel. 
De kinderziekten, die Citeaux te 
doorstaan kreeg, waren van zeer 
ernstige aard. Toch bleek 
de orde levensvatbaar te zijn. 

In 1153 bedroeg het aantal 
bij de orde aangesloten kloosters 
343. Een eeuw na de stichting 
telde zij 572 mannenkloosters, en dit 
getal zou nog stijgen. Op menig 
gebied van kuituur en wetenschap 
gaf zij de toon aan. Zelfs op 
sociaal vlak was haar invloed zeer 
groot, en ons modern parlementair 
stelsel is door de structuur 
van haar abtenvergadering (generaal 
kapittel) geïnspireerd. 
Toen in de 13de eeuw met 
Franciscus en Dominicus nieuwe 
orden ontstonden, die de 
geestelijke nood van hun tijd beter 
begrepen en de nieuwe weg van 
het actiever apostolaat insloegen, 
raakten de orden Benedictijnen 
Karthuizers, Augustijnen en 
Norbertijnen in het gedrang. 
Ook de Cistercïéncers ondervonden 

de terugslag. De orde die als 
hervorming begonnen was, 
kreeg ten slotte zelf behoefte aan 
hervorming. Vooral in Frankrijk 
was het streven naar hervorming zeer 
levendig, doch ook daar begon 
de tucht en vitaliteit der 
orde te verslappen, om er ook 
weer door nieuwe hervormingen tot 
vernieuwde bloei te worden 
gebracht. Dit laatste vond 
plaats in de 17e eeuw. De voornaamste 
leider dezer beweging was 
Dom Armandus Joannes 
Le Bouthillier de Rancé (1626-1700), 
abt van de Cisterciënser-abdij 
La Trappe (dep. Ome). De abdij 
La Trappe werd het moederhuis 
van een nieuwe kloosterfamilie. 
De monniken waren echter in 
vergelijking met de overige 
Cisterciënsers hervormde 
Cisterciënsers. De volksmond 
gaf hen een nieuwe naam, 
ontleend aan de naam van hun 
abdij : Trappisten. 
De Franse revolutie was de 
doodsteek voor de meest 
niet-hervormde Cisterciënser-abdijen 
in Frankrijk. Voor La Trappe 
was zij, om zo te zeggen, een 
zware winterperiode, gelukkiglijk 
gevolgd door de lente van een 
nieuwe groei. De monniken namen 
de wijk naar Zwitserland, en na een 
omzwerving door Midden-Europa 
met als doel Wit-Rusland, 
vestigden zij zich in Duitsland, 
onze streken, Engeland, Canada, 
om na de val van Napoleon 
haar oude abdijen te gaan 
heroprichten in Frankrijk. 
Door de troebelen der Franse 
revolutie en de moeilijkheden van de 
herstructurering der orden 
waren bepaalde meningverschillen 
aan de oppervlakte getreden en 
deze veroorzaakten de splising 
van de orde in drie congregaties. 
Daar deze drie congregaties 
uiteindelijk toch La Trappe als hun 
moederhuis beschouwden^^^%^ 
sloten zij zich aaneen tot één orde 
in 1892. Zij kreeg de naam 
Hervormde Cisterciënsers, Cisteciën-
sers van de Strikte Observantie, 
of Trappisten. 
In België tellen de Trappisten 
abdijen te Westmalle, Westvleteren, 
Achel, Rochefort, Scourmont en Orval. 
Bovendien nog vrouwenkloosters 
(Trappistinnen) te Chimay, 
Soteitmont, Clairefontaine en BrechU 

de trappistenobd 
Een decreet van 1790 bepaalt, dat geen 

uitzondering zal gemaak' worden op de al
gemene opheffing der religieuze orden. Dit 
betekende voor Frankrijk het einde der Cis-
tercienser-orde. 

Op 26 augustus 1791 verlieten 24 monni
ken onder leiding van dom Augustinus de 
Lestrange, het klooster van La Trappe en 
zochten een toevluchtoord in Zwitserland. Het 
gewezen Karthuizerklooster in Val-Sainte 
(Zwitserland) werd door de overheid ter be
schikking gesteld van de Trappisten. Aange
zien het aantal nieuwelingen steeds aan
groeide, dacht dom Augustinus eraan uit te 
zwermen. In 1793 vertrok een eerste zending 
naar Spanje, die weldra gevolgd werd door 
een tweede, bestemd voor Canada. 

Deze laatste zou de oorsprong zijn van da 
abdij van Westmalle Terwijl in Frankrijk, Bel
gië en Nederland honderden kloosters ver
dwenen ten gevolge van de Franse Omwen
teling, werd in diezelfde beroerde tijd West
malle opgericht, als een drenkeling die bij 
schipbreuk aan wal geworpen wordt en zich 
daar vestigt. Een klooster dat ontstaan is 
uit de storm der revolutie. 

De eigenlijke geschiedenis van het huis 
begint in 1790. Toen werd reeds een poging 
ondernomen om Trappisten naar onze stre
ken over te brengen, in 1790 werd aan de 
paters van La Trappe In Normandië het voor
stel gedaan om hier een huis op te richten, 
met het doel voor ogen om in geval van uit
drijving een toevluchtsoord te hebben. 

In de oogstmaand van 1793 verlieten drie 
kloosterlingen van Val-Sainte hun klooster 
om een nieuwe stichting te beginnen in het 
toenmalige missiegebied Canada. Geen van 
de zedelingen heeft ooit Canada bereikt. Mgr. 
C.J. Nelis, bisschop van Antwerpen, verbond 
voor immer zijn naam aan de vestiging van 
de Trappisten in het Antwerpse Kempenland. 
De reisweg van de drie zendelingen liep 
door het huidige Belgische grondgebied met 
inscheping voor Engeland en vandaar verder 
naar de Nieuwe Wereld. 

Enkele maanden voordien had de Antwerp
se bisschop zich in verbinding gesteld met 
dom Augustinus (Abt van Val-Sainte) om 
enkele monniken te bekomen voor een trap
pistenkern, op te richten in zijn bisdom, en 
waarvan hij reeds geruime tijd droomde. Zij 
zouden er zich naast hun geestelijk werk 
eveneens toegelegd hebben op het ontgin
nen van de uitgestrekte woeste Kempische 
heidegronden. Deze poging kende geen suk-

ses. Op 25 juni 1772 immers had Marla-The-
resia een algemeen plakkaat uitgevaardigd' 
aangaande het opbreken der heidegronden 
in Brabant, waarbij zij aan de gemeenten de 
toestemming gaf hun heidegronden te verko
pen en te vercijnsen. 

Nelis dacht er een ogenblik aan de Trap
pisten onder te brengen in het oude klooster 
van Corsendonk bij Turnhout. Doch op het 
einde van 1793 lezen we in zijn briefwisse
ling met Wenen : « ... pour les Trappistes, 
je supplie votre excellence de m'accorder de 
la part de sa Mj. té. le pouvoir de leur pro
curer un établissement quelque part dans la 
bruyère, sans prendre un obole, sur le fonds 
tes autres couverts, supprimés ou non sup-
primés. Nous laisserons la fondt. de Corden-
donk, et tous les autres, intactes... » 
« voor de Trappisten verzoek ik uwe exellen-
tie om mij namens hare majesteit de mach
tiging te verstrekken om hen een verblijf te 
verschaffen ergens in de heide, zonder een 
penning te nemen op het fonds van de an
dere kloosters, afgeschaft of niet. Wij laten 
de stichting van Corsendonk en alle anderen 
ongeroerd... ». 

Midderwijl kwam het groepje van drie 
emigranten uit Val-Sainte toe te Gent. Gedu
rende de weken dat zij tevergeefs trachtten 
de vereiste papieren te bekomen voor het 
land hunner bestemming, Canada, nodigde 
mgr. Nelis hen uit hun reis te beëindigen en 
zich te vestigen in zijn bisdom. Zij konden 
er niet op ingaan daar zij niet het recht had
den van hun opdracht af te wijken. Door toe
doen van Nelis samen met enkele vooraar> 
staanden kon worden bewerkt dat de drie 
monniken de gastvrijheid van de bisschop 
konden aanvaarden, in afwachting dat een 
brief aan hun overste gericht, de definitieve 
beslissing zou uitlokken. 

Nelis nam ook rechtstreeks contact op met 
graaf Metternich, de toenmalige vertegen
woordiger te Wenen van de Oostenrijkse 
Nederlanden. Nelis verloor geen tijd en 
wachtte niet op antwoord. Van 11 maart 1794 
af, waren er inschrijvingslijsten in omloop 
om de nodige fondsen bijeen te brengen. 
Het ging om 15.700 Brabantse Florijnen, nodig 
om het eigendom te verkrijgen dat de Ant
werpse bankier C.J.M. De Wolf (6/6/1747-
11/3/1806, grondlegger van de huidige Han
delsbank) had voorbestemd om er de Trap
pisten te vestigen. 

De gronden te Westmalle behoorden 
toe aan de St. Bernadus-abdij van Hemiksem. 
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te Westmalle 
Dit verklaart waarom de abt van Hemiksem 
mede zijn instemming moest betuigen bij 
de verkoop. 

De eerste verkoop geschiedde ingevolge 
het lioger genoemd plakkaat van Maria-The-
resia. 

Op de studie van de Antwerpse notaris 
M. Bruyndoncks verschenen op 8 juni 1773 
de e.h. Norbertus Bruyndoncks, abt der ab
dij van St. Bernards, heer van Hemiksem, 
Puurs, Zoersel, Westmalle, St. l\/1ertenspol-
der, e a., om in grondcijns af te staan aan 
Jonker Frangois Joseph Charlé inwoner der 
stad Antwerpen, honderd bunderen heide 
gelegen te Westmalle voor een jaarlijkse 
cijns van 16 stuivers geld per bunder aan de 
voornoemde abdij. 

Voorts is er in dezelfde akte nog sprake 
van het in cijns uitgeven van 334 roeden 
heide eveneens gelegen te Westmalle. Het 
eigendom paalde aan dit van dhr. Van Paef-
fenrode, vriend van Charlé. 

Dat ondertussen de gronden werkelijk ont
gonnen werden blijkt uit de beschrijving in 
de notarisakte van 1974 : « Een schoon, 
groot ende welgelegen buytengoed, met dif
ferente soo boven als benedenkamers, met 
de ingemaeckte cassen, schappraeijen ende 
bufetten, keukene, schommelings. Voor het 
meestendeel alle geplafonneerd ende be
hangen, met den solder, kelders, pagters woo-
ninge, groote stallinge, schuere, ende voor-
dere batimenten, alle over wijnige jaeren 
nieuw bebouwt (1778 sic), met differente 
boomgaerden, waer in menigvuldige fruyt-
boomen alle van de beste soorte sijn staen-
de, alsmede tegens de huysinge ende voorde-
re batimenten, wandelingen, schoone dre
ven ende plantagien, met de landerijen, bos-
schen, gelijk liggende heyden, waer van de 

kanten reeds beplant ende in hunne gragten 
sijn liggende om tot culturele ofte plantagie 
gemakkelijk te comen gebrogt worden, ende 
voorts met alle de bomen ende plantagien 
daer op staende, alle gestaen ende gelegen 
aen malkanderen onder Westmalle tegens de 
groote baene van Antwerpen naer Turnhout, 
genaemt NOOIJT RUST, sijnde samen groot 
hondert bunderen... {honderd bunderen = 
ongeveer 100 ha). 

Ook Van Paeffenrode bracht zijn heide in 
opbrengst en bouwde er eveneens een hoeve 
met de veel beduidende naam « Armen ''ier ». 
Het was de hoeve •• Nooit Rust » die werd 
aangekocht voor de Trappisten. 

Mgr. Nelis geholpen door de abt van St. 
Bernards (Dom Segers), de hoger genoemde 
bankier C.J.M. De Wolf, en enkele vooraan
staande katholieken zijner bisschopsstad, 
Neefs, Vuncke, Legrelle en graaf du Bols 
d'Outremont, kon de Trappisten onderbren
gen in de gereedgemaakte woning. De 3de 
juni 1794 stelde notaris J. Steenecruys de 
verkoopakte op. Mits 12.000 gulden en een 
jaarlijkse cijns aan de St. Bernadus-abdij, 
werd De, Wolf de wettelijke eigenaar der 
hoeve en omliggende gronden. Met het oog 
op de bedenkelijke tijdsomstandigheden had 
men het voorzichtig geoordeeld het eigen
dom op de naam van een bijzonder pei-soon 
te zetten, liever dan op die van de gemeen
schap. De Trappisten moesten maar al te 
gauw ondervinden hoe wijselijk men daarin 
gehandeld had. De vroegere eigenaar (FJ. 
Charlé) was ondertussen overleden en het 
eigendom was in handen overgegaan van 
zijn wettige echtgenote M.E. De Roode. 

Op vrijdag 6 juni 1794 zouden acht kloos
terlingen het klooster van Westmalle begin
nen. 

O O R S P R O N G DER G R O N D E N 

st. b e r n a r d u s - a b d i j : 

h e m i k s e n - b o r n e m 

In de Xllde eeuw bestonden in ons land 
verscheidene Cisterciënsers-kloosters : Ter 
Duinen, Baudelo te Sinaai, Villers bij Charle
roi. Hendrik I, hertog van Brabant, onderhan
delt in 1233 met de abt van Villers over de 
stichting van een nieuwe abdij. Met dat doel 
voor ogen schenkt de hertog op de feest 
dag van de h. Bernardus Westmalle met • al
le alliodale rechten » eraan verbonden : tien
den, bossen, weiden en waters, behalve het 
hoger gerecht. In 1236 wordt de gift beves
tigd door Hendrik II. Al deze rechten komen 
toe aan het nieuw te stichten klooster dat 
« Locus Sancti Bernardi » zal heten. 

Van die tijd af stond er een kloosterhoeve 
waar Cisterciènser-lekebroeders werkte.T, op 
de plaats waar nu nog het zg. « Hof van de 
familie baron Van de Put » in het huidige 
Zoersel aan te wijzen valt. Buiten deze was 
er nog een kleine kloosterhoeve te Westmal
le, vermoedelijk op de plaats waar nu het 
kasteel staat der adelijke familie Van der 
Straten-Waillet. Tot een eigenlijke abdij 
kwam het echter niet. Was de plaats niPt ge
schikt ? Was de schenking onvoldoende ? 
Te Westmalle ging de stichting niet door. 
Want amper twee jaar na de eerste gift In, 
1235, doet Egidius Berthout, Heer van Ber-
laar, afstand van o.a. aanzienlijke goederen 
te Vremde, met verplichting er een Cisterci-
enser-klooster te bouwen, zoals ook ge
schiedde. Reeds in 1237 waren de gebouwen 
« cleyn van begrijp ende maer een gemeth 
groot » klaar en bewoonbaar. Zodat op 18 
augustus een schaar monniken van Villers 
de moederabdij verlaten en zich in de St. 
Bernadus-abdij te Vremde vestigen. Aan goe
deren ontbrak het de pas gestichte sbdij 
geenszins, maar om de « onbequaemigheid 
van de plaetse » was men dra verplicht naar 
een ander verblijf uit te zien. De keuze Wel 
op Hemiksem, een leen dat Goswinus Boch 
hield van de hertog van Brabant, die dit leen 
In 1243 aan de St. Bernardus-abdij van Vrem
de verkoopt. In 1244 reeds rijzen de eerste 
gebouwen te Hemiksem op. Met het ver
meerderen van haar grondbezit en rechten 
ziet de stichting haar sociale en economische 
macht groeien en vermeerdert ook haar In
vloed. Zij verwierf gronden te Schelle, Ntel, 
Boom, Puurs. Boechout, Vremde, Lier, Me.'he-
len om Westmalle niet te vergeten. 

De Franse overheersing zou een einde 
maken aan hun bedrijvigheid. De 7de januari 
1797 werden de Bernardijnen te Hemiksem 
uit hun abdij verjaagd. De verkoop van het 
onroerend goed zou niet lang meer op i ioh 
laten wachten. De abdij zelf werd eigendom 
van de staat, en omgewerkt tot maritiem 
hospitaal. Onder het bestuur van koning 
Willem I was er voor de oude abdijen geen 
werkelijke mogelijkheid tot heroprichting. De 
grondwet van 1831 proclameert de vrijheid 
van godsdienst, en ter zelfder tijd de vrij
heid van vereniging. De abdijen van Ton-
gerio, Averbode en Affligem zullen herrij
zen, doch dat was niet weggelegd voor de 
St. Bernardus-abdij. En. vermits alle pogingen 
faalden om de goederen te Hemiksem terug 
in bezit te krijgen, werd een onderkomen ge
zocht in een leegstaand klooster dat de uit 
Engeland verdreven Dominicanen (1658j In 
1825 aan dhr Egidius Storms verkochten en 
dat op 3 augustus 1836 definitief door St 
Bernards werd verworven Onder het Hol
lands regime deed St Bernards (Hemiksem) 
dienst als graanmagazijn In 1822 werden de 
zalen aangepast tot gevangenis tot 1867 

In 1867 werd St Bernards overgemaakt 
aan het ministerie van Oorlog dat er een 
militair depot inrichtte. Dit zal zo blijven tot 
het uitbreken van de laatste oorlog. Dan wer
den de gebouwen gebruikt als « Feldbeklei-
dungsamt der Luftwaffe ». Bij de bevrijding 
werd het gewezen klooster afgestaan aan 
het ministerie van Justitie om dienst te doen 
als interneringskamp. Tot voor kort was er 
een legerdepot in ondergebracht. Voor het 
ogenblik is er een klasseringsprocedure aan 
gang die uiteindelijk zal leiden tot het be
houd van de geschiedkundig zo waardevolle 
gebouwen. 

Nauwelijks enkele weken mochten de 
nieuwe gasten van hun verblijf te Westmalle 
genieten. De legers van Frankrijk waren bin
nengevallen. Op 26 juni 1794 palmden ze 
Antwerpen in. Onze paters namen de vlucht 
naar Munster in Westfalen. 

Het concordaat van Napoleon met de Hei
lige Stoel maakte in 1801 een einde aan de 
• Besloten Tijd » in het Franse bezettings
gebied. In 1802 kwam de bedrijvigheid weer 

op gang en weldra bestond de jonge corr»-
muniteit uit een goede twintig leden. 

In het opknappen en vergroten der gebou
wen was bankier De Wolf hun voornaamste 
steun en raadgever, zodat zijn overlijden in 
1806 een zeer zware beproeving betekende 
voor de zo pas ingestelde kloostergemeente. 

Een zwaar onweder hing hun boven het 
hoofd toen het decreet van Saint-Cloud op 
1811 de trappistenorde ontbond en de ver
beurdverklaring inhield van al de roerende 
en onroerende goederen. De burgemeester 
van Westmalle P.G. Delen vermeed elk ak-
tief optreden dat de liquidatie in de hand 
zou werken. De burgers van Westmalle ruil
den de te verkopen meubelen der Trappis
ten voor bocht en wat de Westmallenaars 
weggesleept hadden zouden ze de pa+ers 
later teruggeven. Wat meer is, baron Pieter 
de Caters die de weduwe van bankier De 
Wolf had gehuwd in 1810, spande een proces 
In tegen het Frans domein om onteigeningen 
te voorkomen. Hij slaagde erin een pater en 
twee lekebroeders, alle drie in burgerpak, 
op het goed te laten blijven, tot bewaring 
van grond en gebouwen. 

Na de val van Napoleon werd op het con
gres van Wenen (13/2/1815) België aan ko
ning Willem toegekend. De bescheiden stich
ting van Westmalle slaagde erin zich te 
handhaven. Op 22 januari 1822 bekwamen 
de Trappisten rechtspersoonlijkheid op grond 
van het onderwijs dat er gegeven werd. 
Voor de andere religieuse genootschappen 
was Willem I echter niet zo mild. Naast 
land- en tuinbouw, boomkwekerij en fruitteelt 
werden zowat alle bestaande ambachten in 
het klooster uitgeoefend en aan 20 tot 30 
scholieren onderricht gegeven. 

Onder het Belgisch bestuur konden de 
kloostergemeenschappen zich vrijelijk ont
plooien en het voortbestaan van de klooster
lingen was verzekerd. 

BTW 
Brouwerij Trappisten 

Westmalle 

Dat het geen lacheding was een trappis
ten leven te leiden blijkt uit het reglemen
tenboekje. Uittreksel van de reglementen 
verschenen op 4 juni 1794 te Brussel : 

« Kort begrip van de levenswijze die men 
houd in het klooster van La Trappe in West
malle, gezegd 't Heylig Hert, bij Antwerpen, 
en van de gesteltenis in de welke men moet 
zijn om daar in te gaen. 

...Gij zult veel koude moeten lijden In de 
winter, men is altoos met het hoofd blood in 
de kerk ; op den dag mag men zich met 
verwarmen als met kleyne poosen en altoos 
staende. 

Peyst dat gij alle dagen van twee ueren 
's morgens zult moeten opstaen. 

Gij zult, nugter zijnde vijf a zes ueren dags 
moeten werken een zeer lastigen en ver-
drietigen arbeyd. 

Wij volgen, zoo UI. weet, den Regel van 
den H. Benedictus ». 

Het strenge regime van de Hervorming van 
Dom Augustinus de Lestrange, abt van Val-
Sainte, werd aangepast in 1836, en vervan
gen door de reglementen van Dom de Rancé. 
Onder andere het gebruik van bier, de volks
drank van de streek. De kroniek vermeldt als 
merkwaardigheid, dat op 10 december 1836 
voor het eerst bier op titel kwam, en dat 
het eigen brouwsel was. Dat was de aanlei
ding tot het oprichten ener brouwerij ; doch 
deze werd pas in 1920 als winstgevend be
drijf uitgebaat. 

Het beroemde en beruchte Trappistenbier 
was geboren in dankbare herinnering aan 
abt de Rancé die er rechtstreeks toe bijge
dragen heeft dat we die heerlijke onge
ëvenaarde Vlaamse drank heden nog kunnen 
genieten. 

j . moens (antwerpen) 

Bronnen 
— L. De Schepper : Oud- en Nieuw Hemik

sem met de Sint Bernardusabdij. Antwer
pen 1957. 

— W.J.H. Prick : Corneille - Francois de Ne
lis. Leuven (zonder jaar). 

— Gedenkboek « Nooit Rust ». Westmalle 
Abdij 1954. 

•— Archivaris abiKJ Westmalle. 
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AANBEVOLEN 
HUIZEN 

DRANKHUIS BEIAARD 
VLAAMSE GEZELLIGHEID 

Trefpunt van de Vlamingen 
— Stemmige muziek — 

Mavrouw LAURENT DELEU 
JCoftrljktestraat 3 - MENEN 

Kwekeriien - Tuinaanleg 
I.V.H. 

Dendermonds» steenweg 120 
» Ï08 Schellebelle - Tel. 09/79.31 70 

Geselekteerde planten voor 
part ikul iere verkoop 

— OPEN 's ZATERDAGS — 
Kteurenkafaloog op aanvraag. 

MARC UYTDEWILCEN 
Wouter Haecklaan 6 en 7 • Deurne 

Tol. 21.66.99 - 21 66.90 
UW KLEUREN TV TECHNICUS 

Koop bi i ons In ver t rouwen 

"DE PRI)SBREKER" 
van het goede meubel 

Oroenttraat 84 . Antwerpen 
b i j Carnotstraat en Turnhoutsebaan 

Keizerstraat (Markt - Ternat) 

ZAKENKANTOOR 
DE REUSE E.F. 

Bredevî eg 55 - 1780 Teratfeno 
Tel. (053)66.235 

Bezoek CAFEE - RESTAURANT 
LINDENHOVE 

Walter De Bisschop - Rita Lauw/ereys 
Uitbaters : 

KOUD EN WARM BUFFET 
GEZELLIGE VLAAMSE SFEER 

Wekel i jkse rustdag • woensdag 
Bellestraat 49 — HEKELGEM 

Tel. (053)687.40 

' STANDING 
2 X kopen 1 x betalen 

(5.000 in stock) 
Voorbeeld : kostuum kopen, 

EEN GRATIS 
Dendermondse steenvi/eg 276 

AALST 

Vlaming, uw koffie 
2 a 6.000 f r . b i jverd. p. md. Zo 
eenv. lever. a. Vlaamse vr iend. In 
dien geen verkoper bi j u, rechstr. 
b i j on» ; p. 2 kg min 10 % , p. 5 kg . 
min 20 % , op 140 of 164 of 176 fr 
kg . Thuisbest. Spoorweg. Topkoff ie 
Havi/ali 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, Zwevezela 
Tel. 051'612.84 

DIRIGENT 
|AN BROUNS 

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 

HUIS MEYNTjENS OKTAAF 
Dorpstraat 47, TEL. 52.89.38 

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

fo lderdeuren, louverdrape, 
luxaf lex, schi lderwerken. 

VU-laden en « Wi j »-lezers 10 % 
verminder ing 

' CORTHALS 
« UW KOFFIEHUIS » 

Kattestraat 20 - 9300 AALST 
Tel. 053/244.80 

Pelsen « DE ZILVERVOS » 
WILLEMUNS WILFRIED 

Gediplomeerd Bontwerker 
Gro'e voorraad in Bontmantels, 

Pelsvesten, Nertsen in alle kleuren 
— PRIVAAT PARKING — 

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

H. PELEMAN - MARCKX 
Van den Nestelel 16 - An^A^erpe^ 

Tel. 39.19 27 
TV - RADIO 

ALLE ELEKTRISCHE TOESTELLEN 
HERSTELLiNCEN A A N HUtS 

Hotel-Pension BREUGHEL 
Smet de Nayerlaan 141, 

Blankenberga, - Tel. 050'41637 
Uitbaier : TERSI JULIEN 

vol, pens 300 fr alles inbegr 

Vlaamse gothlsch» stl j lschouw ? 
of «ierschouw naar eigen keus. 
in volslagen art isaraatswork I 

d a n d u s 
Boomsesteeoweg 890 - 2510 Wilr i jk 
Tel 87 51 07 - 87.51.54 ook na 19u 

Natuursteenbedri j f - Kunsidekor 

Abonnees . WIJ • 8 % kort ing 

« HOME » 
Eigentijdse WONINGINRICHTING 

KUNSTNIJVERHEID 
HUWEIUKSLIJSTEN 

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 fr af) -
« Küng «-blokf lu i ten - Orf f -

Instrumenten. 

Leder en kunst lederwaren 
Klein en Groothandel 

XAVANNA 
Tel. 02/51.21.82 - 51.49.60 

Toekomsfstr. 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 

Tel. 

SANITAIRE- en KEUKEN
INSTALLATIES 

F. LAMBRECHTS 
ABD. Braeckmansstraat, 34 

RUMST 
Veersfraat, 91 , RUMST 

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

aanbouwkeukens TIELSA 
TIELSA geeft u modern 

en nut t ig komfor t 

VLAMINGEN, voor uw afspraken 
te Aalst : CAFE - GASTHOF 

GRAAF VAN VLAANDEREN 
stat ionplein 37 — 9300 AALST 

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

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

Tel. (03)80.14.71 
Specialiteiten : 

VASTTAPIJT - OPEN HAARDEN 

REEDS 50 JAAR LEDERWAREN 

MARC SIEBENS 
Ommeganckstraat 14, A n t w e r p s 

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

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 

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

Za.T' >of der Fons Labeau 
de Ribaucourtstraat 7 

'n.'io het Sirit jansple in) 
Sint-Jans-Molenbeek - Brussel 8 

Telefoon : (02)28.87.09 • 

G E L D 
Voor een pp'-soonli|ke lening 1ste. 

2de of 3de r a i q wendt U tot 

Frans Van Moorter 
Oudenaardse Stwg 121 ERPE 

Tel (053)?2911 

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

nodiqt 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 
Zeevisgrcofhandel - voor al len 

VERLICHTINGSGROOTHANDEl 
MARC DE VRIESE 
ASSEBROEK - BRUGGE 

Baan naar Kortr i jk 
60 m toonvensters - 1 000 verl ich

t ing selementen 
Open van 8u30 tot 20 uur 

Aanbouwkeukens HELEMAAL naar 
maat. 

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

zelfs beter ! 
Prijsbestek en studie zi jn gratis. 
Keukenbedrijf R.ROSSEY 

Kokstiaat 53 - 8450 NIEUWPOORT 
Tel. (058)23581 

Met Volkswagen geen problemen 

Garage ST-|OZEF 
Assesteenweg 117 - TERNAT 

Tel. (02)52.13.12 

if M A G BIJTEN !!! 
inderdaad, wanneer U mot 5 kg . 
kof f ie afneemt, maq U werke l i jk 
stukken van onze PRIJZEN BIJTEN. 
Verminder ing tot 30 f r . per k i lo 

Gratis aan hu's besteld 
RIMBO-koffies 

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

CARROSSERIE 
LOOS - VAN HOOF 

Schranslaan 70 
1840 EPPEGEM 

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

« PERZEN » 
UITSLUITEND OOSTERSE TAPIJTEN 

25 A, Leopoldstraat, An^Jverpen 
Tel (03)33 92 65 

• • Vlamingen, 
1 * 1 * I '""^ GRATIS ADVIES 
%. t ^ voor uw hypolheek-
^ • • ^ leningen ( I e en 2e r.) 

en uw bouwgrondkredieten 

aan de 
HYPOTHEEKMAATSCHAPPIJ 

UNITAS n.v. 
Kortri jkse Steenweg 304 

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

Agenten en makelaars 
neem kontakt met ons I 

N A T I O N A L E LOTERIJ 

KERSTTRANCHt 

TREKKING vrijdag 22 decemtief 

H o o g l o t 

70 MILJOEN 

l« t t tul )«( MHJUN Ir. w KM S74 IStM 

H«t WHM «» fr J O HM ««nil* 44 Ir. 

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

NINOVE 

Beverstraat 24-26 

Tel. (054)331.05 

AALST 

Lang* Zoul«tr. 30, 29-33, 36-3S 

Tel. (053)240.60 

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

en waskussens - k inderk led ing. 

SPORTARTIKELEN : al ler lei - tu rnk led l i - ru i terui t rust ingen - p ing 
pong tafels - badkleding en alle toebehoorten - ro l - en ijsschaatsen 

kampingart ikelen - turngere i . 

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

borden - tu inmeubelen - tuinschommels. 

— ZEER VOORDELIGE PRIJZEN — 

Groepen 

en 

maatschappi jen 

voor U 

bedacht 

a l lerhande ! ! ! 

Speciaal 

IEDER DORTMUNDER 
THIER BRAU HOF 

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

I N T E R E S S A N T 

A v o n d m a a l op vr i jdag, za terdag of xondagavond, 
in een gezel l ige sfeer. 

N a d i e n kr i jgt 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 z i 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 : Nieuwbrugstraat 28. Tel. 02/18.74.89 - mooiste van Brussel 
AALST (Klaroen) : Au toweg . Tel. 053/228.53 - 1.000 plaatsen. 
HULSTE (Kort r i jk) : Brugsesteenw. 1 . TeL 056/715.36 - 2.400 plaatsen 
KONTICH : Kon. Astr idlaan 87 - Tel. 03/57.30.32 
TORHOUT : Stwg Torhout-Lichtervelde - 2.000 p i . - Tel. 051/72.822 
DRONGEN : Au toweg Brussel-Oostende - Tel. 09/26.74.32 
SINT-TRUIDEN : Spaansebrugstraaf - 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) zoeken dr ingend : als medewerkers : Ernstige famil ies waarvan 
de man of de v rouw de keuken kan en le iden. — Vast loon - Kost en 
inwoon gratis - In regel met sociale wet . - Liefst mensen van 't vak. 
Schrif tel i jk aanbieden bi j : ABTS : Tiensesteonweg 128, Korbeek- lo . 

WALTER ROLAND 
gedip lomeerd opt ic ien, 

erkend door alle z iekenfondsen 
KERKSTRAAT 58 - ANTWERPEN 

(Let op het huisnummer I) 
Telefoon 03/36.86.62 

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

ALSOF U ZE ZELF UITPERSTE l 

P^̂ r̂.'v.vAoesŝ '' 
.s\^ i ^ «ANANASSAP 

,>A^^ 
evis^P 

.0^ (̂ "̂ 

mil 
MAID 

100 % ZUIVER EN NATUURLIJK ! 

Alleeninvoer voor België en Luxemburg -. 

GEVO p.v.b.a. 
CiwrcliiilicMn 106 
2120 SCHOTEN 
Tel.: (03) 58.74.33 
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zoekertjes 

Jonge man 22 Jaar, diploma Grieks 
Latijns-humaniora, voldaan aan mi
litaire verplichtingen zoekt passen
de betrekking als 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-
lo, zoekt part-time betrekking, pro
vincie Antwerpen. — R 194 
Dame van 23 jaar zoekt werk als 
bediende. 
44-jarige, met 20 jaar ervaring in 
mekanografie plus bijbehorigheden, 
alsook ervaring bij computer, zoekt 
passende betrekking, Antwerpen -
Brussel - Mechelen. 
Doktersassistent met ervaring, 
Eoekt betrekking bij huisarts, spe
cialist of in kliniek. 
Ingenieur met jarenlange ervaring 
kongo en Nigeria zoekt betrekking 
voor private firma In Latijns-Ameri-
ka, het Midden-Oosten of Afrika. 
Schrijven of opbellen : senator Jo-
rissen, Louisastr. 31, 2800 - Mec-
chelen. _ R 206 
^ n g e man, in orde met legerdienst, 
diploma A l . sekretariaat - moder
ne talen, zoekt passende betrek
king, Brussel - Mechelen - Antwer
pen. Schrijven of telefoneren : se
nator W. Jorissen, Louisastraat 31, 
2800 Mechelen. Tel.015/435.96. 

— R 187 

Germaanse filoloog, 30 /., zoekt 
dringend passende betrekking. Zich 
wenden gemeenteraadslid dr. B. 
De Waele, Eversestr. 94, 1940 St. 
St. Woluwe. Tel. 20.12.46. ~ R 189 
Passende betrekking gezocht voor : 

^iffrouw 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-
ge. 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 

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-Vlaander en : 
(liefst in streek Kortrijk) : vracht
wagenchauffeurs voor internatio
naal verkeer. 
Vereisten : blanco strafregister, 
eerlijk, dienstvaardig, werklustig. 

— R 164 

Tandarts voor Brussel gevraagd, 
2 S 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 

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

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

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

Kontaktadres : Federatieraadsiid 
Edmond Schepens, Dijkstraat 112, 
te Steenokkerzeei. Tel. : 59.80.72. 

— R 161 

Mechelse firma in binnenhuisarchl-
tektuurmateriaal zoekt vertegen
woordiger In het Leuvense. Schrij
ven of telefoneren : senator W. 
Jorissen - Louisastr. 31, 2800 Me-
chen. Tel. 015/435.96. — R 186 

(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 

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

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 

Kernredaktie 
T. van Overstraeten {eind-
red.}, P. Martens (hoofdred.), 
R. Corfy (red. sekr.), M. van 
Liedekerke . 
Redaktie en publiciteit : 

Sylvaln Dupuislaan 110 
1070 Brussel 
Tel. 02/23.11.98 

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

Allo klachten voor niet ont
vangen van blad op dit adres. 
Jaarabonnement 
Halfjaarlijks 
Driemaandelijks 

350 fr. 
195 fr. 
105 fr. 

Steunabonnem. (min.) 500 ft. 
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 

Flinke bediende, algemeen kantoor
werk en hulpboekhouding, vader 
van 4 kinderen, zoekt nieuwe werk
kring. Tweetalig, met zeer goede 
noties van Duits, en enige kennis 
van het Engels. Kan zich onmiddel
lijk vrij maken wegens bedrijfsslui
ting. Elke degelijke bediendenbe
trekking is welkom in omgeving 
Brussel • Mechelen - Antwerpen. 
Voor bemiddeling schrijven of te
lefoneren naar gemeenteraadslid 
O. Renard, Frans Halsvest 6, 2800 
Mechelen (015/133 14). — R 207 

Tweetalige ervaren daktilo, noties 
Engels, Duits strekt tot aanbeveling, 
goed loon. aangename werksfeer, 
gevr. bij importfirma Laken-Muts-
aard (Japanse toren). Met de hand 
geschreven sollicitatiebrief met 
cur. vit. en aanspraken aan bureel 
blad. _ R 204 

Vragen aangepast werk in het Lim
burgse : a) jonge man. 19 j . , vrij 
van legerdienst, lager sec. onder
wijs, diploma sekretariaat (Eras-
musschool) ; b) juffrouw, 21 j . . hu
maniora, praktijk als boekhoudster. 
Z.w. : volksver. E. Raskin, Ursula
straat 1, Eigenbilzen, tel. 011/19454. 

Jonge typiste zoekt passende b ^ 
trekking, prov. Antwerpen. Schrl^ 
ven of bellen sen. Wim Jorisseii, 
Louisastraar 31. 2800 Mechelen. Tet 
(015) 435.96 — R 202 

Jonge heer (Sint-Niklaas) uit zwaar 
getroffen Vlaams-nationale famillai 

Aktief m VNJ. Oude humaniora, 
kandidaat Germaanse talen en Ge
schiedenis, kent 4 talen en kan t i j 
pen. Beschikt over wagen Zoekt 
aangepast werk bv in de vertegen
woordiging. 

Juffrouw (Nieuwkerken-Waas) di
ploma Hoger Secundair Onderwijs 
- moderne humaniora Wetenschap
pelijke B. Dactylo Zoekt aangepas
te werkkring. 

Juffrouw (St. Pauwels). Volledig 
Middelbaar Onderwijs - Moderne 
humaniora Wetenschappelijke A. 
Dactylo. Ervaring en huidige werk
kring verkoopster-kassierster Zoekt 
bij voorkeur bureelwerk. 
Voor verder kontaktname . Nelly 
Maes, Pr. Jos. Charlottelaan 115 -
2700 Sint-Niklaas. Tel. 03/76.49.74. 

— R 205 

BECO BECO 
levering van gas- en stookolie ! 

BECO BECO 
Vraag FORT ZEGELS aan onze benzinestations 

BECO verwacht ook uw bestelling 

p.v.b.a. BECO, Krijgsbaan 236, Z W I J N D R E C H T 

Tel . : (03) 52.81.73 

MASSALE WIJNVERKOOP UIT DEPOT 50.000 flessen Qon KNALPRIfZEN 

CASH & CARRY DIYO IFS 
!3??,5i?ÏSK!! Noordkustlaan 10 - TEL. 02/65.61.61 

KONTANTE VERKOOP ZONDER KOSTEN, 
B.T.W. INBEGREPEN 

SLECHTS ENKELE DAGEN 
Vrijdag 8 /12 /72 van 9 tot 21 uur 
Zaterdag 9 / 1 2 / 7 2 van 9 tot 13 uur 
Woensdag 13 /12 /72 van 9 tot 21 uur 
Vrijdag 15 /12 /72 van 9 tot 21 uur 
Zaterdag 16 /12 /72 van 9 tot 13 uur 
Op de andere werlcdagen van 9 tot 18 uur 

Chateau Malllard 1970 79 F 
Chateau des Arras 1970 90 F 

GRAVES 
Chateau Tourteau Chollet sec 1969 

SAINT EMILION 
Chateau la Croix de Justice 
Puiseguin St. Emilion 1969 
Chateau Queyron Pin de Fleurs 1964 

ROSE 
Cötes de Provence (flQte Aixoïse) 

64 F 

116 F 
168 F 

46 F 

BOURGOGNE ROOD Normale ^ , , 
Prijs " " 

Maison Javouhey - Nuits St Georges 
Gevrey Chambertin AC 64 178 F 148 F 
Nuits St Georges AC 64 191 F 165 F 
Pommard AC 64 235 F 195 F 
Maison M. Duperray - Pontanevaux 
Bourgogne Passé lous grains AC 69 57 F 45 F 

En een ganse gamma franse likeu 

GRATIS PROEVEN van alle soorten WIJNEN en APERITIEVEN 
15% - 2 0 % tot 30% vermindering op alle grofe franse - luxem-

burgse en duitse wijnen. 

Bonnieux - Avignon 

Bourgogne AC 69 
Beaujolals Ier Prix de Paris AC 66 

Médaille d'Or 
Beaujolals Village AC 71 
Moulin a Vent AC 71 

Maison du Vigneau 
Macon AC 71 
Beaujolals AC 71 57 

BOURGOGNE WIT 
Maison Javouhey - Nuits St Georges 

143 
115 
141 

Normale 
Prijs 

73 F 
58 F 

67 F 
101 F 

NU 

61 F 
48 F 

57 F 
87 F 

46 F 
47 F 

123 
99 

121 

Avignon 

Meursault AC 69 
Chablis AC 69 
Pouilly Fuisé AC 69 • Grand Cru 

WIJNEN VAN DE RHONE 

Maison du Vigneau - Bonnieux 
Chateauneuf du Pape AC 66 
Chateauneuf du Pape AC 69 

BORDEAUX ROOD 
Maison Duval - St Emilion 
Chateau de Parenchère AC 70 
Chateau Viramont AC 70 St Emilion 
Chateaux les Chaumes AC 64 

Lalande Pomerol 
Chateau St Roch AC 64 St Estèphe 
Chateau l'Ormeau AC 64 Medoc 

BORDEAUX WIT 
Maison Clouet Frères - Bommes Sauternes 
Chateau Foncaude AC 71 

Entre-deux-Mers 44 F 38 F 
Chateau La Barre AC 69 Monbazillac 46 F 40 F 
Chateau l'Arieste AC 69 Sauternes 84 F 72 F 

ren aan spotprijzen — K O M Z lEN, K O M 

95 F 
84 F 

46 F 
63 F 

101 F 
117 F 
60 F 

75 F 
71 F 

39 F 
52 F 

86 F 
98 F 
48 F 

WIJNEN VAN DE LOIRE 
Maison Dubois - St Georges sur 
Blanc de Blanc sec AC premier cru 
Rosé d'Anjou AC 70 
Rosé d'Anjou de Cabernet AC 70 

Médaille d'Or 

RIJN EN MOESELWiJN 
Maison Spira (Zotzenheim) 
Maison Ritter (Brüttig) 
Riesling Sylvaner 
Moselle Perlant 1/2 sec 
Moselle Perlant Brut 
Liebfraumiich 
Rudesheimer Rosengarten 

per 2 flessen 1 luxe glas gratis 

SCHUIMWIJN EN CHAMPAGNE 
René de St Maurin Cremant Brut 

1/2 sec 
Champagne Jacques Faval Spernay Brut 

1/2 sec 

APERITIEVEN 
Muscat Cordoba 3/4 I 
Spaanse Sangria 3/4 i 
Porto Peregas Rood/Wit 3/4 I 
El Toreno - Italiaanse Aperitief 

Rood/Wit 1 I 

COCKTAILS 
Mexicana Tequila - Grapefrui/Ananas 

Luxe fles 
Vodka Orange - Sinaasappelsap Vodka 
Gin Fizz - Citroensap London Gin 
Advokaat Geens 100% Verse Eieren 

+ 1 luxe glas 

PROEVEN, EN OVERTUIG U ! ! 

Normale 
Prijs 

Cher 
36 F 
40 F 
49 F 

96 F 

NU 

32 F 
34 F 
42 F 

40 F 
42 F 
44 F 
48 F 
61 F 

103 F 

248 F 

34 F 
57 F 
87 F 
65 F 

34 F 
38 F 
39 F 
42 F 
57 F 

79 F 

210 F 

28 F 
45 F 
77 F 
49 F 

85 F 

96 F 
96 F 

113 F 

85 F 
85 F 
95 F 

tgÉffi»fifc î€f '̂-r 
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Wies moens proza 
Met een tweehonderd zeventig bladzijden tellende derde bundel proza 

brengt Wies Moens hiermee het vierde deel van een verzameld werk dat 
naast de literaire waarde en de betekenis voor onze literatuur, ook een uit
zonderlijk belang heeft gehad bij de wijsgerige en politiekteoretische uit
bouw van het nationalisme en in het streven naar een korrekte politieke 
terminologie en een duidelijk formuleren der begrippen, die door dit na
tionalisme aangewend worden. « Ce qui se conpoit bien, s'énonce claire-
ment »: indien dit waar is, dan staat de terminologische onzekerheid bij 
velen die over de Vlaamse beweging of over de nationale problematiek in 
het algemeen te schrijven, wel daar als een uiting van een even grote ver
warring der begrippen. Dat Wies Moens gisteren deze begrippen zuiver 
formuleerde is dan weer een bewijs voor het klare inzicht in de grondver-
houdingen en de realiteiten, zoals die in de termen volk en staat, stam en 
ras, natie en volksgemeenschap, kuituur en beschaving, worden aange
duid. 

Men kan dan ook niet anders dan de heruitgave van zijn politiek-
gelnspireerde teksten begroeten - waarbij wij het woord politiek in zijn 
oorspronkelijke betekenis als zorg om de polis moeten zien. 

Wij worden dagelijks gekonfronteerd zowel met de hoger-vernoemde 
begripsverwarring als met het gebrek aan inzicht en aan doodgewone ken
nis van de basisgegevens en basisbegrippen van waaruit het nationalis
me in het algemeen en het Vlaams - nationalisme in het bizonder moeten 
vertrekken om zichzelf als levens- en maatschappijvisie te affirmeren. 

Wies Moens is nu nog, na zovele jaren, een gids en een leermeester. 
Misschien nu, meer dan ooit, is zijn werk van brandende aktualiteit-nu 
bij sommigen een onstellend onbegrip voor de kern der nationalistische Ie 
vensvisie, een gebrek aan nationalistisch refleks en een napraterij van 
niet- of anti-nationalistische opvattingen kan worden vastgesteld. 

De lijvige derde prozabundel is 
samengesteld uit teksten, versche
nen in een recent of verder - ver
wijderd verleden, en bevat In 
hoofdzaak twee tijdschriften: uit 
het vooroorlogse •> Dietbrand » en 
uit het naoorlogse « Dietsland-
Europa ». 

Over « Dietbrand » schreef Hek
tor De Bruyne destijds In het spe
ciaal Wies - Moens - nummer van 
« Dietsland - Europa » dat het was: 
« een bronzen erfstuk dat Wies 
Moens ons nagelaten heeft in de 
Dietse 'schatkamer ». 

Dit geldt dan uiteraard ook voor 
de in deze bundel opgenomen ge-
selekteerde teksten. 

In de nieuwe prozabundel kun
nen wij een drietal grote temati-
sche kernen, of beter « aanleidin
gen » onderscheiden. In de eerste 
plaats zijn er de stukken die di-
rekt handelen over het nationa
lisme en de Dietse gedachte en 
die ook een direkte aanleiding in 
de volksstrijd vonden: . Kamp om 
Dietsland », . Nederlandse Wer
kelijkheden », «11 juli Dietse dag», 
« Zuid Nederland en Willem van 
Oranje > Daarnapst staan dan de 
artikels die, vei-trekkend van his

torische, literaire en wetenschap
pelijke werken het eigen Diets-
nationale standpunt soms uitvoe
rig en steeds diepgrijpend uiteen
zetten. En tenslotte zijn er de stuk
ken gewijd aan figuren uit de 
Dietse volksstrijd: Verriest, Dosfel, 
Borms, Stracke, Rosa De Guchte-
nare, Antonn Jacob, Gantois, Staf 
Bruggen, Gaston Feremans, Me
vrouw Dosfel. 

Enigzins apart staat dan het uit
voerig stuk « over het activis
tisch avontuur en wat erop volg
de » dat in « Dietsland - Europa » 
verscheen en voor het eerst hier 
gebundeld verschijnt. Samen met 
« Celbrieven » en « Dertig dagen 
oorlog •> vormt het een levens
triptiek, waarin de persoonlijke le
vensgeschiedenis en de volksstrijd 
verweven zijn: de cruciale momen
ten in beide, met triomf en tragiek 
vallen hier samen. Het gloedvolle 
hymnische proza der jeugd, het 
vaste gehamerde woord van de 
man, de rustige zekerheid van de 
ouderdom die niets heeft ver
loochend van zijn herinneringen 
vinden wij terug in dit proza dat 
het Nederlands zowel in de poë
tische bewogenheid als in het man-

poëziekroniek 7 

De lezer - en de dichters 
rrapen wij om verontschul-
diainq uyanneer wij nii pas 
evkele hundeh prezenteren 
die reeds evkele tijd geleden 

Beter laat dan nooit is wel
licht maar een pover eks-
kuus. Toch ligt het niet aan 
onze goede wil. wél aan de 
overvloed van publikaties al
lerhande die onze aandacht 
vragen Waarbij de helletrie 
en de poëzie m het bijzon
der, slechts een -zij het toch 
tameliik groot gedeelte in
nemen van onze kultuur-
bladzijderi.. 

Bij de uitgeverij—Orion 
verschijnen twee belangrij
ke poëziereeksen: de reeks 
«Noorderlicht)) en de vroe
ger zelfstandige, na de dood 
van e.h. Herman Van Frae-
chem eveneens ter ziele 
gaande, maar door Orion ge-' 
redde «Bladen voor de Poë
zie.)) 

Vandaag stellen wij enkele 
«Noorderlicht))-bundels voor. 

9 «Een dag, een koninkrijk» 
van Pieter Aerts is de zesde 
bundel van deze dichter. 
Tenia: vrouw, natuur, dich
terschap. Goed - gestruktu-
reerde, vloeiende verzen 
waarin de tematiek niet be-
gravefi wordt onder een 
vloed van woord en beeld
zonder nochtans al te dun en 
te pover te zijn. Het enigma
tische in zinsbouw en beeld
aanwending van de moder
ne lyriek is hier niet over
dreven. Na een bijna klas
sieke vorm in het eerste 

deel volgt een meer gekris
talliseerd, bijna apodiktisch 
vers in het tweede deel, ter
wijl in het laatste terugge
keerd wordt naar de bijna 
klassieke vorm, zij het met 
moderne woord- en beeld
middelen. Voornaam van 
taal en uitwerking, draagt 
deze bundel de stempel van 
een echt poëtisch talent. 
# «Tot de tweede persoon» 
van Bob De Nijs, bekend om 
zijn vertalig van Catalaanse 
poëzie, boeit reeds bij het 
eerste «Ten geleide» — vers: 
«Ik zal in de stad de bloe
men en de langvergeten vo
gels dragen...» De stad, het 
dichterlijke woord, het me
tafysisch verlangen: temas 
die niet nieuw zijn. De ver
woording en verklanking 
tracht dit wél te zijn en 
slaagt er zelfs in. « Alle 
woorden hebben zich al 
lang herhaald, maar niet de 
vorm ervan» -Maar ook het 
onuitgesprokene is reeël: de 
dichter laat het vermoe
den: «Ik weiger de dingen 
hun naam, ontsnapt me daar
om hun bestaan?» 
• In zijn bundel «Het oog
bad» neemt Gwij Mande-
linck de aan de dichters al
ler tijden geliefde temata 
eveneens op: liefde, lijden, 
natuur, eenzaamheid, leven. 
Hij schrijft een zeer persoon
lijke lyriek met een even
eens zeer persoonlijke beeld
spraak, die het gedicht wel 
eens te sterk belast en, die 
het gedicht wel eens te sterk 
zeer kortstondig - één tot 
drie versregels - volgehou

den wordt om dan op een 
ander beeld over te sprin
gen. 

• «Tijdverblijf» van de 
Noordnederlandse dichter 
C O . Jel lema brengt . in 
zijn stille, subtiele eenvoud, 
in zijn keurig en zeer selek-
tief woordgebruik - en dit 
in tegenstelling tot het ge-
forceerd-sibyllijnse van veel 
moderne lyriek- ook ge-
dachtelijke kommunikatie. 
De penetratiemogelijkheid 
voor de poëzielezer, die niet 
met legpuzzels wil gekon
fronteerd worden, is daar
mee uiteraard ook beter. 
Jellema heeft zich de beper
king, die de meester ken
merkt, eigen gemaakt. Som
mige zijner gedichten zijn in 
hun fijne s t ruktuur en ver-
woordmg als kleine, keurige 
etsen die met enkele trek
ken een innerlijke spanning 
en bewogenheid oproepen. 

• Wim Pendreeht. eveneens 
een N o o r d n e d e r lander 
schreef met «Voor de zonen 
van de aarde» een vervolg 
op zijn bundel «Communice
rend». Ook hier is de gedach-
telijke kommunikat ie niet 
bezwaard met de last van 
een vaak gezochte beeld
spraak, van laboratorium-
werk in plaats van poëtische 
gloed. Het beeld is middel 
en geen doel. Wim Pen-
drechts I jr iek wil op poë
tische wijze een pleidooi 
zijn voor de taal, voor het 
woord als gesproken uiting, 
als klankbeeld, zoals het 
ook in zijn oorsprong is. 

nelijke en kloeke proza op weerga
loze wijze weet te hanteren. 

Keren wij echter terug naar de 
<> kernen » van deze bundel. Be
langrijk wat de inhoud, aktueel wat 
de maning betreft, is « Kamp om 
Dietsland ». Daarin wordt beklem
toond nl. dat de « Vlaamse Bewe
ging » in haar oorsprong Neder
lands-gezind en Nederlands-gericht 
was en van meetaf: volks en ge
grond op het wezen. 

Wezensbeklemtoning i s o o k 
« Nederlandse werkelijkheden » en 
de stukken over 11 juli en over 
Oranje. 

Picards « Geschiedenis van de 
Vlaamse en Grootnederlandse Be
weging, werk van Schamelhout, J. 
De Vries, Prof. De Vooys, enkele 
Duitse werken over de Vlaamse 
beweging, een uitlating van Prof. 
Geyl geven aanleiding tot gedach-
telijke « Auseinandersetzungen • 
en rektifikaties. Steeds gaat Wies 

Moens naar de kern, naar het rsüne 
metaal der Dietse waarheid ont
daan van alle klelne-hollandse of 
Vlaams belgicistische slakken, van 
al het onzuivere, onedele en onop
rechte. Ook hier geldt zijn vers: 
' Recht naar het wit mikt de Diet
se boog ». 

De teksten gewijd aan figuren 
uit de Vlaamse beweging zijn meer 
dan de gebruikelijke, vaak opper
vlakkige hulde-artikels: het zijn 
naar het wezen van de mens en 
idee grijpende analyses van men
sen, van wie de meesten voor hem, 
de auteur, geweest zijn wat hij 
Gantois noemt: wapenbroeder. 

Wies Moens tekent ze: Ver
riest en Dosfel, Antoon Jacob en 
Rosa de Guchtenaree, Borms en 
Stracke, Gantois en Mevrouw Dos
fel, Gaston Feremans en Staf Brug
gen en het beeld van de mens 
groeit hier uit tot een scherpe en 
klaaromlijnde tekening van het le

vensmotief. Een levensmotief, dat 
hetzelfde is als dat van de auteur, 
en dat hen en hém doet oprijzen 
boven de kleinigheid en klelnmoe-
digheid die onze horizont beper
ken. Levensmotief dat aan de 
•• Vlaamse beweging » het brede
re nationale perspektief verschafte 
van de heel nederlandse idee. 

Wies Moens' derde prozabundel 
moge voor vele een leerschool 
zijn, een aansporing tot bezinning 
en een eerste flitsen van de waar
heidskern die onze beweging 
draagt. Meer dan ooit zijn les, aan
sporing e n waarheidserkenning 
broodnodig in onze strijd. 

jos dierikx 

Wies Moens: « Verzameld Proza 
ill » - 270 biz. 
""n. 260 Fr. geb. 360 Fr. 

Zaterdag 2 december was het weer . hoogdag . voor de Noorderwijkse kleinkunsttempel . de Schuur . Hef 
optreden van Miei Cools ging gepaard met de opening van een tentoonstelling van de schilderiien en etsen 
van het echtpaar de Vriendt-Celis uit Rotselaar. Onze volksvertegenwoordiger Jo Belmans zorgde voor een ori
ginele voorstellmg van deze fraaie schilderijen en etsen. De tentoonstelling blijft open tot 15 januari 1973 
Op de foto : van Imks naar rechts : Seth Gaaikema. Miei Cools, mter Jo Belmans, mevr. en dhr De Vriendt 
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hiemwee 

doet ons hart 

verlanaen 

een avond 
met 
armond 

preud'homme 

GRze lezers de heer Herman 
voorstellen is nu wel niet-meer no
dig. Als < maker > van een hele 
reeks dia - sono • rama's heeft 
deze vriendelijke meneer uit Deur-
ne (Antwerpen) een wel verdiende 
bekendheid weten te verwerven. 
Thans loopt zijn « avond bij Ar
mand Preud' homme » en dat na
dat hij het hele Vlaamse land reeds 
afreisde met een soortgelijke voor
stelling over Hullebroeck en eer
der reeds met Peter Benoit -Vlaan-
derens kunstroem, en een zevental 
andere kleurendia - voordrachten 
waaronder de Parken rond Antwer
pen, Tussen water en duinen en 
de Neerdorpen om deze slechts te 
vernoemen. 

De heer Herman is een vrien
delijke rustige Antwerpenaar die 
de dingen allemaal een beetje an
ders bekijkt en dat is zeker geen 
verwijt, integendeel dat • anders 
zien » stelt hem in staat een aan
tal verrassend mooie dia's op het 
witte doek te toveren zodat je je
zelf gaat afvragen hoe deze man 
dat voor mekaar bracht of met 
wat voor een soort kamera loopt 
die meneer op zijn buik? 

Een staaltje van zijn kunnen 
brengt hij te berde in zijn monta
ge « De bulten dansen » , titel 
die hij ging ontlenen bij Wannes 
Van de Velde. In deze montage 
gaat Herman op speurtocht door 
het oude Antwerpen waarvan het 

hart bloedt door de huidige ingre
pen die men urbanizatie noemt. 
Herman heeft er ontmoetingen met 
figuren als zotte Rik, Lange San-
der, Mie citroen enz. Ras-echte 
Antwerpenaren zijn achteraf de 
heer Herman komen vragen of de 
getoonde beelden wel degelijk uit 
hun stad kwamen!... 

Het is eigenlijk allemaal begon
nen toen de ouders van Rene Her
man een cinema gingen uitbaten 
ki het begin van de dertiger jaren. 
Periode van de stomme film. 
Zoon-lief zocht voor deze films de 
muziek uit, niet gespeeld op de pi
ano zoals het de gewoonte was 
maar met een vernuftig sisteem 

van drie bestendig lopende pla
tendraaiers die de langgerekte to
nen van 78-toeren - platen als bij 
« wonder » In de zaal brachten. 
Herman specialiseerde zich daarin 
maar aan deze stomme film kwam 
een einde. En dus ook aan het 
voortdurende kontakt muziek en 
fi lm. Ondertussen was de dia 
op de markt verschenen, populair 
geworden en ook de heer Herman 
kwam in de ban van deze nieu
wigheid en ging verder met het be
stendig knutselen, met beeld en 
muziek. 

Als flamingant in hart en nieren 
lag het voor de hand dat Rene Her
man het met Vlaamse toondichters 
ging proberen en met beelden van 
ons mooie land en mensen door 
deze toondichters in muziek gego
ten. 

Keren we nu terug, naar de 
/ « Preud' homme - montage » die 

onder de titel « Heimwee doet ons 
hart verlangen » reeds heelwat 
goedgevulde zalen in vervoering 
bracht. 

In tweemaal vijft ig minuten wor
den aan de hand van een vierhon
derd diapositieven 23 liedjes door 
Preud'homme getoondicht in de 
zaal uitgestrooid. Het spreekt van
zelf dat de Kempen, het land van 
de toondichter, rijkelijk haar beurt 
krijgt in deze montage. Bestaat er 
een mooier landschap in onze be
dreigde natuurwereld? En hier ko
men we terug bij het « speciale » 
oog van de samensteller. Uit de 
Kempen bracht hij de heerlijke 
prenten mee van boerderijen, men-
s e n , korenvelden, processies 
(waar zie je dat nog?) enz. Mooi 
zijn de beelden van de toondich
ter met de zachte trekken op het 
gelaat, de ietwat weemoedig kij
kende Armand Preud' homme, de 
toondichter met de zilveren haren. 

Dankbaar is het publiek wan
neer Herman ruimte laat aan de 

betreurde Jo Erens wiens Lim
burg wonderwel thuis hoort in de
ze montage. En dan gaat de vloed 
gekende en minder gekende « suk» 
sessen »: over « Een boer en een 
boerinneken, Kempenland, Susa Ni
na, dat wel even verbazing brengt 
in de zaal wanneer de foto van 
BRT - nieuws - joernalist Jan 
Schodts getoond wordt. Hij was 
het namelijk die als kleine jongen 
Susa Nina zong. Een heerlijk-stem
metje bij heerlijke muziek. Roosma-
rijntje dat de soldaten doet zingen, 
en zovele anderen, de poppen-
stoet, een groet uit Zuid-Afrika om 
ten slotte uit te monden in het 
mooie Op de purperen hei. 

Wat is nu de waarde van een 
dergelijke montage. Op de eerste 
plaats worden wij in staat ge
steld terug te horen fen te zien dat
gene wat reeds door zovelen ver
geten is en wordt. Ongetwijfeld 
ook om zijn historische waarde, 
want een aantal beelden en fei
ten werden vastgelegd die van be
lang zijn in de geschiedenis van 
het Vlaamse lied. Leerrijk even
eens. En voor heelwat dia-liefheb
bers een aansporing en een be
wijs dat er nog wat anders be
staat dan beeldjes uit zuiderse 
landen... 

Schaduwzijden zoeken in deze 
montage zou werkelijk muggenzif
terij zijn. Een raad misschien veor 
de samensteller wat betreft het 
lezen van de overigens sobere en 
korrekte kommentaar. Zou de heer 
Herman er niet goed aandoen een 
geschoolde stem uit t e kiezen voor 
zijn teksten? 

Voor al onze afdelingen die hun 
leden en vrienden een heerlijk» 
Vlaamse avond willen bezorgen-
kunnen we een van Hermans dia-
sono-rama's van harte aanbevelen. 

Alle dokumentaties en inlichtin
gen : R. Herman, IVlortselsestvv'jj 
114 - 2100 Deurne. 03/21.70.35. 

domme 

De provincie West-Vlaanderen is bezig met de uitgave van 
een reeks studies over het « Kunstpatrimonium van West-Vlaan
deren ». In deze reeks kwamen reeds de huizen van Brugge aan 
de beurt, de polderstreek met haar typische hoeven, kort gele
den verscheen het vijfde deel, ni. de oudheidkundige inventaris 
van het beroemde Zwinstadje Damme, in de middeleeuwen 
voorhaven van Brugge en als geen ander verbonden met het 
Zwin. Aan de Zwinstreek zelf werd een apart deel gewijd, om
dat de materie voor Damme zo omvangrijk was dat een afzonder
lijk deel meer dan gewettigd was. Evenals de vorige delen is dr 
Luc Devliegher de auteur, wetenschappelijk assistent bi) de pro
vinciale kulturele dienst van West-Vlaanderen Het boekdeel 
over Damme is geïllustreerd met niet minder dan 350 fotos van 
plattegronden, gebouwen, huizen, kunstvoorwerpen, meubilair, 
klokken, noem maar op. 

Damme ontstond in 1180 door toedoen van graaf Filips van 
den Elzas aan de afdammingsplaats van het Zwin. Te Damme 
werden de goederen uit de zeeschepen overgeladen op kleinere 
schuiten, die dan via de Reie de koopwaar naar Brugge brachten. 
Vooral in de 13e eeuw kende de voorhaven een grote bloei, wat 
blijkt uit de overgebleven gebouwen uit die tijd. Te Damme zijn 
dat vooral het 13e-eeuwse stadhuis, dat tevens als stapelplaats 
diende en wegens bouwvalligheid werd gesloopt om In 1463-67 
op kleinere schaal heropgebouwd te worden. Enkele gotische 
huizen op de markt vervolledigen de sfeer, w.o. Huize Sint Jan, 
waar in 1468 net huwelijk van Karel de Stoute met Margaretha 
van York ingezegend werd. Andere merkwaardige gebouwen 
zijn de O.L.Vrouwkerk, waarvan nog slechts een gedeelte wordt 
gebruikt, terwijl de toren in de ruines van het overige gedeelte 
is blijven staan, de bekende stompe toren, zoals er meer in de 
Zwinstreek zijn. Wijzen wé nog op het St. Jansziekenhuis De 
verzanding van het Zwin betekende de dood als haven en han
delscentrum van Brugge en Damme. Het Zwinstadje herkreeg 
enig belang in de Spaanse tijd als vestings- en garnizoenstad, 
waarvan het patroon in het landschap ook nu nog duidelijk te 
herkennen is. Dan daalde de stilte neer over Damme dat ver
viel tot een dorp maar dat nog steeds trots het stadswapen uit 
de middeleeuwen voert. In de romantiek kwam er een Jakob 
Van Maerlandtgedenkteken, en lange tijd werd aangenomen dat 
de legendarische Tijl Uilenspiegel te Damme begraven lag. Van
daag is Damme een landbouwgemeente, « bedreigd » met aan
hechting bij Brugge of met samenvoeging met enkele andere 
poldergemeenten. Het centrum van Damme is echter geleide
lijk een toeristisch en gastronomische trekpleister aan het wor
den, met een steeds talrijker internationaler bezoek. 

Uiteraard wordt aan dit hedendaags aspekt van Damme in deze 
historische studie geen aandacht besteed. Des te uitvoeriger en 
gevarieerder is de historische inleiding, met tal van getekende 
illustraties zoals het wapen van Damme (met de hond), platte
gronden, waarna een niet minder dan 150 biz tellende Inventaris 
van Damme volgt, eveneens met talrijke illustraties in de tekst, 
wat het gezamenlijk illustratiemateriaal op meer dan 500 brengt. 
Grote aandacht wordt aan de architektuur besteed, telkens weer 
wordt van alle gebouwen een bijna pijnlijk-nauwkeurlge beschrij
ving tot In het detail gegeven, met alle technische, historische 
en ikonografische gegevens, kortom met dezelfde wetenschap
pelijke akkutaresse, die we reeds In de vorige delen bewonder
den Dit Is werkelijk een felliloze inventaris, die heel wat vor-
singswerk en eindeloos geduld heeft gevergd, doch waarvan het 
geheel sluit als een bus. Tot zelfs de merken op het edelsmeed
werk worden beschreven en afgebeeld ! 

Het boek besluit met een aantal registers, en een uitvoerige 
bibliografie. Plus dan nog een dik gedeelte foto s. 

Ook • Damme • van dr. De VIregher verdient de benaming 
• wetenschappelijk standaardwerk ». RC. 
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zaterdag 9 december 

O 13U.30 
sche fi lm. 
• 14U.45 
taire. 
# 15U.00 
O 16U.00 
O 18U.00 
O 18u.05_ 
haling 

Als je maar gezond bent. Komi-

Dagbladen, dagbladen. Dokumen-

Trefpunt. 
Volksuniversiteit. 
Fabeltjeskrant. 

rJ^iitforstlnnen van Brugge. Her-

o 19U.05 r Doorgaand verkeer. Nieuws uit 
de autowereld. 
O 19U.35 : Hier spreekt men Nederlands. 
O 19U.45 : TV-nieuws. 
# 20U.10: Jazz is like a Woman. Jazzprogram
ma met de laatste overlevenden van de ras
echte New-Orleansstijl. 
O 20U.40 : De vrolijke dokters van St.-Swl-
thin's. 
# 21U.05 
O 21U.35 
O 22U.25 

Echo. 
Sheriff Cade. 
TV-nieuws. 

zondag 10 december 

O 9u.30 : Israëlitische dienst. 
O IOu.30 : Eucharistieviering. 
O 14U.30 : Voor boer en tuinder. 
O 15U.00 : Project-Z. Jeugdfilm. 
O 15U.15 : Binnen en buiten. 
O 17U.15 : Tienerklanken. 
O 18U.15 : Fabeltjeskrant. 
O 18U.20 : Sportreportage. 
# 18U.46 : In de streek van St.-Martens-La-
tem. Toeristische dokumentaire. 
O 19U.13 : Arnie. 
O 19U.38 : Openbaar kunstbezit. 
O 19U.45 : TV-nieuws. 
O 20U.00 : Sportweekend. 
O 20U.25 : Puzzel. Film in wereldpremière. 
O 21U.55 : TV-nieuws. 
# 22U.00 : De andere film : Hotel Monterey-
New York ». 

maandag 11 december 

O 
O 
O o o o o 
• 

18U.00 
18U.05 
18U.30 
19U.00 
19U.10 
19U.33 
19U.45 
20U.10 

denzee. 
O 20U.35 
de BBC, 
O 21U.20 
TROS. 
O 22ü.05 
O 22u40 

Fabeltjeskrant. 
De woudlopers. 
Volksuniversiteit. 
Tsjin-Tsjin. 
Sporttribune. 
Keurig Frans. 
TV-niéuws. 
SOS-natuur. Duimen voor de Wad-

Music, Music, Music. Show van 

Een aVond bij Eva. T-Vspel van de 

Vergeet niet te lezen. 
TV-nieuws. 

dinsdag 12 december 

O 18u00 : Fabeltjeskrant. 
O 18U.05 : Skippy. 
O 18u 30 • Tienerklanken. 
# 1PU.05 : Kijk en kook. 
O 1Cii35 : Hier spreekt men 
O 19U.45 : TV-nieuws. 

Nederlands. 

O 20u.10 : Apollo 17. Samenvattende repor
tage van de eerste maanwandeling. 
0 20U.55 : Kankerpaviljoen naar de roman 
van Alexander Solzjenitsin. 
9 22U.05 : Maas en Rijn. De rijke cultuur 
tussen 800 en 1400 langs Rijn en Maas. 
O 22U.40 : TV-nieuws. 

woensdag 13 december 

O 17U.30 
O 19U.14 
O 19U.19 
O 19U.25 
O 19U.45 
O 20U.10 
deling. 
O 20U.25 
0 20U.50 
0 22U.05 
Jules De 
O 22U.30 
O 22U.50 
se beelden van de derde maanwandeling. 

: Jevajong. 
: Fabeltjeskrant. 
: Keurig Frans. 
: Politieke tribune (CVP). 
: TV-nieuws. 
: Apollo 17. De tweede maanwan-

: Dubbeldekkers. 
: Kankerpaviljoen (2de deel). 
: Frits Lambrechts zingt liedjes van 
Corte. 
: Horen en zien. 
: TV-nieuws met o.m. rechtstreek-

I 
De hele week staat haast geheel in het teken 
van het zoveelste maanschot als alles ten

minste naar wens verloopt... 

donderdag 14 december 

O 18U.0O 
O'l8u.05 
O 18U.30 
O 18U.50 
• 19U.10 
De abdij. 
O 19U.40 
O 19U.45 
O 20U.10 
de maanwandeling. 

Fabeltjeskrant. 
Calvin en de kolonel. Tekenfilm. 
Jonger dan je denkt. 
Vergrootglas op de postzegel. 
De toekomst van ons verleden. 

Hier spreek; men Nederlands. 
TV-nieuws. 
Apollo 17. Reportage van de der-

O 20U.25 
• 21U.30 : 
leiding tot 
onderwerp. 
O 22U.15 : 
O 22U.45 : 
O 23U.25 : 
O 23U.40 
tage van 

De kleine waarheid. 
Schaven aan ons leefmilieu. In
de reeks programma's over dit 

De Socialistische gedachte. 
Première. 

-."^-^K : TV-nieuws. 
: Apollo 17. Rechtstreekse ^pör-
het opstijgen van de maanSloep. 

vrijdag 15 december 

O 18U.00 : Fabeltjeskrant. 
O 18u05 : Volksuniversiteit. 
O 18U.40 : Tobias en de leugenaars. Teken
fi lm. 
O 18U.45 : Verkeersveiligheid. 
O 18U.50 : Ziet u er wat in ? 
O 19U.03 : Keurig Frans. 
O 19U.09 : Luceat. 
O 19U.45 : TV-nieuws. 
© 20U.10 : Inferno en extase. Speelfilm met 
Charlton Heston, Rex Harrison e.a. over 
schilder Michelangelo's periode waarin hij 
de fresko's van de Sixtijnse kapel schilderde. 
• 22u,10 : Panorama. 
O 22U.55 : TV-nieuws. 
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opgave nr 42 
HORIZONTAAL 

1) gemeente in de Antwerpse ag
glomeratie 

2) nummer - lengtemaat - alkoho-
lische drank 

3) oud paard 
4) R u s s i s c h e jongensnaam -

graafschap in Ierland 
5) Duitse bondskanselier v a n 

1949 tot 1963 
6) anagram van RUI - voor ons 
7) leerling van Plato 
8) arkbouwer - stinkdier 
9) Engelse steen 

10) voorstander van federalisme 

VERTIKAAL 

1) VU-volksvertegenwoordIger 
2) slede - stad in Nederland 
3} kostbaar iets 
4) wij hebben er vijf aan elke 

voet - gemeente op de Veluwe 
5) inwoner van Slovakije - daar 
6] rijksschool 
7) liefste Mia - kongregatie van 

religieuzen 
8) twee klinkers - frans goud -

frans persoonlijk voornaamw. 
9) bloedvat - planeet 

10) muzieknoot - tuinhuisje 
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ffllOGOOO 
koereur lamberts 

In het blaadje van de VU-oppo-
Sitie te Londerzeel lezen wij dat 
het gemeentebestuur, waarin de 
« Katholieken » de volstrekte 
meerderherd hebben, onlangs Ward 
Janssens huldigde, omdat hij de 
ronde van Frankrijk had uitgere
den. Die meerderheidspartij geeft 
ook een blaadje uit, nogal luksueus 
naar het schijnt want op de kos
ten van de gemeenschap Er prijk
te dus een mooie foto van de hul
diging in dat blad Tot groot jolijt 
van de londerzelenaars kon men 
op de foto twee heren bewonderen 
burgemeester Lamberts en in zijn 
zog de van ijver glimmende ge-
meentesekretaris ,De gehuldigde 
koereur, Ward Janssens, was er 
niet op te vinden Kijk, dat is het 
sisteem waar wij van houden Een 
koereur vieren om zelf m het zon
netje te staan - om het glaasje 
sjampie zal het Lamberts wel met te 
doen zijn - en den volke ineens dui
delijk maken dat het met al die 
koereurs niet mag vergeten dat het 
de heren zijn die recht hebben op 
dankbaarheid en plaats op het 
• portret ». 

ie vache - het koe 

Na zich grandioos belachelijk te 
hebben gemaakt met de bewering 
dat het woord « stiekemerd » in 
geen enkel woordenboek te vin
den is, en dat het dus een heel le
lijk dialektwoord moet zijn, deed 
Jaak Lecoq er verleden week nog 
een schepje bovenop. Hij schrijft 
nu dat het Nederlands zodanig evo
lueert dat men, volgens ene Henri 
Somers, zou moeten zeggen • het 
koe », omdat men ook zegt « het 
paard ». Waar halen ze het in 
Godsnaam? Ge moet niet vragen 
wat een genie die Henri Somers-
d'origine anversoise - is, dat hij 
niet eens het verschil kent tussen 
de algemene benaming van de 
diersoort, in het Nederlands onzij
dig (het paard, het rund, het 
schaap), en de benaming van het 
vrouwelijk dier (de merrie, de koe, 
de ooi) En wat een brein Jaak Le
coq wel moet hebben om die 
krankzinnige onzin zo maar klakke
loos over te schrijven, zonder zich 
af te vragen waarom men in zijn 
eigen taal zegt Ie cheval en la 
jument, Ie mouton en la brebis. 
Zouden de heren Somers en Lecoq 
zich voortaan niet beter houden 
aan de kinderazie van hun blaas 
vol wind? Dat kunnen zij misschien 
nog overzien. 

liga - hambras (1 ) 

De Belgische ploeg moest ver
leden woensdag een matchke gaan 
spelen tegen de Italiaanse kolle
ga's. Aanvankelijk werden vooral
naar eeuwenoud model - de klas
siek vedetten van Anderlecht en 
Standard opgesteld Omdat het 
toch een match van niemendal 
betrof, mochten die spelers van 
hun klub niet meedoen Men be
sloot dan maar Lierse af te vaar
digen De Lierse - voorzitter liet 
echter weten dat zijn klub met 
moet beschouwd worden als meid 
voor alle werk, en als zij met in 
aanmerking kan komen voor seri
euze matchen, dat ze dan ook niet 
kan dienen voor voddematchen, en 
dat Lierse tweede staat in de rang
schikking, en dat er dus voor Lier
se meer op het spel staat dan voor 
Andei lecht dat zevende staat Wij 
lichten van harte ons klaksken voor 
Quisenaerts Dat is taal naar ons 
hart. Spijtig dat het « klie' je » 
het weer niet snappen zal En hoe 
het ondertussen verlopen is met 
onze trotse liga, dat hebt u wel
licht al vernomen 

liga ( 2 ) 

Dit is nu al wei duidelijk : dat de 
herrie rond de llgaploeg in feite 
niets anders is dan een kracht
proef tussen bond, liga, « super
stars » Anderlecht en Standard en 
de gewone ligaklubs. Op het ogen
blik dat wij dit schrijven • maandag 
IS het nog niet duidelijk hoe de 
kaarten gedeeld zijn, en wat er In 
de « pot » zit, maar wij verwach
ten dat het uiteindelijk zal gaan om 
het « baasskap » over het profes
sionele voetbal van morgen. In de 
uiteraard nog summiere kommen-
taren voor radio en televizie spaar
den de heren Hoste (ligavoorzitter) 
en Vandenstock (super-starprezi-
dent) hun lieflijkheden voor elkaar 
al niet meer. In hoeverre onze 
klubs, en het nationaal prestige, 
waar de heren zo graag over pra
ten, met dat alles zullen gediend 
zijn, dat wordt een andere kwes
tie. Of Louis Wouters er zal in sla
gen de bokkige schapen terug tot 
de orde te roepen, eveneens. 

op zoek 

De ploeg van Piet Theys heeft 
een soort wedstrijd uitgeschreven 
voor amateurs - sportmedewerkers 
Wij kunnen ons vanzelfsprekend 
vergissen, maar wij hebben de in
druk dat het er de uitstekende 

Dinsdagmorgen vertrokken de voet
balspelers, die gekozen werden 
voor de Interligawedstrijd (bijna 
allemaal Beerschotspelers), vanuit 
Zaventem. De kontrole van de vei
ligheidsdiensten ondergingen ze 
met de gimlach Wisten ze toen al 
dat ze zouden winnen met 0-1 ? 

radio - ploeg om te doen is nieuwe 
en frisse ideeën op te scharre
len. De aard van de opdrachten en 
de nadruk die gelegd wordt op het 
feit dat het nu niet direkt échte 
sportspecialisten moeten zijn die 
kans op slagen hebben, wijzen o.i. 
in die richting. Wij vinden dat van
wege Piet and his boys een prima 
initiatief. Zeker en vast zullen er 
massa's verse ideeën en inzichten 
voor de pinnen komen, en zelfs 
als geen medewerkers gevonden 
worden (wat twijfelachtig is), er 
zullen toch grote hoeveelheden 
praatstof, inspiratie en opvattingen 
te vinden zijn. Typisch ook dat een 
uitstekend team als de sportsektie 
van de radio zich niet te goed acht 
om buiten kring op zoek te gaan 
naar iets nieuws, terwijl de stroe
ve TV-ploeg altijd maar met dezelf
de klungelaars blijft voortkauwen 
op « opvattingen »die misschien 
origineel waren rond de eeuwwis
seling. 

niet te rap 

De Brusselse gazetten hebben verleden week een beetle te veel « petrol » gegeven om de lof van Anderlecht 
te zingen na de overwinning tegen Standard. Het was al gebeurd : dat Anderlecht werd weer kampioen De 
superlatieven vloeiden bij beken uit de pen der kenners. En wat gebeurt er verleden zondag : datzelfde An
derlecht wordt zonder veel komplimenten geklopt in Brugge, en verhuist daardoor naar de zevende plaats in 
de rangschikking. Hiermee willen wij ons helemaal niet kleinerend uitlaten over de kapaciteiten van Pol van 
Himst en zijn mannen De sport Is nu eenmaal zo Wij willen er alleen maar even aan herinneren dat veel op 
Ahderlecht doorgaans goed gelaafde loernalisten altiide een beetje te rap zijn om de verdiensten van de 
« groten » op te hemelen, en de Indruk te wekken dat er in de « provincie * geen knapen rondlopen die óók 
tegen een bal kunnen trappen. 

gallige taalwenken 
Wij voelen ons een diep-

gelukkig mensenkind, omdat 
wij leven in België, het land 
waarin het enige weten
schappelijk - gefundeerde 
sportblad verschijnt. " Les 
Sports", waarin dag na dag 
grote geesten, ja, genieën 
hun geleerdheid ter beschik
king stellen van de massa. 
Jaak Lecoq, Mon "big snor" 
Arets, "Eddy" Jacobs, en ze
ker niet vergeten Luc Va-
renne zijn er met oneindig 
geduld en dank zij hun on-
overtroffen wetenschappelij
ke bewijsvoerin in geslaagd 
ons te doen inzien dat 
M'sieur Leon Semmeling om 
andere redenen in de grond 
stampt (in plaats van tegen 
de bal) dan ergens een trek-
paard uit een of andere Lim
burgse kluh, dat Schaut mis
schien geen slechte echtge
noot is, maar alleen Loraux 
een goede arbiter, dat Eddy 
en Claudine sedert genera
ties (nou ja ...) behoren tot 
de fine fleur van de culture 
frangaise d'expression beige, 
dat Zjang manager is uit on
baatzuchtige liefhebberij en 
kunstkriticus uit roeping, dat 
een raket naar de maan stu
ren iets is, maar een verzet 
op een velo berekenen de 
meest grandioz verwezen
lijking van het menselijk ge
nie. Geen terrein van de we
tenschap is de redaktieploeg 
van "Les Sports" vreemd. 
Aeronomie, kernfisika, psi-
chologie, sociologie, gewone 
geneeskunde, kortom alle 
hulpwetenschappen van de 
kommerciéle sport worden 
binnen het bereik gebracht 
van Jeuf-le-pilote uit "den 
impasse Sainte-Goedelief' en 
Aradym Crzolowickzi, de ge
kende sportliefhebber uit 
Mans. Zelfs wij, Vlamingen, 
kunnen aanzitten aan de rij
ke kulturele tafelen die "Les 
Sports" dagelijks dekt 

Nochtans, wi], Vlamingen, 
stellen enorme wetenschap
pelijke eisen voor de sport
krant Het is zelfs voor ge
meen blijkbaar ontzettend 
moeilijk om ons brabbel-
taaltje in het Frans om te 
zetten, en soms totaal onmo
gelijk Zo ontdekte Jaak Le
coq m een Hollandse krant 
het woordje " stiekemerd " 
Van Himst is een stieke-
vierd. Zo .'tond het er Jaak 
kende dat woord niet Nor
maal Niks op te zeggen Hij 
inaagt dus aan Michel, aan 
Mon, aan René : wat bete
kend stiekemerd ? Hij 
vraagt het zelfs,in een echte 
wanhoopspoging, aan Luc 
Niemand had ooit dat dwa
ze woord gehoord. Jaak 
wendt zich dus noodge
dwongen tot "mes amis fla-
mands" De kuisvrouw dv^ 
en de brouwersgast die juist 
bier komt leveren in de 

stamkroeg. O wonder, zij we
ten het evenmin. De redak-
tie is in paniek. Men besluit 
het woordenboek te nemen. 
Dictionnaire Vlaamseh-
Fransch - Callewaert - Ed. 
1887. Stiefmoeder en stijg
beugel staan erin. Stieke
merd niet. Het loodkot 
wacht. Jaak schrijft dtts in 
zijn gazet : het moet een 
héél lelijk woord zijn, en een 
heel speciaal dialectwoord, 
want zelfs de Vlaamse vriero-
den weten het niet, en het 
woordenboek evenmin. En 
of één van de Nederlandse 
vrienden - de Vlaamse ko
men niet meer in aanmer
king - eens laten wete-h wat 
het betekent 

Vanwege onze jongste 
moeten wij aan de Jaak zeg
gen dat stiekem en stieke
merd ook gebruikt worden 
door de juffrouw in het vier
de studiejaar, dat het bete
kent "sournois" of "cachot
tier", dat die woorden van
daag drie keer voorkwamen 
in de "Gazet van Antwer
pen", en dat het doodgewone, 
alledaagse woorden zijn voor 
wie iewat Nederlands kent. 

Wijzelf, minder trotse va
der van die trotse spruit, 
willen eraan toevoegen dat 
wij best begrijpen dat Jaak 
die woorden niet kent, even
min als wij alle Franse 
woorden kennen, maar dat 
wij ons een breuk lachen als 
hij beweert dat hij de ver
taling ervan nergens kon te 
weten komen. En dat wij 
nog harder gaan lachen als 
wij in "Les Sports" nog die 
potsierlijke geleerddoenerij, 
die pseudo-wetenschappelij-
ke onzin, en die woorden van 
een kilo gaan lezen vanwege 
heren die denken de wijs
heid in pacht te hebben, 
maar niet in staat blijken de 
betekenis van een alledaags 
Nederlands woord op te spo
ren. Die dat dan nog in hun 
gazet schrijven bij. 

Om ons goed hart te tonen 
willen wij hier, ten gerieve 
van de Jaak, nog een paar 
woordjes aan toevoegen die 
misschien ook niet in de Cal
lewaert van 1887, maar die 
alle Vlaamse sportlui toch 
verstaan, tot verwondering 
misschien van Franstalige 
sportjernalisten die al tien
tallen jaren tussen die 
Vlaamse sportlui werken — 
anders hadden zij immers 
geen werk — en blijkbaar 
niet eens hun taal begrijpen. 

Wie de betekenis van ge
wone woordjes als stieke
merd niet kan achterhalen, 
zou men een mtellektuele 
stumperd kunnen noemen. 
Dergelijke stumperd die ge
leerd wil doen heet een 
windbuil. En waar windbui
len het hoge woord voeren, 
is het land der blinden, 
waarin éénoog koning is. 

i 
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be«egingsCïlW 
antwerpen 

ANTWERPEN (Arr.) 
VVM 

Op dinsdag 12 december a.s. gaat 
In de zaal TijI te Merksem de e.v. 
vergadering der mandatarissen 
door te 20u30. De omzendbrleveo 
volgen over enkele dagen Op deze 
avond hebben wij de hh volksvert 
André De Beul en de prov raadsle
den Jef Brentjens (Berchem) en Ok-
taaf Melntjes (Burcht) uitgenodigd 
Het wordt een leerrijke avond voor 
onze mandatarissen. Reeds verschil
lende mandatarissen deden voor 
één of andere inlichtingen beroeo 
op het VVM. Het is de bedoeling 
tot een trefpunt te komen voor al
le mandatarissen : indien u meent 
dat één of andere aangelegenheid 
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. 

ABONNEMENTENSLAG 
Eerstdaags ontv&ngen alle afde

lingen van het arr. Antwerpen de 
« abonnementenslag - planning », 
van het arr. sekr. In afwachting 
verlangen wij reeds een « daveren
de inzet » in elke afdeling. Elk afde
lingsbestuur dient zijn verantwoor
delijkheid op te nemen. Handen uit 
de mouwen., en aan de slag a.u.b! 

AARTSELAAR 
VUJO EN SPORT 

Vujo doet mee aan de gemeen
telijke sportaktiviteiten en de daar
bij aansluitende proeven. 

Inlichtingen en eventueel inschrij
vingsformulieren kunnen bekomen 
worden op volgende adressen ; 
Gtiido Van Den Neucker, Wolfaerts-
hoflaan 54. tel. 87,61.34 ; Ria Thys, 
de Borrekenslaan 64, tel. 87.59.19 : 
Erna Peeters. Guido Gezellestr. 74, 
tel. 87.69.47. 
DIENSTBETOON 

ledere maandag is een bestuurs
lid aanwezig in het lokaal.« Fioden-
bach », Kapellestr. 19 van 20 tot 
22 u. 

ANTWERPEN (Stad) 
ABONNEMENTENSLAG 

We zijn over de 50 nieuwe abon
nementen en we doen voort, 't Zijn 
niet allemaal evengoede abonrie-
mentenwervers in ons bestuur, 
maar als ieder zijn taak in de afde
ling goed doet dan zijn we zeer te
vreden. 
LEDENHERNIEUWING 

De lidkaarten 1973 worden vanaf 
heden aangeboden, 't Is een hele 
karwei, die paar duizend leden in 
Antwerpen Stad thuis te bezoeken. 
En toch, elk bestuurslid zijn hoopje 
kaarten en binnen enkele maanden 
zijn we er door. Wie op voorhand 
storten wil kan dat op PC 61.75.11 
van Bergers G, Antwerpen. Hoofd-
lid 100 fr., bijlid 50 fr. 
VERKIEZING 

Hangt in de lucht. Ook deze 
verkiezingen zullen onze afdeling 
een boel centen kosten. We hebben 
nog altijd geen Rothschild gevon
den waar we zo maar hebben bin
nen te lopen, 't Zal weer van dezelf
de trouwe leden en simpatisanten 
moeten komen. We weten echter 
dat het met overtuiging en graag 
gegeven wordt. U mag ons thuis 
verwachten. Wil u ons voor zijn, 
stort dan vanaf heden op postreke
ning 61.75.11 van Bergers G., Ant
werpen (onze voorzitter). U kan 
ook op ons bankrekeningnummer 
uw bijdrage storten Postgiro 
Euralbank 15.02 Antwerpen voor 
bankreke nr. 2/0494 van VU-Ant-
werpen Stad. Mag ook een maan
delijkse steun zijn, dat doet niet 
zo zeer. 
DIENSTBETOON 

Alle dagen op ons sekretariaat, 
Wetstr. 12, Antwerpen, tijdens de 
openingsuren Voor speciale geval
len liefst op maandag van 16 tot 
20 u., dan is er steeds een volks-
vert aanwezig in het raam van het 
arr. dienstbetoon. 

Voor COO-gevallen : tel. voor 
afspraak met dr. De Boel 33.97.90 
of Frans De Laet 38.66.92. 

Diensbetoon bij Bergers thuis • 
St. Jansvliet 19. elke maandag van 
14 tot 18 u 

PAMFLETTENAKTIE 
Ter begeleiding van de kleuraffi-

ches • Belgische Super Pest • ste
ken een van deze dagen onze be
stuursleden in de bussen van Ant
werpen Stad een gekleurd pamflet 
op 4 bladzijden. Dat is dan al een 
aanloop tot de mogelijke verkiezin
gen, 't Kost weeral een dikke duit 
Daarom a.u b., graag een storting ! 
Het werk doen wij wel I Wees u 
beste lezer solidair I PC 61.75.11, 
Bergers G , Antwerpen. 

BALEN-OLMEN 
SOC. DIENSTBETOON 

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

I N K A 

BOECHOUT-VREMDE 
LEEST U GRAAG ? 

Natuurlijk, u leest « Wij ». Geef 
dan ook mee een stootje aan de 
werving van nieuwe abonnemen
ten. Zo moeilijk is dat niet Deze 
week sluiten wij de eerste lijst af 
Maak hem langer. Geef door aan 
het sekr. : Flor Van Praet, « Mal-
pertuus », Provinciestr. 363 te Boe-
chout. 

BORGERHOUT 
SOC. DIENSTBETOON 

Schepenen : Juul Dillen, Lode 
Van Berckenlaan 184, tel. 21.30.90 ; 
Bert Verbeelen, Jozef Posenaerstr. 
37, tel. 35.57.08. 

Provincieradsleden Hugo An
dries, Turnhoutsebaan 116, tel. 
36.59.67 : Frans Dirks, Karel Van 
den Oeverstr. 26, tel. 36.38.94. 

Gemeenteraadsleden : Karel Ey-
kens, Weversfabriekstr. 40, tel. 
36.56.10 ; dr. A. Jacobs, Te Boeiaer-
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. 
PROPAGANDA 

Het vernieuwde bestuur van onze 
afdeling doet graag een oproep ter 
uitbreiding van onze propaganda-
ploeg. We hebben verschillende 
personen nodig zowel jongere als 
oudere om een konstante stevige 
aktie-ploeg verder uit te bouwen. 
Er .is regelmatig werk op til voor 
bussen, kolportage en huisbezoek. 
Geef welwillend uw adres op aan 
de verantwoordelijken voor propa
ganda : mej. L. Broeckx, Vader-
landsstr. 24, tel. 36.32.31 en de h. 
P. Van der Spurt, Turnhoutsebaan 
313, tel. 36.94.40. Er is werk te 
over. Hartelijk welkom. 
DRIEKONINGENFEEST 

Op 6 januari 1973 organiseert on
ze afdeling een kinderfeest voor de 
kinderen van onze leden en simpa
tisanten van 3 tot 14 jaar. Het wordt 
een reuze-feest met Driekoningen
optocht op de Turnhoutsebaan en 
nadien te 15 u. een kinderfestijn 
in de zaal Reuzenpoort. Poppenkast, 
verrassingspakketten en samen
zang o.l.v. Willem De Meyer. Het 
wordt zo'n echt gemoedelijk fami
liefeest waarop niemand mag ont
breken. Maar vergeet niet dadelijk 
naam, leeftijd van de deelnemende 
kinderen te melden op het telefoon
nummer 36.68.29 van mevr. Van 
Geert, de ijverige sekretaresse on
zer afdeling. 

BORSBEEK 
SOC. DIENSTBETOON 

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

BRASSCHAAT 
WIJNFEEST 

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

BURCHT 
SOC. DIENSTBETOON 

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

EOEGEM 
ONTROERENDE UITVAART 

De uitvaart van ons aller vriend 
Jef De Boel was ontroerend door 
haar soberheid. De kerk van Els-
donk was eivol. De aangrijpende 
stilte gedurende gans de uitvaartli
turgie is een blijk van de oprecht
heid van het medeleven van de 
vele vrienden die afscheid kwamen 
nemen van hun Jef De Boel Toen 
op het einde van de dienst de 
Vlaamse Leeuw werd gespeeld op 
een te sterk. Door vier Vujo's werd 
het orgel, was de ontroering ieder-
Jef naar zijn laatste rustplaats ge
dragen. Een grote schare getrou
wen deed hem met de familie uit
geleide. Vaarwel Jef, wij nemen de 
fakkel van u over en wij zullen het 
beste van onszelf geven om uw 
werk in uw geest verder te zetten. 
VUJO 

Een talrijke afvaardiging van Ede-
gem woonde het kongres te Ant
werpen bij Wij zorgden trouwens 
voor drie lieve en charmante hos-
tessen Het werd voor ons allen 
een bloeiende en leerrijke dag. Na 
de entoesiasmerende toespraak van 
M. Coppieters gingen wij tevreden 
naar huis met het voornemen ons 
in de toekomst nog meer in te zet
ten. 

Gedurende de examenperiode in 
december organiseren wij geen ak-
tiviteiten. Maar op zaterdag 23 de-

I cember om 20 u. houden wij in 
« Drie Eiken » een « Dolle Maag-
denfuif » Deze datum beslist vrij 
houden I 

EKEREN 
DIENSTBETOON 

Alfons Bollen, schepen van Fi
nanciën,, Handel en Nijverheid, Koe
koeklaan 7 (De sterre), tel. 64.49,43. 

Maurits Van Tongerloo, gemeen
teraadslid, Leliënlaan 62 (St. Ma
riaburg), tel. 64.55.14. 

Lode Van Vlimmeren, COOlid, 
Hoogboomsestwg 22 (Hoogboom), 
tel. 64.41.48. 

Veerie Thijssens, COO-lid, Gees 
tenspoor 72 (Centrum), tel, 41,04.41. 

HEIST OP DEN BERG 
EETMAAL 

Een 120 leden namen deel aan 
het jaarlijks etentje van de afde
ling. Sen. Wim Jorissen deed een 
oproep voor de abonnementenslag. 
overigens dadelijk met sukses be
kroond. Sen. Bouwens, volksvert. 
Sels en prov. raadslid dr. Jan Moons 
waren eveneens aanwezig. 

HERENTALS 
SINTERKLAASFEEST 

Morgen zondag 3 december te 15 
u. in de namiddag gaat in de • Ca
fetaria » van het Scheppersinsti
tuut (Nieuwbouw), St. Janstr., het 
traditionele St. Niklaasfeest door 
ingericht door de VU-vrouwen. 

Naast de ingeschreven kinderen 
worden ook leden en simpatisan
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, : Alfons Knaeps ; leden admi
nistratie : Meentje Van Den Neste ; 
Vujo : Jef Apers ; « Wij » en alge
mene relaties : Francis Anthonis ; 
feestleider ; Paul Peeters 
WECHELDERZANDE 

Bij het overlijden van schepen 
Verbeven Corneel werd door het 
VU-bestuur een rouwkrans bezorgd 
bij de begrafenis. Aan de familiele
den van dit veel te vroeg ontval
len VU-lid onze oprechte wensen 
van deelneming. 

HERENTHOUT 
SINTERKLAASFEEST 

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

HOBOKEN 
BAL 

Zaterdag 9 december gaat ons 
jaarlijks bal door in de zaal « Oude 
Spiegel », Kioskplaats. Naast onze 
getrouwen verwachten wij ook de 
andere afdelingen. 

KONINGSHOOIKT 
BAL 

De VU-afdeling nodigt u uit op 
het Vlaams volksbal op 9 decem
ber. Opnieuw in de Parochiezaal, 
Mechelbaan, Deuren om 20 u. Or
kest : The Tornados. 

KONTICH 
VERKAVELING BROEKBOS 

In verband met da voorgenomen 
verkavelingsplannen in de onmid-
dellijke omgeving van hat Broekboï 

kwamen heel wat reakties los en is 
er reeds een vrij solidair verzet. In 
een persmededeling bepaalde onze 
afdeling haar standpunt. Voornaam
ste argumentatiepunten : in de ge
meente zijn er nog voldoende bouw
plaatsen in de woonkernen vrij dat 
er niet moet gegrepen worden naar 
een .verdere aantasting van ons na
tuurschoon. Indien deze verkave
ling wordt toegestaan, verdwijnt 
daarmee een verantwoorde buffer
zone tussen de naar elkaar groei
ende woonkernen ; daarbij hoeft 
het geen betoog dat een hoogbouw 
van 18 m in een landelijke gemeen
te het hele landschap ook op het 
punt van schoonheid zou schenden. 
Algemene bedenking tenslotte dat 
het Broekbos het énige « groen « 
is in Kontich. Intussen verduidelij
ken — huis aan huis — honderden 
affiches « Broekbos en omgeving 
groen, nu doen ., het standpunt 
van heel de Kontichse bevolking. 
Ook voor de VU-Kontich wordt het 
« nu doen ». 
DIENSTBETOON 

Zitdag van volksvert. R. Mattheys-
sens op woensdag 13 december 
van 19 tot 20 u. in ons lokaal Alca
zar, assistentie van gemeente
raadslid J. Steurs. 
ABONNEMENTEN « WIJ » 

De abonnees die door omstandig-
hernieuwd hebben, worden verzocht 
heden hun « Wij » niet via de post 
het sekretariaat, tel. 57.09.82, hier
van te verwittigen. 
FORUMGESPREK . ABORTUS » 

Donderdag 14 december om 20 u, 
15 in het Parochiecentrum, organi
seert de Vlaamse Kring een forum
gesprek « Abortus », Verlenen hun 
medewerking : e.h. Gust Snykers, 
sexoöloog en teoloog ; dhr. Edgard 
Swinnen, kriminoloog en dhr. Huy-
ghebaert, genycoloog. 

MOL 
JAARLIJKS CECILIAFEEST 

Zaterdag 16 december in zaal 
Vriendenklubs, bij August Reynders, 
Sportlaan 14, Balen-Wezel. Eerste 
dans : 20 u. 30. Hartelijk welkom 
aan al onze vrienden. Wellicht is 
dit Ceciliafeest de gelegenheid voor 
kandidaat-muzikanten om bij Kern-
penland aan te sluiten. 
SOC. DIENSTBETOON 
SEN, CARLO VAN .ELSEN 

Mol-centrum : vrijdag van 18 tot 
19 u. en zaterdag van 10 tot 11 u. 
Bureel « Huis Helsen ». Graaf de 
Broquevillestr. 

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

Millegem : café «Mast», Milostr. 
66, tweede maandag van de maand 
te 20 u. 45. 

Achterbos": café «Welkom», Ach-
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. 

Ginderbuiten : café «De Witte», 
Ginderbuiten 213, derde maandag 
van de maand te 21 u. 15. 

Rauw : mr, Mertens E., Kiezel-
v\^g 238, vierde maandag van de 
maand te 20 u. 15. 

Wezel : Parochiecentrum, St. Jo-
zeflaan, vierde maandag van de 
maand te 20 u. 45. 

MORTSEL 
FEESTDAG 

Vandaag, zaterdag 9 december, ' 
verheugen VU-afdeling en bestuur 
Mortsel zich bij de feeststemming 
die er heerst ter gelegenheid van 
de « gouden jubileum «-viering van 
onze trouwe en zeer gewaardeerde 
medeleden, dhr. en mevr. Richard 
De Mulder-De Roeck, Prins Leopold-
lei 32. 

Beste Richard en mevrouw, wij 
loven u beiden bij deze vreugdevol
le gebeurtenis om uw standvastig
heid en steun, die u zowel tijdens 
zovele schone jaren, en vooral tij
dens zovele harde en zware jaren, 
aan elkaar, en niet alleminst aan 
onze Vlaamse strijd geschonken 
hebt. Bij deze feeststemming zijn 
het niet alleen de blijken van onze 
welgemeende en hartelijke wensen 
die wij u overbrengen, ook dankt 
de VU u beiden, zeer gemeend, voor 
uw steeds bewezen en spontane 
daadwerkelijke inzet en medewer
king. Van harte wensen wij u nog 
vele gelukkige jaren in een beste 
gezondheid. Proficiat. 

NIEL 
DIENSTBETOON 

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

NiJLEN 
TEERFEEST 

Eike stevige Vlaamse fanfare mag 
wel eens • ui+blazen ». Dê fanfare 

Kempenland doet dit dan ook mot 
een smakelijk teerfeest, samen 
met de VU-Nijlen, ingericht op za
terdag 16 december. Lokaal « Bonte 
Os », Kerkplein. Vertrokken wordt 
met de fanfare om 10 u. voor een 
uitstap door de gemeente. Middag
maal om 12 u. 30 (50 fr.). Avond
maal te 20 u. stipt (130 fr.). Apart 
mogelijk. Inschrijvingen bi] Fr. Ver-
cammen, Broechemsestwg 118 of 
Frans Van Dessel, Zandvekenvelden 
15. 

TiSSELT (BREENDONK) 
VU-BAL 

Op 9 december geeft de VU-Tis-
selt haar eerste VU-bal in de zaai 
• Molensteen », Hoogstr. 38. 

TURNHOUT-HOOGSTRATEN (Kant.) 
WELKOM ! 

Marionettentheater « De Kaboi> 
ters » geeft een voorstelling mor
gen zondag 10 december om 14 u. 
in de zaal « Van Dijck •, Leopoldstr. 
41 te Merkplas. Toegang gratis voor 
kinderen en volwassenen ! Ieder
een welkom I 

WILRIJK 
VUJO-KONGRES 

Het deed goed de « stem van 
onze kern » fe herkennen in enke
le amendementen en In de verbe
terde moties van dit suksesvol eer
ste VUJO-kongres. Het kan alleen 
maar verwondering wekken dat da 
BRT steeds afwezig blijft wanneer 
ergens iets nieuws wordt verteld. 
LEGERDIENSTPERIKELEN 

Op 1 december is Ludo Cautreels 
Jozef Eggermont gaan vervoegen 
bij de manschappen van VDB. Eddy 
Gaublomme krijgt nog uitstel tot 
na Nieuwjaar, maar dan steken za 
hem ook in kaki. Adressen zijn ons 
nog niet bekend. Wij hopen ze zo 
vlug mogelijk te kunnen meedelen 
Hou je, jongens en maak er 't beste 
van I 
GEMEENTERAAD 

Tijdens de laatste gemeenteraad 
werd de aktie 11.11.11 nog eens 
gekontesteerd. Terecht merkte da 
schepen voor de Jeugd op, dat dit 
wel eens meer gebeurt uit gemak
zucht, maar anderzijds kwam het 
ons toch erg vreemd voor dat het 
kollege niets wou weten van een 
« verbroedering » met een plaatsje 
uit een ontwikkelingsland. Op die 
manier kon de jeugd (en de bevol
king) permanent konfronteren met 
de situatie in de Derde Wereld. Te 
Wilrijk houdt men het liever bij een 
brave karitatieve aktie, waarna 
iedereen voor een jaartje opnieuw 
kan indommelen. 

WOMMELGEM 
DIENSTBETOON 

Onze mandatarissen staan steeds 
tot uw dienst ! 

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

Inlichtingen Sociale Woningbouw: 
C. Geel, Beeldekensweg 5, te l . 
53 79 39 
VLAAMSE ZIEKENKAS 

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

brabant 

BRUSSEL-HALLE-VILVOORDE 
(Arr.) 
BESTUURSVERKIEZING 

Op zaterdag 16 december zal de 
arr. bestuursverkiezing plaatsvin
den. Plaats : zaal Waltra, Arduin-
kaai 2-4, Brussel. Uur ; 15 u. stipt. 

Het arr. sekretariaat is ope op 
maandag, woendag en vrijdag van 
18 tot 21 u. De arr. sekr. om Da 
Craen of de adm. sekr. staal tnr 
uwer beschikking. 
ARR. BAL 

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

ASSE (Fed.) 
FINANCIËLE OPROEP 

Met het oog op een regelmatige 
verspreiding van hef federatieblad 
doet het federatiebestuur een drin
gende oproep aan de afdelingen 
om een vrijwillige bijdrage te stor
ten op de rekening van de VU-fede-
ratie Asse. De afdelingen die een 
storting verrichten krijgen een 
voorbehouden rubriek in het bewe-
gingsleven van het federatieblad 
Asse. Storten op POR 104.48. Kre
dietbank Dilbeek nr 9374 of langs 
de bank Kredietbank nr 426-2093741-
71. Aan allen hartelijk dank. 
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ASSE (Fed.) 
OPBOUWENDE VERGADERING 

De afdelingen van de federatie 
Asse kwamen in vergadering bijeen 
te St. Kat. Lombeek. Op tw/ee na 
waren al de 27 afdelingen aanwe
zig. Onder voorzitterschap van Staf 
Kieskoms en in aanwezigheid van 
arr. sekr. Rom De Craen werden 
een hele resem punten besproken. 
Een overzicht van het afdelingsle-
ven opende de vergadering. Door 
onze twee schepenen Valkeniers en 
Van Dooren werd een interessant 
overzicht gegeven van de toestand 
van de federatie. Verder : midden 
jan. '73 uitgave van een federatie
blad. In het voorjaar van '73 fed. 
bal. De afdeling Asse is gast. Kol-
portage in Ternat, om maar de 
voornaamste punten te noemen. 
Het was een zeer entoeslaste ver
gadering en de wil was ongetwij
feld aanwezig om van de aangeno
men punten eendrachtig uit te voe
ren. 

BERG-KAMPENHOUT-
NEDEROKKERZEEL-BUKEN 
SOC. DIENSTBETOON 

Door senator Bob Mae? (met M.L 
Thiebaut). 

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

Kampenhout : iedere eerste dins-
day (en niet maandag) in « Keizers
hof ». 

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

BUIZrNGEN 
PENSENKERMIS 

Het afdelmgsbestuur van Buizin-
gen-Huizingen nodigt u vriendelijk 
uit op hun pensenkermis in de Don 
Boscokelder, Alsembergsestwg te 
Buizingen op zaterdag 16 december 
(vanaf 17 u.) en zondag 17 decem
ber (vanaf 12 u.). 

HAACHT 
KANTONAAL BAL 

Op vrijdag 29 december te 20 u. 
in de zaal « Onder De Toren » met 
het pittige streekorkest • William 
and his Jets 2. Doe eens iets ori
gineels ! Vier eindejaar op 29 de
cember. De kantonnale Vi/erkgroep 
verheugt zich nu al op uw aanwe
zigheid. 

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 

KAPELLE-OP-DEN-BOS-
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, 

LEUVEN (Arr.) 
WELKOM I 

Met al onze afdelingen en ver-
kozenen zetten we het nieuwe 
werkjaar in Hartelijk welkom op 
ons balfeest (met The Lords) in de 
salon Georges, Hogeschoolplein te 
Leuven om 20 u. 30. Zaterdag 13 
januari 1973. Toegang : 50 fr. 
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-

MOLLEM-BRUSSEGEM-KOBBEGEM 
NIEUW BESTUUR 

Voorz. ; mevr. Lea Vanden Brande 
stwg op Asse 3, Mollem, tel. 02/ 
52.71.77 ; ondervoorz. : Vanden 
Broeck Louis ; schatbew. : Thomas 
Piet ; org. : De Doncker Rudy ; 
prop. : Brussegem, Herbisch Jan, 
Kobbegem, Van Droogenbroek René, 
Mollem, Vlaeminck Daniël ; lid van 
de fed. Asse en schepen van Mol
lem : Vanden Houte Karel, Stwg op 
Asse 3, Mollem ; gemeenteraadslid 
van Mollem en sekr. der afd. : Van-
denmeersche Aloïs, Kasteelstr. 6, 
Mollem. tel. 02/52.63.40. 
NOTEER REEDS ! 

Op zaterdag 28 april 1973 bent 
u allen welkom op ons jaarlijks bal. 

OVERUSE 
VLAAMSE ZIEKENKAS 

Op dinsdag 12 december is er 
zitdag van 19 u. 30 tot 20 u. 30 in 
de zaal van « café van het Gemeen
tehuis », Overijse-centrum. Alle ver
handelingen kunnen er gebeuren. 
NIEUWJAARSGESCHENK 

Geef je dit Jaar zelf een nieuw
jaarsgeschenk ! Zorg ervoor dat 

het er een is van grote en blijven
de waarde : sluit aan bij de Vlaam
se Ziekenkas. Aangezien de mees
te bijdragen lager liggen, Is dit een 
geschenk met een grote financiële 
waarde. Schenk ook aan Vlaande
ren : maak een Vlaamse instelling 
sterker ! De afgevaardigde voor de 
Drulvenstreek staat steeds ter be
schikking, raadpleeg hem. Hij kan 
steeds bereikt worden op het nr 
53.91.62, of breng hem een bezoek
je thuis : Langeweg 32 te Maleizen. 

In 1973 moet In de ganse Drtji-
venstreek het sisteem der zitdagen 
uitgebouwd worden. Nu reeds is er 
een zitdag te Overijse-Centrum (2de 
dinsdag) en te Jezus-Eik (1ste don
derdag). Als er in de andere wijken 
nog wat meer aangeslotenen zijn, 
kan er ook daar een maandelijkse 
afspraak gemaakt worden. U kunt 
ervoor zorgen dat dit vlug gebeurt : 
u sluit nu aan. Trouwens elke «Wij»-
lezer hoort thuis in een Vlaams 
ziekenfonds. En indien u reeds aan
gesloten bent, spreek uw vrienden, 
kennissen en familieleden aan op
dat ze ook deze noodzakelijke stap 
zouden zetten. Wees voor hen een 
spoorslag. Bouw mee aan de zo 
noodzakelijke uitbouw van de 
Vlaamse machten in de Druiven-
streek. 

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. 

oost-vlaanderen 

AALST (Arr.) 
BAL 

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

AAIEGEM-HELDERGEM 
NIEUW BESTUUR 

De leden hebben zaterdag 2 de
cember een echt genoeglijke avond 
gehad in het zaaltje « De Kalvaar » 
te Heldergem : een geslaagd pen
senfestijn met meer dan honderd 
aanwezigen. De avond werd trou
wens goed omkaderd : welkom
woord door prov. raadslid Urbain 
De Grave, drie prachtige dia-reek
sen van Renaat Meert, een gloed
volle toespraak van volksvert. Van 
Leemputten, een dankwoord van 
voorz. Robert Haegeman. Bert De 
Cremer, Richard De Grom en Wil
ly Cobbaut woonden namens het 
arr. bestuur de avond bij. Ook kant. 
verantwoordelijke Jos Verdoodt was 
aanwezig. Te voren had de verdeling 
der bestuursfunkties plaats. Het 
bestuur ziet er uit als volgt : ere-
voorz. : Menschaert Albert ; voorz.: 
Robert Haegeman ; sekr. : Jean 
Andries ; org. : Alfons De Grom ; 
penningm. : Achiel De Pelsmaeker ; 
prop. : Andre Hendrickx ; prop. adj. 
voor Aaigem : Achiel De Schrijver; 
ondervoorz. : Raf Andries ; jonge
renwerking ; De Pelsmaeker Noël ; 
vrouwenbeweging : mevr. Van Osch 
De Lange ; dienstbetoon : Urbain 
De Grave. 

Haelterman : ondervoorz. : W. 
Limbourg ; sekr. : K. Segers ; prop.: 
P. Van Bever ; org. : O. Scheer-
linck ; penningm. : E. De Mulder. 

ASPELARE 
BESTUURSVERKIEZING 

Had plaats op 3 november en 
ziet er uit als volgt : voorz. : J. 

BALEGEM-GAVERE 
KOLPORTAGE 

Morgen zondag 10 december, ver
zamelen alle medewerkers, om 9 u. 
30 stipt in gasthof « Rozendal » te 
Nazareth. Kolportage te Eke en Na
zareth. Allen op post gezien het 
belang van de Inzet. 
ARR. RAAD 

Vrijdag 15 december om 23 u. 30 
in Vlaams Huis Roeland te Gent. 
VERGADERING 

Dinsdag 19 december in café Cen
tral, Oosterzele, om 20 u. 30. Afre
kenen lidkaarten en abonnees. 

DENDERHOUTEM 
NIEUW BESTUUR 

Voorz. : Sonck Hans ; onder
voorz. : Scheerlinck Herve ; sekr. : 
De Cremer Gonda ; penninm. : De 
Man-Van Herreweghen Bertha ; 
pers : Van Damme-Sonck Nelly ; 
sport en prop. : De Winter Willy ; 
org. : Volkaert Laurent. 

In samenwerking met de zes VU-
gemeenteraadsleden, waaronder 
ook 'n jonge dame, en onze plaatse
lijk prov. raadslid wensen we veel 
moed en doordrijvingsvermogen 
aan deze ploeg. 
VOOR ALLE LEDEN 

Ledenfeest : op zaterdag 13 ja
nuari. 

VU-bal : op zaterdag 17 maart. 

DRONGEN 
NIEUW BESTUUR 

Voorz. : Jacques Thys ; sekr. : 
René Canoot, stwg Gent-Deinze 5, 
tel. 26.34.63 ; penningm. : Stefaan 
Geets ; org. : Frans Demets ; prop.: 
Mare Smets. 

Het sekretariaat is open elke dag 
van 9 tot 12 u. 
INFORMATIEAVOND 

Niet alleen omdat Voerstekelvar
kentje een regering deed vallen, 
maar ook omdat de Vlaming het aan 
zichzelf verpicht is grondig geïn
formeerd te zijn over zijn proble
men, komt dhr. Paul Martens, 
hoofdredakteur van « Wij », op 
dinsdag 19 december te 20 u. spre
ken over de Voerstreek, de Vla
mingen die er leven, de historische 
achtergronden, enz. 

VOS-Drongen nodigt derhalve 
iedere bewuste Vlaming uit Drongen 
of omgeving uit tot die avond in 
het hotel-restaurant Barloria (afrit 
autostrade Gent-West). Toegang 
vrij. 

EREMBODEGEN-TERJODEN 
NIEUW BESTUUR 

In aanwezigheid van de arr. be
stuursleden Bert De Cremer en Ri
chard De Grom werd volgend be
stuur aangesteld : ere-voorz. : Al
bert De Kerpel ; voorz. : Bertrand 
Coppens ; ondervoorz. : Herman 
Roels ; sekr. : Marcel Eeckhout ; 
penninm. : Fons Van der Burght ; 
dienstbetoon : Desire Van den 
Bruele ; prop. : Philemon Beer-
naert en Jef Van Impe ; org. : Mark 
Hendrickx en Frans Hunninck ; Vu-
jo : Renaat Dierlckx ; gekoöpteer-
de leden : Hektor Coppens, Wil
liam De Meyer, Jef MIchlels, Eu-
geen De Schrijver, Edg. Van den 
Brempt, Gaston Van den Spiegel, 
Piet Van Droogenbroeck en Robert 
Verhoeven ; afgev. arr. raad : Fons 
Van der Burght en Hektor Coppens. 

GENT-EEKLO (Arr.) 
ARR. BAL 

Willen de afdelingen zo vriende
lijk zijn alle activiteiten mee te 
willen delen die ze in de maanden 
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, te l . 
25.64.87. 
december, januari en februari e.k. 

C.O.O. . AALST 

De Commissie van Openbare Onderstand der Stad Aalst stelt in haar 
verplegings- en verzorgingsdiensten volgende betrekkingen open : 

— tijdelijke betrekking van gebrevetteerde ziekenhuisverpleger Cge-
brevetteerde ziekenhuisverpleegster). 

— adjunkt-geneesheer-specialist in de orthopedie. 

Oe Commissie van Openbare Onderstand der Stad Aalst zal eerlang 
werfreserves aanleggen voor de betrekking van : 

— geschoold B schrijnwerker, 

— geschoold B metser, 
— geschoold B elektricien. 

De duurtijd van de werfreserve is twee jaar. 

De kandidaturen dienen gericht aan de heer voorzitter van de Commis
sie, Gasthuisstraat 40, 9300 Aalst en dit bij aangetekend schrijven. Zij 
dienen uiterlijk op 22 december 1972 op het secretariaat van de Com
missie aanwezig te zijn, samen met de nodige bewijsstukken. 
De voorwaarden en bijkomende inlichtingen kunnen steeds bekomen 
worden op het sekretariaat, Gasthuisstraat 40, Aalst, van maandag tot 
vrijdag, tussen 9 en 11 u. 30 of telefonisch 053/22393 (binnenpost 104). 

sociaal dienstbetoon 
ARR. ANTWERPEN 

KALENDER DIENSTBETOON : DECEMBER 1972 
ANTWERPEN : 
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 18 december : sen. H. De Bruyne. 
Lokaal : «Vleminckhof», Marktplein 8, tel. 53.89.36 (van 19 tot 20 u.), 
KONTICH : 
Woensdag 20 december : volksvert. R. Mattheyssens. 
Lokaal : «Alcazar», Mechelsesteenweg 22, tel. 37.13.32 (van 19 tot 20 u.). 
MERKSEM : 
Donderdag 21 december : volksvert. dr. H. Goemans. 
Lokaal : «TiJI», 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. KWINTENS-LENNIK : dinsdag 12 dec. van 19 tot 20u in lokaal « Oe 

Verzekering tegen de Dorst ». 
ZAVENTEM : dinsdag 12 dec. van 20u30 tot 21u30, Parklaan 14. 

EUGEEN DEFACQ 
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. 

VIC ANCIAUX 
ASSE : dinsdag 19 dec. van 21 tot 22u in het sekr., Prieetstr. 1 met J. Van 

Dooren. 
DIEGEM : maandag 18 dec. van 19u30 tot 20u30 met J. Schaekers in jeugd

club Bacchus. 
HAREN : maandag 11 dec. van 19u30 tot 20u30 in café Ons Huis met R. De 

Brabanter. 
HEKELGEM : dinsdag 19 dec. 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. 
STEENOKKERZEEL : dinsdag 12 dec. van 21 tot 22u in café De Appel, 

tegenover de kerk, met M. Schepens. 
WEZEMBEEK-OPPEM : dinsdag 12 dec. van 19u30 tot 20u30 in café Bij 

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 5, 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 GEERINCK 
1ste zaterdag van de maand : 
WIEZE-DENDERBELLE : van 8 tot 10 u. in café Centrum, Wieze. 
BUGGENHOUT-BAASRODE ; van 10 tot 12 u., bij mr. Ketdermans, Kasteel

str. 186, Buggenhout, tel. 332.64. 
LEBBEKE : van 10 tot 12 ü., in Gasthof Pips, Leo Dubolsstr. 28. Lebbeke, 

tel. 215.31. 
1ste woensdag van de maand : 
GROOT-DENDERMONDE : van 18 tot 20 u., in Oen 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 Huls. 
SCHOONAARDE-WICHELEN-SCHELLEBELLE : van 16 to 18 u., In Paling, 

huis. Jan Pauwels, Brugstr., Schoonaarde, tel. 43.246. 
3de zaterdag van de maand : 
HAMME : van 8tot 10 u., bij Eddy Van de Bogaerd, Kruisbeeldstr 42. 
BUGGENHOUT-BAASRODE : van 10 tot 12u., bij mr. Keldermans (zie hoger). 
WAASMUNSTER : van 14 tot 16 u., in Spijshuis Dennenland. Ommeganck-

dreef, tel. 47041. 
3de woensdag van de maand : 
GROOT-DENDERMONDE : van 18 tot 20 u., !n Den Ommeganck (zie hoger), 
4de zaterdag van de maand : 
OVERMERE-BERLARE : van 8 tot 10 u., in Den Hoorn (zie hoger). 
LEBBEKE : van 10 tot 12 u., in Gasthof Pips (zie hoger). 
SCHOONAARDE-WICHELEN-SCHELLEBELLE : van 14 tot 16 u., in Palings-

huis (zie hoger). 
GREMBERGEN : van 16 tot 18 u., In Uilenspiegel, Dorp 1. 

Het sekretariaat soc. diensbetoon van volksvert. A. Geerinck is gevestigd 
bij de heer Achiel Segers, Bakkerstraat 67, Grembergen, tel. 052/23889. 

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

mandatarissen. 
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. Frljns in café « Da 
Smidse ». 

ST. KRUIS : maandag 11 dec. van 19 tot 20 u. door G. Van In bij O. Dom-
brecht, Engelendalelaan 89. 

ASSEBROEK : maandag 11 dec. van 20 lot 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 bl| 
Vlieghe, Hofstr. 9. 

NIEUWMUNSTER : zondag 17 dec. van 11 tot 12 u. door J. Frijns in cafe 
« Gemeentehuis ». 

DUDZELE : woensdag 20 dec. van 20 tot 21 u. door G. Van In In café « Do 
3 Zwaenen ». 

OOSTKAMP : zaterdag 23 dec. van 10 tot 11 u, door P. Leys bij NoSlet, 
Legeweg 169. 
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GENT 

SINTEFTKLAASFEEST 
Meer dan honderd kinderen woon

den op zondag 3 december een ge
zel l ig Sinterklaasfeest b i j , inge
r icht door VNJ, de plaatsel i jke VU-
afdel lng, Vujo en « Wi j «-vrouwen. 
De kinderen waren opgetogen en 
de ouders nog het meest. 
PAMFLETTENAKTIE 

Op woensdag 6 december deel
den we pamflet ten uit aan de Acec-
fabriek te Gent, di t in verband met 
de dreigende overplaatsing van op
nieuw zestig werknemers, die dan 
naar Luik, Herstal of Charleroi zou
den moeten werken, volgens het 
in België voor de Vlamingen gehul
digde principe « Werk in eigen 
streek. . . ». 

GENTBRUGGE 
KOFFIETAFEL 

Zondag 17 december e.k. te 15 
u. in het « Lunapark », Brusselse 
s twg , kosteloze koff ietafel van 
VOS. Ook de leden van VVG zijn 
ui tgenodigd. Hoofdbestuursl id O. 
Van Ooteghem zal mevr en sekr. 
F. De Troyer huldigen ter gelegen
heid van hun gouden jubi leum. 

HERDERSEM 
BAL 

Wi j verwachten u allemaal op ons 
afdelingsbal op zaterdag 16 decem
ber vanaf 20 u. in zaal Wiezehof 
te Wieze. Deelname in de onkosten: 
40 fr. 

HEUSDEN 
ZATERDAG 16 DECEMBER 
GROENE HAPPENING 

Het Groenkomitee uit Heusden 
nodigt alle natuurvrienden ui t om 
deel te nemen aan de Groene Hap
pening die plaats v indt te Heusden 
op zaterdag 16 december te 15 u., 
di t als protest tegen de verniet i 
ging van de natuur te Heusden, Mei-
Ie en Merelbeke. Al le VU-simoati-
santen en vooral de Vujo's uit on
ze provincie worden verwacht. A l le 
groenkomitees uit de Gentse agglo
merat ie beloofden reeds hun steun. 
Deze or iginele Groene Happening 
vervangt de eerst voorziene beto
ging, die afgelast is wegens het 
r isiko van een mogel i jke spelbreker 
n l . het winterweer. Ér vorden bij
zondere pri jzen ui tgereikt aan de 
meest or iginele slagzinnen of uit
beelding, aan de meest talr i jke 
groep, aan de meest or ig inele 
groepsuitbeelding. 

Wi j verwachten u al len, want 
ook hier is het niet al leen str i jden 
tegen een enorme natuurverwoes
t ing , maar tevens tegen een frans
ki l jonse burgemeester-r idder-groot-
grondbezit ter — die van die bar
baarse operatie de valor isat ie 
schi jnt te verwachten van zijn vele 
grond, zelfs al moet zijn eigen bos 
er ook aan geloven. 

Wie de natuur in Heusden, Mel le 
en Merelbeke kapot w i l , bl i jve 
thuis. Wi j herhalen : samenkomst 
Dorpsplein, zaterdag 16 december 
te 15 u. 

LANDEGEIVI-MERENDREE 
NIEUWS 

Op 1 december werden alle le
den en simpatisanten op een mos-
selsoupee vergast. De stemming 
was reuze en langs deze weg dankt 
onze afdeling de eregasten dr. J. 
Wannyn en meester F. Baert. 
DIENSTBETOON 

Op de 2de zondag van iedere 
maand houdt meester F. Baert zit-
dag ten huize van G. Schaeck, Vos-
selarestr. 16 te Landegem. Dus nu 
10 december. 

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 U u. 30 tot 21 u. 30. 

Ten huize. Park 63, na schr i f te i i , 
ke cf te lefonische afspraak (tel 
52.99 89). 

MELLE 
SOC. DIENSTBETOON 

Julien De Sutter (gemeenteraads
l id), Kard. Merc ier l . 1, Melle-Vogel-
hoek : elke dinsdag van 20 tot 
22 u 

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

Gratiën Leurquam, VU-voorzitter, 
Gontrode Heirweg 171, Melle-Cen
t rum 

Godelieve Van Loo, COO-zaken, 
Driesstr. 61, Mel le-Centrum. 

MOORSEL-MELDERT-BAARDEGEM 
KERSTFEEST 

Alle leden en hun kinderen wor
den uitgenodigd op het kerst feest 
dat plaats heeft op zondag 17 de
cember te 15 u in het (vroeger) 
Vlaams Huis, Station te Moorsel 
Versnaperingen voor de kinderen, 
koff ie en koeken voor iedereen. 

Gelegenheidstoespraken door sen. 
Dtependaele en volksvert . Van 
Leemputten. Di t kerst feest gaat ge
paard met de verkiezing van het 
nieuw afdel ingsbestuur. Uitnodigin
gen hiervoor volgen. 

NEDERHASSELT 
NIEUW BESTUUR 

De bestuursverkiezing van 20 ok
tober gaf volgende uitslag : voorz. : 
S. Scheerl inck ; ondervoorz. : B. 
De Neve ; sekr. : J. De Wi t ; prop.: 
W. De Block ; org. : mevr. De Neve-
Van der Eecken en W. Van der 
Haegen ; penningm. : H. De Neve ; 
Vujo : H. Simoens ; leden : mevr. 
Scheerl inck-Kiekens en O. Jacobs. 

OOSTAKKER 
WILLEM VERMANDERE KOMT ! 

Op vri jdag 19 januari 1973 om 20 
u. in restaurant 't Boerenhof. Oost-
akker-Lourdes. Inkom 60 fr. Be
spreek t i jd ig uw kartaen bij : mevr. 
dr. W. De Pil lecyn, Holstr. 57, te l . 
51.00.99 ; mevr. M. De Scheirder, 
Oude Holstr. 14 ; Luk Van Heule, 
Kon. Albert laan 59, te l . 51.01.70 ; 
Pol Vanhee, Groenstr. 119, te l . 
51.02.88 ; André Van den Berghe, 
Eksaarderi jweg 88, te l . 51.18.41. 
SOC. DIENSTBETOON 

Volksvert . Frans Baert houdt zijn 
zitdag op zondag 7 januari van 11 
to t 12 u. in « St. Bavo » te Oostak
ker-Dorp. Di t d ienstbetoon is gra
t is en voor iedereen. 

OL'OENAARDE-RONSE (Arr.) 
ARR BESTUUR 

Het arr. bestuur vergaderde op 1 
december. Het besprak grondige 
reorganisaties in het arr. met daar
aan gekoppeld de akt iv i te i ten to t in 
de lente 1973. 

OUDENAARDE 
AFDELINGSBESTUUR 

De jongste bi jeenkomsten van 
het bestuur hadden plaats op 24 
november en 7 december. Er wer
den konkrete plannen opgesteld 
voor de w in terwerk ing . 
ZIEKENFONDS 
VLAAMSE ARDENNEN 

Het werkingsgebied st rekt zich 
uit over het arr. Oudenaarde-Ronse. 
Wie wenst over te komen naar het 
ziekenfonds tegen 1.1.73 (zonder 
nieuwe wachtt i jd) te lefoneert l ie fst 
onmiddel l i jk naar de sekr. E. Lam-
brecht, Fortstr. 34, Oudenaarde 
( te l . 33115). U kr i jgt dadeli jk een 
bezoek. 

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
r i t ief en kennismaking ; om 20 u. : 
eten wi j waterzooi , kwal i te i t dr ie 
sterren. Tafelrede door volksvert . 
Frans Baert. Na het eten gezell ig 
samenzijn met o.a. een kleinkunst-
programma gebracht door het afde
l ingsbestuur van St. Denijs-Wes-
t rem. Prijs : 150 fr. per persoon, 
aperi t ief en dessert inbegrepen. 

ST NIKLAAS (Arr.) 
Bestuursleden en mandatarissen 

van het VU-arr. St.-Niklaas hielden 
op zaterdag 25 november een stu
diebi jeenkomst met als onderwerp 
de problemen van de industr ië le 
ontwikkel ing van de Linkerschelde-
oever en de beheersvorm van de 
haven van Antwerpen. 

Zij onderzochten hierbi j zowel de 
mensel i jke, sociale, ekonomische 
als de pol i t ieke aspekten van deze 
voor het Waasland levensbelangri j
ke problemen. 

Zij stel len hierbi j onder andere 
vast : 
1. Het totaal gebrek aan inspraak 
van de betrokken bevolking ; 
2. Het te traag verlopen van de ont
eigeningen, waardoor een zware 
hypoteek op de meeste gronden 
rust en de meeste mensen niet 
weg kunnen, ook indien ze de ge
legenheid hebben bv. een nieuw 
landbouwbedri j f te verwerven : 
3. Het totaal gebrek aan inspraak 
en part ic ipat ie van gemeenten en 
Interkommunale-Waasland in het 
beleid en het beheer op de Linker
oever ; 
4. De ondemokrat ische samenstel
ling van de Intercommunale voor 
het Land van Waas. In di t verband 
eisen zij de ver tegenwoordig ing 
van de pol i t ieke part i jen op naar 
verhouding van de uitslagen van 
de gemeenteraadsverkiezingen. 

Ten slot te spreken de VU-be-
stuursleden en mandatarissen van 
het arr. St-Niklaas de wens uit dat 
het arr. bestuur het studiewerk zou 
verder zetten. 

VEL2EKE-Z0TTEGEIV1 
BEVESTIGING BESTUUR 

Volgende bestuursleden werden 
voor twee jaar in hun funkt ie be
vest igd : ere-voorz. : Hektor De 
Ruyver ; voorz. : Jul ien Uytterhae-
gen ; ondervoorz. : Lucien Spran-

gers ; sekr. : Lucien De Winne ; 
penningm. : Marcel Machte l inckx ; 
prop. : Norber t Weiker ; afgev. arr. 
raad : Jul ien Uytterhaegen ; dienst
betoon : volksvert . Van Leemputten. 

W E U E 
Jaarl i jks bal gaat door op zater

dag 12 februar i in de zaaal • Een
dracht », Dorp. Inkom 60 f r . 

WORTEGEM-PETEGEM 
AFDELINGSDESTUUR 

Op de laatste vergader ing werd 
nagenoeg de ganse ledenhernieu
wing 1973 afgewerkt . Ook werd 
het werkplan 1972-1973 nu def in i 
t ie f vastgelegd. Het volgende num
mer van het plaatsel i jk informat ie
blad kreeg zijn eindredakt ie. 

ZOMERGEM 
BAL 

Op zaterdag 27 januari 1973 : 3e 
groot bal der • Vlaamse Vrienden ». 
Om 20 u. 30 in zaai Ui lenspiegel . 
Inkomkaarten aan 50 f r . vanaf heden 
te verkr i jgen bij bestuurs- en kern
leden. 
BESTUURSVERKIEZING 

Voorz. : Martens André ; sekr, : 
Lambert A lber t ; schatbew. : Pau-
senberg Bavo ; prop. : Versluys 
Werner : org . : Van Slycke Dol ; 
afgev. arr. raad : Wi ler Albert . 

west-vlaanderen 

SOC. DIENSTBETOON 

LUC VANSTEENKiSTE 
Zaterdag 9 dec. van 16 to t 17 u. : 

Ingooigem, zaal Streuvels, St. An-
toniusstr. , t e l . 77467 en van 18 to t 
19 u. : Gul legem, café Stadium, We-
velgemstr. , te l . 41678. 

Maandag 11 dec. van 17 u. 30 
to t 19 u. : Kortr i jk , « 1302 », A. Rey-
naertstr . 9, t e l . 11600. 

Maandag 18 dec. van 20 to t 22 u. 
Wevelgem, Vredestr . 10, te l . 44332. 

Zaterdag 30 dec. van 16 tot 17 u.: 
Vichte, Harelbekestr. 35, tel.77376. 

BLANKENBERGE 
JUBELVIERING 

Op 15 december houden w i j ons 
jubel feest, wegens het 10-jarig be
staan van onze afdel ing. In de St. 
Rochuskerk gedenken w i j dr ie af
gestorven leden van 72 : Frans Po
pelier, Omer Vanhoutte en mevr. 
Godelief Buyse-Van Iseghem alsook 
de vele s impat isanten en alle Vla
mingen die ons ontv ie len. Wi j hou
den daarom een h. misv ier ing met 
offergang om 19 u. 30. 

Het jubel feestmaal vangt om 20 
u. 30 aan in ons lokaal Hotel-café 
Rodenbach, Onderwi jsst r . 23. Sa
men met eregenodigde part i jvoor
z i t ter Fr. Van der Eist kunt u ook 
kennis maken met al onze arr. ge
kozen mandatar issen. 

Het plaatsel i jk bestuur houdt er 
aan deze maalt i jd grat is te verle
nen aan alle leden en noeste wer
kers van het eerste uur. 

DE H A A N 
LEDENSLAG 

Onze ledenhernieuwing kwam op 
zeer korte t i jd gereed, en d i t zon
der weiger ingen ! Wi j danken alle 
vr ienden voor deze merkwaardige 
prestat ie. Daarbij komt dat door 
een groot aantal n ieuwe leden, het 
aantal 125 overschreden werd , 
waardoor we recht hebben op een 
nieuw bestuurs l id . 
ARR. RAAD 

Door de groei "an het aantal le
den hebben w i j recht op een twee
de afgevaardigde in de arr. raad. 
Tijdens de bestuursverkiezingen 
van 1 december werd hier toe aan
gewezen onze voorz. G. Verkest. 

DE PANNE 
HUWELIJK 

Op 10 november t rad ons lid 
Wi l ly Meeus, zoon van Julien in het 
huwel i jk met Lieve Onraedt uit A i -
ver ingem. Onze hartel i jkste geluk
wensen aan het bruidspaar en bei
de fami l ies . 

GISTEL 
NIEUW BESTUUR 

Voorz. : M. Van Laar ; onder
voorz. : D. Despienter ; sekr. : 
Anna Dekeyser ; penningm. : H. 
Peel ; prop. : M. Bullynck ; org . : 
J. Vandeportael ; Vujo : E. Nie-
rynck ; Ons Woord : C. Bullynck en 
A. Vandevasteele, die beiden ook 
in de arr. raad werden afgevaardigd. 

lEPER 
WELKOM ! 

Zoals de meeste van onze leden 
ongetwi j fe ld reeds we ten , heeft ons 
lokaal n ieuwe ui tbaters. Vandaag 
zaterdag 9 december, planden w i j 
in « Het Belfort » een gezell ig sa
menzi jn, wat een gelegenheid moet 
zijn to t wederzi jdse kennismaking. 
A l le leden en sympat isanten van 
harte we lkom. 

MOSSELSOUPER 
Enkele Vujo-mensen namen het 

in i t iat ief voor een mosselsouppeet-
je dat doorgaat op woensdag 20 de
cember in • Het Belfort ». Gegadig
den moeten zich vooraf laten in
schr i jven In het lokaal (70 f . r ) . Het 
aantal inschr i jv ingen is beperkt 
(50-tal} en b i jgevolg. . . zorgen dat 
je d'er bij bent. 
KERSTFEEST 

Gaat door op zaterdag 17 de
cember m zaal van het Jeugdstadion 
om 15 u. Het word t een verrass ing 
voor de k le int jes, en weer een ge
zel l ig samenzi jn voor iedereen. Aan 
al len word t het v ieruur t je opge
diend, en daarom zi jn w i j zo v r i j 
een kleine bi jdrage te vragen van 
20 fr., d i t enkel voor de volwasse
nen. Inschr i jven bi j mevr. Vanden-
bi lcke of b j een l id van de werk
groep. 

IZEGEM 
KONTAKTDAG 
GEMEENTERAADSLEDEN 

Op in i t iat ief van de afdel ing Ize-
gem werd een oproep ger icht to t 
al le gemeentemandatar issen en 
COO-leden van de provincie West-
Vlaanderen, voor een samenkomst 
vandaag 9 december om 15u. Plaats 
Claeys, Nanegemstr. 37, Izegem. 
Op die kennismaking en ui twisse
l ing van ervar ingen en problemen 
vormen Wi l ly Persyn en Guido Van 
In het vast paneel. 
HUWELIJK 

Ter gelegenheid van hun huwe
li jk vandaag 9 december bieden VU-
afdel ing en bestuur hun harte l i jkste 
gelukwensen aan Raf Dujardin en 
Annemie Wi l laer t . 

KOEKELARE-LEKE 
AFDELINGSBAL 

Van nu af aan nodigen w i j reeds 
alle leden en vr ienden, ook van de 
overige afdel ingen, ui t op ons jaar
l i jks bal, dat doorgaat op 16 decem
ber 1972 in de zaal « Terbassen-
weide •>. 
LEDENSLAG 

Onze adfel ing, nochtans met zo-
véél leden, kwam als derde klaar 
in de afrekening van de leden. Tal
r i jke nieuwe leden werden geno
teerd. Dank aan alle medewerkers . 

KORTRIJK 
SAMENSTELLING ARR. BESTUUR 

Voorz. : Tahon Joel (Menen) ; 
ondervoorz. ' : Balduck Jan (Kuur-
ne) : sekr. : Plancke Roger (Kort
r i jk) : penningm, : Stock Roger 
(Harelbeke) ; prop. : Waelkens 
Eric (Tiegem) ; org. : Verschaete 
Walter (Zwevegeni) ; d iensbetoon : 
Vandevyvere Wal ter (Kor t r i jk ) . 

LEDEGEM-DADIZELE 

SOC DIENSTBETOON 
Bij de heren : Raes Arno ld , ?,e-

meenteraadsl id, Stat io. isstr . 93 en 
Dejonghe Gi lber t , , gemeenteraads
l id, Papestr. 61 en Vandenberghe 
Hendrik, l id KOO, Fabriekslaan 20, 
al len te Ledegem. 

MIDDELKERKE 
OVERLIJDEN 

Van ons is heengegaan mevr. 
Zulma Ryckx-Hennion, jarenlang 
t rouw l id , tevens moeder van Gui
do. We bieden aan Karel en Guido 
en de fami l ie onze innige deelne
ming aan, 

AKTIVITEITEN 
15 december : ledenvergadering 

met sen. Lode Claes, om 20 u „ 
Were-Di . 

17 december : kinderf eest om 
15 u. in Were-Di. 

17 februar i : jaar l i jks afdel ings
bal. , 

MOERKERKE 
MOSSELSOUPER 

Onze afdel ing mocht zich ver
heugen op een ta l r i jke opkomst 
van de leden op onze « Mosselsou
per », die u i ts tekend verzorgd was 
door de eigenaars-uitbaters van 
• De Gulden Kogge » te Damme. 
Wie geen mosselen lust te kon een 
keus maken u i t de spi jskaart . Het 
was een gelegenheid om eens ge
moedel i jk bi j elkaar te z i jn . Onze 
afdel ing stelde ten zeerste de aan
wezigheid op pr i js van de arr . 
voorz i t ter Maur ice Goethals en 
zijn charmante echtgenote en even
eens van de arr. sekr. J. Van Haime. 
SINTERKLAAS 

Sinterklaas was heel gelukk ig 
om op bezoek te komen bi j de k in
deren van onze leden. Spi j t ig ge
noeg waren reeds enkele k le inen 
In bed. Maar ons bestuur zal z i jn 
best doen om volgend jaar de Sin t 
nog beter te onthalen bi j onze kin
deren. 

OOSTENDE-VEURNE-DIKSMUIDE 
CArr.) 

KOOPTATIE ARR. RAAD 
Afde l ingsbesturen die wensen 

iemand voor te s te l len voor ko-
optat ie in de raad zul len d i t doen 
bi j het arr. sekretar iaat tegen 10 
december. Voor koöptat ie komen 
ook niet-bestuursleden in aanmer-

I king. 

OOSTENDE-MARIAKERKE 

OVERLIJDEN 
Op 29 november over leed in t ra

gische omstandigheden mevr. A m . 
De Coster-Tetter, te Berchem. Z i j 
was de schoonzuster van Godel ie
ve Depoorter, aan w ie we onze in
nige deelneming betuigen. 

OOSTENDE 
MEVR. PROVOOST OVERLEDEN 

Op 5 december werd in de pa
rochiekerk mevr. Provoost, geboren 
Magdalena Vergison in aanwezig
heid van mandatar issen en leden 
ten grave gedragen. Zij was de we
duwe van onze vr iend Jef Provoost, 
die ons ver l ie t in apri l 1971. Ti jdens 
haar leven, ook in de zware repres-
siedagen, stond zij haar man t r o u w 
ter zi jde. Hiervoor verd ient zij de 
dank van volk en par t i j . Aan Bertha 
en de overige fami l ie leden bieden 
w i j onze innige deelneming aan. 

DANK A A N VU-VROUWEN 

Langs deze weg om brengen w i j 
een f l ink woord van dank aan mevr . 
Van Sijnghel en Veerle, mevr. Vyvey 
en Meyers en Vanhoutte, mej . Sar-
razijn en Laheye, en ten s lot te aan 
gemmenteraadsl id Godel ieve De-
poorter voor het schi t terend Sin
terk laasfeest dat op 2 december 
doorging in hotel Guido. Elk jaar 
word t het beter. Besl ist een voldoe
ning voor de inr ichters. 

ROESELARE-HELT (Arr . ) 

ARR. RAAD 
Op 16 december heeft om 14 u. 

een ui tgebreide arr. raad plaats. 
Plaats zal later nog medegedeeld 
worden. Een nat ionale mandatar is 
zal over de werk ing in zi jn arr. ko
men spreke. i . A l len op post. Uit
nodiging volgt nog. 

V/EVELGEM 

SOCIAAL DIENSTBETOON 
Luk Vansteenkiste : e lke maan

dag 20-22 uur. 
Van Reeth K. : elke zaterdag

voormiddag 10-12 uur. 
Soenen F. elke zondagvoormid

dag 10-12 uur. 

KORTRIJK 

Óp zaterdagnamiddag 2 december ging Sint-Niklaas, die zijn VU-simpa-
tie niet onder zijn mijter wegstal<, met een propagandaploeg van de VU-
afdeling door de straten van het Kortrijks stadscentrum. Een geldomha
ling Vi/erd gedaan ten voordele van het Centrum voor gehoorrevalidatie en 
logopedie, RecoUettenstraat 48, Kortrijk. 

Het initiatief werd zeer gewaardeerd door de bevolking en in naam van 
de gehoor- en spraakgestoorden moeten de vele medewerkers aan deze 
caritatieve onderneming hartelijk bedankt worden. 
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ALS VADERTJE STAAT HET VOOR HET ZEGGEN HAD 

ZOUDEN WE DAN NOG DEZELFDE KOOPJES KUNNEN DOEN ? 
in dezelfde omgeving ? KONTICH 

DEINZE 
KONTICH 
BRASSCHAAT 
MORTSEL 
EDECEM 
OPOETEREN 
EDECEM 
HALLE 
BOUTERSEM 
WILRIJK 
MORTSEL 
ST-STEVENS-WOLUWE 
ST-MARTENS-LEERNE • 
KONTICH 
MARIAKERKE-DRONGEN 
ST-MARTENS-LATEM 

bij 
bii 
bii 
bij 
bij 
bij 
bij 
bij 
bij 

bij 
bij 
bij 
bij 

bij 

Wierookstuk 
Poelstraat 
Vijverlaan 
Tolbareel 
Kret-enburgsfraat 
Jachflaan 
Wouterbossen 
Oude Godstraaf 
Korenbloemstraat 

Vallaardreef 
Zilverbeeklaan 
Bontenisselaan 
DEURLE 
De Reep 
Beukendreef 

6x28 m 
12x34 m 
11x42m 
6x42 m 
6x30 m 
6x30 m 

40x50 m 
7x28 m 

16x45 m 
20x35 m 

6x45 m 
6x38 m 

18x30 m 
20x40 m 
20x40 m 
20x40 m 
35x50 m 

171.000 F 
180.000 F 
210.000 F 
235.000 F 
250.000 F 
260.000 F 
275.000 F 
280.000 F 
285.000 F 
286.000 F 
295.000 F 
355.000 F 
372.000 F 
380.000 F 
459.000 F 
465.000 F 
750.000 F 

ZE ZEGGEN DAT 

ALLE AANNEMERS DEZELFDE ZIJN 

KIJK HIER EEN ARGUMENT 

DAT TOONT HOE ANDERS WIJ ZIJN 

DAN ONZE KOLLEGA'S 

GRATIS en VOORAF 

voor onze kliënten GRONDIGE STUDIE 

ZWART OP W I T 

Konklusie : laat ze zeggen 

KUNNEN BOUWT ANDEREN NOEMEN HET MAAR ZO ! 

«^ 

TROUWE SERVICE EN UITMUNTENDE KWALITEIT IS ONS DEVIES ! 

Zoek nief, ons grootste pluspunt vindt U niet op onze baians maar bij onze duizende 
realisaties en 
600 ARBEIDERS 1001 MOGELIJKHEDEN 

ALGEMEEN BOUWBEDRIJF KUNNEN n.v. 
MEIR 18 
ANTWERPEN 
03/31.78.20 

ONDERBERGEN 43 
GENT 
09/25.19.23 

WINTERSLA6STF 
GENK 
011/54.442 

IAAT 22 BRÜ^'^F! STRAAT 33 
016/33 735 
"=UVEN 
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brasser ziet de poliliek rond sini niklaas 

H'i.-Nr-a* 

/ 

/^ 

Sinterklaas 

in Brussel 

; i S ^ ^ & * ^ 

reizen in 

mensenland 
Al wie van het toet isme leven moet, gebruikt de 

herfst en de winter om met diepe kleiu en en war
me woorden uit te weiden over de verrukking die 
je nog kunt gaan inademen op die plaatsen van de 
weield waar de natuur haar eigen draai nog ne
men kan. De tijd hangt ei roerloos en zichzelf ver
getend over het landschap dat vanuit de hardgroe-
ne hoogten neerdaalt naar het roestgekleurde vlak
ke land bij de zee — de zee die in de voorbije 
eeuwen onzeker en ongelijkmatig is aangespoeld — 
Tegen het blauwe doek van de lucht staan de ber
gen als oneindig hoge kartonnen decors overeind. 
Soms zie je steden met grote huizen tegen zwarte 
torens en met roodstenen boogbruggen, alles ge
trouw uitgevoerd zoals het werd ontworpen in de 
aai dl ijkskundeboekjes uit onze kinderjaren. 

Vaak zijn de plaatjes van de toerisme-industrie 
angstaanjagend ordinair : overdadig met oker be
schilderde en geoliede zonnebaadsters op de voor
grond van een bar slecht surrealistisch landschap. 
Als je die meisjes vóór jou hebt, dan springt in jou 
noch de de kriebel van het reisgenot op, noch de 
duistere lust der zinnen. Alleen denk je dan : wat 

heeft die drukker de kleuren slecht gekozen, wat 
is dit slappe reklame ... Precies op dat ogenblik 
is het kwaad geschied. Want dan zie je plots dat 
hele commerciële apparaat van het zuidertoerisme 
op gang komen, de vakantie met het vaste ichema 
van chartervlucht, zonnebaden, verblijven op een 
kamer tien hoog voor (of achter), dag en nacht 
meetollen in de lawaaierige carrousel van strand-
genoegens. Dit alles ondergaat men blijkbaar lijd
zaam en bij de terugkeer in het eigen huis loopt 
men met een ijl hoofd te zoeken naar het innerlijk 
evenwicht en probeert men opnieuw op te stappen 
in de vaste pas waarmee het leven der gewone 
dingen voorschrijdt. 

Misschien vergis ik me wel en bekijk ik de va
kantiereis van die mensen door een wereldvreemde 
bril. Misschien is niemand zoals ik ben : in het 
landschap waar ik neerstrijk zouden de laatste 
menselijke wezens net moeten vertrokken zijn, 
nadat zij hun gevulde schapraaien en hun confort 
vooraf ter beschikking hebben gesteld. 

Dagenlang houd ik het vol te reizen zonder om 
de mensen te denken, ik glijd van wegwijzer tot 
wegwijzer, over bruggen en door tunnels, waar ik 
overnacht toon ik zwijgend de bons waarmee ik 
zonder discussie diensten en jovaliteit krijg, want 
alles is reeds lang bij voorbaat gereserveerd. Maar 
als er dan toch eens wat misloopt, voel ik me op
standig omdat de mensen die me moesten helpen 
plots nergens te bapeuren zijn. De laatste tijd is 
er eigenlijk al heel wat misgelopen in Zwisterland. 
in Spanje, in Frankrijk, in Oostenrijk, in haast al
le landen van West-Europa heb ik kennis gemaakt 

met garagehouders die aan elk onderdeel van mijn 
motor al eens hebben gesleuteld, het hebben her
steld of gewoon vervangen. Soms gooi ik mijn mo
torkap open en dan springen de herinneringen aan 
die landen er zo onderuit. 

Eigenlijk heeft die auto mij dichter bij de men
sen gebracht. Toen ik eens als laatste wezen op de 
besneeuwde hoogten van de Furka achterbleef, 
was ik verplicht met een onklaar geraakte motor 
de eindeloze afdaling aan te vatten. Mijn angst 
steeg tot in mijn keel bij elke haarspeldbocht en 
de mist sloop vanuit het dal over de toppen der 
hoge pijnbomen naar mij toe. Hoe benauwerder 
en eenzamer het rondom me werd, hoe duidelijker 
ik begreep waarom mensen hardop gaan bidden 
als zij in hoge nood verkeren. Tenslotte bereikte 
ik het stadje in het dal, een stationnetje, een kerk, 
twee gasthoven en een paar tientallen houten hui
zen. Ik stopte waar het neonlicht van een benzine-
merk aanging en toen voelde ik dat ik genezen was 
van mijn mensen-ziekte. Ik zou nu reizen kunnen 
maken en verhalen meebrengen, liefdeverhalen, 
want elk teergevoelig hart zondert zich af van de 
mensen of stort zich blind in de armen van een 
inlandse nimf met een vurigen lach, daartussen 
bestaat er niets, niets waarover boeken geschreven 
worden. Alleen Marsman heeft het blijkbaar vol
gehouden te reizen zonder contact op te nemen 
met de levenden. Tijdens een Spaanse reis bezocht 
hij als maar kerkhoven. En dan schreef hij : Ik 
weet niet hoe de mensen hier leven, maar de do
den liggen er goed l 

frans-jos verdoodt 


