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oud zeer 
Dit is de zevenentwintigste Kerst sedert het oorlogseinde Hoewel 

alles officieel « opgelost » heet, heeft een onbescheiden oproep langs het 
maandblad « Broederband » nu reeds uitgewezen dat voor vele honderden 
gezinnen Kerstmis 1972 armoe en bitterheid betekent 

Zelfs het in overweging nemen van amnestierende voorstellen voor 
slachtoffers van de repressie ontketent in het Belgisch parlement hevi
ge tegenstand ; de nu afgetreden minister van Justitie blijft klaarblijkelijk 
de gevangene van het overlegorgaan der zgn. patriottische verenigingen 
en huldigt het eigenaardig standpunt dat er geen amnestie van doen is 
want « wie het herstel in rechten aanvroeg, heeft het allang gekregen »< 

Het is alsof men moedwillig de ogen sluit voor de vaak hemeltergen
de administratieve gevolgen van de na oorlogse « zuiveringswetgevin
gen » waardoor vergoedingen voor oorlogsschade werden geweigerd of 
bevroren, loopbanen in staats- of parastatale diensten werden afgebroken, 
het genot van verworven rechten inzake pensioenen en vergoedingen werd 
ontzegd. De personen die onder deze maatregelen te lijden hadden, heb
ben vaak niet eens voor een krijgsraad terecht gestaan en leveren op die 
manier het bewijs dat de politiek-veroordeelden er slechter aan toe zijn 
dan de veroordeelden van gemeen recht, zij wezen dief of moordenaar. 

Wat bij dit alles opvalt, is de onverzoenlijke houding van de socialis
ten, die in 1944-1945 nochtans de hand hadden gehouden boven het hoofd 
van degenen die vrijwillig in Duitsland waren gaan werken, doch die er
gens de moed hebben gemist om begrip op te brengen voor de kleine lie
den die uit eerlijke overtuiging in 't kamp van de verliezers waren terecht 
gekomen. 

Als troost én als bewijs in welke mate de houding van het officiële 
België verschilt van de mening onder de meerderheid van Vlamingen, mag 
aangestipt dat, op voorstel van de verschillende VU-frakties, de Vlaamse 
provincie-raden een na een amnestie-verzoeken aan de regering hebben 
gericht. 

Gemilderd en gerelativeerd door de afstand in jaren, verschijnt thans 
links en rechts de kroniek van de belevenissen die werden opgetekend 
door degenen die voor de krijgsgerechten of voor de even onverbiddelijke 
epuratie-kommissies hebben terecht gestaan. Het initiatief van « Broe
derband », nl. het verzamelen van gegevens betreffende de sociale ge
volgen van de repressie (vragenlijsten te bestellen bij Mvr. Roose, Pr. 
Aiexanderstr. 57, 8320 - Assebroek - Brugge ), betekent de terugkeer tot 
de bittere werkelijkheid van een oud zeer dat nog niet aan genezing toe is. 

En hoeveel Kerstdagen moet het nog duren voor de machthebbers in 
dit land zullen inzien dat de gebeurtenissen van de oorlog en na-oorlog 
hun oorzaak vonden, niet in een blind « heulen met de vijand », doch in 
het verzet tegen een staatsstruktuur waarvan men nu eindelijk de onaan
vaardbaarheid schijnt in te zien?! 
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PRACHTRESULTATEN IN DE 
WERFKAMPANJE VOOR "WIJ" 
(p. 5) 

DE MANIFESTE ONMACHT 
VAN DE TRADITIONELE 
PARTIJEN 
door partijvoorzitter F. Van der Eist (p. 3) 

DE SAEGER OP DE PRAAT
STOEL 
door algemeen sekretaris W i m Jorissen (p. 4) 

Moge deze idyllische foto van een Alpendorpje onder de eerste sneeuw ons er in 
deze stille kerstti|d aan herinneren dat er nog een andere wereld bestaat dan die 
waarin wi | dagelijks beroepshalve ronddraven De wereld van het gemoed en het 
warme menseli|ke kontakt met hen die ons lief zijn, een wereld waarvoor wij steeds 
weer te weinig ti|d hebben Laat ons wat ti|d maken voor het echte leven Wi| wen-? 
sen U allen een vredevolle en gelukkige Kerstmis 1972 

WAT KAN LEBURTON BETALEN ? 

De » staatslieden » van de Belgische tradi
tionele partijen wekken steeds meer de 
lach en spotlust op van het volk Het klow-
nesk optreden van de eentalige BSP-Waal 
voor de TV camera s heeft daar niet weinig 
toe bijgedragen En die man wil kost wat 
kost eerste minister woiden van een rege
ring die heel het land bestuurt ' 

In Vlaanderen begrijpt men ook steeds 
minder de houding van de CVP Deze partij 
liet haar eigen voorman Gaston Eyskens als 
eerste minister struikelen, maar onderhan
delt toch maar verder met de man die er 
voor een groot deel de schuld aan heeft dat 
de regering Eyskens-ll ter ziele ging Zijn 
Voer chantage en zijn strak unitarisma moet 
de CVP ars nochtans vers in het geheugen 
liggen Bovendien formuleren de CVP leiders 
voortduiend allerhande voorwaarden en zij 
blijven exclusieven stellen tegen een eenta 
lige premier maar het palaveren gaat verder 
met de eentalige Leburton die kosi wat kost 
eerste-minister wil worden Men moet daar
uit het besluit trekken dat er te Brussel 
slechts een misplaatste klucht wordt opge
voerd in afwachting van nieuwe verkiezingen, 
ofwel — en dat lijkt meer waarschijnlijk — 
willen de CVP-ers Leburtons tomeloze am
bitie m zoveel mogelijk klinkende munt om
zetten 

De regeringscrisis, dat wordt met de dag 
duidelijker, is verworden tot een brutale 
machtsstrijd tussen de katolieken en de so
cialisten en dan nog toegespitst op perso
nen. De publieke opinie voelt dit aan, varn 
daar haar groeiende afkeer voor deze «staats
lieden» die geregeld de mond vol hebben 
over de belangen van de natie, maar die on
dertussen slechts harde partij- en persoon
lijke belangen op het oog houden 

Komt er een regering of komen er nieuwe 
verkiezingen, zo vragen velen zich af Het 
antwoord op die viaag zal in sterke mate af
hangen van het antwoord op de vraag wat 
wil en wat kan Leburton als losprijs betalen 
om premier te kunnen worden Zowel de 
CVP-ers als de liberalen, die nochtans trap
pelen van ongeduld om in de regering te 
komen, wantrouwen hem en willen eerst 
teksten zien Zelfs zijn eigen partijgenoten 
uit de BSP hebben ervoor gezorgd dat hij 
van nabij m het oog gehouden wordt bij zijn 
manoevers 

Het IS bijlange met zeker dat Leburton de 
CVP-PSC tevreden zal kunnen stellen inzake 
haar schoolpact-eisen, het recente geschrijf 
van Van Eynde wijst daar alvast op Maar als 
hij dat lokaas met kan uitspelen tegenover 
de katolieken, wat dan wel ' Geen mens ge
looft dat Leburton inzake de gewestvorming 
en de taalgrenzen voor de CVP aanvaardbaar
der teksten zal naar voor brengen dan Eys
kens dat heeft gedaan De kansen van Lebur
ton worden dan ook met bijster hoog aange
slagen, tenzij de CVP leiders plots gek zou
den worden 

Inmiddels maakt de VU-suggestie om het 
communautair overleg te organiseren van 
gemeenschap tot gemeenschap steeds meer 
school, tot spijt van wie het benijdt En nu 
mag het staatshoofd nog zoveel patetische 
oproepen tot de politici richten als hij wil 
om een oplossing te vinden zolang men 
die weg niet wil opgaan komt er geen vrede-
brengende oplossing De vraag is nu hoelang 
het nog moet duren eer de zgn staatspartijen 
dat inzien 

Paul Maitens 
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wli en gij 
« brussel-nationaal » 

Slechts een 4-tal maanden gele-
lien is door Vlaamsvijandigen nog 
eens een pion op het strategisch 
bord geplaatst door de luchthaven 
Zaventem (opnieuw) Brussel-Na
tionaal te laten noemen. 

En werkelijk felle reactie hier
op is vooralsnog niet losgekomen. 

Acht men dit feit hiervoor te on
belangrijk ? 

Het is zo onbelangrijk dat van
daag de grootste Brusselse invoer
der van geestrijke dranken in ad
vertenties reeds reclame voert voor 
Brussel-Nationaal. En het is ook zo 

onbelangrijk dat in het meest ver
spreide weekblad voor kinderen 
die reclame eveneens haar weg 
vindt, echter niet in een adverten
tie, doch in een lerende tekst ! 

Misschien drijft men het morgen 
zo ver dat Deurne Brussel-Interna
tionaal wordt... 

F.V.. Erembodegem. 

t i jd der bu l lebakken 

Theo Lefèvre lanceerde dest i jds 
zijn « temps des assassins •. 
Blijkbaar beleven we nu In de poli
t ieke bol lebooswinkel de t i jd der 
bul lebakken. Heel wat pol i t ieke 
vooraanstaanden — zoals men die 
kerels noemt — stel len zich voor 
pers, radio en televis ie tegenwoor
dig aan als gepatenteerde onbe-
schofter ikken of cynic i , die de spot 
dr i jven met de journal isten. Moes

wat met de k inderbi js lagen? 

De kinderbijslagen zijn een doeltreffend middel tot welvaartsprei
ding. Ze hoeven niet te dienen om de demografische evofutie te beïn
vloeden maar om de welvaart en het welzijn van de gezinnen te 
verzekeren. Het mag dan ook niet dat ze door de stijging van de 
levensduurte voortdurend worden afgetakeld. 

Een lid van het hoofdbestuur van de Bond der gezinnen heeft 
onlangs in een dagbladartikef een enorm bedrag vernoemd waarover 
het Rijksfonds voor kinderbijslag thans beschikt, en tevens de wens 
uitgedrukt dat de kinderbijslagen zouden verhoogd worden. 

De aangroei van de reserves van dat Rijksfonds is gemakkelijk te 
verklaren : Het loonvolume waarop de werkgevers RtVIZ-bijdragen 
beialen wordt steeds groter door 1) de toename van het aantal loon
trekkend en ; 2) de loonsverhogingen door indeksaanpassing ;. 3) de 
loonsverhogingen na stakingen of langs de sociale programmatie. 
Anderzijds houden de uitgaven aan kinderbijslag geen gelijke tred met 
de inkomsten van het Rijksfonds doordat het aantal geboorten ver
mindert, doordat het aantal grote gezinnen vermindert, doordat de 
kinderbijslagen alleen verhogen door de indeksaanpassingen en niet 
langs de sociale programmatie. We leven immers in het tijdperk van 
het sindikalistisch egoisme : alleen de belangen van wie gesindikeerd 
of « sindikeerbaar .» is, krijgen aandacht. Of toch ! Inderdaad ook de 
pensioenen worden, naast de indeksaanpassingen ,af en toe opgetrok
ken. Gepensioneerden zijn immers elektoraal belangrijk : ze hebben 
stemrecht. 

Als we de invloed van 1 jaar indeksaanpassing (1 deeember 71 tot 1 
december 72) op de kinderbijslagen bekijken dan stellen we het vol
gende vast : Er zijn 3 aanpassingen geweest. Indien we de « kosten 
voor levensonderhoud » per kind en per maand op 2 000 fr. raamden 
op 1 december 1971 dan stegen die kosten tot 2.121 fr. op 1 december 
1972, hetzij een stijging van 121 fr. per kind. De stijging der kinder
bijslagen voor loontrekkenden was echter slechts 41 fr. voor het 
eerste kind, 69 fr. voor het tweede en 96 fr. voor het derde. Een loon
trekkende met 3 kinderen moet dus 157 fr. per maand meer bijpassen 
van zijn loon dan een jaar geleden. En toen bedroeg die bijpassing 
reeds 2.638 fr. Voor een zelfstandige met drie kinderen geldei, >/ofgende 
cijfers : een jaar geleden lagen de bijslagen per maand 3.780 fr. bene
den de " kosten voor levensonderhoud -, nu is dat 4.007 fr. geworden. 

En de zogeheten sociale instanties vinden dat zo best. 
Er werd reeds meermaals gezegd en geschreven dat de percents-

gewijze indeksaanpassingen in het voordeel spelen van de dikbetaal-
den : 2 % op een maandloon van 30.000 is 600 (waarvan dan toch 200 
naar de fiskus gaat) ; 2 % op 226 (maandelijkse bijslag voor het 
eerste kind van een zelfstandige) is 4,50 fr. .'.' 

Dit sisteem is niet langer aanvaardbaar voor de kinderbijslagen. 
Beter zou het zijn bij elke indeksaanpassing de bijslag voor ieder kind 
te verhogen met een bepaald bedrag, namelijk het bedrag van de stij
ging der kosten voor levensonderhoud. Dat zou 40 fr. geweest zijn op 
1 april, 40 fr. op 1 augustus en 41 fr. op 1 november Het bij te passen 
bedrag zou dan niet steeds toenemen. 

Een ander probleem is de achteruitstelling van de zelfstandigen. Dat 
wordt verdedigd met betwistbare argumenten. De loontrekkenden 
(priveesektor) en de weddetrekkenden (openbare diensten) worden 
van hun loon niets afgehouden voor kinderbijsfagen. Voor de foon-
trekkenden betaaft de werkgever (die deze uitgave verrekent in de 
kostprijs van produkten en diensten) ; voor de weddetrekkenden be
taalt de Staat met de belastingen van iedereen, ook van de zelfstan
digen. De zeffstandigen moeten hun kómpensatiekas zelf spijzen. 

Er werden reeds honderden miljoenen uit de Kas voor Kinderbijslag 
besteed aan andere zaken. Men spreekt erover honderden miljoenen 
naar de Ziekenfondsen over te hevefen. Waarom dan niet naar de 
kmd er bij slag voor de zelfstandigen ? 

A.M.D., Dendermonde. 

ten we journal is t zi jn, we zouden 
waarempel het lot niet benijden 
van de persjongens die de Wet
straat moeten doen. Steevast word t 
op hun vragen gereageerd met een 
air • wat voor een stomme vraag 
is dat nu weer » en worden de 
persknapen afgesnauwd als aarts-
domme schoolknapen of groene re
kruten. Wat meten die « staatsl ie
den » zich tegenwoordig een air 
van gewicht igheid, ja van onver
vangbaarheid aan ! En nochtans, 
wat zijn ze eigenl i jk we l , die tafel-
spr ingers, smoelhelden, eigenwijze 
pretent ies, mensenverachters, noem 
maar op ? 

De meeste k i jkers, luisteraars en 
lezers hebben hef niet voorzien op 
de zgn. hard sty le- interv iews, waar
bi j de reporter naar het bot van 
zijn s lachtof fer doorboort . Maar ze 
moeten het evenmin hebben van 
bul lebakken, die elke vraag naar 
informat ie als een persoonl i jke be
lediging schi jnen te beschouwen. 

Wanneer zullen de Wetstraat-
journal isten eens ducht ig van zich 
afbi j ten en die pol i t ieke kinkels op 
hun plaats zetten ? Al was het 
maar door een soort staking of een 
« aktie van vergeetacht igheid » ? 
Zelfs de grofste part i jpol i t ieke on-
beschofter ik is gevoel ig aan het 
verschi jnsel dat zijn naam niet 
meer 'zo vaak als vroeger vermeld 
wordt . 

In ieder geval ; ook de wi jze van 
optreden voor kamera en mikro is 
typerend voor het bedroevend lage 
straatjespei l waarop onze nationale 
pol i t iek is gezakt. Onze arbeiders 
en boeren zijn beter opgevoed dan 
deze snauwende, bokkige, van ei
gendunk st inkende formateurs, mi-
nistrabelen en part i jbonzen. 

Laten we ze de volgende keer 
wegstemmen I 

O.R., Brugge. 

his masters voice 

Ook Van Eynde voor de tv stee
vast horen antwoorden op neder-
landstalige vragen, gesteld aan Le-
burton ? Dat belooft voor het ge
val Leburton eerste-minister word t . 
Er is in de Belgische Staatsbehou-
dende Partij niets veranderd sinds 
de t i jd dat ze Spaak en andere ne
derlandsonkundigen op socialis
t ische kiesmeet ings in Vlaanderen 
afstuurde, waar de toehoorders 
geen snars begrepen van wat die 
welbespraakte en gest ikulerende 
heren op het podium ver te lden. Af
gezien dan van de Van Ackers. Van 
Eynde's, die het wel snapten, ver
mits ze gewoon zijn Frans te pra
ten op de vergaderingen van het 
BSP-bestuur. Toen en nu I 

republ iek 

A.D.S., Zelzate. 

Via radio en TV vernamen we 
(ook via de dagbladpers) dat op 
het laatste VUJO-kongres de jon
geren zich hebben uitgesproken 
voor een republiek als staatsvorm, 
aangezien deze als meer demokra-
tisch werd aangezien dan de hui
dige Belgische staatsvorm. In ons 
strijdblad « WIJ » heb ik nergens 
één woordje hierover gevonden. Is 
dit alléén te wijten aan een ge
brekkige informatie van uw ver
slaggever ? Of speefde hier een 
prae-censuur ? Wat ik wel zeer erg 
zou betreuren... Men kan voor of 
tegen het door de jongeren geop
teerde standpunt zijn, maar hst 
lijkt me toch, dat alle VU-leden 
hierover toch iets zouden moeten 
te lezen krijgen in hun eigen VU-or-
gaan. Ik zelf voef, niet sinds van
daag of gisteren, maar sinds jaren 
enorm veel voor dit progressieve 
VUJO-standpunt. Wel ben ik er me 
ervan bewust dat niet iedereen 
mijne visie terzake zal delen, maar 
dat is ook niet nodig. Al hoop ik 
toch dat eindelijk nu eens de meer
derheid van onze mensen zal gaan 
inzien dat Vlaanderen van een vor
stelijk huis als dit van Saksen-Co-
burg-Gotha niets te verwachten 
heeft. Noch rechtsherstef voor col
laborateurs, noch amnestie, noch 
wat ook... 

L.V., Merelbeke. 

waarborgen nod ig 

Ik zou uw aandacht willen vesti
gen op de onlangs opgerichte NV 
PAJOTA-Dilbeek, die zich als doel 
stelt, verkoop van bouwgrond aan 
inwijkende Vlamingen in het Pa-
jottenland. Op zichzelf een schitte
rend idee. maar toch enkele bemer
kingen omtrent de doelstellingen 
van deze jonge maatschappij. 
1) Denken deze heren een zeker 
gewicht te vormen aan het finan
cieel grondgebied der frankofonen 
in Brussef en rangemeenten : dan 
mag veronderstefd worden dat Pa-
jota een sterke financiële instel
ling is. 
2) Weet men altijd wel bij verkoop 
aan Vlamingen, dat het • Vlamin
gen » zijn of vreest men niet voor 
infiltratie van franssprekenden, 
m.a.w. : is er kontrofe rond het 
Vlaams zijn van de kopers ? 
3) Indien de verkoop tot stand is 
gebracht, en men komt tot de vast
stelling dat het geen Vlaamsvoe-
lend koper is, welke zijn dan de 
mogelijkheden om deze koop te 

niet te doen ? We mogen wel aart-
nemen dat de maatschappij mach
teloos is als zich zoiets voordoet 

Of wefke waarborgen vraagt 
men inzake • Vfaams » zijn ? 

Niettegenstaande deze bedenkin
ken, wens ik PAJOTA alle fieil toe I 

J.C., Dendermonde. 

yvonne lex 

Betreft V(vrouwendag) te Brus
sef op 11 november. 

Wij hebben fangs de TV kunnen 
vernemen wat mevrouw Yv. Lex 
denkt van ons, Vlaamse vaders en 
moeders van grote gezinnen. 

Moesten wij (minstens 70 % 
van de bevolking) kunnen zeggen, 
voor de mikro, wat wij van me
vrouw Yvonne Lex denken, we zou
den vervolgd worden wegens eer
roof... 

Ook wij hebben niets tegen 
emancipatie van de vrouw, maar... 

J.V.C., Kortrijk-Dutsel. 

De redakt ie draagt geen verant
woordel i jkheid voor de inhoud der 
gepubl iceerde lezersbr ieven. Ze be
houdt zich het recht van keuze en 
inkor t ing voor. Over de lezersbrie
ven wordt geen br ie fwisse l ing ge
voerd. 
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D i t is d e t i j d v o o r e e n b e z o e k a a n d e 

s t a n d i n g s v o i l e s p e e l g o e d z a a k 

S P E E L G O E D 

CORTVRIENOT 
D i e p e s t r a a t 2 9 , A n t w e r p e n T e l . 3 2 . 4 4 . 3 0 

A l l e s p e e l g o e d e r e n , s p e l l e n e n h o b b y v o o r k i n 

d e r e n e n v o l w a s s e n e n , v o o r o p e n l u c h t e n b i n 

n e n h u i s . H e t v o l l e d i g e g a m m a m e r k a r t i k e l e n 

— S T E E D S V R I ) I N E N U I T T O T 2 0 U U R — 

STUDIEVAKANTIES IN ENGELAND 

HOU NU REEDS DEZE DATA VRI) : 7 TOT 21 APRIL 

In deze periode heeft onze jaarli jkse Paasrels naar Brighton 
plaats. 
Reissom per persoon : 7000 fr. 

INBECIREPEN : 

— vervoer Oostende-Dover-Brighton en ter'— ; 
—• de taallessen ; 
— het verb l i j f b i j een Engels gezin ; 
— V.T.B.-reisbegeleiding. 

M I N I M U M LEEFTIJD : 17 JAAR 

Uw inschri jving worcjt vanaf heden aanvaard. 

Q7nn A . . ., . „ 2000 ANTWERPEN - ST-JACOBSMARKT 45-47 — TEL. (03)31.76.80 

TJ m u i 5 5 % V " " 7 a L ' / " ' , ' * n n ' r " L " « - « ' ° ° ° " ' " ? ? ' • ? " > " » » » ' " ' 2» " ^•" (050)364.43 - 1000 B ru . s . l . Em. J .cqma in la .n 126 -
3500 » ; « ! . . n . . A r , T . * Ï S ? ï \ , ' ^ t * l ° - " * * " * ' ' " • ^ • ' « 0 ' ' ) 5 6 3 . 1 0 - 9000 Gent, Kalandenb«rg 7 - T . l . (09)23.40.21 -

S t u d e n t e n e n j o n g e r e n t o t 2 ] j a a r , m a a k t o o k i n d e 

w i n t e r m a a n d e n g e b r u i k v a n d e v o o r d e l i g e B . I . C . E - b i l 

j e t t e n . 

D a n k z i j d e z e b i l j e t t e n k u n t U E u r o p a d o o r k r u i s e n 

( p e r t r e i n ) t e g e n o n g e v e e r 5 0 % v a n h e t o f f i c i ë l e 

t a r i e f . 

U i t v o e r i g v v i n t e r p r o g r a m m a 1 9 7 2 - 1 9 7 3 t e b e k o m e n 
i n a l l e V . T . B . - k a n t o r e n 

M A A K E E N A F S P R A A K M E T | E T O E K O M S T . , 

n e e m i n 1 9 7 3 d e e l a a n e e n V . T . B . - s t u d i e v a k a n t i e ! 

• Wenst U een pracht igs 
bontmantel ? 

• Verlangt U afzonder l i j 
ke bontstukken aan te 
kopen of uw mantel te 
veranderen ? 

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

W. G L A Y K E N S 
O u d e r g e m s e l a a n 3 2 8 

1 0 4 0 B r u s s e l 

Tel. 48.37.01 
Inl icht ingen kunnen steeds 

gratis bekornen worden. 

_ H O U T W O R M ? 
MtamMIno vwi <W(w«kah l iSM • ! • hou»-
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DE MANIFESTE ONMACHT 
VAN DE TRADITIONELE PARTIfEN 

Meer dan ooit Is de politieke toestand in 
ons land even klaar als een ink^fles. Men 
heeft wel de monci vol over open jdemokra-
tle en het recht van öe kiezers te w?bten 
vvat ar gebeurt, ma»r de praktijk is gans 
anders. Men heeft er het raden naar wat 
er zich achter de schermen en op de kana-
pees afspeelt. De opdracht van de h. De 
Saeger als informateur was nog begrifpe-
li]k : de regering was gevallen op de ge-
meensdwpsproblemen en het was dus lo
gisch dat een Informateur — een Vlaamse 
lioliticua van de CVP — gelast werd met 
alle partijen te praten om een uitweg te 
vinden. Doch de wijze waarop de h. De 
Saeger zich van zijn opdracht gekweten 
heeft, zijn besluit en zijn plots verzoek om 
ontslagen t» worden van zijn opdracht zijn 
reeds veel minder begrijpelijk. Heeft zijn 
eigen partij, de CVP, hem laten vallen ? 
Welke geheime onderhandelingen tussen 
CVP ea BSP zijn er voorafgegaan aan de 
aanstelling van de h. Leburton tot formateur? 
Men kan niet aannemen dat de CVP-leiding 
dit niet geweten of voorzien heeft, vooral 
na de publieke verklaring van de h. De Sae
ger dat hij weigerde eerste-minister te wor
den. Het is onverklaarbaar en onaanvaard
baar dal de man die in de gegeven omstan
digheden wel het minst in aanmerking kwam 
— zijn verzet tegen de uitvoering van de 
grondswetsherziening, tegen de gewestvor
ming, zijn unitaristische opvattingen zijn ge
kend — de opdracht van formateur kreeg. 
Hij heeft dan ook resoluut de gemeenschaps
problemen, die prioritair waren, op het ach-
terplan geschoven. 

tett in de regering. De eerste-minister uit
gezonderd, werd ons met een knipoogje ge
zegd als een geruststelling : dat zou van
zelfsprekend een tweetalige, dus een Vla
ming zijn. 

Het eerste-ministerschap komt ons inder
daad toe — omdat wij de meerderheid zijn, 
omdat de toekomst van dit land in Vlaan
deren ligt, omdat Vlaamse vitaliteit en dy
namisme de waarborg zijn voor de ekono-
mische en sociale welvaart. Het eerste-mi
nisterschap moeten de Vlamingen opeisen, 
omdat een Vlaamse eerste-minister er borg 
moet voor staan dat de beloften die hem 
gedaan werden en waarvoor zijn een zwsire 
politieke prijs betaald hebben, zouden in
gelost worden. 

Wij moeten niet aanvaarden, wij zullen 
niet aanvaarden dat wij opnieuw het slacht
offer worden van een of andere koehandel, 
zoals bv. het verdagen van de gemeenschaps
problemen tegen socialistische tegemoetko
ming in de schootkwestie ! 

Het cenakel van de drie traditionele par
tijen boezemt geen vertrouwen in. Hun ge
heime traktaties zijn de voorbode van duis-

Indien de CVP blijft weigeren met de 
Volksunie te praten is het bewijs geleverd 
dat de resoluties van het CVP-partijkongres 
niets anders zijn dan woroden, literatuur 
voor propaganda-doeleinden. 

VU : partij van de vernieuwing 

Niet tegen de Volksunie, niet zonder de 
Volksunie, maar met de Volksunie zal uit
eindelijk het federalisme doorgevoerd en 
verwezenlijkt worden. 

De h. De Saeger heeft gemeend nog maar 
eens een aanval op de Volksunie te moeten 
doen. Wij zijn de negativisten, de stuurlui 
aan wal, diegenen die geen verantwoorde
lijkheid dragen. Het is de CVP die het doet. 
Wat doet ? Vooreerst de Volksunie stelsel
matig weren en in de oppositie houden. For
meel verbod van de CVP-leiding bestendige 
deputaties of schepenkoHeges te vormen 
met de Volksunie. De kritiek van de h. De 
Saeger komt op zijn hoofd terecht. Doch er 

van de staat, de vernieuwing der instellirh 
gen, de oplossing van de gemeenschapspro
blemen van ons afhangen. 

Wij staan niet te trippelen van ongeduld 
zoals Willy Declercq om tegen iedere prijs 
in een regering te komen Voor ons is rege
ringsdeelname geen doel, maar het middel 
om ons programma te kunnen verwezenlij
ken. Wij kunnen gerust wachten, wetende 
dat het ogenblik komt waarop men niet lan
ger zal kunnen voortknoeien In het land 
groeit het misprijzen, de mistevredenheid 
over de manifeste onmacht van de tradi
tionele partijen om de problemen op te los
sen. Want er zijn inderdaad niet aüeefi de 
gemeenschapsproblemen. Er is ook nog wat 
anders. Een daarover zijn de mensen even
min te spreken : de CVP-BSP-regeringen der 
jongste jaren waren de regeringen van het 
dure leven, van de voortdurende prijsstij
gingen, van de steeds zwaarder wordende 
belastingsdruk, van de BTW-miserie, van de 
galoperende inflatie, van de muntontwaar-
ding en noem maar op. Wij zijn er ons be
wust van dat al deze problemen voor de 
mensen belangrijk zijn, maar partijefi di« 

leburton onaanvaardbaar 

Het moet duidelijk gezegd worden dat de 
h. Leburton voor de Vlamingen onaanvaard
baar is. Hij is onaanvaardbaar voor ons voor
eerst reeds omdat hij niet in staat Is zich 
ten overstaan van 60 % van de bevolking 
verstaanbaar te maken. Dat de Vlaamse so
cialisten ook deze vernedering slikken en 
thans het standpunt verdedigen dat een 
eerste-minister in een land met een meer
derheid van Vlamingen geen Nederlands 
moet kennen is des te pijnlijker omdat zij 
juist moeten geacht worden de kleine man 
te vertegenwoordigen, die geen Frans kent. 
Zij zouden de eersten moeten zijn om te 
protesteren, in naam van deze kleine man. 
Wat de PVV betreft, die ook geen bezwaar 
heeft tegen een eentalige eerste-minister, 
verwondert dit ons niet : de recente vlaams-
gezindheid van de PVV in Vlaanderen is 
schijn en ongeloofwaardig. Doch onverstaan
baar is de houding van de CVP. Na een eer
ste, spontane en gezonde reaktie, werd er 
vlug achteruitgekrabbeld. Voor de CVP is de 
eentaligheid van de h. Leburton reeds geen 
bezwaar meer, het heet nu dat alles een 
kwestie is van programma... 

Maar van programma gesproken is precies 
de h. Leburton de meest onbetrouwbare van 
alle kandidaten voor het eerste-minister
schap. Wij schreven het reeds : hij heeft 
nooit verzwegen dat hij een unitarist is. 
Hoe kan men vertrouwen stellen in iemand 
voor de verwezenlijking van een programma 
waarin de man niet gelooft, waar hij tegen 
is. Het Vlaamse spreekwoord « Bij den dui
vel te biechten gaan » schiet ons hier te 
binnen. 

traditionele partijen knoeien 

Doch ar is meer. De Vlamingen wachten 
nog altijd op het inlossen van de beloften 
die hem bij de grondwetsherziening gedaan 
werden. De Walen bekwamen hun waarbor
gen tegen njinprisatie, bekwamen de pan-

tere afspraken, waaruit niets nieuws kan ge
boren worden. Alleen afremmen kunnen en 
zullen zij. 

Deze traditionele en nefaste kringloop 
moet doorbroken worden. Men zal de hervor
ming van de staat, de ombouw der struktu-
ren niet doorvoeren langs deze weg. Er komt 
alleen nog meer geknoei van. Een andere 
aanpak Is noodzakelijk wanneer men werke
lijk wil hervormen en vernieuwen. Indien de 
CVP het ernstig meent met de resoluties 
van het jongste CVP-kongres, moet de CVP-
leiding het anders aanpakken dan zij het 
nu doet. Reeds in het voorstel-De Saeger 
was er bitter weinig terug te vinden van de 
resoluties. Traktaties met BSP en PVV op 
het unitaire vlak zullen niet verbeteren. 

is wat anders en veel belangrijker ; wan
neer de h. De Saeger thans federalist ge
worden is, wanneer er thans een Vlaamse 
CVP bestaat dan is dit enkel en uitsluitend 
een gevolg van het bestaan, de groei en de 
invloed van de Volksunie. En wanneer er in 
dit land een en ander veranderd is, wanneer 
de Vlamingen er beter voorstaan, wanneer 
wij vooruitgegaan zijn dan is dit dank zij 
de Volksunie. 

Zo hebben wij dan toch — wij negativis
ten — een zeer positieve rol gespeeld, een 
rol die beslissend geweest is voor de evolu
tie der laatste tien jaar. Onze rol zullen wij 
blijven vervuilen, met de steun en het ver
trouwen van steeds meer kiezers in het 
Vlaamse land, die inzien dat de hervorming 

het zo miserabel slecht gedaan hebben moe
ten er zich thans niet achter verschuilen. 
De aanslepende regeringskrisis is zeker niet 
van aard om ze op te lossen. In het land 
groeit de wens en de wil vermolmde en ver
starde strukturen en toestanden op te rui
men en te vernieuwen. Deze vernieuwing 
zal niet komen uit een onderonsje, op een 
kanapee, van de drie traditionele partijen. 
Dat is zeker. 

Wij houden het oog gericht op de toe
komst, een toekomst die wij mede willen en 
zullen bepalen en gestalte geven. Geen ver
re toekomst meer, maar een nabije toe
komst. Daarvan zijn wij overtuigd. 

f. van der eist, 
partijvoorzitter. 
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de soeger op de praatstoel 
Het weekblad « Knack » voelde vorige week minister De Sae-

ger even aan de tand. Op een paar van zijn beioeringen wensen 
we hierbij even in te gaan. 

Stellen we vooreerst voorop dat hoewel we zeer kritisch staan 
tegenover De Saeger, we hem als tegenstander toch ook willen 
geven waarop hij recht heeft. Hij is een man die het werk hele
maal niet schuwt doch integendeel een van de hardste werkers 
was, zo niet de hardste, in zijn partij Daarvoor onze volle waar
dering. 

Hij is echter evenmin ontkomen aan de traditionele ziekte 
van de CVP: ook hij heeft bij herhaling de vrede met de Frans-
taligen gehandhaafd door overdreven veel toe te geven van wat 
de Vlamingen toekwam. Hij heeft thans goed te beweren dat ie
dereen aan Vlaamse zijde de toepassing van het akkoord van 
Hertoginnedal 1963 vraagt en het dus een goed akkoord loas. 

De waarheid is dat de Volksunie nooit de tweetaligheid van 
de randgemeenten heeft aanvaard en steeds de afschaffing uari 
de faciliteiten heeft geëist. En zo we daarnaast de toepassing van 
de taalwetten van 1963 vragen dan is het omdat we niet alleen 
kwijt zijn wat de CVP gaf, doch nog niet kregen wat ze wette
lijk ervoor in de plaats ontving. En wel omdat de CVP er nooit op 
aandrong dat de wetten ook werden toegepast. 

Zo is de 50 % hogere ambte
naren in de gemeentediensten 
van Brussel—Hoofdstad even
min een feit als de 50 % Vlaam
se artsen in de Brusselse 
C.O.O's de cijfers luiden thans 
35 % en 5 %!) Dat was dan de 
ruil voor de 50 % hogere rijks
ambtenaren VOO'* de Fransta-
ige minderheid en voor de ge-
deeteijke verfransing van 6 
Brussese randgemeenten. 

Zoals de Voerstreek ( 4.300 
inwoners ) de ruil was voor 
Komen - Moeskroen ( 71.000 in
woners ) en de Platdietse streek 
( 23.000 inwoners ) en Edingen-
Mark ( 7.000 inwoners ) 

Vlaanderen speelt in het de
fensief sinds Hertoginnedal. 
Want de heer Eyskens maakte 
het nog bonter dan de heer De 
Saeger. 

Hij vergooide niet alleen 
Vlaams grondgebied doch de 
Vlaamse meerderheid zelf bij 
zijn beruchte grondwetsher
ziening vol grendels en alarm
klokken. 

Daarvoor zouden we de kwa-
si - pariteit krijgen in het Brus
selse schepenkollege. We kre
gen integendeel niets. Een paar 
Vlamingen zitten thans voor 
spek en bonen bij de overdon
derende Franstalige meerder
heid dank zij de stommiteiten 
van de heer Eyskens, toch ge
steund toen door de heer De 
Saeger? 

Men heeft trouwens nooit een 
Vlaams offensief durven voe
ren dat de Franstaligen kordaat 
liet verstaan dat ze hun handen 
van het Vlaams grondgebied 
moesten afhouden, of dit nu de 
Voer betrof of Vlaams - Bra
bant of vroeger nog Edingen, 
Mark en de Platdietse streek. 

Men ging altijd in op het 
Francofoon spelletje met hun 
vals argument van de vrijheid, 
in plaats van ze brutaal op hxm 
plaats te zetten door ze te zeg
gen dat hun vrijheid niets an
ders is dan de flagrantste 
drang onder sociaal - ekono-
mische, politieke en kulturele 
druk, kortom de uitloper van 
hun 19e eeuwse kolonisatie
politiek. En dat we niet eens 

meer wilden praten over nieu
we. In plaats van herstel te 
vragen voor territoriale eisen 
en in tegendeel terug vorder
den wat ze ons ontnomen had
den. De onwettelijke benade
ling van de Vlaamse volksmens 
door deze taalimperialistische 
en koloniserende politiek en dit 
sinds 1830 ging men met hen 
nog de diskussie aan of men iets 
meer of iets minder grondge
bied en mensen moest opoffe
ren! 

Ja. alle CVP ministers, ook 
minister De Saeger zetten hun 
handtekening onder het lamen
tabel wetsontwerp over de 
Voer. 

Kostelijk IS de bekentenis van 
de heer De Saeger dat hij ook 
federalist geworden is om dit 
dan te verbinden met het ver-
verwijt aan de VU dat ze nooit 
mee geregeerd heeft. 

Waarom werd de Volksunie 
gesticht? 

Om door de politieke konkur-
rentie de andere partijen te ver
plichten Vlaams gezind en fe
deralist te worden. 

Want in 1954 toen wij start
ten waren ze het allerminst. In
tegendeel ze scholden ons fede
ralisten uit voor irrealisten, 
voor dagdromers, voor politiek 

onverantwoordelijken met wie 
ze nog niet wilden praten, laat 
staan regeren. 

Zelfs in 1964 sprak Theo Le-
fèvre nog over ingebeelde 
vraagstukken (faux problème) 
in verband met de gemeen
schapsproblemen. En deze men
sen die toen op ons spuwden 
verwijten ons thans dat zij 
moeten regeren en dat wij het 
niet willen. Wij zullen morgen 
meeregeren wanneer we wer
kelijk ernstig in de richting 
van het federalisme gaan. Maar 
dat is niet het geval met de 
jongste grondwetherziening 
met zijn grendels, zijn karika
tuur van kultuuroutonomie en 
het belachelijk maken van de 
Vlamingen in het schepenkol
lege van de Hoofdstad Brussel. 

En evenmin met het planne
tje dat de heer De Saeger had 
als informateur en dat maar 
maar een flauw afkooksel was 
van het program van het jong
ste CVP-kongres. 

Wij zijn tenslotte geen par
tij die zich laat paaien met en
kele ministerzetels om ons 
Vlaamse program te verlooche
nen. Daarvoor werden we niet 
verkozen. Wij willen eerlijk 
blijven tegenover onze kiezers. 

Op het jongste CVP-kongres 
kwamen tenslotte enkele ern
stige voorstellen naar voren, 
voorstellen overigens ontleend 
aan ons Volksunieprogram, 
maar kom we zetten een pro
gram voorop om ook andere 
partijen er voor te winnen. 

Welnu de heer De Saeger 
heeft als informateur dat pro
gram, nu niet eens naar voren 
durven of willen brengen. 

Het CVP kongres programma 
bleek eens te meer slechts een 
taktisch spelletje, evenals de 
vraag van de heer De Saeger 
of de Volksunie wilde meespe
len in een regering, die het fe
deralisme geen stap zou vooruit 
brengen. 

Ministertje spelen en zijn 
program verloochenen laten we 
over aan de CVP en de andere 
partijen. Daar zitten erbij die 
van niets anders dromen dan 
van de weg van het minister 
zijn te ondergaan. Want zo een 
offer is het niet het minister
ambt te aanvaarden. De heren 
schuiven zelfs in dichte drom
men aan! 

Men speelt echter niet met 
de VU, zoals de Franstaligen en 
de socialisten de jongste jaren 
met de heer Eyskens en met de 
CVP gespeeld hebben. 

Wij zijn uit ander hout ge
zaagd. 

wim jorissen 

jarige gentse leeuwen 

Dinsdag as. 26 december zijn Leo Elaut en Leo Wouters, de Gentse 
nestoren van onze VU-senaatsfraktie allebei jarig. Leo Elaut wordt 75, 
Leo Wouters 70, en de redactie wil van deze unieke gelegenheid gebruik 
maken om beide bejaarde « leones » (leeuwen, in het Nederlands) van 
harte te feliciteren en nog vele kranige jaren toe te wensen. Beiden heb
ben onze rangen vervoegd in tijden dat het veel moed vergde om zich 
openlijk als VU-man bekend te maken, en ze hebben door hun groot gezag 
m brede kring de invloed van de Volksunie onmiskenbaar versterkt. Zij 
zijn het prototype van de volksgetrouwe Vlaamse intellectuelen, die altijd 
het stevige kader hebben gevormd van de Vlaamse ontvoogdingsbeweging, 
en die bij hun mensen zijn gebleven ook in de donkerste dagen van ver
volging Het echte Vlaanderen zal er u altijd dankbaar om blijven, Leo en 
Leo, en blijf nog lang in ons midden. Het zal u inmiddels een vreugde zijn 
te zien dat uw levenslange strijd door een talrijke jonge Vlaamse gene
ratie wordt voortgezet en dat de zelfbestuurgedachte in galop de geesten 
verovert Ad multos annos I 

dosfeiactivifeiten 

Door het Dosfelinstituut wordt in de loop van 1973 een aantal 
vormingscursussen voor politieke kaderleden opgezet met als 
thema « POLITIEK OPBOUWWERK .. 

Deze vormingscyclussen bieden aan de kaderleden een unieke 
kans om hun ideologische en politieke bagage bij te werken. 

Voor de arrondissementen St.-Niklaas en Dendermonde is 
deze kadervorming reds gestart op 19 december j l . De andere 
lessen vinden plaats op 9 januari, 23 januari, 6 februari, 20 
februari en 6 maart 1973. 

Inschrijvingen kunnen nog overgemaakt worden aan de heer 
H. Leyseele, provinciaal directeur Dosfelinstituut Oost-Vlaande-
ren, Zwijnaardesteenweg 698, 9000 Gent of aan de heer J.P. Maes, 
Dr. Verdurmestraat 6, 2700 St.-Niklaas. 

Voor de arrondissementen Hasselt en Tongeren-Maaseik werd 
deze kadervorming gestart op 14 december j l . De andere lessen 
worden gegeven op 19 januari, 16 februari, 9 maart, 23 maart en 
13 april 1973. 

Inschrijvingen kunnen nog overgemaakt worden aan de heer 
J. Cuppens, provinciaal directeur Dosfelinstituut, Zandberger
straat 22, 3670 Neeroeteren. 

Voor het arrondissement Brugge wordt gestart op 5 februari 
1973 ; de andere lessen gaan door op 12 februari, 19 februari, 
26 februari, 5 maart en 12 maart. 

p e r s s p i e g e 
Opdat Jos Van Eynde de vroe

gere predikant van de . Belgische 
tweetaligheid », zou weten hoe 
mensen uit verschillende richtin
gen denken over dit vaudeville-
bilinguisme van Leburton, de kan
didaat-eerste minister, eventjes 
deze flitsen uit verschillende rich
tingen. Zelfs de Saksen - Coburgen 
l i jn in de dertiger jaren al lang 
gaan Nedelands leren om hun 
« overkoepelende situatie > te kun
nen waar maken. 

het vrije waasland 

Hier eerst het gezond verstand 
van het Vlaamse platteland, zou
den we zo zeggen. 

Nu heeft de wijsheid van de 
Kroon de eentalige Waal, B.S.P.-
co-voorzitter Edmond Leburton, 
als formateur aangewezen. De for-
nateur moet noodzakelijkerwijze 
eerste-minister worden. In de 
«vergrote meerderheid van de ge-
rallen is dat echter wel zo. Welnu, 
wij zijn van mening dat de Vlamin-
jen zich geen eerste-minister moe
ien laten welgevallen, die niet in 
rtaat Is een elementair Neder-
Bnds gesprek te voeren en die bij 

aflezen van serviel geschreven toe
spraken in het Nederlands de taal 
van de meerderheid zijner landge
noten oneer bewijst. 

Er is meer; de heer Leburton is 
onbekwaam om zich in de Vlaam
se mentaliteit en gevoelswereld 
in te leven. Door vriend en tegen
stander wordt hij als een onver
beterlijk unitarist bestempeld. De 
jong-socialisten niet te na gespro
ken, durven we de zoete hoop niet 
koesteren dat de Vlaamse vleugel 
van de BSP zich tegen het primeur
schap van een frankofone partijge
noot zal verzetten. De Vlaamse 
CVP en de Vlaamse PVV moeten 
nu echter tonen dat zij het Vlaam
se zelfrespekt ernstig nemen. Het 
is allicht overbodig dezelfde beden
king ten aanzien van de VU te ui
ten. 

links 

De Jong-Soclalisten of de meer 
kritische oudere praten rond Le
burton het Volksgazetse proza niet 
meer na. 

Er is de jongste dagen heel wat 
geschreven en gewreven over de 

talenkennis van de nieuwe eerste-
minister, op aanstoken trouwens 
van de aftredende informateur Jos 
De Saeger. De CVP wil wel vrede 
nemen met een eentalige forma
teur, maar verzet zich formeel te
gen een eentalige eerste-minister. 
Wat in duidelijke taal wil zeggen 
dat de christendemokraten Ed
mond Leburton wraken. Argument: 
de premier moet in staat zijn de 
grote hervormingen zelf op de te
levisie te komen verkondigen en 
de pers in beide talen te woord te 
staan. Tot onze geringe verbazing 
heeft de Vlaamse socialistische 
pers gemeend dit argument te 
moeten afwijzen. Welnu, voor ons 
bestaat er geen twijfel: een Ne-
derlandsonkundige eerste - minis
ter is voor de Vlaamse socialisten 
onaanvaardbaar. Wij wensen de 
klok niet achteruit te zetten. 

d e n i e u w e rot terdamse 

courant 

En nuchter bekeken van boven 
de Moerdijk is het Hollandse ad
vies ditmaal eensluidend met die 
Vlamingen, die wat meer zelfres
pekt hebben dan BSP- of PVV-Vla-
mlngen 

Wat de kwestie zelf betreft ver
dedigt men in socialistische kring 

het standpunt dat in het begin van 
de jaren '30 tot de ééntaiigheid van 
de landsdelen besloten is. Een Belg 
behoeft de taal van het landsdeel 
dat niet het zijne is, niet te kennen 
Het argument is niet overtuigend. 
Van een politicus, van iemand die 
zech met zaken van het hele land 
bezighoudt, en zeker van een pre
mier, mag verwacht worden dat hij 
ook de landstaal, die niet de zijne 
is, beheerst. 

Dat de Vlamingen hel niet meer 
nemen is te begrijpen, ook al heb
ben ze aan dergelijke situaties 
zelf schuld. Nog steeds staan de 
meeste Vlamingen met Frans klaar 
zodra ze bemerken met een Frans 
sprekende te maken te hebben. 

ia libre beigique 

Zelfs de Libre geeft het gewet
tigde van dit Vlaamse voorbehoud 
toe, maar... 

Zelfs de Libre geeft het gewet 
ontmoet dezer dagen. Zij zegden 
ons dat men het in « Fransspre-
kend België » slecht zou verteren 
dat een Nederlandstalig eerste-mi
nister zich in het Nederlands zou 
uitdrukken voor de RTB, zelfs al 
zou dit zijn met ondertitels en ver
talingen. Zij begrijpen dan ook dat 
het voor de Vlamingen hetzelfde 
is op dit vlak. Velen verbazen er 

zich dan ook over dat M. Leburton, 
die er toch wel zal aan gedacht 
hebben ooit eens eerste-minister 
te worden, ter gelegenertijd de 
noodzakelijke geestelijke inspan
ning niet heeft opgebracht om van 
een stadium van passieve tweeta
ligheid over te gaan naar dat van 
de aktieve tweetaligheid. Maar 
moet men, de zaken zijnde wat ze 
zijn, nu de weg blokkeren ?... een 
weinig « sociologisch » begrip is 
hier wel nodig. 

volksgazet 

Hoe ver gaat die Vlaamse on
dankbaarheid toch tegen kame
raad Leburton, jammert Volksgazet. 

En welke ontmoediging kunnen 
zij te weeg brengen bij vele Wa
len, in socialistische rangen b.v., 
die steeds hun solidariteit met hun 
Vlaamse kameraden en met de 
Vlamingen in het algemeen be
toond? Was het volstrekt nodig 
hen, in de persoon van Leburton, 
die Vlaams heeft geleerd en na
tionaal denkt, op zulke wijze te 
krenken? 

Wij zeggen dit alles met des te 
meer klem omdat wij de indruk, 
neen de zekerheid hebben dat men 
hier te doen heeft met een gewild 
en sedert geruime tijd voorbereid 
opzet. 

w. luyten. 
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versierkeutel 
Er is een il]d geweest dat het 

weekblad « De Post » zowat het 
magazine van de flaminganten 
was. Later heeft dat blad een an
dere « politiek » gevoerd, de fla
minganten vonden er hun voer 
niet meer in en « De Post >• 
deemsterde uit hun belangstel-
lingsveld geleidelijk weg. De 
laatste tijd echter schijnt men 
op de redaktie van «De Post» 
naar het oude lezerspubliek te
rug te willen, en zo zien we 
steeds meer rijk geïllustreerde 
reportages en interviews ver
schijnen die een breed Vlaams-
gezind publiek kunnen boeien. 
Deze week waren de Post-re-
dakteurs op bezoek bij onze 

Haspengouwse vechtjas Wim Jo-
rissen, senator vaar het arr. 
Mechelen. Wim was kennelijk 
in form en overdonderde de (Ne
derlandse) interviewer zodanig 
met gegevens over de Vlaamse 
achteruitstelling in dit godver
geten land, dat de kaaskop zich 
op zeker ogenblik afvroeg waar
om de Vlamingen dan verdorie 
nog niet scherper van zich af
bijten. Het werd een lekker ver
haal, gesteld in het typische 
Post-jargon met onschuldige 
vraagjes in de aard van « Is een 
politicus een versierkeutel ? ». 
Een gelegenheid om eens op
nieuw kennis te maken met 
« De Post » anno 1972. 

abonnemenfenslag 

PRACHTIGE REZULTATEN ! 
De abonenmentenslag is dit jaar eerder traag ap gang gekomen, maar 
met genoegen kunnen wij nu toch melden dat de volle vloed onweer
staanbaar doobreekt. Deze week liepen op ons sekretariaat méér dan 
200 nieuwe abonnementen binnen. Dit zijn cijfers die herinneren aan 
de grote dagen uit vorige werfkampanjes. Een hoopgevende kentering 
die in grote mate te danken is aan het inspirerende voorbeeld van het 
arrondissement Mechelen, waar een gigantische sportieve strijd onder 
vooraanstaande kaderleden is losgebarsten. Het voorbeeld van Mechelen 
trekt ook in andere gewesten van Vlaanderen de kampanje goed op gang. 
Wij hopen in de komende weken denderende cijfers te kunnen publiceren. 
Waar de wil aanwezig is, kan men voor « Wij » bergen verzetten, dat 
blijkt zonneklaar uit de cijfers van onze Top-20. Dank voor deze inzet, 
vrienden, en moge uw goede voorbeel het ganse VU-kader in Vlaanderen 
met het heilig vuur bezielen. 

TOP - 20 
1. Walter Jaspers (Hombeek) : 
t . Joos Somers (St. Katelijne-Waver) i 
S. Joris De Ruyter (St. Jorls-Winge) i 
4. Herman De Kegel (Nniove) : 
5. Joris Depré (Tervuren) : 
6. Albert Aendenboom (St. Niklaas) i 
7. Swat Van Houtven (Oud-Turuhout) : 
S. Julien Braeckevelt (Aalter) : 

Roger Dierickx (Vichte) : 
Jan Peeters (Hoboken) : 

11. Romain Bogaerts (Dworp) : 
12. Ray Van Dycke (Hoegaarden) i 
13. Etienne Keymoien (Asse) : 

Jozef Labaere (Kortrijk) : 
Herman Verslype (Tielt) : 

16. Bernd Beke (Halle) : 
Jan Roux (Genk) : 

18. Dr. Croquey (Geetbets) : 
André De Cock (Aarsele) : 
Marcel De Decker (Niel) : 
Laurent Dolhain (Beerse) : 
Huguette Ingelaere (Gent) i 
Cis Nauweiaerts (Duffel) : 
Jef Vinex (Erps-Kwerps) : 

101 
100 
54 
25 
18 
16 
14 
13 
13 
13 
11 
10 
9 
9 
9 
8 
8 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 

de staatscrisis 
Mei wantrouwen volgden de partijen die i<andidaat zijn voor een even

tuele ' tripartite » deze week het doen en laten van formateur Leburton. 
Zij weten immers dat bij hem woorden nog altijd geen oorden zijn, en 
dat besprekingen op basis van concrete teksten alleszins meer waarbor
gen bieden. Op het ogenblik dat wij deze regels schrijven (donderdag] 
worden de eerste teksten door Leburton aan de CVP-PSC en aan de diverse 
soorten liberalen overgemaakt. Over enkele dagen zullen wij dus weten 
of er enige muziek in zit voor de groeiende groep « ministrabelen » die 
azen op een portefeuille van minister of staatssekretaris. Maar of er in 
de voorstellen van Leburton een kans zit tot oplossing van de hangende 
problemen betwijfelen wij ten zeerste. Als die man ooit aan de macht 
komt dan zal in elk geval diep in Vlaanderens beurs worden getast ten 
voordele van Wallonië, dat staat vast. 

WOENSDAG 13 DECEMBER 

-;^ De koning verzoekt de Waalse 
BSP-medevoorzitter Edmond Lebur
ton een nieuwe regering samen te 
stellen. De h. Leburton houdt, na 
een onderhoud met zijn partijvrien
den, zijn antwoord voorlopig nog in 
beraad. Het is duidelijk dat Lebur
ton vooraf wil weten of de CVP 
haar « veto » tegen een eentalige 
premier zal handhaven of niet. 
•)lr Het hoofdbestuur van de CVP 
laat weten dat er dringend een re
gering moet worden gevormd die 
kan steunen op een tweederde 
meerderheid in het parlement. 
Voorzitter IMartens zegt dat de CVP 
niets heeft tegen een eentalige for
mateur, maar dat de Vlaamse be
volking moeilijk een eentalige eer-
ste-minister zal aanvaarden. De 
partij wil echter loyaal met de for
mateur onderhandelen. 
•j/kr In een persmededeling verzet 
het BSP-bureau zich « op de meest 
krachtdadige wijze tegen de recht
streekse of onrechtstreekse exclu
sieve » uitgesproken tegen de h. 
Leburton door CVP-voorzitter Mar
tens. Het BSP-bureau verklaart zich 
uitdrukkelijk solidair met Leburton 
en spreekt zijn volste vertrouwen 
in hem uit. 

DONDERDAG 14 DECEMBER 

ir De h. Leburton deelt de koning 
mee dat hij de opdracht van for
mateur aanvaardt. De CVP heeft 
haar « exclusieve » tegen hem ken
nelijk gemilderd, hoewel verteld 
wordt dat vooraanstaande CVP-ers 
de intentie zouden hebben in geen 
geval minister te worden in een 
eventuele regering-Leburton. 
ie Op een persconferentie wijst 
formateur Leburton op de dringen
de noodzaak een nieuwe regering 
samen te stellen op een parlemen
taire basis die toelaat een pro
gramma op te stellen dat de eco

nomische, sociale en financiële 
problemen een oplossing kan be
zorgen. Hij wil tevens de middelen 
zoeken om het gemeenschapsdos
sier af te handelen. De accentver
schuiving is opvallend. 
-;*: PVV-voorzitter Willy De Clercq 
toont zich verwonderd over « de 
argwaan die in bepaalde vakbonds
kringen omtrent de sociale voor
uitstrevendheid van de PVV tot ui
ting komt ». 

VRIJDAG 15 DECEMBER 

ir De vooraanstaande Brusselse 
PSB-er Henri Simonet verdwijnt uit 
het Belgische politieke leven. Hij 
zal prof. Coppé (CVP) opvolgen in 
de Europese Commissie. 
ie Formateur Leburton begint zijn 
raadplegingen en ontvangt de voor
zitters van Kamer en Senaat, zoals 
gebruikelijk Is. 

WEEKEINDE 16 - 18 DECEMBER 

ic Formateur Leburton gebruikt het 
weekeinde om een aantal deskun
digen te raadplegen over de finan
ciële, monetaire, economische en 
sociale problemen. Aan de hand 
daarvan zal hij een werkdocument 
opstellen, waarmee de onderhande
lingen met de andere partijen zul
len gevoerd worden, 
ir Maandagvoormiddag ontvangt de 
formateur achtereenvolgens de h. 
Van der Eist (VU). Van Geyt (KP) 
en Defosset (FDF-RW). De VU-
voorzitter zet hem het standpunt 
van zijn partij uiteen wat de ge
westvorming betreft en ook wat de 
Voerstreek betreft en maakt hem 
duidelijk dat de VU geen eentalig-
Franse Belgische premier kan aan
vaarden. 

ir Maandagvoormiddag werkt de 
formateur verder aan zijn program
ma, geassisteerd door drie be
perkte werkgroepen van zijn partij. 

DINSDAG 19 DECEMBER 

ir Leburton deelt mee dat hij da 
komende dagen aan de partijen 
waarmee hij wil dialogeren (CVP-
PSC en de liberalen) teksten zal 
voorleggen over financieel-econo
mische kwesties, buitenlandse poli
tiek en ook over het gemeenschaps
vraagstuk. De man wil kennelijk 
wat tijd winnen. Hij zegt nog dat 
hij een regering wil vormen die, 
voor de oplossing van de gemeen
schapsvraagstukken, over een vol
doende ruime parlementaire meer
derheid beschikt. 
ir PSC-voorzitter Nothomb wil 
vooraf een duidelijk akkoord over 
de gewestvorming, de toepassing 
van de taalwetten te Brussel en in 
de Voerstreek, de schoolvrede en 
de opheffing van alle diskrimina-
ties.' 
ir 'CVP-voorzitter Martens ver
klaart te Waregem dat de CVP aan 
een volgende regering slechts zal 
deelnemen als er een vooraf on
dertekend akkoord is waarin drie 
punten uitdrukkelijk moeten worden 
vermeld : de regering moet de ge
meenschapsvraagstukken oplossen, 
op het stuk van onderwijs moet de 
volledige gelijkheid gewaarborgd 
worden inzake behandeling van het 
Rijks- en Vrij onderwijs, en op so
ciaal-economisch gebied moet de 
regering een programma hebben 
dat ten minste gelijkwaardig is 
aan dat van de vorige regering. Hij 
hekelde scherp de BSP-sabotage 
van de schoolpakt-herziening tot 
nog toe. 

WOENSDAG 20 DECEMBER 

ir De formateur ontvangt de h. 
Cool die hem een document over 
de ontwikkelingslanden overhan
digt, ook een delegatie van het 
Vlaams katoliek onderwijs die han
delt over het wegwerken van alle 
discriminaties, en ten slotte ook 
de gouverneur van de Nationale 
Bank. 
ir Aan de CVP-PSC-delegatie 
schetst hij m o n d e l i n g zijn 
programma. De delegatie oordeelt 
na afloop dat het gesprek met de 
formateur kan voortgezet worden. 
Op de vraag of Leburton eerste-mi-
nister kan worden antwoordt CVP-
voorzitter Martens dat dit niet uit
gesloten is.,, 
ir 's namiddags ontvangt de h. 
Leburton de PVV-PLP-delegatie, De 
liberalen zeggen geen bezwaar t{ 
hebben tegen de eentaligheid van 
de toekomstige eerste-minister. 
Ook zij willen echter, zoals de 
CVP-PSC, liever verder spreken 
over koncrete teksten. 

het " sleuteljaar " van mechelen 
Waarom het arr. Mechelen zo krachtig uit zijn krammen 

geschoten is inzake de abonnementenslag ? 

Omdat Mechelen vindt dat een arrondissement met de 
algemene sekretaris en de eerste ondervoorzitter van de 
partij in zijn rangen en met daarnaast nog de voorzitter 
van de partijraad, dat zo één arrondissement de toorts 
in brand moet steken. Mechelen moet dus het voorbeeld 
geven. Mechelen telt immers nog tal van andere krachten 
dan Wim Jorissen, Edgard Bouwens en Guido Delang. 

Walter Jaspers en Joos Somers zijn er twee van. 

Walter Jaspers voelde er vorig jaar a! iets voor om zich 
in de abonnementenslag te gooien, maar had toen weinig 
ti jd. In afspraak met Wim Jorissen reserveerde hij zich 
dan voor dit jaar met 100 abonnementen als streefdoel, 
om in het arr. Mechelen de zaak op gang te brengen. 

Joos Somers, die organisatieleider is, vond echter dat 
ook hij zijn duit in het zakje moest doen en vriend Walter 
even moest verontrusten. Hij zat een week achter zijn 
telefoon om al zijn vrienden en de vrienden van zijn vrien
den op te bellen om ze te abonneren. Het ophalen ge
beurde dan in rekordtempo. Zo werd dr Jaspers vorige 
week voorbijgestoken, in de overtuiging dat Walter niet zou 

laten begaan en nog wat krachtiger op de pedaal zou gaan 
drukken. Daar is hij trouwens de man voor. 

Ondertussen worden zo veel mogelijk per afdeling be
stuursleden of propagandisten bezocht om in hun ge
meente en ook daarbuiten te werven. Zo kwamen ook 
Guido De lang (St. Amands), Cis Nauweiaerts (Duffel), 
Dany de Cuyper (Heist-op-den-Berg), Frans van Dessel 
(Nijlen) en Walter Luyten (Berlaar) in beweging. Zij 
staan met 6, 5 en 4 abonnees in de stand. Een tiental 
anderen brachten eveneens een of twee abonnees aan, 
maar meestal wordt de taak aan één persoon per afdeling 
toevertrouwd, die de adressen van de andere bestuurs
leden mee toegespeeld krijgt. 

Mechelen wil 400 nieuwe abonnees en 1000 nieuwe le
den bijmaken dit jaar. Het jaar '73 werd daarom als sleu
teljaar uitgeroepen. Een kaderblad wordt geregeld aan alle 
kaderleden toegezonden. Daarin worden de jongste resul
taten meegedeeld en wordt de gezonde wedijver tussen 
de afdelingen aangewakkerd. 

Ook de streekpers verzorgt de propaganda voor leden
en abonnementenslag. De streekpers bezorgt thans aan 
80% van de bevolking van het arrondissement een maand
blad in offsett, gedrukt op de vijf persen die het arr. Me
chelen rijk is. 

Een nieuw initiatief dat deze week van stapel loopt is 
het gezamenlijk aanschrijven door alle mandatarissen (na
tionale, provinciale, gemeentelijke) van de hoofdleden die 
nog niet op «Wij» geabonneerd zijn. Ook daarvan wordt 
een behoorlijke uitslag verwacht. 

Mechelen streeft er naar het best georganiseerd arron
dissement te zijn. 

In de verhouding tot de bevolking stond het vorig jaar 
op de tweede plaats voor de leden en voor de abonnees. 
In verhouding tot de kiezers (van 25.000 naar 35.000 ge
stegen in 1971) was dit onderscheidelijk nog maar derde 
en vijfde. Het oogmerk is thans twee tweede plaatsen, 
wat in de algemene rangschikking een eerste plaats zou 
opleveren. 

Zo de andere arrondissementen dit zouden willen ver
hinderen, zou Mechelen dit zeer sportief begroeten en het 
jaar nadien een nieuwe inspanning doen om dat doel te 
bereiken. 

In afwachting mikken dr Walter Jaspers en leraar Joos 
Somers naar de 100 abonnees, die ze nog vóór nieuwjaar 
hopen te bereiken. 
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pendel naar brussel 
veroorzoakt miljardenverlies 

Ondanks de herhaalde beloften van decentralisatie en dekoncentratie 
door de diverse kleurpartijenregeringen stijgt de pendelarbeid naar Brus
sel nog steeds Uit een recente studie van het Vlaams-Ekonomisch Ver
bond blijkt echter dat deze pendel door de inzet van talrijk materiaal en 
personeel van de spoorwegen op de spitsuren weliswaar een ongeloof-

i lijke technische prestatie is — 800 treinen per dag door de Noord-Cen-
traal-Zuid-verbinding ! — maar tevens een geweldige verliespost. Per jaar 
kost het inzetten van tientallen en tientallen extra-treinen tijdens de spits
uren 2 miljard 715 miljoen aan de NMBS, waarvan slechts 700 miljoen 
teruggewonnen worden door betaling van de reis door de pendelaars 
(werkgeversbijdrage inbegrepen) zodat een jaarlijks nettoverlies van 2 
miljard ontstaat, te dekken naast andere verliezen door de belastingsbe
taler via rijkssubsidies. 

Niet alleen komt dit voor meer dan de helft ten laste van de Vlaamse 
lastenbetalers, omdat Vlaanderen het hoogste aantal pendelaars « levert » 
maar bovendien moeten ze bijdragen in de kosten voor de Waalse pen
del, naar loffelijke Belgische dispariteitsgeplogenheid I Deze uitgaven 
betreffen alleen het spoorvervoer, doch ook het wegvervoer van pende
laars vergt steeds stijgende kosten. 

De VEV-studie stipt aan dat de werkkoncentratie in het Brusselse welis
waar baten veroorzaakt (uitsluitend ten gunste van Brussel, dat bovendien 
voor 57 % van zijn produktie in Vlaanderen afzet) doch dat de kosten-
kurve langzaam maar zeker stijgt door de pendelstijging. Op zeker ogen
blik zal deze kurve deze van de baten overtreffen en dan wordt het hele
maal een ekonomisch anakronisme. Ook zuiver financieel-ekonomisch be
schouwd wordt de ontvetting van Brussel een dringende zaak. 

We spraken dan nog niet eens over de onkomfortabele wijze waarop de 
60.000 treinpendelaars naar Brussel (in 86 extra-treinen) zich moeten ver
plaatsen tijdens de spitsuren : alle zitplaatsen bezet, meestal alle gangen 
en alle platforms. Vooral 's maandags en 's vrijdags reizen de pendelaars 
verpakt als haringen in een ton van en naar Brussel. Men houdt zijn hart 
vast bij de gedachte aan een ontsporing of een botsing met een andere 
trein van zo een volgepropte pendelaarstrein I En dan te bedenken dat 
sommige volgepropte treinen met « dolaards » halflege eerste klasse-
kompartimenten vertonen... 

Ook dat is een — schrijnend — aspekt van het centralisme in de Bel
gische unitaire staat ten gunste van veelvraat Brussel, dat bovendien zijn 
eigen tram-, bus- en personenwagenverkeer hoe langer hoe minder de 
baas kan, eveneens gedeeltelijk als gevolg van de overkoncentratie en de 
pendelarbeid. Brussel is een schoolvoorbeeld geworden van hoe het juist 
niet moet. 

VLAAMS ZIEKENFOND 

BRABANTIA 
onafhankelijk en neutraal 

ziekenfonds voor de 

V L A M I N G E N 
in BRUSSEL en in BRABANT 

BRUSSEL .EUVEN 

Ninoo fses teenweg 2 8 8 Blijde Inkomststraat 6 

VERTEGENWOORDIGERS te : A n d e r l e c h t , Bazel , St-

Aga tha -Be rchem, Be rg -Kampenhou t , Boor tmeerbeek , 

Bu iz ingen , D i lbeek -Groo t -B i |gaarden , Dv^orp, Essen-

beek, Gr imbergen , H e k e l g e m , K o n t i c h , L iedekerke , 

M e r c h t e m , Mo lenbeek , Nede r -ove r -Heembeek , Pei-

lenberg, S t -Ka ta r i na -Lombeek , S t -P ie te rs -Leeuw, Te r -

a l fene , Te rna t , T e r v u r e n , V e l t e m - B e i s e m , V lezenbeek , 

Wannbeek. 

de beroering onder 

de zelfstandigen duurt voort 

De zelfstandigen voelen zich in 
hun bestaanszekerheid bedreigd. 
Ze uitten hun ontevredenheid in 
een driedaagse staking, en sinds
dien bleef de beroering bestaan. 
Laatst troffen de regeringsmaatre-
gelen de Horeca-bedrijven : als je 
nu na een restaurant-maaltijd wil 
betalen, dan krijg je een briefje 
bij... een kontrolepapier, ingevuld 
door de eethuisuitbater, opdat hij 
niet langer de belastingen zou kun
nen ontduiken... want stiefvadertje-
staat zet de Horeca-mens als een 
potentiële bedrieger (zoals trou
wens alle zelfstandigen in de bij
ziende ogen van hogergenoemd 
stiefvadertje « zwart o-geld-verdie
nen als hoofdaktiviteit hebben). 

ie Oostende... 
De zelfstandigen voelen zich wel 

erg gegriefd door dit wantrouwen-
van-hogerhand, en tijdens een mee
ting, op maandagavond 11 decem
ber j l . te Oostende, schreeuwden 
ze opgewonden hun ongenoegen 
uit. Zij waren talrijk opgekomen — 
ongeveer driehonderd schatten we 
— en dit na een oproep van Car-
rettes onafhankelijke drukkings-
groep « HALT ». Deze organisatie 
is aan geen politieke partij gebon
den en verenigt niet alleen de « tra
ditionele » zelfstandigen, maar ook 
Land- en Tuinbouwers, vandaar het 
letterwoord en de simbolische 
naam. 

Voor de aandachtige, dikwijls 
boze toehoorders, zaten een aantal 
vertegenwoordigers van de jonge
ren-afdelingen uit de politieke par
tijen. 

Waarom geen « echte » politici 
uitgenodigd ? (Toch zaten de VU-
mandatarissen Van Steenkiste en 
Persijn tussen het publiek). 

— « Wij hebben alleen nog ver
trouwen in de jongeren, zij zijn nog 
niet verbrand •> riep de vergade
ringsleider pathetisch uit. 

Alléén de CVP-jongeren hadden 
hun kat gestuurd : deze partij 
kreeg dan allerlei verwensingen 
toegebruld. Ook de BSP-afgevaar-
digde kreeg het hard te verduren _: 
vanuit de zaal herinnerden een aan
tal aanwezigen aan « de staking 
van de profiteurs »... een sterke 
Antwerpse delegatie sleurde er 
zelfs het oorlogsverleden van en
kele socialistische « voormannen » 
bij en riep over « Cudell «... De 
toeschouwers onderbraken, juich
ten geestdriftig toe, keurden luide 

af, namen het woord, vertelden 
hun miseries... zelden kende een 
meeting zo'n bewogen verloop. 

De partij-jongeren kregen volgen
de konkrete vragen te beantwoor
den : 

— « Wat denken jullie over het 
fiskaal ticket waaraan de Horeca is 
onderworpen ? ». 

— « Wat denken jullie over de 
onrechtvaardige behandeling van 
de middenstand inzake pensioenen 
en kinderbijslagen ? ». 

— « Wat denken jullie over de 
discriminatie van de middenstand in 
verband met de elektriciteitstarie
ven ? ». 

VUJO dacht elke diskriminatie af 
te keuren en dat hoe dan ook de 
elektriciteit te duur is, zéker beta
len de zelfstandigen te veel. Des
noods moet die elektriciteit maar 
volledig onder de kontrole van de 
gemeenschap komen, zo dachten 
wij toch. 

Tevens pleitten we voor meer 
solidariteit in eigen middenstands
rangen... steeds weer klonk de 
vraag : « Wat zullen de jongeren 
daadwerkelijk voor ons doen ? ». 
We konden alleen maar hopen dat 
alle zelfstandigen eensgezind de 
agitatie zouden op gang brengen en 
door volgehouden aktie de Brussel
se machthebbers aldus het figuur
lijke mes op de dubbele kapitalis
tenkin zouden leggen... De zelfstan
digen erkenden hun vroegere ver
deeldheid... « Wij willen desnoods 
maanden staken I • klonk het en : 

• Wij willen een marsj op Brus
sel I » en : « De boeren hebben 
ons geleerd hoe het moest ! »... 
Sommige slogans klonken ons wel 
erg vertrouwd in de oren. 

In verband met de vervoerdoku-
menten en fiskale vignetten spra
ken de aanwezigen hun verbitte
ring uit over de • Gestapometho-
des ». 

— « Zelfs tijdens de oorlog be
stond er niet zo'n kontrole en 
't was toen oorlog I » riepen een 
paar oudere Horeca-mensen uit. De 
mddenstandsjongeren, die met va
der of moeder waren meegekomen, 
luisterden toe, keken naar de slo
gans aan de nette wand : de rege-
ringsmaatregelen werden met de 
praktijken van Hitlers geheime po
litie vergeleken. 

De zelfstandigen eisten een ver
goeding voor het invullen van da 
• paperassen >. 

— « Wij doen immers het wei%j 
van de belastingsbedienden I >. 

Dat wij aan de kust vertoefdeiw 
hoorden wij aan volgende vertwflj^^ 
felde opmerking : 

— • Tijdens de zomermaanden 
moet je voor 't hele jaar verdie
nen ; je hebt een klein restaurant^ 
alle tafeltjes zijn volzet, mensen 
wachten om te eten... En wat ge» 
beurt er nu ? Je moet de eters niet 
alleen van frieten en biefstuk vooB» 
zien, maar je moet ook briefjes 
schrijven... De mensen moeten 
wachten, worden ongeduldig, j9 
verliest kliënteel... ». 

— « Wij, zelfstandigen, hebben 
drie vijanden : de kapitalisten, de 
sindikaten en wijzelf, omdat we ver
deeld zijn... » zei de heer Carrette. 

Hij herhaalde het vertrouwen in 
de partijjongeren en hoopte dat zij 
— zoals beloofd — de respektie-
velijke parlementairen zouden aan
porren die zich voor de zelfstandi
gen zouden inzetten. 

— " Is de Horeca -tegen de kon
trole ? » vroeg hij zich af. — « Wij 
wensen geen enkele principiële 
kontrole ! » zo riep hij uit, hierop 
barstten geestdriftige toejuichin
gen los. 

— « Wij willen gelijkgesteld zijn 
met de rest van de bevolking voor 
de RMZ-voorzieningen. Wij willen 
één enkele ziekenkas, wij willen ra
tionalisatie in het sisteem ! •. 

Daarna las een « HALT «-verte
genwoordiger brieven voor : want 
de organisatie had elke partij in 
verband met de drie fundamentele 
eisen (gelijke elektriciteitstarieven, 
afschaffing van vervoer- en Hore-
cadokumenten, gelijkschakeling van 
de RMZ-voorzieningen) aangeschre
ven. De Volksunie zegde HALT alle 
steun toe, BSP en CVP gaven taal 
noch teken, tot hernieuwde grote 
verontwaardiging van het publiek. 

Een besnorde jonge Gentenaar 
kwam een betoging van de vrijdag 
daarop aankondigen en de verga
dering eindigde (?) in gepassio
neerde, soms verwarde diskussies. 

te gent... 
Die volgende vrijdag 15 decem

ber trokken we naar de Gentse 
koornmarkt, waar om zeven uur 
's avonds, midden de vrijdagavond
en eindejaarsdrukte, een « happe
ning » plaatsgreep. De hele dag 
had een lijkwagen de straten van 
de stad doorkruist : daarin lag de 
lijkkist van de onbekende « mid
denstander gestorven onder de 
BTW-papieren ». 

Nu stonden de zwarte paarden, 
triest voor de zwarte wagen, dood
kalm naar het groepje geestdrif
tige betogers te kijken. Hoog op de 
bok zat een in zwart geklede koet
sier, onbewogen als zijn paarden. 
Je had ook een rouwkapel, kom
pleet met kaarsen en mandje voor 
rouwbetuigingen. Het geheel deed 
nogal makaber aan, in zijn burleske 
uiting herinnerde het aan sommige 
onwezenlijke verhalen van John 
Flanders, aan sommige schilderijen 
van Ensor. De winkelende verbrui
kers kregen pamfletten in de hand 
gestopt, waarop een ezelskop en 
bittere opmerkingen : — « Dat 
ben ik... Ik werk minstens 14 uur 
per dag, zeven dagen in de week, 
op alle feestdagen, terwijl U op 
verlof bent... en nu moet ik nog 
belastingsontvanger worden... ». 

Wij herkenden mensen die we 
ook in Oostende hadden ontmoet, 
zagen BOB-lui die een politioneel
zéér waakzaam oogje in het zeil 
hielden... De teevee-mensen waren 
er ook, het geheel wès een spekta-
kulair gedoe. — • Wordt het iets 
voor Echo ? » vroegen de omstaan-
ders zich af. Dan trok de kleurrijke, 
luidruchtige stoet door de drukke 
Veldstraat, tot groot jolijt van de 
Gentenaars... talrijke wagens vorniv 
den een grote autokaravaan, zodat 
de manifestatie zeker haar doel 
bereikte : de goegemeente attent 
maken op de grote problemen van 
de zelfstandigen. 

huguette d.b. 
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was de regering eyskens zo sociaal ? 
Ter gelegenheid van de bespreking 

van de pensioensvertioging wet 7,90% 
voor de arbeiders bel<elde onze Me-
chelse senator Wim Jorissen sterk 
het sociaal beleid van de aftredende 
regering, die met al de diskussies 
over kultuurautonomie, streekekono-
mie en Voerstreek waarachtig de ge
pensioneerden vergeten was. 

Jorissen hekelde vooreerst het feit 
dat de groep met het geringste inko
men, en wel de groep van de gewaar
borgde inkomens, geen enkele verho
ging kreeg onder de afgetreden rege
ring. Wij citeren : 

gewaarborgd inkomen 

« Laat me vooreerst mijn verbazing 
uitsprei<en In dit ontwerp : niets te 
vinden over het gewaarborgd inko
men. 

Dat zal dan de enige vorm van pen
sioenen zijn, die ongewijzigd is geble
ven onder de aftredende regering. 

Op 1 januari 1972 waren de bedra
gen onderscheidelijk 28.002 frank voor 
een alleenstaande en 42.004 frank voor 
een gezin, dit bij toegelaten inkom
sten van 5.550 frank en 8.324 frank. 

Tfians in december worden uitge
keerd 30.916 frank per jaar voor een 
alleenstaande en 46.376 frank voor een 
echtpaar. De toegelaten inkomsten zijn 
onderscheidelijk 5.889 en 8.833 frank. 

In maandbedragen omgezet bete
kent dit 2.576 frank voor een alleen
staande en 3.864 frank voor een ge
huwd paar. 

Het zijn bedragen die ver beneden 
het levensminimum liggen en ronduit 
gezegd revolterend lage bedragen. 

Toch heeft men het niet nodig ge
oordeeld om iets te doen, nog dit 
jaar, voor degenen die dit het meest 
nodig hebben en zullen uitgerekend 
zij moeten wachten op een nieuwe re
gering. 

Het is zelfs duidelijk dat wanneer 
de aangekondigde verhogingen van 2 
maal 10 % en eenmaal 11 % de vol
gende drie jaren er komen dat de be
dragen nog steeds beneden het le
vensminimum zullen liggen. 

Wat alleszins een voldoende reden 
Is voor iedereen om ons amendement 
te steunen. 

Men moet ons trouwens niet vra
gen waar het geld moet vandaan ko
men want dit vraagstuk werd al on
der ogen genomen door de knappe 

koppen die de verkiezingsprogram
ma's van de voormalige twee rege
ringspartijen opgesteld hebben. 

Want zowel de BSP als de CVP stel
de de aanpassing ervan voorop. De 
CVP vroeg een gewaarborgd inkomen 
van 60 000 frank. 

Mijn amendement rijkt niet eens zo
ver. Daarom dat we er op rekenen dat 
iedereen het zal steunen. 

Nadien had hij het over de onvol
ledige pensioenen van seizoenarbei
ders, thuiswerkers en arbeiders in 
weinig geïndustrialiseerde gebieden 
die zo vaak van werkgever dienden te 
veranderen, moeilijk alle bewijsstuk
ken kunnen samenbrengen en dus met 
een onvolledig pensioen zitten. Hij 
vroeg een volledig pensioen voor alle 
arbeiders die 20 jaar kunnen bewijzen 
en ambtshalve herziening van hun 
pensioen, zodat ze niet meer zouden 
geplaagd worden met formaliteiten. 

Wim Jorissen zei wat volgt : 

onvolledige 
arbeiderspensioenen 

Er is daarnaast echter ook het on
opgelost vraagstuk van de onvolledige 
arbeiderspensioenen, waarop ik sinds 
jaren aandring en gelukkg niet alleen, 
want ook onze kollega Lagae is daar 
herhaaldelijk voor tussenbeide geko
men. 

De gepensioneerden in streken met 
geringe industrialisatie tussen beide 
wereldoorlogen zijn toen als werkne
mer bij herhaling van werkgever moe
ten veranderen, wat de bewijslast na 
de 2e oorlog zoveel lastiger maakte, 
omdat vele van die werkgevers ver
dwenen waren of overleden, zo ook de 
administratieve gegevens. 

De arbeiders die in grote, goed ge
organiseerde en stabiele bedrijven 
werkten kenden deze moeilijkhid niet. 

Sommige ambtenaren aanvaardden 
voor de eerste groep het getuigenis 
van kinderen niet of intimideerden 
werkmakkers-getuigen. Kortom de be
wijslast werd voor deze mensen al te 
lastig gemaakt zodat ze hoewel ze al
ti jd gewerkt hebben ook met een on
volledig pensioen zitten. 

Dezelfde moeilijkheden ondervonden 
trouwens thuiswerkers en seizoenar
beiders. 

Zo zitten duizenden gepensioneer
den met een onvolledig pensioen, hoe
wel ze altijd gewerkt hebben. 

Waarom geen wet waarbij 20 jaar 
bewijs volstaan om een volledig pen
sioen te genieten en ambtshalve her
ziening van de dossiers ? 

Zo zou de zaak opgelost zijn en veel 
onrecht hersteld. 

Dit zou een uitstekende taak zijn 
voor een nieuwe regering. 

Het is typisch dat het weer de 
Volksunie is die de vinger op de won
de moet leggen. De regeringspartijen 
noemen zich graag sociaal, doch ver
geten een behoorlijke pensioenrege
ling. 

De Volksunie wilde bij deze bespre
king een verdere stap zetten in da 
richting van haar progi-am : een levens
minimum van 85.000 fr. Voor elke al
leenstaande, van 106.000 fr. voor elk 
echtpaar. 

De regeringen van BSP en CVP blij
ven er nog ver beneden I 

p e n s i o e n e n 

z e l f s t a n d i g e n 

Voor de pensioenen van de zelfstarb 
digen heeft de overleden regering wel 
wat gedaan. De wet van 12 juli 1972 
stelt geleidelijke verhogingen van de 
pensioenen voorop en stelt voor 1975 
de afschaffing voorop van het onder
zoek van de bestaansmiddelen van de
genen die gestort hebben sinds het in
voeren van het pensioen en die van 
dit jaar af met pensioen gaan. 

Het onderzoek van de bestaansmid
delen blijft echter bestaan voor de 
oudere gepensioneerden. 

Het verkiezingsprogram van de CVP 
vroeg echter 75.000 frank, maar zei 
niet dat dit pas in 1975 zou komen. 

Het program van de BSP vroeg de 
« vereenvoudiging en eenvormigheid 
van alle pensioenstelsels » en 7.500 
frank gezinspensioen per maand. Met 
voor de zelfstandigen er nog bij het 
« einde van het onderzoek naar de be
staansmiddelen » en dit zonder de be
perking die het huidige stelsel nog zal 
kennen ter zake, ook na 1975. 

Ons amendement vraagt niet eens 
alles wat de programma's van de voor
lopig nog twee grootste partijen met 
hun vier voorzitters vooropzet. 

Daarom dat we zeker ook rekenen 
op de steun van de frakties van de 
meerderheidspartijen om het te steu
nen. 

Bij beslissing van de EEG-kommIssie wep^ 
den 28 arrondissementen In ons land a l * 
« hulpbehoevend » erkend. Dank zt] de ma
chinaties van zekere ministers en partijboiv 
zen ging het merendeel van deze EEG-hulp 
(gespreid over 18 maanden van 26 april Jl, 
af) naar Waalse arrondissementen, wat niet 
belette dat op het jongste kongres van da 
beweging « Walonnie Libre » deze bevooi^ 
deling nog onvoldoende werd geacht (hoe
wel grif en zelfs cynisch erkend i) en dat 
derhalve de Belgische staatshulp voor het 
grootste deel naar de « in nood verkerende 
Waalse ekonomie moest gaan ». Na de pe
riode van het geruisloze bevoordeligen van 
Wallonië blijkt nu de tijd aangebroken te zijn 
van de schaamteloze erkenning van deze dis-
kriminatie, die bovendien nog niet groot ge-
noeg geacht wordt ! Zover is het gekomen 
in het land van de pariteit : pariteit waar de 
Walen in de minderheid zijn, diefstal ten 
nadele van Vlaanderen in alle sektoren waar 
dit maar enigszins mogelijk is. Dan lappen 
de Walen en Brusselaars de pariteit aan hun 
hielen en zweren ze — openlijk en zelfs 
spottend — bij de dispariteit, vermits de 
« Vlaamse » ministers toch telkens het hoofd 
buigen. 

Een van de voornaamste bewerkers van 
dit nieuwste schandaal blijkt de kandidaat-
premier Leburton te zijn, die via het ministe
rie van Ekonomische Zaken — dat hij lang 
genoeg heeft geleid om er zijn diskriminatie-
plannen door te voeren — de ontwikkelings
arrondissementen aan de EEG heeft voorge
steld, met de hulp van zijn opvolger, de Brus
selse krokodil Simonet. Beiden hebben de 
regering Eyskens ertoe overgehaald, dat 
België het eerste EEG-land zou zijn waar de 
EEG-ontwikkelingshulp wordt toegepast. Eys
kens en zijn CVP-kollega's lieten begaan, 
want men kome ons niet vertellen dat ze 
de lijst van die 28 arrondissementen niet 
zouden gezien hebben. 

Vlaanderen benadeeld* 

bij vastgelegde 

onfwikkelingszones 

De aandacht op deze kwestie werd on
langs gevestigd naar aanleiding van de 
scherpe kritiek door de Interkommunala 
« Dender, Durme en Schelde » wat het ar
rondissement Dendermonde betreft. Een 
parlementaire vraag vestigde de aandacht op 
de schrapping van Izegem als ontwikkelings
gewest. 

Nochtans voldeed Dendermonde aan alle 
criteria, die vereist zijn om als Europese 
ontwikkelingszone erkend te worden : tekort 
aan werkgelegenheid, sektoren in achteruit
gang, het welvaartspeil en de groeitraag-
heid. Vooral het tekort aan werkverschaffing 
en het lage welvaartspeil pleitten voor er
kenning. Bovendien waren op het ogenblik 
van de voorstelling aan de EEG-kommissie 
verscheidene industriezones klaargekomen, 
dank zij de inspanningen en investeringen 
van de... regering, de interkommunale en de 
betrokken gemeentebesturen. Alle voorwaar
den om te genieten van de expansiewetge
ving waren dus vervuld. Maar de regering 
vindt het middel om haar eigen inspanning In 
het betrokken gewest te kelderen, omdat de 
Walen het grootste deel van de koek opei
sen. Ook te Izegem, waar de jongste jaren 
2000 werkplaatsen verloren gingen door de 
sluiting van 26 bedrijven, w.o. 16 schoenfa-
brieken, deed zich het zelfde voor, tegen het 
advies in van de Gewestelijke Ekonomische 
Raad voor Vlaanderen. Deze achteruitgang 
situeert zich in de periode 1962-1972, zodat 
de dramatische toestand de regering moest 
bekend zijn. Niettemin werd het arron
dissement Roeselare als te helpen gewest 
afgeschreven. 

De gegevens voor dit artikel ontleenden 
we gedeeltelijk aan het Bulletin van Vragen 
en Antwoorden en aan « De Bouwkroniek » 
die de regering nog het gunstig vooroordeel 
laat, dat ze zich « door een lepe Leburton 
In de luren liet leggen >. 

SW. 
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nu onze raadsleden over de gemeentebegroting gebogen zitten... 

GEMEENTEFONDS DRINGEND 

AAN HERVORMING TOE 

ti 

Sinds geruime tijd wordt op de werking van het Gemeentefonds strenge kri
tiek uitgeoefend: vooral de verdeelsleutel wordt aangevochten. Er bestaat een te 
grote disfcriminatie tussen de gemeenten van het A - fonds en deze van het B - fonds 
terwijl in het B - fonds eveneens diskriminaties voorkomen. Daarom stellen som
migen de oprichting voor van een derde categorie, een C • fonds dus, waarin de 
kleinere gemeenten zouden worden opgenomen, terwijl middelgrote gemeenten in 't 
B- fonds zouden blijven, onder aanwending van een aantal nieuwe criteria. 

De Volksunie heeft reeds herhaaldelijk de aandacht gevestigd op dit vraagstuk, 
niet het minst wegens het grote belang dat ze hecht aan de rol van « leefbare » ge
meenten in een federaal Vlaanderen ». Twee recente uiteenzettingen gaven ons 
aanleiding om nader op dit probleem in te gaan: de studie van de stad Brugge (die 
sinds de samenvoeging tot Groot - Brugge aandringt op opname in het A - fonds en 
nu met het voorstel uitpakt van 3 categoriën) en een opmerkelijke parlementaire 
tussenkomst van VU-kamerlid Olaerts. Als gevolg van deze tussenkomst kondigde 
minister Van Elslande de oprichting aan van een « Commissie voor de sanering 
van de lokale financiën » de minister gaf toe dat de verdeüngscriteria dringend moe
ten herzien worden omdat ze Inderdaad voorbijgestreefd zijn. 

voorstel len 

De studie van de stad Brugge bevat 
twee fundamentele voorstellen tot her
vorming: oprichting van een nieuwe 
klasse van gemeenten en ten tweede, 
de verruiming een aanpassing van de 
criteria. 

Wat voorstel 1 betreft gaat de studie 
uit van de vaststelling dat niemand de 
bijzondere funktie betwist van de vier 
grote steden ( Antwerpen, Brussel, 
Luik en Gent) die derhalve over een 
vaste tranche van het Gemeentefonds 
beschikken (37% volgens de wet van 
1964 ) Maar wat geldt voor deze 
• grote vier » geldt evenzeer voor een 
aantal middelgrote gemeenten. Zo is 
het onbetwisbaar dat de funkties van 
een gemeente van 100.000 inwoners 
zwaatder zijn dan die van een ge
meente van 10.000 inwoners. Er be
staat minder verschil tussen een ge
meente van 4 500 inwoners en één 
van 10.000 dan tussen een van 10.000 
en een van 100.000, Niettemin wordt 
het aandeel van een 4.500-gemeente 
anders berekend dan dat van 10.000-
gêmeente terwijl de criteria voor een 
gemeente van 10.000 inwoners pre
cies dezelfde zijn als voor een ge
meente van 100.000 inwoners! 

Bovendien zijn er sinds 1964 be
langrijke wijzingen ingetreden als ge
volg van verstedelijking en van sa
menvoeging van gemeenten 

Afgaande op deze twee vaststel
lingen stelt de studie dan ook de op
richting van een derde categorie voor, 
zonder evenwel grenzen te trekken, 
omdat zulks in het kader van het he
le land dient te gebeuren. 

Het tweede voorstel bepleit een 
verruiming en aanpassing der crite
ria met nieuwe maatstaven, die pre
cies betrekking hebben op de " cen
trale funktie » van de middelgrote ge
meenten. De huidige criteria ( aktieve 
bevolking, personen werkzaam in 
handelsinrichtingen, en aantal wonin
gen ) volstaan niet meer en zijn vol
gens de studie te eenzijdig ekono-
misch. Gemeenten met centrum-diens
ten hebben de jongste tien jaar hun 
uitgaven aanzienlijk zien toenemen 
Als nieuwe maatstaven stelt de stu
die het volgende voor: schoolgaande 
jeugd { veroorzaakt uitgaven op ge
bied van wegveiligheid, politietoe
zicht, degagementen, verkeerslichten, 
parkings rond scholen enz. ); de ge
rechtelijke dossiers ( een gemeente, 
zetel van een rechtbank, moet bijko
mende lasten dragen en bepaalde 
rijkswachtdiensten, die kleinere ge
meenten wel krijgen, ontberen }; 
brandweer: een beroepsbrandweer
korps, dat zijn diensten aan tal van 
omliggende gemeenten verleent, is 
een belangrijke deficitaire post op een 
gemeentebegroting, steeds groter 
door de steeds strengere reglemente
ringen; bibliotheekwezen: in de hui
dige B - fondsverdeling speelt de op
voedende en kulturele rol van cen-
trum-gemeenten praktisch niet mee, 
hoewel deze rol in tien jaar tijds aan
zienlijk belangrijker werd ( als vb. 
nam de studie het bibliotheekwezen ) 
musea ( in de zgn. historische- en 
kunststeden ) waarbij het aantal vier
kante meter museum-oppervlakte vol
gens de studie een nuttig criterium 
zou zijn. Andere maatstaven kunnen 
zijn de oppervlakte van een ge
meente ( twee gemeenten met een 
zelfde aantal inwoners en gelijkaar
dige funkties hebben versctiillende 
lasten al naargelang hun oppervlak

te ); groenvoorziening, sport-en speel
ruimten schouwburgaktiviteiten e.d.m. 

Op grond van deze vaststellingen 
moeten de middelgrote gemeenten 
een belangrijk deel in het B - fonds 
kunnen ontvangen. De kosten daarvan 
raamt de studie op 1 miljard, waar
door aan de rechtmatige eisen der 
centrum - gemeenten en middelgro
te gemeenten zou voldaan zijn, in de 
veronderstelling dat alle 190 gemeen
ten boven de 10 000 inwoners In het 
B - fonds blijven. Voor de meeste van 
deze gemeente zou het aandeel trou

wens niet veranderen daar ze geen 
centrale funktie vervullen. 

Tot slot voorziet de studie van de 
stad Brugge een supplementaire do
tatie voor het B- fonds als de meest 
logische wijze van financiering van 
deze verdeling, op grond van nieuwe 

Aandeel in de fondsen : 

enkele vergelijkende cijfers 

A-Fondsen: 

1 Antwerpen 
2. Brussel 
3 Gent 
4 Luik 

Geraamd 
aandeel 197Ï 
in 1000 fr. 

de 4 grote steden 

2.467.819 
2.160.765 
1.459.543 
1.679.553 

Aantal 
inwoners 
31-12-1970 

226 570 
161.089 
149.265 
147.277 

per 
Aandeel 
inwoner 

in fr. 

10 892 
13.413 
9 778 

11 404 

B-Fonds : 9 steden met meer dan 65.000 inwoners 

5 Schaarbeek 
6. Brugge 
7 Aiiderlecht 
8 Eisene 
9 Deurne 

10 Ukkel 
11 Oostende 
12 St.-Jans Molenbeek 
13 Mechelen 

252.818 
166.477 
231.249 
270.447 
109.897 
126.490 
149.474 
196 639 
129.064 

118 947 
116910 
103 753 
87 524 
80 112 
78.645 
71.109 
68.756 
65 620 

2.125 
1.423 
2.228 
3.089 
1 371 
1 608 
2 102 
2.859 
1.980 

20 steden met meer dan 30.000 inwoners 

14 Mons 
15. Genk 
16. Vorst 
17. St.-Gillis 
18. Etterbeek 
19. Bercbem 
20. Borgerhout 
21 St-Lambrechts Woluwe 
22. Aalst 
23. Kortrijk 
24, WHrijk 
25 Se ra ing 
26 Roeselare 
27 St-Pieters Woluwe 
28. Merksem 
29 Hasselt 
30. Jette 
31. Turnhout 
32. Verviers 
33 Namur 
Ter vergelijking : 
34 Charleroi 

109.698 
59.218 

152.743 
165.875 
111.045 
75.250 
82.757 
64.746 
74.618 
97.915 
55.013 
73.256 
61.279 
51.662 
83.578 
76.244 
68.836 
54.760 
85.729 
74 828 

108.435 

60.086 
58.240 
55.211 
52 414 
51.386 
50.528 
48.967 
46.913 
48.744 
44.998 
43.738 
40.524 
40.587 
39,785 
39.785 
39.673 
39.619 
38.011 
33.616 
32.507 

23.324 

1.825 
1 016 
2.766 
3.164 
2.160 
1.331 
1,690 
1.380 
1.596 
2.175 
1.257 
1.807 
1,509 
1.295 
2 100 
2,100 
1.737 
1.440 
2.550 
2 301 

4 649 

Deze cijfers ontleenden we aan de studie van de stad Brugge. Het gaat om 
een raming, daar we voor 1972 nog niet beschikken over het werkelijke 
cijfer De auteurs steunden op vroegere statistische gegevens en pasten 
deze aan de meest waarschijnlijke stijging sindsdien aan. Men zal opmer
ken dat de Brusselse randgemeenten en sommige Waalse gemeenten 
goed bedeeld worden. Het flagrantste voorbeeld daarvan is wel Charleroi, 
dat in het B-fonds met het kleinste bevolkingscijfer het hoogste aandeel 
per hoofd in het B-fonds opstrijkt ! 

maatstaven en van het duidelijk onder
scheid gemeente met centrale funk
tie en gemeente zonder centrale op
drachten. 

grond ige studie vereist 

In zijn interpellatie over het Ge
meentefonds refereerde kamerlid 
Olaerts naar de toen pas verschenen 
Brugse studie, terwijl hij uiteraard zijn 
gemeente Genk als « vedette » ge
bruikte, zonder evenwel in een al te 
lokaal standpunt te vervallen. Zo her
innerde hij niet zonder ironie aan de 
mening van specialisten en van colle-
gas, die ondanks grondige studie van 
de wet bekenden de formule niet te 
vatten, waarbij stnator Sledsens zich 
zelfs afvroeg of er soms Chinese profs 
aan het opstellen ervan hadden mee
gewerkt I Het is dan ook niet te ver
wonderen dat de heer Olaerts aan de 
doelmatigheid van een dergelijke wet 
twijfelt. 

Ook de interpellant was van mening 
dat er geen eenvormige berekenings
wijze mogelijk is ten gevolge van de 
verschillende struktuur van grote ge
meenten terwijl hij de indeling in één 
kategorie van alle gemeenten tussen 
de 10.000 en de 100.000 inwoners on
verantwoord acht. 

Als voorbeeld van een foutieve be
rekeningswijze h9.alde hij het feit aan 
dat door deze waardecoëFficienten één 
enkele tewerkgestelde in de handel 
tien maal belangrijker is dan een aktie 
ve inwoner, wat vooral nadelig is voor 
de industriegemeenten. Kamerlid 
Olaerts belichtte hier een minder op
gemerkte vorm van diskriminatie, nl. 
deze tussen gemeenten met een han-
delsfunktie en industriegemeenten Hij 
bepleitte dan ook een vermindering 
van het belang der tewerkstelling in 
de handel en een toename van de te
werkstelling in de nijverheid, van het 
bevolkingscijfer, van het wegennet en 
van de oppervlakte der gemeenten. Het 
bevolkingscijfer als een negatieve kern 
te beschouwen, zoals sommigen doen, 
achtte de heer Olaerts ekonomische 
nonsens en a-sociaal 

vlaams gemeentefonds 

Naarmate beide landsgedeelten naar 
een grotere autonomie zullen groeien 
IS het duidelijk dat er een nieuw 
vraagstuk van het Gemeentefonds zal 
gesteld worden, nl dat van zijn split
sing. Thans moeten de Vlamingen ge
noegen nemen met de pariteit, die dan 
nog in de praktijk niet wordt toege
past, doordat de Walen en Brussel 
vaak veel meer van de koek krijgen 
dan hen « paritair » toekomt. Vermits 
er trouwens kans bestaat, dat er kul
turele criteria zullen meespelen bij de 
hervorming van het Gemeentefonds 
zal onmiddellijk het verband opduiken 
met een thans nog onder de koren
maat gehouden culturele autonomie. 
Hoe dan ook, een algehele ontvoogding 
van het Vlaamse volk houdt in de vol
ledige opbrengst aan financiële mid
delen, dus ook een eigen gemeente
fonds Sw. 
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open brief aan de politici en het volk 

2/3 meerderheid mogelijk zonder bsp 
1. Er heerst bij de jongeren een duidelijk onbehagen in verband met onze maat-
schappij-strukturen. (Daarvoor verwijzen we naar alle jongeren-kongressen die de 
laatste jaren gehouden zijn). 
De politieke partijen lijden meer en meer aan aderverkalking. Daartegenover staat 
een verregaande onverschilligheid van de burgers, (Wij dagen de politici uit ver
kiezingen uit te schrijven zonder stemplicht). 
Er Is een tekort aan beleid, zowel op ekonomisch, sociaal, als kultureel gebied, en 
dit zowel op binnenlands als op buitenlands vlak. De staatsburgers hebben het 
recht én de plicht, op basis van duidelijke informatie vanwege hun regeerders, een 
klare keuze te maken. Wij verkeren in de mogelijkheid die keuze te maken omdat 
iedere partij opygedeeld is in verschillende strekkingen. Dit maakt kompromissen 
noodzakelijk binnen iedere partij en daarna nog eens op regeringsvlak. Deze kom
promissen in het vierkant verwekken alleen maar mist en verhinderen elk opbou
wend beleid. Wij stellen dit ontstellend gebrek aan beleid in ons land vast en 
dringen er op aan dat tegenover de staatsburgers klare taal zou gesproken worden. 
2. Zeer dringend moet de hypotheek gelicht worden tussen katholieken en vrijzin
nigen, door van beide kanten eerlijke waarborgen te geven. Veel jongeren willen 
daar niets meer mee te maken hebben. Zij beschouwen zich als • vrijzinnigen » in 
de echte en oorspronkelijke betekenis van dit woord. In feite gaat het hier over 
machtsinstituten die willen blijven bestaan. 
3. Het voorgaande moet op lange termijn leiden tot duidelijkheid in het staats
beleid op basis van twee duideijke programma's. 
Vooraleer dit te kunnen realiseren moet eerst een effektieve decentralisering door
gevoerd worden, die reeds in 1936 voorgesteld werd door het Studiecentrum tot 
Hervorming van de Staat, opgericht door de toenmalige eerste-minister Paul Van 
Zeeland. Daarom beschrijven wij in het tweede deel van deze « Open Brief » hoe 
dit onmiddellijk kan doorgevoerd worden deels bij gewone wet, deels bij koninklijk 
besluit. In feite kan men een groot deel van de ministeries uit Brussel de-concen
treren btj ministerieel besluit. 

« nieuwe » regering 
Langs alle kanten worden nu specu

laties gemaakt : drieledige regering 
met de drie traditionele partijen (176 
kamerzetels), mogelijkheden van her
nieuwing van de huidige koalitie (128 
zetels), of een regering van nationale 
eenheid, bv. alle partijen min de 5 
konununisten. Enkelen kwamen echter 
op het gedacht dat het helemaal niet 
utopisch is de meerderheid te halen, 
ja zelfs de tweederden meerderheid 
voor een regeringskoalitie zonder de 
socialisten. Namelijk PSC-CVP (67) 
plus PVV-PLP (37) plus Volksunie (21) 
plus RW en FDF (samen 24). Een op
telsommetje geeft 149 zetels, de twee
derden van 212 kamerleden is 144. Het 
zal veel gemakkelijker zijn met deze 
groepen een opbouwend regeringspro
gramma op te zetten dat de cultuur-
autonomie verder doortrekt, de ge
westvorming (grondwetsartikel 107 
quater) uitvoert en eindelijk begint 
met de decentralisatie, dan met de on
willige socialisten, die alle drie voor 
vele jaren willen blokkeren. Ze zijn al 
lang vergeten dat een groot Vlaams 
socialist, Kamel Huysmans, sinds 1918 
ijverde en pleitte voor kultuurautono-
mie. 

De CVP, is de enige meerderheids
partij in Vlaanderen die een noemens
waardige lijst van verbeteringen op 
Vlaams gebied kan naar voor brengen 
(o.a. de nooddijken van de taalwetten). 
De Volksunie is de enige Vlaams radi-
kale partij (voor de oorlog waren er 
meerdere) die federalisme in haar pro
gramma voert. De Vlaamse liberalen 
hebben de vorige jaren bewezen dat 
ze aan de gewestvorming willen mee
werken. Willy De Clercq, Grootjans en 
Vanderpoorten hebben als Vlaamse li
beralen bewezen de gewestvorming 
opbouwend te benaderen. De Waalse 
liberalen zijn zelfs ronduit federalis
tisch en zoeken openljk kontakt met 
de « Rassemblement Wallon ». 

Zowel de voorzitter Descamps als 
de h. Willy Declercq hebben op woens
dag 22 november verklaard dat ze 
geen enkele partij uitsluiten. Hetzelfde 
werd op 23 november verklaard na de 
partijraad van de PSC. 

Dit is voorzichtige diplomatieke taal 
en betekent in de taal van de straat 
« Wij zijn bereid besprekingen te voe
ren met alle oppositiepartijen, ook 
met de kleinere oppositiepartijen ». 

Die oppositiepartijen zijn trouwens 
al helemaal niet meer klein, 21 en 24 
zetels is 10 en 12 % van het totaal 
aantal kamerleden. 

Voor diegenen die antwoorden : 
« Dat kan niet, VU en RW zijn water 
en vuur » kan er in de regeringsver
klaring opgenomen worden dat er over 
de taalgrensvraagstukken (o.a. de 
Voerstreek) verschil van mening be
staat, daarom zal voor vijf jaar de 
status quo ante gehandhaafd blijven. 

Er kan voor vijf jaar een taalgrens-
pakt gesloten worden. Echter, de Ro
meinen zegden « Pacta sunt servan
da », de verdragen moeten nageleefd 
worden. Het • verdrag • van 1963 

moet nageleefd worden of heel de 
taalgrens moet herzien worden, Ko-
men-Moeskroen, D'Hoppe-Vloesberg 
inbegrepen. 

Persoontijk hebben wij er geen be
zwaar tegen om zelfs de 5 kommunis-
tische kamerleden bij de regeringsvor
ming te betrekken. Het Rassemble
ment Wallon, dit is de politieke uit
drukking van Ie Mouvement Populaire 
Wallon, samen met de kommunisten, 
samen met de MOC, (Mouvement Ou-
vrier Chretien) vertegenwoordigen ze
ker meer dan de helft van de Waalse 

Wii ontvingen bijgaande « open 

brief » vanwege een groep jon

ge Vlaamse akademici, met ver

zoek tot opname. Ter informatie 

van onze lezers geven wij hun 

kijk op de politieke aktualiteit 

graag weer. 

arbeiders. Dit is een waarborg dat de 
regering door voldoende vooruitstre
vende krachten wordt ondersteund en 
gestuwd. En dat ze kan rekenen op 
• sociale vrede ». 

Dit zou een zeer volkse regering 
zijn : samengesteld uit de CVP, de 
PVV, de VU, de RW en de Kommunis-
tische Partij. Na de proefneming in 
Bergen waar de kommunistische se
nator Noël voor de gemeenteraadsver
kiezingen samenging met de christe
nen, is er hoop dat dit ook in Brussel 
kan slagen. Dit betekent dat de meest 
konservatieve partij die België nog 
telt, nl. « staatsbehoudende BSP » 
(naar de woorden van Jos Van Eyn-
de) in de oppositie komt. Dit zou een 
nieuwe maar een gezonde toestand 
scheppen. De oppositie is groot ge
noeg (62 zet. ). 

Ook dit is van belang in de demo
cratie. Het zou in het voordeel zijn 
van de BSP om voor drie jaar, tot de 
verkiezingen van 1975, een gezonde 
oppositiekuur door te maken en haar 
top te verjongen. Geen enkele partij 
mag het monopolie van de vooruit
strevendheid opeisen. Dat moet blij
ken uit de programma's voor alle 
volksgroepen ; ook de middenstanders 
en boeren mogen niet vergeten wor
den. 

gewestvorming -
decentralisatie -
deconcentratie 

De gewestvorming lijkt voor de BSP 
de grote struikelsteen te zijn. Noch

tans is het de wens van de meerder
heid der kiezers dat deze gewestvor
ming konsekwent wordt doorgevoerd, 
en is de enige partij die hierin ob
structie pleegt, de BSP. 

Streefdoel van deze gewestvorming 
moet worden dat de kulturele autono
mie en de kultuurraad die draagster is 
van deze autonomie, samenvallen met 
de ekonomische decentralisatie en de 
gewestraden die daartoe zullen wor
den opgericht. 

Er dient geen nieuwe raad in het 
leven geroepen te worden. Het vol
staat aan de bestaande kultuurraden 
dezelfde opdrachten te geven als die
gene die aan de gewestraden (60 per
sonen per raad, niet rechtstreeks ge
kozen - plan Desaeger] zouden wor
den verleend. 

Het voordeel van dergelijk systeem 
is dat aan de macht van de parlemen
tairen niet wordt getornd en dat deze 
kultuurraden, na het verkrijgen van de 
bevoegdheden van de gewestraden, 
uitgroeien tot de wetgevende organen 
van de gefedereerde staat. 

Waarom de bevoegdheden spreiden 
over verschillende organismen en ra
den indien de gewestvorming kan ver
lopen via de reeds bestaande afzon
derlijke vergaderingen van nederlands-
talige en franstalige gekozenen. 

Wat Brussel betreft kunnen de be
voegdheden in het kader van de ge
westvorming toegekend worden aan de 
agglomeratieraad, doch op voorwaar
de dat het kiesstelsel vooraf aan de 
Vlamingen bepaalde garanties geeft. 

De verwezenlijkte kulturele autono
mie en de thans te verwezenlijken ge
westvorming kunnen slechts aanzien 
worden als een stap naar de verdere 
autonomie der beide landsgedeelten. 
Het uiteindelijke doel is een eigen 
wetgevende en uitvoerende macht en 
dit voor alle aangelegenheden die niet 
exclusief en uiteraard aan het natio
nale parlement dienen toe te behoren. 

Terzelfdertijd met deze gewestvor
ming moet dringend werk gemaakt 
worden van de decentralisering der 
instellingen en diensten. 

Bovendien dient de eis herhaald, die 
reeds vervat was in het oude wets
voorstel Philippart, nl. het overbren
gen van de zetels van de bedrijven 
naar die plaats waar de sociale aktivi-
teit van het bedrijf zich afspeelt. 

konkreet voorstel 
voor decentralisering 

De volgende regering kan onmiddel
lijk starten met deze maatregelen uit 
te voeren : 
1° Oprichting van het kiesarrondisse
ment Halle-Vilvoorde : 
2' Provincie Vlaams-Brabant (het wets
voorstel van de Leuvense CVP-er Dr. 
De Vlies, Kamer, 18 december 1969) 
en provincie Hoofdstad-Brussel. Nijvel 
vormt dan samen met Charleroi een 
nieuwe provincie. 
3° Administratieve decentralisering 
door overbrenging van de vier reeds 
gesplitste ministeries nl. nationale op
voeding, kuituur, streekeconomie en 
hulsvesting naar een centraal gelegen 
Vlaamse en Waalse stad bv. Meche-
len en Namen ; 
4" Splitsing van de diensten voor Wa
ter- en Bosbeheer van het ministerie 
van landbouw en overbrenging naar bv. 
Brugge en Dinant ; 
5° Overbrenging van de diensten van 
zeewezen en visserij naar bv. Nieuw
poort ; 
6° Splitsing van het mijnwezen en 
overbrenging naar bv. Hasselt en La 
Louvière : 

7° Overbrenging van de directie van 
staatspakketboten van Brussel naar 
Oostende ; 
8' Splitsing van Ie Commissariat Ge
neral du Tourisme en overbrenging 
naar bv. Gent en Charleroi. 

Het belangrijkste argument is dat 
Iedereen recht heeft op werk in eigen 
streek en dat iedere streek recht 
heeft op een gemiddelde welstand. Nu 
heeft, bij een gemiddeld Inkomen In 
België van 100, het arrondissement 
Brussel 128 en DIksmuide 66 als ge
middeld Inkomen. Is dit rechtvaardig ? 
Voor de Brusselaars zit er het voor
deel in dat zij minder overlast krijgen 
van de verkeersopstoppingen, dat de 
bouwgrond- en huurprijzen minder 
zullen stijgen. 

nederland en frankrijk 
Even het voorbeeld aanhalen van 

Nederland. 
Daar werd reeds sinds 1968 Den 

Haag gedecentraliseerd. Het rijkscom-
putercentrum werd overgebracht naar 
Groningen. De girodienst naar Arn
hem. De dienst voor arbeidspensioe-
nen naar Heerlen (Nederlands Lim
burg). De dienst voor rijksstudietoela-
gen naar Groningen. Het centrum van 
de spoorwegen naar Utrecht, enz... 

De ongeveer 3000 ambtenaren die 
daardoor in Nederland moesten ver
huizen genieten niet alleen van de ge
wone verhuisregeling nl. verhuiskos
ten betaald, plus 10 % van een jaar
wedde, maar van nog een extra ver
goeding. 

In België kan men dit nog soepeler 
aanpakken. Bv. een dienst verhuist 
naar Oostende. Alle klerken, opstel
lers en typisten van die dienst moeten 
niet mee naar Oostende, maar kunnen 
hun betrekking ruilen met iemand in 
staatsdienst van een gelijke graad die 
in Oostende woont en tot nu toe elke 
dag naar Brussel moest sporen en dria 
uur onderweg was. Deze oplossing 
zou de staat (dus de belastingsbeta
ler) veel minder kosten en het zou de 
staatsbedienden veel meer ten goede 
komen. Nl. ze moeten niet verhuizen 
en ook hun dagelijkse « verhuis » 
houdt op. Ze kunnen van dan af in 
eigen streek werken. 

Dus gedaan tijdverlies, geen trein-
abonnementen meer. Als de « staats-
lui » het met deze plannen ernstig 
menen dan moet er een dynamische 
Vlaamse en een Waalse staatssecre
taris voor decentralisering en open
baar ambt komen met een kabinet, 
dat zich uitsluitend met deze konkrete 
zaken bezighoudt. 

In Frankrijk mogen volgens de wet 
op de stedenbouw en de ruimetelijke 
ordening binnen een straal van 90 km 
rond Parijs geen ondernemingen meer 
gebouwd worden. 

waarom niet naar antwerpen? 
Waarom stellen we niet voor een 

aantal diensten naar Antwerpen over 
te brengen ? Antwerpen is toch de 
hoofdstad van Vlaanderen I Inderdaad. 
Maar Antwerpen heeft reeds zoveel 
funktles nl. handelsmetropool, wereld
haven, industriestad, provinciehoofd
stad en hoofdzetel van tal van ven
nootschappen en organisaties. De ze
tel van de Gewestelijke Ekonomische 
Raad voor Vlaanderen is nu ook in 
principe overgebracht naar Antwer
pen. De Antwerpse agglomeratie telt 
650 851 inwoners. Daarom vinden wij 
het beter te decentraliseren naar an
dere Vlaamse steden. 

groep jonge vlaamse academici 

1. - Drs. Eric Van Lerberghe (31 j.) Van Gorplaan, 5. 1150 Brussel ; 
2. - Drs. Rigo de Nolf (32 j.) Schransstraat, 4, 2260 NIjlen . 
3. - Drs. Dries Demoen. Hyacintenlaan 29, Oostende, Lid IJzerbedevaartkomitee ; 
4. - Drs. Jaak Van de Meulebroucke, Oostende Voorzitter Verenigmg VI. Leer

krachten (VVD ; 
5. - Drs. Hugo De Schuyteneer (24 |.) Antwerpse laan 4J 1000 Brussel ; 
6. - Drs. econ. Van Hecke (47 | ) voorzitter VVB arrond Oostende . 
7. - Drs. germ. Dirk Stappaerts (34 i ) Bikschotelaan 246, Borgerhout : 

- Drs. Hugo Hermans, Saturnusstraat 12, Berr.hem orovinciaai voorzitter VVB 
Antwerpen ; 

- Drs. Lode Ureel (41 j.) Atsemstraat 13 2050 Antwerpen West, hoofdbestuurs
lid VVL : 

- Dr. Luc Deleu, advokaat, voorzitter VVBBr&bant . 
- Dra, Rom, Annemie Neyfs Montoyerstraat 20, 1040 Bri.i.<*sel 
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a de vi/ereld 

(Argos) Voorlopig staan de Parijse onderhandelingen weer op een smalspoor 
gerangeerd. Meteen rijst de vraag wie aansprakelijk is voor het vastlopen van de 
jongste vredespogingen. Die stagnatie werd een week geleden bevestigd in een 
perskonterentie waarin Kissinger heeft uitgeweid over zijn jongste gesprekken met 
Le Due The. De verklaringen van Nixon's topadvizeur hebben geen schokeffekten 
gesorteerd maar ze blijven simptomatisch voor de gewijzigde ingesteldheid van 
het Witte Huis en van Hanoi die mekaar, zoals in dergelijke omstandigheden gebrui
kelijk is, van woordbreuk beschuldigen. 

mislukking in parijs 
Volgens Kissinger mislukte het akkoord omdat men het daar te Parijs niet eens 

is geworden over omvang, funktie en bevoegdheden van de internationale kontrole-
kommissie die moet waken over het naleven van het bestandsakkoord. In die samen
hang hadden de VSA een kontingent van 5.000 man vooropgezet dat zou bestaan 
uit Polen, Hongaren, Kanadezen en Indonesiërs. Die vier landen die terzake door 
Washington gepolst werden hadden met de opdracht ingestemd terwijl ook Hanoi 
nog recentelijk (in oktober jl.) zijn goedkeuring aan het Amerikaans plan had ge
hecht. Bij het jongste overleg had Le Duo Tho echter plotseling geëist dat 250 
soldaten (i.p.v 5000) het toezicht zouden waarnemen, van wie dan nog de helft 
in vaste hoofdkwartieren zou gelegerd zijn. Verder zou alleen technisch personeel 
zonder kontrolebevoegdheld voor de job in aanmerking komen. Bovendien zou de 
kontrole afhankelijk zijn van de steun van een niet nader omschreven plaatselijke 
autoriteit... Dit kon in het Witte Huis alleen verstaan worden als een aanduiding 
dat Hanoi weigert de wapenstilstandsvoorwaarden te eerbiedigen. In die omstan
digheden zou de internationale kontrolekommissie een schaduwbestaan gaan leiden, 
waardoor haar reële bevoegdheid tot nul zou verschrompelen. Kissinger die zich 
op 28 okt. nog al te optimistisch had geuit en daardoor niet langer was gedekt door 
de inzichten van zijn prezident, heeft dit keer een domper op al te heftige ver
wachtingen gezet. Hij klampte zich vast aan de Nixon-doktrine en weigerde verder 
mede te timmeren aan wat hij als een eenrichtingsvrede beschouwt. 

Kissinger liep hard van stapel tegen de wispelturige en grillige taktiek die 
Hanoi's onderhandelaar tijdens de negen jongste bijeenkomsten te Parijs heeft 
opgezet. Volgens zijn verklaringen is op de hoopvolle openingsfaze van de gesprek
ken een politieke afkoeling gevolgd die hijzelf niet kon verklaren. Kissinger spreekt 
van een toestand waarbij een akkoord grijpbaar nabij was, maar op het ogenblik 
dat hij de hand wilde reiken, zou Le Due Tho zijn eigen voorstellen hebben inge-
trol^ken, zodat alles weer van vooraf aan te beginnen was. Het gebeurde zelfs dat 
liefst zestien voorstellen tot wijziging werden voorgelegd. Vier hiervan zouden tot 
dusver niet zijn opgelost. 

Er lekte uit dat de ruzie zich toespitste op twee punten. Punt een was de 
bevoegdheid van de internationale kontrolekommissie. Kissinger zei dat het wei 
een eufemisme mocht heten hier nog te spreken van een meningsverschil... Punt 
twee raakt de politieke kern van de Vietnamese oorlog. Kissinger herhaalde nl. dat 
Saigon niet het recht van veto bezit tegen een algemene vredesregeling. M.a.w. de 
VSA zullen niet tegemoetkomen aan de eis van prezident Nguyen Van Thieu, dat in 
een bestandsovereenkomst de terugtrekking van alle Noordvietnamese troepen uit 
het zuiden wordt geregeld, Kissinger heeft duidelijk gesteld dat de bestandsvoor-
stellen niet in dergelijke terugtrekking voorzien en dat de Parijse onderhandelingen 
dit aspekt niet eens aangesneden hebben... In ruil voor zoveel Amerikaanse ver
draagzaamheid moest Kissinger een tegenprestatie eisen (opdracht van zijn baas ! ) : 
de verbintenis nl. dat beide Vietnams voor het bijleggen van hun politieke geschil
len voorgoed afzien van geweld. Er is geen twijfel aan dat die klausule in het 
bestandsakkoord zou opgenomen worden, maar met het uitblijven van een defini
tieve regeling staat nu ook dit punt op de helling. Achter de verklaringen van Kis
singer vermoedt men trouwens de sterke hand van Nixon. Mr president wil blijk
baar van geen wijken weten, ook al zou hij hiervoor de kerstvreugde van zijn land
genoten bederven. Hij voelt zich sterk. De verkiezingen zijn immers voorbij... voor 
vier jaar. Het lijkt wel een eeuwigheid I 
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Henry Kissinger : » Hanoi pleegt woordbreuk *. 

Kruipt deze Amerikaanse Gl naar de vrede toe ? 

deze week 

in de wereld 
# Prezident Nixon is van mening dat de re
sultaten van het geheim overleg Kissinger-
Le Due Tho ontoereikend zijn. Hanoi is ont
stemd over de perskonferentie van Kissinger 
waarin deze vooral de nadruk op de souve-
reiniteit van fiet regime van Thieu legde 
naast de onbeperkte en uitgebreide kontro-
lemogelijkheden van het bestand. Kissinger 
had er reeds over geklaagd dat Noord-Viet-
nam ter elfder ure telkens weer met nieuwe 
voorwaarden voor de dag komt. 

# Apollo 17 veilig terug van de laatste 
maanreis. Werner von Braun - niet langer bij 
de Nasa - pleit voor een voortgezet ruimte
programma, inzonderheid voor het lanceren 
van <• vaste » ruimte - tussen - stations. De 
publieke belangstelling voor de jongste be
mande maanlanding was zeer sterk gedaald. 

O Staking der EEG - ambtenaren belem
mert de ministeriele besprekingen. De Bel
gische minister Simonet zal professor Cop-
pé als vast lid van de Mansholt - kommis
sie ( hoogst uitvoerend EEG-orgaan ) ver
vangen. De EEG-ambtenarenstaking dreigt 
ook de timing van de Britse, Ierse en Deen
se toetreding ( voorzien op a.s. nieuwjaars
dag) te vertragen terwijl ook de boykot van 
Labour van het Europees parlement de vreug
de om het Britse lidmaatschap aanzienlijk 
tempert. De staking wordt begin deze week 
onderbroken om dringend interministerieel 
overleg mogelijk te maken. 

# Spanje's wapenuitvoer zes maal zo groot 
als de invoer. Wapenbezit is in Spanje aan de 
strengste beperkingen onderworpen. 

# Londense kranten wegens staking van 
technisch personeel niet verschenen. Een 
zelfde lot treft de provinciebladen later op 
de week. 

# Koning Konstantijn zoekt toenadering 
met de kolonels te Athene, om te kunnen 
terugkeren uit ballingschap. Vandaar niet de 
minste koninklijke steun aan de Griekse 
ballingen en opposittie. In het kolonelsregi
me komen persoonlijke tegenstellingen te 
voorschijn. 

9 Generaal Amin, prezident van Oeganda, 
oefent kritiek uit op de niet-Afrikaanse 
vrouwenmode in zijn land. Hij beveelt ook 
de naasting van de buitenlandse theeplanta
ges en andere bedrijven. 

9 Talrijke bomaanslagen en rellen in Italië. 

# Terwijl Israël met stijgende nervositeit 
de berichten waarnam over de mogelijke 
toelating aan Palestijnse kommando's, hun 
ontnomen bases weer te bezetten, ten ein
de de speldeprikaktie tegen Israël te her
vatten, blijkt het tegenovergestelde zich 
voor te doen: Hoessein schopt de laatste 
kommando's eruit, ondanks ietwat verbe
terde betrekkingen met Syrië, Waarnemers 
achten nochtans de hasjemitische troon 
meer en meer bedreigd na de jongste pro
cessen tegen legerofficieren. 

9 Arnold Miller tot voorzitter gekozen van 
het USA-mijnwerkerssyndikaat. dat aldus de 
korrupte Tony Boyle de laan uitstuurt. 

9 Smokkelaars in heroïne en hasj ge
bruikten lijken van gesneuvelde Amerikaan
se soldaten in Vietnam, om het goedje de 
VS binnen te smokkelen... 

9 Londen besluit tot « voorlopige instand
houding » van de Britse kolenmijnen in te
genstelling tot de EEG-planning ter zake. 
Het Europa der «Negen» vertoont aldus een 
zeer verwarrend kolenbeleid. 

9 Peron zal geen kandidaat zijn voor het 
Argentijnse presidentschap. Verdeeldheid 
onder de peronisten over de aan te duiden 
kandidaat. 

9 Chili en Cuba roepen Latijns Amerika op 
tot verzet tegen de Noordamerikaanse eko-
nomisehe inmenging. President Allende ont
kent dat er aan de Sovjet - hulp aan Chili 
politieke voorwaarden verbonden zouden 
zijn. 

9 Brandt, door de Bondsdag als kanselier 
aangesteld, stelt een nagenoeg ongewijzigd 
kabinet samen, met nochtans een lichte ver
hoging van het aantal liberale ministers. 

9 De nieuwe Labour - regering van Aus
tralië, verbreekt de diplomatieke betrekkin
gen met Formosa. Ook Nieuw - Zeeland, 
waar eveneens een Labour - regering aan de 
macht kwam, dreigt deze weg op te gaan. 
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wi j in nederland 

kiezen : een simpele en vrome zoak 
(leeveedee) Ditmaal een verzoeknummertje : Uw redaktie vroeg ons eens een 

en ander uiteen te zetten over het verkiezingssysteem in Nederland. Tóch een 
aktueel onderwerp, want slechts weinig weken geleden gingen de Nederlanders — 
dat wil zeggen ruim 7 mljoen kiesgerechtigden — naar de stembus om hun volks
vertegenwoordigers te kiezen. En wellicht ook aktueel in de toekomst wanneer in 
België de regeringskrisis zou uitlopen op vervroegde verkiezingen : de » WIJ »-
lezer kan dan het Belgische systeem vergelijken met dat van zijn noorderburen. 

Evenals Beigiè kent Nederland het 
tweekamerstelsel ; er is een senaat 
die hier Eerste Kamer heet, en er is 
een kamer van volksvertegenwoordi
gers, hier als Tweede Kamer aange
duid. Interessant is dat we onze Eerste 
Kamer te danken hebben aan .. Bel
gië ! In de grondwetskommissie van 
1815 drongen namelijk de Belgische 
leden aan op de instelling van een 
Kamer bestaande uit vertegenwoordi
gers van de adel, zoals het Engelse 
Hogerhuis. Zij kregen hun zin en 
sindsdien heeft Nederland zijn « se
naat », zij het dat de leden daarvan 
al lang niet meer van adel behoeven 
te zijn 

korrigerende taak 
van eerste kamer 

Het bestaan van de Eerste Kamer 
wordt door velen overbodig gevonden. 
Men vindt het een nutteloos en ver
tragend element, hoewel het toch al 
enkele malen is voorgekomen dat 
deze kamer bepaalde korrekties kon 
aanbrengen inzake besluiten die iets 
te gemakkelijk door de Tweede Kamer 
waren gerold. Toch spreekt de Eerste 
Kamer het publiek weinig aan, mede 
een gevolg van het feit dat de leden 
van dit kollege niet rechtstreeks door 
de bevolking worden gekozen, maar 
aangewezen door de Provinciale Sta
ten, te vergelijken met de provinciera
den in België. Deze Provinciale Sta
ten vernieuwen om de drie jaar de 
helft van de 75 man sterke Eerste Ka
mer, dus om de drie jaar treden beur
telings 38 en 37 leden af. Een gevolg 
daarvan is dat verschuivingen in de 
politieke verhoudingen binnen de Pro
vinciale Staten (deze laatste worden 
Immers om de vier jaar rechtstreeks 
door de kiezers verkozen) soms pas 
enige jaren later tot uitdrukking ko
men in een gewijzigde samenstelling 
van de Eerste Kamer. 

Behalve de leden van de Tweede 
Kamer en van de Provinciale Staten 
worden ook de leden van de gemeen
teraden door de kiezers aangewezen : 

er zijn dus drie kolleges waarvan de 
samenstelling het resultaat is van het 
algemeen stemrecht, in 1922 vastge
legd in de grondwet. Om ons nu te 
bepalen tot de verkiezingen voor de 
Tweede Kamer, de kamer van volks
vertegenwoordigers dus, dient erop 
gewezen dat Nederland sinds 1917 de 
evenredige vertegenwoordiging kent. 
Dat betekent dus dat alle partijen in 
de Kamer een aantal afgevaardigden 
krijgen in evenredigheid met het door 
die partijen behaalde aantal stemmen. 
En waar veel Nederlanders de eigen
schap hebben om hun getuigenis (wat 
lang niet altijd hetzelfde is als poli
tiek besef !) uit te dragen via een 
partij, en een partij al aan de verkie
zingen mag meedoen na het storten 
van een waarborgbedrag, verwondert 
het niet dat de partijen zo talrijk zijn 
als de draaimolens en schommels op 
een ouderwetse kermis. Momenteel 
zitten er veertien partijen in de Ka
mer, waarvan een vijftal met elk min
der dan vier zetels. 

kwestie van delen 

Men moet zich die evenredige ver
tegenwoordiging letterlijk In haar 
meest simpele vorm voorstellen Ar
tikel T6 van de Kieswet zegt namelijk 
dat de som van de stemcijfers van 
alle lijsten gedeeld moet worden door 
het aantal te vervullen plaatsen. Om 
zo de algemene kiesdeler vast te stel
len Daar de Tweede Kamer 150 zetels 
telt, betekent dit dat het totaal aantal 
uitgebrachte stemmen gedeeld moet 
worden door 150. De uitkomst van dit 
sommetje wordt daarna telkens ^e-* 
deeld op de aantallen stemmen die de 
afzonderlijke «partijen hebben behaald. 
Of om het met een (afgerond) voor
beeld te verduidelijken : als er 
7.500.000 stemmen zijn uitgebracht, 
bedraagt de algemene kiesdeler : 
7 500.000 gedeeld door 150, dat is 
vijftigduizend. Lijst A die honderddui
zend stemmen heeft, krijgt dus twee 
zetels (100.000 gedeeld door 50.000), 
lijst B die een miljoen stemmen 

heeft krijgt 20 zetels (miljoen ge
deeld door 50.000), enz. In werkelijk
heid komen die delingen natuurlijk 
niet zo mooi uit. Er blijven resten over 
en dus ook een klein aantal zetels die 
dan weer volgens een ingewikkelde 
berekening over de partijen worden 
verdeeld. 

Nederland kent dus geen distrikten-
systeem, al wordt het land verdeeld 
in achttien kieskringen. Dit geschiedt 
alleen maar om de verkiezingen ad
ministratief goed te doen verlopen. 
Tot 1917 hadden we wel een distrik-
tenstelsel. Nederland was toen ver
deeld in honderd distrikten (de Ka
mer telde toen honderd leden) en elk 
distrikt stuurde een afgevaardigde 
naar het parlement. Toen de partijen 
zich meer en meer ontwikkelden tot 
groepen van mensen met dezelfde be
ginselen, is men van het distrikten-
stelsel afgestapt om er de evenredige 
vertegenwoordiging voor in de plaats 
te stellen. Er gaan tegenwoordig weer 
geluiden op om opnieuw met distrik
ten te gaan werken. Met name de 
partij Demokraten '66 is aanhanger 
van deze gedachte, al wenst ze een 
mildere vorm dan het systeem van 
vóór 1917. D'66 meent dat in een aan
gepast distriktensysteem de band tus
sen kiezer en gekozene aanzienlijk 
versterkt zou worden Daarnaast hoopt 
deze partij dat als gevolg van een aan
gepast stelsel de kleinere partijen 
vanzelf zullen verdwijnen, zodat het 
politieke beeld wat duidelijker wordt. 
Overigens lijkt de kans dat D'66 haar 

zin krijgt, erg klein. Want de Demo
kraten zijn aangewezen op de steun 
van enkele kleinere groepen, en die 
zullen ongetwijfeld bedanken voor die 
steun als ze dreigen de nek omge
draaid te worden. 

bijbel als grondslag 

Globaal is met bovenstaande de wer
king van het Nederlandse kiesstelsel 
aangegeven. De kieswet bevat uiter
aard nog tal van bepalingen, onder an
dere over de ontzetting uit het kies
recht (bvb. wegens herhaalde open
bare dronkenschap) en over de voor
waarden waaraan iedere kiezer moet 
voldoen : 18 jaar zijn, Nederlands on
derdaan, en zijn woonplaats in Neder
land hebben. Tenslotte zij opgemerkt 
dat <• stemmen » in dit land voor ve
len een religieuze betekenis heeft, 
gevolg van het feit dat nog altijd een 
aantal partijen uitgaan van bijbel en 
godsdienstige principes. Een in 1948 
in een Amsterdams weekblad versche
nen hekeldicht geeft dit aardig weer, 
zoals uit de eerste regels blijkt : 
Daer koomt de Kiezer met zyn Pot-

[loodt aangetreden, 
Gelyck een Edelman en neemt zyn 

[Stembiljet 
Ter Handt. Dan blickt hy vroom en met 

[zichzelf tevreeden 
Op het Pampier, waerop de Naemen 

[zyn gezet 
Van al de Lién, die om zyn Gunsten 

[dingen 

maakt de ira school? 
Dat de IRA tot de verbeel

ding spreekt lijdt geen twijfel, 
ook bij diegenen, die het met 
de IRA-methodes niet eens of 
niet helemaal eens zijn. De IRA 
is nochtans niet het enige on
dergronds leger in West - Eu
ropa, al kan men zich afvra
gen, in hoever haar bestaan 
niet min of meer getolereerd 
wordt door hen. die dit leger 
heten te bestrijden. De vrij-
postigheid waarmee IRA-lei
ders niet alleen in Ierland doch 
ook in Ulster optreden laat 
vermoeden dat de Britten dit 
welbewust toelaten, de oude 
metode gedachtig, dat men een 
ondergrondse niet beter kan 
leren kennen dan door haar een 
tijdlang te laten betijen. Dat 
geeft het voordeel, de omvang 
en de geleidingen van de or
ganisatie veel beter te kennen 
dan wanneer men dit verzet in 

de kiem smoort. De tsaristische 
en de sovjet - geheime politie 
zijn trouwens meesters geble
ken in deze taktiek, de hui
dige •< dissidentie •> in de Sov
jet - Unie kan er nu van mee
spreken. 

Intussen duiken met de re
gelmaat van een klok berich
ten op over de vorming van een 
ondergronds Bretoens leger, 
eertijds genoemd Armee Re
volutionaire Bretonne, thans 
opduikend onder de benaming 
Front de la Liberation de Bre-
tagne (FLB). Dit geheime leger 
is hiet nieuw en liet zich reeds 
in de zestiger jaren gelden met 
bomaanslagen op belastings
kantoren en fabrieken, maar 
van een volgehouden aktie was 
er geen sprake. Het zelfde 
geldt trouwens de Spaans-Bas-
kische ETA wier aktiviteit hoe
wel regelmatig onderbroken 

veel bloediger is dan deze van 
het ARB. 

Komt daarin nu verandering 
door het voorbeeld van de IRA? 
Er Is in elk geval sprake van 
FLB - opleidingskampen in Ier
land onder leiding van de IRA. 
Beide organisaties kunnen het 
best met mekaar stellen, al 
was het maar omdat beide be
horen tot de Kelten, vaak het 
oudste volk van West-Europa 
genoemd. Er is de bekende 
anekdote van Bretoense en 
Welhse vissers die mekaar in 
het Keltisch spraken via de ra
dio tijdens de oorlog, een taal 
waarvan de Duitse marine geen 
jota begreep. 

Het zou wel kunnen dat de 
Bretoense verzetsstrijders, die 
te velde trekken tegen het 
Franse kolonialisme in Bretag-
ne en het de Fransen ook mi

litair lastig willen maken, hun 
strijdmetoden zullen moderni
seren en efficiënter maken on
der IRA-leiding, een leiding die 
van de stads- en plattelands-
guerilla zoveel meer ervaring 
heeft dan de Bretoenen. De es
sentiële vraag is echter of het 
FLB evenveel steun van de be
volking kan bewegen « als een 
in Ulster en destijds in Ierland? 
Primordiaal is immers dat een 
guerillaleger zich onder de be
volking kan bewegen « als een 
vis in het water » zoals nie
mand minder dan Mao Tse 
Toeng heeft geschreven in zijn 
werk over strategie en taktiek 
van de guerilla. Er is stellig een 
Bretoense nationalistische be
weging en de Bretoense boeren 
zijn absoluut niet fransgezind. 
Het is echter niet zeker dat de 
Bretoense stedelijke bevolking 
een zelfde, simpatiserende hou

ding aanneemt, vier eeuwen 
Franse hegemonie hebben im
mers hun sporen nagelaten. 
Weliswaar is de gaullistische 
regionalisering meer een pa
pieren dan een werkelijke ver
wezenlijking ( cfr. de strijd in 
ons eigen land om de gewest
vorming ). Kan men redelijker 
wijs een tegemoetkomende 
houding verwachten van een 
staat, die om haar jakobijns 
centralisme berucht is? Dat zou 
misschien pas kunnen als het 
FLB zo hard zal kunnen toe
slaan als de IRA en dat moet 
dit « leger » nog bewijzen, no
ta bene in omstandigheden en 
voorwaarden die toch sterk 
verschillen van de toestanden 
in Ulster, nog afgezien van de 
vaststelling dat de Bretoenen 
lang niet over precedenten in 
de illegaliteit beschikken als de 
leren. 
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December is de maand 
der feesten : 

Sinterklaas, Kerstmis, Oudejaarsavond. 
De huidige gekommercialiseerde 

feest-industrie rond deze 
decemberfeesten mag ons niet doen 

vergeten dat het hier 
(in tegenstelling tot sommige 

welgekomen maar geïmposeerde 
officiële feestdagen) om feesten gaat, 

waarvan de wortels reiken 
tot in het oudste verleden 

en die hun ontstaan danken 
aan een menselijk verlangen, 

een menselijk gevoel van verbonden
zijn met de natuur en haar revolutie, 

in een — onbewust of onderbewust 
— erkennen van een primaire 

wezenseenheid. 
Alle evolutie in het menselijk 

milieu, alle progressie op 
menig vlak heeft aan het 

« verschijnsel mens » en dus ook aan 
deze wezenskern niet kunnen raken. 

De decemberfeesten, 
als uitingen van de menselijke 

verbondenheid met zijn oorsprong 
en van zijn metafysisch verlangen, 

uit de diepten van zijn ziel 
en u[t de nevelen der tijden ontstaan, 

j jen « a i t q j een ^ven alle 
jtekenis. 

lijkheden 
'veranderen. 

Jor hun 
bijna 

r^cht^z i t ten, 
^nflsitvaststellen 

fklaas-, 
irsgebruik, 

Js^gMeesïIrrself. 

rond de 
kerstboom 

* | ^ 

nu zal het wel gauw gaan sneeuwen 
en worden al de wegen wit 
dan komen drie kamelen 
waarop elk een koning zit 
in een woestijn van eeuwen 
vol boosheid en gevit.... 

van sinterklaas tot kerstboom 

Zowel het huidige Sinterklaas — als Kerst
feest bijken heidense — wij zeggen liever 
natuurreligieuse — voorlopers gekend te 
hebben In onze gewesten. Volgens de enen 
werd het Odinfeest, voorloper van onze Sin
terklaasviering, op 6 december en wel afge
scheiden van de winterzonnewende-feesten 
(die ter ere van Freir of Fro plaatsgrepen) ge
vierd. Volgens anderen heeft het Odinfeest 
(Wodan bij de Germanen) zich van het Joel-
feest der winterzonnewendes losgemaakt, 
en is « zelfstandig > geworden. 

Dit zou dan blijken uit het feit dat het 
Odinfeest heel wat kenmerken van Frrtr 
kreeg. Overal werd die afscheiding dan ook 
niets of zeer onvolledig voltrokken, want 
Santa Klaus of de Kerstman, als genaturaK» 
seerde Wodan, verschijnen nog op het wto> 
terzonnewendefeest, t w . met Kerstmis ! 

De oudste Sinterklaasgeschenken kwamen 
overeen met de geschenken die gegeven 
werden bij het winterzonnewendefeest (no» 
ten, appelen) en die ook als kerstboomvep» 
siering dienden. Het eten van deze vruclv 
ten van de levensboom had een levensbe-
hoedende en levenswekkende kracht. Tussen 
de vruchten van de mytologische levens
boom en hun glazen surrogaten in onze hut 
dige kerstbomen bestaat er dus wel een 
meer dan oppervlakkig verband, al hebben 
wij de betekenis vergeten en zien alleen het 
blinken van de glazen bollen en de schitte
ring van de lichtjes In de boom... 

Vruchten, licht, boom : het zijn alle dria 
levenssimbolen, overgeërfd uit een mytolo-
gie die de uitdrukking was van de hele levens-
en wereldbeschaving onzer voorouders, en 
van het eeuwig menselijk verlangen ook dia 
dingen te benaderen die buiten het rationele 
liggen. Van deze drie simbolen bleef de 
boom centraal staan : als vruchtdrager en 
als lichtbrenger. 

van allerlei heilige bomen 

De boomkultus is zeer oud, bijna zo oud 
als de mensheid zelf : vanaf het ogenblik dat 
de mens goden, demonen en transcendente 
krachten ging lokaliseren en myten ging 
scheppen ! De Griekse moedergodin Caea 
(aarde) werd in heilige bossen vereerd, en 
wee degene die een heilige boom dierf om
hakken ! Later kreeg elke godheid zijn eigen 
boomsoort toegewezen, zo werd aan Zues de 
eik, aan Minerva de olijf, aan Venus de mis» 
tel, aan Apollo de laurier gewijd. Plinlus, 
Strabo, Homeros en menig oudgrieks of -ro
meins auteur vermeldt heilige wouden of 
bomen en de eerste olympische spelen ont
stonden in de schaduw van het aan Zeus 
gewijde woud in Olympia : de tempel kwam 
er pas later. 

Later zouden de kristel ijke Bizantijnse en 
Romeinse keizers hardhandig optreden tegen 
de oude boomkultus. Met deze in de oudheid 
vrijwel algemene kultus zou trouwens ook 
het monoteistische jodendom gekonfronteerd 
worden. Profeten bestreden de heidense 
boomkultus hardnekkig, maar verscheidene 
koningen en het volk zelf lieten zich herhaal
delijk beïnvloeden door de boomkultus van 
omringende volkeren : Perzen, Babyloniërs, 
Assyriérs, Feniciërs en Egyptenaren. Als da 
Israëlieten Kanaan binnentrokken, kregen zIJ 
volgens de Exodus de opdracht, de bossen 
om te hakken. Toch blijkt de bijbelse historie 
zelf niet geheel vrij te zijn van de boomkul
tus. God verschijnt aan Abram In een eiken-
bos en aan Mozes in een braambos, en hIJ 
spreekt uit de wind die ruist in de bomen. 
De levensboom in het paradijs (bewaakt door 
slang of draak) is een voorstelling die in ve l * 
godsdiensten voorkomt en de invloed van de 
Indogermanen op sommige bijbelse myten 
blijkt uit het overnemen van dergelijke slin-
bolen. 

Bij de Germanen was de boomverering zo
danig diep ingeworteld, dat nog in de el fdt ' 
eeuw de bisschop van Bremen bij Friezen en 
Saksen heilige bomen liet omhakken. Niet 
slechts een levende boom, maar het hout' 
zelf (in de vorm van de joelblok of van runen
takjes) had vaak een magische betekenis. 

Zo blijkt ook de roede van Zwarte Piet niets 
anders te zijn dan een reminiscentie aan de • 
roede waarmee tijdens de feesttijden op het 
einde van het Jaar geslagen werd om vrucht
baarheid en kracht te verlenen. 

Ook in de Keltische mytologle speelde d * ' 
boom, Inzonderheid de eik, een belangrijlc*. 
rol. De eik zou trouwens eveneens bij dê^ 
Germanen een bijzondere plaats innemen 
als de mannelijke boom bij uitstek. Het ei-
kenloof neemt In het noorden de plaats ia 
van de zuidelijke laurier en het alert i» 
overwinnaar en de held. Het elkenloof op d« 
aoldatengraven en het < EIchenlaub > eU 
hoogste militaire onderscheiding staan daai^ 
mee In verband. Naast de mannelijke elK'> 
staat de vrouwelijke linde. Gewijd aan Frig;' 
ga, was zij tevens een belangrijk levens- ene 
wereldsimbool en men trof ze aan op dêb 
dorpspleinen en op de binnenhoek van éi' 
boerderijen. 

Ook andere bomen speelden een rol in d»-' 
ze boomkultus. BIJ de Grieken was de cipres, 
bIJ de Germanen de wilg de treurboom M 
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de dodengod Vidar woonde in wilgenbosjes. 
De wilg op onze kerkhoven wijst dus wel een 
zeer oude traditie. 

Naast es, beuk en linde stonden ook de 
naaldbomen in het middelpunt van allerlei 
myten, sagen en legenden ; zo ondermeer 
de lariks, de jeneverboom, de den en de 
spar. 

Men hoeft slechts Grimms « Deutsche My
thologie » of « De Goden der Germanen » 
van prof. J. De Vries te lezen om vast te 
stellen welke centrale plaats de boom in 
de Germaanse mytoiogie bekleedde, en dit 
niet alleen als kultuseiement maar ook ais 
kosmogonisch simbool. In het lijvige dicht
werk van August Heyting (1936-1938) « Ygg-
drasil, een Germaanse Kosmogonie » wordt 
een syntese gebracht van de Germaanse go
denleer, myten en sagen. 

Daaruit blijkt hoe de boom het oersimbool 
was, de werelddrager, in deze kosmogonie. 
Ook uit de oudnoordse literatuur kennen wij 
deze boom. Zo zegt Edda : 

de naaldboom. De traditie bleef bestaan, ai 
ging wellicht de oude mytische betekenis 
verloren. De heidense boom kon nu zijn ge
kerstend bestaan beginnen. 

een taai bestaan.... 

Stamt de algemene verspreiding van het 
gebruik van de kerstboom pas van einde der 
vorige en begin dezer eeuw, dan heeft het 
toch eeuwenlang een — mmder bekend — 
bestaan geleid. Daarvoor getuigen heel wat 
oude dokumenten. 

Dat de kerk aanvankelijk tegen dit ge
bruik optrad — zoals tegen alle andere «hei
dense» gebruiken als de vererering van hei
lige bronnen, van het haardvuur, enz. — is 
begrijpelijk. In de eerste eeuwen van het 
kristendom vinden wij dan ook heel wat ker
kelijke verbodsbepalingen tegen boom- en 
bronverering, zoals bijvoorbeeld die welke 
dateren uit het jaar 452. 

• Een es weet ik staan — Yggdrasil heet hij 
hoog en met helder — heilvocht begoten 
Vandaar komt de dauw — in de dalen vallen 
aan de bron van Urd — staat hij eeuwig 

[groen » 

Uit deze mytoiogie vernemen wij ook hoe 
Odin een der eerste mensen maakte : Ask, 
de man, uit eik en Embla, de vrouw, uit 
olm. 

Deze indogermaanse wereldboom, vinden 
wi j trouwens terug in de Rigveda der Hin
does en in de Upanishaden, waar hij even
eens een belangrijk element is in de sim-
bollsche voorstelling van de kosmos en van 
het ontstaan en mens en wereld. 

Wanneer het zich meer en meer ook in 
Noordwest-Europa verspreidende kristendom 
en de maatregelen van kerkelijk en wereld
lijk gezag de oude heidense kultus door de 
kristelijke riten, de oude heidense feesttij-
den door kristelijke festdagen en de oude 
heidense voorstelling van de Kosmos en het 
ontstaan ervan vervingen door het kriste
lijk scheppingsverhaal, werd ook de verering 
van de boom niet meer in het openbaar ge
daan. Zij die bleven geloven in de magische 
kracht van de aan de goden gewijde bomen, 
brachten ze nu binnenshuis. Wegens zijn blij
vend groen maar ook om praktische rede
nen werd daarbij de voorkeur gegeven aan 

Karel de Grote vaardigde In de Saksenwet 
verbod uit tot verering van bomen en bron
nen, en hetzelfde deed Luitprand, koning der 
Langobarden, in de eerste helft van de 8e 
eeuw. Andere verbodsbepalingen zijn be
kend uit Bohemen en Engeland, in de 11e 
eeuw. 

Niettegenstaande deze bestrijding, bleef 
het gebruik taai voortleven. De boomverering 
verloor mettertijd zijn oorspronkelijke bete
kenis, bleef nog als traditie bestaan en werd 
lokaal in de kersttradities opgenomen. Het 
oudste dokument waarin sprake is -van een 
werkelijke kerstboom is afkomstig uit West-
falen en dateert van 1184. 

Het gebruik om met Kerstmis een joel-
boom op te richten stierf wel langzaam uit, 
maar bepaalde streken behoedden de tradi
tie op zulkdanige wijze, dat van daaruit de 
moderne kerstboom zijn herleving zou ken
nen... 

In de vijftiende eeuw werden in Schettstadt 
in de Elzas, verordeningen uitgevaardigd om
trent het omhakken van « l\/1eyen » voor de 
kerstviering en uit een verordening uit het 
Jaar 1561 betrekking hebbende op de bossen 
bij Ammerschweiler [Elzas) verneemt men 
dat « khein Burger uf den Weihnacht mehr 
den ein Meyen hawen » mag. Ook toen nog 
werd de gewoonte om dennegroen aan te 
brengen in de huiskamer als « heidens » be

schouwd, zoals blijkt uit een kanselrede van 
de Straatburgse geestelijke Geiler von Kay-
ersberg, in 1508. Sebastian Brant, de auteur 
van het bekende « Narrenschiff • vermeldt 
dit gebruik eveneens (1494). 

Er zijn trouwens nog een groot aantal an
dere dokumenten, die de kerstboom en het 
dennegroen, met al dan niet de verlichting 
en de versiering met appels en hostiebrood, 
uitdrukkelijk vermelden. 

Blijkt de gewoonte van het aanbrengen van 
een kerstboom in de woonkamer in de Elzas 
(en waarschijnlijk ook in de aanpalende duits-
talige gebieden) algemeen te zijn geweest, 
dan vernemen wij uit de zeventiende eeuw 
reeds vermeldingen van een kerstboom-tradi
tie uit andere Duitse landen. 

in Zuidduitsland staat men echter aan ker-
kerlijke zijde wel wat schuw tegenover dit 
« protestants » gebruik : reeds in 1525 was 
in Salzburg een verbod uitgevaardigd tegen 
het afhakken van kerstbomen en in 1755 
verbood de bisschop van Salzburg dit op
nieuw. 

Wij vinden van dan af ook meer en meer in 
de literatur vermelding van de kerstboom : 
bij Goethe, bij Schiller, bij Hebei. ETA Hoff
mann beschrijft een kerstfeest, met de ver
sierde kerstboom en de lichtjes, en ook bij 
Adalbert Stifter vinden wij er vermelding van. 
Reprodukties uit die tijd wijzen er tevens op 
dat het gebruik een steeds grotere versprei
ding kent. 

de verspreiding over de wereld 

Was het gebruik van het plaatsen van 
een kerstboom in de huiskamer zeer lange 
tijd beperkt tot Duitsland (en dan nog tot 
bepaalde streken), dan zou het zich in de 
19e eeuw aldra over heel de wereld versprei
den. Ingevoerd in de Nederlanden, onder 
Duitse invloed of door Duitsers zelf, kende 
het gebruik hier pas enige verspreiding op 
het einde der 19e eeuw, maar ontwikkelde 
zich geleidelijk, aanvankelijk sterker in 
Noord-Nederland maar na de eerste wereld
oorlog ook meer en meer in Vlaanderen, 
waar Duitse soldaten de kerstboom hadden 
doen ingang vinden. In Antwerpen was de 
kerstboom al rond 1870 bekend, tengevolge 
van de 'belangrijke Duitse kolonie aldaar. 
Door de katolieken werd het gebruik nog 
dikwijls als « protestants » aangevoeld, en 
kerstman en kerstboom werden als heidens 
afgewezen. 

Tijdens de jongste wereldoorlog echter was 
het gebruik al in zoverre verspreid, dat het 
praktisch als een traditie aanvaard en alge
meen toegepast werd. 

Momenteel zijn de Verenigde Staten dé 
grote « verbruikers » van kerstbomen. In de 
Verenigde Staten komt éér kerstboom op 
drie inwoners, in Duitsland één op vier. Bij 
ons is dat altijd nog een stukje minder. 

in het stedelijk museum te Wetzlar kan 
men een bord zien, dat in 1947 vervaardigd 
werd ter herinnering aan de eerste kerst
boom die in de Verenigde Staten werd opge
richt in 1847, door een immigrant uit Wetzlar. 

Wijzen wij er tenslotte nog op, dat ook de 
versiering van de kerstboom een betekenis 
heeft, die met de oorspronkelijke boomvere
ring in zeer nauw verband staat De versie
ring bestond eeuwenlang hoofdzakelijk uit 
appelen, noten en gebak : zij waren simbolen 
voor de vruchtbaarheid. Ook de verlichting 
van de boom herinnert aan de oude betekenis 
van feest en gebruik. Het licht en het vuur 
wijzen naar de vele oude vuur- en lichtge
bruiken, die samengevat werden in de kaars, 
als vuur- en lichtbrenger (de kaars werd nu 
ook al gemoderniseerd en door elektrische 
lampjes vervangen). 

in menige streek en in menig land worden 
kerstfeest, kersttijd en ook kerstboom nog 
met de oorsprojikeiijke benamingen aange
duid. 

Zo is de benaming in alle Skandinavische 
landen nog < Jul > en ook in Schotland 
spreekt men van Yultide en Yultree, bena
mingen die aan de oorsprong van feest en 
gebruik herinneren. 

De kerstboom is dus inderdaad « ouder dan 
je denkt » en de kerstboom in de huiskamer 
met zijn lichtjes en glanzenden bollen, is 
meer dan een zinloze versiering. Hij herin
nert ons aan de dubbele oorsprong van alle 
grote feesten in onze jaarkring. Zij ontston
den enerzijds uit dit eeuwig menselijk ver
langen om de dingen die buiten het grijpbare 
en rationele liggen, te benaderen — en an
derzijds (en daarom zijn het ook meer dan 
louter natuurfeesten en hebben ze ook een 
sociale betekenis) uit de levensverbonden

heid van een volk van boeren met de loop 
der seizoenen, met het weder en de natuur
elementen die de vruchtbaarheid beïnvloe
den. Daarom werden ook de feesten afge
stemd op de zon, die de schenkster is van 
warmte, licht en vruchtbaarheid, en werd de 
zonnewendetijd ook feesttijd 

Zowel aan de metafysische als aan de so
ciale betekenis van deze feesttijden herin
nert ons de kerstboom De kristelijke beteke
nis waarin de geboorte van een god, tevens 
de geboorte van het licht en de verlossing, 
aan dit feest wordt vastgeknoopt, ligt in de 
lijn van de oorspronkelijke gedachte het 
naderen tot het goddelijke, het geloof in een 

JWIP!lJP|P*Pfl||!|'|i|IJ|Pllif llJf % 

verlossing en het afsmeken van besche^ 
ming, ook op het materiële vlak, voor de hele 
gemeenschap. 

Moge, onder het licht en het groen van de 
kerstboom, het geloof aan de bevrijding van 
onze gemeenschap in de kerstnacht sterker 
worden : een geloof in de genade voor da 
enen ; in de eigen kracht voor de anderen. 

r. bosmans 

ZX 
^.v 

<\J. 
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AANBEVOLEN 
HUIZEN 

DRANKHUiS BEIAARD 
VLAAMSE GEZELLIGHEID 

Trefpunt van de Vlamingen 
•— Stemmige mu ' iek — 
Mevrouw LAURENT DELEU 
Korti i iksestraaf 3 - MENEN 

K w e k e r i j e n - T u i n a a n l e g 
I.V.H. 

Dendermondse steenweg 120 
9208 Schellebelle - Tel 09/79 31 70 

Geselekteerde planten voor 
oart ikuhere verkoop 

— OPEN ' ZATERDAGS — 
Kleurenkataloog op aanvraag 

MARC UYTDEWILCEN 
Wouter Haecklaan 6 en 7 Deurne 

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

Koop b i | ons in ver t rouwen 

"DE PRIJSBREKER" 
van het goede meubel 

Groenstraat 84 . Antwerpen 
b i | Carnotstraat en Turnhoutsebaan 

Keizerstraat (Markt - Ternat) 

Bezoek CAFEE - RESTAURANT 
LINDENHOVE 

Walter De Bisschop - RIta Lauwereys 
Uitbaters 

KOUD EN WARM BUFFET 
GEZELLIGE VLAAMSE SFEER 

Wekel i jkse rustdag woensdag 
Bellestraat 49 — HEKEIGEM 

Tel (053)687 40 

STANDING 
2 X kopen 1 x betalen 

(5 000 in stock) 
Voorbeeld : kostuum kopen, 

EEN GRATIS 
Dendermondse steenweg 276 

AAIST 

Blijft gij doof, 
Vlaming ! 

Waarom uw grote vijanden steunen'^ 
Bi) ons radik Vlaams brandvers 
groot voordeel 

1 kg topkof f ie 164 fr 
op 3 Kg — 10 % 295 f r 
op 5 kg — 20 % 656 fr 
Th bezt • spoorweg terugb 

Ook 140 f r mm 10 °o of 20 % 
KOFFIE HAWAÏ 

1720 Groot-Bijgaarden 
Tel 02/65 81 41 

AL AL KEUKENS CLASAL 
Fabrieken te Ramtdonck 

Tel 015 714 47 
Leuven . Jan CLAES 

Bondgenotenlaan 171 
Tel 016/347.94 

Voor West-Vlaanderen 
DE MEYER Walter 

Bruggestraat 136, Zwevezele 

Tel. 051 612 84 

TV PELMAR 61 scherm 
12 500 fr i p V 18 950 fr. 

Andere merken grootste kort 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 taoi i ten papier 

fo lderdeuren, louverdrape, 
luxaf lex, schilde' 'werken 

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

CORTHALS 
« UW KOFFIEHUIS » 

Kaftestraat 20 - 9300 AALST 
Tel. 053/244.80 

Pelsen « DE ZILVERVOS » 
WILLEMIJNS WILFRIED 

Gediplomeerd Bontwerker 
Grote voorraad in Bontmantels, 

Pelsvejten, Nertsen m alle kleuren 
— PRIVAAT PARKING — 

Bovenri j 51-49 . 2 4 ' 0 Herentals 
Tel (014)217 10 

Êïïca mm 

H. PELEMAN - MARCKX 
Van den Nestelei 16 Antwerpen 

Tel 39 19 27 
TV . RADIO 

ALLE ELEKTRISCHE TOESTELLEN 
HERSTELLINGEN A A N HUIS 

ZAKENKANTOOR 
DE REUSE E F. 

Bredeweq 55 1780 Teralfene 
Tel (053)66 235 

H o f e ! P e n s i o n B R E U G H E L 
Smet de Nayerlaan 141, 

Blankenberge, - Tel 050/41637 
Uitoa er TERSI JULIEN 

vol pens 300 fr alles inbegr 

Vlaamse gothische st!)lschouw ? 
of sierschouw naar eigen keus, 
in volslagen artisanaatswerk I 

d a n d u s 
Boomses'eenweg 890 2610 Wilr i |k 
Tel 87 51 07 - 87 51 54 ook na 19u 

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

« HOME » 
Eigentijdse WONINGINRICHTING 

KUNSTNIJVERHEID 
HUWELIJKSLIJSTEN 

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 

Toekomststr 21 - 1800 VILVOORDE 
Ekskiusieve model len - VU 10% 

VOOR HET BETERE WERK 
Houtwerken |. VERHULST 

Kasteeldreef 174 - 2750 Beveren W 
Tel. 03/75.97.00 

SANITAIRE- en KEUKEN
INSTALLATIES 

F. LAMBRECHTS 
ASO Braeckmansstraat, 34 

RUMST 
Veerstraat, 91 , RUMST 

Tel (03)78.33.97 - (03)78.13 71 
Erkend verdeler van 

aanbouwkeukens TIELSA 
TIELSA geeft u modern 

en nutt ig komfor t 

VLAMINGEN, voor uw afspraken 
te Aalst : CAFE - GASTHOF 

GRAAF VAN VLAANDEREN 
Stationplein 37 — 9300 AALST 

Tel. (053)281.10 
Kooö buf fet - Nette bediening 

MILADY Couture 
Lippenslaan 191 

8300 KNOKKE-HEIST 1 

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, Antwerpen 

Tel (03)33.92.90 
Koffers en reistassen, school, en 
boekentassen, geldbeugels, bnef -
tassen, dameshandtassen, allerlei 
geschenken, enz 

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

Zaakvoerder : Fons Labeau 
de Ribaucourtstraal 7 

(nabi l het Sint-Jansplein) 
Sint-Jans-Molenbeek - Brussel 8 

Telefoon • (02)28 87 09 

Em 
mmm^mmm 
KOEtTOGEM 
KOELKAMEPS 
DlEPVFU£iefl3 

OlEPVRIESTUNNELS 
KAMJONKOEtlNQ 
WlNKSLlNf^lCmtNaSN 

oo VOOR SUPERMARKTEN, INDUSTRIE EN VOEDINGSNIJVERHEID 

ETN JEÜRISSEN PVBA OeWinierstraat 24 
Borgerhout/Antwerpeh Tel.: (03) 36.11.35- 36.59.31 

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

2de of 3de rang wendt U tot 

Frans Van Moorter 
Oudenaardse Stwg 121 ERPE 

Tel (053)22911 

VERLICHTINGSGROOTHANDEL 

MARC DE VRIESE 
ASSEBROEK - BRUGGE 

Baan naar Kortr i jk 
60 m tooiwensters 1 000 veri i^h 

t ingselementen 
Open van 8u30 tot 20 uur 

Aanbouwkeukens HELEMAAL naar 
maat 

Apart en per klant gemaakt 
Niet duurder dan senefabrikat ie, en 

zelfs beter ' 
Prijsbestek en studie zijn gratis 
Keukenbedrijf R.ROSSEY 

Kokstraat 53 - 8450 NIEUWPOORT 
Te! (058)21581 

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

Autostrade - Aalter 
Afspraak (09)74 15 45 

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 

Met Volkswagen geen problemen 

Garage ST-fOZEF 
Assesteenweg 117 - TERNAT 

Tel. (02)52.13 12 

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

Gratis aan huis besteld 
RiMBO-koffies 

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

LOOS - VAN HOOF 
Schranslaan 70 
1840 EPPEGEM 

5 7. aan V.U.-leden 
Tel (015)629 42 

« PERZEN » 
UITSLUITEND OOSTERSE TAPIJTEN 

25 A, Leopoldstraaf, An twerpen 
Tel (03)33 92 65 

• • Vlamingen, 

l * ? * l '"'^^ GRATIS ADVIES 
%. * ^ voor OW hypotheek-
^^'^ leningen ( I e en 2e r.) 

en uw bouwgrondkred ie ten 

aan de 
HYPOTHEEKMAATSCHAPPIJ 

UNITAS n.v. 
Kortri jkse Steenweg 304 

9000 GENT - Tel. 09/22 88 33 
van 9 tot 18 u ('s zat geslot ) 

Agenten en makelaars 
neem kontakt met ons I 

Groepen 

en 

maatschappijen 

voor U 

bedacht 

allerhande ! I I 

Speciaal 

IEDER DORTMUNDER 
THIER BRAU HOF 

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

I N T E R E S S A N T 

Avondmaal op vrijdag, zaterdag of zondagavond, 
in een gezellige sfeer. 

Nadien krijgt U gratis gedurende 5 uur, 
een der beste Oberbayern-orkesten 

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

beter dan in Duits land. 
LEUVEN • Tervuursevest 60. Tel. 016/287.72 - 1500 zitplaatsen. 
ANTWERPEN • Groenpl . 33 T. 03 /31 20.37 - mooiste zaal van de stad 
LEUVEN (Bierkelder) : Oude Markt 11 . 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 id laan 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 : Spaansebrugsfraal - 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 

W i | zoeken dr ingend als medewerkers Ernstige famil>es waarvan 
de man of de v rouw de keuken kan en leiden — Vast loon - Kost en 
inwoon gratis - In regel met sociale wet - Liefst mensen van 't vak 
Schriftel i jk aanbieden bl{ : ABTS : Tiensesteenweg 128, Korbeek-Lo. 

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

NINOVE 

Beverstraat 24-26 

Tel - (054)331 05 

AALST 

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

Tel. (053)240 60 

KINDERARTIKELEN : p loo i - en wandelwagens - bed|es en wiegen -
stoelen en looprekken - schommels - kamerversier ingen - wastafels 

en waskussens - k inderk led ing 

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

kampingart ikelen - turngere i . 

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

borden - tu inmeubelen - tuinschommels. 

— ZEER VOORDELIGE PRIJZEN — 

WALTER ROLAND 
gedip lomeerd opt ic ien, 

erkend door alle z iekenfondsen 
KERKSTRAAT 58 - ANTWERPEN 

(Let op hef huisnummer I) 
Telefoon 03/36 86.62 

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

matthieu's beddenbedrijf 
biedt voor elk probleem een wooninrichting ^^^^^ 

onze studiedienst 
lost uw woon

probleem gratis op 
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maatschappij 
vrouwen zonder 
handelswaarde 

De regering van Nieuw-Guine'a 
heeft de nieuwe tarieven bekend 
gemaakt van heelwat voorwerpen 
en zaken o.m. de vrouw. Voortaan 
mag een Papoavrouw die voor de 
eerste maal huwt, niet meer kosten 
dan 10.500 f r , vijf varkens en een 
loopvogel. Wie een bruid wi l , die 
ai eerder was gehuwd betaalt nog 
ten hoogste 1.250 fr., twee varkens 
en een loopvogel. Vrouwen die 
meer dan eens gehuwd zijn heb
ben volgens de regering geen han
delswaarde meer .. 

jackie 

Vele kranten en ook weekbladen 
hebben het wereldschokkende feit 
vermeld, dat Jackie Onassis of 
Kennedy in haar blootje gefotogra
feerd werd op het eiland Skorpios. 
De foto's zouden gemaakt zijn ter
wijl de gewezen Amerikaanse 
« first lady • rustig aan het zonne
baden was. Het schijnt dat het van 
een tienkoppige ploeg fotografen 
engelengeduld, een jaar « arbeid », 
een pak geld en voor sommigen 
levensgevaar heeft gekost om het 
gewenste resultaat te bereiken. De 
fotografen gebruikten telelenzen, 
onderwatercamera's en duikpakken. 

Wij bekennen eerlijk dat wij niet 
meer volgen kunnen. Mannen die 
levensgevaar trotseren om een 
vrouw in haar blootje te fotografe
ren. Is het woord knettergek hier 
op zijn plaats of zijn er nog ster
kere uitdrukkingen nodig 7 

r o d e h o n d 

Alle meisjes tussen 14 en 16 
jaar kunnen zich voortaan gratis 
laten inenten tegen rode hond. De 
entstof tegen deze ziekte wordt nu 
gratis door het ministerie van 
Volksgezondheid ter beschikking ge
steld van de artsen. Tot dusver kon 
dit vaccin enkel bekomen worden 
tegen een betrekkelijk hoge prijs. 

Zoals bijna iedereen weet, is rode 
hond een schijnbaar onschuldige 
kinderziekte, die normalerwijze 
zeer goedaardig verloopt behalve 
bij zwangere vrouwen. Als een 
vrouw, die tijdens haar kinderjaren 
nooit rode hond heeft gehad, ti j
dens de eerste vier maanden van 
zwangerschap de rubelle-virus op
doet loopt zij gevaar een gehandi
capt kind ter wereld te brengen. 
Statistieken bewijzen dat besmette 
toekomstige moeders 40 tot 80% 
de kans lopen een gehandicapt 
kind te baren. Deze handicap 
neemt in 80% van de gevallen de 
vorm aan van min of meer zware 

oog- of stoornissen. Sommige ba
by's kunnen zelfs blind of volledig 
doof geboren worden. In 50% van 
de gevallen kunnen zich tenslotte 
zware geestesstoornissen voor
doen. 

Sedert de antistoffen, gevormd 
tijdens de ziekte, kunnen geïdenti
ficeerd worden, heeft men vastge
steld dat rubella veel meer ver
spreid is dan aanvankelijk werd 
vermoed. Het gevaar voor besmet
ting is dus des te groter. Tevens 
is nu uitgemaakt dat een groot aan
tal gehandicapte kinderen in bij
zondere instellingen beland zijn. 
Dit feitenmateriaal heeft Volksge
zondheid er nu toe aangezet, de 
entstof gratis ter beschikking te 
stellen. 

Ook in de Kamerkommissie van 
Volksgezondheid werd onlangs over 
de inenting tegen rode hond ge
praat. Het ging om een wetsvoorstel 
om de inenting verplicht te maken. 
De commissie is echter van me
ning . dat er niet voldoende ele
menten aanwezig zijn » om een vac
cinatie tegen deze ziekte verplicht 
te maken. 

Wij bekennen alweer dat wij niet 
volgen kunnen. Moet misschien 
eerst het halve land in bijzondere 
mstellingen terechtkomen ? 

g e e n f r a n s v e r l e n g s t u k 

Het is niet de eerste maal, dat 
vreemdelingen en met name Fran
sen op de toestanden in ons land 

een klaardere kijk hebben, dan vele 
Belgen. Zo vermeldt het grootste 
blad in Frankrijk • France-Soir . 
een wenk van de Franse Kamer 
van Koophandel. Deze Kamer heeft 
haar landgenoten-nijveraars gewaar
schuwd tegen de nog al te vaak 
voorkomende « vergissing » Bel
gië te beschouwen als een soort 
verlengstuk van Frankrijk, waar men 
met de Franse taal altijd en overal 
terechtkomt. Tegelijkertijd heeft de 
Kamer met nadruk gewezen — en 
dat waarderen wij tenzeerste — op 
de voortdurende groei van het 
Vlaamse landsgedeelte, dat 60% 
van de Belgische bevolking verte
genwoordigt. 

zoekertjes 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 

1) Sociaal assistent, in orde 
met legerdienst zoekt betrek
king in het Antwerpse. 
2) Juffrouw, 22 j . lager middel, 

onderwijs + diploma steno-
daktyla, zoekt part-time betrek
king, provincie Antw. — R 194 
3) Dame van 23 j . zoekt werk 

als bediende. 
4) 44-jarige, met 20 jaar erva

ring in mekanografie plus bijho-
righeden, alsook ervaring bij 
computer, zoekt passende be-

, treking, Antwerpen • Brussel -
Mechelen. 
5) Dokterassistent met erva

ring zoekt betrekking bij huis
arts, specialist of in kliniek. 
6) Ingenieur met jarenlange 

ervaring Kongo en Nigeria 
zoekt betrekking voor private 
firma in Latijns-Amerika, het 
Midden-Oosten of Afrika. 

— R 206 
7) Jonge man in orde met le

gerdienst, diploma A l , sekre-
tariaat - moderne talen, zoekt 
passende betrekking, Brussel-
Mechelen • Antwerpen. R 187 
8) Jonge typiste zoekt pas

sende betrekking, prov. Ant
werpen. — R 202 
9) Juffrouw, 16 jaar, Lag. Mid. 

Onderw. -f 1 jaar handel. Kan 
behoorlijk typen zoekt passen
de betrekking Antw. - Bruss. -
Mechelen - St. Niklaas R 210 
10] Jonge man 22 j . diploma 
Grieks Latijnse humaniora, vol
daan aan militaire verplichtin
gen zoekt passende betrekking 
als bediende. Mechelen, Antw. 
Brussel _ R 198 
Voor 1 tot en met 10 schrijven 
of opbellen Senator W. Joris-
sen, Louisastr. 31, 2800 Mech. 
Tel. (015) 435,96 

Germaanse filoloog, 30 j . , 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 : 
luffrouw 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 

VERZEKERINGEN JOZ NEVEN 
Makelaar - raadgever, Zuivelmarkt 
38, Hasselt, wenst schriftelijk kan
didaturen te ontvangen van chauf
feurs, of jonge mannen die hiertoe 
opgeleid wensen te worden, voor 
verscheidene transportbedrijven : 
— In Limburg ; chauffeurs voor 
autobus en/of vrachtwagen ; 

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

— R 164 

Mechelse firma in binnenhuisarchi-
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 

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. 
_ — R 200 

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

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

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

— R 161 

Aktief in VNJ. Oude humaniora, 
kandidaat Germaanse talen en Ge
schiedenis, kent 4 talen en kan t i f 
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 

# Gezocht: hoofdverpleegster 
voor een kliniek aan de kust. Di
ploma -f ervaring. Tel. of schr. O. 
Huygebaert, Koning Ridderdijk 19, 
Westende, tel. 09/30268 —R 208 

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 

Bociri.'.l assistent, geboren 22-7-51, 
epei-.'Mi.'satie personeelsbeleid zoekt 
passpnde betrekking. Voor verdere 
kontnktname : Nelly Maes, volks
vertegenwoordiger, Pr. Jos. Char
lottelaan 115, St. Niklaas. Tel. : 
03/76.49.74. _ R 181 

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. 

—• R 203 

Zoekt aangepast werk : jonge man, 
20 j . , vrij van legerdienst, diploma 
Gr. Lat. humaniora, kennis Frans, 
noties Engels-Duits. Z.w. : volks
vert. E. Raskin, Ursulastraat 1, te 
Eigenbilzen, tel, 011/19454, 

~ R 209 

Vertaler in Fr., Duits, Eng. en 
uit Ital., Roemeens, Russisch, 
Tsjechisch, Pools, Bulgaars, Servo-
kratisch, Portugees, Deens, Noors, 
Zweeds en Esperanto zoekt part. 
time werk telefoneren 
( 03/89.05.98 Muys - Bornem ) 

— R 213 

Magazijnier 35 jaar zoekt pas
sende betrekking liefst Mechelen 
of Antwerpen Schrijven of telefo
neren: W. Jorissen, Louisastr. 31 
2800 Mechelen — R 214 

# Gevraagd: verkoopsleider voor 
frigo's, winkelinstallaties en speci
aal zaken, halve of volledige be
trekking noodzakelijk bekent met 
klantenkring Costan 053/67 125 
• Frigo's nieuw prefab, uit ten
toonstelling te koop 2,5 X 3,60 m 
H 2,60 m Costan 053/67 125 

- - R 216 

g e l e z e n i n 

« l i b e l l e - ros i ta » 

« Mijn probleem komt vaak voor, 
zeggen ze, maar toch wil ik klaar
heid. Het zit namelijk zo: ik heb 
een jongen ontmoet, we waren to
taal vreemden voor elkaar. We heb
ben een paar woorden gewisseld, 
hij vroeg me mee, hij kuste mij, 
maakte mijn blouse open en het 
ging er heet aan toe. Daar heb ik 
een einde aan gemaakt door te 
zeggen dat ik naar huis moest. Ik 
heb er met mijn hartsvriendinnen 
over gesproken en ze zeiden dat 
het normaal was, zijzelf hadden 
het ook al ondervonden maar het 
was gewoon bij kussen gebleven. 
Daar ik nog maar veertien jaar ben, 
vraag ik mij af of ik dat nog mag 
doen ( op deze leeftijd )? . 

vrouwelijke voorzitsters 

Langzaam maar zeker verschijnt 
de vrouw op plaatsen, die tot dan 
toe nog taboe voor haar waren. Zo 
werd de nieuwe Duitse Bondsdag 
onlangs geopend met de verkiezing 
van de 53-jarige sociaal democrata 
Annemarie Renger tot voorzitster. 
Mevrouw Renger, die als eerste 
vrouw de Bondsdag voorzit werd 
gekozen met 438 stemmen tegen 
45, wat een enorm sukses betekent. 

Anderzijds werd de Veiligheids
raad van de Verenigde Naties voor 
het eerst in zijn 27-jarig bestaan 
voorgezeten door een vrouw, de 
46-jarige mevr. Jeanne Cisse, moe
der van niet minder dan zes kinde
ren en afkomstig uit de Westafri-
kaanse republiek Guinea. Tevoren 
was zij sekretaris-generaal van de 
Conferentie van Afrikaanse vrou
wen en ondervoorzitster van de 
Kamer van Volksvertegenwoordi
gers in haar land. Sedert begin 
augustus van dit jaar was zij am
bassadeur van Guinea bij de Ve
renigde Naties. 

Dat een vrouw, moeder van een 
talrijk gezin en daarenboven in het 
bezit van een zwarte huid dergelij
ke topfunctie bereikt, is meer dan 
hoopgevend. Het bewijst eens te 
meer, dat bekwaamheid en mense
lijke persoonlijkheid niet te maken 
heeft met geslacht en huidskleur. 
Wanneer zal dit begrip in alle la
gen van de maatschappij eindelijk 

doordringen ? 

Vlamingen, TANDGEBITTEN - re
paraties Tandtechnisch laborato
rium, Chazallaan 83 1030 Schaar
beek, tel 34.06.43 _ R 217 

19-jarig meisje van St. Kwintens-
Lennik. Dipl. direktiesekretariaat 
ekonomie, steno-daktilo, 4 talen 
zoekt passende betrekking in of 
rond Brussel. R 212 

« Technisch ingenieur A l - specia
liteit elektronika zoekt dringend 
werk ( vrij van legerdienst ). » 
Schrijven provincieraadslid: Kris 
LAMBERT Batterijstraat 16 
tel. 059/741 42 tussen 9 en 10 u 
s morgens R 215 

[ 
«WsBr-ÖTENOUV. 
_ ^ I N K A 
TUnhemsebaan 40S - Bonnrhout 

-FOTOKOPW' 

Brouwerij 

MOORTGAT 
BREENDONK 

tel. (03) 86.71.21 
voor AL Uw bieren 

en Limonades 

Bljhulzen : Cogels Otyfel 73 
2600 Berchem-Antwerpan 

Tel. (03) 36.10.11 
Gent 

tel. (09) 22.45.62 
Deheegher Jan 

Ledeganckstraat 19 

VAKANTIE AAN ZEE 

S ' L T / "-^a "u- '«''?''«fen voor een gezonde vakantie tijdens 
de verlofperiode hier kan U volop van genieten aan de kust in 
het kmderhome CARMEN en het familiepension WERE Dl Zii 
zorgen voor een aangename sfeer en doen dit aan zeer voordéliqe 
prijzen, bpeciale voorwaarden voor groepen. 
Nadere inlichtingen zijn te bekomen bij R. CORNELIS-DENISSEN 
fóon 059/31 ° ^ '^'^y^''®*''^^* ^9' 8430 MIDDELKERKE of per tele-' 

EEN JUWEEL MET STANDING 

KIES jE BEST BIJ 

V E R E I S T 
Meir 2 (Hoek V/iegstraaf) 

2000 Antwerpen 
Tel. : 33.46.31 

HORLOGES-LONCINES 
VERDAL - MONDIAL 

AANSTEKERS DUPONT 

COSTAN " refrigeration 
the first 

FRIGO'S - VRJEZERS - WINKELS en INDUSTRIËLE 
KOELING - KWALITEIT en KOUDE OP U W MAAT, 

HEKELGEM - Tel. 053/617.25 
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boeken voor 
de jeugd 

Dat het boek voor de jeugd niet 
alleen een speciaal genre is, en 
aan de schrijver specifiel<e eisen 
stelt, is nu wei evident geworden 
Waar vroeger jeugdboek en jeugd
schrijver zowat als een aanhangsel 
van de volwassenenliteratuur wer
den beschouwd, daar wordt nu her
haaldelijk en op internationaal vlak 
de literaire betekenis - naast de 
pedagogische - van het jeugdboek 
onderstreept en worden de lite
raire normen ook strenger. Grote 
dag- en weekbladen wijden speci
ale bladzijden, en literaire bladen 
als « Times Literary Supplement », 
« Welt des Buches •, « Figaro Lit
téraire » e.a. speciale nummers 
aan het jeugdboek. Het jaarlijks 
kongres voor jeugdliteratuur in En
geland, de « Conference of CWt-
dren's Litterature & Education • 
In St. Luke's College, Exeter, kreeg 
bij ons een pendant in een kongres 
« Boek en Jeugd » dat gehouden 
werd te Hasselt van 1 tot 10 de
cember. 

Over het jeugdboek en de eisen 
die eraan gesteW moeten worden 
zijn de opvattingen (buiten de eis 
van literaire en pedagogische 
waarde ) soms zeer uiteenlopend. 
Moet het boek, zoals weleens ge-
eist wordt, do werkelijkheid dich-
terbijkotnen dan tot nog toe het 
geval was? Hoe vermijdt men dat 
het jeugdboek een oefen-terrein 
wordt voor amateurs die mislukten 
in de literatuur voor volwassenen? 
Hoe komt men daar tot een stren
gere kritiek en selektie? Is, zoals 
Werner Pelz zei op het kongres te 
Exeter, « The reality we live in 
fantasy », of is de droomwereld 
van de jeugd ook geen realiteit 
waarmee wij rekening moeten hou
den? Roel Hou wink schreef dat zo 
mooi in een gedicht: « want wij 
staan tussen hen en hunne dromen 
vaak als een muur van angsten op
gericht... » 

— Wat ook de problematiek weze 
en welke richting men het jeugd
boek ook wil doen uitgaan: men 
zal steeds meer en meer reke
ning moeten gaan houden met de 
strengere eisen op elk gebied -
van taaiverzorging tot uitwendige 
verzorging - zonder datgene uit het 
oog te verliezen wat ook de jeugd
schrijvers van gisteren reeds wis
ten: de psyche van de jonge mens 

in haar onveranderlijke drang om 
hen en weer te gaan en verbin
ding te zoeken tussen zijn droom 
en de werkelijkheid, zijn fantasie 
en de realiteit. 

Het historische beantwoordt aan 
de eis tot realiteit: het past in het 
kader van de nawijsbare geschied
kundige feiten en gebeurtenissen 
maar biedt speelruimte genoeg aan 
schrijver en lezer voor de verbeel
ding 

In onze Vlaamse jeugdlektuur 
speelt de historische tematiek een 
grote rol: dat was al waar in de 
« Vlaamse Filmkens » Waarbij wij 
het begrip historisch zeer breed 
dienen op te vatten. 

Zo baseert zich de bij L. Opde-
beek. Kapellen, uitgegeven « Jan 
Bartreeks » ( met als auteurs Wim 
Valkenier, Karel Verleyen, J.F. De 
Craene ) op de historische figuur 
van de Vlaamse kaper - admiraal 
en op historische feiten en ge
beurtenissen rond hem 

Bij dezelfde uitgeverij versche
nen een aantal populaire verhalen, 
die reeds in onze jonge tijd (en 
dat is al wat geleden] een geves
tigde reputatie hadden, en die ook 
in mindere of meerdere mate al» 
« historisch » kunnen beschouwd 
worden. « De Bokkerijders » van 
P. Ecrevisse, tijdgenoot van Cons
cience, is een der typische volks
romans uit die ti jd, die de jonge
ren ook nu nog met spanning zul
len lezen. Hetzelfde geldt voor 
• De Bende Bakelandt • (2 delen) 
van Johan Verdijck en Jan Van 
Contich; voor » De Bokkerijders » 
en voor het sober en vlot geschre
ven boek van Hans van Hooren-
beek over « Jan de Lichte en zijn 
roversbende ». Deze volksromans 
hebben generaties lang jong en 
oud geboeid en wat hen vroeger 
zoveel sukses bezorgde, blijft ook 
nog vandaag aanwezig. 

Historische achtergrond, histori
sche gebeurtenissen of figuren vin
den wij ook in de keurige en kleu
rige reeks « Groots Verleden » 
uitgegeven door de Nederlandse 
Boekhandel, Kapellen, onder re-
daktie van René Turkry. 

" Opstand in de Westhoek • 
van Hubert Van Rompuy is een ver
haal uit de tijd van Zannekin, kul-
mlnerend in diens nederlaag te 

Kassei en in een belijdenis van 
trouw: « Zannekin is dood, maar 
zijn geest leeft voort... » 

« Muiterij in de stad » van Ro
bert Baccarne is een verhaal uit 
de tijd van Lodewijk van Male, en 
« In dienst van de Hertog » van 
H. Van Rompuy is gesitueerd in 
de tijd van de kruisvaarten, ter
wijl « De Ridders van de Groene 
Tente » van J. Ballengeer geba
seerd is op een historisch gebeu
ren, uit de tijd van de Boergon-
dische hertog Filips de Goede. 

Jos Van Rooy, die wij kennen 
als auteur van enkele degelijke 
historische romans ( over Egmont 
en Orange ] schreef een zeer vlot, 
goed leesbaar en spannend boek 
over de figuur van de Eburonen-
hertog Ambiorix. Ook de schilde
ring van de historische achter
grond is hier van belang omdat de 
al te scherpe tegenstelling van be
schaafd Romein - barbaars Ger
maan ( of kelt ) hier een literaire 
rektifikatie krijgt en de historische 
figuur ons menselijk nabij gebracht 
wordt. 

Vermelden wij tenslotte in deze 
reeks « Rubens, schilder en diplo
maat » van Etienne Ie Compte Het 
is een biografie van de grote Ant
werpse schilder, meester van de 
Zuidnederlandse barok maar ook 
diplomaat in dienst van de Spaan
se koning. Tijdsgebeuren en histo
rische achtergrond krijgen hier 
ook voldoende belichting. 

Niet alleen de historie biedt te-
mas voor het verwerven van de 
werkelijkheid met de verbeelding: 
ook het heden en de direkte aktua-
liteit biedt ze. 

René Swartenbroeckx, die reeds 
enkele mooie jeugdboeken schreef 
brengt met « Ali, de guerillero » 
een boek dat een aktueel probleem 
plaatst op het vlak van de Indivi
duele menselijke verhoudingen. 
Het is de geschiedenis van een 
vriendschap tussen een Palestijn
se en een joodse jongen die te
genover elkaar komen te staan in 
de huidige strijd tussen El Fatah 

jubiieumuitgave 
van de VTB 

de kathedraal 
van antwerpen 

Naar aanleiding van zijn gou
den jubileum gaf de Vlaamse 
Toeristenbond een standwaard-
werk uit, een boek gewijd aan 
de O. L. Vrouw-kathedraal van 
Antwerpen, van de hand van 
Dr. J Van Brabant, deken van 
het kathedraal kapittel van 
Antwerpen 

Het boek telt 369 bladzijden 
en verdient ten volle de naam 
van standaardwerk. Gezet uit 
de Baskerville - letter en ge
drukt in ofsett door de Ant
werpse drukkerij Mercurius is 
dit boek met een keur van pren
ten en foto's uitgegroeid tot 
een prachtig album over de 
grootste gotische kerk der Ne
derlanden 

Het tekstgedeelte wordt in
geleid met een woord vooraf 
door VTB-voorzitter Jozef Van 
Overstraeten en vervolgt met 
een « ten geleide ». De eigen
lijke tekst omvat vier hoofd
stukken n 1 bouwgeschiedenis, 
uitrusting en restauratie; de 
architektonische beschrijving 
en kenmerken; de kunstwerken 
en het meubilair en ten slotte 
de bibliografische aantekenin
gen, monografiën, bijdragen en 
verzamelwerken. Het vijfde ge
deelte omvat de illustraties, 

en Israël, maar wier vriendschap 
het tenslotte haalt op de haat. Het 
boek werd verscheidene malen be
kroond. 

Aster Berkhof schreef niet al
leen lichte en zware romans maar 
ook mooie vlot leesbare en span
nende jeugdboeken. Zijn • Peter 
Kansas - reeks » werd verrijkt met 
een vijfde deel « Peter Kansas en 
het Indiaans huis ». 

Zijn - na een bezoek aan Zwe
den ontstaan - jeugdboek « Paavo 
de Lap », dat een der beste boe
ken is uit onze huidige jeuglitera-
tuur en een werkelijke « roman 
voor de jeugd » verscheen zopas 
bij L. Op de beek opneuw: het is 
de vierde druk van dit voortreffe
lijk boek dat erin slaagt via de fa
bel van een spannend verhaal het 
aktuele en lokale een universele 
betekenis te geven. 

René Struelens « Vlucht langs 
de Anapoer » werd bekroond als 
het beste jeugdboek 1970 door de 
gemeente Heist Het is het ver
haal van de groei van een vriend
schap en naar een verantwoorde
lijkheidsbesef van een jongen die 
uit een kostschool ontsnapt ti j
dens een aardbeving en een klein, 
verlaten meisje meeneemt op zijn 
vlucht. 

Enigzins apart in deze jeugdlite
ratuur staat een boek waarvan wij 
reeds in onze jeugd sommige ver
halen lazen. Bij de Standaard 
Uitgeverij verschenen een « Jeugd-

omnlbus van sagen en legende • 
van Juul Bovée. De vijf verhalen: 
« Goden », • Het Vinkingskind », 
« Sigurd », «Olaf de heilige Vi
king » en « Reinout van Montal-
baen » ontlenen hun stof aan de 
germaanse mytologie, de Edda, de 
Proza - Edda van Snorri Sturluson 
uit de 13e eeuw, het Nibelungen-
lied, de Ijslandse saga's, de Heims-
kringla ( leven van de Noorse 
koningen ) e.a.m. 

Deze verhalen staan op een l i
terair niveau dat niet vaak door 
jeugdlektuur bereikt wordt. Het 
boek bevat een rijke schat aan 
germaanse myten en sagen die op 
bevattelijke maar literair - hoog
staande en vaak poëtische wijze 
door de auteur opnieuw verteld 
worden en die voor de jeugd een 
wegwijzer zijn naar ons oudste 
historische verleden, naar de gees
telijke wereld en de literatuur van 
volkeren die al te dikwijls als 
• barbaars » werden afgeschilderd. 

Bovée is een even uitstekertd 
verteller als hij een uitstekend le
raar was en zijn poëtische aanleg 
( het zal nu al bijna vijftig jaar ge
leden zij, dat hij ons Vlaams stu
dentenlied dichtte ? ) spreekt ook 
uit de wijze waarop hij deze ver
halen uit Edda, Nibelungen en 
Heimskringia tot een eigen lite
raire prestatie herschiep. Een 
mooi, rijk en waardevol boek, dat 
wij aan jong ( en ook aan oud! ) 
ten zeerste aanbevelen. 

J. Ballengeer : « De Ridders van de Groene Tente » gen. 85 fr., geb. 99 fr. 
H. Van Rompuy : « In dienst van de Hertog » gen, 85 fr., geb. 99 fr. 
R. Baccarne : • Muiterij In de stad •• gen. 108 fr., geb. 130 fr. 
E. Ie Compte : « Rubens, schilder en diplomaat » gen. 85 fr., geb. 95 fr. 
J. Van Rooy : « Ambriorix » gen. 95 fr., geb. 120 fr. 
H. Van Rompuy : « Opstand in de Westhoek • gen. 85 fr., geb. 95 fr. 
Jan Bart-reeks gen. 75 fr., geb. 95 fr. 
Aster Berkhof : « Paavo de Lap » gen. 80 fr., geb. 105 fr. 
J. Verdijck & J. Van Contich : « De Bende van Bakenlandt • 

2 delen, ing. samen 260 fr. 
Hans Van Hoorenbeek : « Jan de Lichte en zijn roversbende >, gen. 130 fr. 
P. Ecrevisse : « De Bokkenrijders », gen. 90 fr. 
Uitgaven L. Opdebeek & Nederlandsche Boekhandel, Kapellen. 
Aster Berkhof : < Peter Kansas en het indiaans huis », 95 fr. 
R. Swartenbroeckx : • Ali de guerillero » 85 fr. 
R. Struelens : « Vlucht langs de Anapoer >, 85 fr. 
J. Bovée : <• Jeugdomnibus van sagen en legenden >>, 150 fr. 
Standaard Uitgeverij, Antwerpen 

met telkens een bondige of uit
voerige noot. Het indrukwek
kend boek besluit met een il-
lustratielijst en vier registers 
(persoonsnamen, auteursregis
ter, plaatsnamen en zaakregis-
ter.) 

Dit boek over onze grootste 
gothische kerk, tevens een der 
parels van de stad Antwerpein, 
is een harmonische mengeling 
van degelijk klassiek historisch 
onderzoekingswerk en van een 
kijkboek. Zowel de gewone 
kunstliefhebber als de man, die 
een bijzondere belangstelling 
koestert v o o r architektuur, 

meubilair e. d m. komt er aan 
zijn trekken en dat lijkt mij een 
niet geringe verdienste van de 
auteur 

Het is niet de bedoeling van 
deze recensie, hier het boek 
samen te vatten, dat is trou
wens onbegonnen werk, of op 
onze beurt een mini-geschiede
nis van de Antwerpse hoofd
kerk te gaan neerschrijven. 
Over deze kerk werd al een en 
ander bijeengeschreven. Aan 
de VTB komt de eer toe, de tot 
nog enige twee monografiën 
over de kathedraal te hebben 
gepubliceerd, nl. deze van prof. 
dr. Stan Leurs, eerste voorzitter 
van de VTB, in samenwerking 
met L.J.M. Philippen en de 
thans voorliggende publikatie 
van dr. van Brabant, die daar
mee trouwens niet aan zijn 
proefstuk is. Zoals reeds onder
streept getuigt dit werk van 
heel geduldig speurwerk, zorg 
en geduld en van een samen
vattende visie in de nauwkeu
rige studie van het belangrij
ke detail, ook op artistiek ge
bied, vermits de kathedraal 
heel wat kunstwerken bezit, 
die vooral door werken uit de 
baroktijd van kunsthistorisch 
belang in het algemeen zijn. 
Buiten het hoofdstuk illustra
ties wordt met plattegronden 
en detailtekeningen vrij veel 
aandacht aan de bouwstruktuur 
van dit indrukwekkend monu
ment van kerkbouw besteed 
evenals aan de inplanting, de 
omgeving enz. De glasramen, 
klokken en beiaard, grafmonu
menten, kortom niets is aan het 
speurend, kritisch maar ook 
liefdevol oog van deken van 
Brabant ontsnapt. 

Een uitstekend geschenk-
boek met de komende feestda
gen én om zijn dokumentaire 
én om zijn estetische waarde. 

R.C. 
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de roep van de tokeh 
t ;e oude titel van dit Manteau 

verschenen pocket luidt « boekjes 
Indies jeugdsentiment » en om 
zich zelf te relativeren gebruikte 
auteur Peter Andriesse een uit
spraak van Jeroen Brouwers in 
diens « De Toteltuin », nl « schrij
ven is als het laten van een wind: 
in de meeste gevallen hoeft het 
hiet, maar het schenkt wat opluch
ting.» Dat de auteur het schrijven 
toch niet als het » laten van een 
wind » beschouwt blijkt uit de aan
tekeningen achteraan, waarin ver
meldt wordt wanneer de verha
len geschreven werden, in welke 
bladen ze verschenen ( o.a. De 
Nieuwe Linie, Propria Cures. De 
Vlaamse Gids en Avenue) enz. 

Peter Andriesse debuteerde met 
« Verboden te jodelen » in 1969. 
Sindsdien verscheen nog « Bewe
ren en bewijzen » (1971) en « Zus
ter Belinda en het geheime leven 
van dokter Dushkind », roman, 
1971. 

« De roep van de tokeh » is een 
bundeltje autobiografische verha
len van de jn 1941 te Arnhem ge
boren schrijver, die tien jaar later 
met zijn familie naar Indonesië 
uitweek en er drie jaar verbleef 
grotendeels in een internaat voor 
blanken kinderen, waar hij de 
komst van de eerste Indonesische 

intern beleefde. Het zijn levendig 
geschreven jeugdherinneringen, 
met een zeer trefzekere en vlot
te sfeerschildering en vaak sterk 
erotische inslag, vooral wanneer 
de auteur de puberleeftijd nadert. 
Zelfs in de afgesloten wereld van 
een internaat voor blanke kinderen 
worden de bewoners met de exoti
sche werkelijkheid van het voor
malige Nederlands Indië gekon-
fronteerd en krijgen bvb. hun spel
letjes een Indonesisch tintje. Er 
klinkt evenwel geen heimwee naar 
deze tijd uit deze verhalen op, ge
schreven in een neo - realistische 
stijl, in een verhaaltrant van het 
-spreekt vanzelf. Het is al met al 
toch een bonte wereld die voor
bij defileert, gadegeslagen door 
een opmerkzame knaap, wiens in
trovert bestaan af en toe om de 
hoek komt kijken. 

Men ligt er niet van wakker en 
men beseft dat sommige Neder
landers niet los geraken van het 
Indonesische verleden, werkelijk
heid die in de kolonie tijd niet na
gelaten heeft de ietwat verstarde 
noordnederlandse literatuur wat 
nieuw leven in te blazen Anders 
dan Peter Andriesse doet, die de 
huidige mode van de - dingen - bij -
hun - naam - te - noemen trouw 
volgt, vooral als het eros raakt. 

herrijzend nederland 1945 

Bij Paris • Manteau verscheen in de Marnix - pockets een heruitgave 
van Johan Daisne's « De Hollandse reis », een reportage en een poë
tisch tijdsbeeld van herrijzend Nederland in 1945, geillustreed met eigen 
foto-opnamen van de auteur. De schrijver van « De trap van steen en wol
ken », « De trein der traagheid » (verfilmd), « De man die zijn haar kort 
liet knippen » (idem) en andere surrealistische verhalen was toen een 
jonge luitenant van het Belgisch leger. Hij maakte de reis als een literair-
humanistische pelgrimage naar land en volk waaraan hij zijn hart ver
pand heeft. 

Het is een vlot lezend verhaal geworden, waarbij vooral de vaak zeer 
persoonlijke woordkeuze opvalt en dat heel gevat die bijzondere bevrij-
dingssfeer oproept, zonder op de tegenstellingen - die toen in Nederland 
even scherp waren als in België, indien niet scherper - nader in te gaan. 

Vooral het bezoek aan Simon Vestdijk bleek grote indruk op de schrij
ver te hebben gemaakt. Het tweede deel bevat korte gedichten, sintese 
van het ietwat precieus reportageproza. Het derde deel bevat de illustra
ties. 

Revelerend kunnen we deze reportage niet noemen. Het zijn meer 
herinneringen van een literator dan wel een levendig beeld van een « her
rijzend Nederland •, waarvan we de heruitgave eerder problematisch ach
ten. 

• In het kultureel centrum te Af-
fligem (Hekelgem) loopt tot en met 
31 december een bijzondere ten
toonstelling over het betere ge
schenk. Voor de zaterdagen 23 
en 30 december van 14u30 tot 20 u. 
Voor de zondagen 24 en 31 dec. 
van 11 tot 13 u en van 14 u tot 
20 u. Het kultureel centrum Af-
fligem laat reeds weten dat de ab
dij aktief zal meewerken aan het 
Abdij-Jaar 1973. Alvast zal een dia
montage gemaakt worden die elke 

galerijen 
zondagnamiddag tussen 16 en 18 u 
zal getoond worden. Verder zijn er 
ernstige kontakten om in de nieu
we abdijkerk een concert in de 
reeks « Festival van Vlaanderen » 
te organiseren. 

• In de passage 44, Kruidtuirv 
laan te Brussel richt de maatschap
pij Sobepa een tentoonstelling in 
onder de naam « Het cirkus •. 
Deze loopt tot 5 Januari. 

• Nog de ganse maand december 
in de Latemse galerij. Dorp, Sint-
Martens-Latem, tentoonstelling -de 
psyciatrische patiënt » in zijn krea-
tieve ekspressie. Alle week-ends 
gedurende december van 14 tot 
18 u. 

EN NU NAAR BED van ANNIE M.G. SCHMI DT EN HARRY BANNINK 

Annie M.G. Schmidt heeft weer raak geschoten. In de lange rij successen waaronder de regel « teksten 
Annie M.G. Schmidt » staat gedrukt is er weer een bijgekomen, de musical « En nu naar bed ». 
De spitse, speelse, maar vooral « gewone » woorden, waarmee Annie M.G. Schmidt zich weet uit te drukken, 
waarmee ze in staat is toestanden en situaties te scheppen, blijken een bijzonder stevige fundering voor Harry 
Bannink om zijn muzikaliteit op uit te leven. De Canadese regisseur Paddy Stone heeft er een bijzonder vlot 
en professioneel verlopend geheel op neergezet. 
Zoals in de oude sprookjes is ook hier het thema de strijd tussen goed en kwaad. Precies zoals in alle sprook
jes is er een goede en een kwade macht aan het werk om de held van het verhaal te laten slagen of mis
lukken, maar in de wereld — ook in het Nederland — van 1972, heerst speciaal op het gebied van zeden wel 
enige verwarring over de begrippen goed en kwaad, slagen en mislukken. Van deze verwarring is Annie M.G. 
Schmidt uitgegaan in dit badinerende spel. Het werd een eigentijds sprookje voor grote mensen. 
Zij schreel 16 liedjes, waar Harry Bannink [die ook het orkest samenstelde) in nauwe samenwerking met 
baar de muziek komponeerde. 
OP 24 DECEMBER OM 20.30 UUR IN DE GROTE ZAAL VAN HET PALEIS VOOR SCHONE KUNSTEN. 
Studenten. VTB, Davidsfonds, derde leeftijd-leden 20 % korting. 

poëziekroniek 8 
Zoals reeds in een vorige poëziekroniek gezegd, komt de uitgeverij Orion de 

verdienste toe, de « Bladzijden voor de Poëzie » gered te hebben en daarom de al 
zeer kleine mogelijheid tot publikatie voor de debutant (en ook voor de andere 
dichter!) tenminste niet kleiner te hebben laten worden. 

Ket viertal bundels dat wij hierna voorstellen verscheen in die reeks. 

9 Paul Vanderschraeghe's «Verleng-
lijn van bet genezen » bevat gedich
ten over een diversiteit aan teinata 
In elk van hen streeft de dichter naar 
een haast terapeutische bevrijding 
uit het chaotische, uit de onmacht en 
liefdeloosheid, ni een duidelijke taal 
die het poëtische niet haalt uit een 
krampachtige beeldspraak maar uit de 
ideële en de gevoelsspanning tussen 
de woorden. Het is rijpe, gerijpte poë
zie, in haar rustige bewogenheid haast 
klassiek in het gedicht dat de titel 
gaf aan de bundel: « Verlenglijn van 
het genezen ». 

# Willem Kersters is toondichter, le
raar aan het Conservatorium te Ant
werpen en te Maastricht. Hij schreef 
zelf teksten voor kantaten en voor 
een oratorium: • Want ik ben Johan
nes niet... ». Het is een tematisch en 
poëtisch geheel waarin Bijbelse mo
tieven een algemeen-menselijk tema 
dragen; het zoeken van de mens naar 
geluk en leifde en zijn vraag naar de 

zin van leven en sterven Zeer rit
misch en melodisch, zijn deze verzen 
niet slechts muziekdragende elemen
ten, maar bezitten op zichzelf een ei
gen sonoriteit. Hoewel niet steeds 
volgehouden in poëtische zegging en 
niet steeds van dezelfde poëtische 
adem gedragen, getuigen vele dezer 
verzen voor het poëtisch talent van de 
musicus. 

# « Gambiet » is de tweede bundel 
van Gaston Camp, die ook als schrij
ver voor de jeugd een naam maakte. 
Hij schrijft liever een goed jeugd
boek dan een verzenbundel, zegt hij 
en hij voelt zich « geëngageerd »: 
meer Guevara dan Vivaldi. Deze ge
dichten zijn noch het een noch het 
ander. Zij hebben de scherpte van 
het strijdvers niet (Van Camp hoeft 
heus niet te gaan zoeken bij Guevara 
voor een model tot engagement: er 
is hier bij ons historische en aktuele 
stof genoeg!) noch hebben zij de mu

zikaliteit van Vivaldi. Toch spreekt de 
bekommernis om de mens en om het 
woord dat zijn angsten en pijn, zijn 
vreugden en geluk uitdrukt in deze 
gedichten. Niet ieder woord dat de 
dichter spreekt is poëzie, niet ieder 
vers geslaagd: zo is het ook hier. 
Poëtisch zijn de korte gedichten als 
« Negatief » bv de beste omdat zij, 
direkt van zegging en gebald, ontdaan 
zijn van het nogal een bezwarend en 
barok beeld 

# Van Robin Hannelore verscheen, 
buiten romans en novellen, een niet 
onaanzienlijk aantal verzenbundels 
• De Geselbank •>, de twaalfde bundel, 
is interessant om twee redenen. In de 
eerste plaats betekent hij a.h.w. de 
eindfase in een poëtische evolutie 
die van een vaak eklektische evolutie 
me en van de « Ich-Bezogenheit •> van 
de moderne experimentele poëzie 
leidde naar het in spreektoon voor
gedragen vers met de rechtlijnigheid 
van de direktie kommunikatie. In dit 
spreekgedicht klinkt echter de stem 
van de lyricus door, die zichzelf niet 
verraden kan 

In de tweede plaats is er de gees
telijke, ik zou haast zeggen « ideolo
gische » positie van de dichter, indien 
het woord ideologie geen al te pejo
ratieve betekenis In die zin van strak
ke dogmatiek gekregen had 

De dichter beseft nu de onlwud-
bare positie en de ambiguïteit van een 
lyriek die zich meer en meer afsluit 
van de mens die zij beweert te willen 

bevrijden Het enige bewegingsveld 
van haar mogelijkheden kennend, 
stapt hij over naar een andere • Ich-
Bezogenheit •, die in wezen echter 
veel socialer, oprechter en menselij
ker is. Want, zegt hij « met het ezels-
kaaksbeen dat men soms ook poëzie 
noemt kan men zelfs geen loopjon
gen bang maken... » en « ik wil geen 
opstandige bloem zijn, geen vloeken
de ster geen schaterlach in de eeu
wige droomvelden ik wil tarwe zaaien 
en spurrie, maar geen versteende let
ters, geen dode woorden op het ge
wetenloze veld van eer » 

Beiden evoluties samen kulmineren 
in de bundel « De Geselbank » Han-
nelores lyriek is menselijker en so
cialer geworden omdat zij vanuit het 
eigen ik uitgaande, de grote dramas 
projekteert in de kleine, de grote we
reld in de kleine rond hem en de gro
te vrijheden in de kleine; in die van de 
kleine man. Ze zijn: •> een stukje onbe
vlekte aarde, wat onbezoedelde lucht, 
het laatste sparrebos en de laatste pa
trijs ". Het is de vrijheid van de nlet-
gestandariseerde, gerationaliseerde, 
gesocialiseerde en gemechaniseerde 
mens in een maatschappij waarin het 
rationalisme van de poëzie laboratori-
umwerk, en van de mens een num
mer heeft gemaakt in een gelijl<ge-
schakelde maatschappij Hannelores 
laatste bundel is het protest van de 
individuele mens tegen dit robotisme. 
tegen deze nivellerende technologi-
sering. 

• ^ r a 
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zaterdag 23 december 
O 13U.30 
film. 
• 15U.05 
O 18U.00 
O 18U.05 

De tovenaar van Oz. Sprookjes' 

Trefpunt. 
Fabeltjeskrant. 
Hubert, de hommel, en het tuin

feestje. Tekenfilm. 
O 18u.15 : De vorstinnen van Brugge. Her
haling. 
# 19U.05 : Natuurmagazine. Milieubeheer en 
natuurbehoud. 
O 19U.35 : Hier spreekt men Nederlands. 
O 19U.45 : TV-nieuws. 
O 20U.10 : Omtrent Lesley Duncan. Poëtisch 
portret van de zangeres . 
O 20U.50 : De vrolijke dokters van St. Swi-
thin's. 
• 21U.15 : Echo. 
O 21U.45 : Sheriff Cade. 
O 22u35 . TV-nieuws. 

zondag 24 december 
O 14U.30 . Voor boer en tumder. 
O 15U.00 : Project-Z Jeugdfilm. 
O 15U.15 : Binnen en buiten. 
O 17U.15 : Deur toe .. deur open. Toeristi
sche rubriek over Zeeuws-Vlaanderen. 
O 17U.30 : Tienei-klanken. 

Fabeltjesl«'ant. 
De herders. Kersttekenfilm. 
Survival. Dokumentaire. 
Tobias en de vogel Wau Teken-

O 
O 
@ 
O 

18u 15 
18U.20 
18u45 
19u 10 

film 
O 19u 15 
O 19u45 
O 20U.00 
O 20U.25 

Arnie. 
TV-nieuws. 
Sportweekend. 
Kerstcircus. Kerstvoorstelling 

door het curcus Billy Smart. 
O 21U.25 : Pickwick. IVIusical naar Charles 
D'ckens' boek « Pinkwick Papers ... 
O 22u 55 : Rond is de aarde. Kerstprogram-
schiedenis van de In 1702~ gebouwde kerk 
wordt geschetst. 
De nachtmis wordt opgedragen door bis-
O 23u 50 • Middernachtmis uit ChristkindI 
(Steyr). Korte dokumentaire waarin de ge-
denis van de in 1702 gebouwde kerk wordt 
geschetst 
O 24U.00 : Nachtmis Opgedragen door bis
schop dr Alois Wagner van Linz. 

maandag 25 december 

C 10U.00 • Protestantse eredienst. 
O 11U.00 : Echaristieviering. 
O 11u55 . Pauselijke zegen Urbi et Orbi en 
kerstwensen vanuit Rome 
O 15uno Kestconcert uit « De Doelen .. in 
Rotterdïim 
9 IPuOO 
Jeugdfilm 
C 17u20 

De kprstmis van een clown 

Karel Gott zingt, 
chische kerstliederen 
O 17u55 : Fabeltjeskrant. 

Duitse en Tsje-

# 18U.0O : Peter en de kerstgans. Korte 
jeugdfilm. 
O 8u.24 : 400 jaar Spaanse rijschool In We
nen. Galavoorstellinq. 
O 19u03 : Keurig Frans. 
O 19U.45 • TV-nieuws. 
• 20u 00 : De gekke bruiloft Kluchtfilm van 
en met Buster Keaton. 
O 20U.55 : De vledermuis. Operette van Jo-
hann Strauss. 
O 23U.10 : TV-nieuws. 

dinsdag 26 december 

O 15U.30 
O 15U.55 

De woudlopers. 
Grote Prijs RTL 1972. Internatio-

naai festival van de lichte muziek in Luxem
burg. 
O 18U.00 
O 18U.05 
O 18U.30 
O 19U.05 
O 19U.35 
O 19U.45 
• 20U.10 

Fabeltjeskrant. 
Skippy. 
Tienerklanken. 
Kijk en kook. 
Hier spreekt men Nederlands. 
TV-nieuws 
Wachtwoord M.m.v, Hugo Schlltz 

en Piet van Eeckhout. 
# 20U.40 : Cleopatra (eerste deel). Histro-
rische film van Joseph Mankiewicz met Elisa
beth Taylor, Richard Burton, Rex Harrison e.a. 
O 22U.05 : Vergeet niet te lezen. 
O 22U.40 • TV-nieuws. 

woensdag 27 december 
O 17U.30 : Jevajong 
O 19u 14 : Fabeltjeskrant. 
O'19u.03 : Keurig Frans. 
O 19U.25 : Filmmuseum van de schaterlach. 
O 19U.45 : TV-nieuws. 
# 20U.10 : Sport 1972. De belangrijkste 
sportgebeurtenissen van het voorbije jaar. 
é 21U.00 : Cleopatra (tweede deel). 
O 22u.30 : Horen en zien. Nieuws uit de to
neel-, opera en balletwereld. 
O 22u 50 • TV-nieuws 

donderdag 28 december 
O 16u00 • Groenendaal Britse poppenfilm-
reeks 
O 16u.15 : Mr. Horatio Knibbels. Jeugdfilm. 
O 18U.00 : Fabeltjeskrant. 
O 18u.05 : Calvin en de kolonel. Tekenfilm. 
O 18U.30 : Jonger dan je denkt. Het kerst
feest van de oude man Toneelspel van Lia 
Lucassen. 
O 19U.10 : Huilarbour Jeugdfilm. 
O 19U.35 : Hier spreekt men Nederlands. 
O 19U.45 : TV-nieuws. 
# 20U.10 : Europa nu. s 
O 20u 25 : De kleine waarheid. 
9 21U.15 • Verover de aarde. Kennismaking 
met de Nobelprijswinnaars 1972 voor fysica, 
scheikunde en geneeskunde. 
O 22U.05 : Première. 
O 22u45 : TV-nieuws, 

vrijdag 29 december 
O 16U.0O 
O 16U.15 
Jeugdfilm 
O 18u00 
• 18U.05 

Groenendaal. Poppenfilm. 
Kalle Blomkvist in het Lunapark. 

Fabeltjeskrant. 
De wondere wereld van Karl Ze-

man. Dokumentaire over deze Tsjechische 
filmer. 

Filmmuseum van de schaterlach. 
Tekenfilmtrein. 
Verkeersveiligheid. 
Ziet u er wat in ? 
Keurig Frans 
Luceat 
TV-nieuws. 
Het jaar in beeld. De belangrijk

ste gebeurtenissen van het voorbije jaar in 
binnen- en buitenland. 
# 21u25 • De prijs Drama van Arthur Mil
le, (Programma van de Britse Commerciële 
Televisie). 
O 22U.40 : TV-nieuws. 

O 18U.20 
O 18U.35 
O 18U.45 
O 18U.50 
O 19U.03 
O 19U.09 
O 19u45 
• 20u 10 

SINDS 1910 VAN VADER OP ZOON 

JAN 
VANDENDRIESSCHE 
FR. WALRAVENSSTRAAT 139, LOT 

TEL. (02)77.37.11 
SCHILDERWERKEN - MUURBEKLEDING 

VLOERBEKLEDING - LUXAFLEX 

Bestuurslid V.U.-Lot 
« WIJ ..-lezers en V.U.-leden 10% 

ONS KRUISWOORDRAADSEL 

HORIZONTAAL 
1) In de grond boren. 
2) Elektrisch geladen deeltje. 
3) Rivier in Normandië - Binnen

zee. 
4) Soortelijk gewicht (omgekeerd) 

- Sultonpleisterplaats. 
5) Voornaam van Lierse schrijver-

Mast. 
6) Elk - Vlaanderen die Leu. 
7) Aanwijzend voornaamwoord -

Stijf gekookt vruchtensap. 
8) Grootvader - Kenmerkend voor 

de Belgische schatkist. 
9) Middag. 

10) Oud beroep. 

VERTIKAAL 
1) Minnezanger. 
2) Eerwaarde pater. 
3) Soort fazant. 
4) Oostvlaamse gemeente - Voor

zetsel. 
5) Voegwoord - Drank. 
6) Gemeente in de omgeving van 

Puurs. 
7) In Vlaanderen is het een paar-

dennaam maar in Brussel kan 
men met zo'n naam burge
meester worden - Eerstkomend. 

8) Stuur - Armada. 
9) Vroeger. 

10) Volgens de regel. 
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100 % ZUIVER EN NATUURLIJK ! 

Alleeninvoer voor België en Luxemburg : 

GEYO p.v.b.a 

Churchililoan 106 
2120 SCHOTEN 
Tel.: (03) 58.74.33 



WW -13-12-72 ^9 

Diest met « zo'n enorme shoe's • aan blijft steeds op Post I 

op de piste 

Voor het Europese kampioenschap ploegkoers te Gent waren naar men 
zegt 1500, en dus waarschijnlijk een kleine duizend toeschouwers opgeko
men om de vedetten in aktie te zien. Aktie bij manier van spreken, want 
enkele van de voornaamste vedetten — om u dood te lachen, die naam — 
gaven na een dik kwartier al op, naar wij veronderstellen om de lang op 
voorhand gekende overwinnaars niet in de weg te lopen. Van vermoeidheid 
kan het niet zijn, vermits zij in feite nog niets anders deden dan op hun 
velo kruipen. Zelfs in aanmerking nemend dat vedetten rap moe zijn, kan 
men bezwaarlijk aannemen dat zij daarvan de uitputting nabij zouden zijn 
geweest. Die duizend toeschouwers waren er dus nog eens aan voor hun 
moeite en hun centen, maar men verwacht niettemin dat zij bij een volgen
de gelegenheid zullen terugkeren met meer entoesiasme, en vergezeld 
van vrienden, kennissen en magen. 

Zowel rond al op de piste een allerzieligst spektakel dus, een aanleiding 
om nog eens neusdoeken nat te bleiten dat de wielersport op de baan een 
zachte dood nabij is. Oorzaken worden er veel gevonden. Gebrek aan echte 
pisterenners bij voorbeeld. Te veel gekonkelfoes onder de renners en hun 
bazen, al dan niet met medeweten van de « blauwe trein ». De laksheid 
van de inrichters tegenover de truterij van de koereurs wordt ook al ver
meld. De remedies schijnen niet zo gemakkelijk te vinden. Zjang van Bug-
genhout heeft er wel een uit zijn mouw geschud. Hij stelt namelijk voor 
gedurende een paar jaar met alle wielrennerij op de baan te stoppen. Daar
entegen zal het publiek dan zitten te popelen van verlangen om weer naar 
die verrukkelijke spektakels te gaan kijken. Daarenboven, maar dat zegt 
Zjang er niet bij, zou het des te harder lopen om naar de klownerij van 
kriteria e.d. te gaan kijken, bedrijvigheid die Zjang, zo dachten wij , nor
maal veel meer moet interesseren dan ploegkoersen. En wat een bezorgd
heid van Zjang voor de enkele jongens die op de piste, hoe dan ook, hun 
boterham moeten proberen te verdienen. 

Louis van Craen schrijft in de « Gazet van Antwerpen » dat, in geval 
de pisteaktiviteiten gestaakt worden, de heren vedetten « voor het meren
deel kunnen gaan proberen een scheermesje of een stuk zeep aan de man 
te brengen op de vrijdagse markt ». Wij kunnen ons hierin vergissen, maar 
wi j menen hierin weer de tipische mentaliteitvandeberoepssportjoernalist 
te brengen op de vrijdagse markt ». Wij kunnen ons hierin vergissen, maar 
mer is dan een markthandelaar. Louis zou dan eens moeten gaan horen wat 
de mannen die op de markt scheermesjes en zeep « lanceren » verdie
nen, en dat eens vergelijken met wat een doorsnee-beroepsrenner ver
dient. En ons dan verder eens eksplikeren in welke zin het aan de man 
brengen van verbruiksgoederen minderwaardig is aan velorijden. Naar 
onze bescheiden mening ligt het door Louis aangesneden probleem veeleer 
hierin dat de heren vedetten niet bekwaam zijn om een stuk zeep te ver
kopen. Men late dat maar over aan mensen die er verstand van hebben. 

BECO BECO 
Vanzelfsprekend wenst BECO 
U allen een Zal ig Kerstfeest 
en een voorspoedig Nieuwjaar 

Maar BECO, 
wil t)ok zeer graag Uw orders voor benzine, 
mazout en stookoliën, in 1973 uitvoeren, te
gen matige prijzen, BECO levert uitsluitend 
goede kwaliteit, 

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

B E C O Tel (03)52 82 73 BECO 

tour 73 

Voila, wij weten al alles over de 
ronde van Frankrijk 73. Vertrek in 
Den Haag op 1 juli, en aankomst 
in Parijs, drie weken later, na een 
afstand van ongeveer 4000 km te 
hebben afgelegd. Beklimming van 
26 cols, en aankomst van vier rit
ten op een bergtop. Tien bergrit
ten. Zes ritten In twee delen. Vijf 
tijdritten. Veertien ploegen van elf 
renners toegelaten - maar men ver
wacht niet dat er zoveel zullen wil
len meedoen. Aankomst van een 
halve rit in ons land (Slnt-Niklaas) 
en daarenboven nog een tijdrit per 
ploeg. Het kan niet op. Vijf keren 
is de aankomstplaats niet de plaats 
van vertrek van volgende rit, en 
zal de karavaan dus moeten ver
sjouwd worden. Twee belangrijke 
dingen, die volgens ons ook al 
lang geweten zijn, werden nog niet 
openbaar gemaakt. Primo wie de 
ronde wint, en secundo of « de 
Belg » meerijdt. Wat waarschijn-
Irjk op hetzelfde neerkomt. 

komiek 

Verleden zondag werden de Bel
gische kampioenschappen turnen 
betwist. Of, beter gezegd, één van 
de Belgische kampioenschappen, 
want in ons dierbaar land bestaat 
er op turn gebied een komieke si
tuatie. Er zij hier enerzijds de gro
te turnbonden, zoals de katholie
ke en socialistische, en anderzijds 
de officiële Belgische federatie. 
Het waren de kampioenschappen 
van eerstgenoemde bonden die 
verleden zondag werden ingericht. 
Die kampioenschappen worden niet 
erkend door de officiële bond, en 
die zal dus de échte kampioen
schappen organiseren in maart. 
Gebeurtenis waar de andere fede
raties zich op hun beurt niets zuf-
len van aantrekken. Het is alle
maal nogal ingewikkeld, maar het 
heeft allemaal zijn reden van be
staan. In het belang van de tur
ners en turnsters, en van de turn-
sport in het algemeen - die al zo 
pover is in ons land - zou het toch 
tijd worden dat men er eens iets 
gaat op vinden om aan die gekke 
situatie een einde te maken Wie 
heeft een idee? 

komedie 

Wij vertelden hier onlangs dat 
de moeder van de Australische 
zwemster Shane Gould een boek 
heeft <• geschreven » dat op de 
markt werd gebracht onder de t i 
tel « How to swim the Shane 
Gould way ». Titel die doet den 
ken aan een bepaalde soort Holly 
woodfilms, als u het ons vraagt 
De Australische zwemfederatie 
was halvelings van oordeel dat 
Shane met dit boek poen zou ver
dienen, wat in strijd is met de 
olympische voorschriften, maar 
kwam evensnel tot de bevinding 
dat Shane niet haar moeder is, en 
dat zij niet kon verhelpen dat haar 
trotse moeder een meesterwerk 
aan haar wijdde. Wat tenslotte 
scherp gezien Is vanwege die fe
deratie. Ook al was een uitgebreid 
onderzoek en dito kommissie no
dig om tot die bevinding te komen. 
Maar wat een komedie allemaal, 
nietwaar? « Joernalist » Rik van 
Looy is er niks tegen. 

jong geleerd 

In Frankrijk bestaat een sisteem 
waarbij men kan aansluiten bij de 
wielerbond vanaf 10 jaar. Men 
krijgt dan een zogenaamde pré-
licentie. Een zekere Marillier, niet 

minder dan nationaal technisch dl-
rekteur van de Franse wielerunie, 
vindt tien jaar veel te oud, en hij 
stelde voor de minimum - leeftijd 
voor het verkrijgen van die fa
meuze pré - licentie te verlagen tot 
vier jaar. Dat zou er enorm toe bij
dragen, aldus genoemde Marillier, 
de kinderen te leren regelmatig 
te fietsen, en het veloke lief te 
hebben. Het buroo waarvan hij de 
prezident is, was het daarmee 
eens en zal een voorstel in die zin 
indienen bij het uitvoerend komi-
tee. Als men peuters van vier jaar 
al een soort licentie gaat geven, 
dan stellen wij voor dat men Maril
lier en zijn bende een « tutter », 
een « zeverlap » en een « kak-
stoelken » geeft. Zij hebben het 
hard nodig. 

LOMME 

De tijd staat niet stil, mensen. 
Lomme Driesens is al vijfentwin
tig jaar sportbestuurder. Het feit 
is Intiem gevierd geworden in het 
uitverkoren oord te Berg, en wij 
veronderstellen dat daar grote he-
riQneringen zijn opgehaald. Want 
Lomme heeft in die 25 jaar grote 
momenten beleefd, zij het soms 
al slapend. Ons komt "het al een 
beetje onbegrijpelijk voor dat men 
een leven kan vullen met achter 
koersen te hotsebotsen en de cow
boy uit te hangen met een volgwa-
gen, mitsgaders het samenzweren 
met en tegen andere sportbestuur
ders, en dat het al volstaat om als 
koereurs harder of stiller te doen 
rijden om een beroemdheid te wor
den. Maar in de eigenaardige tak 
van de ekonomie die het velorij
den geworden is, kan dat blijkbaar 
best, en dat wij er geen snars van 
verstaan toont nog maar eens aan 
welke achterlijke stumperd wij wel 
zijn. Niet te verwonderen dus dat 
wij nog veel minder begrijpen 
waarom men Lomme de nationale 
trofee van sportverdienste niet ge
geven heeft. Als er nu één sport
man is die België in het buitenland 
heeft bezorgd . . 

Depireux hielp mee aan de opdof
fer tegen Lierse. 

Op BERGSAFARI naar het 
LECHTAL - TYROL 

Prachtige elfdaagse reizen met luxe autocar, 
regelmatige afreizen op 

22-6. 30-6, 8-7, 16-7, 24-7, 1-8. 9-8 en 1-9 

PRIJS ALLES INBEGREPEN : 
juii-augustus 6 .850 F - j un i - sep tembe r 6 .450 F 

INLICHTINGEN EN RESERVATIE : 

REIZEN LUX CAR 
Prinsdaal 61 
BAMBRUGGE 

Tel. 053/634.23 

Adv. De Backerstraat 61 
Denderhoutem 

Tel. 054/311.63 

VRAAG VRIJBLIJVEND FOLDER MET VOLLEDIG REISPLAN 
EN PROGRAMMA 

leder jaar gaan ze van bij oo i 
te voet naar Scherpenheuvoi 
Vijftig kilometer op, en vijftOi 
kilometer terug. Zij doen dat M 
sedert 1846. 

De pastoor Is ertegen, omdat 
er teveel bij zijn die vods da 
rest niet in zijn kerk binnenin^ 
men. De onderpastoor is ervo(^ 
Gedeeltelijk omdat de pas tod 
ertegen is en gedeeltelijk omdél 
hij toch niet te voet moet gaaik 
Hij rijdt mee met een wagen. 

leder gaat zo een beetje mea 
uit eigen devotie. De ene otA 
aan een lief te geraken, de aih 
dere, die al een lief heeft, ortk 
eens op zijn gemak te kunneU 
vrijen onderweg, een derde écft| 
uit vroomheid. Een laatste on 
thuis weg te zijn zonder • ang 
bras '. De meesten om de maH 
te zijn, om de sport zogezegtL 

En het moet gezegd, hondera 
kilometer te voet, dat is sport 
in deze tijd. 

En Tist, die gaat niét meer 
mee. Tweeënvijftig keer is hif 
meegeweest. Tweeënvijftig keer 
is hij 's zaterdags om drie uur 
opgetrokken, op zijn blokken, en 
met zijn sloefen in de winkel-
kabas van zijn vrouw, voor 
's avonds, en even zoveel kereaè 
is hij 's zondags, tegen het vafc, 
len van de avond, teruggeko»] 
men zoals hij vertrokken wask" 
Een kampioen was hij niet. 

Kampioen is hij die het hardsi 
hinkt, en toch niet op de kar 
heeft gezeten. Tist heeft nooit 
gehinkt, en heeft nooH op da 
kar gezeten. 

En nu, dit Jaar, Is hij er niet 
bij geweest. Wij hebben Tist 
gevraagd waarom niet. 

« Ja, jong, zei Tist, de dokter 
heeft mij op « regiem * gezet, 
en dan gaat dat niet, hé, dat 
verstaat gij toch ». 

beeweg 
Wij verstaan dat, want wil 

zijn ook eens mee gegaan naar 
Scherpenheuvel, en wij hebben 
Tist in aktie gezien. 

Terwijl wij rustten, met heel 
de compagnie, in Rillaar, in 
Aarschot, in Betekom, in Werch-
ter, in Haacht, aan 't water, en 
in ieder dorp waar wij langs 
kwamen, telkens een uur lang 
bijna, om onze blaren open te 
prikken, en propere kousen aan 
te trekken, en te eten, ging Tist 
altijd maar verder. 

Van staminee tot staminee. 
Niet alle, maar bijna alle sta
minees tussen ons dorp en 
Scherpenheuvel deed hij aan. 
Overal dronk hij rap een pint, 
staande aan de toog, om dan 
met een • tot de naaste jaar » 
weer op te stappen. 

En als er ergens een staml-
neebaas was die zijn deur niet 
open had tegen dat Tist voor
bijkwam, 'smorgens tussen zea 
en zeven, dan liep Tist een hele 
tijd na te denken wat hij die 
kon miszegd hebben. En hij had 
niks anders gezegd dan • tot 
de naaste jaar ». 

Wij hebben Tist gevraagd hoe-
veel pinten hij zoal moest drilt' 
ken in die twee dagen. Hij zal 
dat • het nogal behoorlijk me» 
viel '. 
Het waren er nog niet helemaal 
honderd, alles bijeen, en als hH 
na de terugkeer van de beeweg 
direkt van de kerk naar hul» 
ging. 

Zo'n mens heeft de dokter nu 
op regime gezet. Hij zal daar 
wel zijn redenen voor hebben, 
maar dat Tist zo niet mee kon 
naar Scherpenheuvel, dat Is océ 
te verstaan. Wat zou hij al de 
tijd moeten doen, terwijl de an
deren rusten ? En wat zouden 
al die stamineebazen denked 
als Tist, na meer dan vijftig 
jaar klandizie, stomweg hun 
deur voorbijliep ? 

Wij hebben er geen goed oog 
in. Hoe zal de processie thuis 
geraken als zij zich niet meer 
moet weren om Tist in te halent 
Precies op het moment dat hll 
uit de laatste staminee komt, 
alvorens het dorp binnen tn 
trekken. 

Met dat regime van de dok
ter verdwijnt alweer een brok 
heerlijke sport. Wij denken dat 
hij toch wat rap geweest Is om 
Tist zo iets aan te doen. 
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bewegingsLbilJze»" 
antwerpen 
ARR ANTWERPEN 
h iEUW ARR BESTUUR 

Na de arr bestuursverkiezing van 8 december '72 kunnen wi) u het 
nieuw arr bestuur als volgt voorste l len 
Voorz • Meynt jens Oktaaf, Kruibekestwg 63 2720 Burcht, te l 52 74 72 
Sekr Claessens Wim, Pastoor Deensstr 19 2510 Mor tse l , te l 55 39 09 
Penningm Van der Borght Andre, Akkerwindestr 37, 2050 Antwerpen, 

tel 19 20 29 
Verslaggever Leme Raf Fazantenl 12 2232 's Gravenwezel, te l 53 67 49 
Prop Crick Al fons Broydenborgl 19, 2710 Hoboken, te l 27 82 11 en Van 

der Gucht Paul, Juul Moretus le i 362, 2610 Wi l r i jk , te l 27 79 70 
Org ( a r r ) • Peeters Vi ta l , Apol lostr 47, 2600 Berchem, tel 2146 24 
Org (a fd ) Van Dijck Roger, Brechtsebaan 6 2128 St Job i n ' t Goor, tel 

63 12 60 
Polit ieke vorming afd + mandataris VVM Andries Hugo, Turnhoutsebaan 

116, 2200 Borgerhout, tel 36 59 67. 
Polit ieke vorming kaderleden (Dosfe lmst i tuut) Van Huffelen Ludo, Baron 

de Celleslaan 32, 2520 Edegem te l 49 43 11 
Ondervoorz , verantw zelfstandigen + sindikaten Bergers Gerard, Smt 

Jansvliet 19, 2000 Antwerpen, te l 33 91.65 
AANDACHT 

Al le te voeren br iefwissel ing met het arr dient u te r ichten aan het 
arr sekretariaat (Wim Claessens), Pastoor Deensstr 19 2510 Moorsel 
( te l 55 39 09) U dient in de toekomst van elke afwi jk ing hieraan af te zien 

VU Ant ANTWERPEN ( A r r ) 
VVM 

De VVM bi jeenkomst van 12 de 
cember |l kende een grote belang 
stel l ing We noteerden een merk 
waardige uiteenzett ing door de hh 
volksvert Andre De Beul en de 
prov raadsleden Jef Brentjens en 
Oktaaf Meynt jens Er zijn nog 
exemplaren van de nota « Gemeen 
tel i jke Adviesraad voor Zelfstandi 
gen • te bekomen bij VVM voorz 
Hugo Andnes Turnhoutsebaan 116 
te 2200 Borgerhout tel 36 59 67 

De mandatarissen worden ver 
zocht nu reeds de datum voor de 
nieuwe bi jeenkomst te w i l len no 
teren dinsdag 23 januari a s leder 
mandataris wordt vanzelfsprekend 
nog t i jd ig persoonli jk uitgenodigd 

AARTSELAAR 
DIENSTBETOON 

ledere maandag is een bestuurs 
l id aanwezig in het lokaal • Roden 
bach • Kapellestr 19 van 20 tot 
22 u 

ANTWERPEN (Stad) 
ABONNEMENTENSLAG 

We lopen naar de 80 nieuwe 
abonnementen en er komen er nog 
nog nog nog ' Onze bestuursleden 
doen hun best De Roover Moens 
Wil lockx De Laet Van der Borght 
Codde mevr Gielen mevr Van 
Heetvelde mevr Bachot Van de 
Pas Hugo Schiltz Madereel Spi 
taels 
PAMFLETTENAKTIE 

Duizenden pamflet ten ter begelei 
ding van de affiche • Belgische Su 
per Pest - worden in de bussen te 
Antwerpen gestoken Hoe meer so 
l idaire steun binnenkomt hoe meer 
pamflet ten we kunnen bussen 
Blijf u maar rustig aan uw werk on 
ze bestuursleden en propagandis 
ten knappen dit zaakje wel op 
Wees solidair stort heden op PR 
61 75 11 van Bergers G Antwerpen 
of op Postrek 15 02 van Euralbank 
Antwerpen voor rek nr 2/0494 van 
VU Antwe ipen Stad (verkiezings 
fonds vermelden) 
DIENSTBETOON 

Al le daqen op het sekr Wetst i 
12 vanaf 9 tot 16 u 30 (Codde) 

Voor speciale gevallen l iefst 
op maandag van 16 to t 20 u dan 
gri jpt het arr dienstbetoon plaats 
in aanwezigheid van een der vol 
gende parlementairen De Beul 
Mattneyssens De Bruyne 

Dienstbetoon ook de maandag bij 
gemeenteraadsl id Bergers thuis 
St Jansvliet 19 Antw tussen 14 
en 18 u tel 33 91 65 

Dienstbetoon 0 0 0 afspraak tel 
maken met dr De Boel 33 97 90 of 
De Laet Frans tel 38 66 92 
VUJO 

Al le inl icht ingen bij mej Viaene 
Bisschapstr 19 Antw tel 33 9136 
en Jochems Bene Mauri ts Sabbe 
laan 32 Antw tel 37 85 22 
VERKIEZING 

Hangt in de lucht Ook deze 
verkiezingen zullen onze afdeling 
een boel centen kosten We hebben 
nog alt i jd geen Rothschild gevon 
den waar we zo maar hebben bin 
nen te lopen t Zal weer van dezelf 
de t rouwe 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 
s tor t dan vanaf heden op postreke 
ning 6175 11 van Bergers G Ant 
werpen (onze voorzi t ter) U kan 
ook op ons bankrekeningnummer 
uw bijdrage stor ten Postgiro 
Euralbank 15 02 Antwerpen voor 

bankiek nr 2/0494 van 
werpen Stad Mag ook een maan 
del i jkse steun zijn dat doet met 
zo zeer 

BALEN OLMEN 
SOC DIENSTBETOON 

Sen C Van Eisen zal iedere 1ste 
vri jdag van de maand in ons lokaal 
Kerkstraat 63 te Balen aanwezig 
zijn en di t van 19 to t 19 u 30 

BORGERHOUT 
GELUKWENSEN 

Onze oprechte gelukwensen aan 
ons bestuursl id en mandataris Hu 
go Andries bij zijn verkiezing tot 
lid van het arr bestuur We zijn ver 
heug ddat Hugo Andries in op 
dracht van het afdel ingsbestuur 
Borgerhout zijn kandidatuur heeft 
gesteld en verkozen werd Het weze 
een spoorslag om onze afdel ing 
verder uit te bouwen tot een bol 
werk m ons arr 
OVERLIJDEN 

W I J bieden onze bl i jken van op 
lechte deelneming en medevoelen 
aan bij het overl i jden van dr Goo 
vaerts w i j behouden van deze 
merkwaardige f iguur een levendige 
herinnering als mede ui tbouwer van 
het Vlaams Geneesherenverbond en 
str i jdend f lamingant in een zeer 
ondankbare periode 
SOC DIENSTBETOON 

Schepenen Juul Dil len Lode 
Van Berckenlaan 184 tel 2130 90 
Bert Verbeelen Jozef Posenaerstr 
37 tel 35 57 08 

Provincieradsleden Hugo An 
dries Turnhoutsebaan 116 te l 
36 59 67 Frans Dirks Karel Van 
den Oeverstr 25 tel 36 38 94 

Gemeenteraadsleden Karel Ey 
kens Weversfabr iekstr 40 te l 
36 56 10 dr A Jacobs T6 Boelaer 
lei 29 tel 21 21 36 Dirk Stap 
paerts Bikschotelaan 246 tel 
21 39 97 

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

Op 6 januari 1973 organiseert on 
ze afdel ing een kinderfeest voor de 
kinderen van onze leden en simpa 
t isanten van 3 tot 14 jaar Het wordt 
een reuze feest met Driekoningen 
optocht op de Turnhoutsebaan en 
nadien te 15 u een kinderfest i jn 
m de zaal Reuzenpoort Poppenkast 
verrassingspakketten en samen 
zang o I v Wi l lem De Meyer Het 
wordt zo n echt gemoedeli jk fami 
l iefeest waarop niemand mag ont 
breken Maar ve igeet met dadeli jk 
naam leeft i jd van de deelnemende 
kinderen te melden op het te lefoon 
nummer 36 68 29 van mevr Van 
Geert de i jverige sekretaresse on 
zer afdeling 

BORSBEEK 
SOC^ DIENSTBETOON 

Met al uw problemen kunt u te 
recht op de maandeli jkse zitdag 
van 0 0 0 voorzi t ter Staf Kiebooms 
en gemeenteraadsl id Peer Van Nuf 
felen op dinsdag 21 november a s 
van 2C tot 21 u in zaal Riviera 
Reusenslei 17 (Centrum) 

BRASSCHAAT 
IN MEMORIAM 

Wij vernemen het overl i jden van 
ons oudste afdel ingsl id dhr Frans 
Van Rijsseghem Afkomst ig van 
Waasmunster bereikte hij de ouder 
dom van 87 jaar Het VU afdelings 
bestuur Brasschaat w i l hierbi j zijn 
leedwezen en medevoelen betuigen 
aan mevr Van Rijseghem en fami 
lie 

BURCHT 
SOC DIENSTBETOON 

We herinneren eraan dat eeniedet 
die met een of ander probleen- te 
maken heeft steeds terecht kan bij 
ons COO lid Ward Lemmens Koning 
Alber ts t r 62 

DEURNE 
EINDEJAARSWENS 

Het afdel ingsbestuur en manda 
tar issen wensen al onze leden en 
s impat isanten een zalig kerst feest 
en een gelukkig nieuwjaar 

DIENSTBETOON 
Gemeenteraadsleden De Graef 

Fr Lundenstr 56 tel 24 57 98 
mevr De Jonghe I ea Ter Heydel 3 
tel 24 4195 De Ridder C Boter 
laarbaan 333 tel 2112 00 Droeven 
speek P te Couwelaar lei 134 te l 
24 78 25 Hereygers G A Geenen 
laan 14 tel 24 88 06 Morte lmans 
P St Rochusstr 86 tel 2167 10 

COO leden Coolsaet de Sevil 
lastr 48 tel 21 10 99 Martens M 
Fr Van Di jckstr 12 

EDEGEM 
OUDEJAARSAVONDINSTUIF 

« Drie Eiken > organiseert op 
zondag 31 december om 20 u 30 
een Brabants revei l lon Men kan 
hiervoor inschr i jven in ons ge 
meenschapscentrum tegen 150 fr 
per persoon Het belooft werke l i jk 
de moeite te worden 
VUJO 

Vanavond om 20 u worden ju l l ie 
in dichte drommen m •< Drie Eiken » 
verwacht voor onze « Dolle Maag 
denfui f » 

Morgen zondag bedenken w i j de 
eenzame ouden van dagen met een 
klem presentje dit ter gelegenheid 
van Kerstmis 

Woensdag 27 december om 20 u 
« cafe chantant » in « Drie Eiken 
met o a poppenkastvoorstel l ing 
Vri j podium vooi iedereen 
GEBOORTE 

In het gezin Gi l lemot kwam een 
zusje voor Ilse Heidi Hartel i jk 
prof ic iat 
BEJAARDENGROEP 

Ook te Edegem word t gestart met 
het Vlaams Verbond van Gepension 
neerden Morgen zondag 24 decern 
ber om 14 u 30 wo id t voor alle be 
jaarden een gezell ig samenzijn be 
legd in « Drie Eiken 
NOODKREET 

Onze peningmeester slaat a larm' 
De kas is leeg nee erger er is 
schuld I Wie s te l t het reddend ge 
baar ' Onze bankrekening is 055 22 
bij Bank van Breda (VU Edegem) 
Ook postzegels zi jn steeds we lkom 
bij J Geukens (De Burletlaan 173) 
WORSTENBROODAVOND 

Zaterdag 13 januari om 20 uur 
reuze worstenbroodavond (of appel 
bollen) Inschri jv ingen tegen 50 f r 
per persoon 

EKEREN 
DIENSTBETOON 

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

Maur i ts Van Tongerloo gemeen 
teraadsl id Lelienlaan 62 (St Ma 
riaburg) te l 64 55 14 

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

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

HERENTALS 
VUJO 

Vandaag zaterdag 23 december 
vanaf 20 u gezell ig samenzijn in 
zaal Nieuwland Nederi j Hartel i jk 
welkom aan alle s impat isanten van 
onze aktieve VUJO afdel ing 
GEMEENTERAAD 

De ruzie in CVP kringen begint 
hoog op te laaien In de laatste ge 
meenteraadszi t t ing bij de s temming 
over de begrot ing stemden drie 
CVP raadsleden tegen de wedde 
van burgemeester en schepenen 
Vanaf januari dreigt Herentals on 
bestuurbaar te worden De VU ver 
kozenen voorspelden sedert lang 
de verbrokkel ing van de CVP en 
zullen de aangepaste akt ies onder 
nemen om ju iste voor l icht ing van 
de inwoners 

HOBOKEN 
NIEUWJAAR 

Beste wensen aan onze lezers 
voor gezell ige eindejaarsfeesten en 
een nieuw jaar vol geluk en voor 
spoed 
ABONNEMENTENSLAG 

Op 12 december telde onze afde 
l ing 17 nieuwe abonnementen Met 
dank aan de nieuwe abonnees en 
gelukwensen aan de wervers van 
onze afdel ing 
ARR VERKIEZINGEN 

Fonne Crick werd op glansri jke 
wi jze gekozen in het arr bestuur 
Proficiat voor de Fonne ' 

ITEGEM 
KERSTFEEST 

Op zondag 23 december gaat in 
lokaal Mimosa het kers t feest door 

voor de kinderen georganiseerd 
Opdat elk zijn kerstpakket zou kun 
nen kr i jgen onder de geschenken 
boom moet men zich zeer dr ingend 
laten inschr i jven bij een van onze 
bestuursleden 

KONTICH 
ABONNEMENTENSLAG 

De abonnees die door omstan 
digheden hun « Wij • niet via de 
post hernieuwd hebben worden 
verzocht het sekietar iaat tel 
57 09 82 hiervan te verw i t t igen 
VLAAMSE KRING 

24 februari 1973 jaarl i jks bal van 
de Vlaamse Kring houd deze da 
turn vr i j 

LINT 
NIEUW BESTUUR 

Voorz Jos De Roeck sekr 
Raf Biets penningm Jozef De 
Vocht prop Juul Wi ld iers org 
Paul Todts 

MERKSEM 

IN DE AFDELING 
Het IS een verheugend verschi jn 

sel te moqen vastste l len na het in 
nen der l idgelden voor 1973 dat er 
omzeggens geen weiger ingen zijn 
Daarentegen zijn er weer verschi l 
lende nieuwe leden bi jgekomen 
Het gaat goed in onze afdel ing Na 
het aanstel len van het nieuw ge 
kozen bestuur werd het oude ka
der van wi jk le iders opnieuw op 
punt gesteld De wi jk le iders zullen 
zich in de toekomst intensief met 
de VU leden van hun wi jk bezighou 
den en zou een tastbaar en door 
lopend kontakt met de basis be 
stendigen 

KERSTFEEST 
Onze leden die geen kinderen of 

k leinkinderen hebben nodigen 
WIJ toch uit eens te komen ki jken 
naar het Kerst feest door onze vrou
wenafdel ing aangeboden aan de kin 
deren van de leden onzer afdel ing 
Het Kerst feest heeft plaats zater 
dag 23 december (vandaag) om 15 
u in zaal Tijl Bredabaan 298 

EINDE 1972 
Namens het bestuur van afdel ing 

aan al onze leden s impat isanten 
en vr ienden van de VU een zalig 
en vrol i jk kerst feest en een geluk 
kig nieuwjaar een goede gezond 
held en de vrede in u en rond u 
di t zijn de wensen die wi j u bieden 
met dank aan al de kameraden voor 
de t rouwe dienstvaardigheid en de 
goede kameraadschap in 1972 

EINDE EN BEGIN 

Al len die met oudejaarsavond niet 
weten waar naar toe en de een 
zaamheid wensen te ontv luchten 
kunnen terecht in het Vlaams Huis 
Tijl Bredabaan 298 waar op einde 
jaarsavond vanaf 22 u een fui f 
word t ingezet die to t een eind in 
het n ieuwe jaar zal duren er is 
eten er is bier en al lerhande lek 
kere dranken En er zijn plezierige 
vr ienden die weten hoe ze de lol 
er in moeten kr i jgen 

MORTSEL 
GOUDEN JUBILEUM 

Voor een tweede maal op enkele 
weken t i jd heerst er in onze afde 
ling een feeste l i jk medeleven On 
t rouwe en met to t rust te dwingen 
medeleden de h en mevr Jan 
Claessens Van Mier lo Pastoor 
Deensstr 13 (Savelkoul) v ieren op 
zaterdag 30 december hun • gouden 
huwel i jks jubi leum Bij deze feeste 
l i jke gebeurtenis nodigen onze «gou 
den echtel ingen • u al len zeer 
vr iendel i jk ui t to t het b i jwonen van 
een plecht ige dankmis die opgedra 
gen word t in de kerk van St Jozef 
aan de Liesestwg grens Boechout 
te 15 u 

Beste Jan en mevr (nonkel Jan 
en tante Virg voor de gehele Save 
koulwi jk) alvast wensen w i j u een 
prima gezondheid Tot zaterdag 30 
december en rekenen er stel l ig 
op een ta l r i jke schaar onzer Mor t 
selse VU ers en s impat isanten bij 
deze vreugdevol le gebeurtenis t i j 
dens de dankmis te kunnen begroe 
ten 
WENSEN 

Bestuur en afdel ing Mor tse l wen 
sen een spoedig en algeheel herstel 
toe aan ju f f r Ada Kerters na de 
opgelopen verwondingen bij een 
verkeersongeval 

MOL 

SOC DIENSTBETOON 
SEN CARLO VAN ELSEN 

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

Ezaart cafe <• Onder de Linde », 
Ezaart 151, tweede maandag van 
de maand te 20 u 15 

Mi l legem • cafe «Mast», Mi los t r 
66 tweede maandag van de maand 
te 20 u 45 

Achterbos café «Welkom», Ach-
terbos 80 tweede maandag van do 
maand te 21 u 15. 

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

Ginderbui ten café «De Wi t t e» , 
Ginderbui ten 213 derde maandag 
van de maand te 21 u 15 

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

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

NIEL 

ABONNEMENTENSLAG 
Nadat onze propagandisten 400 

eksemplaren van de speciale uitga
ve van « W I J » aan de Nielse man 
bracht star t te onze propagandalei
der Marcel De Decker met een 
abonnementenslag Op d i t ogenbl ik 
staan 10 nieuwe abonnees op z i jn 
naam Wie geïnteresseerden kent , 
geeft een seint je Zo bouwt ge mee. 

LEDENWERVING 
Niet tegenstaande het vele we rk 

met de l idkaarten 1973 zien onze 
mensen nog kans nieuwe leden t e 
werven Bezorg ons nieuwe adres
sen 

DIENSTBETOON 
Voor alle mogel i jke moei l i jkhe

den in verband met admin is t ra t ie , 
belast ing pensioen e d staan onze 
vr ienden Jos De Koek Frans De 
Meulemeester en Guido Mich ie ls e l 
ke vr i jdagavond van 19 u 30 t o t 
21 u30 ter beschikking 

DOORBRAAK 
Al les w i j s t er op dat einde Ja

nuari 1973 onze twee Nielse zuster-
gemeenten Schel le en Hemiksem, 
de VU vest ingen in onze Rupel-
streek « of f ic ieel » zul len verster
ken Gezien de sterke ledenaangroei 
in deze beide gemeenten, vernemen 
WIJ dat dhr Luc Deheusch, Aug Ver-
meulenstr 5 Niel ( tel 88 32 55), 
een laatste opdracht toegewezen 
kreeg van het arr sekr Belangstel
lenden en mogel i jke kandidaten 
voor de vorming van beide star t -
afdel ingsbesturen gel ieven zich in 
verbinding te s te l len met dhr Luc 
Deheusch te Niel voor 6 januari 73. 

WILRIJK 
DRIEKONINGENFUIF 

Met of zonder smoutebol len gaat 
door op 19 Januari 1973 Houd die 
datum alvast v r i j , want zal eens te 
meer lo l l ig worden U ontvangt nog 
een persoonl i jke u i tnodig ing, maar 
weten toch al dat de fes t i v i te i ten 
doorgaan in het KWB lokaal, St Ba-
vostr ( recht tegenover de kerk) . 

SCHERP GEZIEN 1 JAAR 
Het 10de nummer van ons p i t t ig 

maandblad stond t g v Kerstmis m 
t groen Tekst en inhoud hebben er 
in al die maanden veel bi j ingewon
nen maar wa t het belangr i jkste Is 
het word t gelezen en gec i teerd. 
Tot zelfs door schepenen in de ge
meenteraad 

WIJNEGEM 
OPROEP TOT 
ALGEMENE AMNESTIE 

Tijdens de laatste gemeenteraads-
zit ing interpel leerde de VU f rak t ie 
in de Wi jnegemse gemeenteraad 
aangaande de amnest ie en ver
kreeg op die manier dat de raad 
met 11 s temmen tegen 2 een mot ie 
goedkeurde voor een eindel i jke al
gemene doorvoer ing van amnest ie 
over fe i ten die nu al meer dan 25 
jaar oud zijn In d i t kader zal t rou
wens met kerstnacht een akt ie op 
touw gezet worden om de mensen 
nog maar eens aan di t probleem te 
her inneren 

HERNIEUWING LIDMAATSCHAP 
EN ABONNEMENTEN 

De hern ieuwing van de l idmaat-
schapskaarten in onze afdel ing ver
loopt v lo t en tevens kunnen wiJ 
deze maand verscheidene n ieuwe 
leden boeken Indien u bij de aan
bieding door de postbode van uw 
« Wi j »abonnement met thu is 
waar t kunt u nog t i jd ig uw abonne
ment betalen bi j de sekr E So-
mers Turnhoutsebaan 336 Een har
te l i jke dank aan alle t rouwe leden 
en abonnementen 
SINTERKLAAS NAKLANKEN 

Van harte prof ic ia t aan de leden 
van de Vlaamse Vr iendenkr ing d ie 
ook d i t jaar aan alle gepensionneer-
den van de gemeente een veras
singspakket bezorgden 

WOMMELGEM 
DIENSTBETOON 

H Vande Weghe schepen van 
Financien, Gezin en Kuituur, Ter-
hagelaan 8 te l 53 79 50 ; J Ver-
duyckt , gemeenteraadsl id, Antver-
piastr 6 ; A De Schutter, 0 0 0 -
v o o r z , Lt K Caluwaer ts t r 14, te l 
53 64 80 

Inl icht ingen Sociale Woningbouw-
C Geel , Beeldekensweg 5, t e l . 
53 79 39 
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BRUSSEL-HALLE-VILVOORDE 
(Arr.) 
ARR. BAL 

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

Voorz. : Rom De Craen ; onder-
voorz. Aggl. : Els Grootaers, buiten 
Aggl. : Piet Vranken : penningm. : 
Theo Beenders ; sekr. : Marcel Do-
minet ; prop. : Willy De Saeger ; 
org. : Herman De Clercq. 

FEDERATIE VILVOORDE 

AFDELINGSBESTUREN 
STROMBEEK-BEVER 

Voorz. : Jannes Pieter ; sekr. en 
penningm. : Lemmens Edward ; 
prop. : Stevens Felix ; org. : Put-
mans Jan ; andere bestuursleden : 
mevr. Adang Monique ; afgev. arr. 
raad : mevr. Lemmens-Adang. 
MEISE 

Voorz. : Ray Naudts ; sekr. : Jos 
Vergaelen ; penningm. : Maurits 
Passohijn ; prop. : Jan Verbaanderd; 
org. : Pol Wellens ; Vujo : Guido 
Angiilis ; ondervoorz. : Myriam 
Meysman ; adj. org. : Arthur Wau-
ters ; gemeenteraadslid : Jos Ver
gaelen ; afgev. arr. raad : Pol Wel
lens. 
EPPEGEM-ZEMST 

Voorz. : Glem Van Hoof ; sekr. : 
Mare Van der Borght ; penningm. : 
Jos Van Steenwinkel ; prop. : Jos 
Lauwers ; org. : Jos Van Asch ; an
dere bestuursleden : Flor Van Way-
enberg ; gemeenteraadsleden : Jan 
Loos. 
GRIMBERGEN-HUMBEEK-BEIGEM 

Voorz. : Rik Vossen ; sekr. : L. 
Hollaender ; penningm. : Etienne 
Wannijn ; prop. : Roger Meys ; 
org. : Jozef Meys ; gemeenteraads
leden : Gaston Asselberghs en Pol 
De Neve ; afgev. arr. raad : Vossen 
R., Meys R., De Prins ; plaatsver
vangers : De Pauw J. en Borghs W. 
MUIZEN 

Voorz. : Borremans Jan ; sekr. : 
Benoit Alex ; penningm. : Van Ril
laar Lodewijk ; prop. : Cauwen-
bergh Jan ; org. : De Groof Felix ; 
afgev. arr. raad : Benoit Alex. 
WEERDE-ELEWIJT 

Voorz. : mevr. Vanderstraeten ; 
sekr. : Casteels Hugo ; penningm. : 
De Saeger Lode ; prop. : Verhelst 
Wilfried ; org. : NIjs Jozef ; andere 
bestuursleden : Van Lierde Jozef ; 
gemeenteraadslid : Hermans Flor ; 
afgev. arr. raad : Gasteels Hugo. 
VILVOORDE 

Voorz. : E. Serkeyn ; sekr. ; M. 
De Boeck ; penningm. : A. De Don
der ; prop. : E. Cleckx ; org. M. 
Cotmans ; andere bestuursleden : 
O.V.K. Van Hespen, K. De Tollenae-
re, R. Seneca ; afgev. arr. raad : E. 
Clerckx, M. Cotman, E. Serkeyn. 
HOFSTADE 

Voorz. : V. Mispelters ; sekr. en 
penningm. : J. Neveux ; prop. en 
org. : J. Colebrants ; Vujo : R. Van 
Messem ; andere bestuursleden : 
L. Rents, J. Opdebeeck en L. Van 
Messem ; gemeeteraadslid : G. 
Michiels ; afg. arr. raad : V. Mis
pelters. 

ASSE 
FEDERATIEBLAD 

Zoals afgesproken worden van 
de afdelingen bondige teksten ver
wacht voor het federatieblad. Te 
sturen aan Lode Pletinckx, Arse-
naalstr. 5, 1700 Asse, vóór 7 januari. 

BERG-KAMPENHOUT-
NEDEROKKERZEEL-BUKEN 
8 0 0 . DIENSTBETOON 

Door senator Bob Mae.<= (met M.L. 
Thiehaut) 

I N K A 
lUnrtfwutaebaan 405 • BorsortiMM 

Vlaamse Leeuwen voor masten, 
vensters of afdelingsvlaggen in al
le grootte en modellen. 
Allerlei wimpels - gebordeerde ken
tekens - zelfklevers - iafelvlaggen 
sjaals of lintjes ( VI. Leeuw, Tijl, 
Goedendag) voor feesten - geel-
zwarte wimpels aan koorden van 
10 m. voor versiering - alle bijbeho-
righeden. 

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

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

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

BUIZINGEN 
WINNAARS PENSENKERMIS 

Het lot bedacht volgende bezoe
kers met een prijs : Broers Dany, 
Goossens Jan, Waftters René, 
Leuyckx August, Debast Freddy en 
Dobbelaer Frans. 

HAACHT 
KANTONAAL BAL 

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

HAASRODE-BLANDEN 
NIEUWE AFDELING 

Op de stichtingsvergadering van 
17 december werd het voorlopig 
bestuur als volgt samengesteld : 
voorz. : Karel Van den Eynde (Blan-
den); sekr. : P. Defraye (Haasrode); 
penningm. : O. Steeno (Hasrode) ; 
prop. : J. Van Grambesen (Blanden); 
org. : P. Van den Berghe (Blanden). 

LEUVEN (Arr.) 
WELKOM ! 

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. 
HERNIEUWING ABONNEMENTEN 

Per vergissing werd door de post 
in enkele gemeenten, aan abonnen-
ten die reeds de eerste maal veref
fenden, een tweede maal een re
kening aangeboden. We veronder-
schuldigen ons bij onze abonnen-
ten voor deze niet zeer gelukkige 
ijver van de postdiensten. 

MEISE 
LIDKAARTEN 1973 

Tijdens de bestuursvergadering 
van 11 december werden alle lid-
kaarten met de penningmeester af
gerekend. Tevens werden er 5 
nieuwe leden aangeworven. 
BAL 

De VU-afdeling Meise zal haar 
eerste Lentebal organiseren op 7 
april 9173 in de sporthal te Meise 
met het Waltra-orkest van Stan Phi
lips. 

MOLENSTEDE 
SUKSES ! 

Geslaagd Breugeliaans feest. Wij 
danken alle simpatisanten en mede
werkers voor het prima slagen van 
dit feest. 

RUISBROEK 
HUISBEZOEKEN 

Sinds een kleine maand worden 
er te Ruisbroek systematisch huls-
bezoeken afgelegd, en deze brach
ten reeds voldoende leden mee om 
statutair over te gaan tot het op
richten van een afdeling. Dit zal 
dan ook binnenkort gebeuren. Kan
didaat-bestuursleden zijn echter 
nog dringend noodzakelijk. Geïnte
resseerden voor de VU-werking zijn 
steeds welkom bij Guido Vander-
velde, Dahliastraat 18 te Ruisbroek, 
tel. 76.07.41. 

TERNAT-ST. KATH. LOMBEEK 
VLAAMS ZIEKENFONDS 
BRABANTIA 

Vanaf 6 januari 1973, zitdag iede
re zaterdag door Laurent De Ba
cker van 11 tot 12 u. in lokaal «De 
Hoorn •, Poodtstr. 1, Ternat ; van 
13 tot 14 u. in lokaal «Uilenspiegel», 
St. K. Lombeek ; von 14 tot 15 u. 
in herberg « De Roos », Nieuwbaan, 
St. K. Lombeek en van 15 u. 30 tot 
16 u. bij mevr. De Backer, Bosstr. 
114, St. K. Lombeek. 

Breng uw bijdragebons vlak bij 
uw deur. Alle inlichtingen : tel. 
52.13.45. 

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. 

VILVOORDE 
DANSAVOND 

Herberg « Gouden Voorn », 
Houkaai, 1. Zondag 31 dec. 1972. 
Dansavond met stereo-installatie 
van de plaatselijke VUJO-leden. 

Sfeer en ontspaninng - Parking. 
Gratis tombola (Vilvokeren, Ie prijs 
auto. Deuren : 19 u. 

WEMMEL-HAMME-RELEGEM 
BAL 
Ons jaarlijks afdelingsbal zal door
gaan op zaterdag 31 maart 1973. Nu 
reeds noteren ! 
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AALST (Arr.) 
BAL 

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

VERKIEZING ARR. BESTUUR 
De verkiezing van het nieuw arr. 

bestuur heeft plaats op vrijdag
avond 29 december e.k. Uitnodigin
gen volgen. 

BAZEL 
SUKSES I 

Het kwasi voltallig bestuur der 
afdeling, bijgestaan door vijf be
stuursleden uit Rupelmonde en een 
bestuurslid uit Kruibeke bracht vo
rige zaterdag op amper twee uur 
tijd niet minder dan 248 nummers 
van de brochure « Uitdaging aan 
62% Belgen » aan de man. Koplo
pers hierbij waren Antoine Denert, 
gemeenteraadslid en Karel Canfijn, 
bestuurslid, die elk 35 nummers op 
hun aktlef brengen. 

DENDERHOUTEM 
VOOR ALLE LEDEN 

Ledenfeest : op zaterdag 13 ja
nuari. 

VU-bal : op zaterdag 17 maart. 

GENT-EEKLO (Arr.) 
. WIJ »-VROUWEN 

Op zaterdagnamiddag 20 januari 
komen we opnieuw samen om de 
stand van zaken In de vrouwen-
ontvoogdingsbeweging te bespre
ken : welk nut had de 11-november-
vrouwendag, wat streeft de mili
tante vrouwenbeweging na ? Ook 
de mannen zijn hartelijk uitgeno
digd ! 

GENT 
NIEUWS 

Wij deelden, tijdens de midden
standsbetoging van vorige vrijdag 
15 december honderden pamfletten 
uit ; wij kolporteerden op zondag 
17 december met « Wij » aan het 
A.Z. en verkochten 80 nummers. 

VU-Gent richt op zaterdagavond 
3 februari 1973 een bal In, samen 
met de VU-afd. Deurle-Latem en 
dat dansfeest gaat door In de zaal 
Riva te Deurle. De dselname-kaar-
ten worden door bestuursleden en 
militanten ijverig verkocht. 

sociaal dienstbetoon 

arr. anfwerpen 
KONTICH : 

' Woensdag 27 december : volksvert. R. Mattheyssens 
Lokaal : « Alcazar », Mechelsestwg 22, tel. 37.13.32 (van 19 tot 20 u.). 
AANMERKING : 
Gezien de eindejaarsfeesten (Kerstmis en Nieuwjaar) vervallen de zitda-
gen te Antwerpen (Stad) van maandag 25 december 1972 en maandag 1 
januari 1973, alsook de zitdag van maandag 1 januari 1973 te Wijnegem. 
Volgende week publiceren wij op deze plaats het « dienstbetoon-kalender » 
van de maand januari 1973. 

arr. brussel 
VIC ANCIAUX 
LONDERZEEL : dinsdag 28 dec. van 20u30 tot 21u30 in zaai Centrum met 

P. Peeters. 
OVERUSE : maandag 25 dec. van 19u30 tot 20u30 in café Luxemburg met 

M. De Broyer. 
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. leuven 
Kanton Diest : Volksvert. Willy Kuijpers, iedere 3e maandag : 

DIEST : bij Nelly Nuyts, Robeynsl. 70, tel. 013/311.17, van 19u30 tot 20u30. 
MOLENSTEDE : bij Lieve Didden, Molenweg 5, tel. 013/334.14, van 20u45 

tot 21u30. 
ZICHEM : bij Willy Joris, Markt 38, tel. 013/719.18, van 21u45 tot 22u30. 
Kanton Tienen : Volksvert. Willy Kuijpers : 
HOEGAARDEN : bij L. Cresens, Tiensestr. 12. 
TIENEN : bij J. Weyne, Leuvenselaan 43, tel. 016/834.35, maandag, dinsdag 

en vrijdag van 18 tot 20u. 
KUMTICH : bij A. Verstraeten, Leuvensestr. 11, tel. 016/835.52, maandag, 

woensdag, donderdag en vrijdag van 20 tot 21 u. 
BOUTERSEM : bij Th. De Vos, Oude baan 110, alle maandagen v. 20 tot 21u. 
Kanton Zoutleeuw-Landen : Volksvert. Willy Kuijpers, iedere 4e maandag : 
DRIESLINTER : café Cameo, Grote stwg, van 19u30 tot 20u30. 
LINTER : café Bij Jacqueline, Dorpsplein (Neerlinter), van 20u30 tot 21 u. 
Leuvense Agglomeratie : sen. M. Van Haegendoren, G. Gezellelaan 63, 
Heverlee, tel. 016/245.45, na afspraak. 
Sen. R. Vandezande, Naamsestr. 167, Leuven, tel. 016/284.20, elke dinsdag 
van 19u30 tot 21u30. 
KESSEL-LO : sen. R. Vandezande, iedere Ie maandag. 
Kanton Leuven-Noord : Volksvert. W. Kuijpers, Swertmolenstr. 23, Herent, 
tel. 016/296.42, na afspraak. 
Kanton Leuven-Zuid : sen. R. Vandezande, iedere 3e maandag ; 
OUD-HEVERLEE : café Dorpsplein, 20u. 
TERVUREN-MOORSEL : prov. raadslid J. Depré of gemeenteraadslid G. 

Vandendriessche, iedere Ie donderdag, café In de Oude Smidse. Kerk-
str. 5. Moorsel, van 20 tot 21 u. 

DUISBURG : prov. raadslid J. Depré, 3e donderdag, bij J. Robeet, Neder-
Duisburg, van 20 tot 21u. 

NEERIJSE : bij J. De Baetselier. 
HULDENBERG : bij J. D'Haene. 
Kanton Haacht : 
BOORTMEERBEEK : Remy Verreth, café Perfect, Ie en 3e maandag, van 

19u30 tot 20u30. 
HAACHT en TREMELO : prov. raadslid E. Van Besien, Kruisstr. 29, Tremolo, 

tel. 016/618.04, na afspraak. 
ROTSELAAR : prov. raadslid E. Van Besien, bij Mispelteers, Ie en 3e doiv 

derdag, van 19u30 tot 21u. 
WESPELAAR : De Meersman, café Groen Rood, Grote baan. Ie en 3e maan

dag, van 19u30 tot 20u30. 
Kanton Glabbeek : Gemeenteraadslid R. Lenaerts, Halenstr. 37, Hoeteden. 
tel. 016/776.61, aan huis elke Ie en 3e maandag en op afspraak. 

arr. brugge-torhout 
BRUGGE : iedere zaterdag van 11 tot 12 u., in het Breydelhof door alls 

mandatarissen. 
weg 12. 

OOSTKAMP ; zaterdag 23 dec. van 10 tot 11 u. door P. Leys bij Nollet, 
Legeweg 169. 

arr. dendermonde 
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. Keldermans. Kasteel-

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

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

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. 
SOC. DIENSTBETOON : VOLKSVERT. AVIEL GEERINCK 
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., in Oen 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 Paling* 

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. 



22 
WIJ - 23-12-72 

HERZELE (Kanton) 
AMNESTIE 
Onder het motto Amnestie Nu ! heeft de Volksunie van het kanton Herzele 
op 25 november een amnestie-campagne ingezet die in de zomer van 1973 
in heel Vlaanderen opzien zal verwekken. 
Op 25 november werden folders verspreid die hoofdzakelijk steunden op 
het tema : Amnestie is geen vragen om genade en vergeving, Amnestie is 
niets meer dan essentie rechtvaardigheid. Ook werd die dag een eerste 
geslaagde geldinzameling gehouden. 
De tweede stap in de aktie is voor de periode kerstmis-nieuwjaar. Onze 
afdeling Burst staat in voor deze aktie die als volgt is : de afdeling Burst 
(Burst-Bambrugge-Ressegem) schenkt aan allen uit hun afdeling die « ge
zeten hebben » een fraai verzorgde en op steinbachkarton uitgevoerde 
kaart met het dodenmasker van Cyriel Verschaeve (ft. 21 x 28 cm) en de 
aangrijpende slotverzen van Wies Moens « Mijn Diets Geloof ». De kaar
ten zullen persoonlijk aan huis bezorgd worden, vergezeld van deze op
dracht : « Aan de repressieslachtoffers. Aangeboden door uw Volksunie
afdeling ». , . , , .1 I 
Alle afdelingen van de Volksunie kunnen van dit mitiatief gebruik maken. 
Zij kunnen genoemd drukwerk bestellen tegen 35 fr. bet stuk bij Van Hauwe 
Hector Prinsdael 61, 9541 Bambrugge, tel. 053/634.23 en postrek. 102.24.94. 

HEUSDEN 
GESLAAGDE GROENE HAPPENING 

De afwezigen hadden weer eens 
ongelijk. Zaterdag 16 decemer had 
te Heusden een originele groene 
happening plaats, dit alles i.v.m. 
de geplande en nutteloze express
weg, die Heusdens natuur zal ver
woesten. Ruiters, fietsers, auto's 
en een goede 4000 voetgangers lie
ten allen op hun eigen, soms ori
ginele manier, hun groot misnoegen 
botvieren. De meest welsprekende 
slagzinnen, zoals « voor onze kin
deren minder groen en voor de bur
gemeester meer poen» kregen veel 
applaus van het publiek. Verschil
lende VU-verkozenen namen plichts-
bewust hun verantwoordelijkheid op 
en stapten mee door de Heusden-
se straten. Het schepencollege van 
Heusden was afwezig. Het alge
meen welzijn, waarvan ze zo de 
mond vol hebben sloeg weer eens 
over in het persoonlijk belang. 

De Volksunie stelt het op prijs 
de werkers van het Groenkomltee 
hartelijk t« feliciteren voor de ge
leverde prestaties. Wanneer de weg 
er toch komt, dan zal het zeker niet 
de schuld zijn van degenen die 
zaterdag mee opstapten. 

HEUSDENS GEMEENTERAADSLID 
IN EUROPEES PARLEMENT 

Ons VU-raadslid Pol Van Durme 
zal ons binnenkort verlaten. Vanaf 
maart is hij verbonden als Belgisch 
afgevaardigde voor het Europees 
parlement, waar hij als tolk voor 
de Skandinavische landen fungeert, 
VU-Heusden wenst gemeenteraads
lid P. Van Durme alvast 'n hartelijk 
proficiat en een vruchtbare loop
baan. 

LANDEGEM-MERENDREE 
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. 

LEDEBERG 
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-
selsesteeiTweg, iedere donderdag 
van IJ u. 30 tot 21 u. 30. 

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

MELLE 
SOC. DIENSTBETOON 

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

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

Gratiën Leurquain, VU-voorz'rtter, 
Gontrode Heirweg 171, Melle-Cen
trum. 

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

MERELBEKE 
DRIEKONINGENFEEST 

Komen nu aan de beurt : onze 
kinderen ; dat wil zeggen : alle 
kinderen van Merelbeke. Zij wor
den uitgenodigd op het traditioneel 
driekoningenfeest, dat plaats vindt 
in de zaal van de Sint-Pieterskring, 
op zaterdag 6 januari 1973. 

Nonkel Jan komt ons vergasten 
op een fantastisch programma, met 
alles wat er bij komt kijken : cho
colademelk, koeken, een tombola, 
ballonnetjes en noem maar op. Het 
hoogtepunt : de kroning van de 
drie koningen. Aanvang : 14 u. 30 
Deeltje in de kosten : 10 fr. 

MOORSEL-MEl.DERT-BAARDEG€M 
NIEUW BESTUUR 

Het Kerstfeest van zondag 17 de
cember is uitgegroeid tot een wer
kelijk gezellig samenzijn van jong 
en oud. Het zaaltje van het vroeger 
Vlaams Huis was echt te klein. De 
kleinen waren opgezet met de ver
snaperingen. De ouders genoten 
van de toespraken van volksvert. 
Van Leemputten en sen. Diependae-
le en van de mooie dia's van Re-
naat Meert. 

In aanwezigheid van de arr. be
stuursleden Bert De Cremer, Dolf 
De Clercq en Willy Cobbaut, van 
prov. raadslid Jan Caudron en van 
kant. sekr. Godfried De Rauw, 
werd het volgend bestuur aange
steld : voorz. : Louis De Coninck ; 
sekr.: Kamiel De Petter; penningm.: 
Philemon Merckx ; org. : Raymond 
De Waegeneer ; prop. : Albert De 
Petter ; dienstbetoon : Willy Cob
baut ; gekoöpteerde leden : Au
gust De Boeck, Louis De Wever en 
Piet Heymans. 

Wij vernamen eveneens dat de 
afdeling reeds 10 nieuwe leden telt. 
Voor de abonnementenslag zal er 
eveneens een inspanning gedaan 
worden. 
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OOSTAKKER 
WILLEM VERMANDERE KOMT ! 

Op vrijdag 19 januari 1973 om 20 
u. in restaurant 't Boerenhof, Oost 
akker-Lourdes. Inkom 60 fr. Be
spreek tijdig uw kaarten bij : mevr, 
dr. W. De Pillecyn, Holstr. 57, tel 
51,00.99 ; mevr. M. De Scheirder, 
Oude Holstr. 14 ; Luk Van Heule 
Kon, Albertlaan 59, tel. 51.01.70 
Pol Vanhee, Groenstr. 119, tel 
51.02.88 ; André Van den Berghe 
Eksaarderijweg 88, tel. 51.18.41 
SOC. DIENSTBETOON 

Volksvert Frans Baert houdt zijn 
zitdag op zondag 7 januari van 11 
tot 12 u. in . St. Bavo » te Oostak
ker-Dorp. Dit dienstbetoon is gra
tis en voor iedereen. 

OUDENAARDE 
ZIEKENFONDS 
VLAAMSE ARDENNEN 

Het werkingsgebied strekt zich 
uit over het arr. Oudenaarde-Ronse. 
Wie wenst over te komen naar het 
ziekenfonds tegen 1.1.73 (zonder 
nieuwe wachttijd) telefoneert liefst 
onmiddellijk naar de sekr. E. Lam-
brecht, Fortstr. 34, Oudenaarde 
(tel. 33115) U krijgt dadelijk een 
bezoek. 

WELLE 
Jaarlijks bal gaat door op zater

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

ZOMERGEM 
BAL 

Op zaterdag 27 januari 1973 : 3e 
groot bal der . Vlaamse Vrienden ». 
Om 20 u. 30 in zaal Uilenspiegel. 
Inkomkaarten aan 50 fr. vanaf heden 
te verkrijgen bij bestuurs- en kern
leden. 

wesf-vlaanderen 

SOC. DIENSTBETOON 
EM. VANSTEENKISTE 

Ie zaterdag van de maand : 
Veurne : in 't Belfort, Markt, 9 u. ; 
Diksmuide : in Het Vlaams Huis, 
IJzerlaan, 10 u. ; Koekelare : in De 
Hertog van Erenberg, 11 u. ; Ichte-
gem : in Den Engel, Oostendebaan, 
12 u. ; Gistel : in Autorijschool ten 
Putte, Vaartstr., 13 u. 

3e zaterdag van elke maand : 
Nieuwpoort, in De Beiaard, Rekol-
lettestr., 9 u. ; Midelkerke : in We
re Di, de Smet de Nayerstr., 10 u. ; 
Roksem, Oudenburg, Ettelgem, 
Westkerke, Bekegem : bij schepen 
Louis Vierstraete te Roksem, 11 u. ; 
De Haan : in Georgey's klub, Kon. 
plein 6, 12 u. ; Bredene : bij K. 
Haeck, Driftweg 59, 12 u. 45. 

Thuis : van Iseghemlaan 6, Oos
tende, op afspraak, tel. 79548. 

OOSTENDE-VEURNE-DIKSMUIDE 
(Arr.) 
KOOPTATIES 

De nieuwe arr. raad werd op 17 
december offcieel gemstalleerd in 
aanwezigheid van Toon van Over-
straeten, afgevaardigd door het 
partijbestuur. In volgorde van ver
kiezing werden de volgende perso
nen gekoöpteerd : Lieve Laleman 
(Middelkerke), mevr. Maria Lootens 
(Koekelare), mevr. Irene Vaneessen 
(Leffinge), Leo Van de Weghe (Oos-
tende3, Paul Vandecasteele (Snaas-
kerke), Richard Joseph (Diksmuide) 
Gilberte Vileyn (Nieuwpoort), Jtaak 
David (Vujo), Albert Hendryckx (De 
Panne). Begroet wordt dat aldus 
vier dames méér in de raad zete
len. Proficiat aan allen. Zij verte
genwoordigen niet hun afdelingen 
doch wel het gehele arr. 
ARR. BESTUUR 

Dit ziet er uit als volgt : Antoon 
Van Sijnghel, voorz. ; Juul Haeze-
baert, ondervoorz. ; Jef Nagels, 
sekr. ; Omer Huygebaert, penningm. 
Leo Devreese, prop. ; Jef Hendrickx 
org. ; Willy Devriendt, soc. dienst
betoon. De Vujo zal eerlang een 
kandidaat voor het bestuur aandui
den. Als dringende wens werd het 
partijbestuur meegedeeld dat zeven 
leden voor een arr. bestuur, alles
zins 2S0 uitgestrekt als O-V-D, be
slist te weinig is. 
PARTIJRAAD 

Buiten A. Van Sijnghel, die krach
tens zijn funktie van voorzitter sta
tutair in de partijraad zit, duidde 
de arr. raad Omer Huygebaert aan 
als tweede lid namens O-V-D. Op 
te merken valt dat ook Maurits 
Zwaenepoel, als fraktieleider van 
de VU in de provincieraad, deel uit
maakt van de partijraad. 

BISSEGEM 
KERSTFEEST 

In ons lokaal Leopold, kwamen 
niet minder dan 130 kinderen en 
ouders opdagen voor ons jaarlijks 
kerstfeest. Iedereen, groot en 
klein heeft er een namiddag vol 
spanning en genoegen doorge
bracht. De voorstelling door het 
Miniatuur Theater was van de bo
venste plank en werd door een
ieder naar waarde geschat. Snoep 
werd aan de kleinen uitgedeeld, 
en niet minder dan 365 boterkoeken 
vulden daarna de hongerige ma
gen. Wij danken langs deze weg 
alle medewerkers en schenkers 
der prijzen voor onze tombola. Spe
ciale dank ook voor onze simpa-
tieke lokaalhoudster <• Yvette », 
die niets onverlet laat om ons met 
raad en daad bij te staan. Hopelijk 
zien wij allen volgend jaar terug. 
SOC. DIENSTBETOON 

ledere 1ste vrijdag van de maand 
om 20 u 30 door dhr Vansteenkiste 
Luk in ons lokaal Leopold, Stations-
str. 23 

BLANKENBERGE 
10 JAAR VU 

Op vrijdag 15 december vierde 
de VU-Blankenberge op een luister
rijke manier haar 10-jarig bestaan. 
Na een godsdienstige plechtigheid 
ter nagedachtenis van overleden 
leden, zaten ruim 150 genodigden 
aan bij een feestmaal waarop het 
woord werd gevoerd door nat. on
dervoorz. sen. Leo Wouters, en door 
de gekozenen Emiel Van Steenkis-
te, Willy Persyn en Guido Van In. 
Laatst genoemde huldigde mede
stichter van de afdeling, Fred Van
den Broucke. Het Blankenbergse 
afd. bestuur en speciaal de hh. Raf 
Ponjaert, Jef Fryns en Hektor Van 
Rijssel halen alle eer bij deze schit
terende viering. 

BREDENE 
NIEUW BESTUUR 

Voorz. : Kamiel Haeck ; sekr. : 
Raymond Lagast ; penningm. : Cy
riel Knockaert ; prop. : Wiliy Le-

vecke ; org. : Hugo Van lede ; Vu
jo : Raymond Ruysschaert ; in de 
raad : R. Lagast en R. Ruysschaert. 

DE HAAN 
KERSTPARTIJ 

Heden zaterdag 23 december 
wordt in « Malegijs », Koninklijke 
Baan 53, een kerstpartijtje georga
niseerd door de Vujo van Klemsker-
ke-Vlissegem. Ook de Vlaamse Ont-
spanningsklub verleent zijn mede
werking. Op de agenda : dans, mu
ziek, tentoonstelling van schilder
werken van kunstschilder Piet Van
den Buys en kosteloze tombola. 

HULSHOUT 
GESLAAGD TEERFEEST 

Onze afdeling hield op 24 novem
ber haar jaarlijks teerfeest in de 
nieuwe parochiezaal. Leden en 
simpatisanten deden zich te goed 
aan het lekkere eetmaal en het or
kest zorgde uitstekend voor de 
stemming. 
BAL 

Op zaterdag 13 januari 1973 hou
den we dan ons 2de bal in de pa
rochiezaal. We verwachten dat al 
de afdelingen uit het gewest er 
aan zullen houden, van ons bal een 
sukses te maken. 

ICHTEGEM-EERNEGEM 
LEDENSLAG 

Tijdens de vergadering van de 
ar. raad zorgde Maurits de Keyser 
voor sensatie : hij bracht niet min
der dan 14 nieuwe leden aan, 
waardoor onze afdeling met twee 
leden in de raad treedt. Met een 
simpathiek applaus van de raad, 
mocht de 2e afgevaardigde reeds 
mee stemmen in de verkiezing van 
gekoöpteerden en bestuur. 

IZEGEM 
VLAAMS ZIEKENFONDS 

Inlichtingen ? U kunt terecht bij 
mevr. Johanna Decoopman-Vanas-
sche op volgende plaatsen : de 
maandag, dinsdag, woensdag, don
derdag en vrijdag van 14 tot 17 u. 
in de Gentsestraat 16 en de donder
dag van 18 tot 20 u. in de Reper-
str. 110. 
GEMEENTERAAD 

De vergoeding van de leerkrach
ten van het vrij gesubsidieerd en 
gemeentelijk onderwijs voor bewa
king tijdens de maaltijden, en de 
voorwaarden tot de aanstelling van 
'n politieagent waren twee punten 
die Nyffels weigert te behandelen 
in openbare zittintj « omdat er over 
personen zou gesproken worden ». 
Voorstel dat hevig pwotest ontlokt 
bij Pattyn, die met de tekst van de 
gemeentewet in de hand een 
stemming eist. Het demokratisch 
recht van een gemeenteraadslid 
wordt kortweg geweigerd door 
Nyffels. Pattyn deelt mede dat 
klacht zal worden neergelegd bij 
de gouverneur. De vergoeding werd 
in gesloten zitting geweigerd met 
11 stemmen tegen 9. « Uit liefde 
en ideaal moet dit gratis geschie
den ». De ACW-ers lieten hun eigen 
mensen in kou... en er kleefde te 
veel VU aan. 

Bij de begroting van de elektrici
teit bleek schepen Renier zijn dos
sier niet te kennen, waarop De-
meyere uitviel : « hoeveel verdient 
gij wel daarvoor ? », een korte 
maar rake aanval. Demeyere kreeg 
echter meer voldoening met zijn 
voorstel om op vrijdag het sluitings
uur van de Izegemse cafés tot 2 
uur te verlengen. 

Een nieuwe belasting werd gehe
ven. De opcentiemen gaan naar 1000 
op 2 jaar 60% verhoging. Depoor-
tere viel deze verhoging met ken
nis van zaken aan. Hij wees zelfs 
op drogredenen . maar ja de stem
ming trekt er toch alles door. Het 
is duidelijk dat wij bij stemming 
steeds in minderheid zijn. 

Onze gemeenteraadsleden zullen 
nog scherper optreden ! 

WENSEN EN AMNESTIE 
Kerstwensen aan al onze VU-le-

den vanwege het bestuur. . en als 
u er even aan denken wil dat na 
28 jaar nog steeds geen amnestie 
is verleend, en dat slechts 7 op 
21 raadsleden het nodig vonden de
ze VU-motie te ondertekenen. 

JABBEKE 
VOER-KERSTBOOM 

Zaterdag 16 december zijn ge
meenteraadsleden Joris Eeckeloo 
en Fernand Collier met enkele 
vrienden vanuit Jabbeke naar de 
Voer (Teuven) gereisd om daar 
o.m. een kerstboom in ontvangst tb 
nemen. Uit deze kontaktname groei
de meteen de belofte van verdere 
vwisselwerking. De kerstboom zelf 
kwam zaterdagavond te Jabbeke 
aan en werd, o.m. in bijzijn van sen. 
Van In en van de gemeenteraads
leden Demonie en Pieters, te mid
den van de gemeente opgericht. 

KOEKELARE 
DANKWOORD 

Onze afdeling dankt langs dezs 
weg om de tallozen die ons bal tot 
een schitterend sukses maakten. 
In het bijzonder mochten wij vela 
vrienden van andere afdelingen on» 
ze dank zeggen. 
OVERLIJDEN 

In tragische omstandigheden 
kwam ons lid Walter Lagacie, sa
men met zijn broer, in een auto
ongeval te Brugge om het leven^ 
Wij bieden onze meest innige deel
neming aan de zwaar getroffen fa
milies aan. 

KORTRIJK 
NIEUWJAARSAVOND IN . 1302 . 

Wie viert met ons mee ? Inschrijf-
ven bij de uitbater van ons lokaal. 
Goed eten en gezeUiga sfeer ve4>-
zekerd. Prijs : 300 fr. per persoon, 

KORTCMARK 
NIEUW BESTUUR 

Voorz. : R. Penninck ; sekr. : D. 
Debeuckelaere ; penningm. : M. 
Vansteerdandt ; org. : Gaston Dela-
noye ; prop. : J. Vandamme ; lid : 
A. Staeiens ; arr. raad : D. Debeu
ckelaere ; raadsleden : E. Hardy 
en G. Hoorelbeke. 
BAL 

Als eerste werk stelde ons be
stuur de datum vast van ons afde
lingsbal : het Blasiusbal. Dit gaat 
door met de Vansteenlands Band 
in het Casino te Handzame op 3 fe
bruari 1972. 

LEDEGEM-DADIZELE 
SOC. DIENSTBETOON 

Bij de heren : Raes Arnold, ge
meenteraadslid, Stationsstr. 93 ea 
Dejonghe Gilbert, gemeenteraads
lid, Papestr. 61 en Vendenberghs 
Hendrik, lid KOO, Fabrtekslaan 20, 
allen te tedegem. 

MERKEM-WOUMEN 
LEDENSLAG 

Ook Jerome Depover zorgde voor 
blij nieuws : bij opening van de 
raadsvergadering kon hij meedelen 
dat de iedenhernieuwing voorfo^ 
was. Hij bracht afrekening mee : 
drie verhuizingen (O, die Westhoek) 
géén weigering en zes nieuwe I»-
den. Een héie prestatie. 

OOSTENDE-8TAD 
GEBOORTE 

Bij ons bestuurslid Erik Samsom 
en Ar>drée Oedrie kwam een eer
ste kindje : Jens, dit op 8 decem
ber. Onze hartelijkste gelukwe» 
sen aan Erik en Appeltje. 

OOSTENDE-MARIAKERKE 
OVERLIJDEN 

In onze afdeling treuren wij om 
het overlijden van ons lid René 
Broucke, die op de leeftijd van 68 
jaar aan een hartziekte gestorven is. 
Onze innige deelneming aan alle 
naastbestaanden. 
PENNINGfVlEESTER 

We mochten van een lid uit da 
Nieuwe Koers een mooie gift van 
850 fr. ontvangen. We hopen dat 
zulke voorbeelden zullen «trekken». 
Onze afdeling opende en eigen re
kening bij de Kredietbank in Maria
kerke met het nr 476-12122211-94. 

OOSTENDE-ZANDVOORDE 
BESTUUR 

Wilfried Christiaen begon op 1 
december zijn legerdienst. Voor de 
duur ervan zal Jaak Meyers het 
voorzitterschap waarnemen en me
vrouw Vyvey zetelen in de stede
lijke wijkraad. 

V'EVELGEM 
SOCIAAL DIENSTBETOON 

Luk Vansteenkiste : elke maan
dag 20-22 uur. 

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

Soenen F. elke zondagvoormid
dag 10-12 uur. 

ZARRBM-WERKEN 
GEBOORTE 

Bij onze leden Gabriel Goethals 
en Jacqueline Rommelare kwam 
een tweede kindje Lieven. Onze har
telijkste gelukwensen ! 

ZWEVEGEM 
VUJO 

Dinsdag 26 december (2e kerst
dag) om 20 u. in kleinteater BMZ, 
Koutermansstr. (De Kreupel). Kaba-
retavond met « De Navel op de 
Kop ». Korte vergadering onder de 
pauze. 

AANBOD VOOR DE STREEKPERS 
— Vari-typer plus zes verschillende 
lettertekens, prima staat, prijs ; 
16.000 fr. 
— Offset-machine : rotaprint R75 : 
39.000 fr. 
— offset-macMne : Rex-Rotary : 
26.000 fr. 
Voor inlichtingen : tel. 03/30.68.36. 
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EIGENLIJK ZOUDEN ONZE BOUWEN 

DUURDER MOETEN ZIJN... 

TENMINSTE VOOR WAT WIJ GEVEN 

AAN KWALITEIT EN SERVICE 

DE PRIJS...? 

Kom er mef' ons 

even 

over prafen 

W(D@[^S^@iPa(0 1 

600 ARBEIDERS 
1001 MOGELI)KHEDEN 

ALGEMEEN 
BOUWBEDRIJF 
KUNNEN n.v. 

MEIR 18 
ANTWERPEN 
03/31.78.20 

ONDERBERGEN 43 
GENT 
09/25.19.23 

WiNTERSUGSTRAAT 22 
GENK 
011/54.442 

BRUSSELSTRAAT 33 
OU/33.735 
LEUVEN 

4 iii.'^ > 

BON 
N A A M : 

ADRES: 

beschik over een bouwgrond Gemeente : 
breedte : 

en wens de voordelen te kennen die U mij kan bieden 
beschik niet over een bouwgrond en verzoek U mij een 
aanbieding te doen voor ' t bouwen van ri jwoning, vi l la
bouw of halt open bebouwing in volgende gemeenten : 

— houdt U mij ter beschikking van één uwer afgevaardig
den of zal ik een bezoek brengen aan uw informatiecen
trum te op te u 

Handtekening 
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brosser liet de kerstman 


