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De wereld werd niet wijzer, 

alleen maar vuiler 

in 1972. 

En toch durven wij hopen 

dat 1973 een jaar moge worden 

van nieuwe hoop en nieuw vertrouwen. 

Een jaar zonder verdriet en zware zorgen 

en zonder de kilte der eenzaamheid. 

Wij wensen u een jaar vol warme menselijkheid, 

vol diep en tijdeloos geluk. 

In een bevrijd Vlaanderen. 

En vogeltjes die niet langer hoesten, 

maar vrolijk fluiten in de nieuwe morgen. 
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HET OGENBLIK NADERT 
Op de drempel van het nieuwe jaar, midden een regeringskrisis, 

staan wi j voor een beslissende periode in onze Vlaamse ontvoogdings-
striid. Beslissend omdat de kansen nooit zo groot, zo reëel waren tot 
een ingrijpende hervorming van de staat. 

Wij moeten ons bewust zijn van de rol die de Volksunie gespeeld 
heeft in de na-oorlogse periode en van de taak die wi j nog te vervullen 
hebben. Jarenlang is de Volksunie de enige Vlaamse politieke partij 
geweest en de enige die het federalisme durfde verdedigen. Jarenlang 
werden wi j genadeloos bestreden en bekampt, als utopisten, negati
visten uitgekreten. Onze strijd als Vlaams-nationalisten tegen het Bel
gisch « establishment », tegen alle gevestigde machten scheen soms 
uitzichtloos en hopeloos. En toch hebben wi j het gehaald : unitaris-
tische politieke partijen zijn onder druk gesplitst ; partijprogramma's 
zijn gewijzigd ; wie gisteren nog het federalisme afwees en bestreed 
noemt zichzelf vandaag federalist. 

De onbaatzuchtige, idealistische inzet van duizenden in de rangen 
van de Volksunie is niet vruchteloos geweest, heeft resultaten opge
leverd. Daarover mogen wij ons oprecht verheugen 

Maar de strijd is niet uitgestreden. Ook daarvan moeten wij ons 
bewust zijn. Wij mogen geen genoegen nemen met schijn-oplossingen, 
met verdagings-maneuvers. Nog is de stilzwijgende, heimelijke tegen
kanting tegen de hervorming van de staat groot. Maar de evolutie die 
aan de gang is zal men niet meer tegenhouden. Het ogenblik nadert 
voor de vernieuwing van het staatsbestel, voor de hervorming van 
de staat, voor de verwezenlijking van het federalisme. Niet tegen ons, 
niet zonder ons, maar met ons. De Volksunie moet de drijvende kracht, 
de vernieuwende kracht zijn in Vlaanderen. 

Wij moeten ons voorbereiden op de taak die ons wacht, wi j moe
ten in het nieuwe jaar met zelfvertrouwen en geestdrift de strijd voort
zetten. Wij zijn niet ongeduldig om in een regering te treden ; wi j 
zijn wel ongeduldig om ons programma te verwezenlijken. 

Mijn beste wensen aan allen die in onze rangen staan, aan allen 
die de Vlaamse strijd eerlijk en uit overtuiging meestrijden ; mijn 
beste wensen voor het Vlaamse volk, opdat het eindelijk zichzelf zou 
kunnen zijn en blijven in nieuwe strukturen. 

f. van der eist, 
voorzitter van de volksunie. 
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fS DIT HET AFSCHEID ? 

Waarde lezer(es), dit is het 
laatste nummer van onze jaar
gang 1972. Wellicht hebt U 
reeds uw leesgeld voor 1973 
vereffend, zodat ons blad verder 
elke week bij U aan huis zal 
komen. Wij danken U daarvoor. 
Maar misschien behoort U tot 
diegenen welke, om allerlei re
denen, tot nogtoe verzuimden 
hun abonnement te hernieuwen. 
Zo ja, STORT DAN ZONDER 
VERDER UITSTEL 350 fr OP 
PRK 1711.39 VAN . WIJ », VOL
DERSSTRAAT, 71, 1000 BRUS
SEL. Dan ontvangt U « Wij » 
verder het hele jaar 1973, en 
blijft U in contact met de poli
tieke voorhoede in de strijd 
voor Vlaanderens bevrijding. 
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engij 
negat iv isme 

. "De Volksunie" weigerde op
nieuw aan een positieve dialoog 
mede te werken. We zien dat de 
negatieve krachten in deze partij 
nog steeds de bovenhand halen ». 

Zo ongeveer klonk de doorzichti
ge uitlating van de heer W. Mar
tens in de TV-uitzending • Politie
ke Tribune » van woensdag 13 de
cember. 

Het was duidelijk dat de CVP-
voorzitter deze onzin slechts ter
loops durtde op te merken, omdat 
hij wel weet hoe vals deze verkla
ring is. 

Het blijkt immers voortdurend 
hoe de CVP het programma van de 
• Volksunie » overneemt en als 
hear oplossingen voor de gemeen
schapsproblemen aan het publiek 
voorstelt aan de ene kant. en deze 
partij als onhandelbaar en negati-
vistisch blijft beschuldigen aan de 
andere kant. Denkt U werkelijk dat 
de mensen dit blijven geloven 
mijnheer Martens ? 

Naar mijn mening : 
— Was het de CVP zelf. en met 
name informateur De Saeger (van 
wie men dit kon voorspellen trou
wens) die een « positieve dialoog » 
met de VU heeft uitgesloten. Om 
deze partij dan nog eens van ne
gativisme te kunnen beschuldigen, 
daar waar zij zoals altijd een eer
lijk en konsekwent standpunt ten 
bate van de Vlamingen verdedigde. 
Zonder partijpolitieke berekenin
gen ! 

— Zijn het integendeel de <• nega
tieve krachten • van de CVP zelf, 
en van de erbarmelijke BSP, die 
een positieve oplossing van deze 
aanslepende krisis-van-het-regime 
in de weg blijven staan. 

Tijdens en na de grondwetsher
ziening beschuldigden zij de Volks
unie ook van • vluchtmisdrijf » en 
' negativisme », omdat zij aan dit 
politiek bedrog, aan deze funda
mentele toegevingen ten nadele 
van de Vlaamse gemeenschap niet 
wilde meedoen. Achteraf, toen ook 
de gewone man dit valse spel in
zag, moesten de CVP-ers ons gelijk 
geven. Zoals uit talrijke « stilte's 
na de storm » reeds gebleken is 
dat slechts één partij er_nooit het 
gezicht bij verloor : deze die nu 
weer van negativisme beschuldigd 
wordt. 

Homo homini lupus est. 
Aan dergelijke huichelarij van 

BSP-wolven is de kiezer al lang ge
woon geraakt, zoals haar fataal 
stemmenverlies in Vlaanderen het 
bewijst. Beseffen Martens en ande
re De Saegers dan niet hoe ook zij 
alle geloofwaardigheid in de op
rechtheid van hun partij aan het 
vernietigen zijn ? 

J.S., Lochristi. 

pensioenen 

Het wetsontwerp tot verhoging 
der pensioenen van de werknemers 
van 8 % per 1 januari 1973 is goed
gekeurd, maar het voorstel van de 
VU om ook de pensioenen der zelf
standigen te verhogen werd door 
CVP en BSP verworpen. Er is weer 
eens geen geld voor de zelfstan
digen. 

Mogen de zelfstandigen dat ein
delijk eens in de naaste toekomst 
gedenken, zij die steeds in het 
verleden de CVP de meerderheid 
hebben bezorgd zullen toch einde
lijk wel eens begrijpen door wie ze 
voor de gek worden gehouden. 

B.B., Torhout. 

zeemansklacht 

Dat wij geen » sea-minded » 
volk zijn is reeds lang geweten, en 
dan vooral door de mensen uit het 
vak, de zeelui. Velen uit onze dier
bare heimat weten zelfs niet eens 
dat wij een handelsvloot hebben en 
zeker niet dat die handelsvloot 
theoretisch tweetalig is maar dat 
wij daar een bikkelharde strijd 
moeten voeren om ons Vlaamse 
hoofd boven (het unitaire) water 
te houden. 

Ook op sociaal gebied staat een 
zeeman nergens. Om een voorbeeld 

te geven : op zee worden er nog 
steeds 56 uren per week gewerkt 
door een officier en dan nog in 
schijven van 4 uren werken en 8 
uren rust. Kompensatie voor dit al
les : 1 verlofdag. 

Elkeen heeft recht op voortdu
rende vorming orakelt het VUJO-
kongres. Deze kans wordt ons reeds 
gegund maar ten koste van wat ! 
Gedurende de voorbereiding en het 
examen tot het bekomen van een 
diploma van een hogere rang kan 
de zeeman gaan stempelen zodat 
een inkomen van ongeveer een 
derde van het normale inkomen ge
waarborgd blijft en die dan nog na 
ondertekening van een verbintenis 
waarbij hij akkoord gaat met arti
kel 30 van het KB van 9-4-65 waar
in hij zich onder andere verplicht 
voor iedere dag steungeld die hij 
ontvangt, ten minste vier dagen ef-
fektieve dienst bij de Belgische 
koopvaardij te zullen presteren. Van 
vrijheid gesproken ! 

En door wie zal daar eens iets 
aan verholpen worden ? Door nie
mand, want van zulke kleine min
derheidsgroep is weinig elektoraal 
voordeel te verwachten. 

W.V.D.. Antwerpen. 

kaakslag 

De verhoging van 171 tr. voor 
het tweede kind, kunnen wij ; gro
te gezinnen niet aanvaarden. Dit 
alszijnde een eis van het ACV. Wel 
in, de lijn van het ABVV of is het 
een flop, zoals wij het op politiek 
en regeringsvlak reeds gewoon 
zijn. Als wij in een van de voor
gaande Volksmachten gelezen heb
ben is : de eis van het ACV 25 % 
verhoging voor de « kinderbijsla
gen ', hebben zij nu hun stem uit
gebracht voor een eenparige ver
hoging van een tweede kind. Dit is 
niet alleen een kaakslag, het is 
tevens ook een uitdaging tegenover 
de grote gezinnen ; en dan maar 
slogans' zowel van ABVV-zijde zo
als sociale zekerheid, solidariteit, 
minderbedeelden, zwakke groepen 
enz. 

De zogezegde welvaartstaat, 
maar niet voor allen. Het ACV wil 
dat wij als vakbond — afgevaar
digden in de onderneming wed
ijveren, maar dan zullen ze ons de 
argumenten niet uit de handen mo
gen werken. De Bond heeft zich bij 
de stemming onthouden, dat was 
hun goed recht en plicht. Wil de 
Bond een algemene verhoging van 
10 %, dan moeten wij de hand
schoen opnemen en zal er door de 
' Bond ' en « Ligue des Families » 
een betoging op Brussel moeten 
gepland worden. 

Heel zeker staat er voor de vak
bonden heel wat ander werk voor 
de boeg. maar eerst het gemakke
lijkste. Machtsmisbruik, of gebrui
ken waar het moet, wij zullen zien 
wat het wordt. In « Volksmacht » 
van verleden week « het kind cen
traal ' let op hetgeen wij zeggen 
en schrijven, maar niet op onze 
daden, zullen wij zoals de « Bond » 
schreef op politiek vlak hun ge
denken in het stemhokje, misschien 
binnenkort ? 

S.D.R., Mechelen. 

middenstand 

Langs radio en TV laat de minis
ter van Middenstand de goege
meente weten dat er een toename 
van 46 % is van zelfstandigen met 
1 tot 4 tewerkgestelden... 

Wij knopen volgende bedenkin
gen hieraan : 
— Wil de geachte minister diezelf
de goegemeente eens haarfijn uit
leggen hoeveel % helpers, maga
zijniers en/of boekhouders dit uit
maakt ten opzichte van de toename 
van de administratieve en andere 
kostprijs-beinvloeders ? 
— Hoeveel zelfstandigen 1972 zul
len overleven ? Met welke perspek-
tieven de overlevenden het zullen 
moeten stellen ? 

Ondertussen kan de beproefde 
middenstand het stellen zonder 
dergelijke verklaringen, afgelegd 
door een « ex-minister » die toch 

mee de verhoging van 8 % pen
sioen voor de zelfstandigen hielp 
kelderen I 

Tot slot. Danken wij voor dat 
soort onpopulaire maatregelen con
tra-middenstand. De rezultaten zul
len wellicht het onderwerp worden 
van boeiende studies en boeken, 
terwijl de meest elementaire maat
regelen pro, mede met een geval
len regering die « lopende zaken 
afhandelt », in de lade van de 
« verdeel en heerspolitiek » zullen 
belanden. 

P.V.H., Breendonk. 

positief 

Hoewel geen flamingant in de 
traditionele zin, heb ik een zekere 
belangstelling voor het streven van 
de Volksunie. 

Het schijnt me toe, dat uw partij 
erop bedacht is, de Vlaamse en 
Vlaams-Waalse problemen in een 
omvattende visie te plaatsen die 
uitermate positief naar de toekomst 
wijst. 

De traditionele Belgische poli
tieke partijen zijn danig aan het 
verzanden en zullen ons land (en 
de gemeenschappen waaruit het is 
samengesteld) aan de rand van de 
afgrond brengen en ten opzichte 
van andere landen verzwakken. 

Een frisse wind is meer dan ooit 
noodzakelijk, reden waarom ik 
gaarne enige dokumentatie over de 
Volksunie zou ontvangen, teneinde 
te onderzoeken in hoeverre deze 
partij wegen naar de toekomst 
openhoudt. 

B.M., Brussel. 

ongelukkig toeval 

In uw uitgave van 25 november 
laatstleden schreef de heer V.L 
onder rubriek « Wij en Gij », dat 
onze firma in Leuven één-talige 
Franse handleidingen uitdeelt on
der de moeders. 

Als recht op antwoord houden 
wij eraan uw lezers te doen opmer
ken dat onze publiciteit in het Leu
vense voor méér dan 95 % in het 
Nederlands gevoerd wordt. Indien 
enkele franstalige folders in het 
bezit zijn van de Klinieken dan is 
dit enkel en alléén om een even
tuele aanvraag van gast-arbeiders 
en door de onmiddellijke nabijheid 
van de Universiteit aangetrokken 
franstaligen, te kunnen voldoen. 

Het ongelukkig toeval dat gewild 
heeft dat Mevrouw V.L in bezit 
kwam van een franstalige handlei
ding kan onze firma dan ook niet 
ten kwade geduid worden. Een een
voudige vraag bij de verantwoorde
lijke persoon van de kliniek zou de 
moeilijkheid vermeden hebben. 

Mogen wij uw lezers er op attent 
maken dat onze firma 70 % Vlaam
se menden tewerkstelt ? 

Met hoogachting 
N.V. MILUPA S.A., Vilvoorde. 

acec-gent 

Beste Huguette D.B., 
Mag ik U enkele onjuistheden op

sommen in uw artikel over de be
toging van ACEC-Gent (- Wij » van 
2-12-72) : 
1. ' De Gentse werknemers liepen 
er nogal gelaten bij ». Had je er 
bij geweest dan zou je gezien heb
ben dat ze strijdvaardig en met 
overtuiging manifesteerden. 
2. In 1951 stelde ACEC geen 3000 
werknemers, maar ongeveer 1900 
mensen te werk. 
3. « De vakbonden zijn braaf ge
worden en wij ook ». 

De vakbonden dat zijn wij en we 
zijn helemaal niet braaf. Nimmer is 
er lichtvaardig gestaakt, maar tel
kens het nodig (en dat wapen doel
treffend) was, zijn wij tot de aktie 
overgegaan. Een drietal jaar gele
den nog voor vijf weken staking 
en in maart II. een reeks geurilla-
stakingen. 
4. « Twee syndikale vrijgestelden, 
door de fabriek betaald ». 

Denk je dat wij dit cadeau ge
kregen hebben ? Dit werd afge
dwongen en moet verder tegen de 
werkgever verdedigd worden. Het 
zijn helemaal zijn vriendjes niet. In 
maart II. werden ze publiek en 
schriftelijk bedreigd met sancties 
voor hun syndikale aktiviteit. 
5. « En of de werknemers van 
ABVV of ACV geen nadere inlich
tingen kunnen krijgen ? ». 

Naast talloze persoonlijke kon
takten en kleine vergaderingen van 
de syndikale afgevaardigden, zijn er 
regelmatig berichten van het vak
bondsfront (ongeveer 20 sinds be-

van eynde 

- Ik geloof, beste vrienden socialisten, dat ik er goed aan ge
daan heb, met de regering te dwarsbomen en met de andere 
partijen uit te schakelen. Zo hebben ten minste onze Waalse 
bazen ons opgelegd. Ze zijn immers niet voor niets naar Moskou 
geweest achter les, hoe we het moesten aan boord leggen om 
onze andere rode broeders aan de macht te geraken, nu onze 
vriend Leburton kans heeft van eerste premier te worden. 

Hij zal in duizend haasten wat Vlaams leren, als hij er niet 
aan uit geraakt zal ik, vriend Jos, hem wel een handje toesteken, 
of anders slikt hij nog zijn tong in. 'k Heb het woensdagavond 
al geprobeerd voor de TV. om hem een mondje toe te steken, 
maar onverwachts zei hij ' ik hebbe nieks te verklaar » en de 
journalist grimde, maar ja daar heeft er niemand op gelet. Er 
wordt daar toch veel gelachen en handjes gedrukt >. 

Nu, vriend Jos, we zouden daar te ver moeten over uitweiden, 
want we zouden nog zoveel moeten schrijven, maar, vriend 
Van Eynde, dat zal wel het begin zijn van het EINDE. 

Enige mistevreden Vlaamse socialisten. 

gin van dit jaar). Verder worden 
alle uitgebreide verslagen (min
stens drie per maand) aangeplakt 
en publiceert de « Volksmacht » 
regelmatig nieuws uit en over 
ACEC. 
6. ' Met het nieuwe loonsysteem 
laten bedotten ». 

Er is geen enkel loonsysteem of 
klassificatie welke niet kon verbe
terd worden. In ACEC werd het bij 
geheime stemming goedgekeurd. 
De taak bepaalt de plaats in de 
loonklas, men schuift geleidelijk 
door naar het maximumloon. Dit 
stelsel heeft alle, of toch zeer veel, 
willekeur uitgesloten en de indi
viduele rendementspremie in het 
loon opgenomen ! 

7. ' Zeggen dat de indeks er voor 
zorgt dat we regelmatig loonsver
hoging krijgen ». 

Naast de aanpassingen ingevol
ge de stijging van het indekscijfer 
worden op syndikaal initiatief (ak
tie) ancienniteitspremie en premie 
B II verhoogd en een eindejaars-
preme ingevoerd. Natuurlijk worden 
alle loonsverhogingen aan de lonen 
toegevoegd (in 1972 : 3,50 fr. per 
uur). 

8. t Het werkritme steeds opgedre
ven werd '. 

Deze bewering is gewoonweg 
naast de waarheid. Enkele werk
tijden werden opnieuw berekend. 
Maar de syndikale delegatie zorg
de, en zorgt ervoor, dat er geen 
opdrijving is van het werkritme^ 

Er blijven in ACEC-Gent, en in 
het geheel van ACEC-Westinghou-
se, problemen genoeg zonder dat 
er onjuistheden over geschreven 
worden. 

B.D., Gent. 

nefast 

" Dit is een gevaarlijke politiek. 
Hij is uiteraard nefast ten opzichte 
van deze jongeren », schrijft de 
VUJO-voorzitster In « Wij » van 
2-12-72. Dat Nelly, evenals de Hol
landers, de politiek (ook de koe ?) 
tot een mannelijk zelfstandig naam
woord promoveert, is tot daar aan 
toe. Erger is haar onoordeelkundig 
gebruik van het woord nefast. Ze 
staat hiermee, helaas, niet alleen. 
In elk nummer van » Wij - plakt 
Frans Van der Eist dit Franse eti
ket op de politiek der regering, 
wat niet in overeenstemming is 
met zijn liefde voor onze moeder
taal. Ook ik ben van oordeel dat de 
politiek van Gaston Conflance, rid
der van de Peerdefamilie, noodlot
tig, verderfelijk, rampzalig was voor 
Vlaanderen. Onze moedertaal is 
rijk genoeg om te zeggen wat we 
menen. Wie hiervoor per se een 
leenwoord nodig heeft, kan nog al
tijd over funest beschikken. Maar 
nefast is geen gewoon Nederlands, 
ook al staat het in het supplement 
van de grote Van Dale, dat nu een
maal een massa rariteiten heeft 
opgenomen. Nefast Is alleen In een 
zeer speciale context te gebruiken. 

F., te W. 

posttarieven 

Dit is wellicht een bericht het 
vermelden waard, om uw lezerspu
bliek heel wat last te besparen en 
geen strafporten te doen betalen 
bij het verzenden van hun nieuw
jaarswensen. 

Heden morgen ging een van onze 
bedienden naar het postkantoor om 
zegels aan te kopen voor het ver
zenden van duizenden nieuwjaars-
wénsen aan klanten en leveran
ciers. 

Hier werd medegedeeld, wat na 
telefonische navraag bevestigd 
werd door de directie van hoofd
kantoor te Antwerpen, wat volgt : 

— 3,50 fr. voor naamkaartjes met 
gedrukte tekst onder open omslag 
of zlchtkaarten of kerstkaarten zon
der omslag of onder open omslag ; 
— 4,50 fr. voor kaarten met een 
tekening of een reproductie of der
gelijke, geplooid en aan de binnen
zijde bedrukt met wens. 

En dit enkel wanneer zij voldoen 
aan het standaardformaat. 

Tevens werd ons gemeld dat 
kerst- en nieuwjaarswensen niet 
meer als gelegenheidsdrukwerk 
worden aanvaard (zoals huwelijks-

' aankondigingen). 
Verleden jaar werden deze ver

zonden als dusdanig aan 1,50 fr. 
Dit Is dan gelijk aan een prijsver

hoging van 200 % .'.'/ 
Mogen staatsdiensten of open

bare instellingen zo maar aanpas
singen naar eigen goeddunken stel
len zonder tussenkomst van de 
prijzenkommlssie ? 

Laat één of andere maatschappij 
in het privaat zijn prijzen maar eena 
opslaan met 200 %. Wat doen dan 
de index, de prijzenkommlssie, de 
syndikaten en de pers UI Zij moe
ten vechten voor enkele percenten. 
En dan spreken wij nog niet van de 
koopkracht, het pensioen enz 

Leve het voorbeeld van vadertje 
staat ! 

p.v.b.a.E., Berchem. 

politieke vormleer 

Aansluitend op de Dosfelviering, 
waar de belangstelling beschamend 
klein was, zou ik graag volgende 
bedenking willen maken. 

Het komt mij voor dat er bij 
onze VU-kaders zo weinig belang
stelling is voor de noodzakelijke 
politieke vorming of Is dat soms 
niet meer nodig ? Wanneer onze 
belangstelling hoofdzakelijk blijft 
uitgaan naar bals en • toogdiscus
sies ' geraken we niet verder. ' 

Aan ons, VU-vrouwen, om intens 
gebruik te maken van de door het 
Dosfellnstituut geboden kansen. 
Om alzo de ons toekomende plaats 
te kunnen innemen. 

mevr. P.G., Evere. 

De redakt ia draagt geen verant
woordel i jkhe id voor de inhoud der 
gepubl iceerde lezersbrieven. 7e be
houdt zich het recht van keuze en 
inkor t ing voor. Over de lezersbrie
ven wordt geen br iefwissel i r tg ge
voerd. 
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Het ziet ernaar uit dat ambitieuze Leburton eerlang zijn slag 
zal thuishalen en eerste-minister worden. Tenzij een of ander 
schoolpakt-maneuver van de CVP hem op het laatste ogenblik 
toch tussen het schip en de wal doet belanden. 

Maar de CVP schijnt volkomen het noorden kwijt te zijn en 
verdwaald in een dichte mist. Een goede maand geleden stuurde 
zij haar eigen eerste-minister de laan uit omdat hij verfransende 
toegevingen vroeg in de Voerstreek en geen zekerheid kon 
bieden dat er van de beloofde gewestvorming iets in huis zou 
komen. Volgde dan een kanonade straffe verklaringen van CVP-
leiders : over de Voer zou niet meer worden gepraat tenzij 
de volledige wederkerigheid gold voor de streek van Komen ; 
Brussel diende beperkt tot de 19 gemeenten en het kiesarron
dissement moest worden gesplitst ; de gewestvorming moest 
er komen zonder uitstel en de nieuwe structuur moest klaar en 
overzichtelijk zijn ; inzake onderwijs moesten alle discrimina
ties worden weggewerkt ; een eentalige eerste-minister was 
onaanvaardbaar. En patati, en patata. 

Die verklaringen zijn nog niet koud en wat zien wij : daar 
zitten de CVP-ers alweer dociel over een nieuwe regering te 
onderhandelen met de eentalige Waal die nog niet zo lang 
geleden publiek verklaarde de CVP beu te zijn. Met de doorbak
ken unitarist Leburton die de BSP-sabotage tegen de cultuur-
autonomie leidde onder de regering Eyskens-ll, die de gewest
vorming én de herziening van het schoolpakt op de lange baan 
schoof en de Voerkwestie zo hoog speelde. En dit alles met de 
duidelijke bedoeling zelf eerste-minister te kunnen worden. 

is de CVP het noorden kwijt ? 

Zijn de CVPers dan zo naief te geloven dat stroper Leburton 
hen zal bezorgen wat hun eigen boswachter Eyskens hen niet 
mocht geven van de socialisten ? Wie er Leburton's voorstellen 
op naleest weet wel beter. Worden er nieuwe toegevingen 
gevraagd ten gunste van de verfransers van de Voerstreek ? 
Jawel, en onmiddellijk door te voeren. Is er « wederkerigheid » 
voor de streek van Komen ? Neen, wat dacht je wel. Wordt 
het gewest Brussel beperkt tot de 19 gemeenten ? Neen, later 
misschien... Wordt er nu spoedig werk gemaakt van de gewest
vorming ? Nee, daarover moet eerst nog maar eens uitgebreid 
gepalaverd worden in een speciale commissie. En als het van 
Leburton afhangt wordt het hooguit een verward geval met 
super-provincieraden, onder sterke centrale voogdij en zonder 
eigen fiscale middelen. En voor het overige ? Veel vaagheid 
en al wat knelt wordt In commissies begraven... 

Is het omwille van de gevraagde miljarden voor het katoliek 
onderwijs dat de CVP zich zo knullig gedraagt ? Ach, Van Eynde 
liet al weten dat klerikalen met hun paleizen-van-scholen zich 
geen illuzies hoeven te maken... 

Jawel, de CVP-leiders maken de ene goal na de andere... in 
eigen doel ! 

Paul Martens. 

de staatscr is is 

abonnementenslag 

nieuwe abonnees bij bosjes ! 
Woorden wekken, maar voorbeelden trekken : het entoesiasme van onze 

Mechelse voortrekkers begint nu overal In Vlaanderen het VU-kader tot 
grootse daden op te wekken. Ook deze week konden wij — ondanks de nóg 
trager werkende post — weer een pak nieuwe abonnees boeken. Wij zijn 
de duizend nieuwe nu reeds ver voorbij, maar wij willen dit getal over en
kele tijd nog minstens verdrievoudigd zien. En dat kan, als de wil er maar 
is : de kleine afdeling Lubbeek-St. Joris-Winge wist er al méér dan vijftig 
bij te winnen. Wat moet het dan worden als de grotere broers onder de 
afdelingen het op hun krachten nemen ! 

Van dit wekelijks abonnementen-praatje willen wij deze keer ook ge
bruik maken om onze trouwe verzender Adhemar Vanderlinden uit Meche-
len van harte te feliciteren met zijn 65e verjaardag. Door zijn jarenlange 
stille en stipte arbeid op ons sekretariaat heeft hij een waardevolle bijdra
ge geleverd aan de uitbouw van ons blad. Prosit, Adhemar, en nog vele 
jaren ! 

Aan alle kampers aan het abonnementenfront inmiddels : een vreugde
vol en suksesvol 1973. 

T O P - 2 0 
1. Walter Jaspers (Hombeek) 

2. Joos Somers CSt. Katelijne Waver) 

3. Joris De Ruyter CSt. Joris-Winge) 

4. Herman De Kegel (Ninove) 

5. Joris Depré (Tervuren) 

6. Albert Aendenboom (St. Niklaas) 

7. Swat Van Houtven (Oud-Turnhout) 

8. Julien Braeckeveit (Aalter) 
Jacqueline De Caster (Ledeberg) 
Roger Dierick (Vichte) 

Jan Peeters (Hoboken) 

12. Romain Bogaerts (Dworp) 
Etienne Keymolen (Asse) 

Cis Nauwelaerts (Duffel) 

15. Ray Van Dycke (Hoegaarden) 

Herman Verslype (Tielt) 

17. Jozef Desmet (Wakken) 
Jozef Labaere (Kortrijk) 

Jef Vinex (Erps-Kwerps) 

20. Bernd Beke (Halle) 
Huguette Ingelaere (Gent) 
Jan Roux (Genk) 
Frans Van Dessel (Niflen) 
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58 
30 

22 
16 
15 

13 
13 
13 
13 
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11 
11 
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10 
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Edmond Leburton droomt dezer dagen rozige dromen : hij ziet de dag 
dat hij eerste-minister zal worden vlug naderbij komen. Nochtans is ook 
voor hem onvoorzichtig « mosselen » te roepen vóór de schuit helemaal 
aan de wal is. In elk geval ziet het er vandaag (donderdag) naar uit dat de 
traditionele partijen nog maar eens samen scheep zullen gaan. Als er een 
nieuwe regering komt zal het er een zijn van vermoeide heerschappen die 
zich vóór alles aan een ministerportefeuille vastklampen en die tot alles 
bereid zijn om toch maar het verdict van het kiezerskorps te kunnen ont
lopen. Wij beleven exalterende tijden I 

Donderdag 21 december 

if Aan zijn zgn. natuurlijke ge
sprekspartners (CVP-PSC, PVV-PLP 
en BSP) bezorgt formateur Leburton 
zijn geschreven voorstellen i.v.m. 
de Voer en de gewestvorming. Het 
is niet veel zaaks : de gewestvor-
miTig wordt, als hij zijn zin krijgt, 
voor een onbepaalde tijd begraven 
in een commissie. In de Vlaamse 
Voerstreek wil hij de oprichting 
van Franstalige kleuter- en lagere 
klassen vergemakkelijken, en de 
CVP lijkt daar blij om .. 

if In •• Volksgazet » schrijft BSP-
medevoorzitter Jos Van Eynde dat 
de CVP er niet moet op rekenen 
dat de volgende regering inzake 
het schoolpact verder zal gaan dan 
wat er in het regeerakkoord stond 
van de vorige regering. Hij is 
overigens van oordeel dat de kato-
lieke scholen in paleizen huizen en 
de rijksscholen in barakken en 
woonwagens. 

if De VU-frakties van Kamer en 
Senaat stellen in een mededeling 
vast dat de Belgische politiek mo
menteel volkomen ondergeschikt 
wordt gemaakt aan de eerzucht van 
Leburton. Zij blijven erbij dat een 
eerste-minister die geen Neder
lands kent voor de Vlamingen on
aanvaardbaar is. Zij herhalen dat er 
thans zonder verdere omwegen zou 
moeten gestreefd worden naar een 
duidelijk en radicaal federalisme 
via onderhandelingen tussen de 
Waalse en Vlaamse gemeenschap. 
Daarom moet er in Vlaanderen een 
gesprek komen tussen de partijen 
die bereid zijn de federalistische 
oplossing na te streven. Die oplos
sing kan er niet komen als men 
blijft onderhandelen met partijen 
die zoals, de BSP, een uitgesproken 
unitaristische politiek voeren. 

if Het Taalaktiekomitee levert bij 
Leburton thuis twee kerstpaketten 
af met een stapel kinderboeken. 
Die moeten het de toekomstige pre
mier (?) mogelijk maken zijn kennis 
van het Nederlands bij te werken... 

Vrijdag 22 december 

if Formateur Leburton ontvangt in 
de voormiddag de h. Defosset, voor
zitter van het FDF-RW, en overhan
digt hem zijn voorstellen inzake de 
Voer en de gewestvorming. Met de 
Volksunie wil Leburton niet verder 
praten. Hij ontvangt eveneens een 
delegatie van de Bond van Grote 
en Jonge Gezinnen die hem een 
eisenbundel overhandigt. 

if In een gezamenlijk gesprek tus
sen de h. Leburton en de delegaties 
i/an CVP-PSC, BSP en PVV-PLP wordt 
door de gesprekspartners vastge
steld dat er een voldoende over
eenkomst bestaat om onderhande
lingen aan te gaan met het oog op 
de vorming van een regering. Die 
onderhandelingen zullen de sociaal-
economische, financiële en com
munautaire problemen omvatten. De 
delegaties spreken af elkaar vol
gende woensdag opnieuw te ont
moeten. 

if De Vlaamse Volksbeweging be
zorgt de formateur een open brief 
waarin hem gevraagd wordt het 
amnestie-probleem niet te vergeten. 

Zaterdag 23, zondag 24, maandag 
25 december 

Kerstweekemde. 

Dinsdag 26 december 

if Formateur Leburton pleegt over
leg met de kameraden van het 
ABVV en van het BSP-partijbureau. 

ie In een brief aan de formateur 
zegt het Verbond van Vlaams Over
heidspersoneel dat er in België 
slechts twee gewesten mogen zijn: 
Vlaanderen en Wallonië. En Brussel 
behoort bij het Vlaamse gewest. 
Het VVO eist verder dat de taalwet 
op de Sabena wordt toegepast, en 
dat er in de COO-ziekenhuizen van 
de Brusselse agglomeratie de helft 
Nederlandstalige artsen zouden be
noemd worden. 

if In BSP-kringen is men optimi»» 
tisch : Leburton zal slagen ett 
eerste-minister worden. Het regeer
akkoord van de nieuwe ploeg zal 
voldoende vaag gehouden wordei» 
zodat de onderscheiden partijcorv 
gressen het zonder veel probla» 
men zullen kunnen goedkeuren. 

Woensdag 27 december 

•ŷ  's Namiddags beginnen de eigetv 
lijke regeringsonderhandelingen op 
basis van de door formateur Lebur
ton gereed gemaakte teksten Na
mens de BSP nemen eraan deel i 
Van Eynde (N), Cools (F), Anseela 
(N), Claes (N), Hurez (F), Cudell 
(F) en Luyten (N). De CVP-PSC-de-
legatie omvat Martens (N), Van Els-
lande (N), Tindemans (N), Swa»-
lens (N), Vanden Boeynants (F), 
Nothomb (F), Califice (F) en André 
(F). De PVV-PLP-delegatie : Des-
camps (F), Vanaudenhove (N), Da 
Clercq (N), Jeunehomme (F), Tous-
saint (F) en Rigo (F). Namens da 
Brusselse liberalen liet de h, Hou-
gardy vooraf weten dat de Brussel
se PLP-ers niet wensen mee ta 
doen. 

tnw^ 

het onderzoeic naar de bestaansmiddelen 

Onze Mechelse senator Wim 
Jorissen bevecht sinds jaren het 
onderzoek naar de bestaans
middelen in het pensioenregime 
van de zelfstandigen. In 1968 
diende hij daarvoor een wets
voorstel in, dat in 1970 verwor
pen werd door de CVP, de BSP 
én de PW, met vereende krach
ten. Begin 1972, na de verkiezin
gen, diende Wim Jorissen dit 
voorstel opnieuw in. Het werd 
nog niet besproken. 

Tijdens de jongste Senaatszit
ting (half december 1972} klaag
de hij opnieuw het feit aan dat 
de regering de zelfstandigen 
wil doen geloven dat het onder
zoek naar de bestaansmiddelen 

is afgeschaft. En dit terwijl het 
zelfs nog tot 1975 bestaat voor 
al degenen die gepensioneerd 
werden sinds 1 juli 1972 en zul
len gepensioneerd worden tot 
einde 1974, en anderzijds voor 
al de gepensioneerden van vóór 
1 juli 1972 nog zal blijven be
staan, ook na 1 januari 1975. 

Minister Tindemans gaf toe 
dat dit inderdaad zo was maar 
beloofde uitdrukkelijk dat « deze 
schoonheidsvlek zou wegge
werkt worden ». Eigenaardig ge
noeg vermeldde geen enkele 
krant dit voor de zelfstandigen 
belangrijk bericht. 

Hardnekkige Wim haalde nog 
maar eens zijn slag thuis. 
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persspiegel 
En de CVP-toon begint weer gevaarlijk te zakken. Van het « geen 

•erste minister die niet echt tweetalig is » is het weeral afgezwakt tot 
• Maar dit is slechts een wens ». De vrees voor verkiezingen werkt de 
•amenklittingsverschijnselen in de hand bij de drie traditionelen. Zelfs 
programma's krijgen minder belang. « Nooit met de liberalen » zong 
Jos Van Eynde nog onlangs over de PVV, ook dit liedje lijkt vergeten. 
En voor de PVV blijft het « Als we er maar bij zijn ». 

het volk 

Maakte nog brede beschouwin
gen rond de « onaanvaardbare » 
eentaligheid van Leburton. We zul
len 2ien hoelang die onaanvaard
baarheid duurt. 

« Het feit dat drie Vlamingen op 
vier zich uitspraken tegen een pre
mier die niet bij maclite is vlot 
hun taal te spreken heeft bij de h, 
Leburton een indruk gewekt van 
verbouwereerdheid en moedeloos
heid ; het was alsof hij zelf aan 
het welslagen van zijn opdracht be
gon te twijfelen. 

» Het Vlaamse volk heeft derge
lijke vernedering — want dat is 
het — aanvaard zo lang het Neder
lands in een feiteliike staat van 
minderwaardigheid verkeerde. Thans 
Is dat niet meer het geval. 

» Naast de herwaardering van on
ze taal heeft zich een nieuw feit 
voorgedaan. De televisie heeft een 
grondige verandering teweegge
bracht in de relaties tussen de 
openbare gezagsdragers en de be
volking. De gewone man neemt het 
niet meer dat zijn taal geradbraakt 
wordt door mensen waar hij zou 
moeten naar opzien. 

g r e n z - e c h o 

En waarom zouden we niet eens 
kunnen instemmen met dit blad (zo 
gematigd) uit Eupen dat aan Lebur
ton vraagt waarom hij geen Duits 
spreekt ? Zeker, daar Leburton uit 
de provincie komt die de Duitstali
ge Belgen zo innig platdrukt aan de 
Luikse boezem. 

• Tot nog toe is nog niemand op 
de idee gekomen ertegen te pro
testeren dat Leburton niet alleen 
het Nederlands niet machtig is, 
maar evenmin het Duits. Het is 
nochtans niet meer mogelijk om de 
derde gemeenschap over het hoofd 
te zien als de ' Groten » onder me
kaar gaan discussiëren. 

Het beste voorbeeld hiervan is 
wel het feit dat Leburton naar het 
voorbeeld van De Saeger, er be
lang aan hechtte een persoonlijk
heid uit de Oostkantons te raadple
gen vooraleer hij zijn informatiege
sprekken afsloot en contact opnam 
met de mogelijke regeringspart
ners... ». 

volksgazet 

« En het zal Leburton zijn of nie
mand » blijft Van Eynde doortem-
peesten, als trouwe stalknecht van 
zijn Waalse bazen. 

» Doch zomin M. Tindemans als 
M. Vanden Boeynants mogen zich 
inbeelden dat Leburton voor hun 
rekening gaat werken. Hij denkt er 
niet aan — en de BSP nog minder! 
— het terrein klaar te maken voor 
een nieuw kabinet dat hij niet zélf 
zou presideren, omdat één van de 
heren van de CVP of de PSC hem 
op het laatste ogenblik een voetje 
zou hebben gelicht om in zijn plaats 
te treden. 

' Wij geven de minister van 
Landbouw dan ook de gulden raad 
zijn ongeduld te bedwingen of 
voorgoed ter zijde te schuiven. Hij 
kan de bescheiden middelen van 
zijn energie beter aanwenden om 
er mee aan te helpen dat, over de 
knelpunten waarvoor Leburton 
thans staat, de twee katholieke 
partijen waarin de CVP-PSC is uit
eengevallen hetzelfde standpunt In

de nieuv/e gids 

Waar men meer en meer spreekt 
van een regering «die wei zal zien» 
en niet te programmatisch zich 
moet vastleggen, keert Van Haver-
beke zich tegen deze « laisser al
ler »-politiek. 

• Tweede voorwaarde : er moet 
een concrete regionaliseringsfor
mule uitgewerkt in het regeerak
koord zelf. Zonder de vervulling 
van deze laatste voorwaarde was 
het een dwaasheid de regering-
Eyskens ten val te brengen en 
staan wij even ver als op het ogen
blik dat de regering-Eyskens einde 
januari 1972 van wal stak. 

' Hoe men de zaken draait of 
keert, hoezeer men ook het be
lang zou onderstrepen van velo 

problemen op andere vlakken en 
de noodzakelijkheid dringend een 
SC hooi pact ie sluiten, zonder con
crete en onmiddellijk uit te voeren 
regionalisering, heeft de omzetting 
van de tweeledige CVP-PSC-BSP-
regering m een drieledige regering 
geen zin. 

• Gebeurt die omzetting desal
niettemin dan hebben de leiders 
van de CVP een politieke doodzon
de bedreven ». 

de tijd 

Het proefballonetje dat Leburton-
waal-zoellen-zien heeft opgelaten 
l.v.m. de Voerstreek en de « weder
kerigheid » in Komen, wordt door 
deze nuchtere Vlaamse kommenta-
tor stuk geprikt. 

« Hef is duideliik dat het hier 
met gaat om een mini-oplossing, 
ook al is zij beperkt tot een sector 
van de wetgeving voor de taalei-
landen. Men moet inzien dat de 
franstalige klassen in de optiek van 
het voorstel van de formateur er 
zullen komen en dat zij na een be
paald aantal jaren naar een feite
lijke situatie van tweetaligheid 
gaan voeren die vanzelfsprekend 
moet uitlopen op een volledige ad
ministratieve tweetaligheid. En wie 
tweetaligheid zegt in een gebied 
als de Voergemeenten, weet dat 
zij op haar beurt voert naar een 
totale verfransing. 

' Hoe men de vooruitzichten ook 
interpreteert die in hei voorstel 
zijn verdisconteerd, de verdrukking 
van het Nederlands op termijn zit 
erin, om de eenvoudige reden dat 
de wet de mogelijkheid daartoe 
gaat scheppen. Indien men vertrekt 
van het standpunt dat de Voer een 
nederlandstalig gebied is, zoals dat 
ook erkend werd in het wetsont
werp dat de vorige regering had in
gediend, en indien men daarbij be
denkt dat de beperkte faciliteiten 
voor de franstallgen een toegeving 
waren in een taaleiland, ervaart 
men dat men met het voorstel-Le-
burton de (onderwijs)poort open 
zet voor een wijziging van het hui
dige taalstelsel die eerst zal zijn 
bewerkt door drukking op de inge
zetenen om nadien wettelijk te 
worden gesanctioneerd, 

' De wederkerigheid voor Komen-
Waasten kan men met gerust ge
moed afschrijven als onbruikbaar 
omdat de taaifaciliteiten voor het 
onderwijs er op een bredere schaal 
zouden moeten worden toegepast 
dan in de Voer en omdat zij niet 
zoals in de Voer zullen kunnen bo
gen op de hulp en de bijstand van 
de lokale besturen... ». 

gazet van antwerpen 

En voor het probleem van de 
« amnestie » zal in de « brede » 
regering waarschijnlijk ook geen 
plaats zijn ondanks volgende pak
kende feiten als gevolgen nog 
steeds van de verdwazing van de 
repressiejaren. 

« Aan de ter dood veroordeelde 
Wies Moens werd genade ver
leend. Maar hij blijft verbannen, 
want terugkeer naar zijn vaderland 
houdt in dat hij ettelijke miljoenen 
zou dienen te betalen, hem royaal 
door het krijgsgerecht opgelegd als 
schadevergoeding aan de staat. En 
die heeft hij niet. Dus Is de gena
demaatregel een flop. 

Nog 850 andere landgenoten, tot 
fabuleuze sommen schadevergoe
ding veroordeeld, konden die niet 
betalen. De administratie wacht op 
' iedere gunstige wending, die een 
terugvordering zou mogelijk ma
ken ». Die ' gunstige wending » 
is dikwijls het overlijden van de 
ex-veroordeelde, wanneer men be
slag ken leggen op zijn erfenis I 

» 23.000 getelsferden kregen 
geen vergoeding voor oorlogsscha
de, zelfs 65 oud-strijders van 14-
18 ontvangen nu nog geen invalidi
teitspensioen, omdat « iemand » 
hen bij de incivieken heeft gerang
schikt. Soms zonder proces, zoals 
de vele tienduizenden, die uit over
heidsdiensten werden gewipt, 
kwestie van plaats te maken voor 
anderen. Maar die nu nog de ge
volgen daarvan voelen In de vorm 
van onvolledig pensioen, enz. ». 

waiter luyten. 

fidele 
grapjassen 

leder komt in het nieuvFs of 
blijft beroemd — hetzij berucht 
— op zijn manier. Nero stak er 
Rome voor in brand. De kleine 
lichtjes van oud-resistensialis-
ten van groep Fidelio hebben zo 
ook hun manier. Na reeds ge-
hetst te hebben toen Felix Tim
mermans dit jaar in Lier her
dacht werd, protesteren zij nu 
met de onvermijdelijke klem te
gen de uitgave van een postze
gel met 'n tekening van de Fé. 
Maar zij spelen hun rol goed. 
Elk van hun optredens blijft 
maar aantonen hoe kleinzielig-
faelachelijk die Belgische re
pressie was. Echt op het ni
veau van een operettestaatje. 
Wie daarin dan nog de rol van 
de nar moet spelen valt inder
daad op. Dat !s waarschijnlijk 
de einge bedoeling van deze ou
de schimmen van een dwaas 
verleden. Wij mogen het hen 
zelfs niet kwalijk nemen. Wie 
reeds exhibitionist was in zijn 
Jeugd, verleert dit niet meer bij 
het seniel worden. 

IS&me geen profijt doen. Maar 
volgens het •• gewestplan » van 
De Saeger en Leburton krijgen 
we dan toch at zelfbestuur voor 
de jacht en de visvangst. 

nog een 
nieuwsjager 

Nu hij in het parlement voor
lopig niet meer kan interpelle-
ren over dié of die knaap van 
de BRT die dat of dat woord 
doen klinken heeft in de oren 
van kameraad Geldolf, zoekt de 
man naar nieuwe podiumstuk-
Jes. Wanneer Jos Van Eynde al 
inbindt rond een eventuele 
deelname van de PVV aan een 
regering met de BSP kan Wil
helm Geldolf opvallend alleen-
lopertje spelen. Hij is er dus 
tegen, bazuint hij uit. De Libre 
die dit geestelijk zwaargewicht 
eventjes cinisch onder het ver
grootglas neemt grinnikt « Nu 
zelfs Van Eynde zich verzoend 
heeft met de gedachte van een 
driepartijenploeg wordt de stel-
lingname van Geldolf belache
lijk. Misschien denkt hij ministra-
bel te zijn en oordeelt hij dat zijn 
paradoxale houding hem als 
springplank zal dienen >. Een 
ding hopen wij dan, dat men 
hem als troostprijs niet het mi
nisterie van propaganda geeft. 

van alle 
belgen 

« Van alle Galliërs waren de 
Belgen de dappersten » tenmin
ste volgens Caesar. « Van alle 
Belgen zijn de Vlamingen het 
minste waard >• dit dan voor de 
centenverdeling voortkomend 
uit het B-fonds voor de provin
cies. Weer eens diefstal op 
grote schaal, bekijk maar even 
de cijfers. 

Uit de eindafrekening leren 
we dat Vlaanderen 4 miljard en 
694 miljoen ontving of 914 fr 
per inwoner. De Duitstaligen 
zijn het tweede minste waard ; 
bij hen 1003 fr per inwoner. De 
Walen hebben nog altijd iets 
bewaard van hun vroegere su
perioriteit ; bij hen wordt het 
1.082 fr per inwoner. Maar een 
Brusselaar behoort tot het su
perras. Zij worden met 1.864 fr 
per kop bepremlet uit dit pro
vinciefonds. Leburton heeft in
derdaad gelijk als hij de Walen 
steeds zegt dat zij aan federa-

Hupsakee, nog vlug een hand
tekening en de Duitse kanon-
nenfabrieken kunnen weer le
veren. Zaakjesman Vanden 
Boeynants bestelde nog vlug 
voor méér dan een miljard 
schiettuig voor ons onsterfelijk 
leger. Over enkele jaren kunnen 
de handelaars in oud ijzer 
er dan ook nog een cent aan 
verdienen. Geld moet immers 
rollen. Maar dat dient toegege
ven : wij voelen ons weer zo
veel veiliger ! 

amnesf-ie 
omer 

Als l a t e repressiemaniak 
maakte Omer Van Audenhove 
enkele jaren geleden beruchte 

geschiedenis toen hij voor de 
BBC verklaarde dat het zo spij
tig was dat er na 1945 niet 
méér mensen gefusiljeerd wer
den. Hij zal het dan ook wel 
spijtig gevonden hebben dat de 
VU van het kanton Diest uitge
rekend in het Diest van dezelf
de Van Audenhove op de voor
avond van Kerstmis een am
nestieoptocht organiseerde. Ein
digend met bloemenneerlegging 
aan het monument van de ge
sneuvelden en toespraak door 
Willy Somers, VU-gemeente-
raadslid, over de « vrede door 
verzoening en verzoening die er 
alleen kan komen door amnes
tie na al die jaren ». 

Een eenzame tegenmanifes-
tant, eentje met de vele lintjes 
op de kraag, die meende te 
moeten protesteren werd door 
de Diesterse politie kordaat af
gescheept. Proficiat voor deze 
gelukte aktie in het nest van 
Omer. 

voor 
de gezinnen 

De Bond van Grote en Jonge 
Gezinnen nam bij al het geplan 
en gepraat van zich opvolgende 
formateurs de koe bij de ho
rens en ging met een delegatie 
op al de partijsekretariaten een 
dringend programma voor de 
gezinnen overhandigen. Wij ho
pen dat ze met de hiernavol
gende gestelde eisen sukses 
zullen hebben : 

— de installatie van een de
partement voor het gezin ; 
— de verhoging van de kinder
bijslagen voor zelfstandigen en 
loontrekenden ; 
— het sociaal statuut van de 
moeder en het juridisch statuut 
van de gehuwde vrouw ; 
— de sociale huisvesting en de 
uitbreiding van de werking van 
het woningsfonds tot gezinnen 
met 3 kinderen ; 
— de invoering van huwelijks-
leningen voor Jonge gezinnen, 
tegen verlaagde intrest en met 
staatswaarborg ; 
— de hervorming van de mili-
tiewet. 

dosfelactiviteiten 

Door het Dosfeiinstituut 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 reeds 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 Dosfeiinstituut Oost-Vlaande-
ren. Zwijnaardesteenweg 698, 9000 Gent of aan de heer J.P. Maas, 
Dr. Verdurniestraat 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. 

Voor het arr. Leuven op zondagen 18 februari, 4 en 18 maart. 

Deze vormingscyclus welke zes lessen omvat wordt telkens 
Ingeleid door deskundigen terzake. Een nota wordt vooraf aan 
alle ingeschrevenen overgemaakt, evenals het juiste lokaal en 
uur van aanvang. 

Inlichtingen hierover kunnen bekomen worden bij Gerd Bert, 
Corbiëlaan 4, 3060 Bertem. 
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naar 100.000 werklozen 

werkverschaffing in hef* gedrang 

Er doet zich in de sociaal-el<ono-
mische sektor in ons land een ei
genaardig verschijnsel voor : ter
wijl de ekonomie zich langzaam van 
haar inzinking hervat stijgt het aan
tal volledige werklozen op beang
stigende wijze. Vorige maand be
reikte dit cijfer 90.000 eenheden, 
een hoog cijfer in een land met zuik 
een hoge produktie en zulk een 
hoog exportvolume. En zulk een 
hoog aantal gastarbeiders. 

De meest voor de hand liggende 
oorzaak van dit in een klassieke 
ekonomie abnormaal verschijnsel 
zal wel zijn het streven van de nij
verheid naar de uitbreiding van het 
aantal niet-loonintensieve onderne
mingen. De staat heeft onder de 
regeringen Eyskens I en II trouwens 
aan dit streven een duchtig handje 
toegestoken, door de subsidiëring 
van investeringen met een betrek
kelijke lage tewerkstelling, in zo
verre dat dergelijke investeringen 
per werkplaats stukken van men
sen kosten. 

Dit is vooral in Wallonië gebeurd, 
waar omwille van politieke en niet 
omwille van ekonomische redenen 
bedrijven uit de grond werden ge
stampt of overgenomen om louter 
elektorale en prestige-redenen. De
ze subsidiërings- en investerings
politiek gebeurde vaak op een ama
teuristische wijze {er werden zelfs 
bedrijven gesubsidieerd, die nooit 

een Juridische vorm hadden en die 
nooit enige aktiviteit aan de dag 
legden). Deze ontstellende en licht
zinnige wijze van subsidiëring heeft 
intussen vooral de Vlaamse lasten-
betaler heelwat geld gekost. 

Verontrust door dit verschijnsel 
werd zeer onlangs een zgn. nationa
le konferentie voor de tewerkstel
ling belegd, die thans in werkgroe
pen verdeeld, bezig is met konkre-
te voorstellen uit te werken, om 
een daling van de werkloosheid te 
bewerken. Aan deze konferentie 
namen de traditionele sociale part
ners deel (vakbonden en verbond 
der Belgische nijverheid als werk
gever) evenals de — ontslagen — 
regering die erbij zat als het vijfde 
wiel aan de wagen. Volstrekt nieuw 
was de deelneming van de « haute 
finance », die zich zelf niet als 
werkgever doch uiteraard als finan
cier van de werkgevers beschouwt. 
Voor het eerst verlieten de Nokins, 
de Lamberts of hoe de « grandes 
families » ook heten hun veilige en 
misterieuse coulissen, om op de 
voorgrond te treden, wat niet be
lette dat hun optreden even <• be
scheiden » als voorheen bleef. 

De vakbonden kiezen als oplos
sing de klassieke, daarom nog niet 
ten volle verantwoorde weg : het 
oprichten van loonintensieve be
drijven, desnoods op initiatief van 
het Rijk zelf, dus staatsbedrijven. 

Ze wimpelen het standpunt van dm 
werkgevers (ioonintensieve bedrij> 
ven zijn in bepaalde sektoren we
gens de sociale lasten niet renda
bel meer) zonder meer als « het 
gewone truukje » af. De werkge
vers blijven nochtans op hun stand
punt (sociale pauze, daar de grens 
der mogelijkheden in de nijverheid 
is bereikt) en verwerpen samen 
met de financiers de door de sin-
dikaten bepleitte noodoplossing van 
de oprichting van staatsbedrijven. 
« Daarvoor zouden we in een an
der bestel dan het onze moeten le
ven » zeggen ze, terwijl weer an
deren waarschuwen en verwijzen 
naar de oeroude vaststelling van 
de staat als slecht beheerder en 
slechte patroon. Dat blijkt weinig 
indruk te maken, zeker niet op de 
socialisten die gewoon zijn met 
overheidsgelden te smijten (en dat 
in Wallonië doen op een wijze die 
aan het schandaal grenst). 

Het gevaar is verre van denk
beeldig dat men onder de indruk 
van het werklozencijfer nog verder 
zal afglijden op de helling der teu
gelloze en ongekontroleerde sub
sidiëring van de Waalse ekonomie, 
een politiek waartegen we ons ver
zetten evenals tegen het feit, dat 
het groot-kapitaal de risico's vlucht 
maar de profijten samen met de 
subsidies gretig binnenruift ! Sw. 

^ 

Vorige zaterdag organiseerde « Were di » een symbo
lische amnestie-betoging van Mechelen naar Brussel 
Vooraf trok Alois Verbiest met een delegatie naar de 
ambtswoning van kardmaal Suenens, waar hij een ge
sprek had met diens sekretaris. In de brief die voor 
de kardinaal werd overhandigd wordt gevraagd dat 
deze zijn stem zou verheffen ten voordele van een 
onvoorwaardelijke amnestie. Ruim 200 voornamelijk 
jongere mensen namen aan de voettocht deel. Onder 
hen stapte onze Antwerpse volksvertegenwoordiger 

André De Beul mee op. De betoging verliep incident-
loos. Te Laken werden de betogers toegesproken door 
onze Brusselse senator Bob Maes, die mee de brief 
aan de koning ging afgeven bij de paleiswacht. In de 
Brusselse Wetstraat, waar Alois Verbiest samen met 
drie anderen vóór het parlementsgebouw ging post
vatten met een amnestie-bord, kwam na enige tijd de 
politie in groten getale opzetten Zij werden opgeleid 
omdat ze betoogden in de « verboden zone •. 

Te Antwerpen werd door jongelui terecht geprotesteerd tegen de nieuwa 
gewoonte om steeds meer plastic-wegwerpflessen op de markt te bren
gen Het gevolg is bergen plastic-afval, waarmee de vuilnisdiensten geen 

blijf weten en die uiteindelijl< overal gaan rondslingeren. 

van je vrienden moet je 't hebben... 
Het ziet ernaar uit dat de du

bieuze financiële operaties van de 
h. Kerel Grijseels, beschermeling 
van minister Van Mechelen en tot 
voor kort afgevaardigde-beheerder 
van het Brusselse Contact- en Cul
tuurcentrum en van het Vlaams 
Onderwijscentrum, een gerechtelijk 
staartje zullen krijgen. De Procu
reur des Konings heeft de zaak in 
handen en een onderzoeksrechter 
pluist momenteel naar strafbare fei
ten. Op de Bond van Grote en van 
Jonge Gezinnen, waar dezelfde h. 
Grijseels nog altijd de almachtige 
afgevaardigde-beheerder is (en zijn 
ministeriële vriend Van Mechelen 
nog altijd voorzitter-met-verlof) 
iioudt men zijn hart vast, ook al 
deelt Grijseels geruststellende 
schouderklopjes uit en vertelt hij 
dat het wel zal koelen zonder bla
zen. Hij, en degenen die hem ge
loven, zijn er immers van over
tuigd dat alles het gevolg is van 
politiek gekonkel van BSP-zijde te
gen hem en zijn patron Van Meche
len. 

Daarmee geeft de h. Grijseels 
dan toch maar toe dat hij inder
daad een politiek zetbaasje is. Hij 
en Frans Van IVIeclielen spelen me
kaar inderdaad al geruime tijd de 
bal toe. Hun belangengemeenschap 
dateert ongeveer uit de tijd (om
streeks 1960 )dat zij allebei in de 
BGJG op leidende posities terecht 
kwamen. Toen Van Mechelen dan 
later minister werd kwam de goede 
tijd ook voor Karel Grijseels. 

Nadat hij de Senaatslijst van 
Vanden Boeynants met zijn naam 
had opgefleurd, mocht hij weldra 
de belangen van de Brusselse Vla
mingen gaan behartigen in het 
Vlaams Onderwijscentrum en het 
Contact- en Cultuurcentrum. Deze 
eervolle functies lieten hem ruim
schoots toe zijn onderwijstaak (Al
semberg) nu definitief vaarwel te 
zeggen. Grijseels is « een ruimden
kend man » en dus viel hij niet over 
de wederinvoering van de « liber-
té du père de familie » en hij vond 
al evenmin graten in het FDF-ver-
kiezingsmaneuver met de pseudo-
Vlamingen Zijn opvattingen over 
de Vlaamse toekomst te Brussel 
kwamen de Brusselse Vlamingen 
zelf nogal optimistisch en euforis-
tisch voor, dat is het minste wat 
men ervan kan zeggen. Komt daar
bij nog dat diezelfde Brusselse Vla
mingen steeds minder te spreken 

waren over zijn beleid in het Cor>-
tact- en Cultuurcentrum en m het 
Vlaams Onderwijscentrum. Over 
zijn nogal eigengereide opvattingen 
inzake personeelsbeleid zullen wij 
het hier vandaag niet hebben De 
groeiende spanningen beletten de 
dankbare Grijseels inmiddels niet 
met hart en ziel mee de verkie
zingsstrijd (anno 1971) te gaan voe
ren in het arrondissement Turn
hout, waar zijn big boss op een 
pak voorkeurstemmen mikte 

Maar 't kan verkeren, zei Bre
dere. Nadat Van Mechelen met veel 
moeite nog een portefeuille kon 
bemachtigen in het kabinet Eys-
kens-11, ziet het er nu sterk naar 
uit dat dit niet meer zal lukken in 
de volgende regering. De BSP-ers 
willen nu zelf in de cultuurkaas 
kruipen .. En het lijkt erop alsof 
Karel het lot van Frans zal moeten 
delen. 

Zolang de vriendschap duurt 
wordt veel met de mantel van het 
milde begrip bedekt Maar nu moet 
Grijseels wel denken : van je 
vrienden (in het Brusselse o.m. de 
BSP-ers Fayat en Cappuyns) moet 
je 't hebben ... 

Wat men hem dan wel verwijt ? 
Dat hij gelden van het Brusselse 
Contact- en Cultuurcentrum op zijn 
persoonlijke bankrekening heeft 
overgeboekt. Verder is er ook spra
ke van dat een adressograaf een 
tweetal keren geboekt zou zijn. en 
dat het tijdschrift •> Deze maand 
in Brussel » ook meer dan eens 
zou zijn betaald. 

Ach, het kan allemaal op vergis
singen berusten natuurlijk en fou
ten kunnen met de beste bedoelin
gen worden bedreven. Daarover zal 
het gerecht zich ten slotte moeten 
uitspreken. 

Inmiddels kunnen de Brusselse 
Vlamingen echter best deze kwa
lijke publiciteit rond de instellirv 
gen, waarop zij hun hoop hadden 
gebouwd, missen. En Karel Grij
seels ondervindt op zijn beurt dat 
politiek een hard bedrijf is Een 
conclusie ligt alvast voor de hand : 
de leiding van deze Vlaams-Brus
selse instellingen berustte het best 
in handen van hoogstaande, intege
re en politiek-ongebonden mensen. 
Gebeurtenissen zoals deze nu zijn 
niet van aard op het vertrouwen 
van het brede Vlaamse publiek in 
deze instellingen te verstevigen. 

F.V. 

beiit en inkomen 
Het inkomen van de burgers heeft een 

drieërlei oorsprong : 

# het inkomen uit arbeid ; 

0 het inkomen uit onroerende eigendom ; 

9 het inkomen uit roerend bezit. 

Wij weten dat de inkomens uit arbeid in 

onze neo-kapitalistische maatschappij veel 

te grote verschillen vertonen : 

% Wat verdient een arbeider per uur ? 

0 Wat verdient een administrateur van een 

holding per uur ? 
Wij weten insgelijks dat de onroerende 

eigendom (grond en gebouwen) al te onge
lijk verdeeld is. Voor zoverre na te gaan in 
Vlaams-Brabant, behoort de oppervlakte van 
menig dorp voor 30% tot 50% aan één 
groot-grondbezitter, vaak franskiljon-grond-
speculant. 

Een wetsvoorstel van de Volksunie strekt 
ertoe — zoals in Zweden — een « nationaal 
register >• van onroerend grondbezit op te 

stellen waaruit zou blijken wie de eigenaars 
zijn van enorme brokken van onze nationale 
bodem. 

Over de verschillen in het roerend bezit en 
de concentratie ervan in weinige landen tast 
men nog meer in het duister dan over de 
verschillen in wedden, lonen en grondbezit. 

In een recente studie van de CRISP (Cen
tre de Recherche et d'lnformation Socio-
Politiques, 5 mei 1972 nr 561) heeft dhr P. 
Duvivier de kwestie benaderd. De algemene 
indruk van deze studie mag ons noch als de
mocraten, noch als volksnationalisten ont
gaan Vanwege veler verdoken bezit, buiten
lands bezit, belastingsontduiking, enz. is een 
wiskundige juistheid uitgesloten. De algeme
ne juistheid van de studie kan niet worden 
geloochend. 

SOCIALE CONCENTRATIE VAN HET 

ROEREND BEZIT 

Ongeveer de helft van het fortuin in roe
rend bezit van alle Belgen is in handen van 
1/2°,) van de belastingsplichtigen. 

Degenen die Duvivier als «leidende klasse» 
bestempelen ti jn 5 262 belastingsplichtigen, 
hetzij 2,4 per duizend van de belastingsbeta
lers. 

Hoe hoger de inkomens, hoe minder ze 
voortkomen van rechtstreekse arbeidspresta
ties van hand of geest. 

Het gemiddelde inkomen van de bevolkings
klassen zou als volgt zijn (1958) : 
Land-en tuinbouw 68 839 fr. 
Gepensioneerden 71.465 fr. 
Loontrekkenden 81.475 fr. 
Diensten 111.505 fr. 
Handel 128 338 fr. 
Renteniers 134 952 fr. 
Industrieën 139 052 fr. 
Vrije beroepen 275.564 fr. 
Administrateurs 679 595 fr. 

REGIONALE VERDELING 

Het roerend bezit van hen die een inkomen 
genieten van meer dan 10 miljoen 's jaars 
situeert zich voor ongeveer 1/3 in Brussel-
Hoofdstad, 1/3 in Vlaanderen, 1/3 in Wallo
nië 

Aan zijn studie knoopt Duvivier de Belgi
sche vaststelling vast dat de rijkdom de be
langrijkste basis vormt van politieke macht. 
F. Van Cauwelaert kan gelijk gehad hebben 
als hij het parool doorgaf : Word rijk. 

De westerse maatschappij zijnde wat zij is, 
moeten wij de laatsten zijn er ons niet over 
te verheugen dat Vlamingen rijk worden — 
op voorwaarde dat zij trouw blijven. Wij mo
gen daar alleminst afgunstig op zijn 

De zon en de maan zullen echter nog vele 
duizende dagen en nachten moeten op- en 
ondergaan boven de Lage Landen alvorens er 
voldoende zeer rijke en trouwe volksverbon
den Vlamingen zijn 

Zoveel dagen en nachten dat, als wij daarop 
wachten, Vlaanderen zal vergaan zijn in de 
illusie van zijn schijnbaar verhoogde wel
stand en macht. Laten wij dan liever de veili
ge, kortere en zekere koers kiezen van een 
sociale en economische democratisering, on
afscheidelijk verbonden met onze nationale 
ontvoogding. 

M. Van Haegendoren, 
senator. 
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het jaar van een 

reger ing die niet r e g e e r d e 

Nadat we het vorig jaar reeds 

moesten ondergaan in ons jaar

overzicht staat ook dit binnenlands 

1972-overzicht in het teken van 

Gaston Eyskens. Maar zijn leuze 

was dan dit jaar niet « vertrou

wen », doch « zo verscheen zo ver

dween ». En laten we hopen nu 

voorgoed. 

januari 

• Ja, ja daar is hij weer » begon een van 
onze kinderliedjes. En op 21 jan. had Eys
kens dan zijn zoveelste regeringsploeg sa
mengesteld uit de politieke geschiedenis van 
België. Daarmee eindigde dan het interlu-
dium van een handigaard die door vervroeg
de verkiezingen zijn politiek lot en zijn nieu

we premierkansen had willen veilig stellen. 
Voorlopig leek het er dan zo op. 

De dag voordien (20 jan.) kwamen reeds 
de eerste middenstandswolkjes aan de hori
zon. Een grote betoging te Brugge besloot 
een driedaagse verlichtingsstaking van de 
handelaars. 

De wereld draai zo snel dat de hoofdtrage
die van 1971 de kwestie Bengalen in ons 
land nog amper wat narimpeling veroorzaak
te. Op 11 jan. stemden de heren van de 
senaatskommissie van Binnenlandse Zaken 
de erkenning van Bangla-Desj, de dag daar
na werd de jonge Roymans veroordeeld om
dat zijn hart té groot was geweest bij het 
reageren op dit drama. « Ze maken van Ui
lenspiegel ne zot, maar maken zijn echte 
ziel kapot » zingt Wannes Van de Velde 
over al de verleden en toekomstige TIjls in 
Vlaanderen. 

februari 'c;«r*fc 

De Belgische ongelovige Thomassen kregen de bewijzen toegeworpen. De toepassing van 
de taalwetten gebeurt maar in één richting. 

Een nastaartje van de rotgrondwet van 
Eyskens. De bestendige depuj:atie van Bra
bant keurde de verkiezingen t(51 % FDF) 
goed voor de Brusselse agglomeratieraad. 
Die verkiezingen met de Vlaamse FDF-ers, 
het grote dupespel. 

En op 1 febr. kwam Eyskens dan met zijn 
begroting voor 1972. Ze week sterk af van 
het leugenstukje dat als verkiezingsstunt 
was ingediend in okt. 71 en toen de ver
koopetiket kreeg • sluitende begroting voor 
1972 ». Een ganse reeks taksen worden de 
hoogte ingejaagd, dit tegen de uitdrukkelij
ke kiesbeloften van Eyskens anno 71. 

• Moar taksen zin gien belastinge » zegt 
Frank Van Acker in de stijl van vader Achiel. 

24 februari : doen de heren van de Bel
gische politieke menagerie zeer plechtig. 
Zij ondertekenen « Het kultuurpakt » De 
Volksunie weigert aan deze vertoning mee 
te doen zolang in essentiële zaken als BRT-
vertegenwoordiging, benoemingen het sek
tarisme van de heersende groepen blijft be
staan. Zulk kultuurpakt moet trouwens be
sproken en afgesloten in de Vlaamse kul-
tuurraad en niet tussen partijkopstukken. 

En met het verschijnen van de eerste 
sneeuwklokjes krijgen een deel VU-manda-
tarissen de dinamische lentekriebelingen. 
Willy Kuypers en Nelly Maes trekken met 
affichen en papborstel tot in de Engelse am
bassade ( 1 feb. ) als protest tegen het 

bloedbad van Londonderry. Gerard Siegers 
staat mee vooraan bij de aktie van de ar
beiders der chemische bedrijven in Limburg 
( 12 feb. ) en de laatste zondag van deze 
maand dreunen de eerste hamerslagen van 
Mik Babyion en Luk Van Steenkiste op de 
onwettige taaiborden in d'Hoppe-Vloesberg. 

Van Vloesberg tot Gromyko In Brugge, kregen Baby Ion en Kuljpers recht op de titel van . stoute jongens van Vlaanderen .. . Pas op ge 
zult nog m de bak geraken • zegden onze grootmoeders indertijd, toen braaf zijn nog een Vlaamse deugd was. 

maart-

Ook de CVP hoopt dat een nieuwe len
te een nieuw geluld zou kunnen brengen en 
op 4 maart luistert hun Kongres naar het ge
fluit van rattenvanger Wilfried Martens, als 
nieuwe voorzitter. Op 22 maart doen de 
Waalse CVP-ers ook een greep naar het ver^ 
jongingselixir in de persoon van Charles 
Nothomb. • Een adellijke melkmuil • zou 
Jos Van Eynde zeggen. 

Na een hoop drogredenen bijeengepraat 
te hebben stemmen ( 7 maart ) de traditlo-
nelen dat de Nederlandse kultuurraad ge
woon tussendoor in Brussel zal zetelen, on
der de monkelende censuur van unitaire 
potentaat Van Acker, die zijn • kamer » 
wel eens wil ter beschikking stellen. 

De Belgische engel van de vrede Pierre 
Harmei beweert op 23 maart dat België echt 
geen Mirages levert aan Israël. Na Biafra 
en Bengalen gelooft gans het land hem op 
zijn woord. 

En de slag van Vloesberg op 26 maart 
ging niet door. Een rijkswachtkordon onder 
leiding van kolonel Reviers liet het Vlaam
se d'Hoppe die dag aan de Vlamingen die 
de stormregen en het verbod van de Vloes-
bergburgemeester trotseerden en toch be
toogden op de taalgrens. Vroeger In de 
maand ( 9 maart ) hadden een twintigtal 
VU-parlementairen de buit van een grote 
kruistocht tegen de onwettelijkheid als tien
tallen trofeeën uitgestald in het kabinet van 
ongelovige Van Elslande die nu met eigen 
ogen kon zien hoe toepassing van taalwet
ten alleen door Vlamingen moet gebeuren 
In dit land. 

Begin van deze maand ontviel aan zijn fa
milie en aan de VU kamerlid Lootens, die 
in 1965 mee de doorbraak bewerkte in West-
Vlaanderen. 
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april 

I april: de regering kondigt een fikse ver
hoging van de radio- en TV- taks aan. Dat !s 
dan geen grapje. Wel een grapje wat Eys-
kens er bijzegt: « omwille van de voortdu
rende stijging van de kwaliteit van de uit
zendingen » 

6 april ; In de zaak Georgin bewijzen de
batten en uitspraak hoe fel werd overdreven 
(niet in het minst door radio en TV) om deze 
zaak tegen de VU te misbruiken. 

Soens krijgt dan eindelijk gelijk. Op 11 
april stemt de kultuuurraad zijn eerste de
kreet over de verplichte eedaflegging in het 
Nederlands In ons taalgebied. 

Het Davidsfonds is niet Interessant meer 
voor vele CVP-ers. Want opnieuw stelt deze 
vereniging het duidelijk op zijn kongres « Fe
deralisme en amnestie >. (15 april) 

De Europese kommissie, na ruggesprek 
met de Belgische regering, beslist dat voor 
de regionale ekonomische hulp praktisch het 
ganse Waalse gebied moet aangeduid, tegen 
slechts 10 Vlaamse arrondissementen (27 
april). Het zal niet beteren met Bruxellois 
SImonet. De eerliike geestdrift van de telkenjare boomplantende jeugd is nog niet opgewassen tegen de nog steeds heersende mentaliteit van natuur

vernietigers aan de top. 

Omwille van het smeer likt deze rode 
kater de tricolore kandeleer in een 
BSP die verworden is tot de laatste 

schutse van de conservatieven. 

juni 

7 juni : Weer wordt Vlaanderen tekort ge
daan, onder druk van een duister VU-ele-
ment, senator Elaut moet Prins Charles de 
Flandre zijn miljoenendotatie verzaken. Zo
veel minder dat kan uitgegeven worden bij 
de neringdoeners van Raverszijde. 

Om de Vlamingen te behoeden tegen elke 
Duitse bemvloeding verbiedt Frans Van iVle-
chelen de uitzending van de voetbalmatch 
Belgiè-Duitsland. De Walen als beproefde 
Belgen kunnen ertegen en mogen wel kij
ken. (14 juni). 

Op21 juni triomfeert de Vlaamse provin
cialistische geest nog maar eens. De Bel
gische heersers krijgen het erdoor dat Vlaan
deren zich opsplitst in een reeks provinciale 
ekonomische ontwikkel ingsmaatschappijen 
(GOM's). De Walen grinniken wellicht en 
vormen een algemeen Waalse GOM. 

Waar is de tijd dat senator Vandekerck-
hove uitbazuinde « nooit zal de CVP met 
de VU bewindskolleges vormen ». In de vijf 
federaties rond Brussel is het VU-element 
zo sterk geworden dat men bij de installatie 
(2 juni) vaststelt dat in vier op vijf kolleges 
een bestuursakkoord CVP-VU werd afgeslo
ten. Nood breekt wet, en zelfs afkeer. 

1 , op fitii'o £»7 r / . 

mei 

Nu 21 juli In de vakantie verzuipt wordt 
I mei het laatste defilee der unitaire patriot
ten. De redevoeringen van Leburton en Van 
Eynde over de heilige Belgische eenheid 
kunnen zo in een boekje van hoera-patriot-
tisme. En het patriottisme rendeert, dat on
dervinden de Walen die in Féluy de officiële 
opening meemaken (4 mei) van de (fman-
cieel) beruchte raffmaderij. Investering met 
milde staatssteun van 9 miljard Resultaat : 
300 werknemers. 

Op 7 mei : (-f de twee dagen daarvoor) 
zegt op het kongres van de liberalen Willy 
de Clercq bijna duizendmaal dat zij nu de 
VLAAMSE PVV-ers zijn De Clerq komt zo 
onder invloed van dat electorale toverwoord 
« Vlaams » dat hij zijn krullen tot leeuwen-
manen wil doen uitgroeien. 

Ondertussen neemt op 16 mei de Waalse 
CVP-er Nothomb het initiatief om de Waalse 
politici uit alle partijen bij elkaar te brengen 
op een Waals overleg over de staatsher
vorming. Ze komen allemaal, uitgezonderd de 
Waalse BSP-ers. 

Het VU-voorstel van Van der Eist aan Mar
tens om een gelijkaardig initiatief te nemen 
wordt afgewezen door deze ex-VVB-overkoe-
pelaar. 

Met « Handen af van onze duinen » (27 
mei) en « Federalisme nu » op het ANZ-
zangfeest betogen de Vlamingen wat er leeft 
bij politiek bewuste Vlamingen. 

Partijpolitiek zet de VU in een stevig uitge
balanceerd studiekongres voor boeren en 
middenstanders (7 mei) de eisen van deze 
groepen programmatisch om in radikale maar 
verantwoorde teksten. 

• FEDERALISME NU » was de leuze van het jaarlijkse ANZ-zangfeest. Deze realistische visie klinkt nog niet door tot in de oren van d» 
regeringsformateurs van de oude stempel. 

De Volksunie kwam op realistische wijze tegemoet aan de dit jaar stevig geformuleerde eisen van landbouwers en zelfstandigen. 

Jè 
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juli 

augustus 

Met de vakantie voor de deur begint de 
Guldensporenvieringenreeks al maar op 28 
|uni te Brussel. Het Overlegcentrum der 
Vlaamse verenigingen legt een minimumpro-
Bramma voor in 7 punten in de hoop dat dan 
toch daar een Vlaamse eensgezindheid zou 
kunnen over bereikt worden. 

Op 2 juli geeft in elk geval de radikaie 
Vlaamse toon op de IJzerbedevaart van laak 
Vande Meulebroecke als jeugdspreker zure 
oprispingen aan ex-radikalen als Manu Ruys 
en anti-radikalen als Jos Van Eynde. 

Met haar speciale Guldensporen«slag» te 
Brugge op 11 juli bij de betoging voor de 
vrijheid van de minderheden in de Sovjet
unie komt de VU en bijzonder Breydel-Baby-
lon in het volle propagandanieuws. Een over
ijverige rode procureur maak van die Baby-
lonjacht een Uilenspiegelgeval waarmee va-
kantienemend Vlaanderen een ontspannend 
divertimento toegeworpen kreeg. 

En in het holle van de zomerrust C31 juli) 
brengt Eyskens zijn begrotingsontwerp 1973 
naar voor. Van benzinegebruikers tot inschrij
vende studenten zullen zwaar financieel ge
molken worden. « De regering zal 57 mil
joen per uur uitgeven » berekent een joer-
nalist. " Hoe krijgen ze het gedaan » zegt 
mijn oude tante verwonderd bij het lezen 
van die titel. 

Bijna beschaamd over de schamelheid van 
de zaak installeert men op 9 augustus de 
Nederlandse kultuurkommissie voor Brussel. 
Voorlopig heeft ondanks het verkiezingssis-
teem van Eyskens I en zijn rampzalige grond
wet het blok der FDF-Vlamingen hierin nog 
niet de meerderheid. 

^AK^^ ne? 

,lWK 

Wie is er liet best tegen cyaankali en andere pestmiddeien bestand, de vissen of de mensen ? Wit men in België een proefondervindelijk 
bewijs ? 

sepf-ember 

Het politiek seizoen komt traag op gang 
en daarom hebben de perslui nog een vette 
kluif aan de uitspraak in het « geding » 
Prince Charles tegen zijn ex-boezemvriend 
Allard. Charel wordt veroordeeld tot de kos
ten. Gelukkig is hij geen regent meer en 
Struye geen minister van Justitie, zodat hij 
niet gefusilleerd wordt. Er zijn er het voor 
minder na 1944. 

En met de oprichting van een vrouwen
partij op 17 sept. zal men misschien toch tot 
een andere aanpak kunnen komen in de Bel
gische politiek, want daar peddelt het Voer
stekelvarkentje lustiger dan ooit rond, als 
de raad van state (30 sept.) beslist dat het 
voorgestelde regeringsontwerp ongrondwet

telijk is. 

oktober 

Waar de pomphouders de benzineslang 
reeds aan de haak hadden gehangen einde 
september ligt het land omzeggens stil als 
op 2 en 3 oktober de ganse middenstand dit 
voorbeeld volgt. Het politiek klimaat begint 
te vergiftigen voor Eyskens, bijna letterlijk 

als begin oktober ook blijkt dat • ons klein 
landeke - een geliefkoosde opslagplaats ge
worden is voor cyaancali en andere oppep-
middelen 

Het CVP-kongres van 6, 7 en 8 oktober 
snuift de kruitdamp die via de Vilvoorde
voorbereiding in de Vlaamse lucht begint te 
hangen Er wordt al half-straffe praat verteld. 

Het Vlaams mirakel gebeurt dan inderdaad 
nog eens in Vilvoorde op 15 oktober. Ze zijn 
daar zonder veel steun van media of ge
vestigde machten, de tienduizenden trouwe 

Vlamingen, de grondstroom van de Vlaamse 
beweging. 

De studenten die betogen tegen de poli
tiek van minister Claes, willen ook • de 
asse van Claes •. maar dan minder piëteits
vol dan Uilenspiegel die droeg (25 oktober) 

Wanneer op 24 oktober de grote aanval 
in het parlement losbreekt tegen Eyskens 
door de oppositie is het al voelbaar dat Gas
ton een groot stuk van zijn zelfzekerheid 
kwijt is. Hij ziet overal beestjes, hoewel d© 
eindejaarsfeesten nog ver zijn. 

De groep van de Vlamingen uit Schaarbeek kreeg een stevig applaus in de Vlaamse massabetoging te Vilvoorde. 
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november 

De twee grootste beestjes Van Eynde en 
Leburton reizen af naar Moskou en omme
landen. Maar 't zwaard van Damascus blijTt 
boven Eyskens hoofd hangen (Zo noemde 
BSP-er Tuur De Sweemer het indertijd, daar 
hij Damocles en Damascus maar nooit uit 
elkaar kon houden). De topkonferentie tus
sen de regeringspartijen die op 9 november 
begint sleept gedurende twee weken aan m 
een kwalijkriekend klimaat van dorpsruzie 
tussen twee families die ruzieén over de 
bruidsschat Op 22 november moet de te 
optimistische bruid in de morgen Eyskens 
dan ook aan het parlement komen zeggen 
« Alles is volbracht » en dat nog voor het 
spel begonnen is. Verbaasd over zoveel man-
nendwaasheid houden de leden van het an
dere geslacht op 1 nov. een grote vrouwen
dag te Brussel, waar zij zich bezinnen rond 
het tema « verbeter te wereld, begin met 
jezelf ». 

december 

Met de zeer gelukte kaderdagen van de VU In november staan onze mensen klaar voor 
een politiek jaar dat spannend dreigt te worden 

En ondertussen is dan de eindejaarsrevutt 
begonnen in het Belgisch cirkus. Maar het 
wordt een eentonig scenario. De BSP die da 
CVP beu is en omgekeerd. De Saeger die op 
een onberijdbaar gewestvormingsvehikel da 
piste komt ingereden. Boertige klown Van 
Eynde die wat grofheden komt debiteren. 
Leburton die direkteur wil spelen, maar las
tig genomen wordt door het publiek. Onge
veer als vorig jaar na de zomervakantie. 
Met een bijkomende akteur trapezist Mar
tens die in zijn onbedwingbare lust om in 
de schijnwerper te staan wel eens voortijdig 
zijn nek zou kunnen breken. 

Maar voor ons als toeschouwer bij dit 
alles : één bede « Geef ons asjeblief geen 
derde keer Eyskens terug ». AMEN. 

WALTER LUYTEM. 

' ; ^ 
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brezjnev aan de praat... 

(Argos) Eind vorige week heeft partijleider Brezjnev in huize Krem
lin een redevoering weggegeven waarin hij de bekende thema's van de 
Sovjetdiplomatie nog eens uitdrukkelijk bevestigd heeft. Over twee items 
was hij biezonder duidelijk : Vietnam en China. In verband met Vietnam 
heeft hij beklemtoond dat de ontwikkeling van de Russisch- Amerikaanse 
betrekkingen, gestimuleerd door het bezoek van Nixon aan Moskou, zal 
afhangen van de wending die de gebeurtenissen in Indo-China zullen ne
men. Het is de eerste keer sinds het Russisch-Amerikaans topoverleg in 
Moskou (mei jl) dat m de Sovjethoofdstad dergelijke taal wordt gesproken 
dat zo 'n lijn wordt doorgetrokken van Vietnam naar de betrekkingen tus
sen Washington en het Kremlin. Nixon heeft dus verkeerdelijk gemeend 
dat het voortzetten en intensiveren van de Vietnamese oorlog de gewenste 
toenadering niet zou raken. Wat dit betreft kan geen twijfel bestaan aan 
de inzichten van de sovjetleider: samenwerking is alleen denkbaar m het 
perspektief van vrede in Vietnam. 

Over China was Brezjnev even kategoriek. Zijn heftig anti-maoistisch 
rekwisitoor konstateert met de «milde» uitlatingen van anderen sovjetlei
ders in een recent verleden. Uit zijn woorden klinken verbittering en ont
goocheling op:in Moskou had men blijkbaar gehoopt dat het einde van de 
fameuze kulturele revolutie zou bij gedragen hebben tot het normaliseren 
van de Chinees-Russische betrekkingen. Kennelijk is het verre oosten het 
zorgenkind van de sovjetdiplomatie gebleven. Brezjnev noemt Europa een 
oasis van vrede. Wijlen de Gaulle en president Pompidou worden in de 
bloemetjes gezet voor hun vastberaden politiek van samenwerking. Ook 
Brandt wordt gelauwerd voor zijn «realistische» buitenlandse politiek. 
Brezjnev wil de gunstige konjunktuur benutten om 'n programma van Eu
ropese samenwerking op te stellen. Hierbij ontwikkelt hij de idee dat de 
Gemeenschappelijke Markt nu eenmaal een werkelijkheid is die Moskou 
graag wil erkennen... vooropgezet dat de westersen realistisch genoeg zijn 
de werkelijkheid van een socialistisch Oost-Europa te aanvaarden. 

Brezjnev weidde ook uit over het uitwisselen van mensen en ideeën. 
Hij verwees hierbij naar een Frans-Russische beginselverklaring. Ook wij 
willen die uitwisseling bespoedigen zo verklaarde de partijvoorzitter, maar 
die samenwerking moet verwezenlijkt worden in 'n geest van eerbied voor 
de soevereiniteit, de wetten en gewoonten van ieder volk afzonderlijk. De 
opdracht die hij zijn Sovjetunie toewijst lijkt een groots ideaal: alle volke
ren hebben onvervreemdbare rechten op een eigen bestaan, de SU staat 
naast allen die vechten voor vrijheid, waardigheid, demokratie en socia
lisme. M.a.w. Bresjnev's rede leest als een pacifistische kerstboodschap. De 
vreugde zou kompleet zijn indien dit programma niet overschaduwd werd 
door een zekere Brezjnev doktrine die in 1968 tot de invasie van Tsjecho-
Slovakije heeft geleid. De sovjetinterpretatie van termen als vrijheid, de
mokratie en socialisme strookt nog altijd niet met onze westerse opvatting. 
Daarom is de dialoog met Moskou ook zo moeilijk. 

frankrijk en de ddr 

(Argos) In Frankrijk heeft minister van Buitenlandse Zaken Maurice 
Schumann op 22 december jl de DDR aangezocht te praten over het opne
men van diplomatieke betrekkingen tussen Parijs en Oost-Berlijn. Schu
mann had al op 15 december gesteld dat Frankrijk niet de laatste in de 
rij zou zijn om zijn slotsommen te trekken uit de nieuwe situatie inherent 
aan het interduits verdrag. In die samenhang had kanselier Brandt echter 
zijn wens te kennen gegeven dat de DDR pas na het toetreden van de 
twee Duitslanden tot de VN zou erkend worden. Als men te Parijs reke
ning wil houden met dit verlangen dan zou de benoeming van ambassa
deurs nog wel kunnen uitblijven tot na de historische opening. Inmiddels is 
te Parijs terzake van de Frans-Oostduitse betrekkingen een belangrijke 
kentering ontstaan. In september 1971 verklaarde prezident Pompidou dat 
een dergelijke maatregel niet op zijn politieke agenda voorkwam en dat 
Frankrijk niet eens overwoog de diplomatieke betrekkingen met de DDR 
door te drukken... tenzij Oost-Berlijn het initiatief tot dergelijke aktie zou 
nemen. Maar in 1972 is de houding van Parijs geleidelijk aan gaan evo
lueren. Meer en meer werden de Oostduitsers op politiek niveau als semi-
officiële gesprekspartners erkend. Op 't vlak der buitenlandse handel zorg
de een «bureau de l'industrie fran?aise» voor verbinding met Oost-Berlijn 
en de DDR stuurde op haar beurt een afvaardiging van de Dienst voor 
Buitenlandse Handel naar Parijs. In oktober jl was een prominent Oost-
Duits ekonomist, een zekere Kurt Hager in ne Parijse hoofdstad te gast 
waar hij een afgevaardigde van de SED (socialistische eenheidspartij) aan
voerde. Een tweede afvaardiging eveneens samengesteld uit SED-promi-
nenten werd uitgenodigd door de Franse KP maar dit bezoek had een uit
gesproken « diplomatieke » betekenis. Het plechtig onthaal dat haar te 
beurt viel kondigde de eindfase aan van een ontwikkeling die door diverse 
linkse organisaties werd geaktiveerd. Het interduits basisverdrag is dus een 
overeenkomst met vreemde gevolgen. Het openen van diplomatieke betrek
kingen tussen Oost-Berlijn en Parijs is een van de eerste belangrijke en 
onontkoombare implikaties. Andere zullen volgen. 

duitse deling voitrokken 
Alle vergelijkingen gaan mank, maar toch 

denken we bij de ondertekening van de inter-
duitse verdragen te Berlijn onwillekeurig aan 
het verdrag van Munster in 1648, waarbij de 
deling der Nederlanden werd bezegeld. Dit 
verdrag luidde voor de zuidelijke Nederlan
den eeuwen van verval, achterstelling en 
verpaupering in. In feite is het trauma van 
deze deling bij vele bewuste heel-nederlan-
ders nog niet verdwenen en knaagt het voort 
in hun onderbewustzijn. 

Het is dan ook begrijpeljk dat deze ver
dragen in Duitsland gemengde gevoelens op
roepen. Met name de zgn. konservatieve 
Duitsers kunnen ze moeilijk verteren. Het 
volstaat hun weekbladen te lezen — een 
pers die nooit geciteerd wordt in de inter
nationale beschouwingen — om te beseffen, 
dat deze kategorie Duitsers zich met de poli
tiek van Brandt niet kan verzoenen. Het 
moge dan een vredespolitiek heten, die de 
vooral door de Sovjet-Unie nagestreefde ont-
spanningspolitiek dient (vooral met oog op 
de beveiliging van haar westelijke invloeds
sfeer in het licht van de blijvende spanning 
tussen Moskou en Peking) de prijs die Duits
land daarvoor moet betalen is zeer hoog : de 
halvering van de eigen natie. Het is wel zo, 
dat Duitsland de enige mogendheid is, die 
zulk een zware tol moet betalen voor een 
— dan toch nog steeds problematische Eu
ropese veiligheid, terwijl de andere West-
europese staten volledig buiten schot blij
ven. Men zal, opwerpen, dat is het lot van 
alle verliezers, maar één verlies kan op de 
lange duur niet voortdurend als « blijvend 
argument > ingeroepen worden. 

Er is trouwens ook de ekonomische fak-
tor : vermoedelijk zal later blijken hoezeer 
de belangen van de Westduitse industrie 
bij het uitstippelen van deze Ost-politik heb
ben doorgewogen. Dat aandeel van de West

duitse liberalen, politieke expressie van het 
Westduits groot-kapitaal, mag in dit verband 
zeker niet onderschat worden. De interduitse 
verdragen openen nieuwe afzetgebieden voor 
de Westduitse Industrie, die het plafond var) 
het zgn. Westduitse mirakel had bereikt, zo
dat nieuwe expansie, in een tegengestelde 
richting was geboden. 

De vraag is trouwens, of deze berekenin
gen zullen opgaan, vooral op menselijk vlak. 
Het mag dan zijn, dat het interduitse verkeer 
voortaan soepeler zal verlopen, feit is dat 
er in de praktijk nog heel wat beperkingen 
blijven bestaan. Zo krijgen Oostduitse vak
lui geen uitreisvisum naar West-Duitsland en 
zullen bepaalde Westberlijnse en Westduitse 
specialisten al evenmin officieel naar de 
DDR mogen reizen. De zgn. muur der schan
de zal zeker ook niet zo vlug afgebroken 
worden, voor zover daar reeds van DDR-
zijde al zou aan gedacht zijn of voor zover 
men van Westduitse zijde deze droom zou 
koesteren. 

De interduitse verdragen dragen stellig 
bij tot een ontspanning doch men kan be
grip opbrengen voor de opvatting, dat er een 
zeer wrange bijsmaak is bij hen, die er moe
ten voor betalen, die de enige betalers zijn. 
Het is gemakkelijk te spreken van nationa
listische drijverijen (om geen erger bena
mingen te gebruiken) wanneer men zelf voor 
deze ontspanning geen cent lioeft te beta
len. Een geschakeerder benadering van dit 
Westduitse ' konservatief standpunt » is dan 
ook geboden, wil men deze belangrijke ge
beurtenis zo objektief mogelijk benaderert 
Zonder Brandt met alle zonden te overladen 
is het even verkeerd hen, die deze deling ui
terst moeilijk slikken te overladen met 
scheldkanonnades uit het anti-fascistisch 
arsenaal. 

sw. 

deze week 

in de wereld 

# Overal in de wereld rijst protest tegen de 
hervatting van de Amerikaanse luchtbombar-
dementen op Noord-Vietnam (even onderbro
ken met kerstmis maar niet op kerstavond, 
toen woonwijken van Hanoi werden be
stookt Men houdt betogingen, hongerstakin
gen, ofwel worden Amerikaanse diplomatie
ke missies beschadigd. Door een verbeterde 
luchtafweer slagen de Noord-Vietnamezen er 
in, de Amerikaanse luchtmacht zwaardere 
verliezen dan voorheen toe te brengen. 

# De Noordvietnamese delegatie te Parijs 
verklaart de afgesprongen besprekingen te 
willen hervatten indien de Amerikanen de 
luchtaanvallen op Noord Vietnam staken. 

# Aardbeving in Nicaragua, Midden Amerika, 
eist ca 5000 doden, talrijke gewonden en 
zware materiële schade De hoofdstad Mana
gua blijkt voor twee derde te zijn verwoest, 
de stad wordt geevakueerd al is er gebrek 
aan vervoermiddelen In de stad heerst wa
ter- en voedselgebrek. De internationale 
hulpaktie komt snel op gang, vooral vanuit 
Noord-Amerika. 

# Na vijfdaagse reis in Sovjet-Unie keert 
premier Fidel Castro terug naar Havana met 
een nieuw Cubaans-Russisch handelsakkoord, 

# Bomaanslagen in grootwarenhuizen te New 
York eisen geen slachtoffers. 

# Peron terug te .Madrid na wekenlang ver
blijf in Argentinië, waar hij een coalitie rond 
de Peronisten poogde tot stand te brengen, 
poging die na zijn vertrek mislukte Dit wordt 
algemeen als een overwinning van president 
Lanusse beschouwd. 

# Na de ondertekening der interdutise ak
koorden te Berlijn knopen steeds meer wes
terse landen diplomatieke betrekkingen aan 
met de DDR (Oostduitse republiek). 

# Nieuwe wetten inzake rassenscheiding 
in Rhodesië druisen in tegen het door de re
gering Heath ingediende ontwerpakkoord. 

# De voorzitter van de Amerikaanse konv 
missie voor kernenergie, James Schlesinger, 
zal Richard Helms als hoofd van de beruchte 
Amerikaanse inlichtingsdienst CIA opvolgen. 
Helms wordt ambassadeur te Teheran, Iran. 

# Kerstbestand in Vietnam en In Ulster. 
Daarna worden de gevechten en bomaansla
gen hervat. IRA hield een driedaags kerstbe
stand. 

# Australië en Nieuw-Zeeland (beide thans 
geleid door een Labourregering) erkennen 
de Chinese Volksrepubliek 

# Van 1 januari af wordt van EEG-bewoners 
niet langer een visitors card voor een be
zoek aan Engeland geëist : de gewone iden
titeitskaart of een geldige reispas volstaat, 
zoals dat voor alle EEG-landen het geval is. 

# Geruchten over de dood van het Noord-
vietnamees militair genie, generaal Giap, 
door Hanoi gelogenstraft. 

# Ir Topoelov, ontwerper van het gelijkna
mig Sovjet-vliegtuigtype, overleden. 

# In hun kerstboodschappen betreuren 
staatshoofden, regeringsleiders en paus 
Paulus (die de ker.stmis in een in aanbouw 
zijnde tunnel opdroeg) de toeneming /an 
het geweld in de wereld en de hervatting der 
luchtbombardementen in Vietnam. 

# Geringer aantal kerstpelgrims in Israel. 
Voor het eerst sinds zes jaar mogen te Pe
king godsdienstige plechtigheden n a v. 
kerstmis gehouden worden. 

# In haar kerstboodschap zegt koningin Eli
sabeth van Engeland dat Groot-Brittanië's toe
treding tot de EEG geen invloed zal uitoefe
nen op de betrekkingen met het Britse Ge
menebest. 
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pork tsioeng hee 
(Argos) Even bi j l ichten : na WO II werd Korea door de geal l ieerden in twee 

gebieden verdeeld, gescheiden door de 38ste breedtegraad. De N. helf t stond onder 

invloed van de SU, de Z. hel f t onder die van de VSA. Een plan om Korea binnen 

v i j f jaar to t een zelfstandige republ iek te maken mis lukte toen in 1948 door de 

Noordel i jken een kommunis t ische volksrepubl iek en door de Zuidel i jken een demo-

krat ische republ iek werd gevormd. In 1950 (25 juni) ging Noord-Korea gesteund door 

Russisch materiaal to t de aanval op de Zuidel i jken over. De UNO bemoeide zich 

met het geval, zest ien landen stuurden kont ingenten naar het verre schierei land 

en Chinese « vr i jw i l l igers » rukten in wi lde horden aan om hun « broeders » ui t 

het Noorden te steunen. Pjongjang en Seoel waren de eksponenten geworden van 

een koude oorlog die plots ui tmondde in een gewapend konf l ik t . Tot een derde 

were ldoor log zou het echter niet komen ; in ju l i 1953 stonden de tegenstanders 

weer aan de 38ste breedtegraad tegenover elkaar. Status-quo ! Maar het Ame

rikaans prest ige in Azië had een forse deuk gekregen. 

perkingen te duchten hebben. Om na

r igheid uit die hoek te voorkomen 

heeft hij t rouwens al een •• demokra-

t ie » van Koreaanse makel i j ontwor

pen, met volksraadplegingen, machts

ver toon, personenkultus en repressie. 

Park beweer t n l . dat zijn demokrat ie 

naar westers model niet langer bruik

baar was in de nieuwe internat ionale 

opste l l ing. M.a.w. de recente ontspan

ning tussen Washington en Peking is 

niet bepaald naar zijn zin. Evenmin 

ver t rouwt hi j de Japanners die op 

hun beurt de Chinese volksrepubl iek 

gaan opvr i jen. . . Om al die redenen 

heeft de Zuidkoreaanse president te

ruggegrepen naar de diktatuur. Ande

re azjatlsche landen zijn hem al in 

die r icht ing voorafgaan : de Filip

pi jnen, Thailand, Kambodja. Bovendien 

ste l t Park dat de hereniging van Noord 

en Zuid hem meer waard is dan een 

ui t het Westen ingevoerde demokra-

t ische staatsvorm die ijn landgenoten 

Meeting in Seoel, augustus 1968, tegen... de Russische aanweziglieid in Praag... 

Dichters hebben Zuid-Korea « het 

land van de morgenst i l te » genoemd. 

Maar vandaag heerst daar de st i l te 

van een begraafplaats. Verantwoorde

li jk voor de gewijzigde sfeer is Park 

Tsjoeng Hee. Eind vor ige maand heeft 

de Zuidkoreaanse president een re

ferendum georganiseerd waarbi j hij 

zi jn landgenoten heeft verzocht een 

ja- of neen-stem uit te brengen over 

de nieuwe volmachten die hi j voor 

een soepel beleid onmisbaar acht te. 

Op de vooravond van di t referendum 

had Park verklaard : •< Wie " neen " 

zegt stemt meteen tegen de hereni

ging van Noord- en Zuid-Korea ». 

Toch stemden 849.381 kiezers « te

gen », ondanks de kontrole van het 

leger op de elektoraie verr icht ingen 

en een arbi t ra i re besl issing van Park 

dat de oppozit ie geen pol i t ieke mee

t ings mocht houden. En sinds die 

dag heerst Park over Zuid-Korea als 

een soort perzisch satraap. Even au-

tor i te i r , tota l i ta i r en diktator iaal als 

Kim I I , zijn kommunist ische « kolle-

ga » ui t Pjongjang (hoofdstad van 

N. Korea). In de eerstvolgende jaren 

zal de <• sterke man » uit Seoel bi j

gevolg niet veel demokrat ische be-

nooit erg heeft beroerd. Met di t stre

ven naar de hereniging bewi js t hij ook 

dat hij de Nixon-doktrine op zijn ei

gen • averechtse » manier w i l waar 

maken : Azië voor de Aziaten ! . . . met 

als klein maar belangri jk korrekt ief 

dat Korea het onvervreemdbaar bezit 

van de Koreanen dient te bl i jven. 

Om de hereniging te vervyezenlij-

gen moet Park (zo zegt hij) met Kim II 

ui t Pong-Jang op voet van gel i jkheid 

kunnen onderhandelen. En di t kan hij 
niet zonder een reeks vo lmachten, 

die zijn gesprekspozlt ie moeten ver

stevigen. Of hij daarom de tota l i ta i re 

metodes van zijn buurman moet over

nemen is een andere vraag. Het is in> 

mers duideli jk dat Park's volmachten 

verder gaan dan de nodigie eenheid 

rond zijn persoon. Voortaan zal hi j 

om de zes jaar herverkiesbaar z i jn, 

zal hij een derde van zijn parlemen

tar iërs zelf mogen aanduiden. Boven

dien kan hi j de ver tegenwoordigers 

van het soevereine volk wi l lekeur ig 

naar huls sturen. Ten slotte beschikt 

hij over een grondwetskommissie 

(door hemzelf gekreëerd) die al le 

« ongewenste » part i jen kan ontbin

den en alle belangri jke nationale pro

blemen door een referendum kan op

lossen. . . Zo heeft Park het evenwicht 

met het Noorden herste ld. . . tot sp i j t 

van Washington dat desti jds zijn In

tervent ie in het Koreaans konf l ik t met 

demokrat ische leuzen heeft gelegi t i 

meerd. Vandaag heeft de « ondank

bare » diktator niet eens een doekje 

voor het ( Amerikaanse ) bloeden. 

Kleine dingen, zo meent Park, moeten 

w i jken voor grote doeleinden. Naar 

z i jn gevoel is de demokrat ie een 

« klein ding » en de hereniging het 

g ro te , onvervangbare streefdoel . En 

Washington laat knarsetandend be

t i j en . Voorlopig heeft men daar ook 

al de handen vol met Thieu van Sai

gon die evenmin naar demokrat ische 

adviezen w i l lu isteren. 

Park Tsjoe Hee (64) is een intro-

verse boerenzoon, stug, ontoeganke

l i jk en erg gesteld op tucht en bl inde 

volgzaamheid. Zi jn landgenoten wi l hi j 

de beginselen inprenten die hij te 

Tokio van Japanse instrukteurs heeft 

ge leerd. Sinds hi j in 1961 na een mi-

i ia t i re putsch aan de macht kwam 

heef t hij meer dan eens voor verras

s ingen gezorgd. Voor een paar jaren 

slaagde hij er zelfs in Zuid-Koreanen 

u i t West-Duitsland naar Seoel te 

' t ransporteren » waar ze dan in volte 

X Koreaanse morgenst i l te » werden 

terechtgeste ld . Ook zijn jongste ruk 

naar de diktatuur heeft niemand kuri-

nen voorzien. Die maatregel werd ken

nel i jk geïnspireerd door de verkie

zingsuitslagen van ; okt . i l .1971, toen 

Park's onmiddel l i jke rivaal 46 pet van 

de ui tgebrachte s temmen behaalde... 

De president is waarschi jnl i jk « Groot-

Koreaan » geworden nadat hij zijn po-

zit ie In het Blauwe Huis te Seoel 

voelde wankelen. Gouverner c'est pré-

voir . Park heeft gewoon zijn s lotsom

men getrokken uit het onhei lspel lend 

dalen van zijn popular i te i t . Toen zi jn 

image het niet langer deed heeft hi j 

u i t het arsenaal van zijn propaganda-

leuzen de hereniging van Zuid en 

Noord als vervangmiddel opgediept. 

Een handige zet als men bedenkt dat 

meer dan t ien mi l joen Zuidkoreanen 

verwanten hebben aan de overzi jde 

van de 38ste breedtegraad.. . 

Nixon en Mao, de heren van het voorbije jaar^ 

Verleden v/eek zijn de procedureakten voor de akkoorden 
tussen de EG en de EVA-landen ; Oostenrijk, Zwitser
land. Zweden, Portugal en Lichtenstein uitgewisseld. Oma 
foto toont de heren van de nog niet aangesloten landen. 

http://okt.il
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Beda de Eerbiedwaardige, de eerste weten-
schappelijke teoloog, kroniekschrijver en his
toricus van de Middeleeuwen, heeft eens 
gezegd dat het jaar door de natuur, de onge
lijke lengte der maanden door het gebruik 
en de week door het gezag werden vastge
steld. Dag, maand, week en jaar passen in
derdaad niet breukloos in elkaar. Welke fak-
toren hebben dan het jaar en zijn indeling, 
hebben de kalender gisteren en vandaag be
ïnvloed ? 
Zoals men weet is onze tijdrekening en onze 
kalender niet de enige die toegepast wordt. 
Er is een islamitische en een joodse kalender. 
Door het feit dat de Russische kalender tot 
1918 met die van het Westen niet overeen
stemde, valt de viering van de Oktoberrevo
lutie in onze maand november... 
Vanwaar komen al die verschillen, en wat is 
de reden ervan ? Wij zullen trachten hierop 
in 't kort te antwoorden, voor zover dit mo-
geiljk is. Er werden over kalenders en ti jd
berekening heel wat dikke en minder dikke, 
geleerde en minder geleerde boeken geschre
ven en de tijdrekenkunde is zelfs een spe
ciaal vak geworden dat aan universiteiten 

het maanjaar 

Voor de primitieve mens, veel meer dan voor de 
moderne mens, was de hemel een boek waarin hij 
lezen kon. De sterren waren nog niet verbleekt 
door het licht der steden; het licht van maan en 
sterren was het enige dat hem bij nacht leiden kon. 
De maan, veel meer dan de zon, was hem van nut 
bij zijn primitief berekenen van de tijd: zij gaf hem 
met haar regelmatig terugkerende standen, een be
trouwbare basis. 

Het zal dan ook wel de reden geweest zijn, dat 
praktisch alle oorspronkellijke kalenders en tijdbe
rekeningen de maan als vertrekpunt hebben, al dan 
niet later verbeterd aan de hand van de astrono
mische waarnemingen en de kennis van de schijn
bare zonnekringloop. Het was pas wanneer na ve
le waarnemingen in elk seizoen nauwkeurig kon 
vastgesteld worden welke sterrenbeelden op- en on
dergang van de zon aanduiden, dat men de zonne
kringloop kon vaststellen en dat de mogelijkheid 
van zonnekalenders geschapen was... Maar die 
waarnemingen en hun interpretatie vergden een 
astronomische kennis, die pas mettertijd verwor
ven werd. 

De maankalenders waren vanzelfsprekend on
nauwkeurig: de maan-maanden van 29 en 30 dagen 
gaven bij een twaalfdelige jaarindeling slechts 354 
dagen. Daarmee geraakte men echter in moeilijk
heden, want zowel de seizoenfeesten ( die vaak re-
ligieuse feesten waren ) als de zaai- en oogsttijden 
vielen daarmee ieder jaar op andere data. Om hier
aan te verhelpen, laste men bijkomende maanden 
in. Deze inlassingen, die dienen om het maanjaar 
aan te passen aan het zonnejaar, noemt men embo-
lismen. 

De Babylonièrs waren er zich al van bewust dat 
men met de zonnestand moest gaan rekening hou
den en dat men wat orde in het sisteem moest 
brengen, vermits men vermijden wilde dat het 
rijpen van de dadels bv., voorzien voor een bepaal
de maand, te laat zou uitvallen voor kontraktuele 
leveringen. 

Sumeriérs en Babyloniërs, Chaldeërs, Tibeta-
nen. Chinezen, Japanners en Joden kenden dit aan
gepaste of het luna-solaire jaar. 

De islamitische wereld gebruikt nog een maan
jaar, dat zij overnam van de voor-islamistische 
nomaden stammen in Arabië, die een maangod-

gedoceerd wordt. De wetenschappelijke be
langstelling ervoor is trouwens niet nieuw : 
zowel bij de Egyptenaren als bij de Baby
loniërs lag heel de tijdberekening in de han
den van de « universitairen » van toen : de 
priesters. 

Het jaar wordt — zoals Beda het zei — door 
de natuur vastgesteld. Onder « natuur » moe
ten wi j hier in de eerste plaats verstaan : 
de bewegingen der aarde om haar as en om 
de zon. De eerste beweging bepaalt de leng
te van de dag, de tweede de lengte van het 
jaar. Maar de deling van de tweede periode 
door de eerste gaat niet op, geeft geen ge
heel getal. En daar ligt de moeilijkheid, waar
mee men af te rekenen had om de juiste leng
te van het jaar te bepalen, zonder op een 
bepaald moment achter te blijven of vooruit 
te lopen op de seizoenen en op het natuurlij
ke jaar. 

Zonder kenins van de astronomie, en in een 
nog primitief kultuurstadium was het de 
mens reeds mogelijk, zich een idee te vor
men van de approximatieve lengte van het 
jaar. Het tropische (zonne-) jaar regelt door 

heid vereerden en het verschijnen van de nieuwe 
maansikkel ritueel vierden. 

Later werd, naast dit lokaal georiënteerd en on
derling vaak zeer verschillend jaar ( de maanden 
begormen wanneer men ter plaatse de nieuwe 
maan met het blote oog kon zien ) een cyclische 
kalender ingevoerd voor administratief gebruik. 

De islamitische kalender heeft nu nog een grote 
betekenis tengevolge van de geestelijke macht, de 
territoriale uitgebreidheid en de numeriek-grote 
aanhang van de Islam. 

Was het teoretisch vertrekpunt bij al deze lu-
naire of luna-solaire kalenders hetzelfde, dan was 
de indeling, de aanpassing aan de zonnestand en 
aan het natuurlijk jaar verschillend naar tijd en 
plaats: er waren zeer primitieve maar ook zeer 
gekompliceerde kalenders en tijdberekeningen. 

Zo bepaalde bijvoorbeeld bij de Joden de eerste 
sikkel van de nieuwe maan het maandbegin en er 
was een heel sisteem om het juiste verschijnen er
van vast te stellen. Deze maanden regelden ook de 
feesten: Pasen, het Loofhuttenfeest en het Joodse 
Nieuwjaar op de Ie dag van de maand Tisjrie. 

Alleen de laatste maand, Adar, mocht worden 
verdubbeld. 

De Grieken verschilden onderling nogal in het 
opstellen van him kalenders. Zij kenden ook een 
aangepast maanjaar. Vanaf 776 v. Kr. werd het 
jaar dikwijls volgens zijn plaats in de zoveelste 
Olimpiade aangeduid. Om de acht jaar werden 3 
maanden van de 30 dagen bijgevoegd: zo kwam men 
tot een gemiddelde van 365 Vi dag. In 432 v. Kr. 
ontdekte de Griek Meton de zg. maancirkel van 
6940 dagen { 235 maan-maanden ): deze ontdekking 
speelt nu nog een rol bij het bepalen van de paas-
datum. Vermits 19 tropische jaren echter maar 
6939,6 dagen tellen, werd in 330 v. Kr. bepaald dat 
na 4 cyclussen 1 dag moest wegvallen. 

het zonnejaar 

Een uitzondering op de algemene toepai^i^.g ,an 
het maanjaar ( al dan niet geëmboliseerd ) vorm
den de Egyptenaren, en nadien ook de Romeinen. 

Zij heersten over een uitgestrekt rijk, wa^r de 
maanstanden van streek tot streek verschilden, en 
ook de natuurlijke seizoenen op verschillende tijd
stippen begonnen. Vandaar zagen zij zich genood-

de wisselende zonnestand temperatuur, at
mosferische stromingen, neerslag, d.w.z. de 
gang der seizoenen. Door waarneming van 
de periodiek-weerkerende natuurfenomenen: 
veranderingen bij planten en dieren, stijging 
of daling van de temperatuur, regenval of 
sneeuw, enz... kon men geraken lo l een op
vatting van het jaar, die ongeveer met het 
tropische jaar overeenstemde. Zulk een jaar 
noemt men het « naluurjaar ». 
De indeling van hel jaar in natuurlijke seizoe
nen beantwoordde eveneens ongeveer aan 
de astronomische indeling, die bepaald werd 
door de vier punten aan de elipsbaan die de 
aarde rond de zon beschrijft. 
Het waren de Babyloniërs die voor het eerst 
de elipliek der aardbaan om de zon in de 
astronomie invoerden : daarmee werd een 
sisteem voor de vastlegging van de bewe-
gingen van de maan en de planeten gescha
pen. Zij kenden het maan-zon-jaar (een « ge
bonden » of aangepast maanjaar) dat zij 
waarschijnlijk van de Sumeriërs overgeno
men hadden... Maar hiermee zijn we reeds 
bij de verschillende metodes van kalender» 
vaststellingen en tijdberekening. 

zaakt een ander vertrekpunt dan de maancyclus 
te nemen. De Egyptenaren gebruikten reeds meer 
dan 2000 jaar vóór onze tijdrekening een zonnekar 
lender, die bestond uit 365 dagen, verdeeld in twaalf 
perioden van 30 dagen, met 5 toegevoegde dagen. 
Nadien werd om de vier jaar één dag als feest ter 
ere der goden bijgevoegd. 

De Romeinse kalender kende heel wat verande
ringen eer hij, als de Juliaanse kalender, als alge
meen-geldend in het Westen werd aangenomen. 

Aanvankelijk was de stichting van Rome ( 753 
V. Kr. ) de begindatum van de eerste Romeinse tijd
rekening: « ab urbe condita ». Men beweert, dat 
Romulus, de eerste koning, een jaar van 300 dagen, 
met 10 maanden, in voege bracht en dat zijn opvol
ger, Numa Pompilius, er de maanden januarius en 
februaris aan toegevoegd heeft. Tot in 153 v. Kr. 
begon het jaar met de lentemaand Martius. Het 
geheel liep echter uit de hand, niet in het minst 
omdat de pontifexen, die de schrikkeldagen moes
ten aanduiden om in overeenstemnaing te ko
men met het zonnejaar, nogal eens een loopje na
men met de juistheid zodat het een warboel werd. 
Toen Rome een wereldrijk ging beheersen dateer
de zijn tijdrekening nog uit de tijd van de stad-ko-
ningen. Julius Caesar stelde een einde aan de ver
warring: hij liet het jaar op de 1 januarius in plaats 
van op 1 maart beginnen. Het jaar kreeg 365 dagen, 
verdeeld in twaalf maanden. Om de vier jaar 
kreeg februari een dag bij. Daar die dag viel tus
sen 24 en 25 februari ( ante diem bis sextum ka-
lendas Martias ) spreken de Fransen nu nog van 
een « année bissextile ». De Juliaanse kalender 
werd nadien aangepast door Paus Gregorius XIII, 
maar het had heel wat voeten in de aarde eer die 
overal aanvaard werd. 

het jaarbegin 

De Juliaanse kalender werd voor heel het ro
meinse rijk verplichtend. In het Westen kwam 
hij in de plaats van de vroegere romeinse, maar in 
het Oosten was het heel wat ingewikkelder. In 
het veroverde Egypte werd de Juliaanse tijdreke
ning in 26 v. Kr. ingevoerd maar het jaarbegin 
werd vastgesteld op de 1 dag der Egyptische 
maand Thot, op 29 Augustus. 

nieuwjaar 
gisteien ea vandaag 



WIJ - 30-12-72 
13 

De Koptische kerk, die de Juliaanse kalender tot 
op heden onveranderd bewaard heeft, begint nieuw
jaar nog op de 29 Augustus van die kalender ( 11 
september volgens de huidige berekening ). 

In de meeste streken van het rijk bleven de 
maandnamen onveranderd, en ook het jaarbegin. 
ïn Antiochie werd het jaarbegin in de 5e eeuw na 
Kristus op 1 september vastgesteld. Die dag bleef 
ook nieuwjaarsdag in het byzantijnse keizerrijk 
en tijdens de middeleeuwen, in Zuid-Italië: Bari; 
Napels, Amalfi, Apulië en Kalabrië. Gedeeltelijk 
was dit ook de nieuwjaarsdatum, van de dertiende 
eeuw af tot het begin van de 18e eeuw, in Rusland. 

Tegenover de Oosterse eenheid van jaarbegin 
onder het byzantijnse rijk stond een vijftal « nieuw-
Jaarsstijlen » in het Westen. Sedert 336 n. Kr. 
werd in de Latijnse kerk de geboorte van Kristus 
gevierd op 25 december. Aanvankelijk dankfeest 
Voor de zege van het kristendom onder Konstan-
•ijn, gaat het qua datum terug naar de « dies Solis 
tnvicti », de feestdag van de onoverwinbare zon, die 
met de Mithras-kultus verwant was. Van die da
tum vertrekkend als Kristus' geboorte-dag, kwam 
men tot de 25 maart als de «dag der menswording». 
Zo kreeg men 2 jaarbegin-dagen, 25 december met 
de « Kerstmisstijl » en 25 maart met de « annuor 
ciatie-stijl ». De eerste was in voege in Rome tot 
In de 10e eeuw, bij de Franse en Duitse Karolingers 
in Noord-Italië en in het grootste deel der ger-
maanse landen. De annuncatie-stijl was in voege in 
Frankrijk onder de Kapetingers, en later in Enge
land, waar tot in 1752 deze datum officieel nieuw
jaarsdag bleef. 

De Paas-stijl was een tijdje in voege in het bis
dom Keulen ( na 1222 ) en, als « stilus Gallicus », 
ook in Boergondië, Vlaanderen, Brabant en Hene-
gouw. Deze stijl afhankelijk van de beweeglijke 
paasdatum, was niet erg doelmatig en werd daar
om tamelijk vlug opgegeven, zoals bv. reeds in 1305 
door het bisdom Geneve. 

Het jaarbegin op 1 maart was bij de Merovin-
gers in gebruik, in Rusland na de kristianisatie en 
vóór de invoering van de byzantijnse nieuwjaar, en 
—tot in 1797—in de republiek Venetië. 

Het nieuwjaarsfeest zoals wij het nu vieren—op 
1 januari—werd wel eens de « besnijdenisstijl » ge
noemd, omdat het feest van Kristus' besnijdenis, 
acht dagen na zijn geboorte, dan gevierd wordt 
Het duikt als Kristelijk feest voor het eerst op in 
Rome in de 9e eeuw. In 576 had het concilie van 
Tours het jaarbegin op 1 januari nog als « antiquus 
error » afgekeurd en de gebruikers ervan met ex-
kommvmikatie bedreigd. Daardoor kwam het ook, 
dat het zich zo laat kon doorzetten: het gebruik van 
de 1 januari als jaarbegin duikt pas in de 13e eeuw 
sporadisch op. Frankrijk kent het in de 14e en 15e 
eeuw en ook in verscheidene Duitse bisdommen 
wordt het jaarbegin dan al op 1 januari vastgesteld: 
in Munster en Augsburg in het begin der 14e eeuw, 
in Polen in de 15e eeuw, evenals in de Schandina-
vsche landen. In de zuidelijke Nederlanden wordt 
de « besnijdenisstijl » pas ingevoerd in 1575, in 
Schotland in 1600, in Engeland pas in 1752. 

Het nieuwjaarsfeest op 1 januari, zoals wij dat 
nu kennen, is dus bij lange nog niet zo oud : eerst 
1800 jaar na de vaststelling van het nieuwe jaar 
op 1 januari door Cesar begon het burgerlijke jaar 
overal in Europa op deze dag. Vele nieuwjaarsge-
bruiken, die wij nu nog kennen en die uit een zeer 
ver verwijderd verleden stammen, zijn daarom in 
feite kerstgebruiken ( of indien men wil, gebrui
ken die samenhingen met de winterfeesttijd rond 
15 december ). 

In Tsjechoslovakije hestaat vandaag nog de tradi
tie dat ongehuwde vrouwen op Nieuwjaarsdag hun 
schoen achter zich werpen: als de schoen met de 
punt naar huiten valt mag het jonge meisje zich 
binnenkort aan een verloofde verwachten 
De Poolse schoorsteenvegers doen het met Nieuw

jaar zeer eigenaardig: zij brengen inderdaad hun 
traditioneel nieuwjaarsbezoek aiover de daken van 
het ene huis naar het andere. 
Met grote gekleurde mijters getooid, lopen jonge
lui door de straten van Kussnacht aan het meer van 
Luzem. 

d e jaarindeling 

Keren wij terug tot hetgeen Beda hiervoor zegde. 
De indeling in maanden is inderdaad door het ge
bruik geregeld, maar zoals wij aan de oudste jaar-
indelingen zien is ook hier de natuur meebepalend 
geweest. Als Ovidus zegt: « Luna regit menses ». 
dan gold dat aanvankelijk voor alle antieke kul-
tuurvolkeren, en de benamingen maan en maand 
ïijn in vele talen van elkaar afgeleid. De lengte 
der maanden hing dan van de in voege zijnde ka
lender af, en van de —zeer talrijke en verschei
den— metodes om het maanjaar aan de natuurlijke 
en astronomische werkelijkheid aan te passen. De 
namen waren veelal ontleend aan de evolutie van 
het plantenrijk, aan het daarmee verbonden land-
bouwwerk of aan seizoen- of godenfeesten, zo heb
ben wij naast de latijnse ook nog, o.m. in het Duits 
en in het Nederlands, maandnamen in de volks
taal. 

Tenslotte wat de verdere indeling der maand be
treft in weken: hier staan wij inderdaad voor een 
door het gezag vastgesteld tijdsbestek, dat echter 
van groot belang is omdat het openbaar leven er 
door geregeld wordt. De autoriteit in kwestie is de 
bijbel. De week zoals wij ze nu kennen is dus in 
feite van joodse herkomst, met dit verschil dat de 
kristelijke week begint met een feestdag en eindigt 
op een werkdag, terwijl de joodse week, volgens de 
Dekaloog, met een werkdag begint en eindigt c^ 
de sabbatdag, als rustdag en dag herinnerend aan 
de bevrijding uit Egypte. 

De Kristelijke feestdag werd gevierd op de zon

dag, de dag van de verrijzenis van Kristus. Deze 
dag werd echter al bij de Romeinen gevierd als de 
dag van de onoverwinbare zon. Sol invictus: onze 
benaming is trouwens daarvan afgeleid. De dagen 
werden benoemd naar de gekende planeten en 
naar de goden aan wie zij toegewijd waren: Luna, 
Mars, Mercurius, Jupiter, Venus, Saturnus en Sol 
( waarbij Luna en Sol geen eigenlijke planeten 
zijn ). De zevendelige week was ook nauw met de 
planetaire astrologie verbonnden. Deze astrolo
gie werd zelfs toegepast op kleuren, mineralen, 
planten en dieren en het getal zeven vindt men te
rug in de zeven wereldwonderen, de zeven engelen 
van de akopalypsus, de zevende hemel, de zeven 
treden van de babylonische tempels enz... Er is dus 
inzonderheid wat de namen betreft, ook een helle-
nistisch-chaldese oorsprong. Deze zevendagen-
week was bij de germaanse volkeren reeds vóór de 
kerstening in voege. De benamingen werden ech
ter aan de eigen godenleer aangepast: Wodan, Do-
nar en Freya vinden wij in onze benamingen te
rug. 

Over het vieren van de sabbat of de zondag als 
kristelijk feest is er in de Kerk zelf heel wat te 
doen geweest, vooral na de Hervorming. In Neder
land stonden in de zestiede en de zeventiende eeuw 
de Voetianen ( naar Gysbert Voetius ) en de Coc-
ceianen ( naar Johannes Cocceius ) als kat en 
hond tegenover elkaar, allemaal in naam van de 
Heer. Francis Bampfield zou in de zeventiende 
eeuw de sekte der Sabbatisten stichten: zij leeft 
nu nog in allerlei schakeringen voort... 

y!r 

XJit ons kort overzicht blijkt, hoe de huidi
ge nieuwjaarsdag van nog tamelijk recente 
datum is, althans wat zijn algemeen-geldi-
heid betreft, en hoe de indeling van het jaar 
zelf, de berekening van zijn lengte en de aan
passing aan het natuurlijke jaar naar tijd en 
plaats vaak veel van elkander verschilden. 
Het blijkt echter ook, hoe van oudsher de 
mensen —vooral nadat zij hun zwervend be
staan opgegeven hadden— getracht hebben 
een enigzins geijkte en met het natuurlijke 
jaar zo veel mogelijk overeenkomende inde
ling van de tijd te vinden. 

Daarenboven blijkt, hoe het begin van deze 
tijdsindeling steeds gelegenheid geweest is 
tot vieren: een viering die al dan niet verbon
den was met de seizoenfeesten die op die dag, 
ervoor of erna, vielen. 
' Wanneer loij u, « WIJ it-lezer, dus nu een 
gelukkig en voorspoedig Nieuwjaar toewerir 
sen, dan herhalen lüij slechts wat duizende 
jaren lang mensen gedaan hebben bij het be
gin van het nieuwe jaar. En wanneer wij nu 
een glaasje ledigen en een stukje eten om dit 
nieuwe begin te vieren, dan doen wij maar, 
in zeer bescheiden mate, wat reeds de Baby-
loniërs deden bij hun Nieuwjaarsfeest, dat 
verscheidene dagen duurde en eindigde met 
een massale danspartij en een massale drink
gelag! 

id. 
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zoekertjes 

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

onderwi js + diploma steno-
daktyla, zoekt part-t ime betrek
king, provincie An tw — R 194 
3) Dame van 23 j zoekt werk 

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

ring in mekanografie plus bijl io-
r ighsden, alsook e ivanng bi | 
comouter, zoekt passende be
t rek ing, Antwerpen - Brussel -
Mechelen 
5) Dokterassistent met erva

ring zoekt betrekking bij huis
arts, special ist of in kl iniek . 
6) Ingenieur met jarenlange 

ervaring Kongo en Nigeria 
zoekt betrekking voor private 
f i rma in Lati jns-Amerika, het 
Midden-Oosten of Afr ika 

— R 206 
7) Jonge man in orde met le

gerdienst, diploma A 1 , sekre-
tariaat - moderne ta len, zoekt 
passende betrekking. Brussel-
Mechelen - Antwerpen. R 187 
8) Jonge typ is te zoekt pas

sende betrekking, prov Ant
werpen — R 202 

9) Juf f rouw, 16 jaar, Lag. M id . 
Onderw + 1 jaar handel Kan 

'behoorl i jk typen zoekt passen
de betrekking An tw - Bruss. -
Mechelen - St Niklaas R 210 
10) Jonge man 22 j . diploma 
Grieks Latijnse humaniora, vol
daan aan mi l i ta i re verpl icht in
gen zoekt passende betrekking 
als bediende Mechelen, An tw. 
Brussel — R 198 
Voor 1 tot en met 10 schri jven 
of opbellen Senator W. Joris-
sen, Louisastr. 31 , 2800 Mech. 
Tel (015) 435.96 

Germaanse f i lo loog, 30 j , zoekt 
dr ingend passende betrekking Zich 
wenden gemeenteraadsl id dr. B. 
De Waele, Eversestr. 94, 1940 St. 
St Woluwe. Tel. 20.12 46. — R 189 

Passende betrekking gezocht voor : 
ju f f rouw 21 jaar, diploma A6-A2, 
handelscorrepondentie, Ned Frans, 
Engels, t i jpwerk 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 schr i f te l i jk kan
didaturen te ontvangen van chauf
feurs, of jonge mannen die hiertoe 
opgeleid wensen te worden, voor 
verscheidene t ransportbedr i jven : 

— in Limburg : chauffeurs voor 
autobus en /o f vrachtwagen ; 

— In Oost- en West-Vlaanderen • 
( l iefst m streek Kortr i jk) : vracht
wagenchauffeurs voor internatio
naal verkeer. 
Vereisten : blanco strafregister, 
eer l i jk, dienstvaardig, w e r k l u s j g . 

— R 164 

Mechelse f i rma in binnenhuisarchi-
tektuurmaler iaal zoekt vertegen
woordiger in het Leuvense. Schri j
ven of te lefoneren : senator W. 
Jor issen - Louisastr. 31, 2800 Me-
chen Tel. 015/435.96. — R 186 

(Medische) sekretaresse, A6 /A1 
ekonomisch, leeft i jd 20 jaar, zoekt 
passende betrekking. Kontakt langs 
Fons Van Holderbeke, gemeente
raadslid. Stat ionsstraat 6, Waar
schoot, te l . 09/77.33.78. — R 185 

Gepens echtpaar zoekt betrekking 
als huisbewaarder van buitenver
bli j f , fabriek, pension of k l . app. 
gebouw Liefst in Vlaams-Brabant 
of omgeving. Schri jven red. R 201 

HOUTWORM ? 
Behandeling van dakwerken tegen alle hout-
Insektea TWINTIQ JAAB WAARBCHtQ. 
Dok. op aanvraag Graüa beatek in gana het 
land. P.V.BA. INDUSTRADE Vandealjpenatr. 
12. Wemmal (Bt) - Tel. 02/79.20 00. 

Vragen aangepast werk in het Lim
burgse : a) jonge man. 19 j . , v r i j 
van legerdienst, lager sec onder
w i js , diploma sekretariaat (Eras-
mLisschool) : b) ju f f rouw. 21 j , hu
maniora prakti jk als boekhoudster. 
Z w volksver E Raskin. Ursula-
st iaat 1, Eigenbilzen, tel 011,'19454. 

— R 203 

0 Gezocht hoofdverpleegster 
voor een kliniek aan de kust Di
ploma + ervaring Tel of schr O 
Huyqe'oaert, Koning Ridderdijk 19, 
Westends, tel 09/30268 —R 208 

Chauffeur, ca 50 jaar, zoekt werk 
voor halve daqen. ni na 15 u Liefst 
in de streek van Gent of Eeklo. 
Schri jven bureel blad of volksvert . 
Baert. Koningin Astr id laan 123 te 
Gent — R 196 

Flinke bediende, algemeen kantoor
werk en hulpboekhouding, vader 
van 4 kinderen, zoekt nieuwe werk
kr ing. Tweetal ig, met zeer goede 
noties van Duits, en enige kennis 
van het Engels. Kan zich onmiddel
l i jk vr i j maken wegens bedri j fsslui
t ing Elke degel i jke bediendenbe
t rekking IS welkom in omgeving 
Brussel - Mechelen - Antwerpen 
Voor bemiddel ing schri jven of te
lefoneren naar gemeenteraadsl id 
O Renard, Frans Halsvest 6, 2800 
Mechelen (015/133 14), — R 207 

Zoekt aangepast werk : jonge man, 
20 j . , vr i j van legerdienst, diploma 
Gr Lat humaniora, kennis Frans, 
not ies 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-
krat isch, Portugees, Deens, Noors, 
Zweeds en Esperanto zoekt part. 
t ime werk te lefoneren 
( 03 /89 05.98 Muys - Bornem ) 

— R 213 

Magazijnier 35 jaar zoekt pas
sende betrekking l iefst Mechelen 
of Antwerpen Schri jven of te lefo
neren- W Jorissen. Louisastr. 31 
2800 Mechelen — R 214 

# Gevraagd: verkoopsleider voor 
f r igo 's , winkel instal lat ies en speci
aal zaken, halve of vol ledige be
trekking noodzakeli jk bekent met 
klantenkring Costan 053 /67 125 
9 Frigo's nieuw prefab, ui t ten
toonste l l ing te koop 2,5 X 3,60 m 
H 2,60 m Costan 053 /67 125 

— R 216 

Vlamingen, TANDGEBITTEN - re
paraties Tandtechnisch laborato
r ium, Chazallaan 83 1030 Schaar
beek, tel 34.06 43 — R 217 

19-jarig meisje van St. Kwintens-
Lennik. Dipl . d i rekt iesekretar iaat 
ekonomie, steno-dakti lo, 4 talen, 
zoekt passende betrekking in of 
rond Brussel. — R 212 

« Technisch ingenieur A l - specia
l i te i t elektronika zoekt dr ingend 
werk ( vr i j van legerdienst ). » 
Schri jven provincieraadsl id: Kris 
LAMBERT Batter i jstraat 16 
te l . 059/741 42 tussen 9 en 10 u 
s'morgens — R 215 

OFFSET- • FOTOKOPIJ - 8TENC1LWERK • 
I N K A 

Tumhoirtsebaan 405 - Borgerhout 
TEL. 03.3S.T0.00 

Leerkracht voor Lager Buitenge
woon Onderwj is- inr icht ing uit de 
streek van Aalst ( fu l l - t ime). 
Kontaktadres : Fans Van Der 
Burght, Geraardsbergse s twg. 20, 
9440 Erembodegem-Terjoden. Tel. : 
053/281.73 — R 219 

Belangrijk mutual ist isch verbond te 
Brussel zoekt bedienden met on
dervinding op mutual ist isch gebied. 
Kontaktadres : sn. dr. R. Roosens, 
Markgravelei 28 te 2000 Antwerpen, 
te l . 03/38 01.37 (vanaf 5.1.1973). 

— R 221 

COSTAN " refrigeration 
the first 

FRIGO'S - VRIEZERS - WINKELS en INDUSTRIËLE 
KOELING - KWALITEIT en KOUDE OP U W MAAT. 

HEKELGEM Tel. 053/617.25 

Gevraagd ; 
— 1) gediplomeerde verpleegster 
A-1 of A-2 in de streek van Diest ; 
— 2) boekhouder kantoor te Brus
sel 
Zich wenden Wi l ly Kui jpers, volks
vertegenwoordiger, Swertmolenst r . 
23 te 3020 Herent, tel : 016/296 42 

— R 218 

Jonge vrouw, ± 30 j . heeft vol le
dige handelsschool gevolgd. St Ni
klaas Zoekt plaats als bediende. 
Voor verder kontakt : N Maes. Pr. 
Jos Charlottelaan 115. 2700 St Ni
klaas, tel 76.49 74. — R 220 

Jonge vrouw + 25 j , gehuwd er-
vanng fakturat ie - Sales-promotion, 
zoekt werk, bij voorkeur in over
heidsdiensten, In de omgeving van 
Lokeren of Sint-Niklaas 

Jonge heer, ongehuwd, diploma 
steno en dactylo, boekhouding, 
zoekt werk, bij voorkeur als boek
houder in de omgeving St. Niklaas 
of Lokeren 
Voor verdere kontaktname : N. 
Maes, Pr. Jos Charlottelaan 115 te 
St Niklaas, tel 76 49.74. — R 223 

Jonge man, 20 jaar, vr i j van leger
dienst - vol tooide studies van de 
wetenschappel i jke humaniora met 
daarbij nog 2 jaar studies van ar-
chi tekt zoekt betrekking, l ie fst als 
tekenaar Kontakt via gemeente
raadslid Roger Lenae.rts, Halense-
straat 37 te 3383 Hoeleden Tel. : 
016/776 61 . 

Juf f rouw, geb 5-8-54 vol ledige stu
dies moderne humaniora ekono-
mische afdel ing met dactylo en 
boekhouding, zoekt betrekking 
Kontakt via gemeenteraadsl id Ro
ger Lenaerts, Halensestraat 37 te 
3383 Hoeleden Tel 016/776 61 . 

— R 222 

Juf f rouw, 18 jaar, diploma A6 A2. 
zoekt betrekking als typiste of be
diende Contact nemen met Ponnet 
Henr i , Zonnelaan 2, 9620 Zot tegem 

— R 224 

LIMBURGS UNIVERSITAIR CENTRUM 

Gevraagd voor onmiddel l i jke ind ienst t reding 

bibliothecaris (esse) 
met universi ta ir d ip loma 

Uit opleiding, diploma's en loopbaan moet belangstel l ing en zo 

mogel i jk ervaring bl i jken op gebied van bibl iotheek- en documen-

tat iewezen. 

Bezoldiging volgens weddeschaal van bestuurssecretar ls . 

Stageperiode van 1 jaar. 

Kandidaatstel l ingen, met curr icu lum v i tae, kunnen worden ge

r icht aan de Raad van Beheer van het Limburgs Univers i ta i r Cen

t r um, Dokter Wi l lemsst raat 23, 3500 Hasselt , en moeten op d i t 

adres vóór 15 januari 1973 aankomen. 

NA W ö N A LE L O T E R IJ 

1ste TRANCHE 

Wintertranche 

HOOG LOT 

TIEN MILJOEN 

Trekking op 8 jaauari 

HET BILJET : 200 fr. 
HET TIENDE T 22 fr. 

82.406 LOTEN VÓÓR EEN TOTAAL VAN 72 MILJOEN 

KEUS TUSSEN 5.000 KOSTUUMS 
— 1 Damesmantel kopen, 1 kleedje in pnjs begrepen 
— 2 k leden kopen, 1 k leed betalen 
— Bij aankoop van 1 vest in leder of daim steeds 1 b roek in pri js 

begrepen 
— Trouwk leed kopen -f kado van de firma + feestk leed als 

t rouwgeschenk. 

Al onze art ikelen kunnen STEEDS A F Z O N D E R L Ü K BEKO
M E N worden 

Magazi jnen open iedere dafl van 9 tot 20 a 
Gesloten op zondag van 12 u. tot maandag 13 u. Will Tura gekleed bij 

het huis STANDING 

STANPING ' DENDERIVIONDSESnENWEG, 2 7 6 

AAtsT Tel.lB3/2ra 

Op BERGSAFARI naar het LECHTAL - TYROL 
ELFDAACSE REIZEN MET LUXE AUTOCAR, REGELMATIGE AFREIZEN 

OP 22-6, 30-6, 8-7, 16-7, 24-7, 1-8, 9-8, 1-9. 
Prijs alles inbegrepen : juli-augustus 6.850 F - juni-september 6.450 F. 

Heenreis doorheen de onmetel i jke Spessartwouden en Odenwald , terugreis door Zwarte w o u d , Trier 
en Luxemburg. Zeven dagen verb l i j f in Lechtal : programma : 

— Uitstap naar Plansee, Oberammergau, bezoek aan het sprookjeskasteel Underhof . 
— Wandel ingen naar Simmswaterval en Kaisers. 
— Bezoek aan de houtsnijschool te EIbiggenalp en de kunsthandwever i j te Stanzach. 
— Bergsafari naar de Suttgarter Hütte. 
— Gelegenheid tot zwemmen in verwarmd zwembad. 
— Bi jwonen van Tiroleravond. 
— Rondrit met koets en paard langs smalle wegelt jes en ongerept natuurschoon. 
— Gezell ige namiddag in de KASERMANDELberghut b i j echte volksmuziek op de citer. 
— Uitstap naar Vorderburg langs Tanheimertal, Oberjochpas en met da l i f t naar boven . 

I n l i c h t i n g e n e n r c s e r v a t i e : R E I Z E N L U X C A R 

Prinsdaal ^1 
BAMBRUGGE 

Tel. 053/634.23 

A d v . De Backerstraat 61 
DENDERHOUTEM 

054/311.63 

VRAAG VRIJBLIJVEND PRACHTIGE FOLDER MET VOLLEDIG REISPLAN EN PROGRAIsIMA. 
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maatschappij 
15 

ofttie 365 
obsessie van de eenzaamheid doorbreicen 

Dit is één voorbeeld uit wellicht 
vele, die wijzen op een grondig ge
brek aan kommunikatie in 'n maat-
8chappij die toch beschikt over een 
uitgestrekte gamma van kommuni-
katiemiddelen. De h. Loyens, duivei-
tjestoejager van « Nodig een een-
same uit », vertelt over een meisje 
van 17 lentes, die haar winters lij
ken waarin zij zich ontzettend een-
«aam voelt, zodat zij reeds dikwijls 
tot zelfmoord meende te moeten 
overgaan. « Er zijn te veel funktio-
nele relaties ontstaan », aldus de h. 
Loyens, « zodat vooral de niet-
rendabele mensen in de vergeet-
hoek gedrukt, in de eenzaamheid 
eeduwd worden. De aktie voor de 
eenzamen wil er nu toe komen, 
enerzijds de gemeenschap te bewe
gen een hand uit te steken en an
derzijds de eenzame uit zijn isole
ment te halen door hem te bewe-
jien deze geboden kans tot nieuw 
kontakt aan te grijpen. Het gaat er 
ons in de Aktie niet om vlugge op
lossingen te suggereren, die toch 
niemand echt engageren, maar wel 
om de publieke opinie gevoelig te 
maken voor een probleem dat leeft 
rondom ons ». 

De • eenzaamheidsaktie », die 
elk jaar weer een piek bereikt ti j
dens de kerstdagen, is er zich maar 
al te goed van bewust dat de geste 
een vergeten persoon eens aan ta
fel te noden een geste is die een 
slag In het water dient genoemd 
als zij daar geen spoor nalaat. Ter 
gelegenheid van een TV-intervieuw 
gaf mevr. Strik van de NCRV, die 
l ich intens met de alleenstaanden 
bezighoudt, grif toe j . Als deze 
uitnodiging niet door iets anders 
gevolgd wordt, dan is de nieuwe 
situatie erger dan de eerste. De 
eenzam» heeft opnieuw geproefd 
van het society-leven en moet er 
dan weer uit verdwijnen. Het is er
ger dan voordien. De uitnodiging is 
elechts een eerste stap om de een-
jsame opnieuw een plaats te geven 
binnen de gemeenschap •. Deze 
eenzame kan een familielid, een 
gebuur zijn. (Meestal is hij dich
terbij dan men gewoon is te den
ken). Een gepensioneerd ambtenaar 
bievoorbeeld die de pijn van het 
niets-doen, van het niet-meer-nut-
lig-zijn, pas te boven kwam toen 
hij iedere dag een blinde kon rond-

Langs kranten, tijdschriften, radio en televisie wordt in deze kerst- en 

nieuwjaarstijd weer de aandacht op het fenomeen van de eenzaamheid ge

vestigd. Speciaal de aktie « Nodig een eenzame uit », die zelf een onder-

deel is van de Aktie 365 (dagen) en, na een experiment in Antwerpen, vier 

jaar geleden in Gent een eerste gestalte kreeg, tracht weer tijdens de 

gezelligheidsdagen bij uitstek te wijzen op een misgroeiing in onze samen-

leving, die zo algemeen verbreid is dat wij er gewoon geen oog meer 

voor hebben. Begin dezer maand nog werd, in de wijk St.-Maartensdal te 

Leuven, ergens waar het wemelt van appartementen bet sterk stinkende 

lichaam ontdekt van een lichtjes invalide man, die daar ongeveer ander

halve maand dood zou gezeten hebben zonder dat de onmiddellijke omge

ving er weet van had. Enkel door de stank kwam het kontakt met de maat

schappij, die opdaagde in de vorm van de poUtie, opnieuw tot stand. 

leiden voor een kleine wandelmg 
en hem de krant kon voorlezen. Wij 
moeten de eenzaamheid zien daar 
waar ze is, de oplossing ervan kan 
niet geïnstitutionaliseerd worden — 
eenzaamheid is geen abstrakt pro
bleem —, want zij is precies een 
kwestie van relatie tussen perso
nen. Een Duits tijdschrift formuleer
de het aldus ; waar het op aan
komt, is de eenzamen zelf te akti-
veren. Hiervoor is natuurlijk vin
dingrijkheid nodig, maar toch weer 
niet zoveel want de mogelijkheden 
om te helpen of iemand het plezier 
te gunnen ons te helpen liggen 
voor het grijpen. Er is Iemand In 
onze direkte omgeving die wij 
voorbijgaan. Dat zien en deze ge
miste relatie herstellen, daar is het 
ons om te doen. « Daarom », zegt 
de h. Loyens, geven wij met opzet 
geen adressen aan mensen die 
naar de Aktie schrijven : « Geef 
ons een adres, we zullen wel ie
mand aan onze tafel nodigen ». We 
zijn deze mensen echt dankbaar 
voor hun goede wil, maar wij hopen 
dat zij er begrip zullen voor op
brengen dat het ons niet te doen 
is om een aantal mensen wier adres 
wij toevallig zouden hebben en die 
bedelen om ergens aan een tafel 
te mogen aanzitten ». 

De aktie « Nodig een eenzame 
uit » wordt wel eens aangewreven 
dat zij niet realistisch Is omdat men 
niet met wildvreemden tot kontakt 
zou kunnen komen. De h. Loyens 
stelt echter, dat wij bij het eerste 
kontakt inderdaad met vreemden te 
doen hebben, maar dat wij minder 

vreemd worden in de mate dat wij 
de kontakten bestendigen en ver
menigvuldigen. Wat hij zelfs als 
een menselijke plicht aanziet, want 
« bemoei je met de anderen, niet 
met de zaken van de anderen •. 

De anderen. Zij die zich van hun 
eenzaamheid bewust zijn en er 
daarom door geobsedeerd raken. 
Karel Lismont, onze zilveren me
daille voor de maraton op de jong
ste Olympische Spelen, heeft deze 

NIEUWJAAR 

Zal dit zijn : een nieuw beginnen 
nu de winterzonne wendt ? 
Nu decemberlicht breekt binnen 
kamerSj aan de dag ontwend ? 

* 

Kerstboom, lied- en 't heldere schittren 
van de kaarsen in de nacht : 
zal dit teken zijn dat bittre 
hulploosheid verkeert tot macht ? 
* 

Vuren die om heuvels laaien 
warmen 't hart dat lang verkild 
nu de dag ziet openwaaien 
waarin 't heimwee traag verstilt. 

* 

Drink de wijn : laat niet bezinken 
't wrange van een oud verdriet, 
opdat in dit jaar weerklinke 
vreugde én vrijheid, hart en lied. 

jos vinks. 

sensatie van de eenzaamheid er
varen : « 42 km eenzaam zijn, het 
is oneindig zwaar. Er staan wel 
mensen langs de weg, maar die 
zie je amper ». Dat is het Een tijd
lang, de duur van zelfs geen twee 
uur en vijftien minuten, liep Lis
mont daar afgesneden van de an
deren. 

De obsessie voor de eenzamen 
is het getal één, dat duidelijk door 
de andere getallen wordt gediskri-
mineerd — « één is geen » of « één 
staat alleen » zegt het volk Zij we
ten, dat alles wat men aanraakt 
van eenzaamheid spreekt Urenlang 
zit men thuis, alleen. Van alles legt 
men één voorwerp op tafel • één 
mes, één lepel, één vork, één diep 
bord, één plat bord. Bij de bakker 
bestelt men een klem broodje, 
maar zelfs dat is te groot Wie 
op al deze dingen begint te letten, 
wordt spoedig weemoedig. Hij gaat 
verstrooiing zoeken. Buiten De 
straat op. Maar wie ziet hem, wie 
groet hem ? Wie vraagt zich af • 
hoe gaat het ermee ? Nog eenza
mer komt hij terug thuis en wacht 
op de nacht om te kunnen gaan sla
pen. Eindelijk weer een dag voorbij. 
Een dag voor wie ? Voor wat ' 
Waarom ? 

Nu reeds het vierde jaar tracht 
Aktie 365 door middel van een 
campagne ieder van ons hierop een 
blijvend antwoord te doen geven. 

p.p. 

Op het einde van het jaar pakken kranten en tijdschriften met jaarover
zichten uit, radio- en teeveejournaal verrijken zich met resumerende 
reportages ; er gebeurde weer heel wat, tijdens de voorbije 365 dagen... 

Vietnam kostte heel wat hoofdbrekens en Nixon bleef knusjes in zijn 
presidentiële zetel, Kissinger glimlachte met veel tanden, en we leerden 
Thieu als Thioe uitspreken, er loopt tevens een gele draad door het inter
nationale aktuele gebeuren, want China was het reisdoel van groot-kapi
talistische heren, tot groot verdriet van China-minnenden, die het land 
aan de Gele Stroom aanbidden omwille van de rode theorieën. We kregen 
een voetje bij op de maan, en we zagen ondeugende plaatjes over Jackie 
Onassis ; onze Noorderburen voerden een verkiezingsstrijd met psalmen 
en de Fabeltjeskrant, en onze Oosterburen vestigden de veilige (?) Wllly-
Otto in zijn Bonnse omgeving, terwijl een dame nu het Westduitse par
lement mag voorzitten. 

We zouden 1972 het jaar van de opstandige vrouwen kunnen noemen : 
Eva liet van zich horen, zo In de Amerikaanse demokratische partij, alhoe
wel de voorzitster van de laatste politieke formatie de bons kreeg omdat 
MacGovern van de politieke ladder viel ; te Brussel sprak Germaine 
Greer en versprak zich Yvonne Lex, maar elf november bleef voor de 
vrouwen in deze kontreien dan toch maar een verheugende gebeurtenis, 
zoiets als het ontwaken van de schone slaapster, maar dan zonder prins, 
en in een aftandse bourgeois-woonst en niet in een sprookjeskasteel. 

Want dat is ons land allerminst : met wat cyaankali en listige plannen 
tot vernielen van de laatste bossen, met wat vergift uit Tessenderlose en 
andere fabrieken en op hol geslagen tankwagens, met een paar wanhoops
daden en lustige juweiendiefstallen, met zware « verdovende . jongens 
en schietgrage bankovervallers, werd het land waarin wij wonen, tot een 

gevaarlijk « little country • gereduceerd, zoiets om een spaghetti-western 
over te maken, met als thema « een handvol dollars » of zo. 

Want geld speelde alweer de hoofdrol : niet alleen dat je dieper m je 
portemonnee graaien moest om je sigaretten en je biertje te betalen, 
maar dat ook Je wagen meer bankbiljetjes hapte, omdat de benzine duur
der werd en het dagelijkse brood kostte per kwartjes en halve frankjes 
ook steeds meer. Als je over Chileense kopermijnen en Unctad hoorde, 
ging het ook over geld, maar dat raakte je niet zozeer als de bij-belasting 
over je radio en teevee. 

En had je maar opwindende dingen gezien voor het huisscherm i Maar 
néé : hier geen Barend Servet-show, alleen maar « niks-zeggende » 
Leburton, hier geen verbijsterende politiedrama's, alleen maar het raadsel 
Eyskens in Mannix-stijl opgevoerd : de bijbehorende glimlachjes waren al 
even pijnlijk-vertrokken, maar Peggy's zag je niet in 't parlement . de 
politiek alhier was weerom stoer-mannelijk, helder en overzichtelijk als 
een Indisch oerwoud, eerlijk en openhartig als een Bengaalse tijger. 

Daarmee beleefden we een regeringskrisis, en als straks middernacht 
1972 naar de geschiedenisboekjes en de statistieken verwijst, en wij 
elkaar gelukwensend klapzoenen, dan zullen wij nog geen regering heb
ben, maar geen nood I Het zal ons met beletten geestdriftige zomerplan-
nen te maken, over een nieuw afdelingsbal te piekeren, onszelf au sérieux 
te nemen, en over Eddie (dé grootste) en Ajax (de Hollandse ploegen 
spelen beter) te mediteren. . want zie je, al heb je niet elk jaar een Shane 
Gould en een Mark Spitz, sport is toch maar het enige waarover wij al 
op voorhand eensgezind een beetje blij kunnen zijn. 

huguette d.b. 
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vikingers in peru ? 
Vlmenka werd met « ontdekt v door Colombus. Dit <:taat 
nu wel voor goed va^t. Dit niettegenst-aande het feit, dat 
Colombui' landing op de Antillen een periode inluidde van 
langzame, definitieve verovering en penetratie in het 
^Amerikaans \ontinent. In een vorig jaar hij de Oxfoid Univer
sity Press ver'iihenen boel{ van Samuel Eliot Morison « The 
European Di<cover\ of Ameiica » wordt het voor-colombiaawie 
l(onta\t met het Amerikaanse kontinent en de nooidelijke rei
zen van omstreek^ het jaai ^uo tot 1600 nagegaan. A^u f̂l'« 
men wel zeggen, dat bv. de eerste Ifslander^ die New 
Foundland aandeden, daai alleen /̂<'ffW(?;; tengevolge van 
een toeval. Nadien hebben echtei Leif Erik<^son< broeders 
eveneens de tocht ondernomen en et Vikmgnederzettingen 
opgericht m het zogenaamde " Vinland », tussen Labrador en 
Massasuchets Deze nederzettingen veidwenen echter na korte 
tijd. Maai de Vikings blijken nu, althans volgens prof. facques 
Mahieu m zijn boe\ « Des Sonnegottes grosse Reise », 
heel wat verder doorgedrongen geweest te zijn m het 
kpntinent, en een heel wat grotere invloed gehad te hebben 
dan men tot nu toe dacht. In het voornoemde werk - dat 
eerst in het Frans verscheen, maar nu m een uitgebreider ver
sie in het Duits uitgegeven werd door « Verlag der Deutschen 
Hochschulleheizeitung » /;; Tubingen woidt getracht dit aan 
te tonen. 

Wie IS Jacques de Mahieu en op 
welke gronden steunt hij zich voor 
zijn tesis ' Jacques de iVlahieu is 
socioloog, etnoloog en archeoloog, 
direkteur van het • Institudo de 
Ciencias del Hombre » te Buenos 
Aires, HIJ was rektor van de Ar
gentijnse universiteit voor sociale 
wetenschappen, oud-hoogleraar te 
Buenos Aires en te Mendoza, au
teur van een groot aantal werken 
over sociologie, sociale weten
schappen, antropologie en wijsbe
geerte. Tijdens de oorlog stond de 
Mahieu in de rangen van de Fran
se anti - kommunistische vrijwil
ligers aan het Oostfront, wat bij 
hier al een reden zou zijn om hem 
dood te zwijgen In Amerika kon 
hij leider worden van en mede
werker aan een groot aantal we
tenschappelijke instituten. Wat 
men dus ook over zijn werk moge 
denken: het Is in ieder geval 
geen lichtzinnig gefantaseer, geen 
Ijdele konstruktie op ideologische 
koncepten en onbewezen axiomas. 
HIJ zelf zegt reeds in de inleiding 
dat hij zich van bewust is van het 
risiko dat hii loopt met de publika-
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tie van dit werk, juist omdat hij 
daardoor heel wat gesakraliseerde 
opvattingen zal moeten ontwijden. 

Er is, zegt hij, in de kuituur van 
Mexico en Peru gezocht naar al
lerlei invloeden en er is daar een 
zeer rijke literatuur over. Zo heeft 
men gemeend, in de reusachtige 
monumenten van Centraal en 
Zuid-Amerika invloeden te zien van 
Grieken, Feniciers, Egyptenaren, 
Basken, Romeinen, Tartaren, Chine
zen, Japanners, Khmers... De Mor
monen geloofden zelfs sporen te 
zien van de oude Hebreen. 

Jacques de Mahieus tesis luidt, 
kort samengevat: in het jaar 967 
landde een Vikinger jarl, afkom
stig uit Sleeswijk, met name Uil-
man, in Panuco in de golf van Me
xico Hij bereikte met zijn mannen 
(waaronder ook leden van west-
germaanse stammen) de hoogvlak
te van Anahuac en onderwierp de 
stam der Tolteken. Hij werd hun 
vijfde koning, onder de naam van 
QuetzalcoatI (de g e v l e u g e l d e 
slang) een naam die waarschijnlijk 
voortkwam uit de indruk gewekt 
door de drakkars der Vikingen. 

Ullman voerde bij de Tolteken 
een eigen kosmologie en religie 
in naast wetten en voorschriften, 
techniek van landbouw en ijzerbe-
werking en enkele specifieke ge
bruiken zoals bijvoorbeeld de sau
na. Twintig jaar nadien werd hij 
door de Maya-stam der Itzas ge
roepen en bouwde er op Yuacatan 
de stad Chichen Itza. Na een op
stand trokken de Vikings zich te
rug naar Anahuac, waar de achter
geblevenen zich echter onder de 
Inboorlingen hadden gemengd. Ull
man ging dan scheep naar de kus
ten van Venezuela. Onder leiding 
van een nieuw aanvoerder, Heim-
lap, drong men door tot aan de 
Evenaar, stichtte het rijk van Quito 
en bereikte in de helft der Xle 
eeuw het hoogplateau der Andes. 
Nabij het Titicaca-meer bouwden 
de Vikings de hoofdstad Tiahuana-
cu en zij heersten ongeveer twee 
honderd vijftig jaar over een uitge
strekt rijk dat zich tot aan Chili 
uitstrekte 

De auteur heeft, aan de hand \ian 
een groot aantal bevindingen uit de 
geschiedenis, de antropologie, de 
overlevering, de teologie, de filo
logie, de kosmografie, de archeo
logie, de etnologie en de socio
logie, deze tesis van de Germaan
se invloed in de Midden- en Zuid-
Amerikaanse, pre - kolombiaanse 
kuituren onderbouwd. Zelf zegt hij 
dat wellicht de bevindingen op elk 
dezer terreinen apart een gevolg 
van • interpretatie of toeval zou 
kunnen zijn maar dat zij allemaal 
samen in één richting wijzen is 
meer dan toeval. 

Tussen de eerste onbevestiad» 
berichten en de geschiedenis vai, 
de kolonisering van Vinland door 
de Skandinavièrs liggen de expedi
ties van de keltische vorst Madoc 
waarvan sprake in middeleeuwse 

walisische handschriften. Blijkens 
dez handschriften vertrok Madoo 
in 1170 met enkele schepen uit 
Zuid-lerland en bereikte de golf 
van Mexico. Nadien keerde hfj 
terug naar de Golf van Mexico 
met een nog groter vloot en 300 
man. Deze « Madoc » was trou
wens een legendarische figuur ge
worden: de schrijver van onze ReJ-
naert Is immers ook de man dia 
een verhaal over Madoc schreefi 
De Malieu uit echter twijfels no
pens de aupenticiteit van Madocs 
reizen, die trouwens geen blijveiv 
de invloed hadden. 

Die zou er dan wél komen met 
de Schandinavische expeditie naar 
Groenland en Vinland. 

De Mahieu laat geen beweringen 
zonder bewijs: zijn schets van de 
identiteit van de Noorse en de 
Mexikaanse kosmologie en teolo
gie, en zijn verklaring van de aar»-
wezigheid van « blanke » Indi
anen in het Amazonegebied van 
runen, vaatwerk, tekeningen, beel
den, schepen: het wordt alles sa
mengebracht tot een indrukwek
kend geheel. Een indrukwekkend 
geheel, dat daarenboven in een 
zeer vlot leesbare vorm werd ge
goten. 

Inmiddels heeft de Mahieu expe
dities ondernomen, onder bescher
ming van het Argentijnse ministe
rie van Kuituur en Opvoeding, naar 
Guayaki - nederzettingen. De Gua-
yakis zijn een primitieve stam in 
Paraguay, die een zeer blanke 
huidskleur hebben en ook door an
dere fysische eigenschappen ver
schillen van de andere Indianen 
van het mongoolse type. 

De Mahieu heeft trouwens een 
tweede werk gereed over « de 
doodstrijd van de Zonnegod » dat 
binnenkort uitkomt, en waarin de 
verdere historiek aan de hand van 
nieuwe bevindingen wordt ge
schetst 

Prof. Dr. Jacques de Mahieu: 
« Des Sonnegottes grosse Reise * 
Die Wikinger in Mexiko und Peru 
967-1532 
320 biz. geillustreerd - DM 26,80 
Grabert - Verlag/verlag der Deu^ 
schen Hochschullehrerzeitung, Tu
bingen. 

Brouwerij 

MOORTGAT 
BREENDONK 

tel. (03) 86.71.21 
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Bijhulzen : Cogel* Oiylel 71 
2600 Berchem-Antwerpsn 

Tol. (03) 36.10.11 
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tel. (09) 22.45.62 
Deheegher Jan 

Ledeganckstraat 19 

EEN IDEE VOOR EEN ORIGINEEL GESCHENK : 
SEPTENTRION, 

revue de culture néerlandaise. 

Vindt U ook dat de Franstaligen slecht geïnformeerd zijn over 
de Nederlandse kuituur ? 
Sinds 1972 verschijnt het tijdschrift Septentrion, revue de cultu
re néerlandaise. Dit blad is geheel gewijd aan de Nederlandse 
kuituur en samenleving in Vlaanderen en Nederland. 
U kunt dus mede helpen Vlaanderen over zijn grenzen duwen. 
Neem gewoon een geschenkabonnement voor een Franstalige 
vriend of kennis. Zo'n abonnement kost slechts 250 fr., te 
storten op postrekening 132.59 van Kredietbank NV te Rekkem, 
voor rekening van Stichting Ons Erfdeel vzw. Vermeld bij stor
ting uw naam en adres en dat van de begunstigde Franstalige. 
Wij sturen hem de verschenen nummers samen met de naam 
van de schenker. 

Help Vlaanderen over zijn grenzen duwen ! 

file:///ontinent
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galerijen 
17 
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9 Tot en met 3 januari a s. loopt 
hl het St. Therisiakollege te Kapel-
le-op-den-Bos de zesde tentoonstel
ling van Kunstkring Perspektief. Op 
deze n^iarkante expositie prijkt er 
een unieke verzameling Poolse ta
pijten [wand- en vloertapijten), o.a. 
gobelins van Barbara Latocha, Ma
ria Domanska en een zestal andere 
vooraanstaande figuren uit de we
reld van de Poolse tapijtweefkunst. 
Daarnaast exposeren ook nog 5 
Vlaamse beroepskunstenaars : Jan 
Huet, de Antwerpse glazenier en 
schilder van intieme Kempense 
landschappen ; Paul de Leenheer 
uit Schellebelle met typische 
Vlaamse en volksverbonden expres
sionistische schilderijen ; Wim 
Tuyis, de bekende edelsmid uit 
Bonheiden ; Georgette van den Put
te, portrettiste uit Kasterlee en Ri-
na de Clerck, keramiste uit Kapelle-
op-den-Bos. Deze merkwaardige ten
toonstelling is alle dagen toegan
kelijk van 14 tot 20 u. 

^ 

9 In het koninklijk museum voor 
kunst en geschiedenis nog tot 7 
Januari een tentoonstelling over 
spel en speelgoed van de oudheid 
tot vandaag. Alle dagen open, be
halve maandag, van 9 u. 30 tot 12 
u. 30 en van 13 u. 30 tot 17 u. In-
flang Kennedylaan. 

^ 

9 De tentoonstellingen In de pe-~ 
riode van januari tot mei 1973 in 
de gemeentelijke feestzaal, Turn-
houtsebaan 92, Borgerhout : 
Van 19 tot en met 29 januari : Leon 
Lommaert, kunstschilder, De Pont 
14, Schilde. 

Van 3 tot en met 12 februari : An
dre Galliaerde, tekenaar, kunstschil
der ; Frans Vervoort, kunstschilder, 
Papenaerdeke 53. Schoten. 
Van 17 tot en met 26 februari : 
Alfons De Roeck, beeldhouwer, 
kunstschilder, St. Hubertusstr. 66, 
Berchem. 

Van 3 tot en met 12 maart : Jos 
Mets, kunstschilder, Turnhoutse-
faaan 263, Wijnegem. 
Van 17 tot en met 26 maart : • De 
Wase Kunstkring », groepstentoon
stelling. 

Van 7 tot en met 16 april : • Groep 
Jonge kunstenaars », beeldhouwers 
en kunstschilders. 
Van 21 tot en met 30 april : Karet 
Jan IVIelis, kunstschilder, Jules Van 
Beylenstr. 11, Borgerhout. 
Van 5 tot en met 14 mei : Rik Weg
ge, kunstschilder, Begijnenstr. 5-7, 
Antwerpen. 

^ 

% In the art galery Babyion, Em. 
Bockstaellaan 361 te Laken, ten
toonstelling van de schilderijen van 
T. Roman, de kunstschilder van de 
mistiek. Op dinsdag 2 januari ope-
nig om 19 u met inleiding door Fr. 
Van Mechelen. Alle dagen open 
van 10 tot 18 u. en op afspraak (02/ 
79 54 34) tot en met 16 januari. 

^ 

9 Galerij Elias, Royenstr. 1, Wieze 
(053/24435) elke dag van 10 tot 18 
u. en tot 14 januari, Wajang poppen 
uit Indonesië. Maar ook etsen, te
keningen, schilderijen en.z van 
Burssens, Desy, Jo Henrion, Kna
pen, Roobjee, Van Bruaene, Van 
GIjsegem, Verdegem, Wittewrongel, 
Enk De Kramer. 

de spooktrein 
Toen op die zonnige 10 mei, die vrijdag voor Pinksteren van 

het jaar 1940 — de Duitse troepen hun Westgrens tussen Fries
land en Luxemburg overschreden en aantraden voor een offen
sief tegen Frankrijk dat eindigen zou met de kapitulatie van het 
Franse leger en een wapenstilstand, getekend op de historische 
plaats te Compiègne, nam België ook zijn oorlogsmaatregelen. Een 
dezer maatregelen was de inhechtenisneming van alle «verdachte)) 
elementen. Wie er verdacht was? Al wie zich bevond op de fa-
meuse « zioarte lijsten » die door verscheidene diensten waren 
aangelegd. En hoe kioam je op die lijsten? Op de meest diverse, 
zelfs meest-gekke manieren: zij vertoonden trouwens een merk-
tcaardige identiteit met die welke vele Vlamingen na de oorlog 
zonder vorm van proces in de Belgische koncentratiekampen zou
den brengen. 

Blijven wij echter bij de 
koncentratiekampen van ti j
dens de oorlog... En dan stel
len wij vast dat het « koncen-
trationaire » tijdperk in ons 
land ingeluid werd door onze 
eigen demokratische regering! 

Want die 10 mei 1Q40 wer
den de mensen, die op de zwar
te lijst gekomen waren omdat 
ze lid waren van de Vlaamse 
Oudstrijders of van het V.N.V.; 
omdat Ze voorzitter waren van 
het Davidsfonds of omdat ze 
ABN spraken, s'morgens vroeg 
uit hun bed gehaald door de 
rijkswacht, naar kazernes en 
gevangenissen overgebracht en 
vandaar, bij het oprukken der 
Duitsers, per trein of autobus 
aar Frankri jk om er in kon
centratiekampen opgesloten te 
worden en er in de meest-on-
menselijke omstandigheden te 
wachten op hun bevrijding 
door de Duitsers, of op hun 
dood. 

Het gros van het kontingent 
werd door de « flaminganten » 
geleverd: het werd aangevuld 
met kommunisten, burgers van 
Duitse afstamming die vaak hun 
hele leven hier hadden ge
woond en niet eens meer 
Duits kenden en links en 
rechts toevallig - aangehouden 
« verdachte » personen: de pa
rachutisten-paniek bleek daar
bij vooral gevaarlijk voor pas
toors ... 

Over de wederwaardigheden 
van deze weggevoerden schre
ven verscheidene onder hen 
een relaas: Antoon Mermans, 
hoofdredakteur van « Volk en 
Staat » schreef « De Parachu
tisten van Orleans », René La-
grou « Wij verdachten ». Aan 
Waalse zijde is er het bewogen, 
vlot geschreven verhaal van 
Degrelle. Over de moord op 
Van Severen te Abbeville ver
scheen er zowel in zijn biogra-
fiën als in een aparte brochu
re een uitvoerige beschrijving. 

Deze wegvoeringen hebben 
voorzeker de kollaboratie-ten-
densen in het Vlaams-nationale 
kamp zeer versterkt: men 
hoeft zich alleen maar de gées-
tesgesteltenis in te denken van 
de Vlaams - nationalisten die 
uit de hel der Franse koncen
trat iekampen terugkeerden, uit 
de foltering van de spooktrei-
nen, om te beseffen dat zij al
lesbehalve geneigd waren, zich 
aan de Belgische zijde te scha
ren, en integendeel het « de vij
and van mijn vijand is mijn 
mijn vriend » ook metterdaad 
wilden toepassen. 

Walter Roland, die zich 
reeds met verscheidene opmer
kelijke romans een literaire 
naam verwierf, is tevens de au
teur van « Art.113 », een boek 
over de Oostfrontvrijwilligers 
dat in zijn objektiviteit juist 
een der beste waarderingen 
bracht voor het revolutionaire 
idealisme van deze oorlogs-
jeugd. 

Hij heeft nu opnieuw een te-
ma opgenomen, dat aan de oor-
logswerkelijkheid ontleend is: 
de hiervoren beschreven weg
voering van de « verdachten ». 

Zijn boek « De Spooktrein » 
is het relaas van de reis van de 
inzittenden van één enkele wa
gon - de nr. 38.758 - van Brus
sel naar Orleans. Het is het hal
lucinerend avontuur van een 
kleine groep gedeporteerden. 
De onderlinge verscheidenheid 
naar stand, ouderdom, politie
ke en wijsgerige opvatting 
wordt samengevat en overkoe
peld door hetzelfde leed, de 
zelfde verwachting, dezelfde 
vernederingen, folteringen en 
doodsbedreigingen die zij on
dergaan. 

Men kan dit boek beschou
wen als een aanklacht: tegen 
diegenen die op lichtvaardige 
wijzen lijsten aanlegden, perso
nen lieten arresteren, wegvoe

ren en een lot ondergaan dat 
voor menigeen onder hen de 
dood betekende. De lafheid is 
hierbij tot het uiterste gegaan: 
zoals niemand van de Londe-
naars nu verantwoordelijkheid 
durft opnemen voor menige 
door hen opgeroepen terreur
daad en moord tijdens de oor
log, zo heeft geen enkele minis
ter van de regering Spaak in 
1940 na de oorlog de volle ver
antwoordelijkheid op zich dur
ven nemen voor de deporta
ties en de daaruit onstane ge
volgen. Er werd niet eens ge
tracht het kwaad in mindere of 
meerdere mate te herstellen, 
Wanneer senator Van Dieren 
i n 1940 Ganshof Van der 
Meersch een kaakslag gaf, trof 
hij een der hoofdpersonnages 
in dit luguber drama: hij moest 
het echter na de oorlog bekopen 
en Ganshofs karrière ging on
gebroken voort... 

De echte moordenaars van 
Van Severen zaten in Brussel, 
niet in Abbeville, maar de 
« verdachte » Van Severen 
werd nooit gerehabiliteerd en 
de verantwoordelijken voor 
zijn dood zijn nooit vervolgd... 
Rolands boek roept deze fei
ten niet direkt op: alleen in 
een korte inleiding wordt even 
herinnerd aan de oorsprong 
der wegvoeringen. Het relaas 
van deze treinreis is er niet 
minder realistisch om, en wat 
hij oproept -van angst tot hoop 
van lichamelijke ellende tot 
geestelijke vernedering- be
antwoordt aan een bittere rea
liteit, beschreven met een 
scherpte en een nauwkeurig
heid in die als een weergege
ven ervaring aandoet. Het ver
haal is er niet minder halluci
nerend op, de aanklacht niet 
minder scherp. Geprojekteerd 
op de achtergrond van de his
torische feiten zoals wij ze in 
het begin samenvatten, onder
strepen zij alleen maar de be
tekenis ervan, en halen nog 
meer de lafheid naar voren 
van een systeem waarin de 
verantwoordelijken plotse

ling aan geheugenverlies of 
aan doofheid gingen lijden, 
wanneer over hün verleden ge
sproken wordt. Het betekende 
niet eens een hinderpaal in hun 
politieke karrière; « for Brutus 
is an honourable man... » 

Aanklacht ? Rolands boek is 
meer. Het is ook een verwitti
ging aan al diegenen die me
nen dat men de wereld kan in

delen in goeden en slechten, in 
wit en zwart, naargelang ze 
zich aan de eigen of aan de 
overkant bevinden. 

Uit Rolands boek - dat snap-
schot is, een fragment uit een 
doorlopend dramatisch gebeu
ren - zien wij tevens hoe aan 
élke kant de machtswellust tot 
uitspattingen drijft, en hoe 
massa-histerie voor geen mis
daad terugschrikt .. 

De eenvoudige Belgische en 
Franse soldaat; de onderwij
zer en de landbouwersknecht, 
de arbeider en de student de 
gedienstige winkelier van ora 
de hoek en de brave kajotter, 
de onderpastoor en de mtellek-
tueel: zij zijn allen onderwor
pen aan de verlokkingen van 
deze wellust, en aan die haat 
die het sisteem bij de jagers 
inpompt, tegen de gejaagden. 
Dat de dingen die in 1940 ge
beurden, juist konden gebeuren 
door mensen die in normale 
omstandigheden geen vlieg 
kwaad zouden doen: door men
sen die nadien met heilige ver
ontwaardiging spreken over an
dere koncentratiekampen, be
wijst de kracht van deze tot 
historie en blinde redeloosheid 
opjagende haat. Het is dié men
taliteit, die uitgeroeid moet 
worden. Het is een mentaliteit 
die van de politieke tegenstan
der een misdadiger maakt en 
die de misdaad aan de eigen 
zijde niet wil zien. Zij komt 
ook vandaag nog tot uiting in 
sommige globale veroordelin
gen of oordelen, en in som
mige terminologieën. 

Daarom is « De Spooktrein » 
ook een aktueel boek : het toont 
aan, wat er mogelijk is als het 
geweld in dienst van haat re
geert, zoals het ook aantoont 
dat élk sisteem, of het autori
tair is of demokratisch, zonder 
intommg van die haat tot uit
spattingen leidt. Uitspattingen, 
de niet het priviligie zijn van 
een of ander koncentratie-
kampbeul maar die ook door de 
in eigen blindheid en histerie 
gevangen deftige burgers be
dreven worden. 

Wij raden de lektuur van dit 
boek aan: aan de jongeren om
wille van dit historische reali
teit, aan de ouderen omwille 
van het algemeen-menselijke 
dat op die realiteit geprojek
teerd is. 
Walter Roland «De Spooktr^suDn 
uitgeverij « W. Soethoudt », 
Antwei pen. 
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ZATERDAG 30 DECEMBER 

O 16U.00 : Onder moeders vleugels. Gezlns-
film. 
O 18U.00 : Fabeltjeskrant. 
O 18U.05 : Opgepast voor de schildpad. 
Film voor de jeugd. 
O 19u,35 : Hier spreekt men Nederlands. 
O 19U.45 ; TV-nieuws. 
0 20U.10 : Dorus. Herinneringen aan de In 
februari overleden cabaretier Tom Manders, 
alias Dorus. 
O 21U.10 : De vrolijke dokters van St. Swl-
thin. 
• 21U.35 
O 22U.05 
O 22U.55 

Echo. 
Mannix. 
TV-nieuw8. 

ZONDAG 31 DECEMBER 

O 15U.00 : De vallei van de koningen. 
O 15u 15 . Binnen en buiten. 
O '7u 15 : MuziekFestival van Bergen 1972. 
O 18U.20 : Ali-baba. Italiaanse tekenfilm. 
O 18u 15 : Fabeltjeskrant. 
O 18u.30 : Maudi en de aap. Jeugdfilm. 
O 18ü.50 : Hallo, Assepoes. Een nieuwe ver
sie van het oude sprookje. 
O 19LI 45 : TV-nleuws. 
O 20u 00 : Sportweekend. 
O 20U.15 : De vorstinnen van Brugge. 
9 21u05 : The Ramblers Story. Herinnerin
gen aan het befaamde dansorkest dat zijn 
glorietijd meemaakte in de periode 1926-1964. 
O 21ü55 : Showprogramma. -
O 23u.00 : Hooghuis, laaghuis, Van het oude 
in het nieuwe. 
O OOu 30 : Sylversteravond in Wiesbaden. 
Dansen op de bekendste hits van het voor
bije jaar 

MAANDAG 1 JANUARI 

O 12u 15 , Nieuwjaarsconcert uit Wenen 
door het Filharmonieorkest van Wenen en het 
ballet van de Opera van Wenen, 
O 13u30 : Skiën. Rechtstreekse reportage 
van het schansspringen in Garmisch-Parten-
ki reben 
O 15U.30 • J.T. Gezinsfilm. 
O 16u20 • De engeltjes van Seoul. 30 Ko
reaanse kinderen van 8 tot 13 jaar brengen 
ballet, muziek en zang. 
O 18u00 : Fabeltjeskrant. 
O 18U.05 • De woudlopers. 

0 18U.30 : Charlie pandjesman. Fllmklucht 
met Charlie Chaplin. 
O 18U.47 : Venezia Montanelli. Dokumentai-
re over de ondergang van Venetië. 
O 19U.45 : TV-nieuws. 
O 20U.00 : Familiejuwelen. Komische film 
van Jerry Lewis. 
O 21U.35 : Unicefgala vanuit de Opera van 
Parijs. 
O 23U.05 : TV-nieuws. 

DINSDAG 2 JANUARI 

O 16U.00 : Groenendaal. BBC-poppenfilm-
reeks. 
O 16U.15 : Sadko. Sprookjesfilm. 
O 18U.00 : Fabeltjeskrant. 
O 18U.05 ; Skippy. 
O 18U.30 : Tienerklanken. 
O 19U.05 : Gastprogramma. Het vrije woord. 
O 19U.45 ; TV-nieuws. 
O 20U.10 : De kleine waarheid. 
O 21U.10 : Cliff in Scotland. Show van de 
Schotse televisie. 
9 21U.35 : Inspraak '73. Roepen in dove
mansoren. Enquête over zelfmoord. 
O 22U.30 : Taptoe. Kamermuziek voor clave-
cimbel. 
O 22U.55 : TV-nieuws. 

WOENSDAG 3 JANUARI 

O 17U.00 : Jevanjong. 
18u.40 : Fabeltjeskrant. 
O 18U.45 : Het kaartenkasteel. Italiaanse te
kenfilm. 
# 18U.55 
O 19U.20 
O 19U.45 
O 20U.10 
• 20U.40 

De levende jungle. Dokumentaire. 
Politieke tribune. (BSP). 
TV-nieuws. 
Dubbeldekkers. 
Sportreportage. Engeland, Ier

land en Denemarken (de drie nieuwe EG-lan-
den) maakten een voetbalelftal dat het op
neemt tegen een selektie uit de Zes. 
O 22U.00 : Horen en zien. 
O 22U.20 : TV-nieuws. 

DONDERDAG 4 JANUARI 

O 18u00 
O 18U.05 
O 18U.30 
G 19U.08 
dachte. 
O 19U.45 
• 20U.10 

Fabeltjeskrant. 
Calvin en de kolonel. Tekenfilm. 
Tienerklanken. 
Gastprogramma. De katolieke ge-

TV-nieuws. 
Wachtwoord. Kwis m.m.v. Wil

lem M. Roggeman en Paul Koeck. 
O 20U.40 : Wereldpremière. Berlin Affair. 
O 22U.15 : Première. 
O 22U.55 : TV-nieuws. 

VRIJDAG 5 JANUARI 

O 18U.00 : Fabeltjeskrant. 
O 18U.05 : Opgejaagd in Holland. Jeugdfilm. 
O 19U.05 : De toverbal. Tekenfilm. 
O 19U.20 : Ziet u er wat in ' 
O 19U.45 : TV-nieuws. 
O 20U.10 : De laatste reis. TV-spel over de 
laatste dagen van Leo Tolstoï. 
• 21U.30 : Olympia 1972. De belangrijkste 
evenementen van de Olympische Spelen in 
München 
O 22U.20 : TV-nieuws 
# 22U.25 : De andere fi lm. Paul Bowls (n 
Marokko. 

VAKANTIE AAN ZEE 

Zorg voor U en Uw kinderen voor een gezonde vakantie tijdens 
de verlofperiode, hier kan U volop van genieten aan de kust In 
het kinderhome CARMEN en het familiepension WERE Dl. Zij 
zorgen voor een aangename sfeer en doen dit aan zeer voordelige 
prijzen. Speciale voorwaarden voor groepen. 
Nadere inlichtingen zijn te bekomen bij R. CORNELISDENISSEN, 
P. De Smet De Nayerstraat 19, 8430 MIDDELKERKE of per tele
foon 059/31188. 
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HORIZONTAAL 

1) gemeente nabij Gent 
2) soort papegaai - Euromarkt 
3) muzieknoot - Duitse schrijver 
4) Vlaamse primitieve schilder 
5) venster - Ierse Republikeinse 

leger 
6) muzieknoot - driehoekige ver

siering boven venster of deur 
7) boom - eerste kamer 
8) hij - troetelnaam voor Adhemar 
9) meisjesnaam - ingenieur 

10) insekt 

VERTIKAAL 
1) sterke afkeer van al wat Frans 

Is 
2) tijdpeck - bijwoord - Romeinse 

rijk 
3) achter - mijnheer - vrouwelijk 

deel van een Vlaams klein-
kunstduo 

4) de witte zijn zeldzaam - een 
5) uitroep van afkeer - brutaal -

getij 
"6) lawaai 
7) vorm van <• ZIJN » - niet te 

noemen - persoonlijk voor
naamwoord 

8) soort gebak 
9) nar - Engelse weg 

10) wilde roos 
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ALSOF U ZE ZELF UITPERSTE! 

'ANANASSAP RH 
M A I D 

100 % ZUIVER EN NATUURLIJK ! 

Alleeninvoer voor België en Luxemburg: 

GEVO p.v.b.a. 

Churchililaan 106 
2120 SCHOTEN 
Tel.: (03) 58.74.33 
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werkers 

In een — fameus achterhaald — 
artikel over de Anderlecht-trainer 
In « Sport 70 • lezen wij dat de 
spelers in een week tijd het vol
gende presteren : zondag een wed
strijd van 90 minuten, maandag 
niets, dinsdag 60 minuten, woens
dag 115 minuten, donderdag 75 
minuten, vrijdag 19 minuten, zater
dag niets. Als wij dat even samen-
tellen komen wij aan 359 minuten, 
of zes uur in een ganse week. Het 
komt ons voor dat de voetballers 
toch niet zo erg veel moeten doen 
voor hun nochtans zéér grote wed
den. Zelfs als die zes uren per 
week nog zouden besteed worden 
aan slavenarbeid. Wat ook niet het 
geval is. Voor ons part moeten zij 
heus niet langer werken, of minder 
verdienen. Wij vragen ons alleen 
af hoe zij voor de rest op zinvolle 
wijze hun dagen vullen. Altijd maar 
rondhuppelen, of kaarten, of aan 
de toog waterkens slurpen, dat Is 
toch ook niet dat 

wie heeft gelijk ? 

Het onslag van Kessler zou in 
feite een tegemoetkomng zijn aan 
de wens van de spelers, of van een 
aantal onder hen. Hetzelfde zei 
men bij het ontslag van Bérès, 
Höffling, Sinibaldi. Dat altijd maar 
toegeven aan de wensen van de 
vedetten moet Anderlecht al een 

serieuze cent gekost hebben. Het 
is namelijk zo dat de klub de trai
ners moet betalen — helemaal of 
grotendeels — tot het einde van de 
termijn, voorzien op het kontrakt. 
Daarenboven moeten de mensen, 
die hun werk overnemen, zoals nu 
Pollet Vandenbosch, toch ook wat 
krijgen, veronderstellen wij. Mon 
Arets schrijft in zijn gazet dat het 
een slechte metode is om de spe
lers iedere keer opnieuw gelijk te 
geven. Voor één keer zijn wij het 
eens met wat Mon schrijft. Uitein
delijk kunnen de heren vedetten er 
een-zottekensspel van maken. Ten
slotte had de arme scheidsrechter, 
die nadien door de sportgazetten 
gekraakt werd, geen ongelijk toen 
hij de Anderlechtvedetten zei : 
eerst beter leren spelen, jongens, 
en daarna reklameren. Wij denken 
dat dit ook een beetje geldt in het 
geval Kessler. 

noble art 

Men raakt maar niet uitgepraat 
over de boksmatch Bouttier - Grif
fith. In feite ging het er om wie de 
wereldkampioen zou ontmoeten, de 
Fransman Bouttier of de Ameri
kaan Griffith. In zeven rounds had 
deze laatste een ruime voorsprong 
op de Fransman, maar toen hij voor 
de derde keer een te lage slag 
plaatste, vond de arbiter het welle
tjes, en hij sloot Griffith uit, vol
komen in overeenstemming met de 

reglementen. Bouttier werd aldus 
overwinnaar. In de pers kwam 
groot misbaar. Het was een door
gestoken kaart, een maneuver om 
de Fransman uit te brengen tegen 
de wereldkampioen, en veel vijven 
en zessen. Nu kan dat allemaal 
waar zijn, maar dat belet o.i. toch 
niet dat een arbiter het volste 
recht, en zelfs de plicht heeft een 
bokser uit te sluiten die driemaal 
kort na elkaar te lage slagen toe
brengt. De scheidsrechter derge
lijke beslissing verwijten, is een 
loopje nemen met elke sportmo-
raal... en de bokssport nog wat die
per in de grond boren 

niet onze schuld 

Jaak Lecoq vertelde dat het mi
nisterie van Franse Kuituur vóór 
nieuwjaar nog 180 miljoen frank 
moet verdelen. Oorspronkelijk was 
voorzien dat de sport — die onder
gebracht is bij kuituur — daarvan 
80 miljoen zou krijgen. Dit plan 
werd echter gewijzigd, en het aan
deel voor de sport werd terugge
bracht op 20 miljoen. Later werd 
dan nog maar eens overgegaan tot 
enige aanpassing, en het uiteinde
lijke rezultaat was dat er voor de 
sport helemaal niets overbleef. De 
ABC-kommIssie (Adeps, Bloso en 
Ollmpisch komitee) was het daar
mee niet eens, en zou een boze 
brief richten tot de voorzitter van 
de Kulturele Raad. Hoe het daar
mee dan verder verlopen is, weten 
wij nog niet op het ogenblik dat 
wij dit stukje schrijven. Maar dat 
het niet zo direkt de schuld van 
de Vlamingen is dat de Waalse 
sportlui geen centen krijgen, dat 
lijkt ons toch tamelijk duidelijk. Al 
zal dat binnen een paar weken mis
schien toch zo'n draai krijgen, dat 
het weer onze schuld wordt. 

origineel 

In Zuid-Amerika wordt er op en rond de voetbalvelden nogal eens serieus 
geknokt. Men heeft nu een sisteem gevonden om die kloppartijen ekono-
misch nuttig te maken. Een bende heeft er zich namelijk in gespeciall. 
zeerd die herrie uit te lokken. Zij gaan met een honderdtal naar een voet' 
balmatch en delen daar wat meppen uit met velokettingen en zo aan een 
aantal supporters van beide ploegen. Het duurt dan natuurlijk niet lang 
of beide kampen zijn, tegen elkaar, in een regeh-echte veldslag gewik
keld. Van die verwarring maken de bendeleden dan gebruik om massa's 
geldbeugels, portefeuilles, juwelen, horloges en andere kostbaarheden te 
gappen. Dat zij zich nadien niet meer bekommeren om de uitslagen van 
de match op het veld en de match rond het veld, zal wel duidelijk zijn. 
Naar het schijnt zou de politie al een heleboel bendeleden hebben aan
gehouden. 

rouw 

Het Belgische sporthuishouden werd verleden week wel zwaar getrof
fen Twee gekende sportfiguren verlieten ons. Enerzijds Edward Hermès 
anderzijds Karel Kaers. Hermès was zo een beetje de vader van de Bel
gische atletieksport. Hij was er bijna veertig jaar lang de voorzitter van 
en zijn grote verdienste bestond er wellicht in dat hij onze atleten in 
internationaal kontakt bracht, en daarvoor het nodige geld wist te vinden 
Tot de laatste dag van zijn leven — hij was 84 jaar — heeft hij zich met 
de atletieksport bezig gehouden. Karel Kaers was veel jonger. Hij was 
een van die legendarische Vlaamse koereurs die tussen de twee wereld
oorlogen vooral suksessen boekte die tot de verbeelding spraken. Het 
fenomeen, noemden de Franse sportjoernalisten hem. En zijn veelzijdig
heid als renner was wel opvallend. Hij won zowat alles, zowel op de baan 
als op de weg. Hij zal in Vlaanderen niet zo licht vergeten worden. 

ereplaats 

Wat lezen wij in . Sport 70 . ? Wij lezen : . Het nieuwjaarsgeschenk 
van . Sport 70 ' en 'Le Sportif 70 » aan een half miljoen trouwe lezers : 
de schoonste kleurenfoto van de grootste kampioen. Eddy Merckx op de 
ereplaats in ieder huisgezin ». Binnen enkele dagen zijn dus een half mil-
joen huiskamers versierd met het portret van Eddy. En vermits « Sport 
70 ' zegt dat een ereptaats dient ingeruimd, zult ge de kruisbeelden, foto's 
van vader en moeder, echte of nagemaakte pikturale meesterwerken 
nogal zien vliegen. Weg ermee. Zolder op. Eddy op de ereplaats. Wij 
denken dat dit eigenlijk het begin van de werkelijke doorbraak van het 
merckxisme is, de kultus die geroepen is, daarover is iedereen het eens, 
de westerse kuituur te redden. Vanaf half januari zullen wij onze lezers 
thuis komen opzoeken, om te zien of Eddy wel degelijk op de ereplaats 
fiangt. Met de namen van de goddelozen die dit niet deden zullen wij een 
« zwarte lijst » maken, en die in vetjes afdrukken. Men is gewaarschuwd. 

Beerschot-Sint Niklaas (Bekerwedstrijd) 4-1. Een doelwachter die de verkeerde paal kiest, dat valt inderdaad 
wel eens meer voor-

kerstmis 

Het is kerstmis. Het ietwat overvloedige diner, de zoetigheden, het 
beetje teveel aan wijn, het overbodige afzakkertje, de overweldigende 
hoeveelheid goede muziek, het draagt er allemaal niet toe bij dit rubriekje 
vlot af te werken. Op dit ogenblik interesseert de spektakelsport ons 
verdomd weinig. De kansels, de kranten, de radio's en de TV's kraken 
onder het gewicht van boodschappen van iedereen aan iedereen. Moet 
een sportrubriekje ook een boodschapte formuleren ? Wat zou het aan 
anders kunnen zijn dan de hoop dat het sporthuishouden vrede en recht
vaardigheid zou kennen. Vrede in de zin dat de beoefenaars en de sup
porters hun sport zouden bedri/ven en bekijken zonder det er geweld 
bij te pas komt. Rechtvaardigheid in die zin dat ook de • kleintjes •> die 
met de sport hun brood willen verdienen, hun part zouden krijgen van de 
tonnen geld die onze welvaartsmaatschappij in de sport kwijt wil, en dat 
niet èlles naar de « vedetten » alléén zou gaan. 

onze 
"jaarlijkse" 
prijs 

leder jaar rond deze tijd doen 
wij gelijk de « groten » en rei
ken wij ook onze sportprijs uit 
Simbollsch dan, want geld heb
ben wij niet, naam nog minder, 
en zelfs in het champagne-hij
sen hebben wij niet de minste 
ervaring. 

De vraag was maar aan wie 
wij dit jaar onze simbolische 
prijs zouden geven. Wij hadden 
eerst gedacht aan échte sport
beoefenaars Mensen die aktief 

zijn in de sport voor gehandi-
kapten bij voorbeeld, of men
sen die zich in de sport onder
scheidden, en aldus voor zich
zelf en voor anderen het soort 
geneesmiddel brouwen dat geen 
enkele dokter kan geven. Of de 
vele mensen die zo maar, ni 
vus ni connus, wat door veld 
of bos huppelen, of 's morgens 
een kwartiertje turnen, of er 
al eens met de fiets op uittrek
ken. Mannen en vrouwen en 
kinderen zoals de ijsberen zou
den daarvoor ook in aanmer
king kunnen komen. Die échte 
sportbeoefenaars hebben wij 
uiteindelijk niet weerhouden 
Primo omdat de keuze dan te 
moeilijk was, en secundo omdat 
prijzen in kontradiktie zijn met 
hun motivering. Zij beoefenen 
de sport om de sport, en niet 
om hun naam in een gazet te 
vinden of om een prijs. 

Wij dachten aan vele be
roepssportmensen die tegen be
ter weten in toch maar blijven 

proberen om met hun sport hun 
brood te verdienen. Zij zijn er 
nooit bij als ergens vette deel-
nemingspremies worden uitge
reikt, als ergens grote prijzen 
moeten verdeeld worden, als 
er ergens stromen sjampieter 
moeten vergoten worden, als er 
ergens gloriol en madolles te 
rapen zijn, als er ergens dikke 
diskoers moeten aanhoord wor
den. Zij zijn er alleen bij als 
ergens vedetjes moeten voor
uit geduwd worden, en als er 
ergens zwarte schapen gezocht 
worden. Voor hen zou een prijs 
welkom zijn, dachten wij, maar 
omdat onze prijs simbollsch is, 
en omdat het in de eerste 
plaats sociale rechtvaardigheid 
is die hier op haar plaats Is, 
en die bestaat niet In prijzen, 
zien wij er maar van af. 

Wij hadden wat sarkastisch 
kunnen doen en onze prijs ge
ven aan één van de ontelbare 
profiteurs, meedrinkers, vleiers, 
dikkoppen, matuvus die In het 

sportwereldje rondkruipen, en 
die er in onze ogen de grote 
oorzaak van zijn dat de sport 
van een grandioze strijd van het 
menselijk genie om meester
schap over de materie ontaard 
is tot een vulgair stuk mensen-
fopperij. Maar neen, zelfs die 
sarkastische prijs krijgen zij 
niet. Ze moesten het eens se
rieus opvatten. 

Eén ogenblik wilden wij de 
prijs voor onszelf houden. On
ze aan ziekelijke obsessie gren
zende halsstarrigheid om jaren 
en jaren te blijven zeuren over 
meer menselijkheid en zo in de 
sport, als géén mens daar wi! 
van weten, verdient het eigen
lijk niet een kleine vergoeding? 
Maar laten wij, die vedetten en 
sporterij niet au sérieux nemen, 
vooral ons zelf niet au sérieux 
nemen, omdat wij er wat over 
kletsen. 

Weet ge, wij gaan onze prijs 
geven aan een supporter van 
« den Anderlecht ». Niet zozeer 

omdat hij een trouwe supporter 
is, die zelfs nog met de pot-
stamperlj gelijk tegen Sint-Trui
den kontent is. Zo zijn er Im
mers veel. Wij gaan hem om 
die supporterderij belonen, om
dat hij er iets voor over heeft. 
Al die matchen op Anderlecht, 
en het onvermijdelijke zatsel 
eer hij thuis geraakt, uit ver
driet om een nederlaag, of uit 
vreugde om een overwinning, 
dat kost die mens veel. En hij 
is niet rijk. Bij lange niet, want 
hij doet zijn dochtertje nu al 
voor de derde keer het zesde 
leerjaar van de lagere school 
doen. In de lagere school krijgt 
zij wel haar boeken voor niks, 
maar schriften moet ze zelf ko
pen. En dat kan er niet af. 

Zeg nu zelf, zo'n supporter
schap verdient dat geen prijs ? 
Dacht ge dat dit maar verzon
nen was ? Spijtig genoeg niet. 
Dat het hier toch een grote uit
zondering betreft ? Zeker. Daar
om krijgt die man onze prijs. 
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ZITDAGEN SEN. JORISSEN 

De zitdagen van maandag 1 
januari te Mar iekerke, Bornem, 
Wülebroek en Tisselt worden 
verschoven naar dinsdag 9 ja
nuari, zelfde uur al a l t i jd. 

De zitdag te Hombeek van 
maandag 1 januari word t ver
schoven naar maandag 8 janua
ri van 21 tot 22 u. 

ANTWERPEN (Arr.) 

ARR. RAAD 
De arr. raadsleden dienen er nota 

van te nemen dat de e.k. arr. raad 
zal plaatsgri jpen op vri jdag 19 ja
nuari 1973 om 20 u. 30 in de bo
venzaal van het lokaal « Nieuwe 
Carnot •>, Carnotstr. 60, Antwerpen. 
LIDKAARTEN 1973 

Voor meerdere afdelingen van 
ons arr. l igt de l idgeldenhernieu
wing 1973 reeds achter de rug, wat 
voorzeker mag getuigen van een 
prima afdel ingswerking ! Dringend 
beroep wordt hier gedaan op de 
afdelingen die nog dienen af te re
kenen. Afdel ingsbesturen, gelieve 
onmiddel l i jk alle krachten in te 
zetten om een spoedige globaal
afrekening door te voeren. 
ABONNEMENTENSLAG 

De aan de afdel ingsbesturen ge
geven onderr icht ingen i.v.m. de 
« abonnementenwerving 1973 » die
nen st r ik t in acht genomen te wor
den. Elke afdeling heeft de ver
pl icht ing, op de voorgehouden data, 
een « resultatenverslag » aan de 
arr. sekr. Wim Claessens, voor te 
leggen. 
PARTIJRAAD 

Arr. Antwerpen, heeft na de ver
kiezing van 22 december de vol
gende vertegenwoordiging in de 
Partijraad : arr. voorz. : Okt. Meynt-
jens en/o f arr. sekr. Wim Claes
sens. A. Crick, C. De Ridder, H. 
Rau, W. Lens, R. De Bouvre, L. Van 
Buf fe len, R. Decleir, M. Coddé. 
NIEUWJAARSWENS 

Van harte wenst het arr. bestuur 
Antwerpen, zijn mandatarissen, ka
der leden, arr. raadsleden, afd. be
stuursleden en leden, een hoopvol 
en voorspoedig nieuwjaar 1973. 

AARTSELAAR 

DIENSTBETOON 
ledere maandag is een bestuurs

lid aanwezig in het lokaal « Roden-
bach ». Kapellestr. 19 van 20 tot 
22 u. 
SPORTIEF 

Eerstdaags wordt door onze afde
l ing gestart met een loop- en wan
delkr ing. Iedereen is hierbi j wel
kom. Inschri jvingen in lokaal Ro-
denbach of bij de bestuursleden, 
OUDEJAARSAVOND 

Vujo r icht een vier ing in « oud 
en nieuw » in Weense sfeer. Wi j 
verwachten vele leden en simpati-
santen op oudejaarsavond en -nacht 
in ons lokaal Rodenbach. Kapelle
str . 19. 

ANTWERPEN (Stad) 

PAMFLETTENAKTIE 
Duizenden pamflet ten ter begelei

ding van de aff iche « 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 di t 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 Antwerpen Stad (verkiezings
fonds vermelden). 
DIENSTBETOON 

Alle dagen op het sekr., Wetst r , 
12 vanaf 9 tot 16 u. 30 (Coddp). 

Voor speciale gevallen : l iefst 
op maandag van 16 tot 20 u., dan 
gr i jpt het arr. dienstbetoon plaats 
in aanwezigheid van een der vol
gende parlementairen : De Beul, 
Mattheyssens. De Bruyne. 

Dienstbetoon ook de maandag bij 
gemeenteraadsl id Bergers thuis : 
St. Jansvliet 19, Antw., tussen 14 
en 18 u., te l . 33.91.65. 

Dienstbetoon COO : afspraak te l . 
maken met dr. De Boel 33.97.90 of 
De Laet Frans, te l . 38.66.92. 
VUJO 

Alle inl ichtingen bij mej, Viaene. 
Bisschopstr. 19, Antw., te l . 33 91.36 
en Jochems René, Mauri ts Sabbe-
laan 32, Antw., te l . 37.85.22. 

ABONNEMENTENSLAG 

Onze bestuursleden doen verder 
hun best. We lopen naar de 100 
nieuwe abonnementen. 

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 dit van 19 tot 19 u. 30. 

BORGERHOUT 
SOC. DIENSTBETOON 

Schepenen : Juul Di l len, Lode 
Van Berckenlaan 184, te l . 21.30.90 ; 
Bert Verbeelen, Jozef Posenaerstr. 
37, t e l . 35.57.08. 

Provincieraadsleden : Hugo An-
dries, Turnhoutsebaan 116, t e l . 
36.59.67 ; Frans Dirks, Karel Van 
den Oeverstr . 26, te l . 36.38.94. 

Gemeenteraadsleden : Karel Ey-
kens, Weversfabr iekstr . 40, te l , 
36.56.10 ; dr. A. Jacobs, Te Boelaer-
lei 29, te l . 21.21.36 ; Dirk Stap-
paerts, Bikschotelaan 246, te l . 
21.39.97. 

COO-leden ; Bert De Vos, Lt. Lip
penslaan 49, te l . 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 to t 14 jaar. Het word t 
een reuze-feest met Driekoningen
optocht op de Turnhoutsebaan en 
nadien te 15 u. een k inderfest i jn 
in de zaal Reuzenpoort. Poppenkast, 
verrassingspakketten en samen
zang o.l.v. Wi l lem De Meyer. Het 
wordt zo'n echt gemoedel i jk fami
l iefeest waarop niemand mag ont
breken. Maar vergeet niet 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 afdel ing. 

BORSBEEK 
SOC. DIENSTBETOON 

Met al uw problemen kunt u te
recht op de maandeli jkse zitdag 
van COO-voorzitter 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). 

BURCHT 
SOC DIENSTBETOON 

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

DEURNE 
DIENSTBETOON 

Gemeenteraadsleden : De Graef 
Fr., Lundenstr. 56, te l . 24.57.98 ; 
mevr. De Jonghe ' ea, Ter Heydel. 3, 
te l . 24.41.95 ; De Ridder C , Boter-
laarbaan 333, te l . 21.12.00 : Droeven-
speek P., te Couwelaarlei 134, te l . 
24.78.25 ; Hereygers G., A. Geenen-
laan 14, te l . 24.88.06 ; Morte lmans 
P., St. Rochusstr. 86, te l . 21.67.10. 

COO-leden : Coolsaet., de Sevil-
lastr., 48, te l . 21.10.99 ; Martens M., 
Fr. Van Di jckstr . 12 . 
LEDENHERNIEUWING 
LEDENWERVING 

Op de bestuursvergadering van 
21 december kon de ledenhernieu
wing 1973 vol ledig worden afgeslo
ten. De ledenwerving gaat echter 
onverminderd voort . 
MOSSELFEEST 

Op 31 januari r icht onze afdeling 
een gezell ig mossel feest in. Al le 
leden en simpatisanten worden 
hierbi j vol ledig ui tgenodigd. Deel
namepri js : 80 fr. Geef u nu reeds 
op bij dhr. Vannot Ernest, Lakbors-
lei 137, te l . 24.15.09. 

EDEGEM 
OUDEJAARSAVONDFUIF 

Morgen zondag 31 december om 
21 u. start ons Breugheliaans ré-
vei l lon in ons gemeenschapscen
t rum « Drie Eiken ». Vanaf half 
twee in de morgen mogen ook die
genen die niet hebben ingeschre
ven binnen. 
VUJO 

Ter gelegenheid van kerstmis be
zochten wi j alle bejaarden van Im-
maculata en bedachten hen met 
een presentje. Dat werd zeer op 
prijs gesteld. 
WORSTENBROODAVOND 

Zaterdag 20 januari om 20 u. zet
ten wi j in « Drie Eiken » het nieu
we jaar in met een gezell ig samen
zi jn. Het wordt di tmaal een wor-
stenbroodavond. Inschri jven tegen 
50 fr. per persoon bij de bestuurs
leden of in • Drie Eiken ». Door 
een aangename avond door te 
brengen steunt u meteen onze ar
me kas. 

EKEREN 
DIENSTBETOON 

Al fons Bollen, schepen van Fi
nanciën, Handel en Ni jverheid, Koe
koeklaan 7 (De sterre) , t e l . 64,49.43. 

Maur i ts Van Tongerloo, gemeen
teraadsl id, Leliënlaan 62 (St Ma 
r iaburg), t e l . 64.55.14. 

Lode Van Vl immeren, COO l id, 
Hoogboomsestwg 22 (Hoogboom), 
te l . 64.41.48. 

Veerie Thijssens, COO-lid, Gees-
tenspoor 72 (Centrum), te l . 41.04.41. 

HERENTALS 
GEMEENTERAAD 

Het VU-bestuur plaatste in een 
publ ic i te i tsblad dat op 18.000 ex. 
verschi jnt een ophefmakende pagi
na gewi jd aan de lokale CVP-frat-
sen. Titel : « De CVP-twisten ma
ken Herentals onbestuurbaar ... 
Hier in worden de standen en per-
sonenruzies in de CVP haarfi jn en 
ju is t ui t de doeken gedaan. Tevens 
werd een « gratis pri jsvraag » uit
geschreven met als enige opgave 
« Wie zijn de vier schepenen van 
Herentals op 1 maart 1973 ? ... De 
pri jsvraag is begi f t igd met meer 
dan 10,000 fr, aan pri jzen in natu
ra. 
VUJO 

De Vujo-fuif van zaterdag 13 de
cember verl iep in een ui tstekende 
en v lot te sfeer. De Vujo verspreid
de onder de jeugd mooie kalender-
t jes met kort samengevat de doel
ste l l ingen van Vujo-Herentals. 

HOV^ ~ 
WENSEN 

Naast gezondheid, welzi jn en le
vensvreugde hopen we dat 1973 
voor u allen ook de def in i t ieve door
braak van het federal isme moge 
brengen. 
BESTUUR 

Ingevolge een l ichte wi jz iging 
ziet het bestuur van onze afdel ing 
er als volgt uit : voorz. : Jan Ler-
nout ; sekr. : Wi l lem Nol let ; pen-
ningm. ; Juliaan Op de Becq ; org. : 
Joost Goris ; prop. : Rutger Buys. 
- WIJ .. 

Het is noodzakeli jk dat ieder VU-
lid het zich to t pl icht rekent een 
jaarabonnement te nemen op ons 
weekblad. Stel u onmiddel l i jk in 
verbinding met een bestuursl id die 
het nodige zal doen. 

KONTICH 
ABONNEMENTENSLAG 

De abonnees die door omstan
digheden hun « Wi j » niet via de 
post hernieuwd hebben, worden 
verzocht het sekretar iaat, te l . 
57.09.82. hiervan te verwi t t igen. 
VLAAMSE KRING 

24 februar i 1973, jaar l i jks bal van 
de Vlaamse Kring, houd deze da
tum vri i 

MECHELEN (Arr.) 
ARR. BESTUUR 

Zoals u V medegedeeld t i j 
dens de laatste «rr. raad, verzoeken 
wi j u. uw eventuele kandidatuur 
voor het arr. bestuur in te dienen 
vóór 3 januari 1973, schr i f te l i jk bij 
Walter Luvten, Liersesteenweg 140 
2590 Berlaai, 

Wi j verzoeken u tevens aanwezig 
te zijn op de bi jeenkomst van de 
arr. raad op vri jdag 2 januari om 
20 u. 30 in lokaal Dageraad, Halle
straat 4 te Mechelen. Tijdens deze 
bi jeenkomst wordt het nieuwe arr. 
bestuur aangesteld, na eventuele 
verkiezing. 

De ef fekt ieve leden die zouden 
verhinderd zi jn, dienen zelf riun 
plaatsvervanger te verwi t t igen. Bij 
mogel i jke stemmingen zijn slechts 
de door de afdel ingen opgegeven 
raadsleden (of opgegeven vervan
gers) s temgerecht igd. 

De agenda zal u later nog meege
deeld worden, maar w i j rekenen op 
de aanwezigheid van ieder raadslid. 

MERKSEM ~ ~ 
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 
Ti j l , Bredabaan 298, waar op einde-
jaarsavond vanaf 22 u. een fu i f 
word t ingezet die to t een eind in 
het nieuwe jaar zal duren, er is 
eten, er is bier en al lerhande lek
kere dranken. En er zi jn plezierige 
vr ienden die weten hoe ze de lol 
er in moeten kr i jgen. 

MOL 
SOC. DIENSTBETOON 
SEN. CARLO VAN ELSEN 

Mol-centrum : vri jdag van 18 tot 
19 u. en zaterdag van 10 to t 11 u. 
Bureel •• Huis Helsen », Graaf de 
Broquevi l lestr. 

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

Mi l legem : café «Mast», Mi lost r . 
66, tweede maandag van de maand 
te 20 u. 45. 

Achterbos : café «Welkom», Afch-
terbos 80, tweede maandag van de 
maand te 21 u. 15. 

Sluis : café « Gust Peeters», Sluis 
178, derde maandag van de maand 

te 20 u, 45. 
Ginderbui ten ; café «De Wi t te» , 

Ginderbui ten 213, derde maandag 
van de maand te 21 u. 15. 

Rauw : mr. Mer tens E., Kiezel
weg 238, vierde maandag van de 
maand te 20 u. 15 

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

MORTSEL 
FEESTDAG 

Heden zaterdag 30 december, 
verheugen VU-afdeling en bestuur 
Mor tse l zich bij de feestv ier ing die 
er heerst ter gelegenheid van de 
« gouden-jubi leum-viering » van on
ze t rouwe en geachte medewer
kers en leden, de h. en mevr. Jan 
Claessens-Van Mier io , Pastoor 
Deensstr. 13, Mor tse l . Het doet ons 
van harte genoegen u bij deze 
vreugdevol le v ier ing, In naam van 
de Volksunie, onze welgemeende 
dank te betuigen voor de zeer ge
waardeerde en ononderbroken in
zet en medewerk ing die u beiden 
steeds en to t op de dag van he
den, aan onze Vlaamse ontvoog-
dingsstr i jd daadwerkel i jk bewezen 
hebt. Mede als ouderdomsdeken 
onzer afdel ing en wi jk le ider (zon
der wi jkgrenzen) dienen w i j onze 
jubi lerende Jan, met zijn honderden 
huisbezoeken met resul taten, hier 
van hartü onze warme dank te her
halen. En u, geachte mevrouw 
Claessens, wie van de gehele Sa-
ve lkou lwi jk . . . en ver daarbui ten, 
van de VU en van de Vlaamse ge
pensioneerden, kent uw gastvr i j 
heid niet : uw onverdroten mede
werk ing en inzet bij onze werk ing 
en vooral uw bloeiende sekretar i -
aatwerking heden ten dage van de 
Vlaamse gepensioneerden, Mor tse l . 

Beste Jan en mevr. Claessens, 
dat u nog van vele jaren in goede 
gezondheid en geluk naast elkaar, 
en ons al len, moogt genieten, Is 
bij uw « gouden jubelv ier ing » van 
vandaag, onze hoofdwens I 

Bij de ontmoet ing t i jdens de 
plecht ige dankmis die heden na
middag te 15 u. opgedragen word t 
in de kerk van St Jozef (Savelkoul) 
aan de L iersestwg, grens Boechout, 
en waar wi j vele VU-vrienden ver
wachten, zullen w i j al len saam de 
vreugde van uw « gouden jubel-
feest » beleven. Prof ic iat. . . en doe 
zo verder ! 
GEMEENTERAAD 

In openbare zi t t ing t i jdens de ge
meenteraad van 21 december, legde 
ons raadslid W im Claessens, in een 
vr i j scherp betoog, het vuur aan de 
schenen van het Mor tse ls gemeen
tebestuur. W im Claessens wees 
enerzi jds op de verantwoordel i jk
heid, en anderzi jds op de laksheid 
van het gemeentebestuur, inzake de 
niet vol tooi ing van de voor ver
keersvei l igheid hoogst dr ingend te 
t re f fen maatregelen, die nu sinds 
maanden onui tgevoerd bl i jven bi j 
de to t stand gebrachte aanslui t t ing 
van de L iersestwg met de nieuwe 
brug over de spoorweg te Boechout. 
Het achterwege bl i jven van elke 
ver l icht ing, verkeerssignal isat ie en 
plaatsel i jke verkeers verbods- en 
gebodstekens schept hier een le
vensgevaarl i jke si tuat ie voor alle 
weggebruikers, te meer daar deze 
nieuwe verkeersader -aansluit ing 
zijn u i tmonding heeft te midden 
van de jonge en groeiende wi jk Sa
velkoul , school, kerk en parochiaal 
cent rum. Wi j hopen dat deze tus
senkomst van Wim Claessens, het 
gemeentebestuur het nodige heeft 
bi jgebracht om onmiddel l i jk en ge-
uast zijn verantwoordel i jkheid op te 
nemen . 

NIEL 
DIENSTBETOON 

Voor alle mogel i jke moei l i jkhe
den in verband met administ rat ie, 
belasting pensioen, e.d., staan onze 
vr ienden Jos De Koek, Frans De 
Meulemeester en Guido Michie ls el
ke vr i jdagavond van 19 u. 30 to t 
21 u.30 ter beschikking. 

SCHILDE 
...Nog nooit werd ernst ig inge

gaan op enig amnest ievoorste l . 
Nog steeds echter worden mensen 
to t in hun kleinkinderen get rof fen. 
En de oorlog is reeds 28 jaar voor
b i j . A l deze onrechtvaardigheden 
tegenover levenden en doden kun
nen slechts goed gemaakt worden 
door onmiddel l i jke en algemene am
nest ie. Amnest ie zal er slechts ko
men wanneer w i j allen onze pl icht 
doen en druk ui toefenen op hen 
die wi j naar de Wetst raat gestuurd 
hebben om het land te regeren. 
Wil u zich in deze kerstnacht hier
over even bezinnen dan word t kerst
mis '72 een waar feest van de vre
de. 

Bovenstaande tekst (waarvan w i j 
hier een f ragment weergeven) werd 
door burgemeester K. Verberne, 
schepen Claesens en Hanssen, en 
enkele mensen van Vü-Schl lde uit
gedeeld aan de verschi l lende ker
ken van Schi lde, voor het begin van 
de nachtmis. 

WENSEN 
Het afdel ingsbestuur wens t al le 

leden een gelukkig jaar, en hoopt 
voor 1973 op een kameraadschaj>-
pel i jke samenwerk ing. Verder har
te l i jk we lkom aan de nieuwe leden. 

WIJNEGEM 
WENSEN 

Het bestuur en de mandatar issen 
wensen alle leden en abonnenten 
van harte een vro l i jk kers t feest en 
een vreugdevol nieuwjaar toe. Dank 
aan alle t rouwe leden en vooral 
aan de werkers van het u i tgebre^ 
de bestuur, die een vol jaar mee 
bouwden aan de ui tgroei van onze 
afdel ing. Dankzij een intensieve 
werk ing mochten w i j d i t jaar een 
heel aantal nieuwe leden en aboiv 
nenten noteren voor onze a fde l ing. 
Wi j hopen van harte dat w i j op al
len mogen rekenen voor het jaar 
1973. 

WILRIJK 
DRIEKONINGENFUIF 

As def in i t ieve datum kozen wl) 
u i te indel i jk zaterdag 20 januar i . W i j 
s tar ten te 20 u. met (naar keuze) 
wafe ls of appelbeignets bij een 
sterke kop kof f ie . Daarna wo rd t 
het een gezel l ig samenzi jn, waar 
een hart ig danske kan geplaceerd 
worden. Het hele grapje word t u 
aangeboden voor de spotpr i js van 
50 fr. Wi j verwachten (zoals s teeds) 
veel volk in het KWB-lokaal, Slnt-
Bavostr. ( recht tegenover de kerk ) , 
KARWEI 

Een zware karwei waren de 
14.000 eindejaarsnummers van 
« Scherp gezien », waar voor de 
gelegenheid nog een kalendert je en 
een <• BSP-opwarmertje » bij kwa
men. Gelukkig word t nu ook al les 
voorgevouwen, zodat daar a lvast 
wa t minder t i jd in kruipt , maar het 
bussen zelf, nee, dat was deze 
maand een zware karwei . Hoewel 
een blad als « Scherp gezien », j e 
zit gewoon te popelen om het t e 
bussen. 
WENSEN 

Voor zover w i j dat niet persoorn 
l i jk konden doen, houden w i j er aan 
langs deze weg aan alle leden en 
s impat isanten onze oprechte nieuw
jaarswensen over te maken. 

WOMMELGEM 
DIENSTBETOON 

H. Vande Weghe, schepen van 
Financiën, Gezin en Kuituur, Ter-
hagelaan 8, te l . 53.79.50 : J. Ver-
duyckt , gemeenteraadsl id, Antvet^ 
piastr. 6 ; A. De Schutter, COO-
voorz., Lt. K. Caluwaertst r . 14, t e l . 
53.64.80. 

In l icht ingen Sociale Woningbouw: 
C. Geel, Beeldekensweg 5, t e l . 
53.79.39 

brabant 

FEOERATIE ZAVENTEM 

AFDELINGSBESTUREN 

MELSBROEK 
Voorz. : G. Ar feu i l le ; sekr. t 

mevr. Van Zegbroeck-Janssens i 
penningm. : J. Mich i ls ; prop. : M . 
Smout ; org. : L. Van Eycken ; ad | . 
sekr. : Adel ine Peeters-Van Ril laer i 
afgev. arr. raad : G. Ar feu i l le . 
ZAVENTEM-NOSSEGEM 

Voorz. : T. Beenders ; sekr. : 
W. Buelens ; penningm. : Jeanine 
Bonne ; prop. : G. Si jmons ; andere 
bestuursleden : F. Rotey en M. Van 
Huyckem ; gemeenteraadsl id : R. 
Maes ; afgev. arr. raad : W. Van 
Huychem en G. Si jmons. 
DIEGEM 

Voorz. : August Cuyt ; sekr. : 
Stef Van Poucke ; penningm. : Her
man Van Luyck ; prop. : Elvire Ver-
cauteren ; org . : mevr. Pannekoek ; 
Vujo : Mommaer ts Guy ; bestuurs
lid : Nolmans André ; gemeente
raadslid : Jakob Schaekers ; afgev. 
arr. raad : Cuyt August . 
STEENOKKERZEEL-PERK 

Voorz. : Cuypers Jef ; sekr. : 
Calders Mady ; penningm. : De WH 
Bernard ; prop. : Jules Van Cau-
wenberg ; org . : Lode Ral ; verant
woordel i jke Perk : Coosemans Ka
rel ; gemeenteraadsleden : Van Ril
laer Rik en Schepens Edmond ; 
afgev. arr. raad : Cuypers Jef, 
plaatsvervanger, Erik Pierret. 
BERG-KAMPENHOUT-
NEDEROKKERZEEL-BUKEN 

Voorz. : Degreef Jan ; sekr. t 
Van Cleemput te Ella ; penningm. i 
Van Steenkiste Oktaaf ; prop. t 
Van Hecke Daniël ; org . : Verstrae-
ten Georges ; gemeenteraadsleden: 
Van Ingelgom G., Van der Vorst P. 
en Thiebaut Marie-Louise ; afgev. 
arr. raad : Van Hecke Daniël . 

BRUSSEL-HALLE-VILVOORDE 
(Arr . ) 
ARR. BAL 

Gel ieve nu reeds te noteren dat 
het arr. bal zal doorgaan op 24 
maart 1973 in zaal Mel i op da 
Heyzel. 
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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. 

DIEST 
KANT. GEVOLMACHTIGDE 

Wllly Somers werd in het arr. be
stuur verkozen en nam derhalve 
ontslag als kant. gevolmachtigde. 
Het nieuwe arr. bestuur heeft reeds 
een nieuwe kant. gevolmachtigde 
aangeduid, nl. Willy Joris, Markt 38, 
Zichem, tel. 013/71918 . 

ABONNEMENTENSLAG 
Een speciale oproep willen wij 

doen voor het werven van « Wij »-
abonnementen. Het aantal In ons 
kanton laat nog veel te wensen over 
In vergelijking met het ledencijfer. 
Doe eens wat I I I 

AMNESTIEAKTIE 
Dank aan alle deelnemers. De ak-

tie kan geslaagd genoemd worden. 
Wij doen verder en laten het niet 
bij de Kerstmismanifestatie. Wij 
strijden voor amnestie tot het bit
tere einde. 

VLAAMS-NATIONALE ECHO 
Beslist werd met de ledenuitgave 

van het informatieblad te stoppen, 
aangezien maandelijks een leden
blad van het arr. zal verschijnen. 
Er worden nu de nodige voorbereid-
selen getroffen om te starten met 
een, twee of driemaandelijkse huis 
aan huis-uitgave. Om dit plan zo 
vlug mogelijk werkelijk te maken, 
is er veel geld nodig. Dit Is geen 
bedeloproep I Iedereen moet besef
fen dat een VU-informatieblad niet 
wordt uitgegeven om het partij-
prestige, maar wel om de bittere 
noodzaak aan voorlichting van de 
publieke opinie, die door de ge
wone pers onvolledig is en in ze
kere gevallen zelfs bedrieglijk. 

PROFICIAT 
De afdeling Molenstede dient ge

feliciteerd te worden om haar ge
weldige pensenkermis. Kilo's pen
sen en gebraad, liters rijstpap en 
enorme hoeveelheden vlaai werden 
door een geestdriftig publiek naar 
binnen gewerkt. 

WENSEN 
Aan alle vrienden onze oprechte 

wensen voor 1973. Moge dit nieuwe 
Jaar een forse vooruitgang beteke
nen, waardoor Vlaanderen 'n grote 
stap dichter komt bij het doel « fe
deralisme •. 

Nog een wens : mag Vlaanderen 
gespaard blijven van een eerste-
minister die de taal van de meer
derheid niet spreekt en zelfs am
per kan lezen. (Hopelijk Is deze 
wens Intussen reeds in vervulling 
gegaan). 

HEVERLEE 

WENSEN 
Het VU-bestuur wenst aan al 

haar leden en simpatisanten een 
zalig kerstfeest en een vredevol 
nieuwjaar. 

KESSEL-LO 

BREUGELFEEST 
Zaterdag 27 januari in de zaal 

• Fair Play •, Gemeenteplein 8, 
groot Breugelfeest. Pensen met ap
pelmoes en nog vele andere lek
kernijen om te smikkelen en te 
smullen. Inschrijvingen aan 75 fr. 
per persoon bij alle bestuursleden 
of telefonisch bij de voorzitster, 
mevr. A. Degeest-Lambrechts, 016/ 
333.08. 

I N K A 
Ttenfioutoebaan 400 • BorawhSi* 

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

PAUL SUYS 
Molenvest 50 Herentals 

Tel. : 014/21.207 

LEUVEN (arr.) 

KALENDER 
6-1 : VVB-initiatief : uitdelen van 
Nieuwjaarsbrieven te Brussel... 
Neem kontakt met L. Van den Eyn-
de, Brusselse stwg. 6, Leuven 
7-1 : Gezellige dansnamiddag met 
VUJO te Bierbeek in de zaal « De 
Toekomst ». 
8-1 : Vergadering Arrondissements-
bestuur bij M. Van Haegendoren. 
13-1 : Arrondissementeel bal. Prij
zen voor de tombola worden ver
wacht bij A. Van Hoof, Overwin
ningsstraat 24, KesselLo. 
9-1 : Paneelgesprek te Herent over 
de toekomst van Vlaams Brabant 
en de subnationaliteit met verte
genwoordigers van alle partijen 
(voor VU : senator R. Vandezande), 
Ingericht door het Davidsfonds. 
20-1 : Bal van de afdeling Rotse-
laar-Werchter-Wezemaal in de pa
rochiezaal Rotselaar-Heikant. Toe
gang 30 fr. 
27-1 : Kessel-Lo : Breugelfeest 
18-2, 4-3 en 18-3 : Lessenreeks over 
« Politeik opbouwwerk » ingericht 
door het Dosfel-Instituut. Telkens 
van 10 tot 17u. Lokalen Groep T -
Leuven. Nadere gegevens volgen. 
24-2 : Kantonnaal bal te Zoutleeuw 

ZIEKENFONDS 
De oprichting van een eigen 

Vlaams Ziekenfonds in het arr. Leu
ven, wordt door talrijke leden ge
wenst. In het kader van ons sociaal 
dienstbetoon nadert dit plan zijn 
verwezenlijking. Teneinde in de on
middellijke toekomst definitief te 
kunnen starten, dienen wij over en
kele basisgegevens te beschikken. 

Alle belangstellenden die In hun 
woonplaats wensen op te treden als 
medewerker van een Vlaams Zie
kenfonds voor het arr. Leuven, of 
die eenvoudig wensen toe te tre
den, worden dringend verzocht vol
gende gegevens te willen medede
len aan de h. J. Weyne, Leuvense-
laan 43 te 3300 Tienen, tel. 016/ 
834.35 : naam, woonplaats en be
roep ; benaming en adres van hun 
ziekenfonds ; verlangen lid, of lid 
en medewerker te worden. Nadere 
gegevens zullen vervolgens mede
gedeeld worden. 
WELKOM I 

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

MEISE ~ ~ 
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. 

SCHAARBEEK 
HERNIEUWING LIDKAARTEN 
EN ABONNEMENTEN 

De hernieuwing der lidmaatschap-
kartenin onze gemeente is volledig 
vlot verlopen en tevens konden wij 
enkele tientallen nieuwe leden boe
ken, zodat we nu reeds een flink 
stuk over het streefgetal 200 zijn 
SOC. DIENSTBETOON 

Met al uw problemen kunt u te-

sociaal dienstbetoon 
arr. leuven 
mFQr" u" M =./M' '^ ' '^ ' '*^ ^ ' " y Kuijpers, iedere 3e maandag : 
M n f L U T Ï n r ^ " ^ u " 7 * ^ ' ""rv*?^^"''- ' ° ' *^'- 013/311.17, van 19u30 tot 20u30. 

tot 21U30 ' Molenweg 5, tel. 013/334.14, van 20u45 

ZICHEM : bij Willy Joris, Markt 38, tel. 013/719.18, van 21u45 tot 22u30. 
Kanton Tienen : Voiksvert. Wllly Kuijpers : 
HOEGAARDEN : bij Lode Cresens, Tiensestr. 12. In princiepe de tweede 
T,r.,«V ^^L^^" ^^ "*^^"^ * ^ " ' **>* 8 u. of na afspraak. 
TIENEN : biJ J. Weyne, Leuvenselaan 43, tel. 016/834.35, maandag, dinsdag 
I ^ I . . / T ' ! / ^ ' " ' 1 ^ / ? " J ^ * ° * 20u., alsook de zaterdagvoormiddag. 
KUMTICH : bij A. Verstraeten, Leuvensestr. 11, tel. 016/835.52, maandaq, 

woensdag, donderdag en vrijdag van 20 tot 21 u. 
BOUTERSEM : bij Th. De Vos, Oude baan 110, alle maandagen v. 20 tot 21 u 
nmPQMMTro^^"™;-^^''^" = Volksvert. Willy Kuijpers. iedere 4e maandag : 
I iMTr • Cameo, Grote stwg, van 19u30 tot 20u30. 
LINTER : café Bij Jacqueline, Dorpsplein (NeeHinter), van 20u30 tot 21u 
Leuvense Agglomeratie : sen. M. Van Haegendoren. G. Gezellelaan 63," 
Heverlee, tel. 016/245.45, na afspraak. «c^i ie iaan oo, 
Sen. R. Vandezande, Naamsestr. 167. Leuven, tel. 016/284.20, elke dinsdaq 
van 19u30 tot 21u30. UMIBUBH 
KESSEL-LO : sen. R. Vandezande, iedere Ie maandag. 
^T*J?Jl J-cuven-Noord : Volksvert. W. Kuijpers, Swertmolenstr. 23, Herent, 
tel. 016/296.42, na afspraak. 
Kanton Leuven-Zuid : sen. R. Vandezande, iedere 3e maandaq : 
OUD-HEVERLEE : café Dorpsplein, 20u. 
Fr. Aerts, gemeenteraadslid, Kapelberg 19 ; mevr. A. Vloeberghs-De Roo 
gemeenteraadslid, St. Jorislaan 12, tel. 270.37 ; H. Lorenl, lid COO, Eqen-
hovenweg 47/32, tel.321.34. 
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 21u. 

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

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

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

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

derdag, van 19u30 tot 21 u. 
WESPELAAR-TILDONK-WAKKERZEEL-KELFS : J. De Meersman, zitdagen in 

café « Valvekens », Grote baan 16, Wespeiaar, Ie en 3e donderdag 
van de maand van 19 u. 30 tot 21 u. Dringende gevallen bij hem thuis, 
Neysetterstr. 31, Wespelaar, tel. 61556. 

Kanton Glabbeek : Gemeenteraadslid R. Lenaerts, Halenstr. 37, Hoeleden, 
tel. 016/776.61, aan huis elke Ie en 3e maandag en op afspraak. 

arr. antwerpen 
ANTWERPEN 
Maandag 8 januari : sen. H. De Bruyne en volksvert. A. De Beul. 
Maandag 15 januari : volksvert. R. Mattheyssens en A. De Beul. 
Maandag 22 januari : sen. H. De Bruyne en volksvert. A. De Beul. 
Maandag 29 januari : volksvert. A. De Beul en R. Mattheyssens. 
Lokaal : VU-sekretariaat, Wetstr., Antwerpen, tel. 36.84.65 (van 16 tot 20 u.). 
WIJNEGEM : 
Maandag 15 januari : sen. H. De Bruyne. 
Lokaal : Vleminckhof, Marktplein 8, tel. 53.89.36 (van 19 tot 20 u.). 
KONTICH : 
Woensdag 10 januari : volksvert. R. Mattheyssens. 
Woensdag 24 januari : volksvert. R. Mattheyssens. 
Lokaal : Alcazar, Mechelsestwg 22, tel. 37.13.32 (van 19 tot 20 u.) 
KAPELLEN : 
Donderdag 4 januari : volksvert. dr. H. Goemans. 
Ten huize van dhr. Op de Beeck, Wilgenstr. 4, tel. 64.55.93 (van 20 u. 30 
tot 21 u. 30). 
MERKSEM : 
Donderdag 18 januari : volksvert. dr. H. Goemans. 
Lokaal : Tijl, Bredabaan 298, tel. 45.89.76 (van 20 u. 30 tot 21 u. 30). 

GEMEENTE EKEREN 
Aan de lagere gemeentescholen van Ekeren is een plaats van 
bijzonder(e) leermeester(es) lichamelijke opvoeding vacant. 
De aanvragen dienen ingezonden voor 2 januari 1973. Nadere 
inlichtingen zijn te bekomen op het gemeentehuis. 

recht bij onze voorzitter Vic Rogge
man, Gen. Eisenhowerlaan 20, tel. 
41.15.79, elke maandagavond. 
BESTUURSVERGADERING 

Op vrijdag 5 januari om 20 u. in 
lokaal Het Gastel, hoek Lod. Ber-
trandlaan en Josaphatstr. Tevens no
digen wij op deze vergadering alle 
Vujo-leden uit Spreker is Francis 
Van den Eynde, arr. afgev. Vujo. 

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 bg 
uw deur. Alle inlichtingen : t»l. 
52.13.45 

VILVOORDE (Fed.) 
DANSFEEST 

Ter vervanging van het afdelings
bal, wordt er op 10 maart 1973 
een federatiebal ingericht In de 
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, Ie prijs : auto. Deu
ren : 19 u. 

WEMMEL-HAIWME-RELEGEM 
BAL 
Ons jaarlijks afdelingsbal zal door
gaan op zaterdag 31 maart 1973. Nu 
reeds noteren ! 

GEMEENTE EKEREN 
Bij het gemeentebestuur van Ekeren zijn TIJDELIJKE betrekkin
gen van klerk te begeven. 
Een werfreserve zal worden aangelegd. 
Inlichtingen en voorwaarden te bekomen op de gemeentesecre
tarie. Aanvragen met de nodige bewijsstukken te richten aan 
de heer Burgemeester der gemeente Ekeren vóór 15 januari 1973 

arr. brussel 
BOB MAES 

mFrir i i / .^ '"^ ' '^^ 16 januari van 20 u. 30 tot 21 u. 30 in Fauna Flora. 
n n n r c ^ ' J"^'i^^ 16 januari van 19 tot 20 u., in zaal Bacchus. 
LIFnl^FRi^p"®^?^ A '^ o" - " "^^ ^° "• ^° * ° * 21 u.30, bij prov. raadslid Panis. 
L^DEKERKE : dinsdag 9 januari van 19 u. 30 tot 20 u., in café Sporwereld. 
^? PiP^PnlfPcinif,""^:'- ' '^" " * ° * 20 u., in lokaal Liedekerke. 
bT. PIETERS-LEEUW : dinsdag 23 januari van 20 u. 30 tot 21 u 30 in De 

Jonge Deken. 
VIC ANCIAUX 
ALSEMBERG : dinsdag 2 januari van 20 u. 30 tot 21 u. 30 in café De Zwaan, 

met F. Adang. ' 
ASSE : dinsdag 16 januari van 21 tot 22 u., sekr. Prieelstr. 1, met J. Van 

Dooren. 
EPPEGEM : maandag 15 januari van 19 u. 30 tot 20 u. 30, ten huize van 

Jan Loos, Drieslaan. 
HEKELGEiyi = dinsdag 16 januari van 19 u. 30 tot 20 u. 30, in zaal Lindenhof, 

met A. De Schrijver. 
GRIMBERGEN : dinsdag 23 januari van 19 u. 30 tot 20 u. 30, ten huize van 

P. De Neve. 
LONDERZEEL : dinsdag 23 januari van 20 u. 30 tot 21 u. 30 in zaal Centrum. 

Markt, met P. Peeters, 
« w ^ f o f ^ • '"«^"' 'aa 8 januari van 21 tot 22 u. in zaal Egmont. 
OVERUSE : maandag 22 januari van 19 u. 30 tot 20 u. 30 in café Luxemburg, 

Tombeek, met M. De Broyer. 
PEUTIE : maandag 8 januari van 19 u. 30 tot 20 u. 30, ten huize van Libert 

Couvreur, Houtemsestr. 41 met A. Lesage. 
STEENOKKERZEEL : dinsdag 9 januari van 21 tot 22 u., in café De Appel 

met Mon Schepens. ' 
) ( l n^P9" ' ' ^ • "i^^ndag 15 januari van 21 tot 22 u. in De Gouden Voorn. 
WEZEMBEEK-OPPEM : dinsdag 9 januari van 19 u. 30 tot 20 u. 30 in café Bi] 

Mathilde met B. Ceuppens. 
ST. GENESIUS-RODE : dinsdag 2 januari van 19 u. 30 tot 20 u.30 in café De 

Dragonder met Lieve Dewit. 
WOLVERTEM-MEISE : cfr. infra. 
BRUSSEL : elke 3e woensdag van 19 tot 20 - ^ i ^ café Uilenspiegel. 
Doorlopend op afspraak : Klepperbaan 5, 1881 Brussegem, tel. 59.54.55. 
E. DEFACQ 
ST. KATHARINA-LOMBEEK : dinsdag 16 januari van 19 u. 30 tot 20 u. 30 

in café Uilenspiegel. 
BUIZINGEN : dinsdag 16 januari van 19 tot 20 u., in café Welkom, de Kerck-

hove d'Exaerdestraat. 
Federatieschepen FRANS ADANG : 
Elke zaterdag van 11 tot 12 u., Ruisbroekseslwg 109, St. Pieters-Leeuw. 

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

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

Nayerlaan 158, tel. 28.34.80. 
STAN PHILIPS 
Elke 2e maandag van de maand van 20 tot 22 u., in café Uilenspiegel. arr. brugge-forhout 
ARR. BRUGGE-TORHOUT 
BRUGGE : iedere zaterdag van 11 tot 12 u., in het Breydelhof door alle 

mandatarissen. 
VARSENARE ; zaterdag 6 januari van 10 tot 11 u., door P. Leys in café 

« De Leeuw » 
JABBEKE : zaterdag 6 januari van 9 u. 30 tot 10 u. 30 door G. Van In bij J. 

Eeckeloo, Aaririjksestwg 39. 
VELDEGEM : zaterdag 6 januari van 9 tot 10 u. bij W. Maenhout, K. Albert-

laan 59, door V. Verbeke, 
LOPPEM : zaterdag 6 januari van 10 tot 11 u. door V. Verbeke, bij H. Ver-

haeghe, Stationsplein 12. 
ZEEBRUGGE : zondag 7 januari van 10 tot 11 u., door G. Van In, bij A. 

Vanhouteghem, Roeaanstraat 46. 
BLANKENBERGE : zondag 7 januari van 11 tot 12 u., door P. Leys, in café 

« Rodenbach ». 
HEIST : vrijdag 12 januari van 1 8tot 19 u., door P. Leys, bij J. Deroose, 

Bondgenotenlaan 57. 
KNOKKE : vrijdag 12 januari van 19 tot 20 u., door P. leys, bij V. Delille, 

Helmweg 12. 
ZEDELGEM : zaterdag 13 januari van 10 tot 11 u., door P. Leys, bij V. Vier-

straete, Kuilputstr. 83. 
ZUIENKERKE : zondag 14 januari van 11 tot 12 u., door J. Frijns, In café 

« De Smidse ». 
ST. KRUIS : maandag 8 Januari van 19 tot 20 u., door G. Van In, bij O. Dom-

brecht, Engelendalelaan 89. 
ASSEBROEK : maandag 8 januari van 20 tot 21 u., door P. Leys, bij B. Rey-

naert, Nieuwstr. 25. 
RUDDERVOORDE : dinsdag 9 januari van 19 tot 20 u., door P. Leys, in café 

« Van Daele ». 
TORHOUT : zaterdag 20 Januari van 9 u. 30 tot 10 u. 30, door G. Van In, bij 

P. Vlieghe, Hofstr. 9. 
NIEUWMUNSTER : zondag 21 januari van 11 tot 12 u., door .. Frijns, in café 

« Gemeentehuis ». 
MOERKERKE : zondag 21 januari van 1 Otot 11 u., door J. Deroose, bij Deb-

baut, Hoornstr. 41. 
DUDZELE : woendag 17 januari van 20 tot 21 u., door G. Van In, in café 

« De 3 Zwaenen ». 
OOSTKAMP : zaterdag 28 januari van 10 tot 11 u., door P. Leys, bij N. Mol-

let, Legeweg 169. 
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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 heei Vlaanderen opzien zal verwekken. 
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 ». 
Alle afdelingen van de Volksunie kunnen van dit initiatief gebruik maken. 
Zij kunnen genoemd drukwerk bestellen tegen 35 fr. het stuk bij Van Hauwe 
Hector, Prinsdael 61, 9541 Bambrugge, tel. 053/634,23 en postrek. 102.24.94, 

oost-vlaanderen 

AALST (Arr.) 
BAL 

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

DEINZE 
GEMEENTERAAD 

Op de jongste raadszitting K";eft 
ons bestuurslid L. Coessens, raads
lid bij de meerderheidsgroep, een 
motie van de VVB voorgedragen. 
Deze motie heeft betrekking op de 
doelstellingen van de Nationale Be
toging van Vilvoorde en werd met 
18 stemmen tegen 1 goedgekeurd 
Onder de ja-stemmers vermelden 
wij de BSP-ers. 
NIEUW BESTUUR 

Voorz. : Maes Herman ; onder-
voorz. : Vercaemer Roger ; sekr. : 
Lambert Carlos ; penningm. : Tem
merman Wilfried : org : Van Cau-
wenberghe Luc ; prop. : Lisabeth 
Dirk ; ledendienst : Soreijn Leon ; 
raadsleden : Coessens Laurent en 
Rijckbosch Robrecht. 

DENDERHOUTEM 
VOOR ALLE LEDEN 

Ledenfeest : op zaterdag 13 ja
nuari. 

VU-bal : op zaterdag 17 maart. 

EREMBODEGEM-TERJODEN 
SOC. DIENSTBETOON 

Albert De Kerpel (tel 216.15) • na 
afspraak. 

Herman Roels, raadslid itel 
269.31) : elke dag ten huize van 9 
tot 19 u. 30, uitgezonderd de don
derdagnamiddag. 

Fons VaniDer Burght (tel. 281.H): 
elke maandag van 19 tot 21 u., ten 
huize, uitgezonderd de derde maan
dag van de maand. 

Lokaal EIckerlyc : elke derde 
maandag van de maand van 20 tot 
21 u. : Pons Van Der Burght en An
dre Everaert. Wederinschrijving i'an-
delsregister. 

GENT-EEKLO 
KOOPTATIES ^ „er. 

De nieuwe arr. raad werd óp 15 
december officieel geïnstalleerd i 
aanwezigheid van een afgevaardig
de van het partijbestuur, dhr Toon 
Van Overstraeten. Werden- geko-
opteerd : Van Hoorebeke (Waar
schoot), Bockaert Lieven (Aalter), 
Storms Willy (Mariakerke), Devoge-
laer Fik (Gent), Beirlaen Geert 
(Zulte), Meerdere goede kandida
ten werden met een nipt stemmen-
verschil geklopt en kennen wel
licht over 6 maand meer geluk bij 
een volgende koöptatie. 
ARR. BESTUUR 

Het nieuwe bestuur kende wei
nig verschuivingen en ziet er uit 
als volgt : voorz. : Jan Ritzen (St.-
Amandsberg) ; ondervoorz. : Ro
brecht Ryckbosch (Deinze) ; sekr. : 
Jaak De Stoppeleir (Heusden) ; 
penningm. : Leon Lippens (Gent) : 
org. : Fons Van Holderbeke (Waar
schoot) ; prop. : Huguette Deblee-
cker (Gent) ; dienstbetoon : Pol 
Van Grembergen (Ertvelde) ; Vujo: 
Johan Beke (Drongen). 
PARTIJRAAD 

Jan Ritzen : statutair als arr. 
voorz : Omaar Vande Kerkhove : 
fraktieleider VU in de prov. raad : 
namens het arr. : Robrecht Ryck
bosch, Mare Stals en Pol Van Grem
bergen 
. 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 I 

GENT 
BAL 

De echte oudejaarsavondsfeer 
kan je vinden op het bal van de 
Jagerskapel, morgen zondag 31 de
cember in de grote zaal van het 
Vlaams Huis Roeland, Korte Kruis-
str. 3. Deuren vanaf 21 u. Breng je 
vrienden mee ! 

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 d -elname-kaar-
ten worden door bestuursleden en 
militanten ijverig verkocht. 

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-
seisesteenweg, iedere donderdag 
van IJ u. 30 tot 21 u, 30, 

Ten huize, Park 63, na schriften, 
ke cf telefonische afspraak (tel, 
52 99,89), 

LOCHRISTI 
NIEUW BESTUUR 

Voorz, : Van Steenbrugge Oscar ; 
sekr, : Claus Roger ; org. : Lode 
Raman ; penningm, : Polfliet Poly-
door ; prop, : De Knijf Daniël en 
Mollemans Maurice, 

MELLE 
SOC, DIENSTBETOON 

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

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

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

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

Ons jaarlijks afdelingsbal gaat 
door op 24 februari 1973 in zaal 
Flormanic op het Gemeentepiein. 
Het orkest de Estacados spelen ten 
dans. Kaarten zijn te verkrijgen bij 
de bestuursleden aan de prijs van 
50 fr. Aan de kas betaalt u 60 fr. 
terwijl de jeugd 40 fr. betaalt. Ge
lieve deze datum vrij te houden. 

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, 
GUIDO GEZELLE-AVOND 

Het is mogelijk de grote dichter 
centraal te stellen in de aktualiteit 
Maar je moet er aan denken. VOS 
en de Griffoen hebben er aan ge
dacht, toen zij in het kader van de 
strijd voor de natuurbescherming, 
op een eigentijdse manier, door 
voordracht, aangepaste muziek en 
een dia-vorstelling door broeder 
Tarcicius over <• Gezelle en de bo
men .., een sprekend beeld ophin
gen van de meester, die een voor
vechter was voor het behoud van de 
natuur, In het stemmige wijnhuis 
bleef geen plaatsje onbezet. Ook de 
moderne mens heeft behoefte eens 
terug te keren naar de bron van 
alles •< wat schoon ende goed is », 
Beslist een fijne avond. 

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. 

OPHASSELT 
MEDELEVEN 

Donderdag 21 dezer werd de h. 
Henri Robinon ten grave gedragen. 
Henri was geboren te Ovorboelare, 

aan de « bastrenge », bij de taal
grens. Henri • mocht » in Wallonië 
studeren. Jammer voor hem dat hij 
slechts lager middelbaar mocht lo
pen want Henri was buitengewoon 
begaafd. Hij had daarenboven een 
kunstenaarsziel wat zich vaak uitte 
in gestyleerd beeldhouwwerk. 

Vriend Robinon was een der 
stichters van het plaatselijk VNV, 
dit naast Kamiel Limbourg, die na 
1944 naar Antwerpen uitweek, 

in 1942 werd Henri schepen ten 
Ophaselt, Dit laatste tesamen met 
zijn lidmaatschap van het VNV kost
te hem maanden voorlopige hech
tenis. Veroordeeld werd Robinon 
niet, Henri was trouwens de goed
heid in persoon, 

Ophasselt verloor deze week één 
van haar edelste zonen. Een schoon 
en wijs man is heen gegaan. 

Vriend Henri, we zullen u missen, 

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 
UITSLAG TOMBOLA 
814 -
3769 -
3856 -
1947 -
211 -
3059 -
3587 -
4018 -
1634 -
168 -
1569 -
1908 -
2261 -

1797 
3152 
1260 
3979 
4313 
1875 
4839 
3818 
3522 
910 
4484 
1640 -
4955 -

- 2944 -
- 4795 -

15 -
2044 -

- 4464 -
4923 -
3844 -
943 -
2830 -
4767 -
1222 -
1734 -
3737 -

235 
2839 
2542 
190 
749 

2807 
2156 
3439 
1086 
2800 
3940 
4706 -
2902 

- 894 
- 2894 
- 1501 
- 2057 
4860 
2571 
327 
4800 
4197 
3969 
4667 
4792 

WETTEREN 
ZIEKENFONDS FLANDRIA 

ledere woensdag van 14 tot 15 u, 
staat een afgevaardigde van het 
Centraal Sekretariaat ter beschik
king in De Klokke, Kon. Astridlaan 
27 (brug), 

ZOIWERGEM 
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. 

ZWIJNAARDE-ZEVERGEM 
NIEUW BESTUUR 

Voorz.: De Vos Luc ; ondervoorz.: 
Leen Denys ; sekr. ; Dekeyser Hil-
de : penningm. : Rhenyvoet ',J\arc : 
prop. : Van Poucke Dirk ; bestuurs
lid : Annie Proot. 

Mevr. G. Vermeersch, vroegere 
voorzitster, blijft verder Instaan 
voor het soc. dienstbetoon. 

Midden januari '73 zal gestart 
worden met een hernieuwde uitga
ve van de vroegere « Weergalm ». 
VU-BAL 

In samenwerking met afdeling De 
Pinte : op zaterdag 24 februari in de 
zaal Begonia, De Pinte. Iedereen 
welkom ! 

west-viaanderen 

SOC'. DIENSTBETOON 
EM, VANSTEENKISTE 

1e 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, 

BISSEGEM 
SOC, DIENSTBETOON 

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

ETTELGEM 
KINDERFEEST 

Onze Vü-kindertjes waren in de 
nopjes bij het ontvangen van zoveel 
lekkers van Sinterklaas. Zij zullen 
Luc. Roose en Marie-José Vervae-
cke heel dankbaar zijn, voor de hulp 
welke zij geboden hebben. 
GEMEENTERAAD 

Op de laatste vergadering ston

den 36 punten op de agenda, waar
van er 21 door ons VU-raadslid M. 
Meyns gevragd werden. De circa 
20 VU-supporters zijn van harte be
dankt voor hun aanwezigheid. Mau-
rits zag ze na meer dan drie uur 
naar huis gaan, en hoopt ze spoedig 
weer te zien voor de volgende 
match Vanhooren-Meyns. 

GISTEL 
GEBOORTE 

Op 17 december kwam een eerste 
dochtertje Tine bij Fernand Vanhee 
en Katelijne Schreel. Onze hartelij
ke gelukwensen. 

HULSHOUT 
BAL 

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

ICHTEGEM-EERNEGEM 
KERSTFEEST 

Vorige zondag hadden we ons 
eerste kerstfeest met koffietafel. 
Het werd een sukses met 75 aan
wezigen, waaronder volksvert. E. 
Vansteenkiste en vrouw. Mooi ver
sierde tafels met kaarslicht, en de 
verlichte denneboom waarrond de 
kinderen mooie kerstliederen zon
gen. Het was een zinvolle en aan
gename namiddag, We danken on
ze leden, familie R. Maeckelbergh 
(feestzaal « De Engel >•) voor de 
goede verzorging en versiering, 

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 18 en de donder
dag van 18 tot 20 u, in de Reper-
str, 110. 

JABBEKE 
NIEUW BESTUUR 

In aanwezigheid van de arr. 
voorz. werd het nieuwe bestuur sa
mengesteld : voorz. : Julien Bul-
tynck ; sekr. : Fernand Collier ; 
penningm. : Maria Saeys ; org. : 
Noël Senaeve ; prop. : Staf Mar-
chand ; bestuurslid : Eric De-
schaecht. 

KORTRIJK (Stad) 
KERSTFEEST 

In het lokaal 1302 had ons jaar
lijks kerstfeest voor de leden 
plaats. Het was een plezierige na
middag waaraan zowel de ouders 
als de kinderen veel genoegen be
leefd hebben. De goochelaar kon op 
een boeiende wijze alle kinderen 
in zijn toverspeien betrekken. 
Snoep en speelgoed werden aan de 
kleinen uitgedeeld. Het vieruurtje 
met koeken, koffie en chocolade
melk smaakte uitstekend. Na het 
bezoek van St. Niklaas aan 156 kin
deren en na dit kerstfeest hebben 
de kinderen van onze leden werke
lijk niet te klagen. Dank aan allen 
die zich voor de organisatie van de
ze aktiviteiten hebben ingezet. 
LEDENBLAD 

Alle leden van de afdeling heb
ben ondertussen het laatste num
mer van het ledenblad jaargang 1972 
ontvangen. Het blad zal ook in 
1973 regelmatig verschijnen en zal 
u op de hoogte houden van de 
VU-aktiviteiten te Kortrijk : tussen
komsten van onze gemeenteraads
leden, commentaren bij politieke 
gebeurtenissen, aankondiging van 
vergadering, enz. 
NIEUWJAARSAVOND IN . 1302 » 

Wie viert met ons mee ? Inschrij
ven bij de uitbater van ons lokaal. 
Goed eten en gezellige sfeer ver
zekerd. Prijs : 300 fr. per persoon. 

LEDEGEM-DADIZELE 
SOC DIENSTBETOON 

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

MIDDELKERKE 
VOLKSVERGADERING 

Op 15 december vond de le
denvergadering plaats in Were-Di. 
Onze voorzitter dankte alle be-
stuurskandidaten en bracht ook hul
de aan oud-bestuursleden die niet 
meer kandidaat waren. Hij deed een 
warme oproep tot eensgezindheid 
en strijdlust. Gastspreker sen. Lode 
Claes zetten dan voor een schare 
trouwe Vlaams-Nationalisten zijn 
« optimistische » visie uiteen om
trent de Vlamingen in en rond 
Brussel. 
KINDERFEEST 

Dit feest, op 17 december werd 
een grote meevaller. De kinderen 
werden aangenaam verrast met 
lekkers. Een eregroet aan de gast-
vrouwe en de toegewijde Greta. 
KOÖPTATIE 

Vermelden we voor onze lezers 

dat de Middelkerkse kandidate Lie
ve Laleman bij de koöptatie in de 
arr. raad het meest aantal stemmen 
verkreeg, en als Ie verkozene uit 
de bus kwam. Proficiat. 

OOIGEiVI-OOSTROZEBEKE 
ST-BAAFS-VIJVE-WIELSBEKE 
VUJO 

Vandaag 30 december in café 
De Klokke, Markt, Ooigem en niet 
De Engel te Oostrozebeke. Op die 
stichtingsvergadering zal VU-pro 
vincieraadslid dr R. Debucquoy een 
spreekbeurt houden over Vlaande-
deren en de repressie. Hierin zal 
hij onder meer de noodzaak van 
totale amnestie duidelijk stellen. 

OOSTENDE " 
RAZENDE BSP 

De VU begint op de zenuwen te 
werken van de BSP. Schepen Lari-
don (Fons) verteert het niet dat 
onze fraktie pijlen afschiet op da 
BSP en wordt korzelig. Rode sche
pen Dumarey kreeg te verduren dat 
meerdere leden van de meerderheid 
zijn gebrek aan Vlaams refleks af
keuren : deze man aanvaardt offer
tes in de Franse taal. En de VU 
lokte hierover een stemming uit, 
waar meerdere CVP-ers en PVV-ers 
met de VU stemden. Nicolletje Be-
schuyt « valt nog liever dood » dan 
zich te ekskuseren voor grofheden 
t.o.v. K. Lambert en Bas Boudolf 
verviel in razernij tegen J. Nagels, 
zodat Jan Piers hem zelfs tot de 
orde moest roepen. Ook bij ons heb
ben we een Jos Van Eynde. 
GEMEENTERAAD 

Zoals bij de agenda als bij de in-
bijzonder bedrijving op 22 decem-
terpellaties was de VU-fraktie weer 
her. Een gekombineerde aanval Van-
steenkiste-Vandemeulebroucke te
gen het plan Hazegras van sche
pen Felix, maakte diepe indruk, zo
dat de schepen slechts een simbo-
lische stemming vroeg over de wij
ziging van het plan van aanleg. 
Een duister zaakje over werken 
aan de renbaan, werd door Vande-
meulebroucke uit de doekjes ge
daan zodat er verwarring ontstond 
bij de meerderheid en Piers de zit
ting diende te schorsen. Met 17 te
gen 16 behaalde een diep verdeel
de meerderheid het er toch door, 
dank zij de kruiperij van Boudolf. 
Vansteenkiste interpelleerde over 
de schandalige toestand op het 
pleintje aan de Vissersmarkt. J. Na
gels hield een humoristische inter
pellatie over de lakse toepassing 
van het huishoudelijk reglement, 
naar aanleiding van de beledigingen 
die de laatste zittingen aan het 
adres van de VU uitgebracht wer
den. Aan het einde van de zitting 
bracht hij, wegens het weigeren 
een motie voor amnestie op da 
agenda te plaatsen, een uitvoerige 
juridische uiteenzetting over de 
toepassing van art. 62 en 74 van de 
gemeentewet en de willekeur waar
mede J. Piers deze artikelen inter
preteert. Hij kon er in verweven 
een warm pleidooi voor amnestie, 
dat door een muisstille zaal aan
dachtig werd beluisterd. Hij werd 
zelfs door de gootste « patriotten » 
uit de raad niet eenmaal onderbro
ken. Elk raadslid kreeg voordien op 
zijn lessenaar een pamflet van onze 
Vujo-jongens. 

WERVIK ~ 
NIEUW BESTUUR 

Voorz. : Coudyzer Maurits ; on
dervoorz. : Vandamme Hervé ; se
kr. : Claeys Jozef ; org. : Vanhout-
te Roland ; prop. : Lecompte André; 
penningm. : Lecompte Noël. 
ONTMOETING TUSSEN VRIENDEN 

Daarom hebben wij een mossel
maaltijd gepland op zaterdag 11 fe
bruari 1973 om 20 u. in het bierhuis 
Sultan, St. Maartensplein Wervik. 
Deelname in de kosten : 50 fr., kin
deren 25 fr. 
GEEN GELD WEGGOOIEN 

Sluit daarom aan bij het zieken
fonds West-Flandria. Zitdag om de 
veertien dagen bij Maurits Coud
yzer, Magdalenastr. 75. Afgevaar
digde : Claeys Jozef, Ten Brielen-
laan 108, bij wie men zich kan wen-
ren buiten de normale zitdagen, als
ook voor eventuele problemen op 
alle gebied. 

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. 

AANBOD VOOR DE STREEKPERS 
— Vari-typer plus zes verschillende 
lettertekens, prima slaat, prijs : 
16.000 fr. 
— Offset-machine : rotaprint f»7S ! 
39.000 fr. 
— offset-machine : Rex-Rotary i 
26.000 fr. 
Voor Inlichtingen : tel . 03/30^88.36. 

— R 3*1 



W»J - 30-12-72 23 

AANBEVOLEN 
HUIZEN 

DRANKHUIS BEIAARD 
VLAAMSE GEZELLIGHEID 

Trefpunt van de Vlamingen 
— Stemmige muziek — 
M e v r o u w LAURENT DELEU 
Kortri jksestraat 3 - MENEN 

Kwekerijen - Tuinaanleg 
J.V.H. 

Dendermondse steenweg 120 
9208 Schellebelle - Tel. 09/79.31.70 

Geseiel<teerde planten voor 
part ikul iere verkoop. 

— OPEN 's ZATERDAGS — 
Kleurenkataloog op aanvraag. 

MARC UYTDEWILGEN 
Woute r Haecklaan 6 en 7 - Deurne 

Tel. 21.66.99 - 21.66.90 
UW KLEUREN T.V. TECHNICUS 

Koop b i j ons In ver t rouwen 

"DE PRIJSBREKER" 
van het goede meubel 

Groenstraat 84 • An twerpen 
b i j Carnotstraat en Turnhoutsebaan 

Keizerstraat (Mark t - Ternat) 

Bezoek CAFEE - RESTAURANT 
LINDENHOVE 

Walter De Bisschop - Rita Lauwereys 
Uitbaters : 

KOUD EN WARM BUFFET 
GEZELLIGE V L A A M S E SFEER 

Wekel i jkse rustdag : woensdag 
Bellestraat 49 — HEKELGEM 

Tel. (053)687.40 

STANDING 
2 X kopen 1 x betalen 

(S.000 in stock) 
Voorbeeld : kostuum kopen, 

EEN GRATIS 
Dendermondse steenweg 276 

AALST 

Blijff gij doof, 
Vlaming ! 

Waarom uw grote vijanden steunen? 
Bij ons fadik. Vlaams brandvers, 
groot voordeel. 

1 kg topkoffie 164 fr. 
op 3 Kg — 10 % 295 fr. 
op 5 kg — 20 % 656 fr. 
Th. bezt. - spoorweg - terugb. 

Ook 140 fr. min 10 % of 20 %. 
KOFFIE HAWAÏ 

1720 Groot-Bijgaarden 
Tel. 02/65.81.41. 

AL AL KEUKENS CLASAL 
Fabrieken te Ramsdonck 

Tel. 015 714.47 
Leuven : Jan CLAES 

Bondgenotenlaan 171 
Tel. 016/347.94 

Voor West-Vlaanderen 
DE MEYER Walter 

Bruggestraat 136, Zwevezeie 

Tel. 051 '612.84 

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

Andere merken grootste kor t ing 
T.V. VANAF 9 000 F 

HUIS MEYNTjENS OKTAAF 
Dorpstraat 47, TEL. 52.89.38 

BURCHT 
Krulbeekse s twg. 32, TEL. 52.74.72 
Vloerbek led ingen, tapi j ten, papier, 

fo lderdeuren, louverdrape, 
luxaf lex, schi lderwerken. 

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

CORTHALS 
« UW KOFFIEHUIS » 

Kattestraat 20 - 9300 AALST 
Tel. 053/244.80 

Pelsen « DE ZILVERVOS » 
WILLEMIJNS WILFRIED 

Gedip lomeerd Bontwerker 
Grote voorraad in Bontmantels, 

Pelsvesten, Nertsen in alle kleuren 
— PRIVAAT PARKING — 

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

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

Tel. 39.19.27 
TV - RADIO 

ALLE ELEKTRISCHE TOESTELLEN 
HERSTELLINGEN A A N HUIS 

ZAKENKANTOOR 
DE REUSE E.F. 

Bredeweg 55 - 1780 Teralfene 
Tel. (053)66.235 

Hotel-Pension BREUGHEL 
Smet de Nayerlaan 141, 

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

vol. pens. 300 fr alles inbegr. 

Vlaamse, gothische st i j lschouw ? 
of slerschouw naar eigen keut , 
in volslagen artisanaatswerk I 

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

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

« 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 

te l . 015/15034 
Ook 10-tal merken van elektron. 

orgels (van 8.000 f r a f ) -
« Küng «-b lokf lu i ten - Or f f -

Instrumenten. 

Leder en kunst lederwaren 
Klein en Groothandel 

X A V A N N A 
Tel. 02/51.21.82 - 51.49.60 

Toekomststr. 21 • 1800 VILVOORDE 
Eksklusieve model len - VU 1 0 % 

VOOR HET BETERE WERK 
Houtwerken |. VERHULST 

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

SANITAIRE- en KEUKEN
INSTALLATIES 

F. LAMBRECHTS 
ABD. Braeckmansstraat, 34 

RUMST 
Veerstraat, 9 1 , RUMST 

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

aanbouwkeukens TIELSA 
TIELSA geeft u modern 

en nut t ig komfor t 

VLAMINGEN, voor uw afspraken 
te Aalst : CAFE - GASTHOF 

GRAAF VAN VLAANDEREN 
Stationplein 37 — 9300 AALST 

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

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

Tel. (03)80.14.71 
Specialiteiten : 

VASTTAPIJT - OPEN HAARDEN 

REEDS 50 JAAR LEDERWAREN 

MARC SIEBENS 
Ommeganckstraat 14, An twerpen 

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

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

Zaakvoerder • Fons Labeau 
de Ribaucourtstraat 7 

(nabi j het Sint-Jansplein) 
SInt-Jans-Molenbeek - Brussel 8 

Telefoon : (02)28.87.09 

G E L D 
Voor een persoonli jke lening 1ste 

2de of 3de rang, wendt U tot 

Frans Van Moorter 
Oudenaardse Stwg 121 ERPE 

Tel. (053)22911 

VERLICHTINGSGROOTHANDEL 

MARC DE VRfESE 
ASSEBROEK - BRUGGE 

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

t ingselementen 
Open van 8u30 tot 20 uur 

Aanbouwkeukens HELEMAAL naar 
maat. 

Apart en per klant gemaakt. 
Niet duurder dan seriefabrlkatie, en 

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

Kokstraat 53 - 8450 NIEUWPOORT 
Tel. (058)23581 

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

Autostrade - Aal ter 
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-)OZEF 
Asset teenweg 117 - TERNAT 

Tel. (02)52.13.12 

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

Gratis aan huis besteld 

RIMBO-koffies 
Heikant, 5 1 , 9140 ZELE 

Tel. (052)44503 
CARROSSERIE 

LOOS - VAN HOOF 
Schranslaan 70 
1840 EPPEGEM 

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

« PERZEN » 
UITSLUITEND OOSTERSE TAPIJTEN 

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

MILADY CÖuH^ 
l ippenslaan 191 

8300 KNOKKE-HEIST 1 

• I Vlamingen, 
• • T W I vraag GRATIS ADVIES 
%. ^ ^ voor uw hypotheek-
^ ^ ^ leningen ( I e en 2e r.) 

• n uw bouwgrondkred ie ten 

aan de 

HYPOTHEEKMAATSCHAPPIJ 

UNITAS n.v. 
Kortri jkse Steenweg 304 

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

Agenten en makelaars 
neem kontakt met ons I 

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 - bedjes en wiegen -
stoelen en looprekken - schommels - kamerversier ingen - wastafels 

en waskussens - k inderk leding. 

SPORTARTIKELEN : al lerlei - turnk ledi j - rui terui trust ingen - p ing
pong tafels - badkleding en alle toebehoorten - ro l - en ijsschaatsen 

kampingart ikelen - turngerei . 

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

borden - tu inmeubelen - tuinschommels. 

— ZEER VOORDELIGE PRIJZEN — 

WALTER ROLAND 
gediplomeerd opticien, 

erkend door alle ziekenfondsen 
KERKSTRAAT 58 - ANTWERPEN 

(Let op het huisnummer i ) 
Telefoon 03/36.86.62 

ALLE GLAZEN ALLE MONTUREN 
Voor lezers van dit blad 10 % kort ing 

IEDER DORTMUNDER 
THIER BRAU^OF 

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 Duitsland 
LEUVEN : Tervuursevest 60. Tel 016/287 72 - 1500 zitplaatsen 
ANTWERPEN : Groenpl . 33 T 03 31 20 37 - mooiste zaal van de stad 
LEUVEN (Bierkelder) : Oude Markt 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 idlaan 87 - Tel 03 57.30 32 
TORHOUT : Stwg Torhout-Lichtervelde - 2.000 pi • Tel 051 '72 822 
DRONGEN ; Au toweg Brussel-Oostende - Tel. 09/26 74 32 
SINT-TRUIDEN : Spaansebrugstraat - Tel 011/736 30 
KESSENICH : Venlo Steenweg - Tel 011/619.71 
KNOKKE : Steenweg Knokke-Maldegem-Moerkerke - Tel 050/502 96 
BERINGEN • Grote Markt 17 - Tel 011/320.51 
OOSTENDE . Oude Luchthaven Middelkerke - Tel. 059/320.86 

Wi j zoeken dr ingend als medewerkers • Ernstige families 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 f vak 
Schrifteli jk aanbieden bi j : ABTS : Tiensesfeenweg 128 Korbeek-Lo. 

VOOR EEN BETER GEBOUW OP EEN BETERE GROND 

ALGEMEEN BOUWBEDRIJF KUNNENn .V , 

ANTWERPEN 

Meir. 18 

fel. 03/31.78.20(51.) 

600 ARBEIDERS 
CENT 

Onderbergen, 43 
tel. 09/25.19.23 

09/25.94.69 

10 01 MOGELIJKHEDEN 
GENK 

Winterslagstraat. 
tel. 011/544.42 

22 

LEUVEN 

Brusselsestraat, 33 

tel. 016 337.35 



de eendere 

dagboeknotities over 1972 

één meter hoog In een zllverspar verdron
ken na een onweer vijf lijsterjongen in hun 
nest. 

^ 

Soms denk ik dat in dit jaar alles veel erger 
geworden is: de armoe en het geweld, de 
eenzaamheid, de onvrijheid en de onmacht 
om gelukkig te zijn in het weten dat niet ie
dereen het is. 

^ 

Is de wereld ineens te groot geworden om 
nog te kunnen vergeten? 
Ligt vandaag plots de eindeloze weg open 
tot Transkei der apartheid, tot Palestina of 
Dacca of tot Burundi of tot de pleinen van 
Kathmandou of tot elke breedtegraad waar 
mensen alleen nog de sterren hebben on» 
ervan te leven? 

^ 

Soms denk ik er bij wij hebben nog de da
gen tussen kerstdag en nieuwjaar en of
schoon er geen sneeuw zal zijn en zelfs geen 
rijp op daken zoals generaties dichters heb
ben gevraagd, toch zal er iets over de we
reld dwalen waarvoor wij nog geen ander 
modewoord hebben gevonden dan vrede, ge
mengd met herinneringen en de moed om 
te herbeginnen, de hartziekte waarvan de 
mensheid nooit meer herstelt. 

* 

De gewijde dagen van het jaarbegin liepen 
over gelukwensen, over geluk in geschenk
verpakking en over de deemoed van pas 
ontstoken kaarsen op gedekte en onberoer
de tafelen en geheimzinnig gemormei aan 
de deur ala t.'^"-}i''^,'Ste gasten komen. 
Maar intussen was weerom niets wezenlijk 
veranderd, het echte leven sprong als het 
ware over die dagen heen als over een bre
de sloot, want tussen de adreskaartjes en de 
nieuwjaarsgrafiek in, vond ik de december-
rekening van mijn garagist. 11.126 fr. 
Toch was er ook een heel wondere bood
schap tussen de brieven: bid samen met uwe 
kinderen opdat wij een goede nieuwe rege
ring zouden krijgen die een beter school-
pact en betere economie kan maken. 
( de afzender was een Limburgs Mariaal 
Centrum ) 

^ 

Met een spuitbus — de nieuwe techniek van 
kunstschilders — verscheen Flor Grammens 
weerom in de actualiteit. 
Een dag later kwam Gaston Eyskens klaar 
[ met een nieuwe regering ) 
Wij hadden toen net 14 dagen gebed achter 
de rug. 

^ 

De voorlaatste van januari was een wrede 
dag want in Londonderry schoten Britse sol
daten dertien katholieke betogers neer. 
Huivei-ing liep over de wereld, de maan 
heerste koel en koud over het land en je 
hoorde de klokken luiden in kilometerverre 
torens. 

^ 

Volgens de aloude wetten der overleving 
moeiteloos het wereldleed en het eigen leed 
vergetend, stond ik in mijn buurtcafé • Con
go • te diep in het glas te kijken. 

En terwijl ik zo bezig was, zei ik aan de baas 
waarom heet dit huis eigenlijk nu niet « Ca
fé Zaïre »? En die antwoordde dan meteen: 
ik doe niet aan politiek. Hij trok zich demon
stratief terug en ging in de opening van 
woonkamerdeur naar Richard Nixon kijken 
die net terugkeerde uit China en naar Eric 
De Vlaeminck die voor de zesde maal we
reldkampioen werd. 

De volgende dag was een totaal overbodigs 
dag die je alleen in schrikkeljaren krijgt. 
Daarom en ook omwille van de nasleep van 
mijn verblijf in « Café Congo-Zaïre » was het 
een domme, lege dag. 

^ 

Maart begon moeizaam en wreed tegenover 
de natuur: in De Panne effende men de dui
nen tot bouwrijpe villagrond - coureur Ro
ger De Vlaeminck kocht het eerste perceel 
en Koning Boudewijn de vijftien volgende
en in de Plantentuin van Brussel velde men 
de aloude bomen, de laatste herinnering aan 
een gezonde en frivole stad, dempte men rie 
p-vormige vijver en duizenden vissen spar
telden in de modder voor hun leven toen zi] 
met grote schoppen in de laadbak van een 
groene vrachtauto werden geworpen. 
En ver van Brussel moest D'Hoppe groen en 
Vlaams blijven worden. Wegwijzers roven 
werd daar een nieuwe uiting van het parle
mentair werk. En toen werd het een mas
saal betogen. De regen viel mals en lang
zaam en tamme rijkswachters deden alles 
mislukken en Flor Grammens werd ei zo na 
de eerste tegenbetoger. 

^ 

De laatste dag van maart verloor ik de sleu
tel waarmee ik acht jaar lang en dag voor 
dag mijn huis heb geopend en gesloten. 
Ook stierven toen de twee schoonste vissen 
uit mijn vijvertje en een dag te vroeg om een 
aprilgrap te kunnen zijn kondigde men aan 
dat de BRT Rerum Novarum zou herdenken 
met een film over Priester Daens van Aalst. 
Dan was er meteen april, grillig en onbere
kenbaar werd het weer, hard, koel, zacht en 
zonnig, alles tegelijk in één dag en in elke 
dag. Intussen kroop de lente bruingroen uit 
de vieze winteraarde, sloop tegen de boonv 
stammen op en zoog blaadjes uit de botten; 
vreugde, verwachting en onzekerheid hing 
als een verplaatsbaar licht boven mijn on
toegankelijk ik, want ik beleefde de zoete 
pijn van de fin-du siècle toen dromers al
leen bouwvallige huizen goed genoeg von
den om er te gaan in wonen. 
En toen dit alles weer voorbij was, ontvlucht
te ik mezelf en ontmoette de schilder die 
zich Installeerde bij de rivier, tegenover de 
oude brug van Hemelbredegem die een dag 
later moest verdwijnen. En terwijl wij daar 
samen waren, gilde een politiewagen met 
wild zwaailicht over de laat-aanbeden brug 
en landde vijftig meter verderop een heli
copter op de autoweg, met dokters en ver
plegers, maar hoe zielig nodeloos was deze 
accrobatie want om 5 verkoolde lijken uit 
een autowrak te halen zijn weerom andere 
instanties bevoegd. 

^ 

In de eerste dagen van mei hingen mijn ver
wachtingen omtrent de nakende zomer als 
dauwdruppels te parelen op de bloemen in 
mijn tuin, maar alsof de logica van het-'e-
ven en dood zich vooral dèèr tegen mij wil
de keren, verloor ik weerom twee vissen en 

Van mei tot september zou ik leven zoals 
de Romeinen het wellicht deden, honderd 
jaar vóór hun wereldrijk ineenstortte: in het 
ene uur moeizaam werkend voor geesteli^ 
ke glorie en eeuwigheid en in het volgend 
uur rijdend van de ene ontvangst naar het 
andere eetmaal, van de barkruk in Café Con
go-Zaïre naar de dure clubs in de Ringo-bar. 
en overigens was ik in Oostenrijk of in Zwit
serland of gewoon hier aan zee, elke dag 
poogde ik het strand om te spitten tussen 
Bredene en Oostende. 

^ 

De allerlaatste dag van mijn vakantie zei 
mijn vrouw: morgen is het weerom school 
en je hebt nog steeds geen nagel in een 
muur gedreven en je hebt nog geen mill-
gram verf uitgestreken en de stoep voor 
het huis is nog steeds niet hersteld. 
Ik moest bekennen dat het alles waarheid 
was, maar intussen boorde de dalende zon 
als een beweegbare schijnwerper stromen 
gouden licht door de heesters in onze tuin, 
ik kon niet anders dan gelukkig zijn want ik 
wist dat mijn hart toen ineens kreeg wat het 
een zomerjaargetijde lang had gevraagd. 
Morgen, zei ik. Dat zeggen alle mensen als 
ze ontspannen en gelukkig en zonder zorgen 
zijn. 

Diezelfde avond overleed onverwacht de 
grootmoeder van mijn vrouw, diezelfde 
avond reed mijn vrouw de motor van onze 
wagen stuk, diezelfde avond sloot zich in 
München omheen 17 doden de tyrannieke 
kringloop van onmacht-armoe-geweld. 

^ 

Welke was het televisieprogramma van het 
jaar ? 
(De LEM die de maan verlaat, met betere 
beelden dan van Merckx die de Ventoux af
daalt). 
Wie was de verliezer van het jaar ? 
(Karel, Ex-Regent). 
Wie was de reiziger van het jaar ? 
(Boudewijn de Eerste ? Bijna. Want weerorn 
viel een regering, ze ligt er nog steeds en 
daardoor moest Boudewijn nu wel thuisblij
ven. Wat eigenlijk niet kwaad is, want — 
b.v. aan Haillé Sellasié denkend — met wie 
gaat onze koning eigenlijk allemaal om en 
wie betaalt die reizen die al de armen in do 
wereld diep vernederen ?) 

•5* 

Dit was het jaar waarin de historici van dit 
land plots zegden: toe nou, vertel ons nu 
eens alles over de Flamen-kollaboratie, want 
de waarheid hierover wordt minder en min
der gevaarlijk, zodat wij nu aan het schrij
ven kunnen gaan. En als je het ons vraagt: 
er komt zeker amnestie. 
Dit was het jaar waarin dichter Wies Moens 
zei: ik vraag niets meer, ik moet niets meer 
van hén... ( hij was niet opstandig, niet zelf
verzekerd, maar voor het eerst vervuld van 
een weeë en niet-geneesbare bitterheid ) 

^ 

Zijn wij dit jaar diep in ons hart wat armer 
geworden? 
Hebben wij het verleerd « morgen » te zeg
gen? 
Kom. Dit jaar is dood, leve dit jaar. 
Laat ons eikaars naam schrijven In de kleur
loze winterlucht reuzegroot en liefdevol. 

frahs-ios verdoodt. 


